
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

Abdul-Fattah Munif

A KORÁN LEXIKOGRÁFIAI ELEMZÉSE

IBN QUTAYBA EXEGÉZISEINEK TÜKRÉBEN

 
 Nyelvtudományi Doktori Iskola

Dr. Bárdosi Vilmos egyetemi tanár, 
a Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetője

Arabisztikai Program
Dr. Fodor Sándor CSc., professor emeritus, 

az Arabisztikai Program vezetője

A bizottság tagjai és tudományos fokozatuk:

Dr. Ormos István PhD., egyetemi tanár, elnök
Dr. Dévényi Kinga CSc., opponens, külső tag

Dr. Iványi Tamás PhD., egyetemi docens, opponens, külső tag
Dr. Hajnal István D. Habil., egyetemi docens

Dr. Szombathy Zoltán D. Habil., egyetemi docens
Dr. El-Adly Saber CSc.

Dr. Péri Benedek PhD., egyetemi docens

Témavezető és tudományos fokozata: 
Dr. Fodor Sándor CSc. 

professor emeritus

Budapest
2012



بسم ال الرحن الرحيم 
A Könyörületes és Irgalmas Isten nevével [kezdve]

„A hálatelt dicséret AllÁhot illeti,

a világok Urát” 

[Korán 1:1-2] 

Szeretném mindenek  előtt  kifejezésre  juttatni  elismerésemet  és  köszönetemet 

témavezetőmnek,  Dr.  Fodor Sándor  professor  emeritusnak  és  tanáraimnak  az  ELTE 

Bölcsészettudományi Kar Arab Tanszékéről, amiért a kutatás időszaka alatt gondosan 

felügyelték  kutatómunkámat,  valamint  véleményeikkel,  értékes  javaslataikkal  és 

hasznos  szakmai  tanácsaikkal  segítettek  abban,  hogy  a  kutatás  a  helyes  mederben 

haladjon, és hogy jelen disszertáció elkészüljön. 

Továbbá köszönetet mondok a Magyarországi Muszlimok Egyháza vezetőinek, 

Sulok Zoltán Szabolcs elnöknek és Dr. Mohamed Eisa Shubail  főtitkárnak,  valamint 

kedves barátaimnak a hazai muszlim közösségből a kellő biztatásért, a megértésért és 

türelemért, továbbá a sokrétű, hathatós támogatásért, amellyel folyamatosan inspiráltak 

és ösztönöztek a doktori képzés befejezésére és az értekezés sikeres megírására.

Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni mindazon barátoknak a 

segítségét,  akik  közreműködtek  a  kutatás  forrásait  képező  művek  beszerzésében,  a 

disszertáció  írásának  szerkesztési  és  technikai  nehézségeinek  kiküszöbölésében, 

valamint az értekezés megfelelő formában való megjelentetésében. Hálás vagyok nekik, 

hogy hozzájárultak kutatásom eredményeinek közzétételéhez.  

Abdul-Fattah Munif
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Bevezetés

Ibn Qutayba (megh. 276/889) az Ýabbászida kalifák hatalmának csúcspontján, al-

MaÞmÙn kalifa  (199/813-218/833)  uralkodása  idején  született.  Az  ÝAbbászida 

Birodalom alatt (132/750-334/945) arabok és nem arabok már mint muszlim közösség 

együtt vettek részt történetük alakításában. Az új rendszernek három jellegzetes vonása 

volt: a soknemzetiségű, a vallási buzgalmat mutató, és az autokratikus arculat. Ebben az 

időszakban ugyanis az Omajjádok idején megjelent  társadalmi megkülönböztetés bár 

továbbra  is  érvényesült,  azonban  nem  etnikai  alapokon  nyugodott.  A  gazdaság,  a 

hatalom  és  a  társadalmi  pozíciók  többé  már  nem  voltak  kizárólagosan  az  arabság 

hatalmi monopóliumai. A hódítók és a meghódítottak közötti különbségek fokozatosan 

eltűntek.  Az új,  soknemzetiségű  arisztokrácia  alapvetően  polgári  nem pedig  katonai 

jellegű volt. A nem arab népek között a perzsák játszották a főszerepet, ami annak volt 

köszönhető, hogy az Ýabbászida forradalom a közép-iráni ËurÁsÁnban kezdődött el, ott 

ahonnan később Ibn Qutayba is származott. A perzsák jelentős szerepet töltöttek be a 

kulturális  életben  is,  és  az  arabok  és  perzsák  együttműködése  természetes  volt  az 

Ýabbászida rendszerben, amelynek másik fontos jellemzője a vallási buzgalom volt.  

Az Ýabbászida kalifák igen komolyan vették azt a szerepkört, hogy ők az igazi 

iszlám helyreállítói, és amint hatalomra kerültek, hamarosan a szunnita iszlámot kezdték 

pártfogolni  és  elhatárolódtak  mindenféle  szélsőségtől.  Az  ÝAbbászidák  a  szunniták 

széles körében elfogadottságra találtak, szoros kapcsolatokat ápoltak a vallástudósokkal 

[ÝulamÁÞ], és az ő támogatásukkal virágzott fel a szunnita vallástudomány, kodifikálták a 

vallási törvényeket vagyis az iszlám vallásjogot  [šarÐÝa], valamint hiteles hagyomány 

[ÎadÐ×]-gyűjteményekbe foglalták össze azokat a hagyományokat, amelyek Mohamed 

próféta  szokásaihoz  [sunna] fűződtek.  Mivel  különösen  fontosnak  tartották  a  saría 

alkalmazását, létrehozták a főbíró [qÁÃÐ al-quÃÁt] tisztségét, akinek jogkörébe tartozott 

a bírók kinevezése és elmozdítása – a kalifa egyetértésével – emellett jogi kérdésekben 

tanácsokkal szolgált a kalifának.

Az ÝAbbászida Birodalom harmadik fő jellegzetessége, az autokratikus arculat, 

az iszlám előtti ókori, nyugat-ázsiai birodalmak öröksége volt. Ezzel szemben az első 

medinai  kalifák  követték  a  Próféta  példáját,  és  nagy  horderejű  döntéseket  csak  a 

közösség vezető tagjaival folytatott körültekintő egyeztetés után hoztak. 
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Az  Ýabbászida  állam  ebben  a  tekintetben  az  Omajjádok  autokratikus 

berendezkedésének  befejeződését  jelentette.  Az  autokratikus  uralmat  alapvetően  két 

tényező korlátozta: a katonai vezetők növekvő beavatkozása az államügyekbe, valamint 

a  vallástudósok  befolyása,  amely  a  jogi  és  vallási  ügyekben  érvényesült.  Ebben  az 

időben azonban a mértékadó nézetek még nem voltak kellőképpen megfogalmazva jó 

néhány teológiai kérdésben. Így vetődött föl az az alapvető kérdés: kinek van hatalma 

vagy joga, hogy kinyilvánítsa a mértékadó tanítást?  Al-MaÞmÙn kalifa úgy vélte,  az ő 

jogában  áll  kinyilvánítani  a  mértékadó  vallási  tanításokat.  Ekképpen  nem  csak  a 

politikai hatalmat, hanem a vallási hatalmat is érvényesíteni akarta a muszlim közösség 

felett. Az egyik legfontosabb vallási  kérdés az volt,  hogy vajon a Korán a teremtett 

világhoz tartozik-e, vagy pedig a teremtés fölött van, és ekképpen örökkévaló.

Al-MaÞmÙn  kalifa  idején  következett  be  a különféle  szellemi  mozgalmak, 

filozófiai irányzatok eszméinek térhódítása, a görög filozófiai munkák arabra fordítása. 

Megjelent  a  teozófia,  azaz  a  ›kalÁm‹  tudománya,  amely  a  filozófiát  az  iszlámmal 

kívánta összeegyeztetni, valamint az abból kivált, a Koránt a filozófiának alárendelni 

szándékozó  racionalista  muÝtaziliták  [muÝtazila]1 irányzata.  A muÝtaziliták  racionális 

érvelésükkel megnyerték nézeteiknek az Ýabbászida uralkodót. A muÝtaziliták hatására, 

al-MaÞmÙn  827-ben  kiadott  egy  dekrétumot,  amelyben  közzétette,  hogy  ›a  Korán 

teremtett‹ [al-qurÞÁn maÎlÙq], azaz nem örökkévaló, így tanításai csak meghatározott 

időszakra  érvényesek,  és  azokat  a  megváltozott  helyzetekben  értelmezni  kell.  Ez  a 

feladat  pedig  a  közösség  legfőbb  vezetőjének  kizárólagos  joga.  A  kalifa  e  nézetek 

szellemében  követelte  a  vallástudósoktól,  hogy  fogadják  el  ezt  az  állásfoglalást, 

ellenkező  esetben  fellépnek  ellenük.  A  kalifa  döntése  a  vallástudósok  széleskörű 

ellenállásába ütközött, akik ragaszkodtak a Korán örökkévalóságának tanához, és ahhoz, 

hogy  a  Korán  és  a  prófétai  hagyományok  tanításainak  értelmezése,  magyarázata 

kizárólag  az  ő  hagyományos  joguk,  és  az  senki  másnak,  még  a  kalifára  sincs 

jogosultsága. Így aztán súlyos összeütközés következett be a kalifák és a vallástudósok 

között.  Al-MaÞmÙnt fivére,  al-MuÝtaÒim  (218/833-227/842) követte a birodalom élén, 

aki folytatta testvére politikáját. Az ő idején kezdődött el az ún. ›inkvizíció‹  [miÎna], 

amelynek  során  a  Korán  teremtettségének megtagadásáért  a  vallástudósokat 

1 A kifejezés az ›iÝtazala‹ igéből származik, amelynek jelentése: ›elkülönül‹. Ebből ered az ›elkülönülők‹ 
[muÝtazila],  azaz  a  racionalista  teológiai  irányzat  követőinek  elnevezése,  amely  irányzat  feltételezett 
alapítója, al-WÁÒil ibn  ÝAÔÁÞ  (megh. 789) hitszónok  egyes dogmatikai kérdésekben korának kiemelkedő 
tudósával,  al-Íasan al-BaÒrÐval  (megh.  728) szemben eltérő nézeteket  hangoztatott,  ezért  látványosan 
elvonult, ›elkülönült‹ tőle. Lásd, al-ÅahabÐ al-TafsÐr wa al-mufassirÙn I/240-241.
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elbocsátották hivatalukból, megkorbácsolták vagy bebörtönözték őket, köztük AÎmad 

ibn Íanbalt (megh. 856) a róla elnevezett hanbalita irányzat alapító jogtudósát.

Al-WÁ×iq kalifa  (227/842-232/847) idején,  aki érvényben tartotta a muÝtazilita 

teológiát, az egyik legtekintélyesebb hadísz-tudóst, AÎmad ibn NaÒr al-ËuzÁÝÐt  (megh. 

846) ki  is  végezték.  Végül  a  muÝtazilita  eszmeiségű  politikai-vallási  irányvonal 

támogatói  al-Mutawakkil  kalifa  (232/847-247/861)  idején  elvesztették  befolyásukat, 

hatalmi  törekvéseik  megbuktak,  minthogy  Bagdad  lakosságának  muÝtazilita-ellenes 

zavargásainak következtében, az új kalifa 232/847-ben megváltoztatta a hivatalos állami 

ideológiát a ›prófétai hagyományokat és a közösségi elvet követők‹ [ahl al-sunna wa-l-

ÊamÁÝa] véleményét fogadta el és kinyilvánította a Korán örökkévalóságát.

Ibn  Qutayba  tanúja  volt  ennek  a  szemléletváltásnak,  és  a  szunnita  tudósok 

többségi álláspontja által képviselt teológia támogatójaként lépett fel, vagyis védelmébe 

vette  az  állam  hivatalos  teológiai  irányvonalát,  az  ›ahl  al-sunna  wa-l-ÊamÁÝa‹ 

doktrínáját,  hiszen  tradíciópárti  szemléletű  írásaival  védelmébe  vette  a  Koránt  és  a 

szunnát a muÝtaziliták racionalista megközelítésével, valamint a filozófiai szkepticizmus 

kételyeivel és vádjaival szemben. Kétségtelen, hogy Ibn Qutayba az iszlám történetének 

egyik legjelentősebb időszakában, mondhatjuk azt, hogy történelmi fordulópontján élt, 

amikor  végbement  az  ÝAbbászida-dinasztia  második  nagy  korszakváltása, 

társadalmának vallási és kulturális irányvonalának kialakulása, amely a szunniták [ahl  

al-sunna wa-l-ÊamÁÝa]  évszázadokra kiható szellemi győzelmét hozta, annak ellenére, 

hogy a 3/9. század végére a birodalom élén álló  Ýabbászida kalifák hatalma gyengülni 

kezdett. 

Az  Ýabbászida  kor  társadalmának  életére  gyakorolt  arab  hatás  nem  csupán 

jámbor,  vallásos  arabokra  korlátozódott.  Az  arab  nyelv  és  irodalom  és  az  arab 

hagyományok elterjedése a birodalom lakói között azt eredményezte, hogy olyanok is, 

akik a szó szoros értelmében nem voltak arabok – akárcsak Ibn Qutayba – ugyancsak 

részt  vettek  az arab  kultúra  fejlesztésében.  Ennek eredményeképpen soknemzetiségű 

arab kultúra virágzott fel az  ÝAbbászidák idején, elsősorban az irodalmi területen. Az 

arab  nyelv  maradt  a  vallásos  művek,  a  tudományok  és  a  filozófia  nyelve  az  egész 

muszlim világban. 

A költészet terén is megjelentek újabb irányzatok, és az új költészet, amelyben 

az uralkodói udvarba beáramló perzsák kölcsönözte ízlésvilág együtt járt az irodalmi 

kritika fejlődésével. Egyesek elítélték, mások dicsérték az új költészetet. Ibn Qutayba, 
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aki  a  legkiemelkedőbb  nyelvészek  és  vallástudósok  között  van  számon  tartva, 

termékeny  tudós  volt,  és  számos  tudományágban  jeleskedett,  mint  például  az  arab 

filológia,  az  irodalomtudomány,  a  Korán-értelmezés,  a  hadísz-tudomány  és  a 

történetírás. Ibn Qutayba elismerte ugyan az új költészetet, de megvédte a régi költészet 

elsőbbségét, felfogása a konzervatívabb tendenciát erősítette meg a kritikusok között. 

A klasszikus hagyomány végső győzelmében tehát nagy szerepet játszottak Ibn 

Qutayba vallástudományi munkái, főként Korán-értelmezései, minthogy az utóbbiakban 

közzétett  nézeteinek  széles  körű  elterjedése  és  társadalmi  elfogadottsága  felülmúlta 

racionalista  kortársa,  a  muÝtazilita  al-ÉÁÎiÛét.  Így  a  két  tábor  között  végbement 

ideológiai küzdelem eredményeképpen az Ibn Qutayba által képviselt ›ahl al-sunna wa-

l-ÊamÁÝa‹ teológiai álláspontja került ki győztesen.

Nem  véletlen  tehát,  hogy  Ibn  Qutaybát  az  arab  világ  harmadik  legnagyobb 

alkotójának tartják, időrendben  Ibn al-MuqaffaÝ (megh. 759) és  al-ÉÁÎiÛ (megh. 868) 

prózaírók után. Ugyanakkor Ibn Qutayba irodalmi munkásságának súlypontja idővel a 

Korán-értelmezés  felé  tolódott  el.  Ibn  Qutayba  az  egyik  legkorábbi  Korán-

lexikográfusok  egyike,  aki  megelőzte  időben  a  legjelentősebbnek  tartott 

kommentátorokat: a szunnita al-ÓabarÐt (megh. 923) a muÝtazilita al-ZamaÌšarÐt (megh. 

1144), a síita al-ÓabarsÐt (megh. 1153), és a misztikus Ibn ÝArabÐt (megh. 1240).

A doktori  értekezésben megkíséreljük összefoglalni  Ibn Qutayba lexikográfiai 

munkásságát  a  Korán  részleges  lexikográfiai  elemzésével  és  Ibn  Qutayba 

kommentárjainak felhasználásával, következésképpen az értekezés középpontjában Ibn 

Qutayba  Korán  kommentárjai  állnak.  Megvizsgáljuk,  hogy  milyen  megfontolások 

vették rá Ibn Qutaybát a kommentárírásra, és hogy miféle irányelvek illetve módszertan 

alapján  készítette  lexikográfiai  kommentárjait,  valamint  megvizsgáljuk  a  Korán-

értelmezés  általa  tárgyalt  alapvető  terminusairól  alkotott  felfogását,  végül  pedig 

értékeljük  exegetikai  munkásságát,  meghatározva  a  lexikográfiában  és  általában  a 

Korán kommentár-irodalomban elfoglalt helyét.   

Mindezek  által  arra  törekszünk,  hogy  rávilágítsunk  Ibn  Qutayba  alapvetően 

lexikográfiai megközelítésű – a tudományos kutatásokban meglehetősen háttérbe szorult 

– kommentárainak jelentőségére, és új megvilágításba helyezzük a Korán-értelmezéssel 

összefüggő munkásságát.
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A disszertáció tartalmi felépítése

A disszertáció  tíz fejezetből  áll.  Az első  4  fejezetben  foglalkozunk  a  Korán 

helyével és jelentőségével a muszlimok életében, a Korán értelmezés [tafsÐr al-qurÞÁn] 

szükségességével,  a  Korán  értelmezés  fejlődésének  történetével,  a  Korán 

értelmezésében  követett  megközelítésekkel,  továbbá  a  Korán  exegézis  alapvető 

terminusainak nyelvi és vallástudományi meghatározásaival, mint például a ›tafsÐr‹, a 

›taÞwÐl‹ és a ›bayÁn‹, továbbá ezen kifejezések egymáshoz való viszonyával.

Az 5.  fejezetben  tárgyaljuk  Ibn  Qutayba  életművét,  műveltségét,  politikai  és 

vallási beállítottságát, a mértékadó vallási körök Ibn Qutaybáról alkotott  véleményét. 

Bemutatom legfontosabb műveit, valamint lexikográfiai megközelítésű kommentárait, a 

›TaÞwÐl  muškil  al-qurÞÁn‹ [A  Korán  ›problematikus‹ részeinek  értelmezése]  és  a 

›TafsÐr ÈarÐb al-qurÞÁn‹ [A Korán ›szokatlan‹ kifejezéseinek értelmezése] című műveit, 

valamint a Korán értelmezéssel összefüggő egyéb munkáit.

A  6.  fejezetet  Ibn  Qutayba  Korán  értelmezésről  alkotott  felfogásának,  és 

lexikográfiai kommentáraiban követett módszertana bemutatásának szenteljük. Kitérünk 

Ibn  Qutayba  ›tafsÐr‹ és  ›taÞwÐl‹ terminusokról alkotott  felfogására,  és  a  szinonima-

elmélettel kapcsolatos feltételezett nézetére.

A  7.  fejezetben  térünk  ki  a  Korán  segédtudományainak  [ÝulÙm  al-quÞrÁn] 

speciális terminusaira és Ibn Qutayba állásfoglalására ezen terminusokkal kapcsolatban. 

Ismertetjük  a  Korán egyértelműségének  és  többértelműségének  [al-muÎkamÁt/al-

mutašÁbihÁt] kérdését és problematikus részeinek [muškil al-qurÞÁn] kérdését, valamint 

a  Korán  ›hét  betű‹  szerinti  változatainak  [al-aÎruf  al-sabÝa] kérdését,  kifejtve  Ibn 

Qutayba véleményét ezekben a kérdésekben. 

A   8.  fejezetben  foglalkozunk  a  Korán  olvasati  variánsainak  [al-qirÁÞÁt] 

kérdésével,  majd  összevetjük  ezen  variánsok  kategóriáit  Ibn  Qutayba  példáival,  és 

kitérünk a Korán nyelvjárási változatairól [al-luÈÁt] megfogalmazott véleményére. 

A 9.  fejezetben  következik  szemelvények  formájában  Ibn  Qutayba nézete  az 

›umm al-kitÁb‹ fogalommal,  valamint  a  ›széttagolt  betűkkel‹  [al-ÎurÙf  al-muqaÔÔaÝa] 

összefüggésben,  továbbá  a  Korán szövegéből  Ibn Qutayba által  kiemelt  többértelmű 

szavak lexikográfiai elemzése átlátható táblázatba foglalva. 

A 10.  fejezetben  tárgyaljuk  Ibn  Qutayba  hozzájárulását  korának  tudományos 

eredményeihez, kiváltképpen az arab filológia és lexikográfia terén. 
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1. A Korán helye és értelmezésének jelentősége
 

1. 1. A Korán helye a muszlimok életében

A  Korán  [al-qurÞÁn  al-karÐm] az  iszlám  szent  könyve,  évente  több  millió 

példány készül belőle az iszlám világ nyomdáiban. Készült már parányi, gyűrűben is 

elférő,  de gigantikus  méretű,  több méteres  példány is.  Idézetei  a mecsetek,  dzsámik 

külső  és  belső  falait  díszítik,  és  tökéletesen  illeszkednek  az  egyébként  képektől  és 

szobroktól  szigorúan  mentes  imahelyek  egyszerűségéhez.  A  minden  évben 

megrendezett  mekkai  zarándoklat  alkalmával,  aranyszínű  cérnával  varrják,  hímzik 

idézeteit  a mekkai  Kába Szentélyt  borító  fekete  bársonyszerű lepelre.  A Koránt  sok 

millióan tudják kívülről,  ›őrzőknek‹  [ÎÁfiÛ]  hívják őket,  és vannak közöttük egészen 

fiatal  gyermekek  is.  A  Korán  fennhangon  való,  dallamos  olvasása,  az  úgynevezett 

recitálás rendkívüli jelentőséggel bír vallási és társadalmi szempontból is mind a mai 

napig. A muszlimok a napi ötszöri imádkozás alkalmával olvasnak fel belőle. 

Az iszlám vallástudósai, az ÝulamÁÞ a Korán-recitálást önmagában is imádságnak, 

istenszolgálatnak  [ÝibÁda] tekintik,  amely  különleges  olvasási,  már-már  éneklési 

technikát  igényel,  melyet  szakkönyvek tárgyalnak,  valamint  ún.  ›iskolák‹  [madrasa] 

tanítanak  szerte  az  iszlám  világban.  Azt  a  tudományt,  amely  a  recitálás  speciális 

technikáit, sajátos hangtani szabályait tárgyalja a szép, helyes ›recitálás tudományának‹, 

[Ýilm al-taÊwÐd] hívják. 

A ›recitátorok‹ [qÁriÞ tsz. qurrÁÞ] kifejezéssel azokat a muszlimokat tüntetik ki, 

akik  szép  hangjuknak  és  Koránbeli  tanultságuknak  köszönhetően  a  Koránt  nagy 

nyilvánosság  előtt  olvashatják.  Ezen  recitálás  célja  a  hívők  ösztönzése,  lelkesítése, 

bátorítása vagy éppen vigasztalása. A mecsetekben méhek duruzsolásaként hat, ahogyan 

a  muszlimok  két  imádkozás  között  leülnek,  és  recitálják  részleteit,  és  a  modern 

technikai eszközök elterjedésével manapság sokan már magnófelvételeken és digitális 

adathordozókon hallgatják. 

A muszlimok féltve őrzik a Koránt, ezért azt csupán a teljes vallási tisztaság, az 

úgynevezett [ÔahÁra] állapotában szabad megérinteni.  MÁlik ibn Anas (megh. 795), a 

neves  hadísz és jogtudós, a málikita jogi irányzat alapítója jegyezte fel,  ÝAbdullÁh ibn 

AbÐ Bakr ibn Íazmra való hivatkozással, miszerint Mohamed próféta levelében, melyet 
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ÝAmr ibn Íazmnak küldött,  ez állt: „Ne érintse meg a Koránt, csupán  tiszta  [Ôáhir]  

személy!”2 

A Korán recitálása által a muszlimok az életükkel velejáró fontos eseményeket 

teszik  rangosabbá,  ünnepélyesebbé,  vagy  éppen  elviselhetőbbé,  attól  függően,  hogy 

gyermekáldásról, születésről, házasságról, vallási vagy nemzeti ünnepekről, vagy ne adj' 

Isten, betegségről, halálesetről és temetésről van szó. A Korán egyes részeit, idézeteit 

lelki betegségek, a depresszió, sőt a megszállottság gyógyításában is alkalmazzák szerte 

az iszlám világban. 

Nem  vitás,  hogy  a  Korán  végigkíséri  a  muszlimokat  születésüktől  kezdve 

egészen halálukig, sőt még azután is, hiszen az iszlám tanítása szerint a Korán oltalmat 

és  védelmet  nyújt  a  túlvilági  életben  annak,  aki  megtanulja,  tanulmányozza  és 

útmutatásai szerint éli evilági életét. Muslim ibn al-ÍaÊÊÁÊ al-NÐsÁbÙrÐ, a híres hadísz-

gyűjtő jegyezte fel,  AbÙ UmÁmah al-BÁhilÐra hivatkozva, aki azt mondta:  „Hallottam 

AllÁh küldöttét  –  AllÁh dicsérje  és  üdvözítse  őt  -  amint  azt  mondta:  'Recitáljátok  a  

Koránt, mert az a Feltámadás Napján közben fog járni az olvasóiért.”3

1. 2. A Korán értelmezésének jelentősége és szükségessége

Az arab tafsÐr al-qurÞÁn kifejezést a magyar nyelvű szakirodalom sokféleképpen 

nevezi:  szövegértelmezés,  magyarázat,  kommentár,  exegézis,  interpretáció.  A 

különböző irányelvek mentén megfogalmazott Korán értelmezések teszik ki az iszlám 

vallástudományi  művek  legjelentősebb  és  talán  legtöbbet  forgatott  hányadát,  nem 

véletlenül, hiszen, mint az a fentiekből is kitűnik, a Koránnak elsőrangú és központi 

jelentősége van a muszlimok életében. A Korán, az iszlám vallási törvény [šarÐÝa] és a 

doktrína vagy teológia [ÝaqÐda] legfontosabb forrása, ezért megértése nélkülözhetetlen a 

muszlimok számára. Értelmezése és állandó tanulmányozása közvetlen módon hatja át a 

muszlimok  életét,  és  befolyásolja  a  mindennapi  vallási  gyakorlatot,  akár  az  iszlám 

kezdeti időszakát, akár napjaink muszlim világát vesszük szemügyre.

A muszlim vallástudósok nagy gondot fordítottak  a Korán tanulmányozására, 

szövegének magyarázó elemzésére és értelmének feltárására,  hiszen az arabok közül 

nem mindenki értette a Korán minden egyes részét vagy kifejezését. 

2 MÁlik ibn Anas, al-MuwaÔÔaÞ, 278. [219/680. hadísz].
3 Muslim ibn al-ÍaÊÊÁÊ, ÑaÎÐÎ Muslim, 553. [804. hadísz].
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Ibn ËaldÙn (megh. 1406) azon a véleményen volt, hogy:  „A Korán az arabok  

nyelvén lett lebocsátva, és az ő retorikájuk stílusainak megfelelően, így ők mindnyájan  

értették azt, és ismerték szavainak és szóösszetételeinek jelentését”.4 

Ibn Qutayba, aki több évszázaddal korábban élt, más véleményen volt: „Bizony,  

az  arabok  nem  egyenlők  a  Koránban  jelenlévő  ›szokatlan‹  [ÈarÐb] és  a  homályos  

jelentésű  kifejezések  [mutašÁbihÁt] összességének  ismeretében,  sőt  egyesek  közülük  

felülmúlják  abban a  többieket”.5 Tehát,  annak ellenére,  hogy a  Korán arabul  került 

kinyilatkoztatásra, ebből még nem következik az, hogy az arabok egyformán ismerték a 

Korán jelentését a szavak és a szóösszetételek szintjén, amely megállapítást jól bizonyít 

az  arabul  írt  exegézisek  évszázadokon  keresztül  készült  sokféle  változatainak 

kéziratokban, később pedig nyomtatásban megjelent rengeteg példánya. 

A Korán szövegének értelmezése iránti egyre növekvő igény szükségessé tette 

az egyes szúrák és áják jelentésének minél pontosabb meghatározását. E cél érdekében a 

tudósok elég hamar nekiláttak a Korán vallástörténeti, teológiai, nyelvészeti, társadalmi 

és  politikai  hátterének  tanulmányozásához,  és  megfigyelték  azokat  a  sajátos  nyelvi, 

irodalmi, kulturális és vallási állapotokat, illetve társadalmi és politikai folyamatokat, 

amelyek  jellemezték  Arábiát  a  Korán  kinyilatkoztatásának  kezdetét  közvetlenül 

megelőző időszaktól fogva, a legitim szövegváltozatok 7. század közepén bekövetkezett 

kanonizációjáig,  majd  mindezek  fényében  nekiláttak  a  Korán  szövegének  alapos 

elemzéséhez, és részletekbe menő értelmezéséhez. 

Ezt  a  sokrétű  feladatot  kiemelkedő  tudású  és  műveltségű  nyelvészek  és 

vallástudósok vállalták magukra, megközelítőleg a 2/8. századtól kezdődően, hol békés, 

hol pedig békétlen állapotok között,  különböző grammatikai,  filológiai,  lexikográfiai, 

vallástörténeti, társadalomtudományi és vallásjogi szempontokat figyelembe véve. 

A ›tafsÐr al-qurÞÁn‹ mint tudományág célja tehát, hogy értelmezze, megvizsgálja 

és sokoldalúan osztályozza a szent könyvbe foglalt szavakat és mondatokat, használatuk 

és  jelentésük  ›feltárásával‹ [bayÁn].  A  Korán  tudósok  pontosan  meghatározott 

szabályokat  jelöltek  ki  arra,  hogy  miként  lehet  értelmezéseket  találni  a  Koránban 

kinyilatkoztatott részekre, illetve hogyan lehet a megfelelő következtetéseket levonni. 

4 al-ÅahabÐ, al-TafsÐr wa al-mufassirÙn I/26.
5 Uo., 28.
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2. A Korán-értelmezés terminológiája

A  Korán-kommentár  irodalmat  az  egyszerűsítés  kedvéért  általában  négy 

műfajba, kategóriába szokás sorolni, melyek a következők:

(1) TafsÐr: általában a szöveg literális, külső filológiai értelmezése.

(2) TaÞwÐl: általában a szöveg allegorikus, belső tartalmi értelmezése.

(3) ŠarÎ: egyes szavak, részletkérdések értelmezése.

(4) ÍÁšiya: lapszéli jegyzet, egy mű vagy egy kommentár kommentálása.

Jelen disszertáció szempontjából szükségszerű az előbbi felsorolásban szereplő 

első  két  műfaj  vizsgálata,  hiszen  a  tafsÐr  és  a  taÞwÐl terminusokat  használják  a 

leggyakrabban a kommentárokra. Minthogy Ibn Qutayba mindkét terminust alkalmazza 

műveiben, a fenti definíciók túlságosan általánosnak és leegyszerűsítőnek bizonyulnak, 

ezért  úgy  véljük,  elengedhetetlen  jelentésük  minél  pontosabb  meghatározása,  és 

egymáshoz  való  viszonyuk,  kapcsolatuk  tisztázása  nyelvészeti  és  kultúrtörténeti 

szempontból. Ennek megfelelően az alábbiakban e terminusok mélyebb elemzésére és 

összehasonlítására vállalkozunk.

2. 1. A tafsÐr és taÞwÐl alapvető nyelvi jelentései és definíciói

A  Korán-értelmezés  tudományával  és  segédtudományaival  [ÝulÙm  al-qurān] 

foglalkozó tudósok és  kutatók  körében vita  tárgyát  képezi,  hogy van-e a  tafsÐr és  a 

taÞwÐl  terminusokkal jelölt  vallástudományi műfajok között számottevő különbség, és 

amennyiben van, akkor miként lehet meghatározni a kettő közötti különbséget. Mielőtt 

azonban tüzetesebben elemeznénk a két szó egymáshoz való viszonyát, vizsgáljuk meg, 

mit is jelentenek külön-külön ezek a szavak lexikai és vallástudományi értelemben. 

(1) A ›tafsÐr‹ szó jelentése

A  ›tafsÐr‹ szó a  ›fasara‹ ige II.  igetörzsi  alakjából,  a  ›fassara‹  igéből képzett 

főnévi  igenév  [maÒdar],  amely  alapvetően  azt  jelenti:  ›felfedés  vagy  kifejtés‹.  A 

›fassara‹ ezentúl  a  ›safara‹  és  az  ›asfara‹  szavak  szinonimája  is,  melyek  jelentése: 

›megmutatni, felfedni, világossá tenni‹. Például a ›safarat al-marÞa‹ kifejezés azt jelenti: 
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›a nő megmutatta arcát‹, míg az ›asfar al-ÒubÎ‹ kifejezés azt jelenti:  ›a hajnal felfedte 

fényével az éj sötétségének egét‹. 

A szó nyelvi  alapjelentése tehát a  ›felfedés‹ [kašf],  vagyis az eltakart  dolgok 

felfedése,  de  jelenthet  ›részletes,  elmélyült  értelmezést‹ [tafÒÐl]  is6.  A szó  ebben  az 

utóbbi értelemben mindösszesen egyszer fordul elő a Koránban:  „Ők [a nem hívők]  

nem  hoznak  elő  neked  egy  példázatot  anélkül,  hogy  mi  ne  hoznánk  el  neked  az  

igazságot,  és  szebb  részletező  értelmezést  [wa-aÎsana  tafsÐran]” [Korán  25:  33],  a 

›tafsÐr‹ szó itt, ›részletes, kifejtő értelmezést‹ [tafÒÐl] jelent.7 

Az iszlám vallástudományban a  ›tafsÐr‹ pontos definíciója, ahogyan  al-ZarkašÐ 

(megh. 1392) meghatározta: „Az a tudomány, amely által érthetővé válik AllÁh könyve,  

melyet lebocsátott prófétájának Mohamednek, világossá válnak jelentései és ami által  

kikövetkeztethetők  az  ítéletei  és  bölcsességei,  és  mindezek  meríthetők  a  

nyelvtudományból,  a  grammatikából,  az  etimológiából,  a  retorikából,  a  vallásjog  

alapjaiból,  és  a  szövegvariánsokból,  és  szükséges  hozzá  a  kinyilatkoztatás  okainak,  

valamint az eltörlő és az eltörölt ismerete”.8

(2) A ›taÞwÐl‹ szó jelentése

A ›taÞwÐl‹ szó az ›Ála‹ ige ›visszatérni‹ II. igetörzsi alakjából, az ›awwala‹ igéből 

képzett főnévi igenév [maÒdar], mely azt jelenti: visszatérés, visszaadás. Az ›Ála ilayhi  

al-amr‹ arab kifejezés azt jelenti: az ügy a kezébe került, visszatért hozzá, ugyanakkor 

az ›awwalah‹ vagy ›taÞawwalah‹ azt jelenti elrendezte, megmagyarázta azt [a beszédet 

vagy állítást].

A ›taÞwÐl‹ alapjelentése az eredeti állapothoz való visszatérés, az eredeti állapot 

visszaadása. A kifejezés mindösszesen 17 alkalommal szerepel a Koránban. A ›taÞwÐl‹  

szó a Korán 3:7-ben kétszer szerepel, mindkét alkalommal a homályos, problematikus 

értelmű Korán-áják értelmezését  jelenti.  A  ›taÞwÐl‹  a Korán 4: 59-ben és 17: 35-ben 

›végkifejletet,  végeredményt‹ jelent,  míg  a  Korán  7:53-ban,  amely  kétszer  említi  a 

›taÞwÐl‹ szót, valamint a Korán 10: 39-ben egy előrevetített esemény  ›bekövetkezését‹ 

jelenti.  A szó a Korán 12:6, 21, 36-37, 44-45, és 100-1, illetve a Korán 18:78 és 82 

ájákban az álmok vagy események ›magyarázatát‹ vagy ›értelmezését‹jelenti.

6 Ibn ManÛÙr, LisÁn al-Ýarab, Art. tafsÐr, V/55.
7 al-ÅahabÐ, al-tafsÐr wa-l-mufassirÙn I/13.
8 al-SuyÙÔÐ, al-itqÁn fÐ ÝulÙm al-qurÁn II/462.
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Az  előfordulási  helyek  közül  a  következő  Korán-ája  vizsgálata  élvez 

elsőbbséget,  minthogy  disszertációnk  szorosan  összefügg  a  terminus  ezen  a  helyen 

megjelenő jelentésével: 

„Ő az, aki lebocsátotta neked az Írást. Ebben vannak meghatározott áják – ezek  

az Írás alapjai [umm al-kitÁb] – mások pedig többértelműek. Azok, akiknek a szívében  

ferdeség lakozik, azt követik, ami többértelmű belőle, a kísértést, és  [a maguk szájíze 

szerinti] értelmezését  [taÞwÐl] keresve,  ám annak  értelmezését senki  sem tudja  csak  

AllÁh, és akik szilárdak a tudásban. [Ők] azt mondják: Hiszünk benne, az összes [ája]  

Urunktól származik. De csakis az értelemmel bírók okulnak [ebből].” [Korán 3:7]

A  ›taÞwÐl‹  vallási  terminológiai  jelentése  az előbbi  ája  szerint  az ›értelmezés, 

interpretáció‹,  amely szerepel  egy  széles  körben  ismert  hadíszban  is,  amelyben 

Mohamed próféta azt mondta Ibn ÝAbbÁsnak (megh. 688): „AllÁhumma faqqihhu fÐ al-

dÐn wa-Ýallimhu al-taÞwÐl.” [Ó AllÁh, adj neki megértést a vallás terén és tanítsd meg  

neki [a Korán] értelmezését!]9

2. 2. A tafsÐr és taÞwÐl viszonya egymáshoz

A  ›tafsÐr‹ és a ›taÞwÐl‹ terminusok előzőleg ismertetett alapvető nyelvi jelentései, 

illetve az általános vallástudományi definíciók összevetésével láthatóvá válik, hogy a 

Korán  magyarázatának  jelölésére  a  tudósok  számára  legalább  két  terminus  is 

rendelkezésre állt. A két terminus között ugyanakkor jól kivehető jelentésbeli átfedést 

lehet tapasztalni. A Korán értelmezések terminológiájának vizsgálatából kiderül, hogy 

számos  korai  kommentátor  –   így  al-ÓabarÐ  (megh.  923)  –  nem  tett  számottevő 

különbséget a két terminus között, vagyis al-ÓabarÐ felfogásában a ›tafsÐr al-qurÞÁn‹ és a 

›taÞwÐl al-qurÞÁn‹ jelentése azonos volt.10

Ezt  a  véleményt  azonban nem minden tudós osztotta,  hiszen  a  korai  Korán-

értelmezők között  szép számmal  akadtak  olyanok,  akik  kisebb-nagyobb különbséget 

véltek felfedezni a két fogalom között. Ennek a problematikának a kifejtését azért látjuk 

szükségesnek, mivel ezáltal betekintést nyerhetünk – többek között Ibn Qutayba ezen 

témáról  alkotott  felfogásának  bemutatása  által  –  az  arab  filológia  és  az  iszlám 

vallástudomány fejlődésének egy jelentős folyamatába. A korai Korán-értelmezések, és 

9 Zayd, DirÁsat fÐ al-tafsÐr 17.
10 Ibn  Taymiyya, TafsÐr  sÙrat  al-iÌlÁÒ,113.  Ibn  Taymiyya szerint  al-ÓabarÐ a  taÞwÐl  kifejezést  tafsÐr  
értelemben használta. 
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a  vonatkozó  vallástudományi  irodalom  érdemleges  vizsgálata  azt  a  megállapítást 

támasztja alá, hogy kezdetben, a korai értelmezők egy része  a  ›tafsÐr al-qurÞÁn‹ és a 

›taÞwÐl  al-qurÞÁn‹  fogalmakat  azonos  jelentésűnek  tekintették,  tehát  szinonimaként 

kezelték a  ›tafsÐr‹ és a  ›taÞwÐl‹ terminusokat, és mint azt látni fogjuk, ez a hozzáállás 

egészen  addig  folytatódott,  amíg  az  iszlám  különböző  dogmatikai  irányzatai,  és  az 

azokat  képviselő  Korán  kommentátorok  megközelítései  közötti  különbségek  ki  nem 

kristályosodtak. 

A ›tafsÐr‹ és a ›taÞwÐl‹ terminusok közötti viszony ezen nézetét az egyszerűsítés 

kedvéért  a  továbbiakban  ›szinonima-elméletnek‹  nevezzük.  A  modern  kutatások 

kimutatták, hogy az iszlám történetének első három évszázadában nem volt szignifikáns 

különbség a két terminus alkalmazása között, akár a kommentár művek címéről, akár a 

művek tartalmában való használatukról van szó, és ez idő alatt  ezen felfogás volt az 

uralkodó  a  Korán  lexikográfiájával  foglalkozó  szerzők  körében.  Ezt  az  időszakot 

követően  a  ›taÞwÐl‹ terminussal  egyre  inkább  a  kutatás  és  vizsgálódás  által  nyert 

magyarázatokra  kezdtek  utalni,  a  ›tafsÐr‹ terminussal  pedig  inkább  a  Mohamed 

prófétától és társaitól hagyományozott magyarázatokra.11

Ez a megközelítés az ún. ›riwÁya‹ és ›dirÁya‹ fogalompárral függ össze, amelyre 

majd  részletesen  kitérünk  Ibn  Qutayba  Korán  értelmezési  megközelítésének 

vizsgálatánál.  Egy  következő  lépésben  a  ›taÞwÐl‹ műfaj  szinte  kizárólag  a  Korán 

allegorikus vagy szimbolikus és belső tartalmi értelmezésére [bÁÔin] korlátozódott, míg 

a ›tafsÐr‹ műfajt a Korán szövegének prófétai hagyományon alapuló értelmezése mellett, 

a literálisnak, vagy szó szerintinek,  másképpen fogalmazva a külsődlegesnek  [ÛÁhir] 

nevezett értelmezésekre kezdték alkalmazni.12

Megjegyzendő, hogy az utóbbi történeti jellegű megvilágítás rövidsége ellenére 

is igen árulkodó, hiszen ezáltal érthetővé válik, hogyan terjedt el és vált uralkodóvá a 

3/9. században végbement dogmatikai harcok lezárulta után az a leegyszerűsítő nézet, 

miszerint  a  ›tafsÐr‹ és  a  ›taÞwÐl‹ terminusok  által  jelölt  Korán  kommentár  műfajok 

egyrészről  a  szunnita,  másrészről  a  síÝita  és  muÝtazilita kommentárok  közötti 

különbségtételt  szolgálják,  vagyis,  hogy  a  ›tafsÐr‹ a  Korán  szövegének  prófétai 

hagyományon alapuló, inkább literálisnak nevezhető értelmezését jelöli, míg a ›taÞwÐl‹  

az allegorikus, szimbolikus és belső tartalmi értelmezés jelölését szolgálja. 

11 Rippin, Art. tafsÐr, EI2 , X/84.
12 Uo., 84.
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2. 3. A szinonima-elmélet mellett és ellen

Úgy  tűnik,  hogy  a  ›tafsÐr  al-qurÞÁn‹ és  a  ›taÞwÐl  al-qurÞÁn‹  terminusok 

egymáshoz  való  viszonyát  illetően  kialakult  szinonima-elmélet  főként  az  Omajjád-

dinasztia  uralkodásának  korszakában,  illetve  az  ÝAbbászidák  uralkodásának  első 

századában elterjedt, szinte kizárólagosnak tekinthető nyelvtudományi megközelítésnek 

volt  az  eredménye,  amelyet  idővel  kiszorított  és  felváltott  a  különböző  teológiai-

politikai  irányvonalak  szellemi  küzdelmének,  főként  a  szunnita  tradíciópárti  és  a 

racionalista  iskolák  követői  csatározásának  köszönhető  megközelítés.  Ezen  kezdeti 

időszakban még kevésbé volt hatással a terminusok alkalmazására az,  hogy az adott 

szerző  éppenséggel  mely  ›dogmatikai  iskola‹  [madrasa  Ýaqadiyya/ÝaqÁiÞdiyya] vagy 

›vallásjogi irányzat‹  [maÆhab fiqhÐ] szószólója, hiszen mindezek is kialakuló fázisban 

voltak még. Amennyiben tüzetesebben megvizsgáljuk a különböző Korán kommentárok 

címeit, elnevezéseit, akkor eljuthatunk arra az egyértelmű következtetésre, miszerint a 

korai  kommentárok szerzőinek jelentős  része szinonimaként  használta  a  ›tafsÐr‹ és  a 

›taÞwÐl‹ terminusokat, amire utal műveik címeinek hasonlósága. 

Például  al-ÓabarÐ (megh.  923)  Korán-értelmezése  a  ›ÉÁmiÝ al-bayÁn  Ýan 

[wuÊÙh] taÞwÐl  Áy  al-qurÞÁn‹ [a  Korán  ájái  értelmezési  [módjai]  kifejtésének 

gyűjteménye] címet viseli, amelyben a ›taÞwÐl‹  kifejezés szerepel, akárcsak al-MÁÔurÐdÐ 

(megh. 944), a szunnita  ›kalÁm‹  teológia prominens képviselőjének munkája címében: 

›TaÞwÐlÁt  al-qurÞÁn‹  vagy  más  néven  ›TaÞwÐlÁt ahl  al-sunna‹  [A  szunniták 

értelmezései].13 Ugyanakkor  a  korai  kommentárok  tartalmának  vizsgálatából  az  is 

kitűnik,  hogy egyesek a  ›tafsÐr‹,  míg mások  a ›taÞwÐl‹  kifejezést  preferálták a Korán 

értelmezésére való utalásnál14,  de még az is előfordult,  hogy akár mindkét terminust 

használták – mint azt látni fogjuk Ibn Qutayba terminus-használatának bemutatásánál. 

Megemlítendő,  hogy Ibn  ÝAbbÁs  (megh.  688)  azon  a  véleményen  volt,  hogy 

egyes  magyarázatokat  [tafsÐr] megismerhetnek az emberek,  míg  más értelmezéseket 

[tafsÐr] egyedül  Isten ismerhet  meg.  Ibn  ÝAbbÁs itt  a  ›tafsÐr‹ terminust  alkalmazta a 

Korán 3:7-ben szereplő ›taÞwÐl‹ kifejezés szinonimájaként, vagyis nem tett különbséget 

a ›tafsÐr‹ és a ›taÞwÐl‹ között.15 

13 Poonawala, Art. taÞwÐl, EI2 , X/390.
14 al-MÁÔuridÐ, TaÞwÐlÁt al-qurÞÁn kommentárjában a ›taÞwÐl‹ és az ›ahl al-taÞwÐl‹ szavakat ugyanarra érti, 
mint al-ÓabarÐ a ›tafsÐr‹ és az ›ahl al-tafsÐr‹ terminusokat: a Korán magyarázatokat és a magyarázókat.
15 al-SuyÙÔÐ, al-ItqÁn fÐ ÝulÙm al-qurÁn, II/480.

17



Úgy  tűnik,  szintén  a  szinonima-elméletet  támogatta  a  híres  filológus,  AbÙ 

ÝUbayd al-QÁsim ibn SallÁm  (megh. 839) aki szerint a két fogalom egy és ugyanaz.16 

ÕaÝlab (megh. 904) a kiemelkedő nyelvész, amikor Ibn AbÐ ÍÁtim al-RÁzÐ (megh. 938) 

megkérdezte  tőle,  hogy mi a különbség a  ›tafsÐr‹ és a  ›taÞwÐl‹ között,  azt  felelte:  „a 

maÝnÁ,  a  tafsÐr  és  a  taÞwÐl  szavak  szinonimák”.17 Akadnak  azonban  olyan 

kommentátorok,  akik  nézeteik  alapján  nem  támogatták  a  szinonima-elméletet,  mint 

például  MuqÁtil  ibn  SulaymÁn (megh.  767),  akinek  állítása  szerint  Ibn  ÝAbbÁs  úgy 

tartotta, hogy a tafsÐr az, amit a tudósok ismerhetnek meg, míg a taÞwÐlt kizárólag Isten 

ismerheti18.  Hasonlóképpen,  MuÎammad  al-KalbÐ (megh.  763)  Ibn  ÝAbbÁs-nak 

tulajdonítja  a  Korán  jelentésével  kapcsolatos  következő  kategóriák  felállítását:  „A 

Korán  négy  megjelenési  forma  szerint  lett  kinyilatkoztatva:  tafsÐr,  amit  a  tudósok 

ismernek; az arab nyelv,  amit  az arabok megértenek;  a törvényes és a törvénytelen  

[ÎalÁl wa  ÎarÁm], aminek nem megengedett  az emberek számára, hogy ne tudjanak  

róla; és a taÞwÐl, melyet egyedül Isten ismer.”19

MuqÁtil ibn SulaymÁn, és a hozzá hasonló kommentátorok, a kortárs MannÁÝ al-

QaÔÔÁn szerint valójában azt a véleményt osztják, hogy a taÞwÐl jelentése a dolgok valódi, 

lényegi  természetének ismerete,  mint  például  megismerni  magának Istennek,  vagy a 

túlvilágnak a valódi kilétét, amit egyedül Isten ismer.20

Az  eddigi  elemzésből  megállapítható,  hogy  a  3/9.  századig  bezárólag  a 

filológusok  jelentős  része  saját  szakterületükből  kiindulva,  nyelvészeti  megközelítés 

alapján  értelmezte  és  alkalmazta  a  ›tafsÐr‹  és  a ›taÞwÐl‹ terminusokat,  így  az  ő 

felfogásukban a két terminus között jelentésazonosság, vagy  csekély jelentésbeli eltérés 

mutatkozott. Más kommentátorok, akik a Korán legkorábbi magyarázói voltak, és akik a 

Próféta  társai  [al-ÒaÎÁba] által  közölt,  vagyis  hagyományozott  exegézist  követték  – 

például  Ibn  ÝAbbÁs  magyarázatait  –  nos  számukra  a  tafsÐr a  halandó  ember  által 

megérthető szövegtartomány magyarázatát jelentette, míg a taÞwÐl a világ működésének, 

és  a teremtés részeinek valódi kiléte  és lényegi  természetük megismerését  jelentette, 

mely kizárólag Isten előtt ismert, a halandók számára felfoghatatlan. 

Az alábbiakban következnek az általunk összegyűjtött,  a  ›tafsÐr‹  és a ›taÞwÐl‹ 

fogalompár  közötti  néhány  későbbi  megkülönböztetésre  vonatkozó  állásfoglalások, 

16 Al-SuyÙÔÐ, al-ItqÁn fÐ ÝulÙm al-qurÁn,II/460. 
17 Poonawala, Art. taÞwÐl EI2 , X/391.
18 Wansbrough, Quranic Studies, 155.
19 McAuliffe, The Encyclopedia of the Qur’an, II/100.
20 al-QaÔÔÁn, MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 224.
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melyek  által  érzékeltetni  kívánjuk,  hogy  milyen  egyéb  megközelítések  alakultak  ki 

idővel, vagy éppen mennyire tükröződött és köszönt vissza a múltban kialakult felfogás. 

A  10.  századtól  kezdve,  a  tafsÐr  és  a  taÞwÐl terminusok között  egyre 

szerteágazóbb  szempontok  alapján  tettek  különbséget,  amelyek  nem  feltétlenül 

származtak  más  és  más  tudóstól,  hiszen  előfordult,  hogy  egy  tudós  többféleképpen 

nyilatkozott a terminusok jelentéséről. 

Ibn AbÙ ÍÁtim al-RÁzÐ (megh. 938) nézete szerint azok, akik különbséget látnak 

a  két  terminus  között,  úgy  vélekednek,  hogy  a  tafsÐr a  köznép  [al-ÝÁmma]  által 

megismerhető értelmezés, míg a taÞwÐl a Korán rejtett jelentésének felfedezése, amelyet 

csupán a kiemelkedő tudósok ismerhetnek [al-ÝulamÁÞ al-mutqinÙn].21

Al-MÁÔurÐdÐ (megh. 944) egyik felfogása szerint a két fogalom közti különbséget 

az értelmezők személye határozza meg: a  tafsÐr  a Próféta társaira  [al-ÒaÎÁba] tartozik, 

akik látták az eseményeket és ismerték a Korán kinyilatkoztatásának körülményeit,  a 

taÞwÐl pedig a vallásjogászokra  [al-fuqahÁÞ], akiknek megvan a képességük arra, hogy 

kikövetkeztessék  a  jelentést,  ugyanakkor  hozzáteszi,  hogy  szerinte  a  tafsÐr egyetlen 

meghatározott értelmezésre vonatkozik, a taÞwÐl pedig többféle értelmezésre.22 

Al-MÁÔurÐdÐ  máskor úgy fogalmazott, hogy a tafsÐr azt jelenti: „biztosnak lenni  

abban, hogy ›ez és ez‹  [a szómagyarázat]  az adott szó által [Isten részéről] kifejezni  

szándékozott  jelentés,  és tanúvallomást  tenni  AllÁhra vonatkozóan arról,  hogy ez az  

AllÁh szándéka szerinti jelentés. Amennyiben van rá egyértelmű bizonyíték, akkor ez a  

magyarázat helyes, amennyiben nincs, akkor ez egy észérv-alapú értelmezés, amelyről  

óva intés hangzott el. A taÞwÐl  pedig a valószínűsíthető jelentések közül az egyik felé  

billenteni a mérleget, megbizonyosodás és tanúvallomás tétele nélkül.”23

Ezen  felül,  al-MÁÔurÐdÐ  egy  harmadik  megkülönböztetést  is  megfogalmazott, 

amelynek  lényege,  hogy  a  tafsÐr a  Korán  szövegének  a  korai  értelmezőktől  –  a 

Prófétától  vagy  kortársaitól  származó  –  hagyományozás,  továbbítás  [riwÁya] útján 

fennmaradt  nyilvánvaló értelmezését  jelenti.  Ezzel  szemben  pedig  a  taÞwÐl  a  Korán 

szövegének  kutatás,  vizsgálódás,  és  kikövetkeztetés  [dirÁya] útján  nyert,  mélyebb 

jelentésének  megismerését  jelenti.24 Ez  a  megkülönböztetés  vált  a  későbbiekben 

leginkább támogatott nézetté, amely napjainkig tartja magát a tudományos körökben. 

21 Poonawala, Art. taÞwÐl, EI2 , X/391.
22 Wansbrough, Quranic Studies, 154.
23 Al-SuyÙÔÐ, al-ItqÁn fÐ ÝulÙm al-qurÁn, II/460. 
24 Al-ZarkašÐ, al-BurhÁn fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, II/150.
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Al-RÁÈib  al-IÒfahÁnÐ (megh.  1109)  szerint  a  tafsÐr elsősorban  szavakhoz  és 

szinonimákhoz  használatos,  a  taÞwÐl azonban  egész  mondatokhoz;  továbbá  a  tafsÐrt 

vallási  és  világi  művek  esetében  egyaránt  alkalmazzák,  míg  a  taÞwÐlt csak  a  szent 

könyveknél.25 Al-BaÈawÐ (megh.  1122)  véleménye  szerint  a  taÞwÐl  azt  jelenti:  egy 

Korán ája [eredeti jelentésének] eltolása egy olyan valószínűsíthető jelentés felé, amely 

megegyezik azzal ami előtte és ami utána áll, és amely nem ellentétes a Szent Írással 

[Koránnal]  és  a szunnával  a kikövetkeztetés  útján.  A  tafsÐr  pedig azt  jelenti:  az  ája 

kinyilatkoztatásának okairól, jelentőségéről és történetéről beszélni.26 Al-SuyÙÔÐ (megh. 

1505) egy  bizonyos  AbÙ  ÓÁlib  al-TaÈlubÐ-ra  való  hivatkozással  a  következőképpen 

határozta meg  a  tafsÐr al-qurÞÁn  és a  taÞwÐl al-qurÞÁn  terminusok közötti különbséget: 

„A tafsÐr egy szó helyzetének a kifejtése, vagy a valóságnak vagy az átvitt értelemnek  

megfelelően,  mint  például  a  ›ÒirÁÔ‹  szó  értelmezése  ›útként‹,  és  a  ›Òayyib‹ szó  

értelmezése  ›esőként‹. A  taÞwÐl  pedig a szó belső magyarázata, amely az awl-ból van  

kölcsönözve, amely az ügy végkifejletéhez való visszatérés. Tehát a taÞwÐl a szándékozott  

[jelentés] valóságának  közlése,  a  tafsÐr  pedig  annak  a  közlése,  ami  rámutat/utal  a  

szándékozott [jelentésre].”27

2. 4. A tafsÐr és taÞwÐl terminusok kapcsolata a bayÁn kifejezéssel

A  tafsÐr  és  a  taÞwÐl terminusok  viszonyának  egyéb  aspektusait  vizsgálva, 

szükségesnek látom egy harmadik kifejezés ismertetését is, illetve a  tafsÐr  és a  taÞwÐl 

terminusokhoz  való  kapcsolódásának  bemutatását,  hiszen  a  Korán-magyarázat 

irodalmának fontos, és egyben univerzális terminusáról van szó, amely véleményünk 

szerint  egyáltalán  nem elhanyagolandó.  A  tafsÐr  és a  taÞwÐl kifejezéseken túl  létezik 

tehát egy harmadik fogalom a Korán értelmezésére, ez pedig a bayÁn [világossá tevés, 

nyilvánvalóvá  tétel].  Ez  a  fogalom  számos  Korán-kommentár  címében  is  szerepel, 

például  al-ÓabarÐ (megh.  923)  a szunnita  kommentátor  ÉÁmiÝ al-bayÁn  Ýan [wuÊÙh] 

taÞwÐl  Áy  al-qurÞÁn [a Korán ájáinak értelmezési  [módjai]  kifejtésének gyűjteménye] 

című  kommentárja.  A  Koránban  erre  a  fogalomra  egyetlen  olyan  közvetett  utalás 

szerepel csupán, amely a szent szöveg interpretációjával hozza kapcsolatba. Az egyik 

Korán  ájában,  a  b-y-n igegyökből  származó  második  igetörzs,  a  bayyana ige, 

25 al-SuyÙÔÐ, al-ItqÁn fÐ ÝulÙm al-qurÁn, II/460. 
26 Uo., 476.
27 Uo., 460-461.
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befejezetlen, jelen idejű formája szerepel:  „Mi lebocsátottuk neked  [ó, Mohamed] az  

Intést  [a  Koránt],  hogy  nyilvánvalóvá  tedd  [li-tubayyina] az  embereknek  azt,  ami  

lebocsáttatott számukra.” [Korán 16: 44] 

Ezen  Korán-ája  szerint  Mohamed  próféta  feladata  volt  a  Korán  jelentésének 

felfedése  és  nyilvánvalóvá  tétele,  más  szóval  élve  a  szövegmagyarázata,  amely  az 

iszlámban oly központi helyen álló ortopraxis miatt főként a Korán szövege tartalmának 

gyakorlati  megvalósítására  vonatkozott.  Előfordult,  hogy  a  kortársak  megkérték 

Mohamed  prófétát  arra,  hogy  világítsa  meg  egyes  különleges  szavak,  vagy  ritkán 

használt  kifejezések értelmét,  amelyek sok esetben az eredeti,  szó szerinti  jelentések 

helyett metaforikus jelentéseket foglaltak magukban. Például egy alkalommal Mohamed 

próféta egyik kortársa, ÝAdÐ ibn Íátim (megh. 688) szó szerint értelmezett két kifejezést, 

amelyek a Koránban átvitt  értelemben értelmezendők.  A szóban forgó kifejezések  a 

›fekete  szál‹  és  a  ›fehér  szál‹  amelyek  egy,  a  böjtölést  elrendelő  Korán-ájában 

szerepelnek:  „[…]  egyetek  és  igyatok  addig,  míg  megkülönböztethetővé  nem  válik  

számotokra a fehér szál a fekete száltól, hajnalhasadáskor, majd tartsátok be a böjtöt  

estig  [napnyugtáig] […].” [Korán 2: 187]  ÝAdÐ ibn  Íátim ennek hallatán  fogott  egy 

fekete  és fehér fonalat,  majd a hajnalhasadás  idejét  úgy próbálta  megtudni,  hogy az 

éjszaka  végének  közeledtével  szemügyre  vette  és  összehasonlította  a  két  fonalat. 

Mohamed próféta a beszámolók szerint azonban a következő értelmezéssel szolgált: „A 

fekete szál az éjszaka sötétsége, a fehér szál pedig a nappal világossága.”28

Az is megfigyelhető, hogy a bayÁn kifejezés előfordulása igen gyakori a Korán 

értelmezések  elnevezéseiben,  amely  jelenség  mögött  véleményünk  szerint  az  állhat, 

hogy a  bayÁn kifejezés egy adott szöveg jelentésének nyilvánvalóvá tételét, felfedését 

[kašf  vagy takšÐf] takarja,  és  a  szó univerzális  jelentésében  alkalmazható  bármilyen 

kommentárra,  tekintet  nélkül  a  kommentár  szerzőjének  ideológiai  hátterére,  vagy  a 

célközönség  által  követett  vallási  irányvonalra,  felekezetre.  Megjegyzem,  hogy ezen 

véleménytől eltér az a megközelítés, amely szerint a tafsÐr és a taÞwÐl kifejezések közül 

csupán a  tafsÐr  az,  amelyet  bayÁn értelemben lehet  használni,  úgymint  egyetlen szó 

jelentésének a felfedése,  a  taÞwÐl kifejezés alatt  pedig a vizsgált  szó többféle kiejtési 

lehetőségeiből  fakadó  eltérő  jelentések  a  szövegkörnyezet  figyelembevétele  alapján 

történő egyetlen jelentésre való redukálását kell érteni. Ezt a nézetet vallotta al-SuyÙÔÐ.29 

28 Ibn ÍaÊar, FatÎ al-bÁrÐ, IV/629.
29 McAuliffe, The Encyclopedia of the Qur’an, II/101.
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3. A Korán-értelmezés fejlődésének története 

3. 1. A Korán értelmezése az Ibn Qutaybát megelőző időben

A  Korán  értelmezése  különböző  fejlődési  szakaszokon  ment  keresztül  az 

évszázadok  során.  Tekintsük  át  először,  miként  fejlődött  a  Korán  értelmezése  Ibn 

Qutayba  korszakát  megelőzően,  nagyjából  a  3/9.  századig  bezárólag,  amikor  is  a 

szövegmagyarázók által a prófétai társaknak és követőiknek tulajdonított, hagyomány-

alapú magyarázatokat, lassan és fokozatosan felváltották a korai nyelvtudósok részéről 

alkalmazott filológiai és lexikográfiai kommentárok. 

Kezdetben,  még  az  Ibn  Qutayba  kommentárjaihoz  hasonló,  lexikográfiai- 

nyelvészeti  megközelítésű  kommentárok  elterjedése  előtt,  a  tisztán  hagyományőrző 

vagy más néven tradíciópárti tendencia volt az uralkodó, amely alapvetően Mohamed 

Próféta  azon  kortársainak  [ÒaÎÁba]  és  a  kortársakat  követő  első  generáció  [tÁbiÝÙn] 

tudósainak a magyarázataira épült, akik a Korán szövegének megjegyzésén kívül arra is 

vállalkoztak, hogy megjegyezzék Mohamed próféta magyarázatait, továbbá, akik önálló 

véleményen alapuló, független értelmezéseket adtak egy-egy Korán ájának. Al-ZarkašÐ 

(megh.  1392) al-BurhÁn fÐ  ÝulÙm al-qurÞÁn [A Korán tudományok bizonysága]  című 

értekezésében e témával kapcsolatban a következőt fogalmazta meg: „Tudd meg, hogy 

a  Korán  két  részből  áll,  egy  rész,  amelynek  fennmaradt  a  magyarázata  a  

hagyományozás, átadás [naql] által, és egy másik rész, amelynek nem maradt fenn [a  

magyarázata]. Az első vagy a Prófétától maradt fenn, vagy a a társaktól [ÒaÎÁba], vagy 

pedig a társakat követő nemzedék [tÁbiÝÙn] vezetőitől. Az első esetében  hagyománylánc  

[sanad] épségét kell kutatni, a második esetében a Próféta társának magyarázatát kell  

szemügyre venni. Ha az arab nyelv oldaláról értelmezte [a Koránt], mivel ő a nyelv  

birtokosai közé tartozik, ezért nem fér kétség az elfogadottságához, vagy amennyiben  

azon  [kinyilatkoztatási] okok  és  bizonyító  erejű  tényezők  [qarÐna] által  [értelmezi] 

amelyeknek szemtanúja volt, így azzal kapcsolatban sem merül fel kétség.”30

A legkorábbi  Korán értelmezők között  találjuk  ÝAbdullÁh ibn  ÝAbbÁst (megh. 

688)31, aki Mekkában tevékenykedett, és aki számos tanítványának adta át tudását, mint 

30 al-QaÔÔÁn, MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 348.
31 Ibn  ÝAbbÁs nevéhez fűződik egy kommentár,  a  TanwÐr al-miqbÁs min tafsÐr ibn  ÝAbbÁs,  melyet  al-
FirÙzÁbÁdÐ (megh. 1414) gyűjtött egybe. Vö. McAuliffe, The Encyclopedia of the Qur’an, II/104.

22



például  MuÊÁhid  ibn  Éabrnak  (megh.  722).  Al-SuyÙÔÐ a  próféta  tíz  társát  [ÒaÎÁba] 

sorolta a Korán-magyarázói közé, köztük az első négy kalifát – közülük is ÝAlÐ ibn AbÐ 

ÓÁlibot emelte ki – továbbá Ibn MasÝÙdot, Ibn  ÝAbbÁst, Ubayy ibn KaÝabot,  Zayd ibn 

Õábitot, AbÙ MÙsÁ al-AšÝarÐt és ÝAbdullÁh ibn al-Zubayrt.32

A  kortársak  nemzedékét  követők [tÁbiÝÙn] közül  a  Korán-exegézis  terén 

kiemelkedő szerepet játszott a muszlim források szerint SaÝÐd ibn Éubayr (megh. 713), 

MuÊÁhid ibn Éabr (megh. 722), ÝIkrima (megh. 723) és ÓÁwÙs ibn KaysÁn (megh. 725), 

akik mindnyájan  Ibn ÝAbbÁs tanítványai voltak. Az Irakban tevékenykedő Ibn MasÝÙd 

(megh. 653), ugyancsak számos tanítványt  gyűjtött maga köré,  mint például  ÝAlqama 

ibn Qays (megh. 692), al-Íasan al-BaÒrÐ (megh. 728) és QatÁda (megh. 736). A medinai 

Ubayy ibn KaÝab (megh. kb. 639-649) tanítványai közül kiemelkedett MuÎammad ibn 

KaÝb (megh. 735) és Ibn MahrÁn, más néven AbÙ al-ÀÝliyah al-RiyÁÎÐ (megh. 711).33 

Megjegyzendő  azonban,  hogy a  legkorábbi  kommentárok  az  arab  írásbeliség 

kialakulásának hajnalán  születtek,  így kevés  esélyük volt  a  fennmaradásra,  hiszen a 

hetedik  században  a  Korán-magyarázatok  még  szájhagyomány  útján  terjedtek.  A 

Próféta társai nem jegyezték le saját exegéziseiket,  így ezek a korai kútfők csupán a 

›tudományok írásos rögzítésének időszaka‹ [ÝaÒr al-tadwÐn] azaz a 2/8. század során 

kerülhettek  lejegyzésre,  így  azok  a  tematikus  fejezetekre  osztott  hadísz-

gyűjteményekben,  illetve  a  későbbi  nemzedékek  Korán  magyarázóinak  műveiben 

bukkannak fel,  mint például  a fent említett  MuÊÁhid ibn Éabr értelmezésében, mely 

TafsÐr al-imÁm MuÊÁhid ibn Éabr címmel maradt az utókorra. Egyes muszlim források 

szerint MuÊÁhid maga kérte fel Ibn ÝAbbÁst arra, hogy magyarázza el neki a Koránt, és a 

hagyomány szerint  a  prófétai  társ  magyarázatát  MuÊÁhid meg is  jegyezte,  és amely 

kommentárról a neves jogtudós,  SufyÁn al-ÓawrÐ (megh. 778)  azt nyilatkozta:  „Ha a 

magyarázat MuÊÁhidtól ered, az elegendő számodra.”34 

Al-ÍÁkim  (megh.  1014),  az  ismert  hadísz-tudós  azonban  óvatosságra 

figyelmeztetett, és a társak [ÒaÎÁba] nevéhez fűződő kommentárokkal kapcsolatban úgy 

vélte,  hogy  elővigyázatosnak kell  lenni,  mivel a  korai  kommentárok  esetében  sok 

esetben  hiányzik  a  ›hagyománylánc‹ [sanad  vagy isnÁd]35,  ezenkívül  igencsak 

32 McAuliffe, The Encyclopedia of the Qur’an, II/102.
33 al-ÑÁbÙnÐ, al-TibyÁn fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 73-84.
34 Ibn Taymiyya, MaÊmÙÝ FatÁwÁ, XIII/369.
35 A szó jelentése: ›támaszték‹, vallástudományi értelemben a hagyományozó személyek neveinek hiteles 
láncolata, amely személyeken a hadíszok hitelessége alapszik.
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elterjedtek a rabbinikus irodalom bizonyos történetei, az ún.  isrÁÝiliyyÁt36 a muszlimok 

között,  melyek  közül  néhány  az  iszlámmal  ellentétes  nézeteket  tartalmazott.  Ezen 

túlmenően voltak olyan hagyományozók,  akik kitaláltak  magyarázatokat  és  azokat  a 

prófétai  társaknak tulajdonították,  hogy  alátámasszák  álláspontjukat,  vagy  hogy  az 

uralkodó kedvében járjanak.37

A 2/8.  században keletkezett  egyéb kommentárokkal  kapcsolatban a források 

említést tesznek a MuqÁtil ibn SulaymÁnt (megh. 767) nevéhez fűződő TafsÐr MuqÁtil  

ibn SulaymÁn című kommentárról, továbbá MuÎammad al-KalbÐ (megh. 763) valamint 

SufyÁn  al-ÓawrÐ (megh.  778)  exegéziseiről.38 Ami  azonban  MuqÁtil  ibn  SulaymÁn 

kommentárját  illeti,  egyes  vallástudósoknak  komoly  fenntartásaik  voltak  vele 

kapcsolatban,  és  megbízhatatlan  forrásnak tekintették,  mivel  nézetük szerint  MuqÁtil 

kommentárjának forrása egyrészt már említett,  és  bizalmatlansággal kezelt rabbinikus 

irodalom [isrÁÞÐliyyÁt], továbbá annak ellenére idéz  MuÊÁhid ibn Éabrtól, hogy sosem 

állt vele személyes kapcsolatban. Többek között ezzel magyarázható, hogy AÎmad ibn 

Íanbal lesújtó véleménnyel  volt róla,  és azt nyilatkozta:  „Nem szeretek semmit sem 

feljegyezni  MuqÁtiltól.”  Al-SuyÙÔÐ  valószínűleg  hasonló  okok  miatt részesítette 

előnyben al-KalbÐ kommentárját MuqÁtil kommentárjával szemben.39

3. 2. A Korán értelmezése Ibn Qutayba idején

Az  eddig  ismertetett  és  általunk  hagyományőrzőként  megjelölt  tendencia  a 

Korán-magyarázás terén a 3/9. századra valamelyest háttérbe szorult, egyrészt a prófétai 

társaknak és követőiknek tulajdonított exegézisek hitelességének bizonytalansága és a 

kitalált magyarázatok elburjánzása, valamint a hadíszok rögzítésének [tadwÐn al-hadÐ×] 

és a hadísz-irodalom feldolgozásának kezdetlegessége miatt, másrészt pedig a hirtelen 

végbement,  hatalmas földrajzi  területekre kiterjedő muszlim expanzió következtében, 

így  a  nyelvi  korlátokból  kifolyólag  megnövekedett  a  problematikus  szövegértés 

nyelvészeti megoldásai iránti igény. Ezen felül az arab írásbeliség gyorsuló fejlődésének 

köszönhetően egyre jobban elterjedtek a különböző olvasati variánsokra lehetőséget adó 

Korán-kötetek. 

36 A rabbinikus irodalom, vagyis az izraeliták azon történetei, amelyek megjelennek a zsidó rabbinikus  
hagyományban.
37 al-ZurqÁnÐ, ManÁhil al-ÝirfÁn fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn II/23-24. 
38 Wansbrough, Quranic Studies, 122-138.
39 al-NawawÐ, TahÆÐb al-asmÁÝ wa al-luÈÁt, II/111.
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A korai kommentátorok elsősorban az arab anyanyelvűeknek szánták a Korán 

szövegéhez  fűzött  magyarázataikat,  és  leginkább  az  őket  foglalkoztató  kérdésekre 

keresték a szakszerű válaszokat. A 3/9. századra a muszlim expanzió eredményeként az 

iszlám egyre  nagyobb területekre  terjesztette  ki  politikai  hatalmát,  a  hódítások által 

végbement  iszlamizáció  eredményeként  pedig  az  eredendően  nem  arab  anyanyelvű 

muszlimoknak komoly kihívást és nehézséget jelentett a Korán szövegének megértése. 

Nem lehet eltekinteni attól a tényezőtől sem, hogy csupán ebben az időszakban 

veszi kezdetét a Korán különböző hiteles olvasatainak [qirÁÞÁt] a kanonizálása, amely a 

10.  században  ér  véget.  Addig az  ›szabad  választás‹  [iÌtiyÁr]  volt  érvényben.  AbÙ 

ÝUbayd al-QÁsim Ibn SallÁm  (megh.  839) volt  az  első,  akinek fennmaradt  a  qirÁÞÁt 

témával  kapcsolatban  írt  könyve.  AbÙ Bakr  ibn  MuÊÁhid (megh.  936)  összesen  hét 

hiteles olvasatot [al-qirÁÞÁt al-sabÝ] határozott meg, ezzel szemben Ibn al-ÉazarÐ (megh. 

1430) már tíz hiteles olvasatot, mások pedig tizennégyet jegyeztek fel. Ezen olvasatok a 

mai napig használatban vannak.40 

Az eddig megfogalmazottak következtében megnövekedett ismeretlen szóanyag 

mennyisége  egyre  több  és  több  lexikai  egység  feldolgozását  tette  szükségessé.  A 

megnövekedett  lexikai  egységek  száma  és  jelentésük  szerteágazása,  kibővülése 

következtében, a 2/8. század végétől kezdve keletkezett Korán kommentárok tekintélyes 

része  már  a  Korán  szövegének  ›problematikus‹ [muškil] és  a  ›szokatlan‹ [ÈarÐb] 

kifejezéseit,  illetve  rendhagyó  nyelvtani  jelenségeit  tárgyalja  szinte  kizárólag 

nyelvészeti  megközelítésben.  Ezen  kommentárok  a  Koránban  megjelenő 

problematikusnak  vélt  szövegrészeket  és  a  rendhagyó  nyelvtani  jelenségeket 

magyarázták, elsősorban az arab retorikai eszköztár példáira, illetve az ún. pogánykori 

költészet  [al-šiÝr al-ÊÁhilÐ] verseiből kölcsönzött  ›szövegtámasztékra‹ [šawÁhid].41 Az 

utóbbi legitimációja onnan ered, hogy példának okán, Ibn ÝAbbÁs maga is sok esetben 

fordult az arabok pogánykori verseihez, hogy magyarázza a Korán ›szokatlan‹ szavait, 

aki a beszámolók szerint azt mondta:  „A költészet az arabok gyűjteményei [dÐwÁn al-

Ýarab],  így  ha  rejtve  maradt  előttünk  egy  szó  a  Koránból,  melyet AllÁh az  arabok 

nyelvén bocsátott le, akkor a költészeti gyűjteményeikhez fordulunk, és abban keresünk  

utána.”42

40 al-QaÔÔÁn, MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn 174.
41 A  ›šawÁhid‹  [sing.  šÁhid] kifejezés szó szerint tanúkat jelent; nyelvtudományi értelemben a szóban 
forgó szöveg, kifejezés kiválasztott jelentésének alátámasztását, bizonyítását szolgáló idézetek.
42 al-ÅahabÐ, al-TafsÐr wa al-mufassirÙn I/53.
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A Koránt  teljes  egészében  feltehetően  először  AbÙ ÝUbayda (megh.  824),  a 

baÒrai filológus magyarázta, MaÊÁz al-qurÞÁn [A Korán irodalmi kifejeződése] címmel 

írt  filológiai megközelítésű  kommentárjában.  A  ›maÊÁz‹ kifejezés  a  későbbi Korán 

kommentátorok  számára  a  ›képletes  szövegmagyarázatot‹ jelentette,  amelyet  idővel 

felváltott a ›körülírás‹, illetve a ›becslés, feltételezés‹ [al-taqdÐr].43 A ›maÊÁz al-qurÞÁn‹ 

szóösszetételt  vizsgálva  azonban  nem  árt  néhány  fontos  megjegyzést  tenni.  Claude 

Gilliot ugyanis megállapítja, hogy e kifejezést a Koránnal összefüggésben – legalábbis a 

kezdeti időszakban – minden bizonnyal a Korán irodalmi kifejezésére, mondanivalójára 

értették,  így  véleménye  szerint  a  maÊÁz  alapvetően  nem  adható  vissza  képletes 

értelmezés  jelentésben,  sőt  még  ennél  is  tovább  megy,  és  egy  még  általánosabb 

jelentésre  tesz  javaslatot  azáltal,  hogy  a  maÊÁz  kifejezést  ›engedélyezett‹ [ÊáÞiz]  

értelemben  használja  a  következőképpen:  ›ami  az  arabok  nyelvén  szokványos, 

megengedett‹ valamint  ami  ›profán‹,  mint  például  a  korábban  említett  költészeti 

šawÁhid alkalmazása.44 H. A. R. Gibb is hasonló javaslattal állt elő, szerinte a maÊÁz al-

qurÞÁn szóösszetétel nem metaforát, hanem körülíró értelmezést jelent, mivel álláspontja 

szerint a mű „[…] a Korán szúráinak sorrendje szerint következő kiválasztott szavak és  

mondatok  jelentésének  rövid  jegyzetei.”45 Ugyancsak  teljes  Korán  magyarázat 

kapcsolódik al-FarrÁÞ (megh. 822) a neves kúfai filológus nevéhez, aki MaÝÁnÐ al-qurÞÁn 

[A Korán jelentései] c. művében ugyancsak nyelvészeti szempontból tesz javaslatokat a 

Korán szókészletének magyarázatára, akárcsak a baÒrai al-AÌfaš al-AwsaÔ (megh. 825), 

aki azonos címmel írt kommentárt.46

A  3/9.  század  elejétől  kezdve  a  retorikai  és  nyelvészeti  megközelítésű 

kommentárok mellett megjelennek a lexikográfiai kommentárok. Úgy tartják, hogy AbÙ 

ÝUbayd  al-QÁsim  Ibn  SallÁm  (megh.  839) és  AbÙ ÍÁtim  al-SiÊistÁnÐ (megh.  869) 

számos ÈarÐb al-qurÞÁn és  ÈarÐb al-hadÐ× témákkal  kapcsolatos  mű szerzői.47 Az újabb 

kutatások alapján, a rendelkezésre álló hiteles adataink szerint azonban a legelső önálló, 

bizonyíthatóan  korai  és  autentikus  munka  a  jelen  disszertáció  tárgyát  képező  Ibn 

Qutayba TafsÐr ÈarÐb al-qurÞÁn című munkája, amellyel tulajdonképpen megalapozta ezt 

a tudományt, vállvetve AbÙ ÝAbdullÁh al-YazÐdÐvel (megh. 925), aki azonos címen írta 

43 Wansbrough, Majāz al-Qur’ān, 157.
44 McAuliffe, The Encyclopedia of the Qur’an, II/108.
45 Gibb, Art. AbÙ ÝUbayda, MaÝmar ibn al-Mu×annÁ, EI2, I/158.
46 McAuliffe, The Encyclopedia of the Qur’an, II/109.
47 SallÁm, Ibn Qutayba, 18.
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munkáját. Bár egyik mű sem öleli át  a Korán összes fejezetét,  mindkét mű a Korán 

szúráinak sorrendjét követi a szómagyarázatban.48

Az elkövetkezendő időszakban, főként a 4/10. századtól kezdődően a muszlim 

grammatikusok  és  filológusok,  az  előzőleg  említett  tudósok  műveire  alapozták 

munkáikat, mint például al-ZaÊÊÁÊ (megh. 923), aki  MaÝÁnÐ al-qurÞÁn wa iÝrÁbuhÙ [A 

Korán jelentései és nyelvtani elemzése] címmel írt exegézist,  továbbá  AbÙ ÉaÝfar al-

NaÎÎÁs (megh.  950  körül),  akinek  Korán-exegézise,  az  IÝrÁb  al-qurÞÁn  [A  Korán 

nyelvtani elemzése] címet kapta, valamint ehhez a tendenciához tartozik többek között 

MakkÐ ibn AbÐ ÓÁlib al-QaysÐ (megh. 1047) Muškil iÝrÁb al-qurÞÁn [A Korán nyelvtani 

elemzéseinek problematikája] című munkája is.49

Mindez persze nem jelenti azt, hogy a hadísz-tudósok – akik korábban csupán 

egy-egy  fejezetet  szenteltek  gyűjteményeikben  a  Mohamed  prófétára  visszavezetett 

Korán magyarázatok számára,  mint  például  MuÎammad ibn IsmÁÐl  al-BuÌÁrÐ  (megh. 

870), illetve  Muslim  ibn  al-ÍaÊÊÁÊ  (megh.  875)  –  ne  vették  volna  ki  részüket  a 

kommentárírásból. Ibn MÁÊah (megh. 896), Ibn Qutayba kortársát, a híres hadísz-tudóst 

tekinthetjük az egyik legkorábbi olyan Korán-magyarázónak, aki önálló tudományként 

tekintett a tafsÐr  tudományára, és ennek megfelelően önálló munkába foglalta az általa 

kiválasztott szövegmagyarázatokat, követve abban a Korán szúráinak sorrendjét.50

Megemlítendő  továbbá,  hogy  ebben  az  időszakban  már  jogi  vonatkozású 

magyarázatok  is  helyet  kapnak  a  filológiai  és  lexikográfiai  megközelítésű  munkák 

mellett. Az egyik legrégebbi vallásjogi kommentár például ÝAbd al-RazzÁq al-ÑanÝÁnÐ 

(megh.  827)  TafsÐr  címmel  írt  munkája,  amelyről  elképzelhető,  hogy  egy  korábbi 

kommentárnak, mégpedig MaÝmar ibn RÁšid (megh. 770) művének az átdolgozása. Az 

iszlám jogtudománnyal összefüggő Korán-értelmezések közül az egyik legjelentősebb a 

hanafita al-ÉaÒÒÁÒ (megh. 981) AÎkÁm al-qurÞÁn [A Korán ítéletei] elnevezésű munkája, 

amelyben az iszlám törvénykezés alapját szolgáló, a Koránban található ítéleteket, és 

szabályokat gyűjtötte össze.51

Az arab nyelvtan szabályai,  a retorikai  eszközök és a költészeti  szövegtanúk, 

illetve a lexikográfiai elemzések felhasználása, valamint a Koránban foglalt vallásjogi 

szabályok kikövetkeztetése valójában az ›észérv-alapú magyarázat‹ [tafsÐr bi-l-dirÁya] 

48 Encyclopedia of Arabic Languauge and Linguistics, 34.
49 Rippin, Art. tafsÐr, EI2 , X/84.
50  al-QaÔÔÁn, MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn 352. 
51 McAuliffe, The Encyclopedia of the Qur’an, II/107-114.
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körébe esik,  míg  a  nemzedékről  nemzedékre szálló,  eredetileg  szájhagyomány  útján 

továbbított  prófétai  társak  értelmezésének  felhasználása  ›hagyományozás  alapú 

magyarázat‹ a [tafsÐr bi-l-riwÁya] körébe esik. 

3. 3. A Korán értelmezésének riwÁya és dirÁya módszerei

Láthattuk korábban, mely tényezők és körülmények hívták életre a 9. századig a 

különféle Korán értelmezéseket, és az előzőkben már némileg körvonalazódott,  hogy 

kétféle  csoportját  különböztethetjük  meg  a  korai  Korán  értelmezésekben  követett 

módszereknek. Az egyik módszer a szájhagyomány által továbbadott értelmezés [tafsÐr  

bi-l-riwÁya vagy tafsÐr bi-l-manqÙl], más néven a hagyomány-alapú értelmezés [tafsÐr  

bi-l-maÞ×Ùr], míg a másik metódus az észérv-alapú, racionális magyarázat  [tafsÐr bi-l-

dirÁya vagy tafsÐr bi-l-maÝqÙl], illetve a független vélemény alapú értelmezés [tafsÐr bi-

l-raÞy]. Ami a riwÁya/dirÁya fogalompár grammatikai felépítését illeti, a  riwÁya szó a 

rawÁ ige  [alapjelentése  elbeszél,  közöl]  főnévi  igeneve,  ami  alapján  a  riwÁya 

elbeszélést,  közlést  jelent,  de  vallási  terminusként  már  átadást,  hagyományozást, 

pontosabban  egy  adott  szöveg  hagyományláncolaton  keresztüli továbbítását jelenti. 

Ezzel  szemben  a  dirÁya  szó  a  darÁ  [felfog,  tudomására  jut]  igéből  képzett  főnévi 

igenév, így tehát a dirÁya  felfogást, megismerést jelent, míg vallási terminusként egy 

szöveg jelentésének kutatás és vizsgálat általi kikövetkeztetését jelenti. 

A 3/9. századtól kezdve a Korán értelmezés tudományának terminológiájában a 

tafsÐr kifejezés egyre inkább a  riwÁya  kifejezéssel kapcsolódott össze, míg a  taÞwÐl a 

dirÁya  kifejezéssel.  Al-MÁÔurÐdÐ (megh.  944)  véleménye  szerint  a  tafsÐr a  Korán 

szövegének  a  korai  értelmezőktől  –  a  prófétától  vagy  kortársaitól  származó  – 

hagyományozás, továbbítás [riwÁya] útján fennmaradt, nyilvánvaló jelentéseket feltáró 

értelmezését  jelenti,  míg  a  taÞwÐl  a  Korán  szövegének  kutatás,  vizsgálódás,  és 

kikövetkeztetés [dirÁya] útján nyert, mélyebb jelentésének megismerését jelenti.52 

Ez a fajta összekapcsolása a tafsÐr terminusnak a riwÁya kifejezéssel, valamint a 

taÞwÐl terminusnak a dirÁya kifejezéssel egyáltalán nem egyedülálló a Korán értelmezés 

metodológiája  fejlődésének  történetében,  és  nem  korlátozódik  a  középkori  Korán 

tudósok  álláspontjára  és  felfogására,  hiszen  példának  okán  a  múlt  században  ezt  a 

52 al-ZarkašÐ, al-BurhÁn fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, II/150.
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párosítást  elfogadhatónak  tartotta  Dr.  MuÎammad  Íusayn  al-ÅahabÐ,  az  al-Azhar 

egyetem volt sejkje, a Korán-tudományok professzora is.53

A 3/9. században végbement politikai-dogmatikai csatározások hatására, a 10. 

századra  az ›ahl  al-sunna  wa-l-ÊamÁÝa‹ irányzatát  képviselő  kommentátorok  a 

hadíszokat alapul véve jellemzően a hagyományozás, továbbadás  [riwÁya]  módszerét 

alkalmazták a Korán értelmezésénél, így ők váltak a  tafsÐr  letéteményeseivé. A másik 

tábort  képviselő  nyelvészek,  lexikográfusok  és  vallásjogászok  mellett  megjelentek  a 

muÝtazilita kommentátorok, akik pedig szövegmagyarázatukban a kutatás, vizsgálódás, 

és kikövetkeztetés [dirÁya] módszerét alkalmazták. Ők lettek a taÞwÐl letéteményesei.

Ennek  eredményeképpen  a  4/10.  századtól  kezdődően  a  tradicionális, 

lexikográfiai, nyelvészeti és vallásjogi megközelítések mellett egy újabb megközelítés 

bontakozott ki, méghozzá a felekezeti Korán értelmezés módszere, annak köszönhetően, 

hogy ebben az időben jelentek meg a szignifikáns ideológiai nézetkülönbségeket mutató 

teológiai-politikai irányzatok iránt elkötelezett Korán értelmezők magyarázatai. Ezen új 

megközelítés indukálta a korábban már tárgyalt tafsÐr  és  taÞwÐl terminusok fokozatos 

átértelmezését valamint a Korán értelmezések történeti szétválását. 

Azonban fontosnak tartjuk hangsúlyozni hogy nem létezik olyan metodológia, 

amely  teljes  mértékben  kizárna  egy  másik  metodológia  alkalmazását.  A  tudós 

intellektuális  képességétől,  ismeretfelhalmozásának,  ha  tetszik  enciklopédikus 

tudásának mértékétől, valamint ideológiai nyitottságától függ az, hogy képes-e ötvözni 

ezen  megközelítéseket  vagy  sem,  és  éppen  ezért  a  valóságban  minden  Korán-

kommentátor ötvözi valamennyire, kisebb nagyobb arányban a két megközelítést. Ezt 

azért bocsátjuk előre, hogy érzékeltessük a következőkben bár történeti alapvetésekkel 

élünk, elemzésünk teoretikus okfejtés marad. 

A tafsÐr/riwÁya  valamint  a  taÞwÐl/dirÁya  fogalompárokkal  jelzett  exegézis-

megközelítések  történeti  kettéválásának  megértéséhez  érdemes  feleleveníteni  a 

disszertáció korábbi részeiben ismertetett történelmi előzményeket, kezdve attól, hogy 

az  ÝAbbászida  Birodalom  egyik  legnevesebb  uralkodója,  HÁrÙn  al-RašÐd  (170/786-

193/809)  és  utódja al-MaÞmÙn  (199/813-218/833) elrendelték  Bagdadban  a  görög 

filozófiai  munkák  arab  nyelvre  való  fordítását.  Al-MaÞmÙn  kalifa  uralkodása  alatt 

birodalmának székhelyét a perzsa Marwból, az iraki Bagdadba helyezte át 819-ben, és a 

tudományszerzés  védnökeként  ösztönözte  a  tudás  keresését,  bagdadi  könyvtárában – 

53 al-ÅahabÐ, al-TafsÐr wa-l-mufassirÙn II/19.
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amely a ›Tudás Háza‹ [dÁr al-iÝlm] elnevezésű oktatási intézményen belül működött – 

hatalmas mennyiségű értékes könyvet gyűjtött össze. 

Al-MaÞmÙn kalifa idején következett be a szellemi mozgalmak felemelkedése, a 

görög  filozófiai  munkák  közzététele,  és  a  különböző filozófiai  iskolák  eszméinek 

térhódítása.  Megjelent  a  teozófia,  vagyis  a  kalÁm tudomány,  amely  a  filozófiát  az 

iszlámmal kívánta összeegyeztetni,  valamint  az abból kivált,  a Koránt a filozófiának 

alárendelni szándékozó racionalista muÝtazilita irányzat. 

A muÝtaziliták  hangzatos  érveléseikkel  megnyerték  nézeteiknek az  Ýabbászida 

uralkodóházat, amelynek következményeként a háttérbe utasított, sőt időnként üldözött 

szunnita  muszlim  hittudósok  egy  csoportja  ellentámadásba  lendült,  és  ezzel  hosszú 

éveken át tartó, atrocitásoktól sem mentes vita és szembenállás vette kezdetét, egy sor 

olyan teológiai nézettel kapcsolatban, amelyek központjában a Korán teremtettségének 

[Îalq al-qurÞÁn] kérdése állt. A muÝtaziliták ugyanis az egyistenhit védelmezésének [al-

tanzÐh] szigorú  és  túlzó  kényszerétől  hajtva  elterjesztették a  Korán teremtettségének 

dogmáját, mert úgy tartották, hogy a Korán nem létezhet örök időktől fogva, mert ha 

öröktől fogva létezne,  akkor  Istenen kívül  más létező  is  örök vagyis  kezdet  nélküli 

lenne, ami számukra többistenhitet [širk] jelentene. 

A görög  filozófián  nevelkedett  muÝtaziliták  tehát  a  tisztán  észalapú  Korán 

értelmezést  [al-tafsÐr  bi-l-maÝqÙl] helyezték  előtérbe,  és  háttérbe  szorították  a 

hadíszokra,  a  prófétai  hagyományokra  épülő  értelmezést  [al-tafsÐr  bi-l-manqÙl],  és 

gyakran éltek minden nyelvészeti alapot nélkülöző, képletes magyarázatokkal, mert úgy 

gondolták,  ezzel  hárítható  el  a Koránban megjelenő isteni  attribútumok antropomorf 

értelmezésének  veszélye,  amit  a  Korán  teremtettségének  tana  is  szolgál,  hiszen 

véleményük szerint  így zárható ki az,  hogy valaki  a Koránban említett  ›AllÁh szólt‹ 

vagy ›AllÁh mondta‹ típusú mondatokat úgy képzelje el, mint amilyen az emberi beszéd 

[hangképzőszerven  keresztül  áramló  hanghullámok].  Tették  ezt  úgy,  hogy 

megkérdőjelezték számos autentikusnak tartott hadísz hitelességét, illetve hogy taÞwÐlt, 

azaz alaptalan képletes magyarázatot alkalmaztak egy sor Korán-ájával kapcsolatban, 

pontosan úgy ahogyan al-MÁÔurÐdÐ meghatározta: 

„A taÞwÐl a valószínűsíthető jelentések közül az egyik felé billenteni a mérleget,  

megbizonyosodás  és  tanúvallomás  tétele  nélkül.”54 Ebből  adódóan  elmérgesedett  a 

dogmatikai  harc  a  prófétai  hagyományokat  tisztelő  és  a  hadíszok tekintélyét  hirdető 

54 al-SuyÙÔÐ, al-ItqÁn fÐ ÝulÙm al-qurÁn, II/460. 
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szunnita  vallástudósok, valamint  a  görög filozófiára  építő,  racionalista  megközelítést 

valló muÝtazilita gondolkodók és az őket követő Ýabbászida uralkodó réteg között. 

A Korán teremtettségének tanát al-MaÞmÙn kalifa 211/827-ben hivatalossá tette, 

és követelte a vallástudósoktól hogy fogadják el az erről szóló dekrétumot, ellenkező 

esetben fellépnek ellenük. Al-MaÞmÙnt testvére, al-MuÝtaÒim (218/833-227/842) követte 

ezen intézkedésében, akinek idején történt a bevezetésben említett ›inkvizíció‹  miÎna, 

amikor is a ›Korán teremtettsége‹  [Îalq al-qurÞÁn] megtagadásáért számos vallástudós 

lett meghurcolva, és került börtönbe. 

Végül  azonban  a  korábbi  politikai  irányvonal  muÝtazilita  kedvezményezettjei 

maradtak  alul,  hiszen  al-Mutawakkil  kalifa  (232/847-247/861)  idején  elvesztették 

pozíciójukat,  és  megbuktak  hatalmi  törekvéseik,  hiszen  al-Mutawakkil  847-ben 

megváltoztatta a hivatalos állami ideológiát és a  muÝtazilita nézetek helyett az  ahl al-

sunna wa-l-ÊamÁÝa felfogását támogatta. A két megközelítés ezután még hosszú időn át 

meghatározó  maradt,  hiszen  a  főként  hadísz-alapú  szunnita  exegézisek,  valamint  a 

jellemzően független  észérveken  alapuló  magyarázatok,  mind-mind  utat  törtek 

maguknak  a  muszlim  társadalom  rétegeiben,  és  hozzájárultak  a  felekezeti 

kommentárirodalom megjelenéséhez, gondolunk itt a muÝtazilita, a síÝita, a misztikus, 

filozófiai és egyéb kommentárokra is. 

A  4/10.  században  már  kikristályosodni  látszó  dogmatikai  iskoláknak  –  a 

muÝtazilita,  később  az  ašÝarÐ/mÁÔurÐdÐ, a  hanbalita  valamint  a  síÝita  teológiai 

irányzatoknak  –  egy-egy  kivételtől  eltekintve  nem  készültek  külön,  saját  teológiai 

irányvonalukra szabott exegézisek, azonban a későbbi korokban mindig voltak olyan 

Korán  kommentárok,  amelyeket  ezen  irányzatok  előszeretettel  idéztek,  írtak  elő  és 

ajánlottak olvasásra és tanulmányozásra híveik és követőik számára. 

3. 4. A hagyomány-alapú Korán-kommentárok

A szigorúbb értelemben vett hagyományőrzés felé való elmozdulás még néhány 

évtizedet váratott magára Ibn Qutayba időszakát követően. A változás legérzékelhetőbb 

jele  az iszlám vallásirodalom és arab történetírás  egyik legnagyobb alakjának tartott 

MuÎammad  ibn  ÉarÐr  al-ÓabarÐ  (megh.  923)  kommentárja,  a  ÉÁmiÝ al-bayÁn  Ýan 

[wuÊÙh] taÞwÐl  Áy  al-qurÞÁn [a  Korán-áják  értelmezési  [módjai]  kifejtésének 

gyűjteménye]. 

31



Munkája  főként  abban tért  el  a  korábbi  értelmezésektől,  hogy minden egyes 

Korán-áját  külön-külön magyaráz,  illetve,  hogy hadísz-tudósként első ízben gyűjtötte 

össze  és  közölte  a  vonatkozó  prófétai  hagyományokat,  valamint  a  korai  muszlim 

tudósok  véleményét.  Munkájában  kisebb  mértékben  vette  figyelembe  az  általános 

grammatikai  és lexikográfiai  szempontokat,  valamint  levont  néhány teológiai  és jogi 

következtetést is az adott szövegből.55 

AbÙ ManÒÙr al-MÁÔurÐdÐ (megh. 944), a szunnita  kalÁm teológia meghatározó 

képviselője  TaÞwÐlÁt  al-qurÞÁn vagy  más  néven TaÞwÐlÁt ahl  al-sunna [A  szunniták 

értelmezései] címmel írt nagyszabású kommentárt, amelyben elhatárolódik a muÝtazilita 

magyarázatoktól.56 A további  hagyománypárti  tudósok  közül  meg  kell  említeni  –  a 

teljesség igénye nélkül  – Ibn  AbÐ ÍÁtim al-RÁzÐt (megh.  938)  aki  TafsÐr  címmel írt 

exegézist, és amelyet a klasszikus kommentátorok Korán magyarázataihoz kapcsolódó 

hagyományokból állított  össze,  a hagyományozók láncolatának említésével együtt.  A 

hanafita jogtudós és teológus, AbÙ al-Lay× al-SamarqandÐ (megh. 983) BaÎr al-ÝulÙm [A 

tudományok  tengere]  című kommentárjában  ugyancsak  a  prófétai  hagyományokra 

támaszkodik. A sáfiÝita AbÙ IsÎÁq al-ÕaÝlabÐ (megh. 1035), a híres tradíciópárti történet-

író, aki többek között a QiÒaÒ al-anbiyÁ [A próféták történetei] írója, Al-kašf wa-l-bayÁn 

Ýan tafsÐr  al-qurÞÁn  [A Korán értelmezés felfedése és megvilágítása] címmel írt Korán 

kommentárt.57 

A  6/12.  század  tradíciópárti  álláspontot  képviselő  Korán  értelmezői  közül 

kiemelkedett  a  ›muÎyÐ  al-sunna‹  [a szunna újjáélesztője] elnevezéssel híressé vált  al-

BaÈawÐ (megh. 1122), aki egy közepes méretű kommentárt  írt,  és amelynek anyagát 

túlnyomórészt a már említett al-ÕaÝlabÐ (megh. 1035) munkájából merítette, ugyanis ez 

a  kommentár  tulajdonképpen  al-ÕaÝlabÐ munkájának  –  a  hiteltelen  hadíszoktól 

megtisztított – rövidített változata. 

A málikita  ÝAbd al-Íaqq ibn ÝAÔiyya al-AndalusÐ (megh. 514/1145) nyelvész, 

költő, vallástudós és kádi Andalúziából, akinek al-MuÎarrar al-waÊÐz fÐ tafsÐr al-kitÁb 

al-ÝazÐz  [A  Dicsőséges  Könyv  [a  Korán]  értelmezésének  rövid  feljegyzése]  című 

munkája  a  tradicionális  kommentátorok  véleményeinek  gyűjteménye  volt.   Az 

andalúziai  tudós  a  hagyományos  nyelvészeti  és  hadíszokon  alapuló  megközelítést 

alkalmazta  értelmezésében.  Munkáját  Ibn  ËaldÙn nagyra értékelte,  mivel  szerinte  ez 

55 McAuliffe, The Encyclopedia of the Qur’an, II/110-111.
56 Poonawala, Art. taÞwÐl, EI2 , X/390.
57 McAuliffe, The Encyclopedia of the Qur’an, II/111.
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volt az első értelmezés, melyben a hagyományokat kritikus szemmel vizsgálták, továbbá 

azért  is,  mert  minden  kommentárt  lerövidítettek  benne  és  a  legvalószínűbb 

értelmezéseket választották ki.58 Ibn Taymiyya ugyancsak dicsérettel illette, és előnyben 

részesítette  a  muÝtazilita  al-ZamaÌšarÐ (megh.  1143)  KaššÁf  című  kommentárjával 

szemben.59 

A  sáfiÝita  FaÌr  al-DÐn  al-RÁzÐ (megh.  1210)  perzsa  származású  hitszónok, 

teológus,  spekulatív  vallástudós,  MafÁtiÎ  al-Èayb  vagy  al-TafsÐr  al-kabÐr [A Rejtett 

kulcsai vagy a Nagy kommentár] című művében összegzi minden vallási és filozófiai 

tudását. Művének megítélése nem egységes a muszlim szerzők körében. A Korán jogi 

rendelkezéseit saját irányzatának elvei szerint magyarázta, ugyanakkor megemlített más 

irányzatokat is. Szunnitaként elutasította a muÝtazilita érvelést és nézeteik támogatását, a 

›kikövetkeztetés‹  [istinbÁÔ]  gyakori  használata  azonban  erősen  hangsúlyozza 

kommentárjának a kalÁm teológiából eredő racionális jellegét.60 

Nincs ez másképpen az ugyancsak sáfiÝita NÁÒir al-DÐn al-BayÃÁwÐ (megh. 1286) 

esetében  sem,  aki  AnwÁr  al-tanzÐl  wa  asrÁr  al-taÞwÐl [A  reveláció  fényei  és  az 

értelmezés  titkai]  c.  kommentárjában  ugyancsak  a  hagyományos  és  a  racionális 

kommentárok  ötvözetét  alkalmazta.  Magyarázatában  összefoglalta  a  muÝtazilita  al-

ZamaÌšarÐ  kommentárját,  és igyekezett  enyhíteni a muÝtazilita tanok éles hangvételét 

azáltal, hogy a muÝtazilita teológiai elemek nagy részét eltávolította munkájából. Nagy 

érdeklődést  mutatott  a  nyelvtan,  valamint  a  sáfiÝita  vallásjogi  irányzat  felé,  mely 

irányzathoz maga is tartozott61. 

Al-QurÔubÐ (megh. 1272) al-ÉÁmiÝ li aÎkÁm al-qurÁn [A Korán jogszabályainak 

összefoglalása]  címmel  írt  kommentárt,  amely  nem  csupán  jogi  vonatkozású 

gyűjteménye a Koránnak, hanem összehasonlító értelmezést is nyújt. Úgy tartotta, hogy 

szükség van a független érvelésre, és az ›egyéni szellemi erőfeszítésére‹ [iÊtihÁd] egy 

megfelelő  Korán  értelmezés  kialakításához,  ugyanakkor  annak  a  hagyományon  kell 

alapulnia,  és  a  magyarázók  szakértelemmel  kell,  hogy  rendelkezzenek  az  iszlám 

vallástudomány  területeiről,  mielőtt  nekilátnak  egy  ilyen  folyamatnak.62 Ilyen 

értelemben  al-QurÔubÐt mind  az  észérv,  mind  a  hagyomány-alapú  értelmezés 

támogatójának lehet tekinteni, akárcsak – mint azt látni fogjuk – Ibn Qutaybát. 

58 Ibn ËaldÙn, Muqaddimah, II/446.
59 Ibn Taymiyya, MaÊmÙÝ FatÁwÁ, XIII/388.
60 McAuliffe, The Encyclopedia of the Qur’an, II/116.
61 Uo., 116.
62 Saeed, Interpreting the Qur’an, 64.
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Az egyik leghíresebb szunnita tradíciópárti kommentátor Ibn Ka×Ðr (megh. 1373) 

vallástudós, történész és Korán magyarázó, aki főként  Ibn ÉarÐr al-ÓabarÐ munkájára 

építette  híressé  vált  négykötetes  értelmezését,  mely  a TafsÐr  al-qurÞÁn  al-aÛÐm [A 

Hatalmas  Korán  értelmezése]  nevet  kapta.  Értelmezésében  a  Koránból  hozott  fel 

›szövegtámaszték‹  [šawÁhid], valamint hadíszokkal mutatott rá a szóban forgó Korán-

ája jelentésére.  Műve  a Próféta társai  [ÒaÎÁba] és a társak utáni nemzedék  [tÁbiÝÙn] 

képviselőitől származó kommentárokat tartalmaz hagyománylánccal [isnÁd].63 

ÉalÁl al-DÐn al-SuyÙÔÐ (megh. 1505) Korán-tudós két kiemelkedő kommentárral 

is büszkélkedhet. Az egyik munkája, a KitÁb al-durr al-man×Ùr fÐ al-tafsÐr bil-maÞ×Ùr [A 

hagyományozott  Korán értelmezések széthintett  gyöngyszemei],  a másik a  TafsÐr al-

ÉalÁlayn [A két  ÉalÁl  értelmezése], amely tanárának,  ÉalÁl al-DÐn al-MaÎallÐ (megh. 

1459) műve, és amelyet később ő maga folytatott tovább.64 

3. 5. Az önálló véleményen alapuló kommentárok

Az  előző  kommentárokban  alkalmazott  hagyományozás  vagy  továbbadás 

[riwÁya] módszerével szemben a mutÝazilita kommentátorok a szövegmagyarázatban az 

önálló  vélemény  és  észérv  [dirÁya]  módszerét  alkalmazták,  és  jellemzően  a  taÞwÐl  

kifejezést alkalmazták Korán magyarázataikban. 

Az észérv-alapú értelmezést alkalmazó muÝtaziliták azzal érveltek, hogy az isteni 

attribútumokra  utaló  ájákat  metaforikus,  észérveken  alapuló  magyarázattal  kell 

értelmezni,  nehogy  Istennek  emberi  jellemzőket  tulajdonítsanak.  Az  első  jelentős 

muÝtazilita munka AbÙ Bakr al-AÒamm (megh. 816) és AbÙ ÝAlÐ al-ÉubbÁÞÐ (megh. 915) 

kommentárja,  amely  nem maradt  fenn  önálló  kötetben,  hanem  későbbi  munkákban 

jelentek meg idézetek belőle. Őt követte időrendben a hanafita muÝtazilita tudós,  AbÙ 

al-QÁsim  al-BalÌÐ  al-KaÝbÐ (megh.  931)65,  akinek  munkája  szintén  későbbi  korok 

munkáiban jelent meg. Kortársa, az ugyancsak muÝtazilita szerző, MuÎammad ibn BaÎr 

AbÙ Muslim (megh. 934),  iszfaháni Korán kommentátor, aki 20 kötetes munkát írt.  A 

leghíresebb  muÝtazilita  Korán  értelmező  a  hanafita  AbÙ  al-QÁsim  MaÎmÙd  al-

ZamaÌšarÐ  (megh.  1143).  Az  al-KaššÁf  an haqÁÞiq ÈawÁmiÃ al-tanzÐl  wa-ÝuyÙn al-

aqÁwÐl  fÐ  wuÊÙh  al-taÞwÐl [A  reveláció  rejtélyes  igaz  értelmének  felfedője  és  a 

63 McAuliffe, The Encyclopedia of the Qur’an, II/113.
64 Uo., 113.
65 Uo., 114.
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legfontosabb  vélemények  a  értelmezés  módjairól]  című  kommentárjában  arra 

törekedett,  hogy  a  Koránt  a  muÝtazilita  teológia  általános  elvei  szerint  értelmezze, 

különös tekintettel  Isten abszolút egyetlenségére és igazságosságára. Munkáját széles 

körben olvassák mivel al-ZamaÌšarÐ a filológiát, a retorikát és a grammatikát ismerő és 

alkalmazó nyelvész-vallástudós volt.66 

Az  egyik  legnagyobb  szószólója  az  észérv-alapú  értelmezésnek  a  spanyol 

muszlim filozófus, málikita  jogtudós,  Ibn Rušd [Averröes] (megh. 1198) volt.  Azzal 

érvelt,  hogy  az  iszlám  megszólít  különböző  szellemi  és  lelki  képességű  embereket, 

akiknél  a  Koránnal  különböző  szinteken  szükséges  foglalkozni.  Ahogy  az  egyik 

személy  felfogása  eltérhet  a  másikétól,  az  is  lehetséges,  hogy  az  egyik  személy 

megelégszik a kényelmes és egyszerű értelmezésekkel, miközben a másik szívesebben 

támaszkodik az összetett, racionális bizonyítékokra. Ibn Rušd úgy hitte, hogy míg egyes 

Korán- és hadísz-szövegek nyilvánvalóan nem mondanak ellent az észérveknek, addig 

más szövegek első látásra ellentmondást generálhatnak a szöveg és az észérvek között. 

Az efféle  szövegeket  alá  kell  vetni  allegorikus  magyarázatnak,  vagy észérven alapú 

értelmezésnek [taÞwÐl]. Az észérven alapú értelmezés mellett Ibn Rušd úgy érvelt, hogy 

elengedhetetlen a Korán üzenetének hatásos kommunikációjához.67 

3. 6. A szimbolikus és ezoterikus kommentárok

Az  előbbiektől  jelentősen  eltérnek  a  síÝita  kommentárok,  amelyeket  a  korai 

iszlám történetének politikai sérelmei váltottak ki. Ezekben a magyarázatokban ÝAlÐt, a 

feleségét,  FÁÔimát  és leszármazottait,  az ún. imámokat dicsőítik,  és minden szúrában 

ÝAlÐra és utódaira való utalást vélnek felfedezni, szimbolikus értelmezést adva a Korán 

szavainak.68 

A legrégibb síÝita Korán kommentárok közé tartozik al-Íasan ibn ÝAlÐ al-ÝAskarÐ 

(megh. 874) nevéhez fűzött kommentár, amely valójában  ÝAlÐ  al-QummÐ munkájának 

bizonyult a kutatások szerint. Számos síÝita kommentátor tartozott a muÝtazilita teológiai 

irányzathoz, mint például  AbÙ  ÉaÝfar  al-ÓÙsÐ (megh. 1067) aki  al-TibyÁn fÐ tafsÐr al-

qurÁn [A  Korán  kommentárok  értelmezése]  címen  írt  kommentárt.  Az  egyik 

legjelentősebb  síÝita  exegézis  a  MaÊmaÝ al-bayÁn  fÐ  tafsÐr  al-qurÁn [A  Korán 

kommentárok értelmezéseinek gyűjteménye],  amelynek szerzője,  AbÙ  ÝAlÐ al-ÓabarsÐ 

66 McAuliffe, The Encyclopedia of the Qur’an, II/115.
67 Saeed, The Qur’an, 181.
68 Abdul-Fattah Munif, A Korán-magyarázat és helye a muszlim gondolkodásban 49.
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(megh. 1153), aki muÝtazilita irányultságúként kiterjesztette a muÝtazilita gondolkodást, 

síitaként pedig több allegorikus kommentár kapott helyet exegézisében. 

Az ismÁÝÐlÐ kommentárok közül említésre méltó al-ŠahrastÁnÐ  (megh. 1153) aki 

exegézisében, a MafÁtÐÎ al-asrÁr wa-masÁbÐÎ al-abrÁr [A Titkok kulcsai és a jámborok 

lámpásai] című munkában valójában csupán a Korán két legelső szúráját magyarázza, 

amelyek jelentésének feltárását az ismÁÝÐlÐ megközelítésre jellemző magyarázási módon, 

az ›ezoterikus értelmezés‹ [tafsÐr al-bÁÔin] szempontjából végezte el.69

A misztikus értelmezések közül kiemelkedett al-TustarÐ (megh. 896) TafsÐr című 

munkája,  amelyben  párhuzamosan  használja  a  nyilvánvaló  és  spirituális  értelmezési 

módokat, illetve jelentős mű a RisÁla fÐ al-ÎurÙf [Traktátus a Korán széttagolt betűiről]. 

Ugyancsak jelentős munka  AbÙ  ÝAbdul-RaÎmÁn al-SulamÐ  (megh. 1021) ÍaqÁiÞq al-

tafsÐr   [Az értelmezés igazságai] című kommentárja, amely nem tartalmazott filológiai 

vagy tradicionális kommentárt. A legismertebb misztikus magyarázó MuÎyÐ al-DÐn ibn 

al-ÝArabÐ (megh. 1240),  aki sajátos ezotériája szellemében értelmezte a Koránt, ismert 

munkájában, az al-FutÙÎÁt al-Makiyyaban.70

3. 7. A modern kommentárok megjelenése

A 10/16. század végétől kezdve hosszú szünet következett a Korán értelmezés 

irodalomban,  ami  egészen a  19.  századig  tartott.  Ezen századok alatt  a  magyarázók 

megelégedtek  a  lapszéli  jegyzetek  [Îášiya]  megfogalmazásával,  melyek  által 

megpróbáltak  reagálni  a  korábbi  híres  értelmezésekre,  mint  például  ÝAbd  al-ÍakÐm 

SiyalkÙtÐ (megh.  1656) Íášiya  ÝalÁ  al-tafsÐr  li-l-QÁÃÐ  al-BayÃÁwÐ [al-BayÃÁwÐ kádi 

kommentárjához fűzött lapszéli jegyzetek] munkája. Az oszmán-török korból  ÝAbÙ al-

SuÝÙd (megh. 1574) és AÎmad al-NÙbÐ (megh. 1617) értelmezése érdemel említést, bár 

ezek a kommentárok nem hoztak újat a Korán exegézis terén.

A 19. században a nyugati  gyarmatosító hatalmak és a nyugati  világ katonai, 

tudományos  és  technikai  fölényének  hatására,  mintegy  reakcióként  újból  születtek 

eredeti alkotások, amelyek természetesen a hagyományokon alapulnak, de figyelembe 

veszik a modernizációs és reformtörekvéseket. Ezáltal beköszöntött a modernista Korán 

értelmezés kora.  MaÎmÙd ibn ÝAbdullÁh al-AlÙsÐ (megh. 1854) ekkor írta meg RÙÎ al-

maÝÁnÐ fÐ tafsÐr al-qurÞÁn al-ÝaÛÐm wa-al-sabÝ al-ma×ÁnÐ [A Hatalmas Korán és a hét  › 

69 McAuliffe, The Encyclopedia of the Qur’an, II/117-118.
70 Uo., 118-119.
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ismétlendő‹ értelmezésének  jelentésének  esszenciája]  című  többkötetes  munkáját, 

ragaszkodva a hagyományos értelmezésekhez, nyelvészetileg azonban alkalmazkodott a 

korszak megújult igényeihez. Ebben az időszakban a tartalom leegyszerűsítése volt a 

cél, az átlagos vallási műveltséggel rendelkező lakosság részére, annak érdekében, hogy 

a vallási és társadalmi eszméket minél könnyebben el lehessen terjeszteni.

Az  indiai  Sayyid  AÎmad  KhÁn (megh.  1898) TaÒÁnÐf  AÎmadiyya [AÎmad 

összeállításai] nevű értelmezésében a Korán törvényeit a haladó társadalmi igényeknek 

kívánta megfeleltetni, míg az al-Azhar egyetem sejkje, MuÎammad ÝAbdu (megh. 1905) 

TafsÐr  al-ManÁr [A Fényadó értelmezés]  című munkája által  kívánta megtisztítani  a 

vallást  a  babonáktól,  és  a  köznapi  szokásokat  kizárni  a  vallás  köréből.  Al-ÉawÁhirÐ 

(megh. 1940) természettudományos elemekkel gazdagított műve al-ÉawÁhir fÐ tafsÐr al-

qurÞÁn  al-karÐm [A  Kegyes  Korán  értelmezésének  ékkövei]  merőben  új  módszert 

alkalmazott, amikor összhangba kívánta hozni a modern tudományos felfedezéseket a 

Korán kijelentéseivel.71

E hagyományos és modern kommentárok mellett,  a 20.  században számos új 

módon,  új  megközelítéssel  írt  Korán-kommentár  látott  napvilágot.  Az  első  szocio-

politikai kommentár, a FÐ ÛilÁl al-qurÞÁn [A Korán árnyékában] Sayyid QuÔbtól (megh. 

1966) amely a szerző börtönben töltött évei alatt íródott, valamint MuÎammad ÝAlÐ al-

SÁbÙnÐ (1930-)  kommentárja al-TafsÐr  al-wÁÃih  al-muyassar [A világos  és  egyszerű 

értelmezés] címmel, amelyek új értelmezésekkel: a modernkor különféle eseményeinek, 

tudományos vívmányainak beépítésével egészítik ki a hagyományos értelmezéseket. A 

kevés női kommentátorok közül kiemelkedik a kortárs  ÀÞiša  ÝAbd al-RaÎmÁn bint al-

ŠÁtiÞ, aki al-TafsÐr al-bayÁnÐ li-l-qurÞÁn al-karÐm címmel néhány rövidebb Korán szúra 

elemző  értelmezését  közölte,  amelyben  a  lexikális  szóanyagra  összpontosított.  Az 

egyiptomi MuÎammad MutawallÐ al-ŠaÝarÁwÐ (megh. 1998) munkássága, aki rendkívül 

népszerű nem csupán Egyiptomban, hanem a televízió révén az egész iszlám világban. 

Előadásmódja az irodalmi és a nyelvjárás között  váltakozik,  így a társadalom szinte 

minden rétegének szól. Az átlagos műveltségű emberek számára készült kommentárok 

közérthető  nyelvezettel  íródtak,  ezért  rendkívül  népszerűvé  váltak,  de  emellett  a 

legismertebb középkori kommentárok is igen népszerűek maradtak, így al-ÓabarÐ, Ibn 

KatÐr  és al-BayÃÁwÐ  kommentárjai a mai napig a legelfogadottabb értelmezések, ami 

jelzi a neves tudósok elismerését, és a múltbeli örökséggel való állandó kapcsolatot.

71Abdul-Fattah Munif, A Korán-magyarázat és helye a muszlim gondolkodásban, 49-50.
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4. A Korán értelmezési módszereinek összefoglalása 

Ebben a  fejezetben  összefoglaljuk  a  különböző Korán-értelmezési  módszerek 

kategóriáit  [uÒÙl  al-tafsÐr vagy  turuq  al-tafsÐr], azon  osztályozás  szerint,  amelyet  a 

muszlim vallástudósok állapítottak meg.72

4. 1. A hagyomány-alapú Korán-értelmezés [al-tafsÐr bi-l-maÞ×Ùr] 
 

Ezt  a  magyarázási  módszert  szokás  tafsÐr  bi-l-riwÁya [közlésen  alapuló 

értelmezés] vagy tafsÐr bi-l-manqÙl [szájhagyomány által továbbadott értelmezés] néven 

is nevezni.  Ez alá tartoznak a következők: (1)  TafsÐr al-qurÞÁn bi-l-qurÞÁn  [a Korán 

értelmezése  a  Korán által].  (2)  TafsÐr  al-qurÞÁn bi-l-sunna [A Korán értelmezése  a 

szunna,  a  hiteles  hadíszok  által].  (3)  TafsÐr  al-qurÞÁn  bi-qawl  al-ÒaÎÁbÐ [A  Korán 

értelmezése a próféta egy kortársa által]. 

Az első kettő értelmezési mód általában nem szorul különösebb magyarázatra, 

hiszen azok tulajdonképpen a Korán belső hermeneutikájának eszköztárai,  azonban a 

harmadik értelmezési móddal kapcsolatban szükséges néhány megjegyzést tenni. 

Először  is  a  hagyományon alapuló  magyarázathoz  tartozik  az  is,  amely  nem 

származik  közvetlenül  Mohamed  próféta  valamely  kortársaitól,  hanem  a  kortársak 

nemzedékét követő generáció tagjától [tÁbiÝÐ]. Ezt a fajta értelmezést arabul így hívják: 

tafsÐr al-quÞrÁn bi-qawl al-tÁbiÝÐ [A Korán értelmezése a kortársakat követő nemzedék 

tagjának véleménye által].  Láthattuk korábban, hogy al-ZarkašÐ  (megh. 1392) miként 

vélekedett: „Tudd meg, hogy a Korán két részből áll, egy rész, amelynek fennmaradt a  

magyarázata a hagyományozás, átadás [naql] révén, és egy másik rész, amelynek nem  

maradt fenn [a magyarázata]. Az első vagy a Prófétától maradt fenn, vagy a a társaktól 

[ÒaÎÁba], vagy pedig a társakat követő nemzedék [tÁbiÝÙn] vezetőitől. Az első esetében  

hagyománylánc [sanad] épségét kell kutatni,  a második esetében a Próféta társának  

magyarázatát kell szemügyre venni. Ha az arab nyelv oldaláról értelmezte [a Koránt],  

mivel ő a nyelv birtokosai közé tartozik, ezért nem fér kétség az elfogadottságához, vagy  

amennyiben  azon  [kinyilatkoztatási] okok  és  bizonyító  erejű  tényezők  [qarÐna] által  

[értelmezi] amelyeknek szemtanúja volt, így azzal kapcsolatban sem merül fel kétség.”73

72 Ibn Taymiyya, Muqaddima fÐ uÒÙl al-tafsÐr. 20-32.; al-QaÔÔÁn, MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 344-368.
73 al-QaÔÔÁn, MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 348.
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Az iménti  megállapításban szerepel a tafsÐr al-qurÞÁn bi-qawl al-ÒaÎÁbÐ  egyik 

jelentős fajtájára való utalás, amely az úgynevezett  ›kinyilatkoztatási okok‹ [asbÁb al-

nuzÙl] azaz  a  Korán-áják  kinyilatkoztatásának  hátterében  álló  konkrét  történeti 

események, amelyeket a szövegmagyarázók gyakran idéznek.74 A kinyilatkoztatás okait 

tárgyaló  tudomány  legismertebb  képviselője  ÝAlÐ  ibn  AÎmad  Al-WÁÎidÐ  al-NÐsÁbÙrÐ 

(megh. 1076).

Másodszor,  fontos hangsúlyozni,  hogy kizárólag autentikus,  a Próféta társaira 

visszavezetett közlésekkel  alátámasztott  kinyilatkoztatási  okokra  szabad  hivatkozni, 

mivel ez a magyarázat valójában a szunna szerinti hiteles magyarázat elvét, az isnÁdot 

veszi alapul. Ide lehet sorolni a ›eltörlő‹ [nāsiÌ] és ›eltörölt‹ [mansūÌ] érvényű Korán-

áják ismeretén  alapuló magyarázatot  is,  amennyiben a  Próféta  társaira  visszavezetett 

hiteles közlésen alapul.  A kortársaktól és követőiktől származó magyarázatok ugyanis 

az  arab  írásbeliség  kialakulásának  hajnalán  születtek,  ezért  kevés  esélyük  volt  a 

fennmaradásra,  hiszen  a  hetedik  században  a  Korán-magyarázatok  többnyire  még 

szájhagyomány útján terjedtek. 

A Próféta társai nem jegyezték le saját exegéziseiket, így ezek a korai kútfők 

csupán a hadísz-gyűjteményekben illetve a későbbi generációk Korán magyarázóinak 

műveiben  bukkannak  fel.  Al-ÍÁkim  (megh.  1014), az  ismert  hadísz-gyűjtő  is 

óvatosságra figyelmeztetett, és a ÒaÎÁba nevéhez fűződő kommentárokkal kapcsolatban 

úgy vélte, hogy elővigyázatosnak kell lenni, mivel a korai  kommentárok esetében sok 

esetben  hiányzik  hagyománylánc  [isnÁd],  ezenkívül  igencsak  elterjedtek  a  zsidó 

legendák, a rabbinikus hagyományban megjelenő történetek [isrÁÞiliyyÁt]  a muszlimok 

között,  melyek  közül  néhány  az  iszlámmal  ellentétes  nézeteket  tartalmazott.  Ezen 

túlmenően voltak olyan hagyományozók,  akik kitaláltak  magyarázatokat  és  azokat  a 

prófétai  társaknak tulajdonították,  hogy  alátámasszák  álláspontjukat,  vagy  hogy  az 

uralkodó kedvében járjanak.75

4. 2. A nem hagyomány-alapú értelmezés [al-tafsÐr bi-Èayr al-maÞ×Ùr]

Más néven az  ›észérv-alapú magyarázat‹  [tafsÐr  bi-l-dirÁya  vagy bi-l-maÝqÙl] 

esetleg ›független vélemény alapú értelmezés‹ [tafsÐr bi-l-raÞy]. Általánosságban véve 

van egyfajta elővigyázatosság ezzel az értelmezési móddal kapcsolatban, hiszen már al-

74 Például a kortárs AbÙ Bakr al-ÉazÁÞirÐ, illetve Dr. Wahba al-ZuÎaylÐ kommentárjai.
75 al-ZurqÁnÐ, ManÁhil al-ÝirfÁn fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn II/23-24.
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MÁÔurÐdÐ  (megh.  944) is  megfogalmazta,  hogy a  tafsÐr  azt  jelenti:  „Biztosnak  lenni  

abban,  hogy  ›ez  és  ez‹ [a  szómagyarázat] az  adott  szóval  [Isten  részéről] kifejezni  

szándékolt jelentés, és  AllÁhra vonatkozó tanúvallomás arról, hogy ez az [értelmezés]  

AllÁh szándéka szerinti jelentés. Amennyiben van rá egyértelmű bizonyíték, akkor ez a  

magyarázat helyes, amennyiben nincs, akkor ez egy észérv/vélemény-alapú értelmezés  

[tafsÐr bi-l-raÞy], amelyről óva intés hangzott el.  A taÞwÐl  a valószínűsíthető jelentések  

közül  az  egyik  felé  billenteni  a  mérleget,  megbizonyosodás  és  tanúvallomás  tétele  

nélkül.”76 Ez a mód tehát az ›egyéni, független szellemi erőfeszítésen‹ [iÊtihÁd] alapuló 

magyarázást jelenti, és a következő két fajtáját különböztetjük meg:

(1) A dicséretes véleményezett magyarázat [al-tafsÐr bi-l-raÞy al-maÎmÙd]. 

Le  kell  szögezni,  hogy  a  Korán  arra  ösztönzi  a  muszlimokat,  hogy 

elmélkedjenek  az  ájáin: „Áldott  Könyv  ez,  melyet  neked  leküldtünk,  hogy  

elgondolkodhass az ájáin és hogy emlékeztetve legyenek azok, akik értenek." [Korán 38: 

29]77 A  Korán  jelentésének  tanulmányozása,  és  a  magyarázatának  kutatása  tehát 

alapvetően helyes, jámbor cselekedet az iszlámban. A muszlim vallástudósok egy része 

racionális,  vagyis  észérv-alapú,  önálló  véleményen  alapuló  értelmezést  fogalmaztak 

meg  a  Korán  szövegével  kapcsolatban.  Munkájuk  során az  arab  nyelvészet  és 

grammatika által, a ›szintaktika‹ [iÝrÁb] szabályaival, a klasszikus arab költészettel és a 

költészeti  ›szövegtámasztékok‹ [šawÁhid]  felhasználásával,  az  arab  retorika:  az 

›ékesszólás‹  [balÁÈa] eszköztárával alkotott magyarázatot alkalmaztak. Az arab nyelv 

alkalmazása  mellett,  a  tudósok  igénybe  veszik  a  ›Korán  jogszabályai,  ítéletei‹ [al-

aÎkÁm] ismeretét, és a hermeneutikát is, hiszen a szövegkörnyezet [siyÁq] és az iszlám 

vallástudományok alapelvei  [uÒÙl al-dÐn], amelyek a Koránt átható egységes üzenetet, 

szellemiséget fogalmazzák meg, hozzájárulhatnak egy bizonytalan jelentésű Korán-ája 

magyarázatához.  Ide sorolnám a  biztos  vagy egyértelmű  [muÎkam] Korán-áják és a 

homályos vagy többértelmű  [mutašÁbih]  Korán áják  ismeretét,  amelyeket  a  tudósok 

szellemi  erőfeszítésük  által  igyekeznek  megkülönböztetni.  Véleményünk  szerint  ez 

tulajdonképpen érinti a Koránt Koránnal való hagyományos magyarázat módját, hiszen 

a  Korán  belső  koherenciájának  és  hermeneutikájának  köszönhetően  részben 

megindokolható, hogy mely ája tekinthető egyértelműnek, és mely többértelműnek.

76 al-SuyÙÔÐ, al-ItqÁn fÐ ÝulÙm al-qurÁn, II/460.
77 Lásd továbbá a Korán 4:82 és 47:24 ájákat.
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(2) Az elvetett/tiltott vélemény-alapú értelmezés [al-tafsÐr bi-l-raÞy al-
maÆmÙm/ al-ÎarÁm] 

Azokról a Korán magyarázatról van szó, amelyhez a kutató semmilyen említett, 

hagyományos vagy nem hagyományos, de megalapozott tudás általi megközelítést nem 

kíván  alkalmazni,  hanem  egyszerűen  saját  megérzésére  hagyatkozva,  alaptalan 

megítéléséből fakadóan értelmezi a Koránt. 

Ibn ÝAbbÁsra való hivatkozással jegyeztek fel, aki a Prófétára hivatkozott [Allah 

dicsérje  és üdvözítse  őt],  miszerint  azt  mondta:  „Óvakodjatok közléseket  idézni rám 

hivatkozva,  kivéve  olyat,  amiről  tudásotok  van,  mert  aki  hazugságot  mond  rólam  

szándékosan, az készüljön elfoglalni helyét a Pokolban, és aki saját véleménye szerint  

beszél a Koránról, az is készüljön elfoglalni helyét a Pokolban!” [AÎmad és al-TirmiÆÐ 

jegyezte fel]. Egy másik hadísz szerint Allah küldötte [Allah dicsérje és üdvözítse őt] 

azt mondta: „Aki a Koránról saját véleménye szerint beszél, és helyeset mond, vétkezett  

azzal.” [AbÙ DÁwud és al-TirmiÆÐ jegyezte fel].78 AbÙ Bakr a hagyomány szerint ezt 

mondta:  „Mely föld hordozhat és mely ég teríthet árnyékot fölém, ha a Koránt saját  

véleményem alapján értelmezem, vagy olyat állítok, amelyről nincs tudásom.”79 Ezek az 

intések természetesen nem vonatkoznak a tudás alapján történő értelmezésre, hiszen az 

legitim marad az iszlám tudósai és a szakértők számára. 

4. 3. A szimbolikus értelmezés [al-tafsÐr al-išÁrÐ] és megítélése

Létezik  egy  sokat  vitatott  harmadik,  úgynevezett  szimbolikus  értelmezési 

megközelítés  is,  amely ugyancsak szubjektív értelmezést  takar,  de nem racionalitása 

miatt, hanem amiatt, hogy egyes misztikus irányzatok  ›szimbolikus értelmezését‹  [al-

tafsÐr al-išÁrÐ] alkalmazza, és amelynek eredménye különbözik a nyilvánvaló  [Ûáhir] 

jelentéstől.  Megismerésének  módja  egy  különleges  módon  megnyilvánuló 

ismeretszerzés. A misztikusok számára ugyanis nem csupán a szerzett és elsajátítható 

tudás  [al-Ýilm  al-kasbÐ]  létezik,  hanem  az  ún.  al-Ýilm  al-ladunnÐ tudás  is,  amely 

közvetlenül  Istentől  származik,  és  amelynek  a  létjogosultságát  a  következő  Korán-

ájából látják igazolva:  „És Tőlünk származó [min ladunnÁ] tudást tanítottunk neki.” 

[Korán 18: 65] 

78 Saeed, The Qur’an,179.
79 Ibn Taymiyya, MaÊmÙÝ FatÁwÁ, XIII/371-372.

41



Hangsúlyozni kell, hogy különbség van a muszlim többségi vélemény által sokat 

bírált  al-tafsÐr al-bÁÔinÐ  vagyis a Korán belső, rejtett jelentését és ezoterikus értelmét 

feltételező magyarázatok és a misztikusok által kedvelt szimbolikus kommentárok,  al-

tafsÐr al-išÁrÐ között. Az ezoterikusok számára csak az ezoterikus jelentés elfogadható, a 

nyilvánvaló jelentés nem, míg a szúfi misztikusok számára mindkettő, a nyilvánvaló és 

a  szimbolikus  jelentés  is  elfogadható,  ezért  arra  biztatják  az embereket,  hogy előbb 

ismerjék  meg  a  nyilvánvaló  jelentést,  és  majd  csak  azt  követően  tanulják  a 

szimbolikusat. Úgy mondják, aki azt állítja, hogy misztikus értelmezéssel megértette a 

Korán rejtélyeit  anélkül,  hogy ismerte volna a nyilvánvaló jelentést,  olyan, mint aki 

feljutott a háztetőre anélkül, hogy bement volna az ajtón.80

Ibn al-Qayyim, a szunnita iszlám egyik jelentős személyisége azt mondta:  „Az 

emberek [Korán] értelmezése három alapelv körül forog: A szómagyarázat [tafsÐr  ÝalÁ  

al-lafÛ], amelyet a későbbi korok [tudósai] követnek, a jelentés magyarázata [tafsÐr ÝalÁ  

al-maÝnÁ],  amelyet  az elődök említenek,  és a szimbolikus magyarázat [tafsÐr  ÝalÁ  al-

išÁra], amelyet a szúfik és mások közül sokan követnek.81 Ebben nincs kivetnivaló, négy  

feltétellel:  Nem lehet ellentétes az ája nyilvánvaló jelentésével;  önmagában is helyes  

értelmet  kell,  hogy takarjon;  a szóban forgó kifejezésben  [ami  magyarázatra  szorul] 

legyen valamiféle utalás  [arra a jelentésre, melyet a magyarázó mond]; illetve hogy a  

szimbolikus jelentés és az ája jelentése között legyen összefüggés és kötődés. Ha ez a  

négy feltétel megvalósul, akkor helyes a kikövetkeztetett jelentés.”82 

Al-ZurqÁnÐ a következő, a fentiekből kimaradt egyéb feltételeket említette meg: 

„Nem utalhat egy, a szövegkörnyezetbe nem illő távoli jelentésre; nem állhat szemben  

az  iszlám  tanításaival  és  az  észérvekkel;  nem  tartalmazhat  olyan  nézetet,  amely  

összezavarhatja  az  embereket;  [a  jelentést] alá  kell  támasztani  egy 

›szövegtámasztékkal‹ [šÁhid].”83

80 al-ZurqÁnÐ, ManÁhil al-ÝirfÁn fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, II/79.
81 al-QaÔÔÁn, MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 368.
82 al-QaÔÔÁn, MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn 369.
83 al-ZurqÁnÐ, ManÁhil al-ÝirfÁn fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, II/81.
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5. Ibn Qutayba élete, nézetei és munkássága

Ebben  a  fejezetben  áttekintjük  Ibn  Qutayba  életét,  műveltségét,  korának 

tudományos, politikai és vallási életéhez való hozzájárulását, saját politikai és vallási 

beállítottságát, valamint a mértékadó vallási körök Ibn Qutaybáról alkotott véleményét, 

kiegészítve termékeny munkásságának összefoglaló bemutatásával,  valamint  a szerző 

lexikográfiai  megközelítésű  kommentárai  tanulmányozásához  szükséges  elsődleges 

forrásainak részletesebb ismertetésével. 

5. 1. Ibn Qutayba életműve 

(1) Ibn Qutayba neve és származása

Ibn Qutayba, teljes nevén AbÙ MuÎammad, ÝAbdullÁh ibn Qutayba al-DÐnawarÐ, 

és feltehetően Bagdadban84 vagy Kúfában85 született, 828 körül86 és Bagdadban halt meg 

889-ben.87 Ibn  Qutayba  valószínűleg  egy  szunnita  perzsa  családból  származott 

ËurÁsÁnból, és anyai ágon a baÒrai al-BÁhilÐ dinasztiához tartozott.88 Ibn Qutaybára több 

származási  névvel  is  utalnak,  mint  például al-KÙfÐ, al-BaÈdÁdÐ,  al-MarwazÐ  és  al-

DÐnawarÐ. Ezek közül csupán az  al-DÐnawarÐ név az, amelyre  Ibn Qutayba is úgy utal 

egyes  műveiben,  mint  saját  származási  nevére,  méghozzá  az ÝUyÙn al-aÌbÁr és  a 

MaÝÁnÐ  al-šiÝr című  művei  elején,  bár  könnyen  előfordulhat,  hogy  Ibn  Qutayba 

írnokának a kiegészítéséről van szó. Annyi bizonyos, hogy Ibn Qutayba hosszú ideig 

bíróként  működött  a  perzsa  DÐnawar  városában,  ami  magyarázatot  adhat  arra,  hogy 

miként ragadhatott rá ez a helységnév, mint származási név. 

A többi származási név, tehát az al-MarwazÐ, az al-BaÈdÁdÐ és az al-KÙfÐ nevek 

Ibn  Qutayba  életrajzi  adatai  kutatásainak  eredményei.  Apja  ugyanis ËurÁsÁn  egyik 

városából,  az  ÝAbbászida-dinasztia  egyik  korábbi  székhelyéről,  Marwból  származott, 

innen az al-MarwazÐ név, ugyanakkor Ibn Qutayba  feltételezhetően az iraki Kúfában 

született, míg életének legnagyobb részét Bagdadban töltötte.89

84 al-ËaÔÐb al-BaÈdÁdÐ, TaÞrÐÌ BaÈdÁd X/170.
85 Ibn al-NadÐm, al-Fihrist, 86.
86 Ibn ËallikÁn, WafayÁt al-aÝyÁn wa anbÁÞ abnÁÞ al-zamÁn III/43.
87 al-ËaÔÐb al-BaÈdÁdÐ, TaÞrÐÌ BaÈdÁd X/170.
88 Lecomte, Art Ibn ¬utayba, EI2, III/844. 
89 SallÁm, Ibn Qutayba, 20.

43



A  Qutayba  név  eredetével  kapcsolatosan  megemlítendő,  hogy  a  későbbi 

irodalomban  olykor  Qutabī  vagy  Qutaybī  is  említik  őt.90 A  nevével  kapcsolatban 

érdemes  továbbá  megemlíteni,  hogy  volt  egy  síÝita hadísz-gyűjtő  névrokona, 

MuÎammad ibn al-Íusayn al-ÝAsqalÁnÐ  (megh. 913), akit ugyancsak Ibn Qutaybának 

hívtak,  és  akivel  időnként  össze is  keverték,  ugyanis a  síÝitáknak  kialakultak a saját 

hadísz-gyűjteményeik, amelyek tartalmazták a síÝita vallási hagyományokat alátámasztó 

hadíszokat, és amelyek leginkább  ÝAlÐt imámot és a BanÙ HÁšim klánját dicsőítették, 

reagálván  azokra  az  Omajjád-dinasztiát  támogató  hadíszokra,  amelyek  a  BanÙ 

Umayyához  tartozó  prófétai  társakat  [aÒÎÁb] –  különösen  ÝU×mÁnt  és  MuÝÁwiyát – 

illették dicsérettel, ÝAlÐ és a BanÙ Hášim mellőzésével.

Így  fordulhatott  elő,  hogy  a  síÝiták  által  előnyben  részesített  hadíszok 

hagyományozó-láncolataiban is szerepel utalás olyan nevű tudósokra, mint al-SuddÐ és 

Ibn Qutayba, de ott nem a híres szunnita tudósokra utalnak, hanem saját, azonos néven 

nevezett,  síÝita  tudósaikra.  A  vallástudósok  és  életrajzírók,  annak  érdekében,  hogy 

különbséget tegyenek a két al-SuddÐ és a két Ibn Qutayba között, a síitákhoz tartozókat 

úgy  nevezték  el:  ›al-SuddÐ  al-ÒaÈÐr‹,  valamint  ›a  síÝita  Ibn  Qutayba‹.  Akik  a 

szunnitákhoz tartoztak, őket pedig úgy hívták:  ›al-SuddÐ al-kabÐr‹, és a  ›szunnita Ibn 

Qutayba‹.91 Az  Ibn  Qutayba  névben  szereplő  qutayba szó  nyelvtanilag  kicsinyítő 

formája [taÒgÐr] a qitba vagy qitb, esetleg a qatab szavaknak, amelyek többes száma az 

aqtÁb [belek]. Ezt a jelentés egyébként maga Ibn Qutayba is megemlíti az Adab al-kÁtib 

című munkájában.92 

Láthattuk,  hogy  Ibn  Qutayba  elsődleges  életrajzi  adataiban  néhol  eltérések 

mutatkoznak, de ennek ellenére a fent említett  adatok többnyire elfogadottak,  hiszen 

nem  áll  rendelkezésre  szerzőnk  korából  származó  olyan  biográfia,  amely  részletes 

adatokkal  szolgálhatna  életéről.  Ebből  kifolyólag  kevés,  teljességgel  bizonyosnak 

mutatkozó adattal lehet számolni – Ibn Qutayba elhalálozásának körülményeit és annak 

dátumát leszámítva. Véleményünk szerint ennek legfőbb oka, hogy az életrajzi adatok 

gyűjtése  a  3/9.  században  még  nem volt  megszokott  foglalatosság,  hiszen  az  egyik 

legkorábbinak mutatkozó általános biográfiai munka, AÎmad ibn ÝAbdullÁh al-IÒfahÁnÐ 

(megh. 1038) biográfiája is megközelítőleg egy évszázaddal később jelent meg.93

90 Ibn ManÛÙr, LisÁn al-Ýarab, I/660-661.
91 Lecomte, Ibn Qutayba mort en 276/889: L'Homme, son oevre, ses idées, 29.
92 Ibn Qutayba, Adab al-Kātib, 77.
93 Hitti, Descriptive Catalog of The Garrett Collection of Arabic Manusripts, 222.
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(2) Ibn Qutayba gyermekkora és tanulmányai

Ibn  Qutayba  életének  első  időszakáról  keveset  tudunk,  hiszen  az  előzőkben 

láthattuk, hogy születésének helye kissé bizonytalan.  Ibn Qutayba gyermekkoráról és 

serdülőkoráról, annyit tudunk hogy gyerekkorában rendszeres látogatta a Korán-iskolát 

[madrasa vagy  kuttÁb],  ahol  kívülről  megtanulta  a  Koránt,  a  hadíszokat  és  az  arab 

verseket, továbbá megtanulta az iszlám jogértelmezés  [fiqh], a nyelvtan és mondattan 

[naÎw],  és a számtan alapjait.  Ifjúkorában gyakran látogatta Bagdad nagy mecseteit, 

ahol  különböző tudományokat  sajátított  el  az ulemától:  teológiát,  Korán értelmezést, 

jogtudományt,  hadísz-tudományt,  próza-irodalmat,  költészetet  és  történelmet. 

Tanulmányozott idegen nyelvekről – főként perzsából – fordított könyveket. Bagdadban 

töltötte  életének  legnagyobb  részét,  leszámítva  azt  az  időszakot,  amikor  bírói  állást 

töltött be DÐnawarban, illetve azt a rövid időszakot, amikor kijelölték a jogi döntéseket 

felülvizsgáló intézmény [maÛÁlim] felügyelőjévé BaÒrában94. 

A fentiekből  kiderül,  hogy igen kevés adat áll  rendelkezésünkre Ibn Qutayba 

életének korai szakaszáról. A legtöbb, amit sikerült összeállítani, egy hosszabb lista a 

tanárairól,  aminek  alapos  tanulmányozása  által  megtudhatunk  néhány  adatot 

neveltetéséről  és  beállítottságáról.  A  legjelentősebb  tanárairól  elmondható,  hogy 

hírnevüket leginkább az ›ahl al-sunna wa-l-ÊamÁÝa‹ melletti teljes elkötelezettségüknek 

köszönhetik,  akár  úgy,  mint  teológusok,  akár  mint  hadísztudósok  vagy  filológusok, 

illetve akár mindhárom egyszerre. Ibn Qutayba életrajzírói meglehetősen hosszú listát 

állítottak  össze  azokról  a  tanítókról,  akik  hatással  voltak  rá.  Gérard  Lecomte 

tanulmányában például 28 tanítómesterét sorolja fel.95

Ibn Qutayba legfontosabb tanárai, akik a legnagyobb hatást gyakorolták a fiatal 

Ibn Qutaybára, elkötelezett ›szunniták‹ [ahl al-sunna], tradíciópárti tudósok, mint IsÎÁq 

ibn IbrÁhÐm al-ÍanÛalÐ, ismertebb nevén Ibn  RÁhawayh (megh. kb. 851), a negyedik 

vallásjogi irányzat [maÆhab] alapítója, AÎmad ibn Íanbal (megh. 855) tanítványa. Nem 

szabad  megfeledkezni  olyan  kiemelkedő  tanítókról  sem,  mint  például  a  szunnita 

vallásjogász és grammatikus, AbÙ ÍÁtim Sahl ibn MuÎammad al-SiÊistÁnÐ (megh. 869), 

vagy  AbÙ al-FaÃl al-RiyÁšÐ (megh. 871), a híres filológus és történész, aki sikeresen 

adta tovább a 2/8. század olyan úttörő filológusai által alkotott műveket, mint al-AÒmaÝÐ 

94 SallÁm, Ibn Qutayba, 20-21.
95 Lecomte, Ibn Qutayba, 47-74.
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(megh. 796) és AbÙ ÝUbayda (megh. 824).96 Az utóbbi nyelvész nem tévesztendő össze 

AbÙ ÝUbayd  al-QÁsim  ibn  SallÁmmal  (megh.  839) a  neves  filológussal  és  Korán-

értelmezővel, akinek munkái szintén nagy hatással lehettek Ibn Qutaybára.

(3) Ibn Qutayba tanítványai, hivatása és betöltött tisztségei 

Ibn  Qutayba  tanulmányainak  elvégzését  követően  tanítómesterkén  dolgozott 

Bagdadban. Egyedül a hadíszokkal kapcsolatban zárkózott el a tanítástól, amely talán 

azzal  magyarázható,  hogy  nagyfokú  elővigyázatosságot  tanúsított  Mohamed  próféta 

hagyományainak átadásával kapcsolatosan. Amikor néhány diák azzal a kéréssel fordult 

Ibn  Qutaybához,  hogy  hagyományozzon  nekik  hadíszokat  IsÎÁq ibn  RÁhawayhra 

hivatkozva,  azt  mondta:  „Azt  kéritek,  hogy  közöljek  hadíszokat,  miközben  van  

Bagdadban  nyolcszáz  hadísz-közlő,  mindegyikük  ugyanolyan  rangú,  mint  az  én  

tanítóim! Nem teszem meg!”97

Tanítványai között volt elsősorban fia,  AÎmad ibn ÝAbdullÁh ibn Qutayba, akit 

később Egyiptom főkádijává  neveztek  ki  933-ban,  és  aki  részletesen  ismertette  apja 

összes művét.  Minden bizonnyal  neki  köszönhető,  illetve fiának,  ÝAbd al-WÁÎidnak, 

hogy  Ibn  Qutayba  művei  eljutottak  Egyiptomba,  valamint  hogy  műveinek  java  – 

különösen  bizonyos AbÙ ÝAlÐ  al-KÁlÐ  közvetítésével  –  Észak-Nyugat  Afrikába  is 

eljutottak. Ibn Qutayba művei eljutottak Andalúziába is, al-QÁsim ibn AÒbaÈ al-QurÔubÐ, 

a  neves  andalúziai  imám  és  hadísztudós révén,  aki  Bagdadba  vándorolt,  hogy  ott 

tanuljon 887-ben, és ahol valószínűsíthetően találkozott Ibn Qutaybával és személyesen 

is tanult tőle. Ibn Qutayba leghíresebb tanítványai között volt továbbá ÝUbayd AllÁh ibn 

ÝAbd al-RaÎmÁn al-SukkarÐ (megh. 935), IbrÁhÐm ibn MuÎammad al-ÑÁÞiÈ (megh. 925), 

továbbá AbÙ Bakr AÎmad ibn MarwÁn al-DÐnawarÐ, a málikita kádi és hadísztudós, aki 

közzé  tette  Ibn  Qutayba  egyik  legfontosabb  művét,  a  TaÞwÐl  muÌtalif  al-ÎadÐ× [Az 

ellentmondó hadíszok magyarázata] című munkáját.98

Fontosnak tartjuk elmondani,  hogy Ibn Qutayba az iszlám történetének egyik 

legjelentősebb időszakában, mondhatjuk azt, hogy történelmi fordulópontján élt, amikor 

is  végbement  az  ÝAbbászida-dinasztia  második  nagy  korszakváltása,  társadalmának 

vallási és kulturális irányvonalának kialakulása, amely az  ›ahl al-sunna wa-l-ÊamÁÝa‹ 

96 Lecomte,  Art.  Ibn  ¬utayba,  EI2,  III/844.  AbÙ ÝUbayda, MaÝmar  ibn  al-Mu×annÁ,  vezető  filológus 
BaÒrában, a 2/8. században.
97 al-ÅahabÐ, Siyar aÝlÁm al-nubalÁÞ, 302.
98 Lecomte, Art. Ibn ¬utayba, EI2, III/844.
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szunnita  többségi  irányzat  évszázadokra  kiható  szellemi  győzelmét  hozta,  annak 

ellenére,  hogy a 3/9. század végére a birodalom élén álló  Ýabbászida kalifák hatalma 

menthetetlenül gyengülni kezdett. Ez az időszak oly küzdelmesnek bizonyult, hogy Ibn 

Qutayba életében nem kevesebb, mint kilenc  kalifa –  Al-MaÞmÙn  (199/813-218/833), 

al-MuÝtaÒim (218/833-227/842), al-WÁ×iq (227/842-232/847), al-Mutawakkil  (232/847-

247/861), al-MuntaÒir  (247/861-248/862), al-MustaÝÐn  (248/862-253/866),  al-MuÝazz 

(253/866-256/869), al-MuhtadÐ (256/869-257/870) és al-MuÝtamid (257/870-279/892) – 

váltotta egymást a kalifátus élén.99 

Az  Ibn  Qutayba  által  ez  idő  alatt  betöltött  tisztségekkel  kapcsolatban  a 

legjelentősebb információ, ami rendelkezésünkre áll, hogy amikor al-WÁ×iq (megh. 847) 

kalifa után, al-Mutawakkil (232/847-247/861) került hatalomra, uralkodásának kezdetén 

változtatott  a  hivatalos  ideológián,  és  felváltotta  a  muÝtaziliták  nézeteit  a  szunnita 

tanításokkal.  Ezáltal,  Ibn  Qutayba  az  új  kormányzat  pártfogoltjává  vált,  minthogy 

irodalmi  műveiben  közreadott  nézetei  egybevágtak  az  új  politikai  irányvonallal.  Ibn 

Qutaybára, az írásai közül talán az Adab al-kÁtib bevezetőjében leírtak miatt figyeltek 

fel leginkább a felső körökben. Ennek köszönhető, hogy  AbÙ  al-Íasan  ÝUbayd AllÁh 

ibn  ËÁkÁn nagyvezír  851-ben  kinevezte  DÐnawar kádijává.  ÝUbayd  AllÁh  nagyvezír 

egyike volt  az új politika legfőbb vezéregyéniségeinek,  és valószínűleg Ibn Qutayba 

pártfogója maradt egészen 877-ben történt eltűnéséig. Ibn Qutayba tehát hosszú időn 

keresztül  dolgozott  kádiként,  hiszen megközelítőleg 870-ig maradt  hivatalában,  majd 

egy rövid időre még betölthette  BaÒra maÛÁlim100 felügyelőjének tisztségét is, amíg a 

ZanÊ101 lázadás kirobbant, és 871-ben kifosztották a várost. Bár az is elképzelhető, hogy 

az utóbbi kinevezést már nem ÝUbayd AllÁhnak, hanem az ÝAbbászida Birodalom másik 

befolyásos tisztviselőjének, SaÝÐd ibn MaÌladnak, a nesztoriánus keresztény hitről áttért 

hivatalnoknak  köszönhette.102 Ezen  felül  említésre  méltó  az  a  feltehetően  alkalmi 

kapcsolat,  ami  Ibn  Qutaybát  a  Óáhirida-dinasztia  Bagdadot  kormányzó  elöljáróihoz 

fűzte.103

Al-Sayyid AÎmad Ñaqr, aki kimerítően foglalkozott Ibn Qutayba életrajzával a 

TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn [A Korán ›problematikus‹ részeinek értelmezése] bevezetőjében 
99 Lecomte, Ibn Qutayba, 16.
100 Jogi  panaszokat  vizsgáló  intézmény,  amely  főként  a  kalifátus  hivatalnokaival  szembeni  panaszok 
vizsgálatát volt hivatott elvégezni. 
101 Kelet-afrikai  származású  rabszolgák,  akiket  Dél-Irak  szikes,  mocsaras  területén,  BaÒra  közelében 
mezőgazdasági munkákra alkalmaztak.
102 Lecomte, Art. Ibn ¬utayba, EI2, III/844-845.
103 Ibn Qutayba, ÝUyÙn al-aÌbÁr II/222.
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azt írja, hogy Ibn Qutayba 871 után életét saját műveinek tanítására szentelte Bagdad 

egyik  városrészében,  ahol  egészen 61 éves  korában,  889-ben bekövetkezett  haláláig 

maradt.104 Halálát  az  életrajzírók  szerint  az  okozta,  hogy túl  forró  harÐsát  [főtt  húst 

búzadarával]  fogyasztott,  gyomorbántalmai  következtében  elvesztette  eszméletét,  kis 

időre magához tért, de röviddel később meghalt.105 

5. 2. Ibn Qutayba hozzájárulása korának kulturális, politikai és 
vallási életéhez

Ibn Qutayba író és számos tudományág tudósa:  a  nyelvészet,  az  irodalom, a 

történelem  és  a  vallástudomány,  és  központi  szerepet  töltött  be  a  hivatalos  iszlám 

teológia  kialakításában.  Művei  többek  között  foglalkoznak  a  Korán  és  a  hadíszok 

filológiai  és  lexikográfiai  elemzésével,  a  költészeti  antológiákkal,  illemtannal  és 

vallásjoggal, sőt Ibn Qutayba írt egy rövid történelmi enciklopédiát is, amely az addig 

ismert  világról  számol  be,  továbbá  egy  híres,  hivatalnokok  számára  szolgáló 

kézikönyvet  is.  Ahogyan  erre  már  utaltunk  a  disszertáció  elején,  Ibn  Qutaybát  a 

harmadik legnagyobb alkotónak tartják az arab próza terén, időrendben Ibn al-MuqaffaÝ 

(megh. 759) és  al-ÉÁÎiÛ  (megh. 868) után.106 Számos könyve átfogó enciklopédiának 

tekinthető,  mely  azt  a  legmagasabb  szintű  muszlim  gondolkodásmódot  juttatja 

kifejezésre, amelyet gondolkodói a 3/9. századában elértek.107

A következőkben áttekintjük  Ibn Qutayba sokoldalú irodalmi  munkásságának 

különböző területeit,  valamint a vallástudósok körében Ibn Qutayba gondolkodásáról, 

nézeteiről és munkáiról kialakult véleményt, továbbá elvégezzük – a teljesség igénye 

nélkül  –  a  disszertáció  szempontjából  általunk  a  tárgyhoz  tartozónak  ítélt  művek 

ismertetését.  

(1) Ibn Qutayba műveltségéről, vallási és politikai nézeteiről

Ibn  Qutayba  munkái  magukon  hordozzák  a  nyomát  azoknak  a  fő  kulturális 

eszméknek, amelyek uralkodtak a 3/9. századi  Ýabbászida társadalomban. Ibn Qutayba 

műveltsége több módon ötvözi korának négy fő kulturális  irányultságát:  az  ›arabot‹, 

amely  az  arab  tudományokból  állt,  vagyis  az  úgynevezett  vallási  tudományokból, 

104 Ñaqr, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn bevezetője, 35, 38-39.
105 Uo., 39.
106 Lecomte, Art. Ibn ¬utayba, EI2, III/847.
107 Ñaqr, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn bevezetője, 2.
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amelyhez hozzá kell tennünk a filológiai  és a történettudományokat;  az  ›indo-iránit‹, 

amely  a  fejlődő  iszlám  társadalomban  a  közigazgatási  kultúrát  és  a  társadalmi 

kapcsolatokat gyarapította; a ›zsidó-keresztényt‹”, amely ugyancsak a szellemi virágzást 

gazdagította;  valamint  kisebb mértékben a  ›hellenisztikusat‹,  amely a logikához és a 

kísérleti, természet-tudományos ismeretek bővüléséhez járult hozzá. 

Ibn Qutaybára nagy hatást gyakoroltak korának ezen fő kulturális tendenciái és 

eszméi. Vegyük példának Ibn al-MuqaffaÝ fő munkáit:  KitÁb kalÐla wa dimna, KitÁb al-

adab  al-kabÐr,  KitÁb  al-Ýayn  és  KitÁb  siyar  mulÙk  al-ÝaÊam,  amelyek  bizonyára 

eljutottak Ibn Qutaybához, hiszen ezek hatása egyértelműen tetten érhető a  KitÁb al-

maÝÁrif  és a KitÁb  ÝuyÙn al-aÌbÁr munkáiban. Emellett az is bizonyítást nyert, hogy 

jelentős  mértékben  hatottak  rá  az  arisztotelészi  vagy  pszeudo-arisztotelészi  művek, 

amelyeket lefordítottak arabra a 3/9. század elején, és amelyek főként az alábbi című 

művekben jelennek meg: KitÁb al-ÎayawÁn és KitÁb al-filÁÎa. Bár kölcsönvételek nem 

zárhatók ki  al-ÉÁÎiÛ  KitÁb al-ÎayawÁn művéből, mégis kijelenthető, hogy a KitÁb al-

filÁÎa  eredeti  forrását  nagy  valószínűséggel  Cassianus  Geoponicaja  lehetett.  Ibn 

Qutayba egyetlen elismert kölcsönzése al-ÉÁÎiÛtól a KitÁb al-BuÌalÁÞból történt.108

Nem érdektelen megjegyezni, hogy Ibn Qutayba nagymértékben kölcsönzött a 

meglévő,  és  kiemelkedően  szöveghű  Tóra  és  Evangélium fordításokból  a  KitÁb  al-

maÝÁrif, a TaÞwÐl muÌtalif al-ÎadÐ×  és az ÝUyÙn al-aÌbÁr című műveihez. Ez a jelenség 

összefüggésbe  hozható  Ibn  Qutayba  kulturális  párbeszéd  iránti  kifejezett 

érdeklődésével,  amelyre  például  szolgál  az  a  számos,  általában  pontossággal  és 

pártatlansággal idézett szövegrész a zsidó és keresztény szent írásokból.109

Ibn Qutayba vallási  és politikai  nézetei  vonatkozásában elmondható,  hogy az 

európai  kutatók  egészen a  közelmúltig  leginkább  Adab al-kÁtib  című munkája  iránt 

mutattak  érdeklődést,  amely  valójában  csupán  egy  Ibn  Qutayba  számos  nagy 

jelentőséggel  bíró  irodalmi  terméseiből.  A  szerző  teológiai  vonatkozású  –  vallási-

politikai  elkötelezettségét  is  tartalmazó  –  nyelvészeti  és  lexikográfiai  művei  iránti 

jelentéktelen tudományos érdeklődés miatt, valamint Ibn Qutayba  Adab al-kÁtib  című 

művében lefektetett  pragmatikus nyelvhelyességi  és helyesírási  tanácsaiból  néhányan 

arra következtettek, hogy valamiféle világias, szekuláris tendenciát mutató megközelítés 

108 Lecomte, Art. Ibn ¬utayba, EI2 , III/845. 
109 Lazarus-Yafeh, Intertwined Worlds, 79.
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feltételezhető Ibn Qutayba munkásságát  tekintve,  amely feltételezésnek – miként  azt 

látni fogjuk – nincs semmilyen tényszerű alapja.110 

Ibn  Qutayba  konzervatív  vallásossága,  és  az  ahl  al-sunna  wa-l-ÊamÁÝa iránt 

mutatott  elkötelezettségének  ékes  bizonyítéka,  hogy  szinte  a  kezdetektől  fogva  a 

szunnita  többségi  irányzat  helyreállításának  szolgálatába  állította  teljes  irodalmi 

fegyvertárát és szónoki tehetségét – már jóval azelőtt,  hogy az  ÝAbbászida uralkodók 

változtattak  volna  az  érvényben  lévő  ideológián,  amely  változás  a  későbbiekben 

kedvezett  a  tradíciópárti,  többségi  szunnita  szemléletet  követőknek  –  vagyis 

következetesen  tartotta  magát  az  általa  követett  irányvonalhoz,  hiszen  számos  korai 

művében is  kifejtette  vallási-politikai  doktrínáját,  amely egybeesett  az  ›ahl  al-sunna 

wa-l-ÊamÁÝa‹ ideológiájával, amelyet IsÎÁq ibn RÁhawayh (megh. 851 körül) és AÎmad 

ibn Íanbal (megh. 856) tradíciópárti tudósok képviseltek.111

lbn Qutaybát ifjúkorában megkísértette a filozófiai racionalizmus, amely abban 

az  időben  széles  körben  elfogadott  volt,  sőt  mondhatni  a  kalifátus  hivatalos  vallási 

ideológiájaként  volt  elfogadva,  idővel  azonban egyre jobban hajlott  a tradíciópártiak 

irányvonala  felé,  majd  rövidesen  nyíltan  is  szembehelyezkedett  a  filozófiát  az 

iszlámmal összeegyeztetni próbáló kalām112 iskolával, valamint a Koránt az észérveknek 

alárendelő,  racionalista  muÝtazilita eszmékkel,  amelyek  majd  negyed  évszázadon 

keresztül uralták az Ýabbászida társadalom vallási és politikai életét.113 

A  muÝtaziliták főként  a  szabad  akarat,  az  isteni  attribútumok  és  a 

hagyományozás  módszertanának  kérdését  illetően  különböztek  össze  a 

tradíciópártiakkal,  de  a  legnagyobb  horderejű  teológiai  különbség,  az  isteni 

attribútumokról  alkotott  nézeteikből következő, a  ›Korán teremtettségének‹ [Îalq al-

qurÞÁn] tana jelentette, amit az egyistenhit védelmezése [tanzÐh] céljából terjesztettek el, 

mert úgy tartották, hogy a Korán nem létezhet örök időktől fogva, mert ha öröktől fogva 

létezne,  akkor  Istenen  kívül  más  létező  is  örök,  vagyis  kezdet  nélküli  lenne,  ami 

számukra többistenhitet [širk] jelentene.

Láthattuk korábban, hogy a Korán teremtettségének tanát al-MaÞmÙn kalifa tette 

hivatalossá uralkodása idején, majd testvére al-MuÝtaÒim már nem csak védelmezte a 

muÝtaziliták  szellemi  irányzatát,  hanem  kötelezővé  is  tette  az  általuk  kinyilvánított 

110 Lecomte, Art Ibn ¬utayba, EI2 , III/846.
111 Uo., 846.
112 A  ›kalÁm‹  az  iszlám  teológia  tudománya,  amelyben  a  filozófia  dialektikus  érvelését  alkalmazták, 
képviselői az ún. ›mutakallimÙn‹ nagy jelentőséget tulajdonítottak a görög filozófia eszköztárának. 
113 Ñaqr, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn bevezetője, 63.
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›Korán-teremtettség‹ tanát,  amelyet  rövidesen  az  ›inkvizíció‹ [miÎna] vagy 

›megpróbáltatás‹ [fitna] követett, amikor is a ›Korán-teremtettségének‹ [Îalq al-qurÞÁn] 

megtagadásáért  számos  vallástudóst  meghurcoltak,  és  börtönbe  zártak,  köztük  a 

korábban említett AÎmad ibn Íanbalt.114 

A racionalista szemléletű muÝtaziliták úgy vélték, hogy a Korán jelentését Isten 

teremtette  Mohamed szívében,  míg  a  szavak  és  a  megfogalmazás  stílusa  nem Isten 

beszéde,  hiszen  az  egy  behatárolt  dolog,  az  Istent  pedig  nem  szabad  behatároló 

tulajdonsággal  jellemezni.  Ezzel  szemben  az  ›ahl  al-sunna wa-l-ÊamÁÝa‹  úgy tartja, 

hogy a Korán Isten beszéde, és teljes egészében teremtetlen, legyen szó olvasott, írott, 

hallott,  vagy szívben őrzött  formájáról.115 A szunnita tudósok számára tehát a Korán 

teremtettségének  tana  elfogadhatatlan  volt,  mivel  az  megkérdőjelezte  a  Korán isteni 

tekintélyét, és relativizálta annak tanításait és előírásait. 

A tudósok véleményünk szerint azért utasították el oly hevesen a muÝtaziliták 

›Korán-teremtettségének‹  [Îalq al-qurÞÁn]  tantételét, mert az minden más tanításuknál 

is  jobban  sértette  a  többségi  muszlimok  vallási  érzületét,  hiszen  nem  kevesebbet 

állítottak,  minthogy  a  kinyilatkoztatás  aktusa,  vagyis  Isten  beszéde,  a  Korán 

jelentésének  a Próféta  szívébe  helyezése  volt  csupán,  és  annak  bármilyen 

megnyilvánulása,  vagyis  a  Korán  szavainak  felolvasott,  leírt  vagy  akár  megjegyzett 

formája  csupán egy a  sok létrejött  dolog közül [ÎÁdi×un min al-ÎawÁdi×].  Ezáltal  a 

muÝtaziliták egyrészt aláásták a Korán isteni tekintélyét és szentségét, másrészt pedig 

relativizálták üzenetét, hiszen nézetükből adódóan a teremtett Korán nem örök érvényű, 

vagyis jelentése relatív, függ a mérlegeléstől és a szubjektív emberi véleményezéstől. 

Ibn Qutayba azonban szembeszállt ezen tradícióellenes eszmékkel és vallástalansággal 

fenyegető tendenciákkal, amelyek megfékezése érdekében megírta al-Radd ÝalÁ al-qÁÝil  

bi  Îalq al-qurÞÁn  [Annak cáfolata, aki a Korán teremtettségét állítja] című traktátusát, 

amelyben kifejtette elutasító álláspontját e tannal szemben.116 

Goldziher  Ignácz Korán kommentárokról  szóló alapos munkájában egyébként 

rámutatott arra, hogy Ibn Qutayba muÝtaziliták ellen irányuló polemikus írásai bőséges 

antológiát tartalmaznak a filológiai-teológiai érvelések példáiból, amelyek a muÝtazilita 

Korán értelmezés korai szakaszára datálódnak.117 Ez a folyamat a  TaÞwÐl muÌtalif al-

114 SallÁm, Ibn Qutayba, 14-15.
115 Uo., 15, 2. lábjegyzet.
116 Ñaqr, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn bevezetője, 28.
117 Goldziher, Schools of Koranic Commentators, 76.
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ÎadÐ×-ban  éri  el  csúcspontját,  amelyben  felvállalja  a  tradíciópárti  hadísztudósok 

védelmét  az  olyan  támadásokkal  szemben,  amelyek  az  állítólagosan  ellentmondó 

hagyományokon,  és  a  vallási  írásokban  lévő  egyéb  vitatott  részeken  alapszanak. 

Ugyanakkor  Ibn Qutayba egy ponton, a Korán szavainak kiejtésével  [lafÛ al-qurÞÁn] 

kapcsolatban már kevésbé képviselt szigorú álláspontot, és nem tekintette ezt a kérdést a 

szunnita közösségből [ahl al-sunna] kizáró, lényeges tényezőnek.118 

Amellett,  hogy Ibn Qutayba magára vállalta az  ahl al-sunna védelmezését, az 

egyistenhit  melletti  érvelésében  tisztán  hanbalita  volt,  és  rendíthetetlenül  megvetette 

azokat  a  racionális  vagy  intellektuális  érveket,  amelyeket  például  a  sáfiÝiták  és  a 

hanafiták hangoztattak. Másrészről, Ibn Qutayba mély és megillető tisztelettel adózott a 

Próféta családjának és leszármazottainak, azonban csak olyan mértékben, amennyire a 

politikai  semlegessége  megengedte.  A nem  arab  nemzetiségi  csoportokhoz  tartozás 

hangsúlyozásának  eszméjéről [šuÝÙbÐyya] alkotott  véleményében  kijelenti,  hogy 

természeténél fogva nem elfogult sem az arabok, sem a perzsák iránt, de egyikük ellen 

sem. Bár úgy tűnik, hogy Ibn Qutayba apja a perzsa Marwból származik – hiszen ebből 

ered az al-MarwazÐ származási neve is – ő maga megrögzött szószólója és intellektuális 

alkatában teljes elkötelezettje volt az arab kultúrának.119

A  Korán  és  a  szunna  Ibn  Qutayba  számára  doktrínájának  alapvető  elve,  a 

harmadik pedig az ›közmegegyezés‹ [iºmÁÝ], amelyről a felfogása talán közelebb áll a 

málikitákhoz, mint a hanbalitákhoz, nevezetesen, hogy a közmegegyezés alapvetően a 

medinai jogtudósok véleményeire korlátozódik. Úgy tűnik tehát, hogy a málikita jogi 

irányzat felé érzett hajlandóságot, és erre következtethetünk abból is, hogy fia, AÎmad – 

aki műveinek átadásában elsőrendű szerepet töltött be – málikita bírói állást töltött be 

Egyiptomban.120 Ibn Qutayba vallásjogi okfejtései között is találunk markánsan málikita 

vonásokat,  így az alkohol  fogyasztásával   kapcsolatban,  amely gyakori téma volt  az 

összejöveteleken. Miután egyes költők [így  AbÙ NuwÁs] támogatták egyes alkoholos 

italok  fogyasztását,  felvetődött  a  kérdés,  hogy az  ›erjesztett  gyümölcslé‹  [nabÐÆ] az 

iszlám által  tiltott  italok  közé  tartozik-e.  A  kérdés  igen  jelentős  üggyé  vált,  és  Ibn 

Qutayba válaszul erre a problémára, megírta a KitÁb al-ašriba [Az italok könyve] című 

118 Lecomte, Art. Ibn ¬utayba, EI2 , III/846.
119 Uo., 846. Ami a síÝita hitelveket illeti, Ibn Qutayba a šÐÝát a zoroasztrianizmushoz hasonlította, és a 
szunnita restauráció lendületével, valamint a hanbalita szigorral felvértezve a síÝitákat félrevezetett 
szektának tekintette.
120 Uo., 846.
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művét,  amelyben vallásjogi ítéletet  hozott: a  ›bort,  szeszes italt‹ [Ìamr] a Korán, az 

erjesztett gyümölcslét [nabÐÆ] pedig a szunna tiltja meg.121

Ami  pedig  politikai  hovatartozását  és  elkötelezettségét  illeti,  láthattuk,  hogy 

amikor  az  új  kalifa,  al-Mutawakkil  (megh.  861)  hatalomra  kerülését  követően 

megváltozott a kalifátus hivatalos ideológiája, és a muÝtazilita dogmatikát felváltotta a 

szunnita  többségi  irányzat  teológiája,  akkor  Ibn  Qutayba  az  új  kormányzat 

pártfogoltjává  vált,  minthogy  korábbi  irodalmi  műveiben  ismertetett  nézetei 

egybevágtak az új teológiai-politikai irányvonallal. Írásai közül talán az Adab al-kÁtib 

című  művének  bevezetőjében  leírtak  miatt  figyeltek  fel  rá  leginkább  a  legfelső 

körökben, aminek köszönhetően ÝUbayd AllÁh ibn ËÁkÁn nagyvezír 851-ben kinevezte 

őt DÐnawar kádijává.122 

Ibn Qutayba vallási,  politikai  és  irodalmi  eszméit  tartalmazó munkája által  a 

szunniták [ahl al-sunna wa al-ÊamÁÝa] jeles képviselője, és szinte egyedüli szószólója 

lett,  és ily módon az  ÝAbbászida Kalifátus elkötelezettje, főként al-Mutawakkil kalifa 

teológiai-politikai  reformjának  támogatójaként  tevékenykedett,  attól  kezdve,  hogy  a 

kalifa szakított a muÝtazilita ideológiával, és rehabilitálta a szunnita többség korábban 

elhallgattatott, vagy meghurcolt és börtönbe vetett képviselőit és tudósait.123

5. 3. Ibn Qutayba megítélése a muszlim vallási körökben 

Ibn  Qutayba  kiemelkedő  klasszikus  szunnita  tudósként  és  a  szunnita  iszlám 

védőjeként szerzett hírnevet a középkorban, noha voltak olyan tudósok, akik kritikával 

illették  munkásságát,  sőt  egyesek  súlyos  vádakat  fogalmaztak  meg  ellene,  sokrétű 

munkásságát  azonban  a  későbbi  korok,  így  jelen  korunk  muszlim  vallási  elöljárói 

nagyra értékelik. 

A legkorábbi, és talán a legélesebb hangvételű kritika Ibn Qutaybával szemben a 

egyik kései kortársától, a kúfai filológiai iskola képviselőjétől,  AbÙ Bakr ibn al-QÁsim 

al-AnbÁrÐtól (megh. 940) származik, aki írt egy válaszművet Ibn Qutayba TaÞwÐl muškil  

al-qurÞÁn című munkájára, amelynek a RisÁlat al-muškil címet adta, és amelyben bírálja 

Ibn  Qutayba  művét,  valamint  Ibn  Qutayba  tanítómesterét,  AbÙ ÍÁtim  al-SiÊistÁnÐt. 

Könyvei  közül  egyetlen  mű maradt  fenn  csupán: KitÁb  al-aÃdÁd [Az  ellentétpárok 

121 Ibn ÝAbd Rabbih, al-ÝIqd al-farÐd, VI/355.
122 Lecomte, Art. Ibn ¬utayba, EI2 , III/846.
123 Uo., 847.
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könyve]  elnevezésű  nyelvészeti  munkája,  amelyben  elfogultságtól  és  gyűlölettől 

indíttatva elítélte Ibn Qutayba IÒlÁÎ al-ÈalaÔ és TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn című munkáit.124

AbÙ al-Íasan al-DÁraqutnÐ (megh. 995) hadísz-tudós állítólag azzal vádolta meg 

Ibn  Qutaybát,  hogy  az antropomorfizmus  [tašbÐh]  felé  hajlott,  és  eltért  a  Próféta 

családjának és utódainak [ahl al-bayt] különleges helyzetéből eredő tanításától [Ýitra]125, 

habár  SibÔ ibn  al-ÉawzÐ (megh.  1256)  MirÞÁt  al-ÊinÁn című  művében 

hagyományláncolat  [isnÁd] nélkül idézi al-DÁraqutnÐ azon bírálatát, hogy Ibn Qutayba 

hajlott volna az antropomorfizmus felé.126 AbÙ Bakr AÎmad al-BayhaqÐ (megh. 1066), 

al-ÍÁkim  tanítványa  pedig  egyenesen  azzal  vádolta  meg  Ibn  Qutaybát,  hogy  az 

antropomorfizmust valló szekták egyikéhez, a ›karrÁmiyya‹127 szektához tartozott. Ezen 

utóbbi váddal kapcsolatban al-Sayyid AÎmad  Ñaqr kimutatta Ibn Qutayba vonatkozó 

műveiből ennek az állításnak a teljes alaptalanságát.128 MuÎammad ibn  ÝAbdullÁh al-

ÍÁkim (megh. 1014), hadísz-tudós azt állította, hogy Ibn Qutaybát a muszlimok egész 

közössége (sic!) egyöntetűen hazugnak tartotta, amiről Ñaqr azt nyilatkozta, hogy egész 

egyszerűen képtelenség.129

A későbbiek során, amikor ezek a vádak újra előtérbe kerültek, az uléma és Ibn 

Qutayba  életrajzírói  nekiláttak,  hogy  megvizsgálják  azokat,  és  hogy  tisztázzák  Ibn 

Qutayba álláspontját a felhozott kérdésekben, majd érvekkel támasszák alá cáfolataikat. 

A tudósok és életrajzírók nézeteit Gérard Lecomte két kategóriába sorolja: fokozottan 

kedvező és kedvező. Azok, akiknek nézetei  az első, fokozottan kedvező kategóriába 

tartoznak,  főként  a  8/14.  század kiemelkedő  szunnita  tudósai  közül  kerültek  ki:  Ibn 

Taymiyya (megh. 1328), al-ÅahabÐ (megh. 1347), és Ibn Ka×Ðr (megh. 1373).130

A hanbalita Ibn Taymiyya egyenesen a szunniták [ahl al-sunna] szószólójának 

nevezte Ibn Qutaybát, amikor megemlítette, hogy  AÎmad ibn Íanbal nézete szerint a 

Korán 3:7-ben szereplő  ›tudásban szilárdak‹  ismerik a többértelmű áják magyarázatát, 

majd a következőt mondta: 

„És ez  sokaknak a véleménye a hagyomány népéből  [ahl  al-sunna],  közéjük  

tartozik  Ibn Qutayba,  AbÙ  SulaymÁn,  és  mások.  Ibn Qutayba azok közül  való,  akik  
124 Ñaqr,  TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn bevezetője,  70-74.  Ñaqr  úgy véli, hogy  al-AnbÁrÐ fanatizmusa áll Ibn 
Qutaybát lejárató hadjárata mögött, mivel Ibn Qutayba a baÒrai filológiai iskolához tartozott, és bírálta al-
AnbÁrÐ iskolájának egyik korai mesterét, AbÙ ÝUbaydot.
125 Uo., 51.
126 Ibn Qutayba, KitÁb TaÞwÐl muÌtalif al-ÎadÐ×, 18.
127 MuÎammad ibn KarrÁm (megh. 869) antropomorfizmussal vádolt hitszónok által vezetett szekta. 
128 Ñaqr, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn bevezetője, 51, 55-58.
129 al-ÉabbÙrÐ, ÇarÐb al-ÎadÐ×, 19-20; Saqr, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn bevezetője, 49-50, 55.
130 Lecomte, Ibn Qutayba, 16-7.
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AÎmadot és IsÎÁqot vették alapul, valamint azok közé, akik a hagyomány híres iskoláit  

vitték győzelemre, és e téren számos művet [muÒannafÁt] hagyott  hátra. A  KitÁb al-

taÎdÐ× bi-manÁqib ahl al-ÎadÐ×131 írója azt nyilatkozta róla: [Ibn Qutayba] a kimagasló  

élenjárók,  és  tiszteletreméltó  tudósok  egyike,  közülük  is  a  legtermékenyebb  műveit  

tekintve, és leggondosabb a felépítést tekintve, mintegy háromszáz műve van. Hajlott  

AÎmad és  IshÁq  irányzatához, kortársa volt  IbrÁhÐm al-ÍarbÐnak és  MuÎammad ibn 

NaÒr al-MarwazÐnak. Az iszlám Nyugat lakói [ahl al-MaÈrib] nagyra tartották őt és azt  

mondták: Aki megengedi magának, hogy gyalázza Ibn Qutaybát, az eretnekség vádjával  

találja magát szemben. Azt is mondták: Nincs semmi jó abban a házban, amelyben nem 

tartanak valamennyit  a  műveiből.  Azt  mondják,  olyan ő a  szunniták  [ahl  al-sunna]  

számára, amilyen al-ÉÁÎiÛ a muÝtazilitáknak, hiszen ő a szunniták szószólója, ahogyan  

al-ÉÁÎiÛ a muÝtazilitáké.”132

Továbbá  azok  a  tudósok,  akiknek  nézetei  a  második,  kedvező  kategóriába 

tartoznak – a teljesség igénye nélkül:  Ibn al-NadÐm (megh. 995),  al-ËaÔÐb al-BaÈdÁdÐ 

(megh.  1071),  Ibn al-ÉawzÐ (megh.  1201),  Ibn  ËallikÁn  (megh.  1282),  és  al-SuyÙÔÐ 

(megh. 1505).133

Al-ËaÔÐb al-BaÈdÁdÐ, Ibn al-ÉawzÐ és al-SuyÙÔÐ például kijelentették, hogy Ibn 

Qutayba megbízható,  jámbor és  erényes  ember  és  a  klasszikus  ismeretek  kimagasló 

tudósa volt.134 Ibn ËallikÁn ugyan nem hangsúlyozza Ibn Qutayba széleskörű tudását és 

műveltségét, azonban erényes és megbízható  emberként tett róla említést.135

Összevetve  az  előzőkben  Ibn  Qutaybával  kapcsolatosan  megfogalmazott 

véleményeket,  úgy tűnik, hogy a 4/10.  században megfogalmazott  vélemények zöme 

elítélő hangnemű. Az arab nyelvészet terén való tudatlansággal, továbbá eretnekséggel 

vádolják meg Ibn Qutaybát, miközben teljességgel nélkülözték a bizonyságot, ismeretet 

Ibn Qutayba valódi nézeteiről és műveinek elfogultság nélküli  tárgyilagos elemzését. 

Ennek okát abban látjuk, hogy Ibn Qutayba támadóit a különböző nyelvészeti és vallási 

irányzatokhoz  való  fanatikus  ragaszkodásuk  és  az  érzelmi  alapon  történő 

véleményalkotásuk meggátolta őket a tárgyilagos megítélésben, ami által alaptalan, a 

valóságtól  teljesen  távol  álló  bírálatokat  fogalmaztak  meg,  amelyek különböző okok 

miatt gyökeret eresztettek néhány későbbi tudós gondolkodásában is, mint például  Ibn 

131 A hadísz művelőinek érdemeit elbeszélő könyv.
132 Ñaqr, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, bevezetője, 53-54; Ibn Taymiyya, TafsÐr sÙrat al-iÌlÁÒ, 130.
133 Lecomte, Ibn Qutayba, 17. 
134 al-ËaÔÐb al-BaÈdÁdÐ, TaÞrÐÌ BaÈdÁd, X/170.
135 Ibn ËallikÁn, WafayÁt al-aÝyÁn, II/246.
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ÍaÊar AbÙ al-FaÃl al-ÝAsqalÁnÐ (megh. 1448), aki úgy vélte, hogy Ibn Qutayba eltért a 

Próféta családjának [ahl al-bayt] ›különleges helyzetéből eredő tanításától‹ [Ýitra].136 

Az Ibn Qutaybával  szembeni  vádakra  adott  tárgyilagos  válaszok késedelmes, 

7/13-8/14. századi megfogalmazása és közzététele mögött, véleményünk szerint egy sor 

olyan  tényező  áll,  amelyekről  csupán feltételezéseink  vannak.  Ilyen  például  az  3/9. 

századi  Ýabbászida társadalomban végbement, formatív vallási-politikai folyamatoknak 

köszönhetően  párhuzamosan  megjelenő  pozitív  és  negatív  előjelű  dokumentálási 

munkálatok és eredmények. Az előzményekről talán annyit érdemes kiemelni, hogy az 

ÝAbbászida  Birodalom  művelt  uralkodói,  HÁrÙn  ar-RašÐd  és  utódja  al-MaÞmÙn 

elrendelték  a  görög  filozófiai  munkák  arab  nyelvre  való  fordítását. Ez  volt  a 

›tudományok  összegyűjtésének,  írásos  rögzítésének  időszaka‹ [ÝaÒr  al-tadwÐn], 

amelynek során a filozófiai és nyelvtani alapművek mellett rögzítésre, dokumentálásra 

kerültek  a  Mohamed  próféta  életrajzával,  életútjával  [al-sÐra  al-nabawiyya],  a 

muszlimok  korai  küzdelmeinek  történetével [al-maÈÁzÐ] kapcsolatos  tekintélyes 

mennyiségű  adatok,  továbbá  a  Prófétára  és  társaira  visszavezethető  hagyományok, 

közlések [al-aÎÁdÐ×, al-aÌbÁr, al-Á×Ár], illetve a korai jogtudósok és teológusok által írt 

alapművek  és  Korán-kommentárok,  nem  beszélve  a  költészeti  és  prózairodalmi 

remekművekről, amelyek dokumentálása legalább ugyanolyan jelentőséggel bírt. 

Ezzel  egy időben,  az általános életrajzi  adatok rögzítése valamelyest  háttérbe 

szorult, és a heves muÝtazilita-tradíciópárti szellemi küzdelemnek köszönhetően csupán 

a  4/10.  századtól  kezdődően  veszi  fokozatosan  kezdetét  az  életrajzok,  biográfiák 

dokumentálása, amelyek ezáltal jelentős fáziskésésben voltak az eseményekhez képest. 

Mindezt  figyelembe  véve  részben  érthetővé  válik,  miért  is  kellett  majdnem  egy 

évszázadnak eltelnie ahhoz, hogy az Ibn Qutayba ellen felhozott vádakkal szemben az 

előzőkben  ismertetett  érdemi  válaszokhoz  hasonlók napvilágot  lássanak,  majd  pedig 

valódi  munkásságának  megismerését  és  megnyilatkozásainak  elemzését  követően 

teljességgel  rehabilitálják  a  neves,  sokoldalú  tudóst  és  elismerjék  hozzájárulását  a 

különböző tudományterületekhez.

 Ami pedig az egyes kutatók által felvetett szekuláris, vagy humanista tendenciát 

illeti,  korábban már utaltunk e vád alaptalanságára,  de szükségesnek tartjuk részlete-

sebben körüljárni a témát. Azzal kezdjük, hogy mi sem bizonyítja jobban Ibn  Qutayba 

szunnita elkötelezettségét, mint legjelentősebb teológiai munkája, a TaÞwÐl muÌtalif al-

136 Ñaqr, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn bevezetője, 51.
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ÎadÐ×  [Az  ellentmondó  hadíszok  magyarázata],  amelyben  feltárja  korának  eretnek 

mozgalmait és politikai eszméit, főként ami a kalÁm híveinek csoportját illeti. Ebből a 

munkából egyértelműen kiderül, hogy erőteljesen támogatta az Ýabbászida dinasztiának 

a szunnita irányzathoz való visszatérését kifejezésre juttató muÝtazilita-ellenes vallási-

politikai doktrínáját. Ezt írja művében: 

 وقد تدبرت رحك اللـه مقالة أهل الكلم فوجدتم يقولون على اللـه مال يعلمون ويفتنـون الناس با
 يأتون ويبصرون القذى ف عيون الناس وعيونم تطرف على الجذاع ويتهمون غيهم ف النقل ول

 يتهمون آراءهم ف التأويل ومعان الكتاب والديث وما أودعاه من لطائف الكمة وغرائب اللغة ل يدرك
 بالطفرة والتولد والعرض والوهر والكيفية والكمية والينية ولو ردوا الشكل منهما إل أهل العلم با

. وضح لم النهج واتسع لم الخرج

„Elgondolkodtam – Isten könyörüljön rajtad! – a  kalÁm művelőinek beszédén,  

és  azt  találtam,  hogy  ők  olyan  dolgokat  mondanak  Allahról,  amit  nem  tudnak.  

Kísértésbe viszik az embereket kijelentéseikkel. A szálkát észreveszik mások szemében,  

miközben nem veszik  észre a saját  szemükben a gerendát.  Becsmérelnek  másokat  a  

›továbbadás,  hagyományozás‹ [naql]  terén,  miközben  nem  becsmérlik  saját  

véleményüket a  ›mélyebb jelentések felfedése‹ [taÞwÐl] terén, és a Könyv  [Korán] és a  

hadísz  jelentésével  kapcsolatban,  és  mindazzal  amit  tartalmaznak  a  kifinomult  

bölcsességből  és  a  nyelv  szokatlan  kifejezéseiből,  amelyeket  nem lehet  megérteni  a  

kiterjedés,  keletkezés,  járulékosság,  szubsztancia,  milyenség,  mennyiség  és  hely  

[filozófiai] kategóriák által. Ha a Könyv és a hadísz terén jelentkező problematikával  

azokhoz fordulnának, akik tudósai ezeknek a dolgoknak, világossá válna a módszer , a  

megoldás pedig nyilvánvaló lenne számukra […].”137 

Ibn  Qutayba  cáfolja  a  szunniták  [ahl  al-sunna] ellenfeleinek  nézeteit,  akik 

racionális  érvekkel  igyekeznek  előhozakodni,  hogy  tagadják  a  hadísz-irodalom 

hitelességét, vagy hogy megfosszák a hadíszokat valódi jelentésüktől, majd pedig így 

folytatja:

 لن أصحاب الديث كلهم ممعون على أن ما شاء ال كان وما ل يشأ ل يكون وعلى أنـه خالق الي
 والشر وعلى أن القرآن كلم ال غي ملوق وعلى أن ال تعال يرى يوم القيامة وعلى تقدي الشيخي

 وعلى اليان بعذاب القب ل يتلفون ف هذه الصول ومن فارقهم ف شـيء منـها نابـذوه وباغضوه

137 Ibn Qutayba, KitÁb taÞwÐl muÌtalif al-ÎadÐ×, 76-77.
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 وبدعوه وهجروه وإنا اختلفوا ف اللفظ بالقرآن لغموض وقع ف ذلك وكلهم ممعون على القرآن بكل
 حال مقروءا ومكتوبا ومسموعا ومفوظا غي ملوق فهذا الجاع وأما الليتساء فبالعلمـاء البزين

 والفقهاء التقدمي والعباد الجتهدين الذين ل يارون ول يبلغ شأوهم مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس
والوزاعي وشعبة والليث بن سعد

„A hadíszok művelői egyetértenek abban, hogy bármi, amit Isten akar, az létezik  

és bármi, amit Isten nem akar, az nem létezik; hogy ő az alkotója jónak és rossznak;  

hogy a Korán Isten szava, teremtetlen; hogy Isten látható lesz a Feltámadás napján;  

hogy a két šayÌ [AbÙ Bakr és ÝUmar] előbbre való [a kalifai státuszban]; és hogy hinni  

kell  a  sírbeli  büntetésben.  Ezekről  az  elvekről  nincs  vita  közöttük.  Aki  eltér  tőlük  

ezekben  a  kérdésekben,  azzal  szembeszállnak,  megvetetté  válik,  vallási  újítással  

vádolják és kiközösítik. Ők ugyan összekülönböztek a Korán kiejtésének kérdésében a  

többértelműség miatt, ami található benne, azonban mindannyian egyetértenek abban,  

hogy  a  Korán  bármilyen  állapotában:  recitálva,  leírva,  meghallgatva,  kívülről  

megjegyezve  – nem teremtett.  Ez  az  ›közmegegyezés‹  [iÊmÁÝ].  Követni  kell  a  kiváló  

vallástudósokat [ÝulamÁÞ]; a korábbi nemzedékek jogtudósait, és az igyekvő jámborokat,  

akikkel nem lehet lépést tartani, és akik eredményei utánozhatatlanok, mint  SufyÁn al-

ÓawrÐ, MÁlik ibn Anas, al-AwzÁÝÐ, ŠuÝba és Lay× ibn SaÝad [...].”138

Ibn Qutayba művének imént idézett részletében rámutat azokra, akikkel nem ért 

egyet:  a  ›teológiai  filozófia  művelői‹ [aÒÎÁb  al-kalÁm] és  a  hozzájuk  közelálló  a 

racionális teológia művelői [aÒÎÁb al-raÞy] azaz a muÝtaziliták. Ugyanakkor saját magát 

egy harmadik csoportba sorolja,  ›hadíszok művelői‹ [aÒÎÁb al-ÎadÐ×] csoportjába, akik 

az  ő  véleménye  szerint  a  Koránhoz  és  a  prófétai  hadíszokhoz  ragaszkodnak  annak 

érdekében, hogy elkerüljék a téves nézeteket és a vitát,  míg ellenfeleik hazugsággal, 

zavarral és ellentmondással vádolják őket.

Ibn Qutayba munkássága nem kerülte el Ibn al-ÉawzÐ  (megh. 1201)  figyelmét 

sem, aki a  ZÁd al-masÐr fÐ  Ýilm al-tafsÐr  [A Korán értelmezésének tudományában való 

menetelés útravalója] című munkájában tett említést Ibn Qutaybáról, a következő Korán 

ája értelmezése kapcsán:

 „Bizony,  nem lesz senki  az Írás Népéből,  aki ne hinne benne a halála előtt  

[qabla mawtihi], a Feltámadás Napján pedig tanú lesz ellenük” [Korán 4:159]. 

Ibn  al-Éawzī  két  magyarázatot  közöl  a  ›halála  előtt‹  [qabla  mawtihi] 

kifejezésben szereplő  ›h‹ birtokos személyragra vonatkozóan. Az egyik értelmezés az, 

138 Ibn Qutayba, KitÁb TaÞwÐl muÌtalif al-ÎadÐ×, 80-81.
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hogy a személyrag arra a személyre utal, aki az Írás birtokosai közül hisz.  ÝIkrima azt 

állította, hogy az Írás népéhez tartozó ember lelke nem hagyja el a testét, hacsak nem 

tesz  tanúbizonyságot  Mohamed  prófétasága  mellett.139 A másik  értelmezés  szerint  a 

személyrag Jézusra utal. Ibn ÝAbbÁs azt mondta, hogy amikor [Jézus] visszatér a földre, 

halála előtt [hiszen halandó ember], nem maradhat olyan keresztény vagy zsidó vagy 

bárki, aki Isten [Allah] helyett mást imád, aki ne követné [Jézust] és tartaná igaznak őt, 

és tanúsítaná azt,  hogy ő Isten által teremtett lélek  [RÙÎ AllÁh], és mint Isten szavát 

[Kalimat AllÁh], Isten szolgáját [ÝAbd AllÁh], Isten küldöttét [RasÙl AllÁh]. QatÁda,  Ibn 

ÉarÐr al-ÓabarÐ és Ibn Qutayba is ezt a véleményt választotta.140 Az utóbbi példa is jól 

mutatja,  hogy Ibn Qutayba általában osztotta azon mérvadó szunnita kommentátorok 

többségi  véleményét,  akik  ›hagyományozás‹  [naql]  által  fennmaradt  értelmezéseket 

részesítették előnybe. 

Mindez  persze  nem  jelentette  azt,  hogy  Ibn  Qutayba  nélkülözte  volna 

intellektuális függetlenségét és egyéni szellemi képességeinek alkalmazását [iÊtihÁd] a 

nyelvészeti  szövegmagyarázatok  terén.  Hogy  mennyire  távol  állt  az  egyéni 

gondolkodást  teljesen  nélkülöző  utánzástól,  és  az  antropomorfizmustól,  mi  sem 

bizonyítja jobban, mint az, ahogyan az ésszerű gondolkodást abszolút módon elutasító 

hadísz-gyűjtő tudósokról nyilatkozott. Azt írja az ilyesfajta hadísz-tudósokról: „Vannak, 

akik  Îašwiyyának hívják őket.”141 Ibn Qutayba számára tehát az  ahl al-sunna melletti 

elkötelezettség,  és  a  tradíciópártiak  támogatása  nem jelentett  egyet  az  emberi  elme 

szerepének és a gondolkodásnak a tagadásával, hanem az ahl al-sunnahoz való tartozása 

kimagasló  műveltséggel  és  széles  látókörrel  párosított,  mértéktartó  hagyományőrzést 

jelentett  számára.  Széles  látókörét,  és  nagyfokú intellektuális  képességeit  bizonyítja, 

hogy metaforaként  értelmezi  a Koránban és a szunnában megemlített  ›sÁq‹  [lábszár] 

felfedését. Ibn Qutayba szerint ez a kifejezés eredetileg arra utal, amikor a földművesek 

munkájuk végzése közben felhúzzák alsó ruházatukat, és ezzel a mozdulattal felfedik 

lábszárukat  a  munka  intenzitásának  megfelelően.142 A kifejezés  a  Korán 68:  42-ben 

szerepel: 

„Azon a napon, amikor fel  lesz fedve a lábszár [yauma yukšafu  Ýan sÁq],  és  

hívják őket, hogy boruljanak le, ők azonban nem lesznek képesek [arra]”. 

139 Ibn al-ÉawzÐ, ZÁd al-masÐr fÐ al-tafsÐr, II/247.
140 Uo., 248.
141 A ›Îašwiyy‹ kifejezés jelentése: ›baromfitömő‹. Hagyományosan ezzel a kifejezéssel illették az antro-
pomorfistákat, akik Istent testben képzelték el.
142 Ibn al-ÉawzÐ, DafÝ šubah al-tašbÐh, 118-119.
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Ibn Qutayba ezen  a  helyen  síkra száll  a  Korán értelmezés  terén  alkalmazott 

retorikai  elemek  mellett,  és  bizonyítja  az  antropomorfizmussal  való  abszolút 

szembehelyezkedését,  hiszen  ez  a  példa  egyértelműen  bizonyítja,  hogy Ibn Qutayba 

nem  tartozott  egyetlen,  rendhagyó  értelmezéseket  követő  szektához,  mint  amilyen 

például a szélsőségesen antropomorfista ›karrÁmiyya‹ szekta volt. 

Hogyan is tartozott  volna az efféle csoportokhoz, miközben saját  maga írta a 

KitÁb al-iÌtilÁf fÐ al-lafÛ wa-l-radd ÝalÁ al-Êahmiyyah wa-l-mušabbihah  [A kiejtésbeli 

eltérések,  és  válasz  az  allegorizálókra  és  az  antropomorfistákra]  traktátust,  amellyel 

cáfolni  igyekezett  a  ›mušabbiha‹ antropomorf  álláspontját  az  isteni  attribútumokról, 

továbbá  a  mutaziliták  ›Êahmiyya‹ irányzatának  Korán-magyarázattal  kapcsolatos 

irányvonalát.143

5. 4. Ibn Qutayba életrajzával kapcsolatos legfontosabb művek

Ibn Qutayba életrajzát  és munkásságát  számos kutató vetette  alá  a szorosabb 

vizsgálatnak az elmúlt században. Kiemelkedik közülük MuÎammad ZaÈlÙl SallÁm, al-

Sayyid AÎmad  Ñaqr,  IsÎÁq MÙsÁ ÍusaynÐ,  Fuad Sezgin,  Carl  Brockelmann,  Charles 

Péllat, John Wansbrough és nem utolsó sorban Gérard Lecomte. 

A  mára  már  sok  tekintetben  meghaladott  munkák  közé  sorolható  az  ›Ibn 

Qutayba‹ szócikk a Geschichte der arabischen Literatureban [GAL], Brockelmanntól144, 

továbbá a The Life and Works of Ibn Qutayba című mű Ishaq Muhammad ÍusaynÐtól, 

valamint  az  Ibn  Qutayba  TaÞwīl  muškil  al-qurÞān című  munkájához  írt  bevezető  al-

Sayyid  AÎmad  Ñaqrtól.  Korai  munka  Charles  Péllat  Ibn  Qutayba  wa  al-×aqÁfa  al-

Ýarabiyya című  munkája  is,  amelyben  Ibn  Qutaybának  az  arab  kultúráról  alkotott 

szemléletét tárgyalja.145 

Az  Ibn  Qutayba  munkásságát  feldolgozó  újabb  művek  szerzői  közül 

kiemelkedik MuÎammad ZaÈlÙl SallÁm Ibn Qutayba című tanulmánya a  NawÁbiÈ al-

fikr  al-ÝarabÐ  című sorozatban,  amely  átfogó a szerző  részletesen  ismerteti  a  TaÞwīl  

muškil al-qurÞānt.146 John Wansbrough a  TaÞwīl muškil al-qurÞān  jelentőségét tárgyalja 

Qur’anic Studies - Sources and Methods of Scriptural Interpretation című munkájában 

anélkül, hogy részletekbe bocsátkozna.

143 Ibn Qutayba, KitÁb TaÞwÐl muÌtalif al-ÎadÐ×, 19.
144 GAL, S I, 184-187.
145 Rosenthal, Art. Ebn Qotayba, Encyclopaedia Iranica, VIII/46-47. 
146 SallÁm, MuÎammad ZaÈlÙl, Ibn Qutayba, Beirut 1957.
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Ibn Qutayba életének és munkásságának kutatása terén a vízválasztót a korábban 

már  említett  Gérard  Lecomte  számos  alapvető  könyve  és  cikke  jelentette, 

különösképpen az Ibn Qutayba mort en 276/889: L'Homme, son oevre, ses idées című 

műve,  és  az  ›Ibn  ¬utayba‹  szócikk  a  The  Encyclopeadia  of  Islam  második 

kiadásában,147 valamint Ibn Qutayba TaÞwÐl muÌtalif al-ÎadÐ× [Az ellentmondó hadíszok 

magyarázata]  műve  Lecomte  fordításában.  A  Gérard  Lecomte  munkáit  követően 

megjelent  legújabb  életrajzi  közlemények  közül  kevésbé  tekinthető  hasznosnak  al-

ÅahabÐ, TÁrÐÌ al-IslÁm148 és ÑafadÐ, WÁfÐ149 címmel megjelent műve, kivéve néhány Ibn 

Qutaybáról  szóló  későbbi  publikáció,  mint  például  M.  R.  ÉarbÐ Ibn  Qutayba  wa 

maqÁyÐsuh al-balÁÈiyya wa-l-naqdiyya című elemzése és Ibn Qutayba  al-IÌtilÁf fÐ al-

lafÛ  wa-l-radd ÝalÁ al-Êahmiyyah wa-l-mušabbihah művének értékelése K.  ¬uÔayÔtól, 

valamint Fuad Sezgin elemzése a Geschichte des arabischen Schrifttumsban [GAS].150

5. 5. Ibn Qutayba legfontosabb művei 

Az előzőkben  ismertetett  másodlagos  arab  és  nyugati  –  zömében  életrajzi  – 

forrásokon  kívül  kiemelten  kezeljük  azokat  az  elsődleges  forrásokat,  amelyek  Ibn 

Qutayba saját  irodalmi,  filológiai,  történelmi,  és vallástudományi művei,  hiszen ezen 

művek  átfogó  ismerete  szükséges  Ibn  Qutayba  Korán-értelmezés  terén  alkotott, 

nyelvészeti  és  lexikográfiai  megközelítéssel  készült  munkáinak  megfelelő 

tanulmányozásához.  Ezen  felül  a  Korán-tudományokkal  kapcsolatos  alapvető 

szakirodalomban is találunk Ibn Qutaybára utaló, munkásságával szorosan összefüggő 

megállapításokat, amelyeket a szerző Korán-exegéziseinek későbbi ismertetése, illetve a 

Korán  tudományokra  vonatkozó  terminológia  bemutatása  során  közelebbről  is 

szemügyre veszünk. 

Ibn Qutayba igen termékeny író volt, akinek autentikus, saját tollából származó 

műveit – kettő kivételével – már publikálták. Gérard Lecomte Ibn Qutayba műveiről 

szóló  munkájában  mintegy  hatvan  könyvcímet  említ  meg,  amelyek  közül  csupán 

tizenhat – minden kétséget kizáróan autentikus – mű maradt fenn.151 Al-Sayyid AÎmad 

Ñaqr valamivel kevesebbet, mindösszesen 47 mű címét sorolja fel az általa szerkesztett 

147 Lecomte, Art. Ibn ¬utayba, EI2 , III/844-47.
148 al-ÅahabÐ, TÁrÐÌ al-islÁm, XXVI/381-83.
149 ÑafadÐ, WáfÐ, XVII/607-609.
150 GAS III/376; IV/344; VII/350; VIII/161-165; IX/154-158, 246. Lásd Rosenthal, Art.  Ebn Qotayba, 
Encyclopaedia Iranica, VIII/46-47. 
151 Lecomte, Ibn Qutayba, 97-178.
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TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn bevezetőjében, ahol megjegyzi, hogy a kétségtelenül, vagy nagy 

biztonsággal Ibn Qutaybának tulajdonítható műveket vette csupán figyelembe, illetve az 

elnevezésükben eltérő, de tartalmilag azonos műveket egy műnek számította.152

Az  alábbiakban  felsorolom  a  legújabbnak  minősülő  kutatás  eredményeként 

azonosított  azon  műveket,  amelyeket  Gerard  Lecomte  autentikusnak  minősített, 

tartalmuk rövid összefoglalásával153:

(1)  Adab al-kÁtib [Az írnok műveltsége] amely a leghíresebb arab kézikönyv a 

hivatalnokok képzésére, Ibn Qutayba saját, híres bevezetőjével, amelyet egy politikai-

kulturális hitvallásnak is lehet tekinteni. Jelentősége miatt a későbbiekben részletesen is 

ismertetjük.

(2)  KitÁb  al-anwÁÞ  [A  lenyugvó  csillagok]  mely  egy  értekezés  a  gyakorlati 

csillagászatról  és  meteorológiáról.  A  könyv  vizsgálja  a  régi  arabok  csillagászati 

szaknyelvét, valamint egyes légköri jelenségeket, úgy ahogy elsősorban a költészetben 

azok megőrződtek.

(3)  KitÁb  faÃl  al-Ýarab  ÝalÁ  al-ÝaÊam [Az  arabok  előnye  a  nem  arabokkal 

szemben]  mely  egy  tanulmány  a  šuÝÙbÐyya-ellenességről,  amelyben  Ibn  Qutayba  az 

arabok, a perzsák, és ËurÁsÁn népének érdemeit hasonlítja össze.

(4) KitÁb al-ašriba [Az italok könyve] amely egy irodalmi stílusban írt vallásjogi 

döntések  [fatwa] gyűjteménye az erjesztett,  szeszes  italokról,  amelyekről  a  szerző a 

költészetből  és  anekdotákból  merítette  az  ismereteit,  figyelembe  véve  a  vonatkozó 

vallási tilalmakat.

(5) KitÁb al-iÌtilÁf fÐ al-lafÛ wa al-radd ÝalÁ al-Êahmiyyah wa al-mušabbihah [A 

kiejtésbeli eltérések, és cáfolat az allegorizálók és az antropomorfisták ellen], amely egy 

teológiai  traktátus,  célja  hogy  megcáfolja  a  mušabbiha antropomorf  álláspontját  az 

isteni  attribútumokról,  továbbá  a  muÝtaziliták  Êahmiyya irányzatának  Korán-

magyarázattal kapcsolatos irányvonalát.

(6)  KitÁb  al-maÝÁrif [Az  ismert  személyek  könyve]  amely  egy  történelmi 

kézikönyv  enciklopédikus  függelékekkel  különböző  témákban.  A  mű  a  világ 

történelmének egy tömör áttekintése, amely a maga nemében igencsak egyedülálló Ibn 

Qutayba  hiteles  művei  között.  Történeti  személyeket  mutat  be  egészen  a  teremtés 

kezdetétől, majd a ›pogánykor‹ [ÊÁhiliyya] idejéből, a Próféta társairól, valamint híres 

jog- és hadísz-tudósokról.
152 Ñaqr, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn bevezetője, 7-31.
153 Lecomte, Art. Ibn ¬utayba, EI2 , III/845.
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(7)  KitÁb  maÝÁnÐ  al-šiÝr [A  költemények  jelentései],  terjedelmes  antológia  a 

költészet  témáiról,  amelyben Ibn Qutayba aprólékosan  összegyűjtötte,  és  részletesen 

tárgyalta a költészet visszatérő témáit.

(8) al-MasāÞil wa al-aÊwiba [A kérdések és válaszok] amely egy kérdés-felelet 

formájában megfogalmazott teológiai munka.

(9)  KitÁb al-maysir wa al-qidÁÎ [A kockajátékról, és a sorshúzásról] egy jogi-

filológiai tanulmány a szerencsejátékokról.

(10)  al-ŠiÝr  wa-l-šuÝarÁÞ [A  költészet  és  a  költők],  költészeti  antológia, 

kronológiai sorrendbe rendezve. Bevezetőjében a szerző elveti azt a dogmát, miszerint 

az ősi költészet magasabb rendű lenne a modernnél, gondosan kidolgozza az irodalmi 

kriticizmus határait, és pártatlanságra szólít annak gyakorlatában, ezért gyakran tekintik 

az új klasszicizmus kiáltványának.

(11)  TafsÐr  ÈarÐb  al-qurÞÁn  [A  Korán  ›szokatlan‹ kifejezéseinek  értelmezése] 

amely lexikográfiai kommentár a Korán szövegének nehezen értelmezhető részeihez.

(12)  TaÞwÐl  muÌtalif  al-ÎadÐ×  [Az  ›ellentmondó‹ hadíszok magyarázata] amely 

Ibn  Qutayba  legjelentősebb  teológiai  munkája,  amelyben  világosan  feltárja  az 

eretnekmozgalmakat és politikai eszméiket.

(13)  TaÞwÐl  muškil  al-qurÞÁn  [A  Korán  ›problematikus‹ kifejezéseinek 

magyarázata] mely nagyszabású értekezés a Korán retorikájáról, utánozhatatlanságáról 

és a szerző által problematikusnak ítélt Korán versek magyarázatáról.

(14) KitÁb ÝuyÙn al-aÌbÁr [A híradások forrásai], amely tíz különböző témára és 

területre vonatkozó iránymutatásokat és intelmeket tartalmaz, és amely ugyanakkor egy 

részletes illemtan és viselkedési kódex is egyben.

Lecomte cikkének megjelenésekor  csupán két  hiteles  mű maradt  fenn kézirat 

formájában,  publikálatlanul, amelyek a következők:

(15)  KitÁb   ÈarÐb  al-ÎadÐ×  [›Szokatlan‹ szavak  a  hadíszokban]  amely  egy 

széleskörű filológiai kommentár a hadíszokhoz. Hiányos kéziratban maradt fenn, amely 

a damaszkuszi ÚÁhiriyya könyvtárban található. A későbbiekben ezt a művet ÝAbdullÁh 

al-ÉabbÙrÐ szerkesztésében publikálták.

(16)  KitÁb iÒlÁÎ al-ÈalaÔ fÐ  ÈarÐb  al-ÎadÐ× lÐ AbÙ ÝUbayd al-QÁsim ibn SallÁm 

[Helyesbítések  a  ÇarÐb  al-ÎadÐ×hoz,  AbÙ ÝUbayd  al-QÁsim  ibn  SallÁmtól],  amely 

ugyancsak kéziratban maradt fenn, az előző műhöz tartozó külön ívkötegként. Ez a mű 
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AbÙ ÝUbayd (megh.  839)  azon  hadísz-magyarázatait  tartalmazza,  amelyeket  Ibn 

Qutayba tévesnek minősített. 

Meg kell említeni, hogy az előző felsoroláson túl Ibn Qutaybának tulajdonított 

további művek közül Lecomte hét művet minősített  kissé kevésbé problematikusnak, 

melyek a következők: (1)  KitÁb dalÁÞil al-nubuwwa, más néven  AÝlÁm al-nubuwwa, a 

prófétaság  tanújeleiről;  (2)  KitÁb  al-fiqh,  más  néven  ÉÁmiÝ al-fiqh, amely  egy 

jogtudományi  mű;  (3)  KitÁb  iÝrÁb  al-qurÞÁn, amely  egy  filológiai  kommentár  a 

Koránhoz; (4)  KitÁb al-naÎw [A grammatika könyve]; (5)  KitÁb al-qalam [Az írótoll 

könyve];  (6)  KitÁb taÝbÐr  al-ruÞyÁ  [az  álmok  magyarázása];  (7) KitÁb al-qirÁÞÁt [Az 

olvasati variánsok könyve]. Minden egyéb mű hitelessége erősen kétségbe vonható, és 

több  ezek  közül,  részben  vagy  egészben  valószínűleg  azonos  a  fent  már  említett, 

ismertetett művekkel. Egyes, Ibn Qutayba neve alatt keringő művekről pedig kiderült, 

hogy biztosan nem tőle származnak. Ezek közül a legjelentősebb, a sok újranyomást 

megért,  ismeretlen  szerzőtől  származó  KitÁb  al-siyÁsa  wa-l-imÁma [A  vezetés  és 

kormányzás  könyve]  amelyről  azt  feltételezik,  hogy  Ibn  al-QÙÔÐyya-nak  kellene 

tulajdonítani,  illetve  a  KitÁb  talqÐn  al-mutaÝallim  fÐ  al-naÎw [A  tudást  szerző 

grammatikára való megtanítása], amelynek szerzője szintén ismeretlen.154

5. 6. Ibn Qutayba Korán-értelmezéssel összefüggő munkái

A következőkben Ibn Qutayba Korán-értelmezéssel összefüggő műveit kívánom 

bemutatni  rövid,  összefoglaló,  de  ugyanakkor  átfogó  módon.  A  szerző  előbbiekben 

felsorolt  hiteles munkái közül az alábbiakban ismertetésre kerülő öt mű képezi jelen 

doktori értekezésem legjelentősebb, elsődleges forrását.

(1) TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn

Ez  a  mű  szolgál  az  Ibn  Qutayba  Korán-értelmezés  irodalmát  elemző 

értekezésünk  egyik  legfontosabb  forrásául.  A  TaÞwÐl  muškil  al-qurÞÁn  első,  modern 

kiadása  al-Sayyid  AÎmad  Ñaqr  nevéhez  fűződik.  A kéziratokból  szerkesztett  kiadás 

lábjegyzeteiben  értékes  kommentárokat  találunk.  A  szerkesztő  szerint  saját 

megjegyzéseinek,  és magyarázatainak célja  „hogy megtámogasson egy nézetet,  vagy  

gyengítsen  egy  véleményt,  vagy  kidolgozzon  egy  általános  kijelentést,  vagy  hogy  

154 Lecomte, Art. Ibn ¬utayba, EI2 , III/845.
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világossá  tegyen  egy  homályos  állásfoglalást,  vagy  hogy  rámutasson  egy  bizonyos  

gondolat  forrására  vagy  egy  ötlet  megegyezésére,  annak  érdekében,  hogy  a  könyv  

tanulmányozója számára bizonyítást nyerjen az, amit Ibn Qutayba említett meg a Korán  

problematikus részeiből.”155

A  TaÞwÐl  keletkezésének  idejéről  nincsenek  pontos  adataink,  mindaz  amit 

feltételezhetünk,  hogy keletkezése  az ifjú  Ibn Qutayba korában kiéleződő  ideológiai 

viszály,  egyrészt  a  tradíciópárti  szunnita  irányzat  képviselői,  másrészt  a  muÝtaziliták 

filozófiai szkepticizmusának követői között dúló szellemi harc végére tehető, amikor is 

az új politikai hatalom véget vetett  a  ›Korán-teremtettségét‹ [Îalq al-qurÞÁn] hirdető 

tanításoknak, és az ennek érdekében érvényesített ›inkvizíció‹ [miÎna] intézkedéseinek, 

és  a szunnita  tudósok immár  nyíltan  folytathatták  nézeteik  vallásirodalmi  hátterének 

kifinomult  kidolgozását.  Ebből,  valamint  a  mű  hatalmas  lexikai  tudást  feltételező 

terjedelméből kiindulva, úgy gondoljuk, hogy Ibn Qutayba TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn  [A 

Korán  ›problematikus‹ kifejezéseinek  magyarázata]  című  munkáját  kádivá  való 

kinevezése  (851)  után jóval  később írhatta,  talán  Bagdadban való  letelepedése  után, 

tehát 871-et követően. 

A  szerzőt  saját  indoklása  szerint  az  késztette  a  könyv  megírására,  hogy 

megvédje  a  Koránt  a  szkepticizmus  követőinek  vádjaitól,  akik  a  Koránt  olyan 

hiányosságokkal  vádolták  meg,  mint  például  az  ellentmondás,  a  homályosság,  és  a 

nyelvtani hiba. Ezt támasztja alá a szerző bevezetőjének következő néhány sora:

 فأّلفت هذا الكتاب جامعا لتأويل مشكل القرآن مستنبطا ذلك من التفسي بزيادة ف الشرح و اليضاح و
 حامل ما ل أعلم فيه مقال لمام مطلع على لغات العرب لرى به العاند موضع الجاز و طريق المكان

.من غي  أن أحكم فيه برأي أو أقضي عليه بتأويل

„[...]  Ezért  írtam  meg  ezt  a  könyvet,  összegyűjtvén  a  Korán  problematikus 

részeinek  értelmezését,  mindezt  a  kommentárból  kikövetkeztetvén,  kiegészítvén  

magyarázattal  és  tisztázással,  támaszkodván  az  arabok  kifejezésmódjára  [luÈÁt al-

Ýarab] – amíg nem jut  tudomásomra egy ismert  mérvadó tudós  [ellentétes] nézete  – 

hogy megmutassam a csökönyösnek a képletes kifejezés helyét, és a lehetőség módját,  

anélkül hogy egyetlen vélemény alapján ítélkeznék,  vagy hogy egyetlen értelmezéssel  

eldönteném.”156

155 Ñaqr, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn bevezetője, 86.
156 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 23.
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Az idézet  mondat  alapján  kijelenthető,  hogy Ibn  Qutayba  művében  a  Korán 

védelmére  kel,  és  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  korában  létező  Korán-magyarázás 

tudománya  átöröklődjön  a  következő  generációknak.  Érdekes,  hogy  Ibn  Qutayba 

azonban azt állítja, művében nem foglal állást egyetlen vélemény mellett sem. Ahhoz, 

hogy  meg  lehessen  ítélni,  a  könyv  milyen  mértékben  felel  meg  Ibn  Qutayba  fenti 

kijelentésének,  össze  kellene  hasonlítani  más,  korábbi  és  későbbi  nemzedékek 

kiemelkedő  magyarázói  által  írt  exegézisekkel,  amely  kétség  kívül  igen  nagy 

vállalkozás lenne. Ehelyett egy a hagyományostól eltérő módszert alkalmaztunk: az Ibn 

Qutayba művéből kiválasztott exegézis-terminusok és lexikográfiai elemek részletesebb 

elemzésénél mutatom be azt, hogy hol helyezkedik el Ibn Qutayba magyarázata a fő 

Korán-magyarázatokhoz  képest,  valamint  azt  is  megtudhatjuk,  hogy  Ibn  Qutayba 

számos  esetben  választott  kortársainak  általános  véleményétől  eltérő,  egyedi  nézetet 

választott.

Ez a mű többek között bizonyítani hivatott a Korán kiemelkedő retorikáját és 

utánozhatatlanságát,  és filológiai  értelmezéseken keresztül világít  rá azon Korán-áják 

értelmére,  amelyeket  Ibn  Qutayba  korában  a  szkeptikusok  homályosnak  vagy 

ellentmondónak feltételeztek.  Igyekszik az efféle állításokat elhárítani a használatban 

lévő arab prózán és költészeten alapuló ›szövegtámasztékok‹ [šawÁhid] segítségével. A 

mű tehát  elsősorban a  Korán áják  homályosságáról,  ellentmondásairól  és  állítólagos 

nyelvtani  hibáiról  szóló  vádak  Ibn  Qutayba  részéről  megfogalmazott  cáfolatát 

tartalmazza.  Cáfolatának  első  részében  Ibn  Qutayba  jelentősen  eltér  tudós  kortársai 

nézetétől,  sugallva  a  korábbi  cáfolatok  elégtelenségét  is  egyben.  Például  eltérő 

véleményen  van  a  ›Korán  olvasati  variánsainak‹ [qirÁÞÁt] illetve  ›többértelmű  áják‹ 

[mutašÁbihÁt]  témájában,  melyek tárgyalása az ő korában kiemelt  jelentőséggel  bírt. 

Kitér  a  sabÝat  aÎruf  [hét  Îarf  –  hét  megjelenési  forma] problematikájára  is,  amely 

fogalom többek közt  a  következő hadíszban fordul  elő:  „[...]  Inna hÁÆa al-qurÞÁna 

unzila  ÝalÁ  sabÝat  aÎruf  faqraÞÙ mÁ tayassar  minhÁ.”  [Bizony,  ez  a  Korán  hét  

[különböző] Îarf  szerint  lett  lebocsátva,  recitáljatok  hát  azokból  aszerint,  ahogyan  

könnyebb]157 

Ezt  követően  Ibn  Qutayba  részletesen  foglalkozik  a  Korán  átvitt  értelmű, 

képletes  [maÊÁz]   jelenségeivel, valamint az arab retorika Koránban megjelenő egyéb 

jelenségeivel, mint például a metafora vagy hasonlat [istiÝÁra], a fordított jelentés vagy 

157 al-BuÌÁrÐ, ÑaÎÐÎ 1276, [4992. hadísz]; Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 34-35.
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szórend [maqlÙb], az elliptikus vagy kihagyásos mondatok [ÎaÛf]  illetve a szóismétlés, 

a metonímia, és a célzás, továbbá kitér az ellentétes jelentést hordozó szófordulatokra, 

amelyekre  példákat  hoz  a  Koránból,  és  amelyek  magyarázatához  a  már  említett 

›szövegtámasztékokat‹  [šawÁhid]  hívja  segítségül  a  költészetből  és  az  arab 

kifejezéstárból. 

A mű dolgozatunk  szempontjából  legjelentősebb  része  a  BÁb taÞwÐl  al-ÎurÙf  

allatÐ udduÝiya ÝalÁ al-qurÝÁn bihÁ al-istiÎÁla wa fasÁd al-nuÛum [Azon szavak fejezete, 

amelyekkel  a  Koránt  azzal  vádolták,  hogy  lehetetlenséget  állít,  és  hogy  romlott  a 

szövegének  felépítése].  Ebben  a  fejezetben  jelenik  meg  a  Korán  lexikográfiai 

megközelítésű  elemzése,  amelynek  keretében  Ibn  Qutayba  sokszor  igen  markáns 

véleményeket választ ki.158 Ibn Qutayba foglalkozik a  ›széttagolt betűk‹  [al-ÎurÙf al-

muqaÔÔaÝa] témakörével  is,  amely  betűk  számos  Korán szúra  elején  találhatók,  mint 

például az a-l-m; az a-l-r és a Î-m.159 Ezt követően Ibn Qutayba magyarázattal látja el az 

általa  kiválasztott,  problematikusnak  [muškil] ítélt  ájákat,  azonban  igencsak  sajátos, 

mondhatni  önkényes  sorrendben  teszi,  és  nem  követi  a  szúrák  Koránban  [muÒÎaf] 

bevett sorrendjét, sőt időnként vissza-visszatér ugyanazon szúrákhoz, hogy egy másik 

áját magyarázzon.

A lexikográfiai elemzés a műnek azon részében jelenik meg igazán, amelyben 

Ibn Qutayba olyan szavakat vesz vizsgálat alá, melyek több jelentéssel bírnak – például 

az umma, a hudÁ, a kitÁb, a Ûulm és a rÙÎ – amelyek a Koránban szereplő homonim és 

szinonim szavak [al-wuÊÙh wa-l-naÛÁÞir   fÐ al-qurÞÁn] témakörébe tartoznak. Anélkül, 

hogy követné az arab betűk alfabetikus  sorrendjét,  44 címszónak adja meg az általa 

kiválasztott jelentéseit. A mű végén Ibn Qutayba példákkal illusztrált módon tárgyalja a 

nyelvtani  partikulák  Koránbeli  alkalmazását,  jelentésüket  és  azok  elfogadott 

helyettesítését is.

158 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 299-515.
159 A Korán mindösszesen 29 szúrája kezdődik ilyen betűkombinációkkal.
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(2) TafsÐr ÈarÐb al-qurÞÁn 

Akárcsak a  korábban már  ismertetett  TaÞwÐlt,  a  TafsÐr  ÈarÐb  al-qurÞÁnt  is  al-

Sayyid  AÎmad  Ñaqr  adta  ki első  ízben,  valamint  ő  látta  el  lábjegyzetekkel  és 

értelmezésekkel is. Ezen Korán-magyarázat jelentőségét e disszertációra nézve az adja, 

hogy  tartalmazza  azon  Korán-áják  értelmezését,  és  lexikográfiai  szintű  elemzését, 

amelyekre Ibn Qutayba a TaÞwÐlban külön nem tért ki. Ibn Qutayba ugyanis nem kívánta 

TaÞwÐl című munkáját túlságosan terjedelmessé tenni, ezért úgy döntött, hogy folytatja 

azt  egy  másik  munkában,  melynek  a  TafsÐr  ÈarÐb  al-qurÞÁn  [A  Korán  ›szokatlan‹ 

kifejezéseinek  értelmezése]  elnevezést  adta.  Ibn  Qutayba  a  következőt  írta  a  TaÞwÐl  

bevezetőjében, amellyel a TafsÐrra utal:

 وأفردت للغريب كتابا، كي ل يطول هذا الكتاب، و ليكون مقصورا على معناه، خفيفا على من قرأه إن
.شاء الّله تعال

„A szokatlan kifejezéseknek [ÈarÐb]  egy  [önálló] könyvet szenteltem, hogy ez a  

könyv ne legyen túl  hosszú, és kizárólag a jelentését tartalmazza, valamint ha  AllÁh 

akarja, könnyű legyen annak, aki elolvassa.”160

Ibn  Qutayba  a  TafsÐr  ÈarÐb  al-qurÞÁn  bevezetőjében  is  megerősíti  az  imént 

idézett  szándékát,  és  egyben  bemutatja  azokat  a  kérdésköröket,  amelyeket  tárgyalni 

szándékozott művében:

 نفتتح كتابنا هذا بذكر أسائه السن وصفاته العل فنخب بتأويلهما واشتقاقهما ونتبع ذلك ألفاظا كثر
 تردادها ف الكتاب ل نر بعض السور أول با من بعض ث نبتدئ ف تفسي غريب القرآن دون تأويل

. مشكله اذ قد أفردنا للمشكل كتابا جامعا كافيا بمد ال

„Megnyitjuk ezen könyvünket az ő szép neveivel, és magasztos tulajdonságaival,  

s  közöljük  magyarázatukat,  és  származtatásukat,  és  ezt  követően  olyan kifejezéseket  

hozunk,  melyek sokszor  előfordulnak a Könyvben [a Koránban],  nem gondolva  azt,  

hogy egyes szúrák előbbre valók lennének más szúráknál,  majd nekilátunk a Korán 

szokatlan [szavainak] [ÈarÐb  al-qurÞÁn]  értelmezéséhez,  anélkül  hogy magyaráznánk  

azt, mi abból problematikus [muškil], hiszen a  problematikus számára elkülönítettünk  

egy átfogó, elegendő könyvet, AllÁhnak hála.”161

160 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 32.
161 Ibn Qutayba, TafsÐr ÈarÐb al-qurÞÁn, 3.
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Ibn Qutayba hasonlóan a  TaÞwÐlban foglaltakhoz,  a  TafsÐr  ÈarÐb al-qurÞÁnban 

sem  emeli  ki  saját  nézeteit,  és  nem  nyilatkozik  saját  véleményéről,  hanem  a  nagy 

tekintélyű  tudós  elődeinek  nézetei  közötti  választásnál  a  legmegfelelőbb  nyelvészeti 

nézőpontot és az általa vizsgált ája elbeszéléséhez leginkább illeszkedő értelmét veszi 

alapul.162 Ibn  Qutayba  második  műve  tehát  az  első  kiegészítése,  hiszen  a  Koránban 

található  homályos és  szokatlan kifejezések  tárgyalása  szerves  részét  képezi  az  első 

műben szándékolt lexikográfiai, retorikai és egyéb megközelítésű Korán-elemzésnek. A 

szerző  ebben  a  műben  is  filológiai  magyarázatokkal  él,  azonban  a  mű  felépítése 

lényegesen eltér a korábbiétól. A TafsÐr ÈarÐb al-qurÞÁn egyik fejezete Isten [Allah] ún. 

szép neveinek, és magasztos tulajdonságainak  [asmÁÞ AllÁh wa  ÒifÁtihi] magyarázatát 

foglalja magába, 26 példával illusztrálva. 

Ez után következik a Korán szövegében gyakran előforduló kifejezések fejezete, 

melyben  40  ilyen  jellegű  kifejezést  tárgyal.  A  mű  harmadik,  utolsó  és  egyben 

legterjedelmesebb része, a Korán  ›szokatlan‹ kifejezéseinek magyarázata, amelyben a 

lexikográfiai egységek nem a lexikonokban követett alfabetikus sorrendben, hanem a 

Korán szúráinak a muÒÎafban bevett sorrendje szerint szerepelnek.163

(3) ÇarÐb al-ÎadÐ×

Ibn  Qutayba  ÇarÐb  al-ÎadÐ× [›Szokatlan‹  szavak  a  hadíszokban]  című  műve 

sokáig csupán kézirat  formájában volt elérhető,  amíg 1977-ben  ÝAbdullÁh al-ÉabbÙrÐ 

szerkesztésében ki nem adták. Az eredeti mű születésének körülményeiről azt tudjuk, 

hogy  miután  Ibn  Qutayba  sok  olyan  hadíszt és  hagyományláncot  [isnÁd]  talált, 

amelyeket  a  neves  grammatikus,  AbÙ ÝUbayd  (megh.  839) kihagyott  azonos  című, 

ÇarÐb al-ÎadÐ× című munkájából, szerzőnk nekilátott, hogy megírja saját művét, amely 

tartalmazza és magyarázza a hiányzó hadíszokat és hagyományláncokat [isnÁd], illetve 

a költeményekből származó szövegtámasztékokat [šawÁhid]. 

Ibn Qutayba ÇarÐb al-ÎadÐ× című művének legelső fejezeteiben megadja számos 

olyan  szakkifejezésnek  az  etimológiai  értelmezését,  mint  például  a  wuÃÙÞ [rituális 

mosakodás], a  ÒalÁt [imádkozás], a  kÁfir [hitetlen] és a  ÛÁlim [igazságtalan, vétkező]. 

Azután ismerteti  a prófétai  hadíszokban előforduló  ÈarÐb  [szokatlan]  szavakat,  majd 

folytatja azokkal, amelyeket az utókorra hagytak a Próféta társai  [ÒaÎÁba], a Próféta 

162 Ibn Qutayba, TafsÐr ÈarÐb al-qurÞÁn, 4.
163 Uo., 38-544.
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társainak nemzedékét követő nemzedék [tÁbiÝÙn] valamint a Próféta társait követők után 

következő nemzedék [tÁbiÝu al-tÁbiÝÐn]. 

A filológiai, etimológiai és nyelvtani adatok mellett a mű tartalmaz néhány olyan 

Korán-áját  és  költeményt  is,  amelyekkel  Ibn  Qutayba  korábban  már  foglalkozott  a 

TaÞwÐl muškil al-qurÞÁnban.164 

(4) TaÞwÐl muÌtalif al-ÎadÐ× 

Ibn Qutayba  TaÞwÐl muÌtalif al-ÎadÐ×  [Az ellentmondó hadíszok magyarázata] 

című munkája kétség kívül a legjelentősebb teológiai műve, mely az egyik legkorábbi 

könyv a ›látszólagos ellentmondásban álló bizonyító erejű szövegek‹ [taÝÁruÃ al-adilla] 

témájában,  így  ennek  megfelelően  Ibn  Qutayba  könyvének  nagyobb  részében  a 

hadíszok közötti,  illetve a hadíszok és a Korán közötti  látszólagos ellentmondásokat 

tárgyalja, és e látszólagos ellentmondások feloldását vállalja magára.

A mű tehát  felületesen  szemlélve,  egy próbálkozás  a  szunna  ›problematikus‹ 

részeinek értelmezésére. A mű mélyebb, részletesebb vizsgálata azonban rávilágít arra, 

hogy a szerző feltárja benne korának eretnekséggel vádolt eszméit, vallási irányzatait. 

Mi  sem  mutatja  jobban  jelentőségét,  minthogy  Gérard  Lecomte,  Ibn  Qutayba 

életművének legjelentősebb európai szakértője a mű bevezetését egészében lefordította 

francia nyelvre.165

Az  alábbiakban  egy  nagyobb  terjedelmű  szövegrészt  idézünk  Ibn  Qutayba 

TaÞwÐl muÌtalif al-ÎadÐ× című művéből, a szöveg iszlámtudományi jelentősége miatt – 

kiváltképpen  Ibn  Qutayba  vallási  meggyőződésének  és  a  különböző  teológiai 

irányzatokról  alkotott  véleményének ismertetése  céljából:  „Elgondolkodtam a  kalÁm 

művelőinek beszédén, és azt találtam, hogy ők olyan dolgokat mondanak Allahról, amit  

nem tudnak. Kísértésbe viszik az embereket kijelentéseikkel. A szálkát észreveszik mások  

szemében,  miközben  nem veszik  észre  a  saját  szemükben  a  gerendát.  Becsmérelnek  

másokat a hagyományozás [naql] terén, miközben nem becsmérlik saját véleményüket a 

mélyebb  jelentések  felfedése  [taÞwÐl] terén,  és  a  Könyv  [a  Korán] és  a  hadíszok  

jelentésével kapcsolatban, és mindazzal amit tartalmaznak a kifinomult bölcsességből  

és  a  nyelv  szokatlan  kifejezéseiből,  amelyeket  nem  lehet  megérteni  a  kiterjedés,  

keletkezés,  járulékosság,  szubsztancia,  milyenség,  mennyiség  és  hely  [filozófiai] 

164 Ibn Qutayba egy külön műben foglalta össze azokat a hibákat, melyekre AbÙ ÝUbayd ÇarÐb al-ÎadÐ× 
című művében talált. A mű címe KitÁb iÒlÁÎ al-ÈalaÔ fÐ ÈarÐb al-ÎadÐ× lÐ AbÙ ÝUbayd al-QÁsim ibn SallÁm.
165 Lecomte, Le traité des divergences du ÎadÐ× d'Ibn Qutayba, Damascus, 1962. 
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kategóriák által. Ha a Könyv és a hadíszok terén jelentkező problematikával azokhoz  

fordulnának, akik tudósai ezeknek a dolgoknak, világossá válna a módszer, a megoldás  

pedig  nyilvánvaló  lenne  számukra  […]  Figyelembe  véve  azon  állításukat,  hogy  ők  

birtokolják a logikai kikövetkeztetést és rendelkeznek a racionális diskurzus eszközeivel,  

nem  szabadna  eltérniük  egymástól.  A  matematikusok,  a  geometria  tudósai  és  a  

mérnökök  sem  különböznek  egymással.  Ez  azért  van,  mert  a  tudományaik  eszközei  

egyetlen számhoz vagy alakhoz vezetnek el. A képzett orvosok nem különböznek a víz  

természetét, sem az érverést illetően, mert a régiek egy doktrínára oktatták őket. De mi  

van velük? Ők a leginkább vitatkozó emberek, akiknek nincs két olyan vezetőjük, kik  

megállapodnának egymással egy kérdésben a vallás terén. […] Azonban különböznek  

az  egyistenhit,  a  magasságos  AllÁh tulajdonságainak,  mindenhatóságának,  a  

Paradicsom lakóinak boldogsága és a Pokol lakóinak büntetése kérdésében, valamint a  

barzaÌ166 büntetésében, az égi tábla [lauÎ]167, és egyéb dolgok kérdésében, amelyekről  

még egy próféta se tud, kivéve a magasságos Allahtól származó kinyilatkoztatás útján.  

Ez  [a különbség] nem fog eltűnni azáltal, hogy ezeket az elveket alávetik a fontossági  

szempontoknak,  vagy  az  ésszerű  megfontolásnak,  vagy  az  analógiai  gondolkodás  

követelményének,  az  emberiség  intellektuális,  akarati  és  döntési  különbségei  miatt.  

Aligha találni két teljesen egyetértő embert, aki ugyanazt a dolgot részesíti  előnybe,  

amit a másik, vagy ugyanazt utasítja el, amit a másik, kivéve, hogyha az egy hatóságnak  

való  alárendeltség  eredménye.  Aki  különbséget  tesz  racionális  gondolkodásra  való  

képességük,  kinézetük,  bőrszínük,  nyelvük,  hangjuk  között,  kézírásuk  és  írásmódjuk  

között – úgy, ahogy az írásszakértő meg tudja különböztetni az írásmódokat – valamint  

a férfi és a nő között, az ilyen különbséget tud tenni a véleményeik között is. Aki pedig  

különbséget tud tenni véleményük között, azt vitába akar szállni velük. […]

Ha el akarjuk hagyni a hadíszok művelői [aÒÎÁb al-ÎadÐ×] és a teológiai filozófia  

művelői  [aÒÎÁb  al-kalÁm]  felé  akarunk  fordulni,  és  követni  akarjuk  őket,  akkor  az  

egységességből  a  szétszóródásba  jutunk,  a  rendből  az  összekülönbözésbe,  a  

civilizáltságból a barbárságba, a megegyezésből a nézeteltérésbe. A hadíszok művelői  

egyetértenek abban hogy bármi, amit  AllÁh akar, az létezik és bármi, amit  AllÁh nem 

akar, az nem létezik; hogy ő az alkotója jónak és rossznak; hogy a Korán AllÁh szava,  

teremtetlen; hogy Isten látható lesz a Feltámadás napján; hogy a két šayÌ [AbÙ Bakr és 

ÝUmar] előbbre való  [a kalifa tisztségében]; és hogy hinni kell a sírbeli büntetésben.  
166 A ›barzaÌ‹ vagy ›ÎayÁt al-barzaÌ‹, az élet és halál közötti, sírbeli átmeneti lét az iszlám felfogásában.
167 Az ›al-lauÎ‹ [égi tábla] tartalmazza a sorsot és minden isteni elrendelést, köztük a kinyilatkoztatásokat.
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Ezekről az elvekről nincs vita közöttük. Aki eltér tőlük ezekben a kérdésekben, azzal  

szembeszállnak,  megvetetté  válik,  vallási  újítással  vádolják  és  kiközösítik.  Ők ugyan  

összekülönböztek a Korán kiejtésének kérdésében a többértelműség miatt, ami található  

benne,  azonban  mindannyian  egyetértenek  abban,  hogy  a  Korán  bármilyen  

állapotában: recitálva, leírva, meghallgatva, kívülről megjegyezve - nem teremtett. Ez a  

közmegegyezés [iÊmÁÝ]. Követni kell a kiváló vallástudósokat; a korábbi nemzedékek  

jogtudósait,  és  az  igyekvő  jámborokat,  akikkel  nem  lehet  lépést  tartani,  és  akik  

eredményei utánozhatatlanok, mint például SufyÁn al-ÓawrÐ, MÁlik ibn Anas, al-AwzÁÝÐ,  

ŠuÝba és Lay× ibn SaÝad; a nagy városok híres tudósait, például IbrÁhÐm ibn Adham [...]  

AÎmad ibn Íanbal, Bišr al-ÍÁfÐ és a hozzájuk hasonlók, akik a közelmúltunkig éltek  

[…].”168

Ebben a bevezetésben Ibn Qutayba azokról beszél, akikkel nem ért egyet: ők az 

›a  teológiai  filozófia  művelői‹ [aÒÎÁb  al-kalÁm] és  a  ›racionális  teológia  művelői‹ 

[aÒÎÁb  al-raÞy].  Ibn  Qutayba  önmagát  a  ›hadíszok  művelői‹ [aÒÎÁb  al-ÎadÐ×] közé 

sorolja, akik az ő véleménye szerint a Koránhoz és prófétai hadíszokhoz ragaszkodnak, 

hogy  elkerüljék  a  hibákat  és  a  vitát,  míg  ellenfeleik  hazugsággal,  zavarral  és 

ellentmondással  vádolják  őket.  Ibn  Qutayba  definíciói  arra  irányulnak,  hogy  egy 

racionalista-ellenes  álláspontot  hirdessen,  amelynek értelmében a Korán és a szunna 

egyetlen kiegészítése a közösség számára a konszenzus [iÊmÁÝ], és ennek következtében 

elítélte  a  hanafiták  észérv  [raÞy]  és  a  sáfiÝiták  analógia  [qiyÁs] használatát,  továbbá 

egyértelműen támogatta az  ÝAbbászidák muÝtazilita-ellenes, szunnita tanításokra épülő 

politikáját.

(5) Adab al-KÁtib

Az  Adab  al-kÁtib [Az  írnok  vagy  hivatalnok  műveltsége]  című  művét  Ibn 

Qutayba a hivatalnokok számára írta, amely műve a nyelvi és helyesírási készségekről 

írt  legkorábbi  kézikönyv.  A  mű  tartalmazza  az  általános  műveltségnek  és  a  titkári 

foglalkozásnak  a  helyes  megközelítését,  amelyet  Ibn  Qutayba  helyénvalónak  talált, 

továbbá ismerteti az olvasó számára a baÒrai és a kúfai iskolák vezető nyelvtudósainak 

véleményét. A munka a maga műfajában követendő mintának bizonyult az idők során, 

és jelentőségét mutatja, hogy  Ibn  ËaldÙn a szakirodalom négy alapvető munkái közé 

168 Ibn Qutayba, KitÁb TaÞwÐl muÌtalaf al-ÎadÐ×, 76-82.
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sorolta.169 Az Adab al-kÁtib tehát egy főként kormányzati hivatalnokok számára készült 

kézikönyv,  amely  bemutatja  a  hivatalnoktól  elvárt  készségeket,  legyen  szó  az  arab 

stilisztikáról, a lexikográfiáról, a helyesírásról, a helyes kiejtésről, vagy a megfelelő ige- 

és főnévképzésről. 

Az Adab  al-kÁtib  nagy  valószínűség  szerint  egy  meghatározott  és  nevesített 

hivatalnok  számára  készült,  vagy  legalábbis  kinevezésének  ›tiszteletére‹,  akit al-

Mutawakkil kalifa  nevezett ki  újonnan, a szunnita irányzat restaurációjának politikai 

eredményeként,  és akit,  mint  azt  látni  fogjuk, Ibn Qutayba okkal méltatott  művének 

híres  bevezetőjében.170 Ez  a  hivatalnok,  akit  Ibn  Qutayba  művének  bevezetőjében 

megemlített,  AbÙ al-Íasan,  ÝUbayd  AllÁh  ibn  YaÎyÁ  ibn  ËÁkÁn nagyvezír,  al-

Mutawakkil  kalifa  bizalmas  hivatalnoka volt.171 A disszertáció  első  fejezeteiben  már 

említettük, hogy ennek köszönhetően nevezte ki a nagyvezír 851-ben Ibn Qutaybát a 

perzsa DÐnawar település kádijává. 

Lecomte azt feltételezi, hogy a mű ÝUbayd AllÁh ibn YaÎyÁ ibn ËÁkÁn nagyvezír 

kinevezésének évében íródott, a szerző 23 éves korában, vagyis legkorábban 850-ben.172 

Annyi bizonyos, hogy a mű írása mindenképpen a kalifa halála előtt történt, tehát még 

861 előtt.173 Az említett bevezetés alábbi részletében egy hatalma teljében lévő főember 

nevét  és  magasztalását  olvashatjuk,  akinek  Ibn  Qutayba  köszönhette  a  kádivá  való 

előléptetését, és akiről ily módon emlékezett meg:

 الصال السلف بيم وَحَباه بالفضيلة وأَباَنه الرذيلة من هذه أيده ال السن أبا الوزير أعاذ الذي ل فالمد
 فيــه اختلَف ما وَعّرفه الظلمات ف ومصباحا الضَللت من ُهًدى وجعله بنوره وغّشاه اليان ِرداء ورّداه

والّسّنة الكتاب َسَنن على الختلفون
„Hálatelt  dicsőítés  illeti  Allahot,  amiért  megvédte  AbÙ  al-Íasan vezírt  e  

megvetendő tettől, és megmutatta számára a nemes tettet, és őt a jámbor elődök sátrába  

fogadta, a hit köpenyébe öltöztette, és fényével borította be, valamint a tévelygésekből  

kivezető útmutatóvá, és a sötétségekben lévő lámpássá tette, és megismertette vele azt a  

Könyvből és a szunnából, amiről összekülönböztek az összekülönbözők.”174

169 Ibn ËaldÙn, Muqaddimah, 489.
170 Ibn Qutayba, Adab al-kÁtib, 6.
171 al-ÉawÁlÐqÐ, ŠarÎ adab al-kÁtib, 39.
172 Lecomte, Ibn Qutayba, 32.
173 Uo., 85.
174 Ibn Qutayba, Adab al-kÁtib, 6.
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A mű bevezetőjében saját vallomása szerint, Ibn Qutaybát zavarták az ő idejében 

elterjedt lexikai, helyesírási és kiejtési hibák a hivatalnokok között, és ez az állapot vette 

rá  arra,  hogy  megírja  ezt  a  művet.  Művének  bevezetőjében  leírja  korának  irodalmi 

hanyatlását, és kortársai lexikális és vallásismereti tudásának hiányosságait:

ــُد…] [فإن رأيُت أْكَثَر أهِل زماننا هذا عن سبيل الدب ناِكبي ومن اسه ُمَتَطّيِريَن ولهله كارهي   فأبع
 يقول من الشعر أبياتــا غايات كاتبنا ف كتابته أن يكون َحَسَن الط َقِوَي الروف وأعلى منازِل أديبنا أ ن

ــديث...] ف مدح َقْيَنة أو وصف كأس [  ث يعترض على كتاب ال بالطعن وهو ل يعرف معناه وعلى ح
رسول ال صلى ال عليه وسلم بالتكذيب وهو ل يدري َمْن َنَقَلُه.

„Bizony láttam,  hogy napjainkban az  emberek  az  ›műveltség‹ [adab] útjáról  

letértek és nevét baljós előjelnek tartják és annak művelői felé gyűlölettel viseltetnek  

[…] Korunk írnokának a legmagasabb célja írásából, hogy szép legyen a kézírása, és 

helyesek legyenek a betűi. A művelt emberünk azt érzi, mintha elért volna a csúcsra, ha  

már néhány sort tud idézni egy énekesnőt magasztaló dicshimnuszból, vagy egy kupa  

bor  leírásából  [...]  Az  ilyen  személy  AllÁh könyvét  bírálja  vádakkal,  anélkül  hogy  

megértené jelentését, és a Próféta hagyományát [is bírálja] meghazudtolás által, holott  

nem is tudja, hogy ki adta át.”175 

Ibn Qutayba korábban már bemutatott TaÞwÐl muškil al-qur'Án című munkájában 

említett  számos  azonos  témakör  jelenik  meg  az  Adab  al-KÁtibban,  mint  például  a 

Koránban  is  szereplő  partikulák  helyettesítése  és  az  olyan  érdekes  szakkifejezések 

jelentése, mint a ›zawÊ‹, amely egyszerre jelent a ›párból egyet‹ és ›egy házaspárt‹.176

A könyv négy fejezetből áll. Az első fejezet címe KitÁb al-maÝrifa [A megfelelő 

ismeretek  könyve],  amely  különböző  témák  lexikológiai  tanulmánya  harmincnyolc 

részen át. Az első részben például a ›Îumah‹ szót vizsgálja, amelynek elterjedt jelentése 

›az a szerv, amelyet csípésre használnak egyes rovarok, így a skorpiók‹, míg a valós 

jelentése: ›az a méreg és ártalom, amely a csípésből adódik‹.177

A második fejezet  címe  KitÁb taqwÐm al-yad [A helyesírás  könyve] amely a 

helyes  írásmódról  szóló tanulmány,  tizenhat  részben kifejtve.  A második részben az 

összekötő alif [alif al-wasl] elhagyása és megtartása kerül kifejtésre a bismillÁh [AllÁh 

nevével kezdve – Isten nevében], vagyis a basmala formula vonatkozásában, amikor is 
175 Ibn Qutayba, Adab al-kÁtib, 1-2.
176 Uo., 641-642.
177 Uo., 22.
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a mondat elején, közepén vagy végén jelenik meg, mint például a بسم ال  [bismillÁh] és 

az أبدأ باسم ال  [abdaÞu bismillÁh] kifejezések esetében.178

A harmadik fejezet a  KitÁb taqwÐm al-lisÁn [A helyes kiejtés könyve] amely a 

helyes kiejtés  művészetét tárgyalja, harmincöt részen át. A második részben például az 

al-Èasl szót  a  rituális  fürdésre  használják,  az  al-Èisl  szót  –  az  al-maÈsÙl  [szenvedő 

melléknévi igenév] értelmében – a megmosott dolog jelölésére használják, míg az  al-

Èusl a rituális fürdéshez használt víz.179

A negyedik fejezet, a KitÁb al-abniya [Az alaktan könyve] címet viseli, az igék 

és főnevek képzésével és azok jelentésével foglalkozik. Az igeképzés tizenhat részben 

kerül bemutatásra. A fejezet az igékből képzett szavakat huszonkilenc részben, míg a 

főnevek  képzését  harminchat  részben  tárgyalja.  A  képzett  főnevek  jelentésével  tíz 

részben  foglalkozik.  Például  a  hatodik  részben  azokkal  a  szavakkal  foglalkozik, 

amelyeket  egyes és többes számú értelemben használnak,  így a  fulk [egy hajó vagy 

hajók], és  Ìalq AllÁh [Isten egy teremtménye vagy teremtményei], és kivételt képez a 

már  korábban  is  említett  zawÊ szó,  ami  egyszerre  jelent  a  ›párból  egyet‹  és  ›egy 

házaspárt‹.180

178 Ibn Qutayba, Adab al-kÁtib, 236-7.
179 Uo., 337.
180 Uo., 641-642; Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn 498.
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6. Ibn Qutayba módszere a lexikográfiai 

Korán-értelmezés terén

Ebben a részben foglalkozunk Ibn Qutayba tafsÐr és taÞwÐl terminusokról alkotott 

felfogásával,  valamint  azzal  a  módszertannal,  amelyet  Ibn  Qutayba  követett 

lexikográfiai  kommentárjaiban:  a  TaÞwÐl  muškil  al-qurÞÁn és  a  TafsÐr  ÈarÐb al-qurÞÁn 

című műveiben. Megvizsgáljuk, Ibn Qutayba miféle irányelvek és módszertan szerint 

készítette el kommentárjait, továbbá vizsgáljuk  lexikográfiai munkásságának helyét és 

szerepét a különböző megközelítésű kommentárokhoz viszonyítva. 

6. 1. Ibn Qutayba nézete a szinonima-elmélettel kapcsolatban

Ibn Qutayba  tafsÐr  és a  taÞwÐl  közötti  különbségtételének, avagy a szinonima-

elméletről  alkotott  nézetének  megállapítása  korántsem  olyan  egyszerű,  mint  azt 

gondolnánk, hiszen egyrészt Ibn Qutayba, még ha kismértékben is, de a hadísz művelői 

közé  tartozott,  így  nem  csupán  filológiai  alaptételeiből  kiindulva  közelítette  meg  a 

Koránt, hanem tradíciópárti  vallástudósként is. Másrészt erről a kérdésről saját maga 

sosem nyilatkozott nyíltan, és nem tett utalást ez irányú felfogásáról. Minden esetre, ha 

eltekintünk attól, milyen beállítottságú és műveltségű tudósról van szó, első pillantásra 

talán  úgy tűnik,  könnyű a  dolgunk,  hiszen  azt  gondolhatjuk,  elegendő  Ibn  Qutayba 

Korán kommentárjai címeiből kiindulni, ha meg szeretnénk határozni a fogalompárról 

alkotott felfogását.  

Úgy  tűnhet  föl,  mintha  első  munkájában,  TaÞwÐl  muškil  al-qurÞān [A Korán 

›problematikus‹  részeinek  magyarázata]  című  művében  kizárólag  a  legfelkészültebb 

tudósok által  felfedhető,  komplikált  és rejtélyes  jelentéseknek a feltárása szerepelne, 

míg  a  másikban  a  szerző  mintha  a  közérthetőség  kedvéért  újramagyarázná  a  Korán 

ájáinak egyesek számára szokatlan kifejezéseit. A valóság ezzel szemben véleményünk 

szerint,  hogy  bár  a  művek  eltérő  címet  viselnek,  gyakorlatilag  ugyanazzal  a  céllal 

készültek: mindkét mű a nehezen érthető Korán-szövegek értelmezésére tesz kísérletet. 

Ibn Qutayba ugyanis, mint arra már az előző fejezetekben is utaltunk, egyik művében 

sem magyarázza  a  Korán  összes  fejezetét  és  teljes  szókincsét,  sőt  említettük,  hogy 
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világosan ki is fejtette, nem kívánta TaÞwÐl muškil al-qurÞān című munkáját túlságosan 

terjedelmessé tenni, ezért annak befejezését a TafsÐr ÈarÐb al-qurÞÁn művében írta meg.

Poonawala,  a The Encyclopedia of Islam második kiadásában szereplő  taÞwÐl  

szócikk szerzője más véleményen van. Az ő álláspontja az, hogy van némi különbség 

Ibn Qutayba két műve között, amely szerinte abban nyilvánul meg, hogy Ibn Qutayba 

első  munkáját  valójában  a  Korán  retorikájának  szentelte,  míg  a  másik  munka  egy 

filológiai  kommentár.181 Hasonló  véleményt  fogalmazott  meg tanulmányában  Gérard 

Lecomte is, aki szerint Ibn  Qutayba tett különbséget a két kifejezés között, méghozzá 

úgy,  hogy  nála  a  tafsÐr  az  egyszerűbb  vagy  nehezebb  Korán  szövegek  kizárólagos 

lexikográfiai  körülírását,  míg  a  taÞwÐl  a  mélyebb jelentések  felfedését  jelenti,  amely 

szerinte a tafsÐr egyik fajtáját képezi.182

Véleményünk  szerint  azonban  a  két  fogalom  között  Ibn  Qutayba  nem  tett 

ilyesfajta megkülönböztetést, sőt úgy gondoljuk, hogy az ő felfogásában azonos, vagy 

legalábbis nagymértékben közelálló jelentésben alkalmazta őket, hiszen a  TafsÐr  című 

második  mű,  mely  a  Koránban  található  homályos  és  ›szokatlan‹ kifejezéseket 

magyarázza lexikográfiailag, szervesen hozzátartozik az elsőhöz, amelyben nyelvészeti, 

és  retorikai  megközelítésben  járul  hozzá  a  Korán  ›problematikus‹ ájáinak 

értelmezéséhez,  de végül  is  mindkét  esetben a  nehezen értelmezhető  szövegrészeket 

magyarázza. 

A két mű közötti folytonosság egyébként bárki által tetten érhető, aki gondosan 

elolvassa  a  két  mű bevezetőjét,183 illetve  aki  értesült  arról,  hogy  egy  bizonyos 

MuÎammad  ibn AÎmad ibn MuÔarraf (megh. 997) egyetlen műben gyűjtötte egybe és 

dolgozta  össze  Ibn  Qutayba  TaÞwÐl muškil  al-qurÞān  és  TafsÐr  ÈarÐb  al-qurÞÁn 

kommentárjait,  melynek  az  al-QarÔayn címet  adta.184 A  magunk  részéről  ehhez 

kapcsolódóan azt feltételezzük, hogy Ibn Qutayba csupán azért használta a két eltérő 

kifejezést,  hogy  megkülönböztethetővé,  és  könnyen  megjegyezhetővé  tegye  műveit, 

nem pedig azért, mert jelentős különbséget vélt volna felfedezni közöttük. 

Összegzésképpen, véleményünk szerint Ibn Qutayba a szinonima-elmélet mellett 

állt, még ha erről egyértelműen sosem foglalt állást.  Láthattuk korábban, hogy a 4/10. 

századtól  kezdve  a  nyelvészeti  megközelítés  jelentős  háttérbe  szorulásával,  a 

181 Poonawala, Art. taÞwÐl, EI2 , X/391.
182 Lecomte, Ibn Qutayba, 290-294.
183 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn 32.; TafsÐr ÈarÐb al-qurÞÁn, 3.
184 Ñaqr, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn bevezetője, 84.

77



kommentátorok már nem hajlottak a szinonima-elmélet felé. Ami pedig Ibn Qutayba 

kissé  homályos  álláspontját  illeti,  nos  úgy  tűnik, hogy  ő  nem  tulajdonított  nagy 

jelentőséget  ezen  teoretikus  problematikának,  hiszen  munkásságát  áttekintve  azt 

tapasztalhatjuk,  hogy  nem  nyilatkozik  erről  a  kérdésről.  Számára  a  legfontosabb 

szempont a pragmatikusság volt, amely megmutatkozik azon erőfeszítésében, ahogyan 

az ahl al-sunna határain belül maradva igyekezett nyelvészeti, lexikográfiai és retorikai 

szempontok  figyelembe  vételével  feltárni  a  problematikusnak  tekintett,  nehezen 

értelmezhető Korán részek, és idegennek tekintett kifejezések jelentését. 

6. 2. A Korán-értelmezés módszertana Ibn Qutaybánál

Tagadhatatlan,  hogy  Ibn  Qutayba  mély  nyomot  hagyott  az  elkövetkezendő 

századok filológiai munkáiban, hiszen mint azt korábban láthattuk, alapvetően filológus 

volt  [min  fuqahÁÞ al-luÈah].  Ugyanakkor  Ibn  Qutayba  Korán-kommentárainak 

mélyrehatóbb vizsgálata alapján bebizonyosodott, hogy ő minden elődjénél jobban, és 

ötletesebben  ötvözte  nyelvészeti  alapú  exegézisét,  a  hagyományokon  alapuló 

szövegmagyarázattal,  amely  egy  merőben  új  jelenség  volt  és  egy  újabb  korszak 

beköszöntét  jelentette  a  Korán  értelmezés  történetében.  Ebből  következően 

szükségesnek  tartottuk,  hogy  a  korábban  már  ismertetett  Korán  értelmezési 

megközelítések  alkalmazásának  példáitól  elkülönítve  tárgyaljuk  Ibn  Qutayba 

kommentáraiban követett módszertanát. 

Azzal kezdhetjük, hogy Ibn Qutayba első kommentárjában, a TaÞwÐl muškil al-

qurÞān munkájában részletesen foglalkozott  a Korán átvitt  értelmű, képletes  [maÊÁz]  

jelenségeivel, valamint az arab retorika Koránban megjelenő egyéb jelenségeivel, mint 

például a metafora vagy hasonlat [istiÝÁra], a fordított jelentés vagy szórend [maqlÙb], 

az elliptikus vagy kihagyásos mondatok [ÎaÛf], a szóismétlés, a metonímia, a célzás, és 

az ellentétes jelentést hordozó szófordulatokkal, amelyekre példákat hoz a Koránból, és 

amelyek magyarázatához segítségül hívja a szöveg alátámasztását szolgáló  [šawÁhid] 

idézeteket  a  költészetből  és  az  arab  kifejezéstárból,  továbbá  tisztázta  azon  szavak 

lexikográfiai  meghatározását,  melyekre hivatkozva egyesek azzal  vádolták  a  Koránt, 

hogy lehetetlenséget állít, vagy hogy szövegromlás következett be. 
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Emellett  ebben az  első  műben megjelenik  a  Korán lexikográfiai  elemzése,185 

amelyet a TafsÐr ÈarÐb al-qurÞÁn című munkájában tökéletesített, és amelyben a Korán 

szinte egész szóanyagát aláveti a lexikográfiai elemzésnek. Ibn Qutayba a nyelvészeti 

ismeretek  adta  független  véleménynyilvánítás  szabadságával  élve,  és  ugyanakkor  a 

hagyomány-alapú felfogással [naql] és a hadíszok tekintélyének helyet adva közelítette 

meg  a  Korán  értelmezését,  hiszen  amellett,  hogy  nagy  mértékben  támaszkodott  a 

retorikai  magyarázatokra,  és  a  költészeti  ›szövegtámasztékokra‹ šawÁhidra,  gyakran 

idézett  hadíszokat is – egy olyan korban, amikor a hadísztudomány mondhatni, hogy 

még kialakulóban volt.  A nyelvi  magyarázatokon túl  sok esetben idézi  a  Mohamed 

Prófétára visszavezetett közléseket – amelyek nála még hagyománylánc [isnÁd] nélkül 

szerepelnek nála – illetve a Próféta kortársaiból  [ÒaÎÁba] és a kortársakat követő első 

nemzedékből [tÁbiÝÙn] származó tudósok által véleményezett Korán magyarázatokat. 

Ibn Qutayba filológusként ugyanis saját magát a hadíszok művelői  [aÒÎÁb  al-

ÎadÐ×]  közé  sorolta,  akik  az  ő  véleménye  szerint  a  Koránhoz  és  a  hadíszokhoz 

ragaszkodnak. Ezen a ponton érdemes újra utalni arra, hogy Ibn Qutayba egyértelműen 

a ›hagyományozás‹ [naql] vagy más kifejezéssel a ›riwÁya‹ mellett érvelt a KitÁb taÞwÐl  

muÌtalif al-ÎadÐ× [Az ellentmondó hadíszok magyarázatának könyve] című művében: 

„Elgondolkodtam a kalÁm művelőinek beszédén, és azt találtam, hogy ők olyan  

dolgokat  mondanak  Allahról,  amit  nem  tudnak.  Kísértésbe  viszik  az  embereket  

kijelentéseikkel.  A szálkát észreveszik mások szemében, miközben nem veszik észre a  

saját  szemükben a  gerendát.  Becsmérelnek  másokat  a  hagyományozás  [naql]  terén,  

miközben nem becsmérlik  saját  véleményüket  a  mélyebb jelentések  felfedése  [taÞwÐl] 

terén, és a Könyv [a Korán] és a hadísz jelentésével kapcsolatban.”186

Emellett  idézzük fel  újra,  miként  is  jellemezte  Ibn  Qutaybát  a  hanbalita  Ibn 

Taymiyya (meg.  1328):  „Ibn Qutayba azok  közé tartozik,  akik  AÎmadot  és  IsÎÁqot 

vették alapul, valamint azok közé, akik a szunna híres iskoláit vitték győzelemre. Ezen a  

téren számos művet hagyott hátra. A ›KitÁb al-taÎdÐ× bi-manÁqib ahl al-ÎadÐ×‹ [A hadísz 

művelőinek érdemeit  elbeszélő könyv] írója azt mondta róla:  [Ibn Qutayba] olyan a 

szunniták  [ahl  al-sunna]  számára,  akár  al-ÉÁÎiÛ a  muÝtazilitáknak,  minthogy  ő  a  

szunniták szószólója, ahogyan al-ÉÁÎiÛ a muÝtazilitáké.”187

185 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 299-515.
186 Ibn Qutayba, KitÁb TaÞwÐl muÌtalif al-ÎadÐ×, 13.
187 Ibn Taymiyya, TafsÐr sÙrat al-iÌlÁÒ, 130.
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Ugyanakkor meg kell jegyezni,  hogy Ibn Qutayba hagyományőrző tudósként, 

széleskörű műveltsége  és hatalmas tárgyi  tudása révén tág értelemben fogta fel,  mit 

jelent hagyomány-alapú Korán értelmezést írni – elegendő csupán arra gondolni, hogy 

Ibn  Qutayba  igen  gyakran  használta  a  költészeti  ›szövegtámasztékokat‹  [šawÁhid], 

amely  semmiképpen sem illeszkedik  a  hadísz-alapú Korán-magyarázás  módszerének 

eszköztárába  –  így  tehát  hagyományon  alapuló,  de  ízig-vérig  nyelvtudományi 

megközelítésű kommentárokat hagyott az utókorra. Ibn Qutayba elmélyült nyelvészeti 

és  költészeti  ismereteinek  köszönhetően  számos  alkalommal  élt  tehát  a  független 

véleményalkotás  szabadságával,  és  nem  csak  elismételte  az  elődei  fennmaradt 

hagyományait  [a×ar],  hanem  munkáiban  saját  nyelvészeti  megfigyeléseire  is 

hagyatkozott,  amikor  merített  az  arabok  gazdag  retorikai  és  nyelvi  tárházából,  és 

felhasználta  a  költészeti  és  más  ›szövegtámasztékokat‹ [šawÁhid],  amelyek  számára 

hiteles nyelvi alapot és bizonyítékot jelentettek egy-egy problematikusabb szövegrész 

értelmének felfedése érdekében.

A  tradíciópárti  tudósokról  alkotott  közvélekedéssel  ellentétben  Ibn  Qutayba 

esetében  nem egy statikus,  merev gondolkodású konzervatív  nyelvész-vallástudóssal 

van  dolgunk,  hanem egy sajátos,  mondhatni  egyedülálló  gondolkodású tudóssal,  aki 

sikeresen  ötvözte  a  Korán  értelmezéséhez  szükséges  ismeretszerzésben  alkalmazott 

konzervatív  irányelveket,  a  független  és  szabad  gondolkodás  [iÊtihÁd] által 

kikövetkeztetett magyarázattal. 

A Korán értelmezésben közel egy évszázadon keresztül alkalmazott,  javarészt 

nyelvi  megközelítés  hegemóniájának  megtörése,  és  a  Korán-értelmezés  metodo-

lógiájának  érzékelhető  elmozdulása  fokozatosan  következett  be  a  3/9.  században, 

többek között Ibn Qutayba munkásságának köszönhetően. Munkásságával jól ötvözte 

azokat  az  értelmezési  metodikákat,  amelyeket  legkorábban  al-MÁÔurÐdÐ  (megh.  944) 

különböztetett  meg  az  alábbiak  szerint: a  ›tafsÐr‹ a  Korán  szövegének  a  korai 

értelmezőktől,  a Prófétától  vagy kortársaitól  származó,  hagyományozás  és továbbítás 

[riwÁya] útján  fennmaradt  nyilvánvaló értelmezését  jelenti,  míg  a  ›taÞwÐl‹  a  Korán 

szövegének észérv-alapú,  kikövetkeztetés [dirÁya] útján nyert  mélyebb magyarázatát 

jelenti.188 

Megjegyzendő, hogy Ibn Qutayba azzal együtt valósította meg ezt az ötvözést, 

hogy saját  maga  nem különböztette  meg –  a  definíciók  szintjén  –  a  tafsÐr  –  taÞwÐl  

188 al-ZarkašÐ, al-BurhÁn fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, II/150.
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fogalmakat, hiszen láthattuk korábban, hogy nem tulajdonított nagy jelentőséget ennek a 

kérdésnek. 

Számára a legfontosabb szempont a célszerűség volt, amely abban mutatkozott 

meg,  ahogyan  a  szunnita  irányzat  keretein  belül  maradva  igyekezett  nyelvészeti, 

lexikográfiai  és  retorikai  szempontok  figyelembevételével  feltárni  a  nehezen 

értelmezhető Korán-áják, és szokatlannak tekintett kifejezések jelentését. 

Ezáltal  egyedülálló  módon ötvözte  a  tafsÐr  bi-l-dirÁya és  a  tafsÐr  bi-l-riwÁya 

metódusokat, amelyeknek révén a két módszer kiegészítése lett egymásnak, és fékező 

erő  mindkét  irányba,  nehogy túlzásba  essen valamelyik  megközelítést  illetően.  Ez  a 

fajta óvatosság érhető tetten abban, ahogyan Ibn Qutayba viszonyul a kereszténység és 

zsidóság irataihoz,  minthogy  ő  bár  jól  ismerte  az  Ó-  és  Újszövetség  arab  szövegét, 

amelyet  gyakran  fel  is  használt  munkáiban,  tartózkodott  a  rabbinikus  irodalom 

[isrÁÞiliyyÁt] felhasználásától, ami például egyáltalán nem mondható el al-ÓabarÐról, aki 

nem tett ilyesfajta különbséget a keresztény és zsidó iratok között. 

Megállapíthatjuk  tehát,  hogy  Ibn  Qutayba  egyszerre  két  különböző 

megközelítést  használt  a  Koránnal  kapcsolatos  műveiben,  a  nyelvészeti-lexikográfiai 

megközelítést  és  a  hagyományőrző  megközelítést.  Kommentárainak  jelentőségét  és 

értékét  nagyban  növeli,  hogy  az  említett  megközelítések  ötvözésével  nyert  Korán-

magyarázatai  a korai  szunnita  exegézisek  olyan  kevés  dokumentált  művei  közé 

tartoznak, amelyek pragmatikus és közérthető értelmezést kínáltak olvasóik számára. 

Továbbmenve, Ibn Qutayba alapvetően lexikográfiai kommentárjai képezték az 

átmenetet,  a  ›hiányzó láncszemet‹ a Próféta társainak hagyatékán, vagyis a tradíción 

alapuló  Korán-értelmezések  –  mint  a  már  említett,  Ibn  ÝAbbÁsnak  tulajdonított 

kommentár:  a  TanwÐr  al-miqbÁs  min  tafsÐr  Ibn  ÝAbbÁs  –  valamint  a  későbbi 

kommentárok között,  melyek ájáról-ájára  értelmezték  a Korán szúráit,  és nem tettek 

különbséget problematikus, szokatlan és közismert lexémák vagy történeti, vallásjogi és 

egyéb  szempontok  között,  hanem  egybefogták  a  különböző  megközelítéseket,  és 

amelyek sok esetben támaszkodtak Ibn Qutayba kommentáraira, mint például al-ÓabarÐ 

ÉÁmiÝ al-bayÁn Ýan [wuÊÙh] taÞwÐl Áy al-qurÞÁn amely számos helyen használja fel Ibn 

Qutayba munkásságát, anélkül, hogy megnevezné forrását.189

189 Ñaqr, TafsÐr ÈarÐb al-qurÞÁn, (d).
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7. A lexikográfiai Korán-értelmezés 

speciális terminusai Ibn Qutaybánál

Ebben  a  részben  következik  az  ÝulÙm  al-qurÞÁn, a Korán  tudományaival, 

pontosabban  az  exegézis  segédtudományaival  kapcsolatos  néhány  olyan  speciális 

terminus Ibn Qutayba által  megadott  meghatározása,  amelyek  szoros összefüggésben 

állnak  a  disszertáció  tárgyával,  a  Korán  lexikográfiai  elemzésével.  Gondolunk  itt 

elsősorban  a  Korán egyértelmű  és  többértelmű  részeinek  [al-muÎkamÁt  wa  al-

mutašÁbihÁt],  a ›problematikus‹ verseknek  [muškil  al-qurÞÁn],  valamint  a  Korán 

nyelvjárási változatainak vagy nyelvészeti aspektusainak [al-aÎruf al-sabÝa] kérdéseire.

7. 1. A Korán-értelmezés segédtudományainak bemutatása

Az Korán  tudományai  [ÝulÙm  al-qurÞÁn] alatt  a  Korán  tanulmányozásának, 

értelmezésének  segédtudományait  értjük.190 Ezek  a  segédtudományok  az  évszázadok 

folyamán összegyűlt,  a  Koránnak kapcsolatos  tekintélyes  ismeretanyag  elemzését  és 

rendszerezését tették lehetővé. Ezt a kifejezést a szakirodalomban a Korán-értelmezés 

alapjainak [uÒÙl al-tafsÐr] nevezik.191 

A  Korán-tudományokat  [ÝulÙm al-qurÞÁn]  ismertető vallástudósok  és  kutatók 

műveikben több mint  százféle  témát  sorolnak fel,  és  elsősorban a  Korán-értelmezés 

módszereiről,  kritériumairól,  a  Mohamed  prófétának,  tudós  kortársainak,  és  az  őket 

követő  tudós  nemzedéknek  tulajdonított  Korán  értelmezések  bemutatásáról,  a 

kommentárok  természetéről,  valamint  a  mérvadó  kommentátorok  biográfiájáról 

értekeznek. 

Az  ÝulÙm  al-qu'rÁn  emellett  olyan  további  részterületeket  vizsgál,  amelyek 

segítik a kommentátorokat munkájukban. A Korán legjelentősebb segédtudományainak 

néhány példája:

190 A tudomány, vagy segédtudomány kifejezések használatát  azért  találtuk helytállónak, mert az arab 
források  olyan  tematikai  listákat  kapcsolnak  a  Korán  szövegének  tanulmányozásánál  alkalmazott 
különböző szempontokhoz, amelyekben a témák általában a ›maÝrifat‹ [valaminek ismerete] szófordulat-
tal kezdődnek. Lásd ËÁlid al-Sabt, ManÁhil al-ÝirfÁn fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn – DirÁsa wa taqwÐm, 60-81.
191 MannÁÝ al-QaÔÔÁn, MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 12.
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(1)  A  Korán  kinyilatkoztatása  [waÎy],  szövegének  lejegyzése  [kitÁba], 

összegyűjtése [ÊamÝ] és a szúrák sorba rendezése [tartÐb] történetének ismerete.

(2) A Korán kinyilatkoztatási okainak ismerete [asbÁb al-nuzÙl].

(3) A mekkai és medinai Korán-fejezetek megkülönböztetésének ismerete  [al-

makkÐ wa-l-madanÐ].

(4) Az eltörlő [hatályon kívül helyező] és eltörölt részek ismerete [al-nÁsiÌ wa-

l-mansÙÌ].

(5) Az egyértelmű és a többértelmű áják [al-muÎkam wa al-mutašÁbih] valamint 

a ›problematikus‹, nehezen értelmezhető áják [muškil] ismerete.

(6) A Korán szövegvariánsainak, olvasatainak ismerete [qirÁÞÁt].192

Három alapmunkát kell kiemelni ki ebben a témában: al-ZarkašÐ (megh. 1392) 

al-BurhÁn fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn [A Korán tudományok bizonysága] című értekezését, al-

SuyÙÔÐ  (megh.  1505)  al-ItqÁn  fÐ  ÝulÙm  al-qurÞÁn [A  Korán  tudományok  tökéletes 

összefoglalása] című Korán-enciklopédiáját, valamint al-ZurqÁnÐ (megh. 1947) ManÁhil  

al-ÝirfÁn fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn [a Korán tudományok ismeretének forrásai] című munkáját. 

A  napjainkban  e  témában  írt  munkák  közül  kiemelnénk  SubÎÐ al-ÑÁliÎ és 

MannÁÝ  al-QaÔÔÁn azonos címen –  MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn [Tanulmányok a Korán 

tudományok terén] – írt  munkáikat,  valamint MuÎammad  ÝAlÐ  al-ÑÁbÙnÐ Al-tibyÁn  fÐ  

ÝulÙm al-qurÞÁn [A nyilvánvalóvá tevő a Korán tudományok terén] címmel írt munkáját. 

Disszertációnk legalapvetőbb forrásai között MannÁÝ al-QattÁn említett munkáját, illetve 

ËÁlid  al-Sabt  ManÁhil  al-ÝirfÁn  fÐ  ÝulÙm  al-qurÞÁn  –  DirÁsa  wa  taqwÐm elnevezésű 

munkáját emelnénk ki. 

192 al-ÑÁbÙnÐ, al-TibyÁn fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 10.
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7. 2. A muÎkamÁt és a mutašÁbihÁt terminológiája

A  Korán  szövegének  elemzése  során  a  kiemelkedő  nyelvtudósok  és 

vallásjogászok  arra  az  álláspontra  jutottak,  hogy  a  Koránban  vannak  egyértelmű, 

meghatározott  jelentésű  áják  [ÁyÁt  muÎkamÁt] amelyek  megértéséhez  nincs  szükség 

alapos  kutatásra  és  szövegmagyarázatra,  és  ezen  kívül  vannak  többértelmű,  vagy 

homályos  értelmű  Korán-áják  [ÁyÁt  mutašÁbihÁt],  amelyek  értelmezésre  szorulnak, 

amiatt, hogy ismeretlen a jelentésük, vagy mert többértelműek, és így nem világos, hogy 

mely  jelentés  vonatkozik  a  szóban  forgó  ájára.  Annak  érdekében,  hogy  ezt  a 

segédtudományt  az  előbbi  leegyszerűsítő  megállapításon  túl,  mélyebben  és 

részletesebben  tanulmányozhassuk,  egyrészt  át  kell  tekinteni  a muÎkamÁt  és 

mutašÁbihÁt kifejezések nyelvtani képzését, a Koránban való előfordulásukat, és el kell 

végeznünk a lexikográfiai alapon nyugvó elemzésüket. 

(1) A muÎkamÁt és mutašÁbihÁt kifejezések általános jelentése

A  muÎkamÁt kifejezés  többesszám,  egyesszáma  a  muÎkam,  amely  a  Î-k-m 

igegyökből származik. Az I. igetörzsben a Îakama azt jelenti:  ›döntést hozni, dönteni 

két dolog között‹.  A II.  igetörzsben a  Îakama igéből  Îakkama lesz,  ami azt  jelenti: 

›döntésért  fordult  valakihez,  vagy ítélethozatalra  jelölt  valakit‹.  A III.  igetörzsben  a 

ÎÁkama azt jelenti: ›perbe fogott‹. 

A  muÎkam  szó  lexikográfiai  szempontból  a  Î-k-m gyökből  képzett  IV. 

igetörzshöz, vagyis az aÎkama igéhez tartozik, melynek szótári jelentése: ›biztosan tart, 

visszatart‹ [pl. lovat]. Ebből az igéből származtatható a gyakran idézett Îikma főnév is, 

amit általában bölcsességként fordítunk, de valójában azt jelenti, hogy olyan szellemi 

képesség,  amely  visszatartja  az  embert  a  meggondolatlan,  illetlen  viselkedéstől.  Az 

aÎkama főnévi  igeneve  az  iÎkÁm,  amelynek  alapjelentése  egy  dolog,  vagy  feladat 

›helyes, pontos elvégzése‹. 

MannÁÝ al-QaÔÔÁn  szerint  ebből a jelentésből  levezethető,  hogy az  ›iÎkÁm al-

kalÁm‹ azt  jelenti:  ›a  beszéd  pontosítása  azáltal,  hogy  megkülönböztetjük,  és 

elkülönítjük a beszédben közölt valós információkat a hamisaktól‹.193 

193 al-QaÔÔÁn, MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 220.
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Ez  alapján  kijelenthetjük,  hogy  a  kalÁmun  ÎakÐm/kalÁmun  muÎkam  jelzős 

szerkezet a precízen megfogalmazott, az igazságnak megfelelő, bölcs beszédet jelenti. 

Az iÎkÁm előbb ismertetett jelentéseire a Koránban is találunk számos példát: 

„Alif-lÁm-rÁÞ. Ezek a Bölcs Írás ájái [ÁyÁtu l-kitÁbi l-hakÐm].” [Korán 10:1]

„Alif-lÁm-rÁÞ.  Írás  [ez],  amelynek  ájái  pontosan  megfogalmazottá/bölccsé  

tétettek [uÎkimat  ÁyÁtuh], és részletesen el lettek magyarázva a Bölcs és Mindentudó  

által.” [Korán 11: 2]

A vallástudósok ezek alapján kifejtik, hogy az iÎkÁm szó általános jelentéséből 

adódik, hogy az egész Korán muÎkam, tehát pontosan fogalmazott, jól érthetően közölt, 

bölcs beszéd, és a Korán-versek mind muÎkamÁt, vagyis értelmessé, bölccsé tett áják.194 

Van  azonban  a muÎkam kifejezésnek  a  Korán  szövegére  vonatkozó  speciálisabb 

jelentése is, amelyről Ibn Qutayba tesz említést  egy  nehezen értelmezhető Korán ája 

[Korán 13: 39] értelmezése kapcsán, amely így szól:

„ AllÁh eltörli azt, amit akar, és megtart [amit akar], és nála van az Ősírás 

[umm al-kitÁb].” [Korán 13: 39] 

Ez a Korán-ája a Korán tudományok egy fontos területével függ össze, amit a 

szakirodalom úgy ismer, mint a Korán eltörlő, hatályon kívül helyező ájái [nÁsiÌ] és a 

Korán eltörölt ájái [mansÙÌ]. Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznánk ezzel a témával 

kapcsolatban, annyit mindenképpen szükséges megemlíteni, hogy al-SuyÙÔÐ szerint 21 

olyan ája van a Koránban, amellyel kapcsolatban felmerült, hogy érvényessége el lett 

törölve egy másik által.195 

Az alábbi két Korán ája feltárja annak a lehetőségét,  hogy ilyenfajta változás 

történik a kinyilatkoztatással kapcsolatban: 

„Ha  egy  áját  eltörlünk,  vagy  elfeledtetünk,  akkor  egy  jobbat,  vagy  hozzá  

hasonlót hozunk helyette. Vajon nem tudod, hogy  AllÁh mindenre képes?”  [Korán 2: 

106]

194 al-QaÔÔÁn,  MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn,  220.  A Koránban az  aÎkama ige és származtatott formái hét 
helyen fordulnak elő: 3:7; 10: 1; 11:1; 22: 52; 31:2; 36: 2; 47: 20. 
195 al-SuyÙÔÐ, al-ItqÁn fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, II/55-71.
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„És amikor kicserélünk egy áját egy másik ájával – és AllÁh tudja a legjobban,  

mit bocsát le – azt mondják: Bizony te [Mohamed] nem vagy más, csupán egy hamisító!  

Azonban a legtöbbjüknek nincs tudása.” [Korán 16: 101] 

Visszatérve  a muÎkammal  kapcsolatos,  Ibn  Qutayba  által  értelmezett  Korán 

ájához, a tudós az előzők fényében interpretálja ezt a nehezen értelmezhető áját.  Ibn 

Qutayba szerint ez az ája azt jelenti,  hogy Isten eltörli  a Koránból azt, amit akar,  és 

helyén hagyja [nem törli el] azt, ami biztos, változatlan [muÎkam] és Nála van a Korán 

eredete.196 Ezzel megállapítja,  hogy  a  Koránban  vannak  változatlan  [muÎkam] áják, 

amelyeket Isten nem töröl el, vagy helyez hatályon kívül, szemben azokkal amelyeket 

eltöröl [mansÙÌ].

A  másik  általunk  vizsgált  kifejezés,  a  mutašÁbihÁt,  a  mutašÁbih  szó 

többesszáma.  A  mutašÁbih  a š-b-h igegyökből  származik.  Az  I.  igetörzs,  a  šabaha 

jelentése:  ›hasonlít‹, az  általunk  vizsgált  terminus  releváns  igetörzse  azonban  a  VI. 

igetörzs,  amelynél  az  ige  már  kölcsönösséget  fejez  ki,  így  a  tašÁbaha ige  szótári 

jelentése:  ›egymáshoz  hasonlítanak,  megkülönböztethetetlenek‹.197 Ezt  a  jelentést 

olvashatjuk a következő Korán-ájában: 

„És  add  örömhírül  azoknak,  akik  hisznek  és  jótetteket  cselekszenek,  hogy  

Kertjeik  lesznek,  amelyek  alatt  folyók  folynak.  Valahányszor  csak  ellátást  kapnak  

gyümölcseikből,  azt  mondják:  'Ez  ugyanaz,  amit  korábban  kaptunk  ellátásként',  és  

ahhoz hasonlót  [mutašÁbihan]  kapnak, s tisztává tett feleségeik lesznek, és örökké ott  

fognak maradni.” [Korán 2:25]

MannÁÝ al-QaÔÔÁn megjegyzi, hogy ennél a versnél a paradicsomi gyümölcsök 

színéről van szó, amely hasonlít az evilági gyümölcsök színére, majd azzal folytatja, 

hogy a tašÁbuh al-kalÁm kifejezés ›azonos, egyforma beszédet jelent, amelynek egyes 

részletei  igazolják  a  többit‹.  Ebben  az  értelemben  pedig  az  egész  Korán  mutašÁbih 

hiszen  minden  egyes  része  egyformán  fennkölt,  tökéletes  és  igazolja  egyik  része  a 

másikat:

„AllÁh bocsátotta le a legszebb beszédet, Írásként, mely hasonló [mutašÁbihan] 

és ismétlődő [részekből áll].” [Korán 39: 23]

196 Ibn Qutayba, TafsÐr ÈarÐb al-qurÞÁn, 228.
197 A Koránban a tašÁbaha ige és származtatott formái tíz helyen fordulnak elő: 2: 25; 2: 70; 2:118; 3:7 
[kétszer]; 6: 99; 6: 141 [kétszer]; 13:16; 39: 23.
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A  Korán  tehát  egészében  hasonló,  vagyis  részei  igazolják  egymást,  és  ez  a 

mutašÁbih  általánosságba  vett  jelentése.  MannÁÝ  al-QaÔÔÁn  véleménye  szerint  a  két 

terminus nem áll ellentétben egymással, vagyis a Korán egyszerre precízen, tökéletesen 

megfogalmazott, bölcs  [muÎkam] és részletei egymást igazolják, és kijelentései között 

nincs ellentmondás [mutašÁbih].198

(2) A muÎkamÁt és a mutašÁbihÁt általános terminológiai meghatározása

Láthattuk, hogy a muÎkam és mutašÁbih kifejezések két eltérő, de nem ellentétes 

jelentést  hordoznak,  mivel  két  eltérő  alkalmazási  tartományba  tartoznak:  az  első  a 

precizitás, míg a másik a belső koherencia tartományába tartozik. Létezik azonban egy 

olyan  alkalmazási  terület,  ahol  érdekes  módon  ellentétpárként  funkcionálnak,  ami 

véleményünk szerint a Korán lexikográfiája  szempontjából a kutató számára ritka és 

érdekes jelenségként aposztrofálható. 

Az arab nyelvben, így a Korán szövegében is előfordul, hogy egy ugyanazon szó 

egyszerre két egymással ellentétes jelentést foglal magában, tehát egyszerre hordoz egy 

jelentést  és  annak  ellentétét  is.  A  Ûanna ige  például  egyszerre  hordozza  a  yaqīn 

[meggyőződés] és a šakk [kétség] jelentéseket [ezeket aÃdād elnevezéssel illetik].  

A  szóban  forgó  terminusok  esetében  az  általunk  lexikográfiai  szempontból 

végzett elemzés során, kutatásunk nézőpontjából egy merőben új jelenséget vehettünk 

észre.  Véleményünk  szerint  ezzel  bizonyítást  nyer,  hogy  a  nyelvi  környezet  és  az 

alkalmazási tartomány változásával a két terminus jelentése olyan mértékben módosul, 

hogy immár ellentétpárként funkcionálnak.

A jelentésmódosulás véleményünk szerint annak tudható be, hogy a muÎkamÁt 

és  mutašÁbihÁt  szópár  az  említett  ájában  nem  a  korábban  említett  általános 

alkalmazásban, hanem az értelmezhetőség kérdésének speciális tartományában jelenik 

meg.  Ez  a  speciális  alkalmazás  pedig  a  következő Korán-ája  alapos  elemzése  útján 

figyelhető meg:

 

  َفَأّما اّلِذيَن ف ُقُلوِبِهْمُمَتَشاِبَهاٌت َوُأَخُر ُأّم اْلِكَتاِب ُهّن ّمْحَكَماٌتُهَو اّلِذَي َأنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَياٌت "
 َزْيٌغ َفَيّتِبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاء َتْأِويِلِه َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإّل الّلُه َوالّراِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َيُقوُلوَن

] ٧آَمّنا ِبِه ُكّل ّمْن ِعنِد َرّبَنا َوَما َيّذّكُر ِإّل ُأْوُلوْا الْلَباِب"  [سورة آل عمران الية 

198 al-QaÔÔÁn, MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 220. 
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„Ő  az,  aki  lebocsátotta  neked  az  Írást.  Ebben  vannak  meghatározott  

[muÎkamÁt] áják – ezek az Írás alapjai [umm al-kitÁb] – és más [áják] többértelműek  

[mutašÁbihÁt]. Azok, akiknek a szívében ferdeség lakozik, azt követik, ami többértelmű  

belőle,  a  kísértést,  és  [a  maguk  szájíze  szerinti] értelmezését  keresve,  ám  annak 

értelmezését senki  sem  tudja  csak  AllÁh,  és  akik  szilárdak  a  tudásban.  [Ők]  azt  

mondják: Hiszünk benne, az összes [ája] Urunktól származik. De csakis az értelemmel  

bírók okulnak [ebből].” [Korán 3:7]

Elöljáróban  megjegyzem,  hogy  a  muÎkamÁt  és  mutašÁbihÁt terminusok  nem 

csupán azért tekinthetők ebben a Korán-ájában speciális fogalmaknak, mert a Korán 3: 

7 egyértelműen két csoportba sorolja a Korán ájáit, hanem mert a két fogalomhoz olyan 

információkat  rendel,  amelyek  által  többnyire  meghatározhatóvá  válik  mindkét  ája-

csoport.  A  két  fogalom  speciális  jelentésének  meghatározására  tett  kísérletek  jól 

mutatják, milyen sokrétű kérdésről van is szó. 

Az iszlám vallástudományi körökben egyesek a muÎkamÁt alatt azokat az ájákat 

értik, amelyek jelentése közismert, míg a  mutašÁbihÁt  alatt azokat, amelyek jelentését 

egyedül Isten ismeri.  Mások szerint a  muÎkamÁt azok a Korán áják,  amelyeket meg 

lehet érteni további értelmezés vagy mérlegelés nélkül, míg a mutašÁbihÁt azok az áják, 

amelyek megértéséhez szükség van más forrásokra. Egy harmadik csoport képviselői 

úgy érvelnek,  hogy egy  muÎkam ájának csak egy lehetséges  jelentése van,  míg egy 

mutašÁbih ájának  számos  lehetséges  jelentése  lehet,  és  amelyek  közül  a  leginkább 

megfelelő jelentést kellene figyelembe venni.199 

Eltekintve  attól,  hogy  a  tudósok  a  muÎkamÁt  és  mutašÁbihÁt kifejezéseket 

különböző aspektusból vetették össze, ami mindhárom említett megközelítésnél közös, 

hogy a két terminus a speciális alkalmazás miatt valódi ellentétpárt képez, szemben a 

korábban már ismertetett  általános  alkalmazásukkal.  Az imént  szemléltetett  jelenség, 

vagyis hogy az egyébként nem ellentétes Korán-fogalmak az alkalmazási tartományok 

megváltozásával ellentétpárrá válhatnak, kutatói szemmel roppantul érdekes jelenség.

A  lényegi  kérdés  véleményünk  szerint  a  megváltozott  jelentésű  terminusok 

lexikográfiai  szempontból  való  meghatározása  marad.  Ennek  érdekében  egy  újabb 

lexikográfiai  egység  vizsgálata  szükséges,  nevezetesen,  egy  olyan  fogalomnak  a 

tisztázása, amelynek esetében Ibn Qutayba igen markáns véleményt fogalmaz meg, és 

amelyet egy későbbi fejezetrészben részletesen ismertetünk és elemezünk. 

199 al-QaÔÔÁn, MabÁhith fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 221.
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Ez  a  lexikográfiai  egység  az  utóbbi  Korán-ájában  kiemelt  ›umm  al-kitÁb‹  

fogalma. Ami azonban már most a fenti ájából egyértelműen kitűnik, hogy a Koránban 

található muÎkamÁt áják a Korán alapjait [umm al-kitÁb] képezik, vagyis olyan Korán-

ájákról van szó, amelyek a Korán lényegi, nélkülözhetetlen részét képezik. 

A muÎkamÁt ájáknak ezen jellemzőjét támasztja alá al-NawawÐ, híres ›Negyven 

hagyományában‹ [al-aÎÁdÐ× al-arbaÝÙn  al-nawawiyya],  amelyben  megemlít  egy  ide 

vonatkozó  hadíszt,  midőn  Mohamed  próféta  a  megengedett  és  tilalmas  dolgokat 

hangsúlyozza, és utal az iszlám lényegi, nélkülözhetetlen tanításaira. Ezzel – jóllehet bár 

kimondatlanul – a  muÎkamÁt  Korán áják tartalmára utal, és megkülönbözteti azokat a 

hadísz szóhasználatában ›kétesnek‹ [muštabihÁt] nevezett, nem egyértelmű dolgoktól:

ِإن اللل بّين وإن الرام بّين وبينهم أمور مشتبهات ل يعلمُهّن كثي من الناس""
[رواه البخاري ومسلم] 

„Bizony a megengedett  [dolgok] nyilvánvalók,  és  bizony a tiltott  [dolgok] is  

nyilvánvalók.  A kettő között  vannak homályos,  nem egyértelmű dolgok [muštabihÁt],  

amelyeket sok ember nem ismer […].”200

Az említett  Korán-ája és az iménti  hadísz alapján,  a  vallástudósok szerint  az 

iszlám tanításainak két csoportját lehet egymástól élesen megkülönböztetni:

(1)  A  muÎkamÁt  áják  csoportjába  tartozókat,  mint  amilyenek  a  megengedett 

[ÎalÁl] és a tilalmas  [ÎarÁm] dolgok, az előírások [farÁÞiÃ], a hittel kapcsolatos olyan 

alapvető tanítások, mint például az egyistenhit [tawÎÐd], és a halál utáni feltámadás [al-

baÝ×/al-qiyÁma], valamint a szankciók [ÎÙdÙd]. 

Tehát, ezek a képezik az Írás alapjait  [umm al-kitÁb], és az ezekre utaló áják 

világos, félreérthetetlen jelentéssel bírnak az arab nyelvben, megérti őket minden arabul 

beszélő  személy,  így  a  vallásjog  szempontjából  a  muszlimok  közül  senki  sem 

hivatkozhat  arra,  hogy nem érti  vagy nem ismeri  ezeket  a  kijelentéseket.  Példa egy 

muÎkam Korán ájára: 

„Ó, ti, akik hisztek! Amikor megnevezett határidejű kölcsönről szerződtök, akkor  

írjátok le! És egy írnok írja le [a szerződést] igazságos módon közöttetek […].” [Korán 

2: 282]

200 al-BuÈÁ, al-WÁfi fÐ šarÎ al-arbaÝÐn al-nawawiyya. A ›muštabih‹ kifejezés egyetlen helyen fordul elő a 
Koránban: 6: 99. 

89



(2) A mutašÁbihÁt áják csoportjába tartozókat, amelyek a Korán 3:7 szerint nem 

képezik  a  hívők  által  elsajátítandó  lényeges  tanításokat,  hiszen  nem  részei  az  Írás 

alapjainak  [umm  al-kitÁb].  A  tudósok  általában  ide  sorolják a  nem  egyértelmű, 

rendhagyó és  ritkaságszámba  menő vallásjogi  eseteket,  melyek  további  vizsgálódást 

igényelnek, illetve a Koránban szereplő egyes isteni neveket vagy isteni attribútumokat, 

sőt  a  túlvilágra  vonatkozó részletes  adatokat,  vagy olyan,  a  távoli  jövőre  vonatkozó 

ismereteket, mint a Feltámadás időpontja. 

Az  effajta  Korán-ájákra  utal  a  fent  említett  hadíszban  szereplő  muštabihÁt  

kifejezés  is,  amely  jelentését  tekintve  nem különbözik  a  mutašÁbihÁttól  [mindkettő 

jelent kétest, nem egyértelműt], azt az árnyalatbeli különbséget leszámítva, ami abból 

adódik,  hogy  a  š-b-h igegyökből  származó  muštabihÁt a  VIII.  igetörzsből,  míg  a 

mutašÁbihÁt a VI. igetörzsből van képezve. 

Ibn Qutayba ezzel kapcsolatban tesz egy lexikográfiai megjegyzést, mégpedig, 

hogy a mutašÁbih szónak nem csupán › kétes, bizonytalan‹ jelentése van, hanem minden 

olyan dolog, amely ›homályos, rejtélyes‹, az is mutašÁbih.201 

A  mutašÁbih ájákban  olyan  szavak  is  szerepelnek,  amelyek  adott  esetben 

alkalmasak arra, hogy Istent antropomorf szavak segítségével írják le, mint például az 

alábbi áják, melyekből akár arra is lehetne következtetni, hogy Istennek van kiterjedése, 

keze, vagy arca: 

„A Könyörületes elhelyezkedett [istawÁ] a Trónuson.” [Korán 20: 5] 

„AllÁh keze [yad AllÁh] az ő kezük felett van.” [Korán 48:10]

„Minden dolog elpusztul, kivéve az Ő arca [waÊhah].” [Korán 28:88]

Az iszlám korai évszázadaiban kialakult egy széleskörű vita azokról a teológiai 

kérdésekről, amelyek az előző antropomorfnak tűnő fogalmakból adódtak, és ez a vita 

mindmáig nem zárult le végérvényesen. Egyes tudósok, mint például MÁlik ibn Anas és 

AÎmad ibn Íanbal meg voltak győződve, hogy ezeket az attribútumokat szó szerint kell 

venni, de magyarázat nélkül  [balÁ kayf].  Ennek szellemében maradt fenn  AÎmad Ibn 

Íanbalról:  „MarrirÙhÁ  kamÁ  ÊÁÞat  [továbbítsátok  olyan  formában,  ahogyan  jött].” 

Hasonlóképpen,  al-BaÈawÐ (megh.  1122),  Ibn  Taymiyya (megh.  1328)  és  Ibn  Ka×Ðr 

201 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 102.
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(megh.  1373) szintén előnyben részesítették az ilyen áják szó szerinti,  magyarázatot 

elhagyó olvasatát. 

Ez a  fajta  vélemény szöges ellentétben áll  a  muÝtazilita  racionalistákéval,  aki 

azzal  érveltek,  hogy az efféle  Korán-áják értelmezést  igényelnek,  de képletesen kell 

értelmezni azokat. Olyan, jól ismert Korán kommentátorok, mint például al-RÁzÐ (megh. 

1209),  al-ZamaÌšarÐ (megh.  1144),  al-BayÃÁwÐ (megh.  1286)  és  Ibn  ÝArabÐ (megh. 

1240),  a  muÝtaziliták  véleménye  felé  hajlottak,  és  úgy  vélték,  hogy  azok  az  áják, 

amelyek  Isten  tulajdonságaira  utalnak  a  mutašÁbihÁt  közé  tartoznak,  tehát nem 

egyértelműek, ezért valamilyen formában értelmezést igénylenek. 

Végezetül, e rövid filozófiai kitérő után, a muÎkamÁt és mutašÁbihÁt ellentétpár 

eddig  ismertetett  jelentéseit  összevetve  kijelenthető,  hogy  ezen  fogalmak  speciális 

alkalmazása által, a muszlim gondolkodásban a muÎkamÁt Korán áják általánosságban 

az  egyértelmű,  és  nélkülözhetetlen,  valamint  értelmezés  vagy  mérlegelés  nélkül 

megismerhető részét adják a Koránnak, míg a  mutašÁbihÁt áják kívül esnek a Korán 

egyértelmű,  lényegi,  és  minden  hívő  által  megismerhető  részén,  mivel  jelentésüket 

egyedül Isten ismeri. Mások szerint a mutašÁbihÁt azok az áják, amelyek megértéséhez 

szükség van más forrásokra. Egy harmadik csoport képviselői úgy érvelnek, hogy egy 

muÎkam ájának csak egy lehetséges jelentése van, míg egy  mutašÁbih ájának számos 

lehetséges  jelentése  lehet,  és  amelyek  közül  a  leginkább  megfelelő  jelentést  kellene 

figyelembe venni.202 

7. 3. Ibn Qutayba nézete a muÎkamÁt és mutašÁbihÁt fogalmakról 

Az előző fejezetrészben meghatározott megállapítás a muÎkamÁt és mutašÁbihÁt  

ellentétpárral kapcsolatban felvet egy problematikus kérdést, nevezetesen, hogy miként 

fordulhat elő, hogy vannak a Koránban nem egyértelmű,  nehezen értelmezhető áják, 

miközben a Korán azt állítja magáról, hogy: „Ájái precízen megfogalmazottá/bölccsé  

tétettek [uÎkimat  ÁyÁtuh],  és részletesen el lettek magyarázva a Bölcs és Mindentudó  

által.” [Korán 11: 2] 

Ezt a látszólagos ellenmondást  feloldandó szükségesnek tartjuk egy korábban 

már vizsgált Korán-ája [Korán 3:7] recitálásának technikájával kapcsolatos, úgynevezett 

›szünet‹ [waqf], illetve az abban szereplő, újabb lexikográfiai egység, a taÞwÐl kifejezés 

alaposabb vizsgálatát,  annak ellenére, hogy a  taÞwÐl kifejezést  egy korábbi fejezetben 
202 al-QaÔÔÁn, MabÁhith fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 221.
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egyszer  már  megvizsgáltuk.  Tény  az,  hogy  a mutašÁbihÁt  áják  vallástudományi 

meghatározása  tekintetében  a  tudósok  között  két  egymással  szöges  ellentétben  álló 

nézet alakult ki:

(1) A mutašÁbihÁt olyan áják, amelyek valódi értelmét egyedül Isten ismeri. Ibn 

MasÝÙd,  Ibn  ÝAbbÁs és  sokan a  Próféta  társai  közül  ezt  a  jelentést  vették  alapul,  és 

értelmezésüket  a  fenti  szövegtől  eltérő  olyan  olvasati  variánsok  alkalmazásával  is 

alátámasztották,  mint Ibn  ÝAbbÁs következő olvasata:  „wa ma yaÝlamu taÞwÐlahÙ illÁ  

AllÁh, wa yaqÙlu-l-rÁsihÙna fi-l-Ýilm [és nem ismeri annak értelmezését, csak AllÁh, és  

azt mondják a tudásban szilárdak].”203

(2)  A mutašÁbihÁt  olyan áják, amelyek értelmét Istenen kívül tudhatják mások 

is:  azok  a  szilárd  tudású  hívők,  akik  számára  Isten  feltárja  ezen  homályos  versek 

értelmét, így érthetővé és egyértelművé válnak számukra. Az utóbbi értelmezés mellett 

érvelt  többek  között  al-NawawÐ,  aki  Muslim  ÑaÎÐÎ gyűjteményéhez  fűzött 

kommentárjában kifejtette, hogy azért tartja helyesebb értelmezésnek az utóbbit, mert 

elképzelhetetlen, hogy Isten [Allah] olyan dologról beszéljen szolgáinak, amit egyetlen 

teremtmény sem ismerhet.204

Ibn  Qutayba  a  második  vélemény  mellett  száll  síkra.  Azt  mondja:  „Nem 

tartozunk azok közé, akik azt állítják, hogy a Koránban szereplő homályos [mutašÁbih]  

[kifejezéseket]  nem  ismerik  a  tudásban  szilárdak.  Ez  a  nyelvvel  és  a  jelentéssel  

szembeni  tévedés  azoktól,  akik  [helytelenül] értelmezik,  hiszen  AllÁh nem küldött  le  

semmit a Koránból, kivéve olyat, ami hasznos a szolgáinak, és hogy rávezessen arra a  

jelentésre, amit [közölni] akart.”205 

Mindebből  elsődlegesen  az  szűrhető  le,  hogy a  tudósok  véleménye  igencsak 

megosztott  ebben  a  kérdésben,  hiszen  jelentős  eltérést  láthatunk  a  mutašÁbihÁt 

jelentésének  megértéséről  alkotott  véleményük  terén.  A  tudósok  egyik  csoportja 

számára  a  mutašÁbihÁt jelentését  csak  Isten  [Allah]  ismeri,  a  másik  csoport  szerint 

azonban nem csupán Isten [Allah] ismeri, hanem a jámbor, istenfélő hívők is.

De  valóban  ennyire  messze  állna  egymástól  a  két  csoport  a  mutašÁbihÁt  

felfogásában? Hogy erre a kérdésre választ kapjunk, először is vizsgáljuk meg a már 

korábban említett ún. recitálás-technikai kérdést. 

203 al-QaÔÔÁn, MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 222.
204 Uo., 222.
205 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 99.
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A tudósok a beszámolók szerint nem tudtak azonos álláspontra jutni afelől, hogy 

az említett Korán-ájában [Korán 3:7] hol található a  ›szünet‹  waqf helye a szövegben, 

pontosabban hol fejeződik be a  „wa ma yaÝlamu [...]” kezdetű tagadó mondat, ezért 

nem alakult ki egységes álláspont arra nézve, hogy vajon meg kell-e állni a következő 

mondatrész végénél: „wa  ma  yaÝlamu taÞwÐlahÙ  illÁ  AllÁh [és  nem  ismeri  annak  

értelmezését, csak AllÁh].” vagy pedig tovább lehet olvasni az áját szünet nélkül, így:

„wa ma yaÝlamu taÞwÐlahÙ illÁ AllÁhu wa-l-rÁsihÙna fi-l-Ýilm [...] [és nem ismeri annak 

értelmezését, csak AllÁh és a tudásban szilárdak...].”

Az első csoport úgy véli,  hogy kötelező pontot tenni a mondat végére, míg a 

második csoport szerint tovább lehet olvasni az ája szövegét. Az első csoport számára a 

mutašÁbihÁt jelentését csak Isten ismeri, a második csoport szerint azonban nem csupán 

Isten ismeri, hanem a jámbor, istenfélő hívők is. Saját megfigyelésünk szerint egyébként 

a  hagyományőrző,  konzervatív  muszlim körökben mind  a  mai  napig  hangsúlyozzák 

›szünet‹ [waqf] alkalmazásának kötelező voltát az említett Korán-ájánál. 

Ami pedig a Korán fentebb említett lexikográfiai egységét,  a  taÞwÐl  terminust 

illeti,  az szorosan összefügg az előbb ismertetett  waqf problematikával.  A tudósok a 

beszámolók szerint eltérően értelmezték a Korán 3:7-ben szereplő taÞwÐl kifejezést. 

Ugyanis  az  első  csoportba  tartozó  tudósok,  akik  azon a  véleményen  vannak, 

hogy ›szünetet‹ [waqf] kell alkalmazni, és új mondatként kell kezelni a „wa-l-rÁsihÙna 

fi-l-Ýilmi yaqÙlÙna kullun min Ýindi rabbinÁ [a tudásban szilárdak azt mondják: 'Hiszünk  

benne, mind Urunktól való'.]”  ája-részt,  MannÁÝ al-QattÁn szerint  ők azt a véleményt 

osztják, hogy a taÞwÐl azt jelenti: a dolgok valódi természetének ismerete, mint magának  

AllÁhnak a megismerése, vagy  megismerni  a  túlvilág  valódi  természetét,  amelyet  

egyedül AllÁh ismer.”206  

A másik  csoporthoz  tartozók,  akik  úgy gondolják,  hogy nem kell  ›szünetet‹ 

[waqf]  alkalmazni  a  „wa  ma  yaÝlamu taÞwÐlahÙ  ill  AllÁh” kifejezésnél,  és  tovább 

olvassák a verset, ők a ›taÞwÐl‹ szót a ›taÞawwala al-kalÁm‹ kifejezésként értelmezik, ami 

annyit tesz: ›magyarázatot talált a beszédre‹. A Korán-kommentár terminológiájában ezt 

nevezzük tafsÐrnak, ami általánosságban a Korán szövegének emberi léptékű, könnyen 

kikövetkeztethető értelmezését jelenti. 

Ibn  Qutayba  nyelvtani  érvelésében  egy  másik  szempontot  említ  meg, 

nevezetesen,  hogy  a  „wa-l-rÁsihÙna  fi-l-Ýilmi  yaqÙlÙna  ÁmannÁ  bih”  ája-részben  a 

206 al-QaÔÔÁn, MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 224.
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yaqÙlÙna ige állapothatározói pozícióban van, mivel nem választja el  "wa" kötőszó az 

előtte álló prepozíciós szerkezettől, tehát az áját valójában így kell helyesen érteni: „és  

nem  ismeri  annak  értelmezését,  csak  AllÁh,  és  akik   tudásban  szilárdak,  mondván  

hiszünk benne.”207

Azok a tudósok, akik erre  az álláspontra  helyezkedtek,  az ő felfogásukban a 

homályos, többértelmű  [mutašÁbih] áják értelme feltárható, amennyiben hozzáértő, és 

istenfélő tudósok találnak egy azonos témában kinyilatkoztatott  muÎkam  verset, vagy 

egy  prófétai  hadíszt,  vagy  pedig  valamilyen  arab  nyelvi  bizonyítékot,  de  az  így 

kikövetkeztetett  értelmezés  sosem világít  rá  az  emberi  elme  által  megismerhetetlen 

túlvilági élet részleteire, vagy a még inkább láthatatlan isteni szférára.208  

Véleményünk  szerint  Ibn  Qutaybának  ezen  érvelése  briliáns,  hiszen  a  fenti 

okfejtéssel és elemzéssel feloldható az a látszólagos ellentét,  és  teológiai feszültség, 

amely kialakult a mutašÁbihÁt terminus kétféle értelmezésével kapcsolatban, miután az 

elemzés során egyértelművé vált, hogy a különbség a  ta’wÐl kifejezés értelmezésében 

rejlik, és hogy a tudósok mindkét csoportja a  ta’wÐl terminus értelmezésének egy-egy 

aspektusát ragadta meg. 

Végezetül,  ezen  a  ponton  szükséges  visszatérni  a  muÎkamÁt  ájákhoz,  egy 

véleményünk  szerint  meglehetősen  általánosító  nézet,  tévhit  eloszlatására.  A 

vallástudósok nagy többsége úgy véli, hogy a muÎkamÁt áják megértéséhez egyáltalán 

nincs szükség alapos kutatásra és szövegmagyarázatra, mivel többen úgy tartják, hogy 

azok  jelentése  nyilvánvaló  bárki  számára,  aki  jártas  az  arab  nyelvben.  Az  alapos 

szövegelemzés  azonban  sok  esetben  igazolja,  hogy  ez  bizony  nem  tekinthető 

kiegyensúlyozott  álláspontnak.  Megfigyeléseink  szerint  ugyanis  nem  csak  a 

mutašÁbihÁt áják kapcsán van szükség szövegmagyarázatra, hanem a legtöbb esetben a 

muÎkamhÁt áják  esetében  is.  Bizonyos  esetekben,  bár  eleinte  úgy  tűnik,  hogy 

egyértelmű versekről van szó, sokkal bonyolultabbá válik a helyzet, amikor egy másik 

szemszögből ítéljük meg ugyanazt a Korán-áját. Nézzük meg az 1. szúrából a második 

áját: „A hálatelt dicséret Allahot illeti, a világok Urát.” [Korán 1:2] 

Első ránézésre ez az ája egyértelmű jelentésűnek tűnik. A tüzetesebb elemzés 

azonban  rámutat  arra,  hogy  a  ›hálatelt  dicséret‹ és  a  ›világok‹ olyan  kifejezések, 

amelyek bizony ugyancsak értelmezésre szorulnak. Nincs ez másként a többi Korán-ája 

esetében  sem,  amelyek  szintén  ebbe  a  kategóriába  tartoznak,  és  ugyancsak 
207 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 100.
208 al-QaÔÔÁn, MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 224.
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egyértelműnek látszanak, mint a jól ismert koráni parancs: „Végezd el az imádkozást a  

Rólam való megemlékezésért!” [Korán 20: 14] 

Noha a felszólítás egyértelmű, a parancs tárgya, vagyis maga az imádkozás, mint 

rítus már korántsem az,  hiszen sem elvégzésének módját,  sem részletezését  tekintve 

nem egyértelmű  ez  az  ája,  vagyis  szükség  van  annak  tisztázására,  hogy  mi  számít 

imádkozásnak,  és  hogy  milyen  részletekből  áll.  Mindezzel  csupán  azt  kívántam 

érzékeltetni, hogy óvatosnak kell lenni a kategorizálásnál, mert előfordulhat, hogy egy 

adott  Korán-áját  helytelen  kategóriába  sorolunk,  aminek  következtében  elmulasztjuk 

egy  mutašÁbih Korán-ájának a  szövegmagyarázatát,  mert  tévesen a  muÎkamhÁt áják 

közé soroltuk.

7 .4. Ibn Qutayba nézete a Korán ›problematikus‹ [muškil] részeiről

Mint azt a disszertáció elején már jeleztem, jelen értekezés középpontjában Ibn 

Qutayba Korán-értelmezéssel kapcsolatos művei állnak, és miután a muškil al-qurÞÁn a 

szerző által használt egyik fő terminus, ezért szükségesnek láttuk kiemelten foglalkozni 

vele  a  muÎkamhÁt és  mutašÁbihÁt  ismeretének keretén belül,  annál  is  inkább, mivel 

szoros összefüggést látunk a muškil terminus és a korábban kimerítően elemzés alá vont 

mutašÁbihÁt terminus között. 

A  muškil  al-qurÞÁn  fogalom  megítélésünk  szerint  a  Korán  problematikus, 

nehezen  értelmezhető  részeit  jelenti.  A  muškil  terminus  ugyanis  a š-k-l  igegyökből 

származik, amely a IV. igetörzs esetében az šabaha igét adja, a muškil pedig az utóbbi 

ige cselekvő melléknévi igeneve. Annak érdekében, hogy alátámasszuk álláspontunkat a 

muškil  al-qurÞÁn jelentéséről,  megemlítjük  az  aškala  ige  jelentésével  kapcsolatban  a 

híres nyelvész, Ibn al-AnbÁrÐ véleményét, aki a következőket fogalmazta meg a „qad 

aškala Ýalayya al-amr” mondatról: „ez azt jelenti, hogy összekeveredett mással”.209 Ibn 

ManÛÙr (megh. 1312) szerint az aškala azt jelenti: ›zavarossá vált‹.210

Ibn Qutayba szerint az  aškala  ige azt jelenti:  „Átvette más alakját,  ami által  

magához  hasonlóvá tette,  és  ahhoz  hasonlóvá  lett.”, majd  a  muškil  kifejezésről  azt 

mondja:  „ezt mondják minden olyan dologról, amely rejtelmes, még ha rejtelmessége  

nem is ebből az irányból fakad”.211

209 al-ManÒÙr, Muškil al-qurÞÁn al-karÐm, 43.
210 Uo., 45.
211 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 102.
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A nyelvtudomány szakértőinek megközelítésén túl, például a fiqh szempontjából 

vizsgálva, a hanafita vallásjogászok a muškil terminust a Korán és a szunna szövegeiben 

szereplő azon szavak esetében használták, melyek jelentését ismeretlennek  [mubham] 

illetve  rejtettnek  vagy  rejtelmesnek  [ÌafÐ] tartották,  és  ezzel  a  meghatározással 

gyakorlatilag a muškil terminus a mutašÁbih szinonimájává vált számukra, de hozzá kell 

tenni,  hogy  al-ŠÁÔibÐ,  a málikita vallástudós sem vélekedik másképpen. A  mutašÁbih 

terminus  meghatározásánál  szembeállítja  az  aškala  igét  a  bayyana igével:  „A 

mutašÁbih azt jelenti: ma aškala maÝnÁh [amelynek jelentése rejtelmes, amelyet homály  

fed], wa lam yubayyan maÈzÁh [és nem lett világossá téve a célja].”212 

Ami  a  hadísztudományt  illeti,  megfigyelhető,  hogy  a  hadísztudósok 

előszeretettel  használják  a  muškil  terminust,  nem  csupán  olyan  esetekben,  amikor 

látszólagos ellentmondás jelentkezik két vagy több hadísz között, hanem minden olyan 

hiteles hadísz szövegmagyarázatának esetében is, amely első ránézésre egyértelműnek 

tűnik,  mivel  töretlen  a   bizalom  a  hitelességük  felől.213 Ibn  al-ÉawzÐ talált 

›problematikus‹ kifejezéseket  al-BuÌÁrÐ és  Muslim  ÑaÎÐÎ hadísz-gyűjteményeiben is, 

amelyekről  azt  mondta  e  témában  írt  művének  elején:  „Ismert,  hogy  a  jelentés  

magyarázatának sürgetőbb, a jelentésbeli homályosság felfedésének pedig jogosabb a  

nyilvánvalóvá tétele.”214

A Korán-exegézist illetően, a Korán-tudományok szakértői számos művet írtak a 

muškil  al-qurÞÁn témakörében.  Ibn Qutayba Korán kommentárja,  a  TaÞwÐl  muškil  al-

qurÞÁn [A Korán ›problematikus‹ részeinek értelmezése] az egyik legrégebbi mű, amit 

ebben  a  témában  valaha  írtak.  Az  efféle  művekben  egyértelműen  kitűnik,  hogy  a 

tudósok  a  nehezen  értelmezhető,  problematikus Korán-ájákra  alkalmazzák  a  muškil  

terminust, legyen szó egy adott ájában előforduló rejtelmes kifejezésről [al-lafÛ al-ÌafÐ], 

a  szójelentésről,  lexikográfiai  egységről [al-maÝnÁ],  a  Korán ájái  közötti  látszólagos 

ellentmondásról  [tawahhum  al-taÝÁruÃ],  a  problematikus nyelvtani  [szintaktikai] 

elemzésről  [al-iÝrÁb],  vagy  a  Korán  szövegének  olvasati  módozataival  [al-qirÁÞÁt] 

kapcsolatos nehézségekről. 

A továbbiakban a szemléltetés céljából bemutatunk egy-egy példát a muškil al-

qurÞÁn  előzőleg említett alkalmazási területeire.

212 al-ManÒÙr, Muškil al-qurÞÁn al-karÐm, 48.
213 al-ManÒÙr, Muškil al-qurÞÁn al-karÐm, 52.
214 Ibn al-ÉawzÐ, Kašf al-muškil min ÎadÐ× al-ÒaÎÐÎayn, III/110.
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(1) A muškil  alkalmazása a szó vagy szóhasználat  [lafÛ] terén: Számos Korán-

értelmező alkalmazta a  muškil terminust egy szokatlan, furcsa szó  [al-lafÛ al-ÌafÐ/al-

ÈarÐb] vagy  egy  rejtelmes  jelentés  [al-maÝnÁ al-ÌafÐ] esetében.  Ibn  Ka×Ðr,  a  híres 

kommentátor,  TafsÐr al-qurÞÁn al-ÝaÛÐm munkájában,  a  következő  Korán-ája  kapcsán 

használta  a  terminust:  „Miután  Mózes  eljött  a  megszabott  idejű  találkozásra,  és  

beszédet intézett hozzá az Ura,  azt mondta: 'Uram! Mutasd meg nekem [Magad], hadd 

nézzek Rád!' [Az Úr pedig] azt mondta: 'Nem  fogsz látni Engem' [lan tarÁnÐ] […].” 

[Korán  7:  143]  Ezért  Ibn  Ka×Ðr  azt  állította:  „A  "lan" szócska  sok  tudós  számára  

mutatkozott problematikusnak [aškala] ezen a helyen.”215

(2) A  muškil  alkalmazása a jelentés  [maÝnÁ],  vagyis a lexikográfiai  egységek 

terén: Ibn Qutayba Korán kommentárja, a TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn által elemzett Korán-

áják túlnyomó többsége, és ezáltal a kommentár nagy része ebbe a kategóriába tartozik, 

ezért  erről  a  területről  a  disszertáció  vonatkozó  részében  fogunk  bővebben  szólni. 

Megemlítendő, hogy Ibn Qutayba másik Korán kommentárja, a  TafsÐr  ÈarÐb al-qurÞÁn 

[A  Korán  ›szokatlan‹ kifejezéseinek  értelmezése]  című  munkája  nevében  és 

felépítésében  ugyan  eltér  az  elsőtől,  valójában  szintén  egy  lexikográfiai  elemzés 

céljából készült mű.

(3)  A  muškil  alkalmazása  a  Korán  ájái  közötti  látszólagos  ellentmondás 

[tawahhum al-taÝÁruÃ] feloldása terén: Al-QurÔubÐ (megh. 1272) al-¹ÁmiÝ li aÎkÁm al-

qurÞÁn [A  Korán  jogszabályainak  összefoglalása]  című  munkájában,  a  következő 

Korán-ája kapcsán használta a terminust: „Ezek a küldöttek, egyeseket közülük előnyben  

részesítettünk másokkal szemben.” [Korán 2: 253] Azt mondta:  „Ez egy problematikus 

ája, hiszen a hadíszok rögzítik, hogy a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse őt – azt  

mondta:  „Ne  különböztessétek  meg  a  prófétákat!” [al-BuÌÁrÐ és  Muslim  jegyezték 

fel]216

(4) A muškil alkalmazása a Korán-versek nyelvtani [szintaktikai] elemzése [al-

iÝrÁb] terén:  AbÙ HayyÁn megemlítette  al-BaÎr  al-muÎÐÔ című  kommentárjában,  a 

következő Korán-ája kapcsán: „[Emlékezz arra] amikor Ábrahám azt mondta apjának,  

215 al-ManÒÙr, Muškil al-qurÞÁn al-karÐm, 56.
216 al-ManÒÙr,  Muškil  al-qurÞÁn al-karÐm,  60. A hadísszal összhangban a Korán 2: 285 kijelenti, hogy a 
hívők nem tehetnek különbséget a küldöttek között. A látszólagos ellenmondás feloldására  al-QurÔubÐ 
kommentárjában idézi Ibn Qutaybát, aki szerint a különbségekről való hallgatás ›a szerénységet jelenti‹. 
Ibn  Qutayba  tehát  nem  tagadja,  hogy  van  különbség  a  próféták  között,  ám  szerinte  azt  nem  illik  
hangoztatni.  Al-QurÔubÐ  azonban  más  magyarázatot  részesít  előnyben.  Véleménye  szerint  a  próféták 
egyformák  a tekintetben,  hogy mindannyian ki  lettek választva  a  prófétaságra,  azonban különböznek 
egymástól az eltérő események, a sajátos állapotok és a csodák terén. Lásd al-QurÔubÐ al-ÉÁmiÝ III/262.

97



Àzarnak: 'Vajon bálványokat teszel meg istenekké? Én úgy látom, hogy te és a néped  

nyilvánvaló tévelygésben vagytok'.” [Korán 6: 74] 

Azt  mondta:  „Az  Àzar szó  diptota/nem  ragozható  szabályosan,  mivel  

tulajdonnév, és idegen eredetű szó, de voltak, akik azt mondták, hogy jelző. Al-FarrÁÞ 

azt  mondta:  ›ferdét‹ jelent.  Al-ZaÊÊÁÊ azt  mondta:  ›bűnöst‹  jelent.  Al-DaÎÎÁk  azt  

mondta:  perzsául  ›vént‹  jelent.  Ha azonban jelző lenne,  akkor  problematikus  lenne,  

hogy nem ragozható  szabályosan,  és  hogy határozatlansága ellenére  egy határozott  

szónak lenne a jelzője.”217

(5)  A  muškil  alkalmazása  a  Korán  olvasataival  kapcsolatban [al-qirÁÞÁt]:  al-

ZamaÌšarÐ  említette  meg  al-KaššÁf című  kommentárjában,  a  következő  Korán-vers 

kapcsán: „És azt mondták: Ne hagyjátok el az isteneiteket! És ne hagyjátok el Waddot,  

se SuÁÝt, se YaÈÙ×ot, és YaÝÙqot, és Nasrot [se]!” [Korán 71: 23] Azt mondta: „al-AÝmaš 

ezt [wa lÁ  YaÈÙ×a wa YaÝÙqa] így olvasta:  wa lÁ YaÈÙ×an wa YaÝÙqan, triptotaként/a  

szabályos  névszóragozásnak  megfelelően,  ám ez  az  olvasat  ›problematikus‹ [hÁÆihi  

qirÁÞa muškila], hiszen akár arab, akár idegen/nem arab szavakról van szó, két okot is  

adnak arra, hogy ne lehessen szabályosan ragozni őket: vagy a határozottság és az ige  

morfológiai felépítése, vagy pedig a határozottság, és az idegen eredetűség miatt.”218

Láthattuk, hogy a Korán értelmezők milyen széles körben alkalmazták a muškil  

terminust  a  Korán-áják  kapcsán  általuk  felfedezett  bárminemű  problematika  esetén, 

amely terminust  egyébként  előszeretettel  használtak  a  Korán segédtudományait  leíró 

művek és enciklopédiák is, mint amilyenek al-ZarkašÐ (megh. 1392) al-BurhÁn fÐ ÝulÙm 

al-qurÞÁn [A  Korán  tudományok  bizonysága]  és  al-SuyÙÔÐ  (megh.  1505)  al-ItqÁn  fÐ  

ÝulÙm al-qurÞÁn [A Korán tudományok tökéletes összefoglalása] című munkái. 

Összegzésképpen elmondható, a Korán-tudományok szakértői, és Ibn Qutayba is 

a  muškil terminus alatt  azokat  a Korán-ájákat  értették,  amelyek jelentése ismeretlen, 

rejtelmes vagy homályos.

217 al-ManÒÙr, Muškil al-qurÞÁn al-karÐm, 62.
218 Uo., 63.
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7. 5. A ›hét betű‹ [al-aÎruf al-sabÝa] terminus kérdése 

Az arab nyelv már Mohamed próféta születése előtt sem volt egységes, hiszen 

Arábiában számos dialektusát beszélték. Közismert a középkori muszlim vallástudósok 

többségi álláspontja, miszerint a Korán Mohamed próféta beszélt nyelvén, az arab nyelv 

egy ősi nyelvjárásán, a mekkai Qurayš törzs dialektusán került kinyilatkoztatásra, amely 

a  6.  századra  az  arab  nyelv  egyik  legjelentősebb  dialektusává  vált,  és  amelyet 

ugyanakkor a korabeli klasszikus arab költészet nyelvének tekintettek. Úgy gondolták, 

hogy a Qurayš és a klasszikus költők őrizték meg a beduinok tiszta nyelvét, és hogy a 

Korán ezen a  tiszta  arab  nyelven  lett  kinyilatkoztatva,  amelyre  a  vallástudósok úgy 

utalnak, mint nyilvánvaló arab nyelvre  [lisÁn ÝarabÐ mubÐn] illetve  tiszta arab nyelvre 

[al-luÈa al-Ýarabiyya al-fuÒÎÁ vagy al-Ýarabiyya al-faÒÐÎa].  

Az arabok az iszlám hajnalán sokféle nyelvjárást [luÈÁt] beszéltek, minden arab 

törzsnek  sajátos  szóhasználata  volt,  és  rendelkeztek  olyan  szavakkal,  amelyek  nem 

találhatók meg más törzseknél. Az egyik ilyen törzset, a Qurayš törzsét azonban egy sor 

olyan tényező segítette, amely nyelvjárása számára különleges helyet biztosított a többi 

között. A Qurayš ugyanis kiemelkedett az arab törzsek közül kiváltságos helyzete miatt, 

hiszen  nemzetségei  a  mekkai  KaÝba szentély  közvetlen  szomszédságában  laktak, 

továbbá ők végezték a zarándokok kiszolgálását, a mekkai szentély fenntartását, és a 

Mekkán keresztül haladó kereskedelem felügyeletét. A  Qurayš törzs nyelvjárása tehát 

előkelő helyet szerzett magának, és bár léteztek mellette más jelentős nyelvjárások is, 

amelyek  a  kinyilatkoztatás  idején  az  arabok  körében  használatban  voltak,  a 

vallástudósok szinte egybehangzó véleménye szerint Isten [Allah] ezen a nyelvjáráson 

nyilatkoztatta ki a Koránt Mohamed prófétának.219 

MannÁÞ al-QaÔÔÁn ugyanakkor  megjegyzi,  hogy  az  arabok  különböző 

nyelvjárásokon  [luÈÁt]  beszéltek,  és  a  beszédük  többféle  aspektusból  is  eltért 

egymástól, így azzal vált igazán teljessé, és utánozhatatlanná a Korán, hogy képes volt 

magában foglalni betűi és olvasati módozatai által a legjobbakat ezen nyelvjárások által.

Megjegyzendő, hogy  a  Qurayš  törzs  nyelvjárásának  a  kiemelkedése,  és 

elsőbbsége önmagában még nem jelenti azt, hogy más nyelvjárásokon nem olvashatták 

a Koránt, csupán azt jelenti, hogy  elsősorban ezen a nyelvjáráson tanították, és adták 

tovább. 
219 al-QaÔÔÁn, MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 156.
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Ezzel  szemben a  nyugati  kutatók  a  19.  század végétől  egészen a  20.  század 

közepéig úgy tartották, hogy a Korán nyelve nem a klasszikus arab költői nyelv, hanem 

vagy az ún.  ›az arab köznyelv‹  [Colloquial Arabic], vagy pedig  egy az ún.  ›irodalmi 

nyelv‹ [Hochsparche] amely érthető volt szerte ÍiÊÁzban. Mindkét véleményben közös, 

hogy a Korán nyelve különbözött a költők által használt klasszikus nyelvtől, és hogy 

nem volt egyetlen arab törzs dialektusa sem. Másfelől általánosan elfogadott nézet volt 

az,  hogy  a  klasszikus  arab  költői  nyelv  Mohamed  próféta  idejében  nem  volt  sem 

egyetlen törzs dialektusa, sem pedig a költők beszélt nyelve, hanem egy olyan irodalmi 

nyelv volt, amelyet az összes törzs megértett, és e nyelvnek a ›költői köznyelv‹ [koiné] 

vagy másképpen ›Ýarabiyya‹ nevet adták. A nyugati kutatók túlnyomó többsége azonban 

a 20. század közepétől kezdve egy újabb álláspontot fogadott el, amelynek értelmében a 

Korán nyelve bár nem azonos a mekkai  Qurayš dialektusával vagy a ÍiÊÁz ›fennkölt‹ 

nyelvével, azonban olyan költői köznyelvet, amely idomul a mekkai beszédhez.220 

Ez  az  álláspont  jelentősen  módosította  a  korábbi  elméleteket,  és  amely 

egyértelmű  közeledést  mutatott  a  muszlim  tudósok  többségének  évszázadok  óta 

töretlenül népszerű véleménye felé, miszerint a Korán a mekkai a Qurayš törzs nyelvén 

lett kinyilatkoztatva. 

Véleményünk szerint  egyébként  mindkét  elképzelés  elválaszthatatlan marad a 

mekkai Qurayš törzs nyelvi és irodalmi befolyásától, amelyet jelentősen megnövelt az a 

változás,  hogy  Mekka  a  hatodik  század  közepére  Arábia  kereskedelmi,  politikai  és 

vallási központjává emelkedett. Az éves zarándoklati időszakban [mawsim al-ÎaÊÊ] az 

arábiai  törzsek szép számmal népesítették be Mekkát,  ahova kereskedni érkeztek,  és 

ugyanakkor a bálványkultusszal kapcsolatos rítusokat kívánták elvégezni. Emellett ez 

volt a legrangosabb kulturális és irodalmi fesztivál is az arabok életében, ahol hivatásos 

költők,  regélők  és  memorizálók  szórakoztatták  az  egybegyűlteket.  A legfennköltebb 

arab költeményeket a Kába falára függesztették fel  [muÝallaqÁt], ezzel tüntetvén ki a 

legkiválóbb költőket.     

Az arab nyelv dialektusaival kapcsolatban a muszlim Korán tudósoknak nagy 

fejtörést okozott egy speciális, a Koránnal összefüggő lexikográfiai jelenség, amely a 

Korán-tudományok egyik sarkalatos része, amely az úgynevezett  ›hét betű‹  [al-aÎruf  

al-sabÝa] terminus kérdése. 

220 Welsh, Art. ¬urÞÁn, EI2, V/419.
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Ezt a rendkívül összetett kérdést a Korán kanonizációjának, sőt maga a Korán 

értelmezésének  egyik  legjelentősebb  gondolatkörének  tartjuk,  amelynek  feldolgozása 

akár önálló disszertáció formájában is szükséges lehet, de jelen értekezés szempontjából 

sem  érdektelen,  minthogy  Ibn  Qutayba  ezzel  kapcsolatban  a  többségi  véleménytől 

eltérő, és ugyanakkor figyelemre méltó nézetet képvisel. 

A  terminusnak  a  fejezet  címében  előzőleg  a  ›hét  betű‹ jelentést  adtuk,  ami 

azonban csupán egy egyszerűsített, hozzávetőleges lefordítása a sabÝatu aÎruf vagy al-

aÎruf al-sabÝa kifejezésnek. A kifejezés meghatározásának nehézségét jól mutatja, hogy 

a  muszlimok  –  még akik  műveltebb  rétegből  kerülnek is  is  –  általában  nem tudják 

értelmezni ezt a terminust. Érdemes már most előrebocsátani, hogy a kortárs szakértők 

általában arab nyelvjárásokat [luÈÁt] értenek a terminus alatt.221 

Ezzel szemben a középkori tudósoknak nem volt ennyire egyértelmű, hogy mit 

takar  pontosan  az  al-aÎruf  al-sabÝa, és  sokan  ellenezték,  hogy  nyelvjárásokként 

értelmezzék. Példának okán al-SuyÙÔÐ szerint Ibn Qutayba álláspontja egyértelműen az, 

hogy a  Korán egészében  a  Qurayš törzs  egyetlen nyelvén  lett  kinyilatkoztatva.  Ibn 

Qutayba  e  véleményének  ismertetését  a  disszertáció  későbbi  tartjuk  indokoltnak.  A 

másik érdekesség, hogy az al-aÎruf al-sabÝa terminust sok esetben összekeverik a Korán 

szövegvariánsaival, olvasati változataival [qirÁÞÁt], ami talán amiatt van, hogy mindkét 

fogalomnál előtérbe került a ›hetes‹ szám.222

Még  a  középkori  szaktekintélyek  között  is  akadt,  aki  az  al-aÎruf  al-sabÝa 

kifejezést  olvasati  változatokként  értelmezte,  mint  például  a  híres  Ibn  MuÊÁhid, a 

többség ugyanakkor hét különböző dialektuson recitált Korán szöveget értett alatta. A 

későbbiekben egyértelművé vált, hogy – mint azt egy későbbi fejezetben látni fogjuk – 

Ibn MuÊÁhid tévedett  ebben, hiszen a tudósok további három, sőt még további négy 

olvasatot is megkülönböztettek. 

221 al-QaÔÔÁn, MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 162. 
222 Uo., 168.   
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7. 6. Az ›hét betű‹ [al-aÎruf al-sabÝa] meghatározására tett kísérletek

A  muszlim  tudósok  igen  eltérően  értelmezték  a  ›betűket‹  [Îarf].  Al-SuyÙÔÐ 

leírásában említést tesz arról, hogy a tudósok 35 különböző véleményen vannak.223 Az 

al-aÎruf al-sabÝa terminus pontos meghatározása előtt szükségesnek tartjuk a terminus 

nyelvi alapjelentését, illetve a vonatkozó vallási szövegeket ismertetni . 

(1) Az al-aÎruf al-sabÝa nyelvi alapjelentése

Az  aÎruf  vagy ÎurÙf  szó a  Î-r-f  igegyökből  származik,  egyes  száma a  Îarf,  

amelynek számos jelentése van a klasszikus és modern arabban, például:  ›él‹,  ›szél‹, 

›oldal‹,  ›határ‹,  ›nézőpont‹ és  ›valaminek a része‹, ezért az arab ábécé egy betűjét is 

›Îarf‹ néven nevezik, mivel annak egy része.224 A ›Îarf‹  szó ebben a formában a Korán 

szövegében csupán egyetlen helyen fordul elő:

 

  َفِإْن َأَصاَبُه َخْيٌر اْطَمَأّن ِبِه َوِإْن َأَصاَبْتُه ِفْتَنٌة انَقَلَب َعَلى َوْجِهِه َخِسَرَحْرٍفَوِمَن الّناِس َمن َيْعُبُد الّلَه َعَلى "
الّدْنَيا َوالِخَرَة َذِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبُي"

 ]۱۱سورة النبياء الية [ 
„És  az  emberek  között  van  olyan,  aki  ingadozva/egyoldalúan  [ÝalÁ Îarf] 

szolgálja Allahot. Ha jó éri őt, elégedett vele, és ha megpróbáltatás éri, elfordítja az  

arcát. Ő vesztes e világban és a túlvilágon. Ez a nyilvánvaló veszteség.” [Korán 22: 11]

Ibn  Qutayba  ezzel  az  ájával  kapcsolatban  megemlíti,  hogy  ezen  az  olyan 

állapotot kell érteni, amikor valaki csak kétségekkel vagy kedvező körülmények között, 

tehát egyoldalú szolgálattal szolgálja Allahot”.225

Ami a ›hét‹ [sabÝa] kifejezést illeti, ez a szó a Korán szövege kapcsán egyetlen 

egy Korán-ájában fordul elő, amelynek nincs köze az olvasati variánsokhoz:  „Bizony,  

mi hetet adtunk neked az ismétlődőkből [sabÝan min al-ma×ÁnÐ] és a hatalmas Koránt.” 

[Korán 15: 87] 

223 al-QaÔÔÁn, MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 158.
224 Ibn al-ÉazarÐ, al-Našr fÐ al-qirÁÞÁt al-Ýašr, I/23.
225 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 35-6.
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A  ma×ÁnÐ kifejezésnek  bizonyára  az  arab  ×anÁ [kettőzni,  ismételni],  ma×nÁ 

[kettesével]  szavak  szolgáltak  alapul.226 A  kifejezés  lexikográfiailag  elsősorban  a 

Koránban ismétlődő érvekre, bizonyítékokra,  történetekre és szabályokra használatos. 

Ezt a jelentést említik meg a Korán magyarázói a következő Korán-ája esetében: 

„AllÁh lebocsátotta a legszebb elbeszélést, mely [részei egymáshoz] hasonlóak,  

ismétlődőek  [ma×Ániya],  melytől  libabőrössé  lesznek  azok,  akik  félik  Urukat,  majd  

bőrük elsimul,  és szívük meglágyul  az  AllÁhról való megemlékezéstől.  Ez  AllÁh igaz  

vezetése, azt vezeti általa, akit akar, és akit  AllÁh a tévelygésbe visz, annak számára  

nincs, ki helyes útra vezetné.” [Korán 39: 23]227

A kifejezés  másodlagos jelentése:  ›ismétlődve recitált,  ismételve  recitálandó‹. 

Ennek alapján értik  ›a  hét ismétlendő‹ [sabÝan min al-ma×ÁnÐ] kifejezést rendszerint a 

FÁtiÎa szúrára,  amely  hét  ájából  áll.  Így  tehát  nyilvánvaló,  hogy  e  kifejezés  sem 

jelentésileg,  sem lexikográfiailag nem függ össze az  al-aÎruf al-sabÝa vagy a  qirÁÞÁt  

terminusokkal.

Az  al-aÎruf  al-sabÝa lexikográfiai  jelentése  véleményünk  szerint  nem adható 

vissza  a  fentebb  felsorolt  egyetlen  jelentéssel  sem [él,  szél,  oldal,  határ,  nézőpont, 

valaminek  a  része],  mert  mint  azt  látni  fogjuk,  a  terminus  alatt  a  Korán  egyes 

szövegrészeinek különböző nyelvjárási  változatait  vagy pedig  nyelvtani  változásokra 

kiterjedő olvasati aspektusait kellene érteni, amelyek formájában a Koránt közvetítették.

Annak  érdekében,  hogy  megértsük  pontosan  milyen  változatokról  vagy 

aspektusokról  lehet  szó,  össze  kellett  gyűjteni  azokat  a  fő  szövegeket  –  amelyek 

szorosan  kapcsolódnak  az  általunk  vizsgált  terminussal,  és  amelyek  egyébként 

összefüggnek a Korán kanonizálásának történetével is – ahogyan azt a történetírók és 

hadísz-gyűjtemények szerzői megörökítették. Az első ilyen szöveg egy hadísz, amely 

ÝAbdullÁh  ibn  ÝAbbÁsra  való  hivatkozással  került  feljegyzésre,  miszerint  Mohamed 

próféta  így  szólt:  „Gábriel  elolvasta  nekem  [a  Koránt] egy  ›Îarf‹  szerint,  én pedig  

mindaddig kértem, hogy  [ismételje el] többször, mígnem végül hét  [különböző] ›Îarf‹ 

lett belőle.”228 

226 Korán 4: 3; 34: 46; 35: 1.; Lásd Welsh ¬urÞÁn, EI2, V/401. 
227 al-ÑÁbÙnÐ, al-TafsÐr al-wÁÃiÎ al-muyassar, 1157.
228 al-BuÌÁrÐ, ÑaÎÐÎ, 796. [3219. hadísz].

103



A másik fontos szövegünk ugyancsak egy hadísz, amely ÝUmar ibn al-ËaÔÔÁbra 

való hivatkozással lett feljegyezve, miszerint azt mondta: „Hallottam, amint HišÁm ibn 

ÍakÐm az al-FurqÁn [25. a Különbségtevő] szúrát recitálta, még AllÁh Küldötte – AllÁh 

dicsérje és üdvözítse őt – életében. Hallgattam a recitálását és feltűnt,  hogy számos  

olyan  ›ÎurÙf‹  szerint  recitál,  melyek  recitálására  AllÁh Küldötte  nem  tanított  meg 

engem. Már meg akartam ragadni imádságának elvégzése közben, de megvártam amíg  

elköszönt  [az ima végén]. Mikor befejezte, megragadtam a ruháját és megkérdeztem:  

'Ki tanította neked recitálni ezt a szúrát?' Azt felelte: 'AllÁh küldötte tanított rá!'. Azt  

mondtam: 'Hazudsz! AllÁhra mondom, AllÁh küldötte maga tanított meg engem ennek a  

szúrának a recitálására, melyet most hallottalak recitálni.' Ezután sietve AllÁh küldötte  

elé vezettem és azt mondtam: 'Ó AllÁh Küldötte, hallottam ezt az embert az al-FurqÁn 

szúrát  olyan  ›ÎurÙf‹ szerint  recitálni,  melyeket  nem  tanítottál  nekem,  miközben  te  

magad  tanítottál  engem  az  al-FurqÁn szúra  recitálására'.  AllÁh küldötte  erre  azt  

mondta: 'Engedd el őt  ÝUmar!  HišÁm, recitálj!'  Erre ő elrecitálta, olyan recitálással,  

ahogyan korábban hallottam recitálni.  Mire  AllÁh Küldötte  azt  mondta: 'Ez így lett  

lebocsátva'. Majd  AllÁh Küldötte azt mondta: 'Most te recitálj,  ÝUmar!'. Mire én úgy 

recitáltam, ahogyan  AllÁh Küldötte tanított recitálni. Allah küldötte erre ezt mondta:  

'Ez így lett lebocsátva'. Majd  AllÁh Küldötte így folytatta: 'Inna hÁÆa-l-qurÞÁn unzila  

ÝalÁ sabÝat aÎruf faqraÞÙ mÁ tayassara minhÁ' [Bizony, ez a Korán hét [különböző] Îarf  

szerint lett lebocsátva, recitáljatok hát azokból aszerint, ahogyan könnyebb].”229

Ezen  kívül  a  hadísz  számos  további  változata  is  szól  az  ›al-aÎruf  al-sabÝa‹ 

terminusról, amellyel kapcsolatban AbÙ ÝUbayd (megh. 839) azt nyilatkozta, hogy az a 

megbízható hagyományozók sokaságának összefüggő láncolatai által teljes hitelességet 

[mutawÁtir].230

(2) Az al-aÎruf al-sabÝa jelentései és a nyelvjárásokkal való kapcsolata

Említettük,  hogy a vallástudósok eltérően értelmezték a  Îarfokat, és hogy al-

SuyÙÔÐ  szerint a  tudósok  35  különböző  véleményen  vannak.  Az  al-aÎruf  al-sabÝa 

terminus pontos meghatározásának céljából érdemes bemutatni a kifejezésről kialakult 

229 al-BuÌÁrÐ, ÑaÎÐÎ, 1276. [4992. hadísz]; Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 34-35.
230 al-SuyÙÔÐ, al-ItqÁn fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, I/129-138.
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álláspontok közül  a leginkább mérvadókat.  Először  az  ›al-aÎruf al-sabÝa‹ és  az arab 

nyelvi dialektusok közötti kapcsolattal összefüggő nézeteket foglaljuk össze:

(1) A Korán egyes részeinek hét különböző arab nyelvjáráson kinyilatkoztatott azonos 

jelentésű változatai [al-luÈÁt al-sabÝ]

A Korán tudósok többségének véleménye megegyezik arról – többek között a 

hitelességet nyert hadíszok tanúbizonysága alapján – hogy a Korán hét arab nyelvjárás 

[luÈa] szerint lett  kinyilatkoztatással,  ugyanakkor nem alakult  ki  egységes vélemény 

közöttük arról, hogy pontosan mely nyelvjárásokról van szó. Al-BayhaqÐ szerint ezek a 

nyelvjárások a  Qurayš, a  HuÆayl, a  ÕaqÐf, a HawÁzin, a KinÁna, a TamÐm törzsek és 

Jemen  nyelvjárása.231 AbÙ HÁtim  al-SiÊistÁnÐ szerint  azonban  ez  a  hét  nyelvjárás a 

Qurayš, a HuÆayl, a HawÁzin, a TamÐm, az al-Asd, a RabÐÝa és a SaÝd ibn Bakr törzsek 

nyelvjárása.232

A tudósok többsége úgy véli, hogy az al-aÎruf al-sabÝa terminus az arabok azon 

hétféle nyelvjárását jelöli, amelyeken kinyilatkoztatásra kerültek a Korán ájái és szavai 

egy  részének  eltérő  hangzású,  de  azonos  jelentésű  változatai.  Például  a  ›Jöjj!‹ ige 

számos arab nyelvjárásban kifejezhető, így lehet: aqbil, taÝÁla, halumma, iyyÁya, qaÒdÐ, 

naÎwÐ, és  qurbÐ is. Ez volt  SufyÁn ibn  ÝUyayna, Ibn Wahb, al-ÓabarÐ valamint mások 

nézete is, sőt Ibn ÝAbd al-Barr szerint a tudósok többsége ezt az álláspontot képviselte.

AÎmad és al-ÓabarÁnÐ jegyezte fel AbÙ Bakrára való hivatkozással, miszerint a 

Próféta azt mondta: „Gábriel azt mondta: „Ó Mohamed! Recitáld a Koránt egy ›Îarf‹  

szerint.'  Majd Mikáel angyal azt  mondta: 'Kérj ennél  többet  tőle!'  Mire Gábriel  így  

szólt: 'Recitálj két ›Îarf‹ szerint'. És ez így folytatódott, amíg el nem érte a hat vagy hét  

›Îarfot‹.  Majd azt  mondta: 'Mindegyik elegendő,  teljes értékű,  mindaddig,  amíg egy  

büntetésről szóló ája nem fejeződik be egy kegyelemről szóló ája formájában, vagy egy  

kegyelemről szóló ája egy büntetésről szóló ája formájában – hasonlóan ahhoz,  amikor  

azt  mondod:  halumma,  taÝÁla,  aqbil,  iÆhab,  asriÝ,  ÝaÊÊil [mert  mindegyik  jelentése: 

jöjj].”233

Ez  a  hadísz  alátámasztja,  hogy  a  Korán  bizonyos  számú  ájái  vagy  szavai 

többféle  arab  nyelvjárás  [luÈa]  szerint  hangzottak  el  Mohamed  prófétának,  azzal  a 

231 Ibn al-ÉazarÐ, al-Našr fÐ al-qirÁÞÁt al-Ýašr, I/24.
232 al-SuyÙÔÐ, al-ItqÁn fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, I/134.
233 al-QaÔÔÁn, MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 162.
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feltétellel,  hogy  ezek  a  nyelvjárási  változatok  nem  hordozhattak  jelentésbeli 

különbséget, főként ellentétet nem.

Annak érdekében, hogy érzékeltessük, miként jelennek meg a gyakorlatban az 

említett  azonos  jelentésű,  szinonim  nyelvjárási  változatok  a  Korán  egyes  ájáinak 

recitálása  kapcsán,  illetve,  miként  juttatták  érvényre  a  korai  tudósok  a  különböző 

nyelvjárásokban  kinyilatkoztatást  nyert  Korán-ája  változatok  használatának 

szabadságát, tekintsünk meg egy népszerű példát:

Ibn MasÝÙdtól maradt fenn, hogy egy alkalommal valakinek recitálta a következő 

Korán-áját: „inna  šaÊarata-l-zaqqÙmi  ÔaÝÁmu-l-Þa×Ðm [Bizony, a  zaqqÙm-fa, a bűnösök 

étele].” [Korán 44: 43-44] Másvalaki ezt a részt így olvasta: „ÔaÝÁmu-l-yatÐm [az árvák 

étele].” Amikor Ibn MasÝÙd képtelen volt ezt a hibát kijavíttatni vele, azt mondta neki: 

„Tudod-e azt olvasni: ÔaÝÁmu-l-faÊÐr [az engedetlenek étele]?” Amikor a másik igennel 

felelt, így szólt: „Akkor tégy így!”234

Úgy  gondoljuk,  ebből  a  példából  levonható  az  a  fontos,  és  megalapozott 

következtetés,  hogy  a  nyelvjárásbeli  változatok  a  Korán-áják  csupán  egy  bizonyos 

hányadát, és azon belül ezeknek az ájáknak csupán egy-egy szavát érintették, azonos 

jelentés mellett [a fenti példában Þa×Ðm helyett faÊÐr], ezért megalapozottnak látjuk az 

›al-aÎruf  al-sabÝa‹ jelenség  olyan  meghatározását,  hogy  az a  Korán szövegének 

részleges nyelvjárási változatait jelenti,  amelyek nem terjednek ki az egész szövegre. 

Ugyanakkor  azt  az  álláspontot  is  megalapozottnak  tartjuk,  hogy  a  kezdeti  időkben 

nagyfokú szabadság jellemezte a Korán recitálásának a módozatait.

A  vallástudósok,  miként al-ÓabarÐ  is,  úgy  vélték,  hogy  a  muszlim  közösség 

[umma]  kezdetben  arra  lett  utasítva,  hogy  tanulja  és  őrizze  meg  a  Koránt,  és 

megválaszthatta, melyik nyelvjárásban kívánja recitálni és megtanulni. Azután ÝU×mÁn 

[3. kalifa] idején,  a belső viszálytól, szakadástól, polgárháborútól való félelem miatt, a 

szükség megkövetelte  azt,  hogy egy nyelvjárás  szerint történjen  a recitálás,  majd az 

egész  muszlim  közösség  [umma]  áldását  adta  erre,  és  az  pedig  meg  van  védve  a 

tévelygéstől.235

Emellett  egy  másik,  ugyancsak  jelentős  következtetésre  kívánjuk  felhívni 

figyelmet.  Az  ›al-aÎruf  al-sabÝa‹ imént  felvázolt  természete  véleményünk  szerint 

234 al-SuyÙÔÐ, al-ItqÁn fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, I/133. Al-ÓabarÐnál Ibn MasÝÙd helyett AbÙ al-DardÁÞ szerepel. 
Lásd ÉÁmiÝ al-bayÁn, XXV/78.
235 al-ÓabarÐ, ÉÁmiÝ al-bayÁn, I/57.
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megmagyarázza,  miként  mehetett  végbe  a  Korán  kanonizációja  szinte  egy  időben 

kinyilatkoztatási folyamatának lezárultával. 

A kanonizáció  egy  összetett  történelmi,  vallástörténeti,  társadalomtudományi, 

nyelvészeti és szövegkritikai kérdés, és nyilvánvalóan nem csupán a szövegvariánsok 

természetével,  vagyis  az  ›al-aÎruf  al-sabÝa‹ mint  a  Korán  lehetséges  nyelvjárási 

változatainak jelenségével függ össze, hanem egy sor olyan kérdéssel is, mint a Korán 

szövegének  dokumentálási  körülményei  [a  feszült  politikai  helyzet  ÝU×mÁn  kalifa 

korában],  illetve  a  korai  Korán-kéziratokba,  gyűjteményekbe  [maÒÁÎif] rögzített 

fejezetek  száma,  a  fejezetek  és  áják  terjedelme,  a  szúrák  sorrendje,  vagy  mint  a 

későbbiekben tárgyalandó olvasati  variánsok kérdése  – csak,  hogy a legfontosabbak 

említsük meg. 

Mindezek ellenére úgy gondoljuk, hogy ennek a folyamatnak a gyors lezárulása 

leginkább  azzal  magyarázandó,  hogy  egész  egyszerűen  nem  adódott  gyakorlati 

lehetőség  arra,  hogy  a  Koránnak  olyan  nyelvjárási  szövegvariánsai  alakuljanak  ki, 

amelyek az egész szövegre kiterjedtek volna, és amelyek jelentősen megnehezítették 

volna a Korán szövegének egységesítését célzó lépéseket, mivel véleményünk szerint a 

nyelvjárások között nem volt olyan számottevő különbség, ami teljes szövegvariánsok 

kialakulását  generálta  volna,  hiszen  egy  ugyanazon  nyelv  –  az  arab  –  különböző 

dialektikusairól van csupán szó, amelyek nem különböztek gyökeresen egymástól.

Ezt támasztja alá a már említett példa is, mely jól illusztrálja azt a nyelvi realitást 

amelyben a korabeli arab emberek éltek, és amelynek értelmében a hét nyelvjárás által 

generált  szóváltozatok  [al-aÎruf al-sabÝa]  egyszerű szinonimák voltak,  amelyek csak 

egy-egy kifejezés esetében jelennek meg, és a Korán ájáinak egy bizonyos hányadát, az 

áják csupán egy-egy szavát érintik. Ez a tény pedig teljesen kizárja azt az eshetőséget, 

hogy fennmaradtak volna hét különböző arab nyelvjárásban megfogalmazott, a Korán 

szövegének  egészére  kiterjedő,  egymástól  jelentősen  eltérő  párhuzamos  és  teljes 

szövegváltozatok.

Hozzá kell tennünk, hogy ez akkor sincs másként, ha történetesen nem fogadjuk 

el  az  al-aÎruf  al-sabÝa  fent  ismertetett  jelentését,  nevezetesen,  hogy  azok  hét  arab 

nyelvjárás  [luÈa]  szerinti szövegvariánst jelölnének. Ugyanis akár kizárólag a mekkai 

Qurayš nyelvjárását fogadjuk el  a Korán nyelvének [mint Ibn Qutayba tette],  akár a 

Qurayš nyelvjárásához  idomuló  arab  költői  köznyelvet,  miként  a  nyugati  kutatók 
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többsége  véli  –  ez  a  nyelv  eléggé  ismert  volt  a  tágabb  értelemben  vett  arábiai 

hallgatóság számára.

  Összegzésképpen elmondható,  hogy az iszlám történetének korai  szakaszában 

elfogadott volt az ›al-aÎruf al-sabÝa‹, mint részleges nyelvjárási változatok használata a 

Korán olvasásában, hiszen a történeti forrásokból kitűnik számunkra, hogy a Próféta és 

a  korai  muszlimok  elfogadták  azt,  hogy  a  Korán  bizonyos  ájái,  és  egyes  ájákban 

található  szavak  visszaadhatók  többféle nyelvjárás  [luÈa] szerint,  azzal  a  feltétellel, 

hogy a Próféta áldását adta ezekre a szinonimákra, és hogy ezek a nyelvjárási változatok 

nem hordoztak jelentésbeli ellentmondást. 

 

(2) A hét nyelvjárás megoszlása a Korán teljes szövegében [a Korán hétnyelvűsége]

Egyes  tudósok  a  következőképpen  határozták  meg  az  ›al-aÎruf  al-sabÝa‹ 

terminust:  Az  arabok  nyelvjárásai  közül  a  Koránban  megjelenő  hét  legtisztább 

nyelvjárás, amelyek a Korán szavainak összességét érintik oly módon, hogy a szövegén 

belül  egyszerre  megtalálható  mind  a  hét  nyelvjárás.  Ennek  értelmében  a  Korán 

legnagyobb részét a Qurayš, kisebb mértékben a HuÆayl, a ÕaqÐf, a HawÁzin, a KinÁna, 

a TamÐm, valamint Jemen nyelvjárásában kinyilatkoztatott  szövegrészek teszik ki, és 

ezáltal a Korán magában foglalja  összességében mind a hét nyelvjárást. 

AbÙ ÝUbayd  (megh. 839) azt mondta:  „Az  [al-aÎruf al-sabÝa] nem jelenti  azt,  

hogy minden egyes szó hét nyelvjárás szerint recitáltatik, hanem hogy a hét nyelvjárás  

megoszlik benne, egy része a Qurayš nyelvén van, egy része a HuÆayl nyelvén, egy része 

a HawÁzin nyelvén, egy része pedig Jemen nyelvén van, és rajtuk kívül [más nyelveken 

is]. Egyes  nyelvek  szerencsésebbek,  és  nagyobb  a  részesedésük.”236 Ennek  a 

meghatározásnak a hívei szerint tehát az  al-aÎruf al-sabÝa  egyszerre megtalálható az 

egységes Korán-gyűjteményben, így ezen értelmezés szerint nevezhetjük ezt a  ›Korán 

hétnyelvűsége‹ nézetének, de nem feledvén el azt, hogy nem önálló nyelvekről, hanem 

dialektusokról van szó.

Ezzel a nézettel szemben több tárgyilagos ellenérv is megfogalmazódott, többek 

közt az, hogy az arab nyelvjárások száma meghaladja a hetet. Az első nézet ismertetése 

alkalmával  például  összesen tíz  törzs  nyelvjárása  szerepelt  a  két  listán:  a  Qurayš,  a 

236 al-SuyÙÔÐ, al-ItqÁn fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, I/134.
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HuÆayl, a ÕaqÐf, a HawÁzin, a KinÁna, a TamÐm, az al-Azd, a RabÐÝa, a SaÝd ibn Bakr és 

Jemen nyelvjárásai, és ez még korántsem az összes nyelvjárás.237

Itt utalnunk kell arra, hogy  Ibn Qutayba határozottan elutasítja mindkét eddig 

ismertetett,  nagymértékben  elterjedt  álláspontot,  mivel  ragaszkodik  ahhoz,  hogy  a 

Korán valójában egyetlen nyelvjáráson, a Qurayš törzs nyelvén lett kinyilatkoztatva, és 

a következő Korán versre hivatkozik: „És nem küldtünk egyetlen küldöttet sem, csakis a  

népe nyelvén, hogy egyértelművé tegye számukra.”238 [Korán 14:4] és a későbbiekben 

látni fogjuk, tételes cáfolja, hogy az  al-aÎruf al-sabÝa nyelvjárási változatokat  [luÈÁt] 

jelentene.

(3) Egyetlen nyelvjárás hét olvasati változata [al-qirÁÞÁt al-sabÝ]

A  középkori  szaktekintélyek  közül  az  ›al-aÎruf  al-sabÝa‹ kifejezést  többen 

olvasati változatokként  [qirÁÞÁt] értelmezték, akárcsak  AbÙ Bakr ibn MuÊÁhid  (megh. 

936), ez  a  vélemény  azonban,  mint  nem  teljesen  helytálló,  meglehet  Ibn  MuÊÁhid 

nagyszerűen összefoglalta  a  szövegvariánsok  témakörét,  egy  ponton  mégis 

összetévesztette  azokat  az  ›al-aÎruf  al-sabÝa‹ terminussal.  Ibn MuÊÁhid  munkájának 

elterjedtsége,  és  címe  nagyban hozzájárult  e  zavar  keletkezéséhez.239 A szaktudósok 

többsége  mára  már egyértelműen  amellett  foglal  állást,  hogy  ›al-aÎruf  al-sabÝa‹ hét 

különböző  dialektuson  recitált  Korán-szöveget,  esetleg  a  Koránban  megjelenő hét 

nyelvtani jelenségekhez kapcsolódó változások aspektusait jelenti. Ennek a témának a 

mélyebb  tárgyalását,  és  Ibn  MuÊÁhid  véleményének  tételes  cáfolatát  egy későbbi 

fejezetben kívánjuk ismertetni.

(4) Az ›al-aÎruf al-sabÝa‹ jelentésének megfejtésére irányuló egyéb javaslatok

Az  előző  részben  az  ›al-aÎruf  al-sabÝa‹  és  az  arab  dialektusok  közötti 

kapcsolattal összefüggő nézeteket tárgyaltuk. A következőkben a Korán tematikájával, a 

nyelvészettel és a nyelvtani jelenségekkel szorosabban összefüggő javaslatokat mutatjuk 

be.

237 al-QaÔÔÁn, MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 163.
238 al-SuyÙÔÐ, al-ItqÁn fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, I/134.
239 Ibn MuÊÁhid, KitÁb al-sabÝa fÐ al-qirÁÞÁt [A hét olvasati változat] című munkája.
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(1) A kinyilatkoztatás hét különböző aspektusa 

Ezen  nézet  szerint  az  ›al-aÎruf  al-sabÝa‹ a  Korán szövegének  hét  különböző 

aspektusát  jelenti,  amelyek  a  következők:  a  tiltás  [nahy],  az  utasítás  [amr], a 

megengedett dolgok [ÎalÁl], a tilalmas dolgok [ÎarÁm], az egyértelmű áják [muÎkam], 

a többértelmű áják [mutašÁbih] és a példázatok [am×Ál]. 

Egy másik álláspont szerint ezek: az utasítás  [amr],  a tiltás [nahy],  az ígéret 

[waÝd],  a  fenyegetés  [waÝÐd],  a  dialektika  [Êadal],  az  elbeszélések  [qaÒaÒ] és  a 

példázatok [am×Ál]. Az efféle  álláspontokat  támasztja  alá  az  a  hadísz,  amelyet  Ibn 

MasÝÙdra való hivatkozással  jegyeztek  fel,  aki  a  Prófétára hivatkozott,  miszerint  azt 

mondta:  „Az előző  Írás  egyetlen  kapun át  jött  le,  és  egyetlen  ›Îarf‹  formájában,  a  

Korán  azonban  hét  [különböző] ›Îarf‹ szerint  lett  lebocsátva:  a  feddés  [zaÊr],  az  

utasítás [amr], a megengedett dolgok [ÎalÁl], a tilalmas dolgok [ÎarÁm], az egyértelmű 

áják [muÎkam], a többértelmű áják [mutašÁbih] és a példázatok [am×Ál].”240

Ezzel a nézettel szemben is voltak komoly ellenvetések a tudósok részéről, akik 

hangsúlyozták,  hogy  egy-egy  szó  a  Koránban  nem jelenthet  egyszerre  megengedett 

dolgot  [ÎalÁl],  és  tilalmas  dolgot  [ÎarÁm].  A  korábban  idézett  hadísz,  amelyben 

Mohamed  próféta  jóváhagyta  ÝUmar  ibn  al-ËaÔÔÁb és  HišÁm  ibn  ÍakÐm 

különbözőképpen  való  recitálását,  azzal,  hogy:  „Ez a  Korán hét  [különböző] ›Îarf‹ 

szerint lett lebocsátva, recitáljatok hát azokból aszerint, ahogyan könnyebb!”241, és ez a 

hadísz rögzíti, hogy Mohamed próféta mindkettőt helyesnek ítélte, de ez nem jelenti azt, 

hogy két olyan ellentétes  aspektust hagyott  volna jóvá,  mint  amilyen a megengedett 

[ÎalÁl] és tilalmas [ÎarÁm], vagy az ígéret [waÝd], és a fenyegetés [waÝÐd]. 

Az ellentmondás cáfolatára a Korán értelmezői, például al-ÓabarÐ,  a következő 

Korán-áját szokták idézni: 

َأَفَل َيَتَدّبُروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر الّلِه َلَوَجُدوْا ِفيِه اْخِتَلًفا َكِثًيا""
]٨۲سورة النساء الية [ 

„Vajon nem gondolkodnak el a Koránon? Ha nem Allahtól lenne, bizony sok  

ellentmondást találnának benne.” [Korán 4: 82]242

240 al-QaÔÔÁn, MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 159.
241 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 34-35.
242 al-QaÔÔÁn, MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 165.
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(2) A Korán szövegét érintő különbözőség hét formája [wuÊÙh al-taÈÁyur] 

Al-SuyÙÔÐ szerint ezt a véleményt fogalmazta meg AbÙ al-FaÃl al-RÁzÐ, akinek 

az előkelő hatodik helyre sorolta nézetét.243 MannÁÝ al-QattÁn szerint a kortársak közül 

ezt  a  véleményt  leginkább  MuÎammad  ÝAbdul-ÝAzÐm  al-ZurqÁnÐ  (megh.  1947) 

képviselte.244 A Korán szövegét érintő nyelvtani változások hét aspektusa a következő:

1. A névszó változása az egyes-, kettes-, és többesszám esetében, és a névszói nemek –  

hímnem, nőnem – eltérései a Korán-ájákban. 

Példa: a következő Korán-ájában: „wal-laÆÐna hum li-amÁnÁtihim wa Ýahdihim 

rÁÝÙn [és akik őrzik a rájuk bízottakat és a szerződésüket].” [Korán 23: 8], az átírásban 

kiemelt szót egyszer így olvasták ki:  li-amÁnÁtihim többesszámban, máskor pedig így: 

li-amÁnatihim, egyes  számban.  A  Korán  példányaiban  a  szóban  forgó  kifejezés  a 

betűvázat tekintve a következőképpen jelenik meg: li-amanatihim, így a szöveg mindkét 

olvasati  változatot  [qirÁÞa] lehetővé  teszi,  mivel  nem  jelenik  meg  benne  a  hosszú 

magánhangzó,  az  alif.245 Ezen  megjelenési  forma  esetében  a  változatok  jelentése 

gyakorlatilag nem változik. 

2. A szintaktikai esetvégződések formáinak eltérései [iÌtilÁf wuÊÙh al-iÝrÁb] a Koránban 

Lássunk egy példát a Koránból:  „MÁ hÁÆa bašaran [Nem ember ez!]”  [Korán 

12: 31]. Ezzel az ájával kapcsolatban a Korán tudósok többsége tárgyesetben értette a 

bašar szót, figyelembe véve, hogy szerintük a  mÁ mint igei tagadószócska azt jelenti: 

laysa,  amely  a  ÍiÊÁzban  használatos  nyelvjárás  része,  és  amely  nyelven  a  Korán 

kinyilatkoztatásra  került.  Ezzel  szemben  Ibn  MasÝÙd ezt  így  olvasta:  „MÁ  hÁÆa 

bašarun”,  alanyesetben,  a  TamÐm nyelvén,  akik  nem  használják  a  mÁ  szót  tagadó 

[laysa] értelemben.246

243 al-SuyÙÔÐ, al-ItqÁn fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, I/131.
244 al-QaÔÔÁn, MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 165, 2. lábjegyzet.
245 Uo., 159.
246 Uo., 159.
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3. Az igei és névszói ragozás eltérései [iÌtilÁf al-taÒrÐf] a Koránban

Példa: A következő Korán-ája esetében: „FaqÁlÙ rabbanÁ bÁÝid bayna asfÁrinÁ 

[S  azt  mondták:  Urunk!  Növeld  a  távolságot  utazási  [állomás-]  helyeink  között!]” 

[Korán 34: 19] A standard Korán-példány szövegében a rabb szó tárgyesetben áll, így 

ott  rabbanā [vocativusban/megszólító  módban]  valamint  bÁÝid [felszólító  módban] 

olvasható.  Ugyanezt  az áját  mások úgy olvasták,  hogy a  rabb szó alanyesetben áll, 

aminek következtében a névszó így módosul: rabbunÁ [birtokos szerkezetben] és ezzel 

együtt  megváltozik  az  ige  is,  erre:  bÁÝada [múlt  időben].  Így  az  ája  és  jelentése  is 

módosul,  ekképpen:  „FaqÁlÙ rabbunÁ bÁÝada bayna asfÁrinÁ [S azt  mondták:  Több 

távolságot helyezett Urunk az utazási [állomás-] helyeink közé].”

MannÁÝ al-QaÔÔÁn szerint létezik egy harmadik  csoport is, amely úgy olvasta a 

Korán-áját, hogy a rabb szó alanyesetben marad, így: rabbunā [birtokos szerkezetben], 

ugyanakkor az ige is megváltozott ekképpen: baÝÝada [múlt idő, műveltető mód]. Így az 

ája  és  jelentése  erre  módosul:  „FaqÁlÙ rabbunÁ  baÝÝada  bayna  asfÁrinÁ”  [Több 

távolságot helyeztetett a mi Urunk az utazási [állomás-] helyeink közé!]”247

4. A betűrend/szórend eltérései a Korán-ájában [al-iÌtilÁf bil-taqdÐm wa-l-taÞÌÐr]

Ez az eltérés  előfordulhat  egy betű vagy egy szó esetében egyaránt.  Példa a 

betűrend változására: „Afalam yayÞas [Hát vajon nem vesztette el a reményt?]” [Korán 

13: 31], amit egyesek így olvastak: „Afalam  yaÞyas.”  A  hamza és a  yÁÞ felcserélődött 

ebben a szóban, ez azonban nem eredményez jelentésmódosulást. 

Példa a szórend változására, amikor az igei módok felcserélődnek: „fayaqtulÙna 

wa yuqtalÙn [megölnek [másokat] és megöletnek].” [Korán 9: 111] ahol  az első ige 

aktív,  míg a második passzív módban áll.  Ezt úgy is olvasták,  hogy a két igei mód 

helyet cserél, így: „fayuqtalÙna wa yaqtulÙn [megöletnek és megölnek].”

Ami pedig a következő Korán-áját illeti: „wa ÊÁÞat sakratu-l-mawti bi-l-Îaqq [és 

eljön a halál bódultsága/kínja igazságban].” [Korán 50:19], van egy változata, aminél 

úgy változik meg a szórend, hogy helyet cserél a birtokos és a prepozíció névszója: „wa 

ÊÁÞat sakratu-l-Îaqqi bi-l-mawt [és eljön az igazság bódultsága/kínja a halállal].” 

247 al-QaÔÔÁn, MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 160.
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Ez a  változat  azonban  rendhagyó,  nem bevett  olvasat  [qirÁÞa  šÁÆÆa],  ami  a 

hagyományozás  hitelességét  illetően  nem  éri  el  az  abszolút  hiteles  [mutawÁtir]  

fokozatot, annak ellenére, hogy ezt a változatot AbÙ Bakr kalifának tulajdonítják. 248

5. Inverzió miatti eltérés a Korán-ájában [al-iÌtilÁf bil-ibdÁl]

Példa a betűk felcserélésére a Koránban: „wa-nÛur ila-l-ÝiÛÁmi kayfa nunšizuhÁ 

[Nézd meg a csontokat, hogyan raktuk össze őket!]” [Korán 2:259] a kiemelt szóban 

található betűk megváltozásával a következő változatot kapjuk: a „wa-nÛur ila-l-ÝiÛÁmi 

kayfa nanšuruhÁ”, melynek jelentése: „És nézd meg a csontokat, hogyan támasztjuk fel  

őket!”249

 Egy másik példa, amikor szinonimák cserélik egymást: „wa takÙnu-l-ÊibÁlu ka-

l-Ýihni-l-manfÙš [És a hegyek olyanok lesznek, mint a bolyhos gyapjú].” [Korán 101:5], 

amelynél a ›gyapjú‹ szót [Ýihn] egy szinonimájával [ÒÙf] helyettesítették, így: „kaÒÒÙfi-l-

manfÙš” lett a „ka-l-Ýihni-l-manfÙš” helyett. De mindkettőnek ugyanaz a jelentése, azaz, 

›mint a bolyhos gyapjú‹.”250 

Előfordulhat, hogy az inverzió a szavak kiejtésének, képzésének a hasonlósága 

miatt  jön  létre.  Példa: „wa  ÔalÎin  manÃÙÃ [gyümölcsökkel  roskadozó  banánfák].” 

[Korán 56:  29] amelynek  az  alternatív  olvasata:  „wa  ÔalÝin  manÃÙÃ [gyümölcsökkel  

roskadozó datolyapálmák].” A két szóban az eltérő betűk a  "Î" [ح] és az  "Ýayn" [ع] 

pontozatlan mássalhangzós betűrajza különböző, azonban mindkét esetben egymáshoz 

közelálló torokhangokról van szó.251

AbÙ Bakr  al-AnbÁrÐ utal  arra,  hogy  talán  az  is  szerepet  játszhatott  ennek  a 

változatnak  a  kialakulásában,  hogy  a  ›ÔalÝ‹ szó  egy  másik  Korán-ájában  hasonló 

szerkezetben  szerepel: „wa-l-naÌlu  bÁsiqÁtin  lahÁ  ÔalÝun  naÃÐÃ  [és  magasak  a  

datolyapálmák, melyeknek elrendezettek a fürtjeik].” [Korán 50: 10] Ezzel kapcsolatban 

megkérdezték  ÝAlÐ imámot:  „Ó,  hívők  parancsnoka,  kitöröljük-e  [a  ›ÔalÎin‹ szót] a  

Koránból [muÒÎaf]?” Azt felelte:  „LÁ yuhÁÊ al-qurÞÁn al-yaum [Ma [már]nem lesz  

megbolygatva a Korán [az ÝU×mÁn féle Korán-gyűjtemény]!”252

248 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 24, 37; al-ÓabarÐ ÉÁmi Ý al-bayÁn, XXVI/100.
249 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 37, 41.
250 Uo., 37.
251 Uo., 37.
252 al-QurÔubÐ, al-ÉÁmiÝ li-aÎkÁm al-qurÞÁn, XVII/208-209.

113



6.  Hozzáadással,  vagy  kihagyással  történő  változás  a  Korán-ájában  [al-iÌtilÁf  bil-

ziyÁda wa-l-naqÒ]

Példa  a  hozzáadásra:  „wa  aÝadda  lahum  ÊannÁtin  taÊrÐ  taÎtahÁ  al-anhÁr 

[Kerteket készített elő nekik, melyek alatt folyók folynak].” [Korán 9: 100] Voltak, akik 

ezt a Korán-áját így olvasták: „wa aÝadda lahum  ÊannÁtin taÊrÐ min taÎtihÁ al-anhÁr 

[Kerteket  készített  elő  nekik,  melyek  alól folyók  folynak]”,  hozzátéve  a  "min" 

perpozíciót  a  szöveghez.  MannÁÝ  al-QattÁn szerint  mindkét  olvasat  teljesen  hiteles 

[mutawÁtir].253

Példa az elhagyásra: „wa mÁ Ýamilathu aydÐhim [És azt, amit az ő kezük hozott  

létre].” [Korán 36: 35] Az olvasati változat szerint az Ýamilathu szóból a "h" partikula 

elhagyásával jön létre az „wa mÁ Ýamilat aydÐhim [És amit az ő kezük tett].”254

7. A kiejtéssel kapcsolatos speciális eltérések a Korán-ájában [iÌtilÁf al-lahaÊÁt]  

A  kiejtés  különbözőségének  hét  megjelenési  formája  [wuÊÙh  al-taÈÁyur] 

általunk  választott  listáján a  hetedik,  és  egyben  az  utolsó.  Az  ismertebb 

kiejtésváltozások mellett, mint amilyenek a mássalhangzó emfatikus [tafÌÐm] vagy lágy 

kiejtése  [tarqÐq],  a  mássalhangzó  tisztán  [iÛhÁr]  vagy  egybeolvadtan,  hasonultan 

[idÈÁm] való kiejtése]; a magánhangzó zárt kiejtése [fatÎ] vagy nyílt magánhangzó felé 

hajló  kiejtése  [imÁla],  és  a magánhangzó gégezárhanggal  való kiejtése  [hamz] vagy 

anélkül történő kiejtése [tashÐl]. 

Mindezek  mellett  vannak  további  speciális  kiejtésmódosulást  előidéző 

jelenségek,  mint  például  az  išmÁm.  A  šamma igéből  származó  műveltetést  kifejező 

ašmama ige azt jelenti, hogy ›másvalakivel megszagoltatni valamit‹, átvitt értelemben 

›új ízt kölcsönözni másnak‹. Ebben az értelemben egy mássalhangzó išmÁm módon való 

kiejtése azt jelenti, hogy részben megváltoznak a hozzá rendelt magánhangzók. Példa: 

„wa ÈiyÃa-l-mÁÞ [és a víz visszahúzódott]” [Korán 11: 44] a "È" mássalhangzó išmÁm 

módon való kiejtése az eredetileg "i" magánhangzót részben felváltja egy magyar  "ü", 

így ennek értelmében a kiejtése nem ÈiyÃa hanem ÈüyÃa.

253 al-QaÔÔÁn, MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 161.
254 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 38.
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Egyéb példák:  A  zárt  magánhangzó nyílt  hangok felé  hajlítása  [imÁla] vagy 

annak hiánya például a következő Korán-ájával kapcsolatban figyelhető meg: „Wa hal  

atÁka hadÐ×u MÙsÁ [Vajon eljutott-e hozzád Mózes beszéde?]” [Korán 20: 9] Itt az atÁ 

és a MÙsÁ szavak "Á" magánhangzóját hajlítjuk az "é" felé az egyik olvasat szerint.

Amikor pedig idÈÁm kifejezésről van szó, akkor hasonulásra vagy összevonásra 

kell  gondolni,  mint  például  a  "min  baÝd"  szóösszetétel  esetében,  amelynél  a 

mássalhangzó-torlódás miatt a szó utolsó mássalhangzóját,  az  "n"-t úgy kell kiejteni, 

mintha "m" lenne, ezért a szóösszetétel a következőképpen hangzik: "min baÝd". 

A  Korán-ájái  mássalhangzóinak  lágy  kiejtése  [tarqÐq]  lággyá  változtatja  az 

egyébként emfatikusan ejtendő hangokat, mint például az "r" hangot a ÌabÐran baÒÐran 

szavaknál  a  következő Korán-ájában:  „wa kafÁ  birabbika biÆunÙbi  ÝibÁdihi  ÌabÐran 

baÒÐran  [És  legyen  elegendő  számodra  az  Urad  szolgái  bűneinek  ismerőjeként,  

átlátójaként].” [Korán 17:17]255

7. 7. Ibn Qutayba nézete ›hét betű‹ [al-aÎruf al-sabÝa] terminusról

Ibn Qutayba az al-aÎruf al-sabÝa tárgyalásának egy egész fejezetet szentel TaÞwÐl  

muškil al-qurÞÁn  című művében, amelynek címe: "BÁb al-radd  Ýalayhim fÐ wuÊÙh al-

qirÁÞÁt" [Az olvasati variánsok megjelenési formáival kapcsolatos – a Korán rágalmazói 

ellen – írt cáfolat fejezete], amely a Koránnal kapcsolatos nyelvészeti ellentmondásokat 

feltételező – rágalmakból idézett példák fejezete után következik, Megjegyzendő, hogy 

Ibn  Qutayba  itt  a  qirÁÞÁt kifejezést  használja,  azonban  nem  egyszerűen  olvasati 

szövegvariáns értelemben,  hanem  a  wuÊÙh  al-qirÁÞÁt  szókapcsolatban,  amelyet  így 

fordítanánk: olvasatok megjelenési formái. Ebben a fejezetben határozott véleménynek 

ad hangot az ›al-aÎruf al-sabÝa‹ terminussal kapcsolatban, ami jelentősen eltért korának 

nézetétől. 

Helyteleníti és cáfolja szinte az összes olyan nézetet, amely az ő korában erről a 

kérdésről  közszájon  forgott.  Nem  fogadja  el,  hogy  az  ›al-aÎruf  al-sabÝa‹ a  Korán 

szövegének hét olyan aspektusát jelenti, mint amilyenek az ígéret [waÝd], a fenyegetés 

[waÝÐd],  a  megengedett  dolgok [ÎalÁl],  a  tilalmas  dolgok  [ÎarÁm],  az  intelmek 

[mawÁÝiÛ], a példázatok [am×Ál] és az érvelés [iÎtiÊÁÊ] aspektusok.

255 al-QaÔÔÁn, MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 161.
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Ibn  Qutayba  elutasítja  az  arab  nyelvjárásokkal  szorosabban  összefüggő, 

korábban részletesen tárgyalt koncepciókat is, vagyis hogy az ›al-aÎruf al-sabÝa‹: (1) a 

Korán  egyes  szavainak  hét  arab  nyelvjárásban  kinyilatkoztatott  azonos  jelentésű 

változatai [al-luÈÁt al-sabÝ]; (2) A hét nyelvjárás megoszlása a Korán teljes szövegében 

[a Korán hétnyelvűsége], másképpen, a Korán teljes szövegében szétszórtan mutatkozó 

hét nyelvjárás.  Ibn Qutayba a TaÞwÐlban kijelenti, hogy az említett nézetek egyike sem 

felel meg a  hadísz valódi jelentésének, majd kifejti az al-aÎruf al-sabÝaról alkotott saját, 

független meghatározását, és a  ›Îarf‹ kifejezés általa helyesnek tartott jelentését:

  إنا تأويل قوله صّلى الّله عليهوليس يوجد ف كتاب الّله حرف قرىء على سبعة أوجه يصح فيما أعلم و
 دّلك على ذلكو آله وسّلم نزل القرآن على سبعة أحرف على سبعة أوجه من اللغات متفّرقة ف القرآن ي

قول رسول الّله صّلى الّله عليه وآله و سّلم فاقرؤوا كيف شئتم.

„Nincs  AllÁh könyvében egyetlen olyan  ›Îarf‹, amely hétféleképpen lett volna  

olvasva, és amely tudomásom szerint hitelt érdemlő lenne, hanem AllÁh küldötte – AllÁh 

dicsérje és üdvözítse őt és családját! – azon mondásának értelmezése, hogy 'A Korán 

hét [különböző] ›Îarf‹ szerint lett lebocsátva' [a következő]: a Koránban szétszóródott  

nyelvjárások  hét  megjelenési  formája  szerint  [ÝalÁ  sabÝat  awÊuh  min  al-luÈÁt  

mutafarriqa  fÐ  al-qurÞÁn]. Erre  vezet  rá  téged  AllÁh küldötte  –  AllÁh dicsérje  és  

üdvözítse őt és családját! –  mondása: Recitáljatok, ahogyan csak akartok!”256

E markáns meghatározás közzététele után, Ibn Qutayba kitér a ›Îarf‹ kifejezés 

általános lexikográfiai elemzésére, és a következő jelentéseket említi meg: 

 والرف يقع على الثال القطوع من حروف العجم وعلى الكلمة الواحدة ويقع الرف على الكلمة
.بأسرها والطبة كلها والقصيدة بكمالا

„A ›Îarf‹ szó jelentheti az arab ábécé egy egységét/betűjét, valamint egy szót, és  

szavak összességét, utalhat egy egész szónoklatra, és egy teljes költeményre is.”257 

256 Ibn Qutayba TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn,  34. Ibn Qutayba elfogadja a Korán egyes szavainak különböző 
nyelvjárások  szerinti  változatainak  kezdeti  létét,  ezért  is  alkalmazta  definíciójában  ›a  Koránban 
szétszóródott nyelvjárások‹ kifejezést. Ugyanakkor Ibn Qutayba véleményünk szerint a fenti elemzésében 
a  Korán  egyetlen  nyelvjárás  szerinti  végső szövegváltozatának  eltérő  megjelenési  formáira  utalt, 
amelyeket úgy tűnik, a Korán feledésre ítélt nyelvjárási szövegváltozataira is érvényesnek tartott.
257 Ibn Qutayba TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 34.
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Ibn  Qutayba  a  korábban  már  idézett  Korán  22:  11  ájával  kapcsolatban 

megemlíti, hogy az ›ÝalÁ Îarf‹ kifejezés úgy értendő: „a bőség és kedvező körülmények  

esetén azaz egyoldalú szolgálattal szolgálja Allahot.”258

Visszatérve  az  ›al-aÎruf  al-sabÝa‹ kérdéshez,  Ibn  Qutayba  nézeteit  vizsgálva 

láthatjuk,  hogy  széleskörű  filológiai  ismereteivel  élve  szembehelyezkedik  korának 

legjelentősebb nézeteivel, és alternatív megoldásként a Korán egységes szövegét érintő 

olvasati variánsok terén jelentkező eltérés megjelenési formáira [wuÊÙh al-iÌtilÁf fÐ al-

qirÁÞÁt] hívja fel a figyelmet, amelyek véleménye szerint a következők:259

(1)  Eltérés a nyelvtani ragozás és esetvégződés terén, amely nem változtatja meg se a  

jelentést, se a szóalakot vagy betűvázat [ÒÙra]

Ibn Qutayba példaként  a következő verset  említi  meg: „wa hal nuÊÁzÐ  illa-l-

kafÙra [És megbüntetünk-e  [mást], mint a hálátlanokat?]” [Korán 34: 17] Alternatív 

változatként megemlíti a következő változatot: „wa hal yuÊÁzÁ illa-l-kafÙru”, melynek 

jelentése:  „És lesznek-e megbüntetve  [mások],  mint  a hálátlanok?” Mindkét  olvasat 

ugyanazt az elvet és jelentést közvetíti, miszerint csak a hálátlanok – akik, mint az a 

szövegösszefüggésből kiderül:  Sába népe, akiknek a hálátlansága Sába királyságának 

bukásához vezetett – részesülnek Isten [Allah] büntetésében.260

(2) Eltérés a nyelvtani ragozás és esetvégződés terén, amely megváltoztatja a jelentést,  

de nem változtatja meg a szóalakot vagy betűvázat [ÒÙra]

Ibn Qutayba példaként erre az esetre a következő verset idézi: „FaqÁlÙ rabbanÁ 

bÁÝid bayna asfÁrinÁ [Urunk! Növeld a távolságot utazási [állomás-] helyeink között!]” 

[Korán 34: 19]. Az alternatív változat: „FaqÁlÙ rabbunÁ bÁÝada bayna asfÁrinÁ [Több 

távolságot  helyezett  a  mi Urunk az  utazási  [állomás-]  helyeink  közé]”.  Ibn Qutayba 

szerint a két változat kettős célt szolgál: leírja Sába népének fohászát és az isteni választ 

erre a fohászra, és így mindkét jelentés helytálló.261

258 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 35-36.
259 al-SuyÙÔÐ, al-ItqÁn fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, I/131. Megfigyelhető, hogy vannak átfedések Ibn Qutayba listája, 
és az al-SuyÙÔÐ által bemutatott, al-RÁzÐ-nak tulajdonított megjelenési formák listája között.
260 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 36.
261 Uo., 36-37, 41.
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Egy  másik  példa,  amely  ebbe  a  kategóriába  tartozik:  „wa-ddakara  baÝda 

ummatin [Eszébe jutott hosszú idő után].” [Korán 12:46]  Ibn  ÝAbbÁs itt egy olvasati 

változatot  javasol: „wa-ddakara  baÝda  amahin  [És  eszébe  jutott,  az  elfeledést  

követően]”. A  két  olvasat  azt  jelenti,  hogy  annak  a  személynek,  akit  korábban 

kiengedtek a börtönből, csak egy idő után jutott eszébe József próféta, valamint azután, 

hogy elfelejtette, tehát kettős célt szolgál. Ibn Qutayba mindkét olvasattal kapcsolatban 

úgy véli, hogy Isten [Allah] mindkét jelentést kinyilatkoztatta Mohamed prófétának.262

(3)  Eltérés,  amely  csak a betűket  érinti,  és  úgy  változtatja  meg a jelentést,  hogy a  

szintaktikai végződés és szóalak vagy betűváz [ÒÙra] változatlan marad 

Ibn Qutayba a következő példával él:  „wa-nÛur ila-l-ÝiÛÁmi kayfa  nunšizuhÁ” 

[Nézd meg a csontokat, hogyan raktuk össze őket]” [Korán 2:259] a kiemelt  szóban 

található  betűk megváltozásával  a  következő változatot  kapjuk:  „wa-nÛur  ila-l-ÝiÛÁmi 

kayfa nanšuruhÁ”, melynek jelentése: "És nézd meg a csontokat, hogyan támasztjuk fel  

őket!”263

(4) Eltérés, amely megváltoztatja és szóalakot vagy betűvázat [ÒÙra] de a jelentést nem 

Ibn  Qutayba  példaként  erre  a  következő  Korán  verset  idézi:  „in  kÁnat  illÁ  

ÒayÎatan wÁÎidatan [Nem más volt [a büntetés], mint egyetlen kiáltás].” [Korán 36: 29] 

amelynek alternatív  változata:  „in kÁnat  illÁ  zaqyatan wÁÎidatan”.  Mindkét  változat 

jelentése azonos, mivel a zaqyah szó a ÒayÎa szinonimák [jelentésük:  ›kiáltás‹].264

(5) Eltérés, amely megváltoztatja a szóalakot vagy betűvázat [ÒÙra] és a jelentést is

Ibn  Qutayba  példaként  hozza  a  következő  versrészt: „wa  ÔalÎin  manÃÙÃ 

[gyümölcsökkel roskadozó banánfák].” [Korán 56: 29] amelynek az alternatív olvasata: 

„wa ÔalÝin manÃÙÃ [gyümölcsökkel roskadozó datolyapálmák].” A két szóban az eltérő 

betűk a "Î" [ح] és az "Ýayn" [ع] pontozatlan mássalhangzós betűrajza különböző. 

262 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 37, 40. 
263 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 37, 41.
264 Uo., 37.; al-ÓabarÐ, ÉÁmi Ýal-bayÁn, I/18.
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(6) A betűrend/szórend eltérése a Korán-ájában [al-iÌtilÁf bil-taqdÐm wa-l-taÞÌÐr]

Ibn Qutayba a következő Korán verset emeli ki: „wa ÊÁÞat sakratu-l-mawti bi-l-

Îaqq [és eljön a halál bódultsága/kínja igazságban].” [Korán 50:19],  amelynek egy 

variánsa  a  szórend  megváltozását  mutatja:  „wa  ÊÁÞat  sakratu-l-Îaqqi  bi-l-mawt  [és 

eljön az igazság bódultsága/kínja a halállal].” Mint már említettük, ez a változat  egy 

rendhagyó vagy nem bevett olvasat [qirÁÞa šÁÆÆa], annak ellenére is, hogy Ibn Qutayba 

ezt a változatot AbÙ Bakr kalifának tulajdonítja.265

(7) Eltérés hozzáadás vagy kihagyás miatt [al-iÌtilÁf bi-l-ziyÁda wa-l-naqÒ]

Ibn  Qutayba  a  következő  példát  hozza  fel  az  elhagyásra:  „wa mÁ  Ýamilathu  

aydÐhim [És azt, amit az ő kezük hozott létre].” [Korán 36: 35] Az olvasási változat 

szerint az  ›Ýamilathu‹ szóból a  "h" partikula elhagyásával jön létre az „wa mÁ  Ýamilat 

aydÐhim [És amit az ő kezük tett].”266 Ibn Qutayba felhozott egy másik példát is: „Inna 

hÁda aÌÐ lahu tisÝun wa tisÝÙna naÝÊatan wa liya naÝÊatun wÁhida [Bizony, ez az én  

testvérem, kilencvenkilenc anyajuha van neki].” [Korán 38: 23] Ehhez az ájához voltak, 

akik hozzáadták  az  ›un×Á‹  [nőstény]  szót,  amellyel  a  jelentés  hangsúlyosabb  lett, 

azonban nem módosult:  „Bizony, ez az én testvérem, van neki kilencvenkilenc nőstény  

anyajuha”.267 Meg  kell  említeni  egy  igen  különleges  hozzáadást  is:  „Inna-l-sÁÝata 

Átiyatun  akÁdu  uÌfÐhÁ [Az  Óra  bizony  el  fog,  szinte  elrejtem  azt]”,  amelyhez  Ibn 

Qutayba hozzáteszi: „min nafsÐ fakayfa uÛhirukum ÝalayhÁ [[még] magam elől [is], így  

hát  hogy  fedhetném  fel  előttetek?]”.  Al-Sayyid  AÎmad  Ñaqr,  a  TaÞwÐl szerkesztője 

megjegyzi,  hogy  ez  egy  rendhagyó  olvasat  [qirÁÞa  šÁÆÆa],  amelyet  Ibn  Ubayynak 

tulajdonítanak. 

Ibn  Qutayba,  miután  bemutatta  a  hét,  általa  előnyben  részesített  nyelvtani 

aspektust az ›al-aÎruf al-sabÝa‹ magyarázatára, végezetül szól arról a helyzetről, amikor 

valaki azt a kérdést teszi fel, hogy bár ezek az aspektusok megengedettek a különböző 

szavak esetében, ha azonos a jelentésük, de vajon megengedettek-e akkor, ha eltér a 

jelentésük? Ibn Qutayba válaszában kifejti, hogy kétféle eltérés [iÌtilÁf] létezik:

265 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 24, 37; al-ÓabarÐ, ÉÁmiÝ al-bayÁn, XXVI/100.
266 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 38.
267 Uo., 38; al-QurÔubÐ, al-ÉÁmiÝ li-aÎkÁm al-qurÞÁn, XV/174.
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(1) Különbözőséget takaró eltérés  [iÌtilÁf  taÈÁyur]:  A korábban, Ibn Qutayba 

által megfogalmazott hét megjelenési forma alá tartozó, különböző jelentésű változatok 

mindegyike az első, vagyis az  iÌtilÁf taÈÁyur  kategóriába tartozik, és mind lehetséges 

változat, mivel ha különböznek is a jelentések, azok nem mondanak ellent egymásnak 

és  nem zárják  ki  egymást,  mivel  mindegyik  más-más  területre  vonatkoznak,  vagyis 

eltérő dimenzióban mozognak.

(2)  Ellentmondást  takaró  eltérés  [iÌtilÁf  taÃÁdd]:  Az egymásnak ellentmondó 

jelentésű bíró olvasati variációk Ibn Qutayba szerint nem engedhetők meg, és nem is 

fordulhatnak elő a Koránban, kivéve a paranccsal, vagy tiltással foglalkozó Korán áják 

esetében, amennyiben eltörlő [nÁsiÌ] és eltörölt [mansÙÌ] ájákról van szó.268 

Összegzésül, a témával kapcsolatosan lényegesnek tartjuk megemlíteni, hogy a 

mérvadó,  és  széleskörű hallgatósággal  rendelkező kortárs  tudósok közül  MannÁÝ  al-

QaÔÔÁn teljes mértékben kiáll az ›al-aÎruf al-sabÝa‹ azon értelmezése mellett, miszerint 

hét nyelvjárási változatról van szó, habár elismeri hogy a hét nyelvtani különbözőség 

megjelenési  formáinak  teóriája,  vagyis  a  wuÊÙh  al-taÈÁyur elmélete  is  igen  széles 

támogatottságot élvez, mégsem tekinti eléggé bizonyítottnak. 

MannÁÝ  al-QaÔÔÁn  szerint  ugyanis  az  al-RÁzÐ  által  felsorolt  hét  nyelvtani 

különbözőség  megjelenési  formái  közül  a  negyedik,  az  ötödik  és  a  hatodik  olyan 

változásokra  és  eltérésekre  utal,  amelyek  kihatnak  a  Korán  írásmódjának  alapvető 

formájára,  pontosabban megváltoztatják  a  szavak alapvető  írásjeleit  [ÌaÔÔ],  így  azok 

egészen biztosan nem lehetnek részei az ÝUtmÁn-féle kódexnek, mivel különböznek az 

ortográfia [rasm], a szóalak vagy betűváz a [ÒÙra], illetve a magánhangzójelek nélküli 

írásmód  [šakl] terén  az  ÝUtmÁn-féle  kódexekben  foglalt  írásmódtól  [al-rasm  al-

Ýu×mÁnÐ].  Ennek értelmében,  az Ibn Qutayba által  megfogalmazott,  a disszertációban 

már korábban ismertetett  eltérő  megjelenési formák közül a lehetséges olvasatok csak 

az  első három kategóriába  tartozók,  vagyis  ahol  az ortográfia  [rasm] megegyezik  a 

kanonizált ÝUtmÁn-féle Korán-kódex ortográfiájával.269 

Ugyanezen  fenti  oknál  fogva  elfogadhatatlan  a  vallástudósok  számára  a 

korábban már tárgyalt,  hét nyelvjárás [al-luÈÁt al-sabÝ] jelenléte  a Koránban, hiszen 

azok esetében gyökeresen eltérő írásjelekből álló szavak alkalmazásáról van szó. 

268 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 40.
269 Ibn Qutayba felsorolását al-RÁzÐ felsorolásával összevetve, láthatjuk, hogy Ibn Qutaybánál  a 4., 5., 6., 
és a 7. számú megjelenési formák esetében a szövegvariánsok írásmódja eltér az ÝUtmÁn-féle kódexben 
szereplő ortográfiától.
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Arra már korábban utaltunk, és újra indokoltnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az 

›al-aÎruf  al-sabÝa‹ valójában  részleges  nyelvjárási  változatokra  utal,  amelyek 

alkalmazását  tekintve  láthattuk,  hogy  Mohamed  próféta  és  a  korai  muszlimok 

elfogadták,  hogy  a  Korán  bizonyos  ájái,  és  egyes  ájákban  található  szavak 

visszaadhatók  többféle  nyelvjárás   [luÈa] szerint,  azzal  a  feltétellel,  hogy a Próféta 

áldását  adta  ezekre  a  szinonimákra,  és  hogy  ezek  a  nyelvjárási  változatok  nem 

hordoztak jelentésbeli ellentmondást. 

Ugyanakkor  al-QaÔÔÁn  logikai  érvelése  ellenére,  véleményünk  szerint  a  két 

elméletnek egyformán van létjogosultsága, és egyáltalán nem zárják ki egymást, hiszen 

a  különbözőség megjelenési formái  [wuÊÙh al-taÈÁyur]  elméletének hívei az  ÝUtmÁn-

féle  kódex  ortográfiájától eltérő szövegváltozatokat  olyan  változatoknak  tekintették, 

amelyeket kizárólag tudományos célból lehet vizsgálni, és amit a vallási életben nem 

szabad alkalmazni. 

Ennek értelmében a vallási életben tehát csak az ÝUtmÁn-féle kódex szövegének 

megfelelően lehet Koránt recitálni, és a tömegeknek készült kéziratokban [napjainkban 

a nyomtatott  sajtótermékekben]  csak azt  a  szövegvariánst  szabad megjeleníteni,  ami 

megegyezik az ÝUtmÁn-féle kódex ortográfiájával. 

Ezt a véleményt támasztja alá véleményünk szerint  Ibn Qutayba  TaÞwÐl muškil  

al-qurÞÁn című művében tett kijelentése: 

 كل ما كان منها موافقا لصحفنا غي خارج من رسم كتابه جاز لنا أن نقرأ به و ليس لنا ذلك فيما خالفه
ــان]...[   ولو جاز لنا أن نقرأه بلف ما ثبت ف مصحفنا لاز أن نكتبه على الختلف والزيادة والنقص

والتقدي والتأخي وهناك يقع ما كرهه لنا الئمة الوّفقون رحة الّله عليهم.

„Minden  [szövegváltozat],  amely  megegyezik  a  mi  [ÝUtmÁn-féle  Korán-] 

kódexünkkel, és nem tér el ortográfiájától [rasm], megengedett aszerint recitálni, ám  

ettől  eltérő  formában  nem  megengedett  számunkra  […]  És  ha  megengedett  lenne  

számunkra,  hogy  a  kódexünkben  rögzítettől  eltérően  recitáljunk,  akkor  megengedett  

lenne  számunkra,  hogy leírjuk  azt  az  eltérés,  a  kiegészítés  és  lehagyás,  valamint  a  

szórend megváltozása szerint, és abban az esetben megtörténhet az, amitől a sikerre vitt  

elöljáróink – AllÁh könyörüljön rajtuk! - féltettek minket.”270 

270 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 42.
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8. Ibn Qutayba és a Korán olvasati változatai

Elöljáróban  utalnánk  arra  a  korábban  említett  nézetre,  hogy  a  dialektusokon 

[luÈÁt] alapuló  Korán változatokat  csak az iszlám korai  időszakában engedélyezték, 

amikor  az  araboknak  nehéz  volt  a  Qurayš dialektus  használata.271 Tehát  Mohamed 

Próféta engedélye a hét nyelvjárás alapú változatok szerinti recitálásra csak a Qurayš 

dialektusát nem beszélő, különböző arab nyelvjárásokon beszélő emberek recitálásának 

megkönnyítését  szolgálta:  „Bizony,  ez  a  Korán  hét  [különböző] ›Îarf‹ szerint  lett  

lebocsátva, recitáljatok hát azokból aszerint, ahogyan könnyebb!”272

A vallástudósok kifejtik, hogy az eredeti  ÝUtmÁn-féle Korán gyűjteményben – 

amely a jelenleg is használt  Korán példányok szövegének alapját  alkotja – már csak 

egyetlen arab nyelvjárás, a mekkai Qurayš nyelvjárása található.273 Kijelentésük alapján 

a  hét  nyelvjárás  szerinti  olvasati  változatok  nem találhatók  meg  a  mai  ÝUtmÁn-féle 

gyűjteményben,  mégis egyes tudósok  az olvasati  hagyományozók  [qurrÁÞ],  a kalÁm-

teológia művelői  [mutakallimÙn] valamint a muszlim jogtudósok [fuqahÁÞ] között, így 

Ibn Íazm (megh. 1068), akik úgy vélték, hogy a hét nyelvjárás a gyűjtemény részét kell 

képezze, mivel ezek mind a kinyilatkoztatás részei, ezért Isten [Allah] megőrzi azokat. 

Ibn  Íazm  nézete  alátámasztására  a  következő  Korán  ájára  hivatkozik:  „Bizony,  mi 

bocsátottuk le az Intést, és bizony mi megőrizzük azt […].” [Korán 15: 9]274

Létezik  egy,  az  előzőhöz  képest  kevésbé  népszerű  és  meglehetősen  zavaros 

harmadik vélemény is, amely al-ŠÁÔibÐ  (megh. 1194) nevéhez fűződik, miszerint a hét 

nyelvjárási  változat  szerepelt  AbÙ Bakr  gyűjteményében,  de  az  ÝUtmÁn-féle 

gyűjteményben már csak egy változat szerepelt.275

Nem tudjuk, hogyan Ibn Íazm vagy al-ŠÁÔibÐ miként képzelte el ezt a kódexet, 

minthogy állításukból az következik, hogy a korai Korán kéziratokban nem egy szöveg, 

hanem akár több párhuzamosan futó szöveg volt megtalálható, vagy legalábbis a szóban 

forgó,  eltérést  mutató  szavaknál  valamiféle  táblázatnak  kellett  ott  lennie,  hogy  az 

említett hét nyelvjárás szerinti változatot feltüntessék azokon. 

271 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 42.
272 al-BuÌÁrÐ, ÑaÎÐÎ, 1276. [4992. hadísz]; Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 34-35.
273 al-QaÔÔÁn, MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 173.
274 Ibn Íazm, al-IÎkÁm fi uÒÙl al-aÎkÁm, IV/520-1.
275 al-ZarkašÐ, al-BurhÁn, I/223.
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Arról  nem  is  beszélve,  hogy  az  al-ŠÁÔibÐ által  emlegetett  AbÙ Bakr-féle 

gyűjtemény létezését nem sikerült hitelt érdemlően bizonyítani. 

A  vallástudósok  nagy  többsége  azonban  ezeket  a  véleményeket  teljességgel 

elveti.  Álláspontjuk  szerint  az  ÝUtmÁn-féle  gyűjteményben  a  hét  nyelvjárás  szerinti 

változatok  szóanyagának  elemei  közül  csak  azok  maradtak  fenn,  melyek  teljesen 

megegyeznek  az ortográfia [rasm] a szóalak  [ÒÙra], illetve magánhangzójelek nélküli 

írásmód [šakl] tekintetében, mert a hagyomány szerint ezt a gyűjtemény tették teljessé, 

amikor Mohamed Próféta halála előtt ellenőriztette a Koránt Gábriel angyallal.276

Álláspontjuk  szerint  bármely  más  szövegváltozat,  mely  eltér  az  ÝUtmÁn-féle 

gyűjtemény ortográfiájától [rasm], nem fogadható el. Ezen megállapítás szerint, az Ibn 

Qutayba  által  megfogalmazott  olvasati  különbözőség  megjelenési  formái  közül  az 

elfogadható olvasatok csak az első három kategóriába tartozók, azaz ahol az ortográfia 

megegyezik a kanonizált ÝUtmÁn-féle Korán-kódex ortográfiájával. 

8. 1. Az ÝUtmÁn-féle Korán-kódex gyűjtése és dokumentálása

Ehhez  kapcsolódóan  felvetődik  az  a  kérdés,  történetileg  mi  hívta  életre  az 

egyébként  szóbeliségre épülő muszlim közösségben az egységes  ÝUtmÁn-féle  Korán-

kódex összeállítását, illetve ezen kódex előtt  a Koránnak létezett-e írásos alakja. 

Ahhoz,  hogy  megtaláljuk  a  választ,  szükségesnek  tartjuk  a  fő  történelmi 

körülmények  vázolását.  Már  utaltunk  arra,  hogy  az  AbÙ Bakr-féle  gyűjtemény 

létezésének történetisége igen gyenge lábakon áll. A hagyományokban ugyan találunk 

utalást  erre,  de  a  létezése  a  kéziratok  hiánya  miatt  tudományosan  egyelőre  nem 

bizonyítható.  A történet  legismertebb  változata  szerint,  ÝUmar  b.  al-ËaÔÔÁb aggódott 

amiatt,  hogy sok Korán-tanítómester  [qurrÁÞ] esett  el  az al-YamÁma-i  csatában.  Azt 

javasolta  a  kalifának,  hogy  készítsék  el  a  Korán  egy  teljes,  írott  szövegét,  hogy  a 

Kinyilatkoztatás egyetlen része se vesszen el.  AbÙ Bakr habozott, mondván: „Hogyan 

mernék olyat tenni, amit a Próféta nem tett meg?”,  ÝUmar azonban meggyőzte arról, 

hogy szükség van rá. 

AbÙ Bakr ezután magához hívatta Zayd ibn ÕÁbitot, a Próféta egyik írnokát, és 

azt  mondta:  „Te  egy  okos  ifjú  vagy,  és  mi  bízunk  benned.  Gyakran  leírtad  a  

kinyilatkoztatásokat a Prófétának, menj hát, és keresd meg a Korán [összes töredékét]  

és gyűjtsd egybe.”
276 Ibn al-ÉazarÐ, al-Našr, I/31.
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Zayd is habozott, mondván:  „Hogy merném megtenni azt, amit a Próféta nem  

tett meg?” AbÙ Bakr meggyőzte arról, hogy szükség van rá, és Zayd összegyűjtötte a 

Korán összes részletét,  „akár pálmalevelekre, akár vékony kövekre voltak azok leírva,  

vagy az emberek szívében kerültek megőrzésre”, és egyenlő méretű lapokra [ÒuÎuf] írta 

fel azokat és átadta AbÙ Bakrnak.277

ÝUmar, akit 634-ben kalifává kiáltottak ki, elsősorban az iszlám hódításokkal, és 

a közigazgatás megszervezésével volt elfoglalva, így az ő uralkodása alatt nem történtek 

újabb intézkedések a Korán kódexbe foglalásával kapcsolatban. Halálakor saját lányára, 

ÍafÒára, Mohamed Próféta özvegyére hagyta a Zayd által egybegyűjtött szent iratokat.

A muszlim közösség élete és története ÝUtmÁn ibn ÝAffÁn, a 3. kalifa uralkodása 

alatt (644-656) fordulóponthoz érkezett. Ebben az időszakban következtek be az iszlám 

történetének  legnagyobb  hódításai,  és  olyan  népek  kerültek  az  iszlám  birodalomba, 

amelyek alapvetően nem beszélték az arab nyelvet [aÝÁÊim], és ha meg is tanulták, igen 

nagy hátrányban voltak az arab ajkúakkal szemben. 

A Korán szövegének ekkor már léteztek a már említett dialektus-változatai, és 

láthattuk, hogy egy hadísz szerint:  „Bizony, ez a Korán hét  [különböző] ›Îarf‹ szerint  

lett lebocsátva, recitáljatok hát azokból aszerint, ahogyan könnyebb!”278.

Ezt számos vallástudós értelmezte úgy, hogy a Korán egy időben hét arábiai 

nyelvjárás  [luÈa] szerint került kinyilatkoztatásra, azért, hogy minden arab törzs tagja 

jól  értse.  Ezek a szövegváltozatok jelentős  értelmezési  különbségeknek adtak teret  a 

különböző  kultúrájú,  nem  arab  nyelvű  népcsoportok  között,  és  fennállt  annak  a 

veszélye,  hogy elvész a Korán eredeti  szövege és jelentése.  A mekkaitól eltérő arab 

nyelvjárásokon  recitált  és  feljegyzett  Korán-változatok  további  fennmaradása  súlyos 

jelentésbeli  eltérésekhez  vezethettek  volna  Perzsiában,  Egyiptomban  vagy  éppen 

Szíriában.

Egy incidens végképp előmozdította a kanonizáció szükségességét. Amikor 651-

ben az azerbajdzsáni és az örmény hadjárat során Szíriából [ŠÁm] és Irakból származó 

muszlimok találkoztak és hallották egymás Korán-olvasásait, s eltéréseket vettek észre 

az  olvasatokban,  vitázni  kezdtek  és  csaknem  hitetlenséggel  vádolták  egymást.  Az 

esetnek tanúja volt  ÍuÆayfa ibn al-YamÁn,  aki megrémült  és ennek a viszálynak az 

277 Ibn ÍaÊar, FatÎ al-BÁrÐ, IX/9.
278 al-BuÌÁrÐ, ÑaÎÐÎ, 1276. [4992. hadísz]; Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 34-35.
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elterjedésétől félve, visszatért Medinába és azt mondta ÝUtmÁnnak: „Mentsd meg ezt a  

közösséget, mielőtt ugyanúgy széthúznak, akár a zsidók és a keresztények!” 

A hír annyira megrázta ÝUtmÁnt, hogy azonnal cselekedett a viszály megelőzése 

érdekében. Látván a feladat nagyságát, a kalifa létrehozott egy bizottságot, amelynek 

tagjait  a  Próféta  társai  közül  választotta  ki,  hogy  egy  egységes  nyelvezetű  Korán-

kódexet  állítson  össze  a  Próféta  özvegye,  ÍafÒa által  megőrzött  lapokból.  A Korán 

összeállítására felállított bizottság élére Zayd ibn ÕÁbitot nevezte ki, és azzal bízta meg 

őket,  hogy másolják  le  a Próféta  felesége  és  ÝUmar lánya,  HafÒa által  őrzött  hiteles 

Korán  másolatot.  Elrendelte,  hogy  a  Qurays  dialektusát  vegyék  alapul,  minthogy  a 

Korán ezen dialektuson lett kinyilatkoztatva.279 

A Korán legkorábbi teljes kódexét azzal a betűrajzzal írták le, amelyre mint  az 

›ÝUtmÁn-féle  ortográfiára‹ [al-rasm al-Ýu×mÁnÐ]  utaltak. Az  ÝUtmÁn-féle kódex eredeti 

kéziratának  írásmódja  ›al-ÎiÊÁzÐ‹ néven  vált  ismertté,  amely  hasonló  a  kúfai, 

kvadrátszerű írásmódhoz. A hivatalos Korán-szöveg mellett egy ideig még léteztek a 

forrásokban leggyakrabban említett  kódexek  [maÒÁÎif],  amelyek  ÝAlÐ  ibn AbÐ  Óálib, 

ÝAbdullÁh ibn MasÝÙd, Ubayy ibn KaÝb tulajdonában álló szövegváltozatok voltak.280

ÝUtmÁn emiatt  egy következő lépésre határozta el magát. Az eltérő dialektusú 

szövegeket  a  Korán  szövegének  egységesítése,  valamint  a  félreértések,  és  helytelen 

értelmezések  elterjedésének  megakadályozása  céljából  összegyűjtette,  majd 

megsemmisítésre ítélte. Így tehát a 7. század közepéig végleg lezajlott a Korán alapvető 

kanonizálási  folyamata,  ami  abban  nyilvánult  meg,  hogy  az  iszlám területeken  egy 

egységes arab nyelvjárás szerint írt Korán-kötet lett a legális, másolható és terjeszthető 

változat. 

ÝUtmÁn egy-egy másolatot küldött a kalifátus tartományainak székhelyeire, hogy 

elejét  vegye  bárminemű  ellentétnek,  ami  a  Korán  szövegével  kapcsolatosan 

felmerülhetne. Ezzel pedig a nyelvjárások alapján történő recitálás megszűnt létezni az 

ÝUtmÁn-féle  kódex  összeállításával,  és  csupán  a  Korán-tudományokkal  foglalkozó 

szakemberek  fértek  hozzá  egy-egy  eleméhez.  Ugyanakkor  ebben  az  egységesített 

kötetben egyes szavakat többféle olvasati változat [qirÁÞÁt] szerint lehetett kiolvasni.

279 Ibn Íazm, al-IÎkÁm fi uÒÙl al-aÎkÁm, IV/523.
280 al-SuyÙÔÐ, al-ItqÁn fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, I/171. 
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Itt szükségesnek tartjuk, hogy rövid kitérőt tegyünk a muszlim vallástudósok, és 

történetírók  ezen  megállapításaival  ellentétes,  leginkább  az  európai  kutatók  által 

hangoztatott vélemények rövid megvitatására.

Wansbrough  azt állítja, hogy az összegyűjtés történetei, és a társak kódexeiről 

szóló  beszámolók  annak  érdekében  születtek,  hogy  egy  ősi  tekintélyt  adjanak  a 

szövegnek,  amely  3/9.  századig  vagy  még  annál  is későbbig  nem volt  összeállítva. 

Anélkül, hogy bármilyen meggyőző bizonyítékot szolgáltatna, azt állítja, hogy a Korán 

szövege  nagyon  képlékeny  volt.281 MuÎammad  Al-ÝAÛamÐ muszlim  tudós  a 

közelmúltban tett kísérletet arra, hogy megvédje a Korán történeti megbízhatóságát. Al-

ÝAÛamÐ idéz  a  hagyományos  muszlim forrásokból,  s  azzal  érvel,  hogy a  Prófétának 

megközelítőleg  65  társa  szolgált  a  Próféta  számára  írnokként  a  különböző 

időszakokban, akikről úgy  számolnak be,  hogy azok már a Próféta halála előtt teljes 

Korán-szakaszokat írtak le már a Próféta halála előtt.282 Az a véleménye, hogy az írott 

dokumentumok valójában már részét képezték a korai muszlim kultúrának, és hogy sok 

a  Próféta  sok társának megvolt  a  saját  Korán részeket  tartalmazó  feljegyzése.283 Al-

ÝAÛamÐ  a  rendelkezésekre  álló  feljegyzésekre  alapozva  azt  mondja,  hogy abban  az 

időben kis számú Korán-ája variációk léteztek, és nem érintették a szöveg jelentését. Így 

előfordultak  kisebb,  magánhangzókat  érintő  variánsok,  vagy  pedig  a  szöveg 

nyelvtanilag  áttért  harmadik  személyről  második  személyre,  aminek  csekély  vagy 

semmiféle hatása nem volt a szöveg jelentésére.284 

8. 2. Az al-qirÁÞÁt al-sabÝ  terminus és a legitim Korán-olvasatok

Korábban láthattuk,  hogy a  Koránt  az  első  időszakban  –  akárcsak  Mohamed 

próféta életében – többféle olvasat és nyelvi dialektus szerint lehetett olvasni, recitálni 

és  megtanítani,  és  az  Arab-félsziget  különböző  területein  párhuzamosan  elterjedt 

változatok  nem  okoztak  érzékelhető  értelmi  zavart. Ez  volt  a  ›szabad  választás‹ 

[iÌtiyÁr] időszaka. A szabad választás időszakának a 3/9. és 4/10. században a szunnita 

irányzat  [ahl  al-sunna]  mértékadó  körei  véget  vetettek,  akik  az  elburjánzó 

281 Wansbrough, Quranic Studies, 44-46, 202-207.
282 Azami, The History of the Koranic Text, 68.
283 Uo., 97-105.
284 Uo., 69.
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szövegvariánsok  miatt  kifejezésre  juttatták  aggodalmukat,  és  követelték  a  legitim 

olvasatok meghatározását, illetve az ›szabad választás‹ [iÌtiyÁr] lezárását.

Másfelől, az előző fejezetekben általunk elmondott történeti okfejtés alapján úgy 

véljük,  teljességgel  bizonyítást  nyert,  hogy  az  ›al-aÎruf  al-sabÝa‹,  a  Korán  hét 

nyelvjárási  változataként  [al-luÈÁt  al-sabÝ] nem  található  meg  az  eredeti  Korán-

kódexekben. 

Következésképpen megvizsgáljuk, mit is takar valójában a sokat emlegetett ›al-

qirÁÞÁt‹ vagy ›al-qirÁÞÁt al-sabÞ‹ megnevezés. Az ›al-qirÁÞa‹ szó [tsz. al-qirÁÞÁt] a qaraÞa 

igéből származó főnév, amely ige alapjelentése  ›olvas, recitál‹, és a Q-R-Þ szógyökből 

ered. A ›Korán olvasatai‹ [qirÁÞÁt] a vallástudósok meghatározása szerint azok a kiejtési 

módok,  amelyeket a  Korán  olvasatainak tanítómesterei [qurrÁÞ] követtek,  és  amit 

áthagyományoztak  másoknak.  A Korán  tudományainak  szempontjából  a  ›qirÁÞÁt‹  a 

Korán  olyan  szövegvariánsait,  olvasati  változatait  jelöli,  amelynek a  Prófétára 

visszavezethető hagyomány-láncolattal kell rendelkezniük.285

Ebből  a  megfogalmazásból  kitűnik,  hogy a Korán szóbeli  hagyományozása  a 

korai időkben legalább olyan fontos volt, ha nem fontosabb, mint az írásban rögzítés. A 

7. században a leghíresebb Korán-tanítómesterek  [qurrÁÞ] elsősorban a Próféta társai 

közül kerültek ki. Al-SuyÙÔÐ a Prófétai következő társait nevezi meg: ÝUtmÁn ibn ÝAffÁn 

[a 3. kalifa], ÝAlÐ ibn AbÐ Óálib [a 4. kalifa], Ubayy ibn KaÝb, Zayd ibn ÕÁbit, ÝAbdullÁh 

ibn MasÝÙd,  AbÙ al-DardÁÞ, AbÙ MÙsÁ al-AšÝarÐ.  A Próféta többi társa és a következő 

nemzedék recitálói  Medinában, Mekkában, Kúfában,  BaÒrában és  Szíriában főként e 

társaktól tanulta meg a Koránt.286

Egy  évszázaddal  később  már  voltak  olyan  tudósok,  akik  ennek  a  műfajnak 

szentelték az életüket.  Később kiemelkedett  egy csoport közülük,  akik a  ›hét imám‹ 

váltak  híressé:  AbÙ ÝAmr, NáfiÝ,  ÝÀÒim, Íamza, al-KisÁÞÐ,  Ibn ÝÀmir,  és Ibn Ka×Ðr.287 

Egyetlen  nyelvjáráson,  a  Qurayš nyelvjárásán  alapuló  olvasataik  főként  a  kiejtés 

módjában  különböztek  egymástól,  így  az  emfatikus  kiejtés  [tafÌÐm],  a  lágy  kiejtés 

[tarqÐq], a hasonulásos kiejtés [idÈÁm] és a nyílt hang felé hajlító kiejtés [imÁla] által. 

Valójában persze a Korán-recitálók vagy tanítómesterek [qurrÁÞ] hétnél  többen 

voltak,  így egyesek tízről,  tizennégyről tudtak,  sőt volt,  aki huszonötöt említett mint 

AbÙ ÝUbayd al-QÁsim Ibn SallÁm  (megh. 839),  az első tudós, aki erről a témáról írt. 

285 al-QaÔÔÁn, MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 171. 
286 Uo., 171. 
287 al-SuyÙÔÐ, al-ItqÁn fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, I/197.
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Majd őt követte a tudomány igazi úttörője, AbÙ Bakr ibn MuÊÁhid (megh. 936), abban 

az  időszakban,  amikor  a  Korán  szövegvariánsainak  szabályozatlan  elterjedése  már 

megkívánta,  hogy külön tudományágat  szenteljenek  ennek  a  témának.  Ibn  MuÊÁhid 

összegyűjtötte a hiteles olvasatokat, és rendszerezte őket, szigorú feltételeket állítva fel 

elfogadásukra, majd kiválasztott hetet a jól ismert 2/8. századi Korán-recitálók közül, és 

kijelentette,  hogy  a  mindannyiuk  olvasatának  isteni  tekintélye  van.  Nézetét  egy 

könyvben dolgozta ki, amelynek az ›al-qirÁÞÁt al-sabÝ‹ [A hét olvasat] címet adta.  Ibn 

MuÊÁhid után következett Ibn al-ÉazarÐ (megh. 1430), aki megírta ›al-Našr fÐ al-qirÁÞÁt  

al-Ýašr‹ [Beszámoló a tíz olvasatról] című művét, amelyben tíz olvasatot fogad el, és 

amelyet  a  téma  szakértői  a  mai  napig  használnak.  Voltak,  akik  a  későbbiekben  tíz 

helyett már tizennégy elfogadott olvasatot javasoltak. 

A leghíresebb mű azonban  Ibn MuÊÁhid munkája maradt,  amelyben ő hétben 

rögzítette a mértékadó Korán-recitálók [qurrÁÞ] számát. Ez persze nem jelenti azt, hogy 

elveszett volna a többi elhanyagoltnak tekintett olvasat.288  

Az egy-két nemzedékkel későbbi tudósok a tíz közül például mindegyikhez két 

némileg  különböző  alváltozatot  [az  olvasati  változat  további  variánsát]  [riwÁya] 

fogadtak  el,  így  ÝÀÒim  olvasata  [qirÁÞat  ÝÀÒim] két  alváltozattal  bírt,  az  egyik  ÍafÒ 

(megh.  605),  a  másik  ŠuÝba  (megh.  809)  változata.  Alváltozataik  hivatalos  neve: 

›riwÁyat ÍafÒ Ýan ÝÀÒim‹  valamint ›riwÁyat ŠuÝba  Ýan ÝÀÒim‹.  NÁfiÝ olvasata  [qirÁÞat  

NÁfiÝ] ugyancsak két alváltozattal  rendelkezett,  az egyik  Warš (megh. 812),  a másik 

pedig QÁlÙn (megh. 833) alváltozata volt. Alváltozataik hivatalos neve: ›riwÁyat Warš 

Ýan NÁfiÝ‹ valamint ›riwÁyat QÁlÙn Ýan NÁfiÝ‹.

A  Korán-recitálók,  az  olvasatok  szakértői  [qurrÁÝ]  akik  fenntartották  az  élő 

hagyományt, tudományos érdeklődéssel fordultak a ›hetet követő három iránt‹ és tovább 

finomították mind a tíz olvasatot. Mindegyik alváltozat  [riwÁya]  két recitálási módját 

[ÔarÐq] fogadták  el.  Ezeket  a hiteles  olvasatokat  külön  művekben  és  a  Korán-

értelmezésekben  tüntették  fel.  Jelenleg  a  Korán  két  olvasati  variáns  van  általános 

használatban,  a  ›riwÁyat  ÍafÒ Ýan  ÝÀÒim‹,  amelyet  a  muszlim  területek  többségében 

követnek. Ez az olvasat 1924-ben egyfajta hivatalos megerősítést kapott azzal, hogy a 

Korán egyiptomi standard kiadásának szövegeként fogadták el. A másik változatot, a 

›riwÁyat Warš Ýan NÁfiÝ‹ elnevezésűt, Egyiptomon kívül Észak-Afrikában használnak.

288 al-QaÔÔÁn, MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 174.
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8. 3. A Korán olvasatainak kategóriái és Ibn Qutayba példái 
összevetése

A vallástudósok elvégezték az olvasati variánsok osztályozását, és a figyelembe 

vehetőket a következő kategóriákba sorolták: 

(1) A  mutawÁtir – több ember által hagyományozott, továbbadott olvasati változatok, 

amelyek ezáltal abszolút hitelességet nyertek – ezek az ›al-qirÁÞÁt al-sabÝ‹.

(2) Az ÁÎÁd – egy személy által továbbadott olvasati változatok. Három vagy hét ilyen 

olvasati változat létezik, amelyek a Próféta egy-egy társára vezethetők vissza. 

(3)  A  šÁÆÆ  – rendhagyó  olvasati  változatok,  amelyek  a  kortársakat  követő  első 

nemzedékre [tÁbiÝÙn] vezethetők vissza.289 

Ezen  túlmenően,  a  muszlim  vallástudósok  három feltételt  állapítottak  meg  a 

szövegvariánsok elfogadására. A három feltétel a következő: (1) Az arab nyelvtannak 

megfelelő nyelvhelyesség, (2) Megegyezés az ÝUtmÁn-féle írott Korán-szöveggel, és (3) 

Megbízható  visszavezethetőség  a  Prófétára.  Ezek  a  feltételek  csupán  az  első  két 

kategóriánál érvényesülnek, a harmadikba tartozó olvasatok nem fogadhatók el.

Hangsúlyozni  kell,  hogy  ezek  az  olvasati  szövegváltozatok  a  kiejtés  enyhe 

módosulásából  adódnak,  ami  általában  a  rövid  illetve,  hosszú  magánhangzók 

felcserélésében  mutatkozik  meg,  és  gyakorlatilag  semmilyen  valós  jelentésbeli 

különbséget nem okoznak, továbbá csupán néhány szót érintenek.  Lássunk itt néhány 

példát az olvasatokra Ibn Qutaybától: 

Láthattuk,  hogy  Ibn  Qutayba  felhívta  a  figyelmet  arra,  hogy  általában  nincs 

számottevő különbség az elfogadott  olvasatok között a jelentést  illetően.  Példaként a 

következő áját említi meg: „wa hal nuÊÁzÐ illa-l-kafÙra [És megbüntetünk-e mást, mint  

a hálátlanokat?]” [Korán 34: 17] Alternatívaként említi a következő változatot:  „wa 

hal yuÊÁzÁ illa-l-kafÙru [És lesznek-e megbüntetve [mások], mint a hálátlanok?]”

Mindkét  olvasat  ugyanazt  az  elvet  és  jelentést  közvetíti,  miszerint  csak  a 

hálátlanok  –  akik,  mint  az  a  szövegösszefüggésből  kiderül:  Sába  népe,  akiknek  a 

hálátlansága  Sába  királyságának  bukásához  vezetett  –  részesülnek  Isten  [Allah] 

büntetésében.290 Az első olvasat ÍafÒ Ýan ÝÀsim, Íamzah és al-KisÁÞÐ, a másik pedig Ibn 

Ka×Ðr, NáfiÝ, AbÙ ÝAmr és Ibn ÝÀmir olvasata.291 

289 al-SuyÙÔÐ, al-ItqÁn fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, II/208.
290 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 36.
291 Ibn MuÊÁhid, KitÁb al-sabÝa fÐ al-qirÁÞÁt, 528-529.
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Ibn Qutayba egy másik példával is él, amikor a magánhangzó nélküli írásmód 

[šakl] nem változik:  „wa-nÛur ila-l-ÝiÛÁmi kayfa nunšizuhÁ [Nézd meg a csontokat,  

hogyan raktuk össze őket] [Korán 2:259]. A vastagon szedett  szóban található betűk 

megváltozásával a következő változatot kapjuk: „wa-nÛur ila-l-ÝiÛÁmi kayfa nanšuruhÁ 

[És nézd meg a csontokat, hogyan támasztjuk fel őket!]”292 Itt az első olvasat ÝÀsim, Ibn 

ÝÀmir, Íamza és al-KisÁÞÐ, a második pedig Ibn Ka×Ðr, NÁfiÝ és AbÙ ÝAmr olvasata.293

A  közelmúlt  egyik  neves  vallástudósa,  al-MawdÙdÐ igyekezett  meggyőző 

magyarázatot adni néhány elfogadott olvasati változat értelmezéséhez. Azt írta, hogy a 

FÁtiÎa [1.  Megnyitó]  szúrában a  maliki és  a mÁliki olvasatok  Isten [Allah]  egy-egy 

attribútumát írják le, és egyáltalán nincs ellentmondás az Ítélet napja  ›uralkodója‹ és 

›birtokosa‹ között, sőt a két olvasat világosabbá teszi az ája értelmét.294 Hasonlóképpen a 

Korán 5: 8 ájában az  „mossátok meg a lábatokat [arÊulakum]” és a  „töröljétek át a  

lábatokat  [arÊulikum]”  két  jelentést  takar:  ›mossátok  meg‹ a  lábatokat  vagy 

›végezzetek  törlést/dörzsölést‹ a  lábatokon.  Mindkét  jelentés  helyes,  hiszen normális 

körülmények  között  az  imádkozáshoz  készülő  megmossa  a  lábát,  míg  egy  másik 

személy,  az  utazó  megtörölheti  a  lábát.  Itt  a  Korán  szövege  egyszerre  egy  időben 

hordozza mindkét jelentést. Az első olvasat NÁfiÝ, ÍafÒ Ýan ÝÀsim, és al-KisÁÞÐ olvasata, 

míg a másik Ibn Ka×Ðr, AbÙ ÝAmr, AbÙ Bakr Ýan ÝÀsim, Íamza olvasata.295

Ibn Qutayba fenti példái – miként  al-MawdÙdÐ példái is – az első kategóriába 

tartoznak, vagyis a mutawÁtir – több ember által hagyományozott, továbbadott olvasati 

változatok kategóriájába sorolhatók.

Ibn Qutayba egy másik példájáról azonban felmerült,  hogy a kevésbé hiteles, 

egy  személy  által  továbbadott  olvasati  változatok  [ÁÎÁd] vagy  a  rendhagyó  és 

elfogadhatatlan  olvasati  változatok  [šÁÆÆ]  kategóriájába  tartozik.  Ez  a  példa  a 

következő Korán-ájával  függ össze: „wa  ÊÁÞat sakratu-l-mawti  bi-l-Îaqq [és eljön a 

halál bódultsága/kínja igazságban].” [Korán 50:19] Ibn Qutayba szerint inverzióval, 

vagyis a szórend megváltozásával egy ›alternatív‹ olvasat jön létre: „wa ÊÁÞat sakratu-l-

Îaqqi bi-l-mawt [és eljön az igazság bódultsága/kínja a halállal].” Mint már korábban 

említettük, ez a változat egy rendhagyó vagy nem bevett olvasat [qirÁÞa šÁÆÆa], annak 

ellenére is, hogy Ibn Qutayba ezt a változatot AbÙ Bakr kalifának tulajdonítja.296

292 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 37, 41.
293 Ibn MuÊÁhid, KitÁb al-sabÝa fÐ al-qirÁÞÁt, 189.
294 al-MawdÙdÐ, Introduction to the study of the Quran, 21.
295 al-QaÔÔÁn, MabÁhi× fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, 181.
296 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 24, 37; al-ÓabarÐ, ÉÁmiÝ al-bayÁn, XXVI/100.
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Al-QurÔubÐ szerint Ibn MasÝÙd a fenti Korán-áját ugyanúgy olvasta, mint AbÙ 

Bakr, és megjegyezte, hogy ennek ellenére ez nem követendő olvasat. Kifejti, hogy két 

beszámoló van AbÙ Bakr olvasatáról,  az  egyik azonos a standard Korán-kódex  [al-

muÒÎaf  al-Ýu×mÁnÐ] szövegében  található  olvasattal,  a  másik  pedig  a  fent  említett 

változat, ami azonban elvetendő.  Ibn Íazm ugyanerről, az AbÙ Bakrnak tulajdonított 

változatról  azt  a  nézetet  vallja,  hogy az  elítélendő  vagy elhagyandó  olvasat  [qirÁÞa 

munkara] kategóriájába tartozik.297

Ezen felül megjegyezzük, hogy  AbÙ Bakr  al-AnbÁrÐ szerint, amikor AbÙ Bakr 

haldoklott, magához hívatta lányát, ÝÀišát, aki amikor meglátta apját, egy költőt idézett: 

„Midőn egy nap hörgő hangot  ad  [a  torok] és  összeszorul  a  kebel”.  AbÙ Bakr  azt 

mondta erre:  „Miért nem olvasod [a Koránból] inkább azt, hogy:  wa ÊÁÞat sakratu-l-

mawti bi-lÎaqq [És  eljön a halál bódultsága/kínja igazságban]?” Megfigyelhető, hogy 

nem olvasta inverzióval az említett áját, hanem a bevett szórend szerint olvasta.298

Ennek értelmében a fenti  ›alternatív‹  olvasat nem sorolható a kevésbé hiteles, 

egy  személy  által  továbbadott  olvasati  változatok  [ÁÎÁd]  kategóriába,  mivel  erősen 

kétséges,  hogy  AbÙ Bakrról  maradt  volna  fenn.  Véleményünk  szerint  tehát  az  ája 

›alternatív‹  olvasata  rendhagyó  [qirÁÞa  šÁÆÆa] mivel  nem követi  a  standard  Korán-

kódex, vagyis az ÝU×mÁn-féle Korán-példány ortográfiáját [rasm].  

Végezetül, hogy egyértelmű különbséget lehessen tenni az ›olvasat‹ [qirÁÞa] és a 

›nyelvjárási változat‹ [Îarf] között, az eddigi kutatásaink alapján azt hangoztatjuk, hogy 

abban az esetben, ha egy autentikus olvasati változat megegyezik az ortográfia [rasm] 

terén a  ÝUtmÁn-féle Korán-kódex ortográfiájával, akkor bevett olvasatról  [qirÁÞa] van 

szó,  ha  viszont  eltér  attól,  akkor  nem  kell  feltétlenül  a  rendhagyó  [qirÁÞa  šÁÆÆa] 

kategóriába sorolni, mert előfordulhat, hogy a szövegváltozatot nyelvjárási változatként 

[Îarf  vagy luÈa] kell értelmezni.  Az alábbiak SalmÁn al-FÁrisÐtól maradtak fenn, aki 

beszámolt arról, hogy elolvasott egy részt a Korán 5:82-ből a Próféta jelenlétében, a 

következő két változat szerint: „ÅÁlika bi-anna minhum qissÐsÐna wa ruhbÁn [Ez azért  

van  így,  mert  vannak  közülük  papok és  szerzetesek]”  -  „Åálika  bi-anna  minhum 

ÒiddÐqÐna wa ruhbÁn [Ez azért van így, mert vannak közülük  igazak és szerzetesek]”.  

Az első a jelenlegi  Korán-szövegnek megfelelő olvasat  [qirÁÞa],  míg a második egy 

nyelvjárási szövegvariáns [Îarf], amely Ubayy ibn KaÝab nevéhez fűződik.299

297 Ibn Íazm, al-IÎkÁm fi uÒÙl al-aÎkÁm, IV/537.
298 al-QurÔubÐ, al-ÉÁmiÝ li-aÎkÁm al-qurÞÁn, XVII/12-13.
299 Ibn AbÐ Dáwud, KitÁb al-maÒÁÎif, 103.
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8. 4. Ibn Qutayba nézete a Korán nyelvjárási változatairól [al-luÈÁt]

Korábban már utaltunk arra, hogy Ibn Qutayba azt a nézetet hangoztatta, hogy a 

Korán a mekkai Qurayš törzs nyelvén lett kinyilatkoztatva, és ebben a következő versre 

hivatkozott:  „És nem küldtünk egyetlen küldöttet sem, csakis a népe nyelvén [bi-lisÁni  

qawmihi], hogy egyértelművé tegye számukra.” [Korán 14:4]300

Első hallásra talán azt hihetnénk, hogy Ibn Qutayba tagadja, hogy kezdetben a 

mekkaiak  nyelvjárásán  kívül  más  nyelvjáráson  is  recitáltak  volna  a  Koránból. 

Véleményünk szerint azonban Ibn Qutayba egyáltalán nem kívánta tagadni, hogy voltak 

a  Qurayš  nyelvjárásán  kívül  más  nyelvjárásnak  megfelelően  recitált  Korán-áják 

Mohamed próféta idején.

Először  is  az  idézett  Korán-ája  nem  bizonyítja,  hogy  nincs  a  Qurayš  törzs 

nyelvjárásán kívül más nyelve a kinyilatkoztatásnak, csupán azt jelenti ki, hogy a Korán 

csak és kizárólag arab nyelvű kinyilatkoztatás  (hiszen ez Mohamed Próféta  népének 

nyelve). Véleményünk szerint a  ›bi-lisÁni‹ kifejezés jól mutatja, hogy nem nyelvjárás 

[luÈa] értelemben van szó a nyelvről, hanem több nyelvi dialektust átfogó nyelvről, a 

›lisÁnról‹ van szó, mint amilyen az arab nyelv, ahogyan a  ›qaum‹  kifejezés se jelent 

arabul  feltétlenül  csupán  népet,  hanem  ›embercsoport‹,  ›lakosság‹ és  egyéb  más 

jelentésekkel  is  bír.  Nézetünk  még  alaposabb  hangsúlyozása  érdekében,  az  előbb 

elmondottakon kívül két szövegrészt mutatunk be a következőkben. Az első al-SuyÙÔÐ 

al-ItqÁn, míg a másik Ibn Qutayba TaÞwÐl munkájából való. 

Al-SuyÙÔÐ idézete:

 واستنكروقال أبو حات السجستان نزل بلغة قريش وهذيل وتيم والزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر 
 ذلك ابن قتيبة وقال ل ينل القرآن إل بلغة قريش واحتج بقوله تعال وما أرسلنا من رسول إل بلسان

قومه فعلى هذا تكون اللغات السبع ف بطون قريش وبذلك جزم أبو علي الهوازي. 

„AbÙ ÍÁtim al-SiÊistÁnÐ azt mondta: [a Korán] a Qurayš, a HuÆayl, a TamÐm, 

az al-Asd, a RabÐÝa, a HawÁzin és a  SaÝd ibn Bakr törzsek nyelvjárásában jött le, ezt  

azonban Ibn Qutayba helytelennek ítélte és azt mondta, hogy a Korán csak a Qurayš 

nyelvjárásán  lett  lebocsátva,  és  érvelt  a  magasságos  [Allah] szavával:  „És  nem 

küldtünk  egyetlen  küldöttet  sem,  csakis  a  népe  nyelvén  [bi-lisÁni  qawmihi],  hogy 

300 al-SuyÙÔÐ, al-ItqÁn fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, I/134.
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egyértelművé tegye számukra”. Ezt alapul véve a  hét nyelvjárás  a  Qurayš törzs alá 

tartozó klánoké, és erről AbÙ ÝAlÐ al-AhwÁzÐ meg volt győződve.”301

A szöveget elemezve rögtön kitűnik számunkra, hogy Ibn Qutayba cáfolja AbÙ 

ÍÁtim  al-SiÊistÁnÐ azon  véleményét,  miszerint  az  ›al-aÎruf  al-sabÝa‹ alatt  hét  törzs 

nyelvjárását kellene érteni. Ezen állítás cáfolata egyébként többször is megjelenik Ibn 

Qutayba műveiben,  bár érdekes  módon al-SuyÙÔÐ  munkáján kívül  sehol máshol nem 

találni utalást arra, hogy Ibn Qutayba nézete szerint a Korán kizárólag a  Qurayš törzs 

nyelvjárásán került volna kinyilatkoztatásra.

A  cáfolaton  túl,  az  sem érdektelen,  hogy  al-SuyÙÔÐ  megjegyzi,  AbÙ  ÝAlÐ  al-

AhwÁzÐ  Ibn  Qutayba  szavaiból  kiindulva  jut  el  arra  a  meggyőződésre  –  hibásan  – 

miszerint  a  hét nyelvjárást a  Qurayš törzs alá tartozó klánok nyelvjárásainak, ha úgy 

tetszik  ›tájszólásainak‹  kellene  tekinteni.  Úgy véljük,  hogy ezzel  a  minden  történeti 

alapot  nélkülöző  állítással  al-AhwÁzÐ  összhangba  kívánta  hozni  Ibn  Qutayba  Korán 

idézettel megtámogatott nézetét – miszerint a Korán szigorúan a Próféta népe nyelvén, 

azaz  a  Qurayš  nyelvén  lett  kinyilatkoztatva  –  a  korabeli,  általános  ›szakmai‹ 

véleménnyel [a hét nyelvjárás elméletével], vagy legalábbis finomítani akart e szigorú 

állásponton. 

Al-AhwÁzÐ  azonban nem közölt  semmilyen  bizonyítékot  arra  nézve,  hogy az 

arab törzsek alá tartozó klánok önálló nyelvjárással rendelkeztek volna, és hogy a ›luÈa‹ 

kifejezés  ténylegesen egy  adott  törzs  klánjának  az  önálló  helyi  nyelvjárása  lenne. 

Véleményünk  szerint  a  ›sabÝat  awÊuh  min  al-luÈÁt‹ szó  szerint  azt  jelenti:  a 

nyelvjárások  hét eltérő megjelenési formái, amelyek érvényesek a nyelvjárásokra.  Így 

ez a szóösszetétel semmiképpen nem utal a törzsek alá tartozó klánok feltételezett helyi 

nyelvjárásaira, vagy tájszólásaira. 

Ibn Qutayba idézete:

 فكان من تيسيه أن أمره بأن يقرىء كل قوم بلغتهم و ما جرت عليه عادتم فالذّل يقرأ عّتى حي يريد
 َحّتى ِحٍي لنه هكذا يلفظ با و يستعملها والسدّي يقرأ ِتعلمون وِ تعلم وِ تْسَوّد ُوُجوٌه و َأَلْم ِإْعَهْد ِإَلْيُكْم

[…] فأراد الّله برحته و لطفه أن يعل لم مّتسعا ف اللغات.و الّتميمّي يهمز والقرشّي ل يهمز 

„Az  Ő  [Allah] könnyítéséhez  tartozik,  hogy  megparancsolta  neki  azt,  hogy  

minden  népet  a  saját  nyelvjárásán  tanítsa  [Koránt] recitálni,  és  aszerint,  ami  

301 al-SuyÙÔÐ, al-ItqÁn fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, I/134.
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szokásukból ered, ezért a HuÆayl  [törzs tagja] azt  olvassa  [a Koránban]:  ›ÝattÁ  ÎÐn‹,  

amivel arra utal, hogy ›ÎattÁ ÎÐn‹ mert így ejti ki, és így használja. Az Asd [törzs tagja]  

azt  olvassa:  ›tiÝlamÙn‹ és  ›tiÝlam‹ és  ›tiswaddu  wuÊÙh‹ és  ›alam iÝhad  ilaykum‹.  A 

TamÐm [törzs tagja] zárhangot, míg a Qurayš [törzs tagja] nem ejt zárhangot […] Ezért  

AllÁh úgy akarta – könyörülete és kíméletessége révén – hogy széles teret adjon nekik a  

nyelvek terén.”302 

Ebből  egyértelműen  kitűnik,  hogy  Ibn  Qutayba  teljes  mértékben  ismerte,  és 

elfogadta  a Korán nyelvjárási  változatainak létjogosultságát,  és az e  téren tapasztalt, 

meglehetősen nagyfokú szabadságot, amivel rendelkeztek a korai muszlimok. 

Úgy véljük, hogy mindezek ismeretében, az egyetlen ésszerű megfontolás, ami 

az  Ibn Qutaybának  tulajdonított  szigorú álláspont  mögött  állhat,  hogy nem akarta  a 

közemberek  szintjén  megfogalmazni  a  többféle  nyelvjárás  elképzelését,  mert  vallási 

meggyőződésükre  és  a  közösség  egységére  nézve  veszélyesnek  tekintette.  A  főként 

tudósoknak  szánt  műveiben  viszont  nem  rejtette  véka  alá  ezen  elmélet  történeti 

valószínűségét. Minderre a bizonyítékot Ibn Qutaybának egy feltételezett kérdésre adott 

válaszában látjuk, amely kérdés a következőképpen hangozhatott: Szabad-e recitálni az 

összes [általa korábban megnevezett] aspektusok generálta szövegváltozat szerint? Ibn 

Qutayba  erre a kérdésre a következő választ adta:

 كل ما كان منها موافقا لصحفنا غي خارج من رسم كتابه جاز لنا أن نقرأ به و ليس لنا ذلك فيما خالفه
 لن التقدمي من الصحابة و التابعي قرؤوا بلغاتم وجروا على عادتم وخّلوا أنفسهم وسوم طبائعهم

 فكان ذلك جائزا لم و لقوم من القّراء بعدهم مأموني على التنيل عارفي بالتأويل فأما نن معشر
 التكلفي فقد جعنا الّله بسن اختيار السلف لنا على مصحف هو آخر العرض و ليس لنا أن نعدوه كما
 كان لم أن يفّسروه و ليس لنا أن نفّسره ولو جاز لنا أن نقرأه بلف ما ثبت ف مصحفنا لاز أن نكتبه

 على الختلف والزيادة والنقصان والتقدي والتأخي وهناك يقع ما كرهه لنا الئمة الوّفقون رحة الّله
.عليهم

„Minden  [szövegváltozat],  amely  megegyezik  a  mi  [ÝUtmÁn-féle  Korán-] 

kódexünkkel, és nem tér el ortográfiájától [rasm], megengedett aszerint recitálni, ám  

ettől  eltérő formában nem megengedett  számunkra, mivel  a korai  társak és  az  őket  

követő  nemzedék  saját  nyelvjárásukon  olvasták  [a  Koránt], szokásuk  és  maguk 

természete szerint jártak el, és ez megengedett volt számukra és néhánynak a recitálók  

302 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 39-40.
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közül,  akik  megbízhatóak  voltak  a  kinyilatkoztatás  felett,  és  ismerték  a  Korán  

értelmezését. Ami minket illet – akik nagyobb rangot követelnek, mint amire jogosultak  

lennének  –  AllÁh minket  –  elődeink  helyes  választása által  –  egy olyan kódex  köré  

gyűjtött  össze,  amely  a  [Gábriel  angyal  és  Mohamed  próféta  közötti] végső 

szövegegyeztetésnek303 megfelelő  [Korán-szöveget  tartalmazza],  és  azt  nem  szabad  

átlépnünk, úgy ahogyan nekik szabad volt azt értelmezni, nekünk azonban már nem. És  

ha megengedett lenne számunkra, hogy a kódexünkben rögzítettől eltérően recitáljunk,  

akkor  megengedett  lenne  számunkra,  hogy  leírjuk  azt  az  eltérés,  a  kiegészítés  és  

lehagyás, valamint a szórend megváltozása szerint, és abban az esetben megtörténhet  

az, amitől a sikerre vitt elöljáróink – AllÁh könyörüljön rajtuk! - féltettek minket.”304

Ibn  Qutayba  ezzel  tehát  arra  a  veszélyre  hívta  fel  a  figyelmet,  amely  a 

vallástudósokat  általában  aggodalommal  töltötte  el,  nevezetesen,  hogy  a  Koránnak 

elterjedhetnek a későbbi nemzedékek között – a megalapozott tudás hiányában – olyan 

eltérő  nyelvjárási  változatai,  szövegvariánsai,  amelyek  beláthatatlan  konfliktusokkal, 

viszályokkal, és szakadásokkal terhelték volna a muszlimok még formálódó közösségét. 

Ezért nyilatkozta véleményünk szerint a nagyközönség számára, hogy a Korán csupán 

egyetlen nyelvjárás szerint, a Qurayš törzs nyelvjárásán került kinyilatkoztatásra, míg 

művében,  amit  nagy  valószínűség  szerint  a  szakértőknek  szánt,  nem  győzte 

hangsúlyozni a nyelvjárási változatok előnyeit. 

Ibn Qutayba tehát azon az állásponton volt, hogy léteztek a Koránnak nyelvjárási 

változatai,  de  azok  nem  azonosak  az  ›al-aÎruf  al-sabÝa‹ terminus  által  jelölt 

fogalmakkal,  amelyek alatt  nézete  szerint  a Korán egységes szövegét  érintő  olvasati 

variánsok eltérésének megjelenési formáit [wuÊÙh al-iÌtilÁf fÐ al-qirÁÞÁt] kell érteni.

303 A Korán rögzítésével kapcsolatos muszlim felfogásban a Korán szövegének végső rögzítését megelőző 
fázisban, még Mohamed próféta életében történt egy esemény, amely ›ÝarÃ‹  néven ismeretes, amelynek 
jelentése:  ›bemutatás, felkínálás‹. A hagyomány szerint a Korán egyik írnoka, Zayd ibn ÓÁbit kétszer is 
elrecitálta Mohamed próféta jelenlétében az egész Koránt, a Próféta halálának évében. Zayd  a történet 
szerint, amikor másodszor jegyezte le a Koránt Mohamed próféta számára, majd fel is olvasta neki, tanúja 
volt  az  utolsó  ún.  ›utolsó  szövegegyeztetésen‹  [al-ÝarÃa  al-aÌÐra],  amikor  Gábriel  angyal  utoljára 
ellenőrizte a Korán teljes szövegét Mohamed próféta számára. Lásd, Ibn al-ÉazarÐ, al-Našr, I/31.
304 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 42.
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9. Ibn Qutayba Korán lexikográfiája - szemelvények

9. 1. Az ›umm al-kitÁb‹ fogalom jelentése Ibn Qutaybánál

A Korán egyik gyakori elnevezése a ›kitÁb‹ szó, amely általánosságba véve azt 

jelenti: ›könyv,  írás‹.  Gyakran,  összesen  255-ször  fordul  elő egyes  számban  és  6 

alkalommal többes számban [kutub], és a Korán-értelmezés terén az egyik legnehezebb 

szakkifejezések  közé  tartozik.  Csak  ritkán  utal  hétköznapi  írásformára,  például  egy 

Salamon  próféta  által  a  Sába  királynőjének  küldött  levélre305,  és  egy  rabszolga-

felszabadító  dokumentumra306.  Időnként  utal  az  emberi  cselekedetek  mennyei 

feljegyzésére307,  az eleve elrendelt  eseményekre308,  vagy az Isten tudására309.  Vannak 

azonban  olyan  Korán-áják,  amelyek  magának  a  Koránnak  a  mennyei  eredetijére 

utalnak, bár ez nem derül ki közvetlenül a szöveg alapján: „Ez bizony nemes Korán, egy  

őrzött írásban [kitÁb] van.” [Korán 56: 77-78]; vagy „Nem! Dicsőséges Korán ez, jól  

őrzött táblán van.” [Korán 85: 21-22]

Még nehezebb  a  kitÁb  szó  értelmezése,  ha  a  ›szokatlan‹ [ÈarÐb]  kifejezések 

körébe tartozik, mint amikor birtokviszonyban van az ›umm‹ szóval: 

„Í M. A  világos Írásra  [kitÁb]!  Arab Koránná tettük  azt,  talán  felfogjátok.  

Bizony az  [a Korán] az  Ősírásban [umm al-kitÁb] van nálunk,  [ahol] magasztos és  

bölcs.” [Korán 43: 1-4] 

Hogyan  látja  Ibn  Qutayba  ennek  a  szónak  az  értelmezését?  A  TaÞwÐl című 

művében  Ibn  Qutayba  egyetlen  helyen  foglalkozik  érdemben  az  ›umm  al-kitÁb‹ 

kifejezéssel,  abban  a  fejezetben,  amelyben  a  Korán-olvasatok  [qirÁÞÁt]  változataival 

érvel  azokkal  a  nézetekkel  szemben,  amelyek  a  Koránban  nyelvtani  hibákat, 

hiányosságokat hangoztatnak. 

305 Korán, 27: 28-29.
306 Korán, 24: 33.
307 Korán, 17: 71; 18: 49; 39: 69.
308 Korán, 17: 58; 35: 11.
309 Korán, 6: 59; 10: 61; 11: 6.
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Ibn  Qutayba  ezen  a  helyen  kifejti  véleményét  a  Korán-kódexek  leírásának, 

rögzítésének [kitÁbat al-maÒÁhif] történetéhez kapcsolódó egyik híres vitáról, mely Ibn 

MasÝÙd személye és munkássága körül forog, nevezetesen, hogy Mohamed próféta társa 

kihagyta a FÁtiÎa szúrát Korán-példányából.

 Ibn  Qutayba  ezen  a  helyen  tehát  az  ›umm  al-kitÁb‹ kifejezés  történeti  és 

vallásjogi jelentését fejti ki, és egyenlőre nem ad választ a fenti áják [Korán 43: 1-4] 

jelentésére. Mégis fontosnak tartjuk közreadni véleményét, amelyben válaszol azokra a 

gyanúkra,  amelyek  az  Ibn  MasÝÙd birtokában  lévő  Korán-kódexszel  kapcsolatban 

merültek  fel.  Elsősorban  az  a  gyanú,  hogy  a  Próféta  kiemelkedő  tudású  társa  nem 

tartotta a  FÁtiÎa szúrát a Korán szerves részének és kihagyta kódexéből. Ibn Qutayba 

részletesen kifejti véleményét, amelyben lényegében Ibn MasÝÙd védelmére kel.310

Anélkül  hogy érvelésének  minden részletébe  belebocsátkoznánk,  kiemelnénk, 

hogy ezen a  helyen Ibn Qutayba az  ›umm  al-kitÁb‹ kifejezéssel  a  Korán  ›megnyitó 

fejezetére‹ [fÁtiÎat  al-kitÁb]  utal,  azaz  a  kinyilatkoztatott  könyvnek  [al-kitÁb]  

legjelentősebb szúrájára, a  FÁtiÎa (1.) szúrára, amelyet a muszlimok számára kötelező 

minden egyes imádkozás alatt többször ismételve elrecitálni. Ibn Qutayba érvelésében 

először párhuzamba állítja az ›umm al-kitÁb‹ kifejezést az ›umm al-qurÁ‹ fogalommal. 

Ahogyan Mekka a  ›városok anyja‹  [umm al-qurÁ] azaz  az  arabok szempontjából  a 

legjelentősebb település volt, úgy a FÁtiÎa szúra a Korán szempontjából a legfontosabb 

fejezete. Ibn Qutayba idézi a 3. szúra 96. áját:

ِإّن َأّوَل َبْيٍت ُوِضَع ِللّناِس َلّلِذي ِبَبّكَة ُمباَركا""
]٩٦آل عمران: [

„Bizony, az első [szent] ház, mely az embereknek emeltetett, 

Bakkában [Mekkában] van, áldásként.” 

[Korán 3: 96]

Megjegyezzük,  hogy  érdekes  módon  ebben  a  Korán-ájában  nincs  közvetlen 

utalás  az  ›umm  al-qurÁ‹ kifejezésre,  amiből  arra  következtethetünk,  hogy  a  szerző 

feltételezi  a  hallgatóságtól  e  kifejezés  előzőleges  ismeretét,  így  csupán  azt  kívánta 

hangsúlyozni, hogy Bakka [Mekka] szentélye a legjelentősebb szentély.

310 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 47.
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Ibn  Qutayba  párhuzamba  állítja  Mekkával  a  FÁtiÎa szúrát,  mint  a  Korán 

legjelentősebb  szúráját.  Az  ›umm  al-qurÁ‹ kifejezés  valóban  közismert  lehetett, 

minthogy két ájában is szerepel [Korán 6: 92 és 42: 7]. Lássuk az egyik példát: 

 َوَمْن َحْوَلَها"ُأّم اْلُقَرىَوَهـَذا ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ُمَباَرٌك ّمَصّدُق اّلِذي َبْيَن َيَدْيِه َوِلُتنِذَر "
]٩٢[النعام:  

„És ez [a Korán] egy áldott írás, amelyet lebocsátottunk, igazolva azt, ami előtte volt, és  

hogy intsd a városok anyját [Mekkát], s a körülötte lévőket.” [Korán 6: 92] 

A  Korán-értelmezők  ezt  a  kifejezést  földrajzi  értelemben  és  történelmi 

értelemben is interpretálják, miszerint Mekka a föld középpontja, az ›a hely, ahonnan a 

Föld kiteríttetett‹, s ugyanakkor a legrégibb város is egyben.311

Visszatérve Ibn Qutayba válaszára azokra a gyanúkra, melyek az  Ibn MasÝÙd 

birtokában lévő Korán-kódexszel kapcsolatban felmerültek, az ő véleménye szerint Ibn 

MasÝÙd valóban kihagyta ezt a szúrát saját  Korán-másolatából,  de sosem kételkedett 

abban, hogy a FÁtiÎa a Korán része lenne, csupán nem tartotta indokoltnak rögzíteni ezt 

abban,  minthogy  azt  minden  muszlim  kívülről  tudja,  és  elmondja  az  imádkozások 

során:312

ــادة  ولكنه ذهب فيما يظّن أهل النظر إل القرآن إنا كتب وجع بي اللوحي مافة الشك والنسيان والزي
 والنقصان ورأى ذلك ل يوز على سورة المد لقصرها ولنا تثن ف كل صلة وكل ركعة ولنه ل يوز
 لحد من السلمي ترك تعّلمها وحفظها، كما يوز ترك تعلم غيها وحفظه إذ كانت ل صلة إل به فلما

.أمن عليها العّلة الت من أجلها كتب الصحف ترك كتابتها و هو يعلم أنا من القرآن

Meg kell jegyezni, hogy a későbbi vallástudósok bizonyos értelemben két pártra 

szakadtak e tekintetben. Ibn Íazm Ûáhirita hittudós egyenesen hazugságnak tartja, hogy 

ez a szúra kimaradt volna Ibn MasÝÙd példányából, de al-NawawÐ és al-RÁzÐ is osztja ezt 

a véleményt, al-SuyÙÔÐ viszont – aki az elsők között írt összefoglaló munkát a Korán 

segédtudományairól  [ÝulÙm al-qurÞÁn] – hitelesnek ítélte  a fennmaradt  tudósítást  Ibn 

MasÝÙdról. 

311 Al-ÓabarÐ, ÉÁmiÝ al-bayÁn fÐ tafsÐr al-qurÞÁn, VII/165.
312 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 49.
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Al-QurÔubi megemlíti Korán érzelmezésében hogy Ibn MasÝÙd szólt arról, hogy 

azért  nem rögzítette  Megnyitó-szúrát  [FÁtiÎa] kódexében,  mert  akkor  minden egyes 

szúra előtt le kellett volna azt írnia, minthogy ez a szúra megelőzi a többit minden egyes 

meghajlás  [rakÝa] elején  az  imádkozáskor  –  fejtette  ki  a  Próféta  társa  a  határozott 

véleményét.313

Ezek alapján nincs okunk kételkedni abban, hogy Ibn MasÝÙd valóban kihagyta 

ezt  a  szúrát  kódexéből.  Ugyanakkor  a  vallástudósok  többsége  követi  Ibn  Qutayba 

véleményét, miszerint  Ibn MasÝÙd különbséget tett aközött, hogy mi tartozik a Korán 

szövegéhez, mint recitált szöveg, és hogy minek indokolt a rögzítése a kódexen belül. 

Az ›umm al-kitÁb‹ kifejezés Ibn Qutaybánál ebben a tekintetben tehát a Korán 

›anyját‹, vagyis a Korán legjelentősebb és legalapvetőbb részét, a legtöbbször idézett 

FÁtiÎa szúrát takarja. 

Ezután  térjünk  ki  Ibn  Qutayba  TafsÐr  ÈarÐb  al-qurÞÁn [A  Korán  ›szokatlan‹ 

kifejezéseinek  értelmezése]  című  munkájára,  amelyben  szerepel  az  ›umm  al-kitÁb‹ 

fogalom.  A  kifejezés  három  helyen  van  megemlítve  a  Koránban314,  amelyből  Ibn 

Qutayba csupán kettőt említ meg. Érdekes módon a szerző kommentárjaiban nem foglal 

állást az egyik legtöbbször idézett, sok vitát kiváltó ája kapcsán:

 „Ő  az,  aki  lebocsátotta  neked  az  Írást.  Ebben  vannak  meghatározott  

[muÎkamÁt] áják – ezek az Írás alapjai [umm al-kitÁb] – és más [áják] többértelműek  

[mutašÁbihÁt]. Azok, akiknek a szívében ferdeség lakozik, azt követik, ami többértelmű  

belőle,  a  kísértést,  és  [a  maguk  szájíze  szerinti] értelmezését  keresve,  ám  annak  

értelmezését senki  sem  tudja  csak  AllÁh,  és  akik  szilárdak  a  tudásban.  [Ők]  azt  

mondják: Hiszünk benne, az összes [ája] Urunktól származik. De csakis az értelemmel  

bírók okulnak [ebből].” [Korán 3:7]

Az  ›umm  al-kitÁb‹  itt  a  Korán  sarokkövét  vagy  velejét  jelenti,  amelyet  az 

egyértelmű [muÎkamÁt] áják tesznek ki, olyan áják, amelyekről általában elmondható, 

hogy önmagukban értelmezhető, biztos jelentéssel bírnak, és nem igényelnek további 

értelmezést. Véleményünk szerint az adhat magyarázatot arra, hogy miért nem fordított 

Ibn  Qutayba  figyelmet  erre  az  ájára,  hogy az  ›umm  al-kitÁb‹ kifejezés  jelentésének 

megfejtése nyelvészetileg nem ütközik akadályba, hiszen a Korán 3: 7 verse önmaga 

körülírja ezt a fogalmat és csaknem meghatározza az ›umm al-kitÁb‹ jelentését.315

313 al-QurÔubÐ, al-ÉÁmiÝ li-aÎkÁm al-qurÞÁn, I/81.
314 Ezek a Korán-áják sorrendben a következők: 3: 7; 13: 39; 43: 4.
315 Lásd a muÎkamÁt és a mutašÁbihÁt terminológiájáról szóló fejezetrészt, a disszertáció 84-95. oldalán.
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Ibn  Qutayba  a  TafsÐr munkájában  foglalkozik  érdemben  az  ›umm  al-kitÁb‹  

kifejezéssel, egy megint csak nehezen értelmezhető Korán vers magyarázatánál, amikor 

is a Korán 13: 39 verssel kapcsolatban kétféle értelmezésnek ad hangot:

 

َيْمُحو الّلُه َما َيَشاء َوُيْثِبُت َوِعنَدُه ُأّم اْلِكَتاِب""
]٣٩[الرعد:  

„Eltörli AllÁh azt, amit akar, és megtart [amit akar], és nála van az umm al-kitÁb” 

[Korán 13: 39]

Azt mondja Ibn Qutayba:  „Az 'AllÁh eltörli  azt,  amit akar'  azt jelenti:  eltörli  

[yansaÌ] a Koránból amit akar, és a ›megtart‹  azt jelenti: helyén hagyja, nem törli el  

azt, ami  biztos, változatlan [muÎkam]; 'és nála van az  umm al-kitÁb'  azaz 'az Írás [a  

Korán] összessége és eredete' - majd hozzáteszi [másodlagos jelentésként]:  „Az őrző 

[angyalok] feljegyzéséből eltörli mindazt, amit mond az ember, és amely nem szól sem  

mellette sem ellene, és meghagyja mindazt, ami mellette szól, vagy ellene.”316

Ibn Qutayba szerint tehát ez az ája egyszerre hordoz két jelentést. Egyrészt utal a 

Koránban  foglalt  összes  ája  eredeti  helyére,  másrészt  pedig  utal  az  angyalok 

feljegyzésére. Az  ›umm  al-kitÁb‹ kifejezés  tehát  ebben  az  összefüggésben  a  Korán 

szövegének  eredeti  égi  formáját  jelenti,  ahogy  az  a  ›jól  őrzött  táblán‹ [al-lauÎ  al-

maÎfÙÛ] szerepel. Ezt a nézetet támasztja alá Ibn Qutayba, amikor az Írás összességéről 

és eredetéről beszél. A  ›jól őrzött  tábla‹ az iszlám teológiában azt az égi feljegyzést 

jelenti,  amire  minden  fel  van  jegyezve,  legyen  szó  kinyilatkoztatásokról,  vagy  az 

emberek sorsáról. Ibn Qutayba emellett az értelmezés mellett megjegyzésében utal az 

angyalok feljegyzésében szereplő ›semleges‹ értékű szavakra, amelyek nem tekinthetők 

se  jó  cselekedetnek,  se  gonosztettnek,  és  amelyeket  Isten  [Allah]  kitöröl  a  tettek 

feljegyzéséből, mert sem jutalmazást sem büntetést nem vonnak maguk után.

Érdekességként megjegyezzük, hogy vannak tudósok, akik szerint ez az idézet 

utal  a  Koránt  megelőző  kinyilatkoztatásokra,  amelyek  helyébe  lépett  a  Korán.317 A 

szövegkörnyezet is ezt az értelmezést támasztja alá, hiszen a Korán 13: 39-et megelőző 

ája így szól: 

316 Ibn Qutayba,TafsÐr ÈarÐb al-qurÞÁn, 228.
317 Ibn Ka×Ðr, TafsÐr al-qurÁn al-ÝaÛÐm, II/520.

140



„Bizony  küldtünk  küldötteket  már  előtted  [Mohamed]  és  házastársakat  és  

gyermekeket adtunk nekik. Egyetlen küldött sem volt olyan helyzetben, hogy egy áját  

hozzon elő, kivéve AllÁh engedelmével. Minden korszaknak meg van a Könyve [li-kulli  

aÊalin kitÁb].” [Korán 13: 38] 

Emellett  az  idézett  ája  [Korán  13  :39]  mint  utalás  a  tettek  feljegyzésének 

eltörlésére  igencsak  felkeltette  a  Korán-értelmezők  figyelmét,  és  egy sor  különböző 

jelentést adtak a fenti ájának, így például:

- Minden  eleve  elrendelt  dolog  eltörölhető,  kivéve  a  túlvilági  üdvösség,  a 

kárhozat, az élet és a halál. Ez volt Ibn ÝAbbÁs és MuÊÁhid véleménye.318

- Minden eleve elrendelt dolog eltörölhető beleértve az üdvösséget, a kárhozatot, 

az életet és a halált. Ez volt  ÝUmar, Ibn MasÝÙd, és al-QurÔubÐ véleménye.319 

Mindkét fenti értelmezést azzal egészítik ki, hogy a törlés nem érinti a ›jól őrzött 

táblán‹ szereplő eredeti feljegyzést. A törlés az angyalok általi feljegyzésre vonatkozik: 

vagy a lélek magzatba fújásakor írt feljegyzésre, vagy pedig az éves sors feljegyzésére.

- Isten [Allah]  eltörli  szolgáinak bűnei  közül  amelyeket  akar,  de másokat  nem 

töröl el.320  

- Isten  [Allah]  halálba  küldi  azt,  akinek eljött  földi  élete  végének az  ideje,  és 

életben tartja azt, akinek elhalálozásának ideje még nem jött el.321

A másik Korán-idézet, amellyel kapcsolatban Ibn Qutayba kifejti álláspontját, a 

következő:

]٤[الزخرفَوِإّنُه ِفي ُأّم اْلِكَتاِب َلَدْيَنا َلَعِلّي َحِكيٌم" "

„Bizony az [a Korán] az Ősírásban [umm al-kitÁb] van nálunk, 

[ahol] magasztos és bölcs.” [Korán 43: 4] 

Ibn Qutayba ennél  az ájánál  a következőt  mondja:  „Bizony,  az  [a  Korán] az 

Ősírásban [umm al-kitÁb] van” vagyis a Könyvek eredeti helyén van, Allahnál.322 Ez 

az értelmezés pedig azonos a fent idézet 13: 39 ája Ibn Qutayba által  elsőként adott 

értelmezésével,  nevezetesen,  hogy  az  ›umm  al-kitÁb‹ a Korán  eredeti,  a  ›jól  őrzött 

táblán‹ szereplő szövegét jelenti. 

318 al-ÓabarÐ, ÉÁmiÝ al-bayÁn fÐ tafsÐr al-qurÞÁn, XIII/166.
319 al-QurÔub , aī l-ÉÁmiÝ li-aÎkÁm al-qurÞÁn, IX/326.
320 al-ÓabarÐ, ÉÁmiÝ al-bayÁn fÐ tafsÐr al-qurÞÁn,  XIII/168.
321 Uo., 170.
322 Ibn Qutayba, TafsÐr ÈarÐb al-qurÞÁn, 395.
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9. 2. Az ›al-ÎurÙf al-muqaÔÔaÝa‹ és Ibn Qutayba nézete

A Korán 29 szúrájának elején, közvetlenül a  ›basmala‹ után áll egy betű vagy 

betűcsoport, amelyet az arab forrásokban általában a ›szúrák megnyitó elemei‹ [fawÁtih  

al-suwar], a ›szúrák kezdetei‹ [awÁÞil al-suwar], illetve ›széttagolt‹  vagy ›szétkapcsolt 

betűk‹  [al-ÎurÙf al-muqaÔÔaÝa]  néven neveznek meg, míg az európai kutatók körében 

ezekre  a  betűkre,  vagy  betűcsoportokra   általában,  mint  ›titokzatos,  rejtélyes  vagy 

mágikus betűkre‹ utalnak.323

Az európai tudósok egy része korábban azon az állásponton volt, hogy ezek a 

betűk alapvetően nem képezik a kinyilatkoztatás részét. Theodor Nöldeke kutatásainak 

elején  például  egyenesen  azt  állította,  hogy  a  Korán  szövegét  lejegyző  írnokok 

monogramjairól van szó. Nöldeke később belátta, hogy elégtelennek bizonyult elmélete, 

ezért  felülvizsgálta  korábbi  nézetét,  és  arra  a  következtetésre  jutott,  hogy  a  betűk 

valójában  a  kinyilatkoztatás  részei,  azonban  nincs  speciális  jelentésük,  csupán  a 

mennyei Könyvre való misztikus célzást jelentenek.324  

Más európai arabisták megfigyelték, hogy a  ›titokzatos‹ betűket szinte minden 

esetben egy hivatkozás követi a kinyilatkoztatás valamilyen formájára, rendszerint egy 

jellegzetes kinyilatkoztatási  formula vagy eskü kíséretében, amely megemlíti  az Írást 

[kitÁb],  a  Koránt  [qurÞÁn], vagy  mindkettőt  –  ez  alól  egyedül  a  29.  és  30.  szúrák 

képeznek kivételt.  Ebből arra a következtetésre jutottak,  hogy a betűk szerves részét 

képezik a kinyilatkoztatott szövegnek.

Úgy  tűnik  tehát,  hogy  a  Korán  ›titokzatos‹ betűinek  kontextuális  vizsgálata 

alátámasztja a betűk eredetiségét.  Emellett  azonban több más bizonyíték is van arra, 

hogy ezek a betűk a kinyilatkoztatás részei és hogy a kezdettől fogva együtt recitálták 

őket a többi Korán ájával. A legtöbb betűcsoport, amikor betűzve recitálják őket, úgy 

ahogyan  az  ábécé  betűinek  felsorolásánál  tesszük,  akkor  ezzel  bevezetik  a  szúrák 

ritmusát is. Így 17 szúra esetében a betűcsoportok Ðmre, Ðnre vagy Ùnra végződnek: hat 

szúra esetében a betűcsoport  alif-lÁm-mÐm, megint hat másiknál  ÎÁ-mÐm,  kettőnél ÔÁÞ-

sÐn-mÐm,  egynél  ÔÁÞ-sÐn,  egynél  yÁÞ-sÐn,  és  még  egynél  nÙn, és  szinte  mindegyiknél 

megtaláljuk a szóban forgó Korán szövegben a hozzájuk igazodó rímet. 

323 Welsh, Art. ¬urÞÁn , EI2, V/412.
324 Uo., 412.
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A teljes megfelelés ugyan nem elsődleges szempont – hiszen vannak kivételek – 

de  ez  a  szoros  kapcsolat  a  betűk  és  a  szúrák  rímjei  között,  a  betűk  és  a  rímek 

összecsengése több, mint egy véletlen egybeesés.325

A másik szembeötlő érdekesség, ami már nem a hangzással függ össze, hanem 

az  írott  szöveggel,  hogy  a  ›titokzatos  betűk‹ a  Koránban  az  arab  írás  minden 

mássalhangzós formáját képviselik, és érdekes módon egyetlen forma nem jelenik meg 

több mint egy alkalommal. Ez alatt azt kell érteni, hogy az ÝUtmÁn-féle Korán szöveg 

pontozatlan,  ékezetek  nélküli  betűvázas  írásmódjában  [rasm] található  ›titokzatos 

betűk‹ minden azonos betűvázú betűcsoportból csak egyetlen egyet tartalmaznak. Így 

tehát van y de nincs b és t és ×; van Î de nincs Ê és Ì; van r de nincs z; van s de nincs š; 

van Ò de nincs Ã; van Ô de nincs Û; van Ýayn de nincs È ; van q, de nincs f és w; és van k, 

de nincs d és Æ , azon alakok mellett, amelyek csak egy betűt képviselnek: Þ l m n és h. 

Az ÝUtmÁn-féle, ún. kúfai pontozatlan írásmód alapján tehát ezen betűcsoportok elemei 

teljesen megegyeztek.326

Véleményünk szerint  egyébként  az sem lehet  a véletlen műve,  hogy pont 29 

szúra  kezdődik  ilyen  betűkkel,  pontosan  annyi,  ahány  betű  van  az  arab  ábécében, 

feltéve, hogy nem csak a hamza [Þ] vagy másképpen hamzat qaÔÝ van figyelembe véve, 

hanem a rejtélyes betűk számába beleszámít az alifot is, minthogy az alif lÁm mÐm [a-l-

m]  betűcsoportban  a lÁm hangzásilag  magába  foglalja  a  maddot,  ami  megfelel  az 

alifnak. 

Az egyik  fő  muszlim  értelmezési  javaslat,  hogy ezek  a  rövidítések  a  szúrák 

egymástól  való  szétválasztását  célozzák meg,  és  erre  utal  a  fawÁtiÎ vagy  awÁÞil  al-

suwar kifejezés. A középkori muszlim tudósok egy része azonban úgy tekintett ezekre a 

betűkre, mint nem egyértelmű [mutašÁbih] áják részére.327 A tudósok egy másik része 

pedig úgy tekintett ezekre a betűkre, mint a szöveg részét képező rövidítésekre. Ennek 

értelmében az a-l-r  betűcsoport lenne az Allah, Gábriel, Mohamed szavak rövidítése, 

utalva  arra,  hogy  a  Korán  Allah  kinyilatkoztatása,  amit  Gábriel  angyal  közvetített 

Mohamed Prófétának. Ugyanez a helyzet az a-l-r betűcsoport jelentésével kapcsolatban, 

ahol az utolsó betű Mohamed szerepére, a prófétaságra utalna, hiszen ő a  rasÙl AllÁh 

[Isten küldötte].328

325 Welsh, Art, ¬urÞÁn, EI2, V/414.
326 Uo., V/414. Az ősi kúfai arab írásmódban a "f" a "q" és a "w" betűk azonosan írandók; akárcsak a "k" a 
"d" és a "Æ" betűk, egy különbséggel: a "d", a "Æ", és a "w" végéhez nem köthető betű.
327 al-QurÔubÐ, al-ÉÁmiÝ li-aÎkÁm al-qurÞÁn, I/108.
328 Uo., 155.
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Más javaslat szerint az a-l-r az ›al-raÎmÁn‹ szó rövidítése lenne, az a-l-m az al-

raÎÐmé,  a  Î-m az  ›al-raÎmÁn al-raÎÐm‹  kifejezésé,  a  y-s a  ›yÁ  sayyid  al-mursalÐn‹ 

kifejezésé. ÝIkrima és mások hivatkoznak Ibn ÝAbbÁs véleményére, miszerint az a-l-r, a 

Î-m és az n betűk együttesen állnak az ›al-raÎmÁn‹ helyett.329

A muszlim tudósok egy része egyébként hajlott arra, hogy a betűk számértékét 

tekintsék  mérvadónak,  és  például  a  muszlimok  közösségének  umma életidejére 

vonatkozó kódolt üzenetet olvastak ki belőle, vagy máskor az adott szúra versei számára 

való bonyolult utalást láttak benne. Volt, aki arra a következtetésre jutott, hogy ezek a 

betűk  nem  rövidítések,  és  alternatív  értelmezésként  javasolta,  tekintsük  ezeket  a 

hangokat  olyan  vocativusoknak,  amelyek célja,  hogy felkeltsék  a  Próféta  figyelmét, 

vagy hogy bámulatba ejtsék a hallgatóságot, és jobban  figyeljenek.330 

MuÊÁhidnak tulajdonítják  azt  az  egyszerűnek  tűnő,  és  óvatos  magyarázatot, 

amelynek  értelmében  az  ›al-ÎurÙf  al-muqaÔÔaÝa‹ alá  tartozó  betűknek  nincs  külön 

jelentésük,  vagyis  nem tartalmaznak  semmilyen  rejtett  értelmet,  hanem ezek  által  a 

Korán utal az összes többi betűre is. Ez pedig azt jelenti, hogy miután az arab betűk 

alkotják  az  arab  beszéd alapjait,  a  Korán is  ezekből,  vagyis  az  arab  ábécé  betűiből 

[ÎurÙf al-tahaÊÊÐ] áll.331

Ibn Qutayba véleménye az al-ÎurÙf al-muqaÔÔaÝa terminusról

Ibn Qutayba ezzel a témával a TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn munkájában a 299. és a 

310.  oldalak  között  foglalkozik,  és  felsorolja  azokat  a  jelentősebb  értelmezési 

lehetőségeket, amelyeket a Korán-értelmezők az al-ÎurÙf al-muqaÔÔaÝa-val kapcsolatban 

megfogalmaztak.

Három véleményt foglal össze. Megemlíti, hogy bizonyos esetekben az al-ÎurÙf  

al-muqaÔÔaÝa jelölheti egy szúrának a nevét, mint például a Ò betű esetében, amely a 38. 

szúrának  a  névadója.  Azután  említést  tesz  arról  az  értelmezésről,  miszerint 

esküformulákról lenne szó. Harmadszorra pedig azt a véleményt idézi, mely szerint az 

al-ÎurÙf al-muqaÔÔaÝ olyan rövidítések lennének, amely Allah tulajdonságaira utalnak.

Példának felhozza  többek között  Ibn  ÝAbbÁs nézetét,  miszerint  a  k-h-y-Ýayn-Ò 

[Korán 19: 1] olyan szavak rövidítése, amelyek mind Isten [Allah] egy-egy attribútumát 

329 Welsh, Art. ¬urÞÁn, EI2, V/412.
330 al-SuyÙÔÐ al-ItqÁn fÐ ÝulÙm al-qurÞÁn, II/282.
331 Al-ÓabarÐ, ÉÁmiÝ al-bayÁn fÐ tafsÐr al-qurÞÁn, I/88.
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jelölik: k =  kÁfin  [elégséges];  h  =  hÁdin [igaz  útra  vezető];  y  =  ÎakÐm [bölcs]332; 

Ýayn=ÝalÐm [mindentudó]; Ò = ÒÁdiq [igazmondó].333

Egy  másik  helyen  megemlíti  azt,  hogy  egyes  Korán-értelmezők miként 

magyarázzák például a Ô-h és y-s betűcsoportokat: ›Ó, te férfi!‹ és ›Ó ember!‹ [mindkét 

esetben  vocativussal],  azonban  ezekről  az  értelmezésekről,  amelyek  esetében  nem 

Istenre vagy a Koránra tesznek utalást a kommentátorok, Ibn Qutayba azt nyilatkozza, 

hogy nem foglal állást, mert úgy véli, ezeknek nincs hiteles, tudományos alapja.334

Ibn Qutayba  tehát  csupán az  első  három magyarázatot  tartja  elfogadhatónak, 

mert  mindegyikre  talál  egy-egy  példát  a  Koránból,  vagy  egy  jellegzetes  vonást  az 

arabok szóhasználatából [mint például a szórövidítés], de legjobban az esküformulák 

ragadják meg a képzeletét, és erről fejti ki legbővebben a véleményét. Vizsgáljuk meg 

ennek egy részletét:

 و إنا أقسم الّله بروف العجم لشرفها و فضلها و لنا مبان كتبه النلة باللسنة الختلفة و مبان أســائه
 […] ووقع القسمالسن و صفاته العلى و أصول كلم المم با يتعارفون و يذكرون الّله و يوّحدون 

 با ف أكثر السور على القرآن فقال […] و "الص ِكتاٌب ُأْنِزَل ِإَلْيَك" - أي وحروف العجم لو كتاب
أنزل إليك. 

„AllÁh a betűrendre csupán  annak nemessége miatt esküdött, és azért, mert a  

különböző nyelveken kinyilatkoztatott könyvei ezekből épülnek fel, és ezekből épülnek fel  

az ő szent nevei és magasztos tulajdonságai,  és a népek beszédének alapjai,  általuk  

ismerkednek, és emlegetik Allahot, és nyilvánítják ki az egyistenhitet […] és a legtöbb  

szúrában a Koránra történt az eskü, hiszen azt mondta [...]: 'A-l-m-Ò.  Írás [ez],  mely 

lebocsáttatott  neked' – ami azt jelenti,  hogy  [esküszöm]  a  betűrendre, ez bizony egy 

Írás, ami lebocsáttatott neked.”335

Ezzel  a  véleményével  lényegébe  véve  ugyanabba  az  irányba  mutat,  amerre 

korábban Ibn MuÊÁhid, és amerre a későbbi korok egyik karakteres véleménye is mutat, 

nevezetesen,  hogy  az  ›al-ÎurÙf  al-muqaÔÔaÝa‹  jelentősége  maguknak  a  betűknek  a 

természetéből adódik, és a Koránra, a Korán jelentőségére való utalásról van szó. 

A kortárs  Korán-értelmezők is  ezt  a  jelentést  tartják  a  legvalószínűbbnek,  de 

hozzáteszik hogy nem véletlen, hogy Isten [Allah] megemlítette az arab nyelv betűit. 

Kifejtik, hogy Isten [Allah] ezáltal kihívás elé állította a kinyilatkoztatást kétkedéssel 

332 A "y" mássalhangzó itt nem kezdőbetűként, hanem mint szóközi "Ð" mondandó.
333 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 299.
334 Uo., 309.
335 Uo., 301-302.
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fogadó mekkai  arab politeistákat.  Ez a  kihívás  pedig a következő:  ezek  a  széttagolt 

betűk az arabok beszédének legkisebb elemei, az arab ábécé betűi  [ÎurÙf al-tahaÊÊÐ] 

melyeket beszédükben nap mint nap használnak, ők azonban mégsem képesek a Koránt 

utánozni, és annak szúráihoz hasonló beszédet alkotni.336 Erre utalhatnak azok az áják, 

amelyek  a  Korán  szúráihoz  hasonló  más  szúrák  megfogalmazására  hívják  ki  az 

ellenlábasokat, mint a 2. szúrában: „És ha kétségben vagytok afelől, amit lebocsátottunk  

szolgánknak  [Mohamednek],  akkor  álljatok  elő  egy  hozzá  [a  Koránhoz]  hasonló  

szúrával és hívjátok a tanúitokat Allahon kívül, ha igazmondók vagytok.” [Korán 2: 23]

Véleményünk szerint ezt a nézetet  egyáltalán nem zárja ki a sok évszázaddal 

korábban,  Ibn  Qutayba  által  hangoztatott  értelmezés,  miszerint  az  ›al-ÎurÙf  al-

muqaÔÔaÝa‹ a  Koránban esküformulákként  [qasam] szereplő  betűk,  amelyekkel  Isten 

[Allah] megesküdött, hogy Mohamed Próféta valóban kinyilatkoztatásban részesül, és 

Írást kapott. 

Úgy  látjuk,  a  két  megközelítés  csupán  abban  különbözik,  hogy  az  egyik 

leginkább  Mohamed  prófétának  szól ›megerősítésképpen‹ [taÞkÐdan] míg  a  másik  a 

Próféta  ellenségeinek ›kihívásképpen‹  [iÝÊÁzan].  Mindkét  értelmezés  üzenete  egy és 

ugyanaz:  a Korán igazságának,  igaz voltának,  és isteni  eredetének hangsúlyozása és 

megerősítése.

336 al-ÑÁbÙnÐ, al-TafsÐr al-wÁÃiÎ al-muyassar, 10.
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9. 3. Többértelmű Korán szavak lexikográfiai elemzése Ibn 
Qutaybánál337

A lexikográfiai egység Jelentései Ibn Qutaybánál

al-qaÃÁÞ          القضاء -1 Kötelezővé tétel; parancsolás; tudatás; cselekvés

al-hudÁ            الدى -2 Vezérlés; nyilvánvalóvá tétel; felszólítás; sugalmazás; 

véghezvitel

al-umma            المة -3 Emberi csoport/típus; időszak; követendő vezető/példakép; 

tudósok csoportja, vallás[csoport]

al-Ýahd              العهد -4 Biztonság szavatolása; eskütétel; rendelkezés; őrzés; idő; 

egyezmény

al-ill                   الّل -5 Allah önmaga/személye; rokonság

al-qunÙt         القنوت -6 Éjjeli ima [virrasztás]; imádkozás; fohász; beszédtől való 

tartózkodás az imában; Isten [Allah] jogos szolgálatának 

elismerése; engedelmesség 

al-dÐn                الّدين -7 Fizetség; uralkodás/hatalom; alázatosság; engedelmesség; 

elszámolás

al-mawlÁ           الول -8 A felszabadító [rabszolgasorsból]; a felszabadított [személy]; a 

rokonság;  rokoni pártfogó, gyámolító [rokon gyám]; nem 

rokoni pártfogó;  az eskütevő; előnybe részesített személy, 

akinek engedelmeskedni kell

al-ÃalÁl         الضلل -9 Bizonytalanság; eltévelyedés; megfeledkezés; elpusztulás; 

elenyészés; eltemetés 

al-imÁm         المام -10 Akinek követendő a példája; könyv/feljegyzés; út

al-ÒalÁt         الصلة -11 Fohász; [Allah részéről] könyörület/megbocsátás; vallás; 

olvasás

al-kitÁb        الكتاب -12 Amit Isten [Allah] megírt a  ›jól őrzött táblán‹; 

döntés/véghezvitel; elrendelés/sors; előírás; belehelyezés; 

utasítás

337 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 441-515. 
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السبب و البل -13

al-sabab – al-Îabl

A kötél; minden, amivel célba érnek; [az ég] kapui; egyezség; a 

biztonság

al-Ûulm           الظلم -14 Rossz helyre tenni valamit; idő előtti ivás; ok nélküli állatvágás; 

tévedés; letérés [a helyes útról]; Istennek társat állítás; 

csökkenés; tagadás

al-balÁÞ           البلء -15 Próbatétel; vizsga

الرجز و الرجس -16

al-riÊz – al-riÊs

riÊz: Büntetés; sátáni cselvetés/csapda.

riÊs: bűz, hitetlenség; képmutatás; bálványok

al-fitna            الفتنة -17 Próbatétel; kínzás; akadályozás/elgáncsolás; társállítás Isten 

mellé; hitetlenség; vétkezés; tanulság

al-farÃ          الفرض -18 Előírás; nyilvánvalóvá tétel; kötelezővé tétel; [a Korán] 

lebocsátása/ a benne foglaltak kötelezővé tétele; engedély  

al-ÌiyÁna       اليانة -19 Hűtlenség; egyezményszegés; árulás; csalás; az ember önmaga 

elleni vétkezése

al-islÁm       السلم -20 Békébe lépés; önmegadás; külsődleges engedelmesség 

al-ÐmÁn          اليان -21 valamit igaznak tartani; hit [Allahban], igazolás [Allah 

részéről]; igaznak mondás;  hit valamiben 

al-Ãurr            الضّر -22 A hasznosság ellentéte;  nehézség/csapás; szárazság; félelem; 

betegség; csökkenés

al-ÎaraÊ        الرج -23 Szűkösség; kétség; vétség; szűkös helyzet

al-rÙÎ            الروح -24 Lélek; Szentlélek [Gábriel angyal]; Hatalmas angyal; fújás; 

Jézus Isten [Allah] szelleme = Tőle eredő lélek; Isten [Allah] 

szava; Isten [Allah] kegyelme; élet

al-waÎy         الوحي -25 Küldés; jelzés; előírás; sugalmazás; tudatás az álomban; 

sugdosás [a sátántól]; parancsolás 

al-faraÎ         الفرح -26 Öröm; megelégedés; örömujjongás/örvendezés 

al-fatÎ            الفتح -27 Zárnyitás; győzelem; ítélkezés

al-karÐm        الكري -28 Nemes, erényes; megbocsátó; bőkezű; jóságos/ örvendetes

al-ma×al           الثل -29 Hasonlat; tanulság; elképzelés/leírás
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al-Ãarb        الضرب -30 Ütés kézzel; útra kelni; nyilvánvalóvá tétel/leírás

al-zawÊ         الزوج -31 Pár és félpár [egy]; fajta; kísérő/ társ

al-ruÞya          الرؤية -32 Megtekintés; ismeretszerzés; közlés

al-nasyÁn    النسيان -33 Az emlékezés ellentéte; elfeledés/elhagyás 

الصاعقة و الصعق -34

al-ÒÁÝiqa – al-ÒaÝq

al-saÝq: a halál

al-sÁÝiqa: büntetés; tűz a felhők közül [villámcsapás] 

al-aÌÛ [kézzel] elvétel; elfogadás; elfogás/foglyul ejtés; büntetés            الخذ -35

  السلطان -36

al-sulÔÁn

A hatalom; felülkerekedés; érv/bizonyíték; mentség

البأس و البأساء -37

al-baÞs – al-baÞsÁÞ

Közös jelentésük a nehézség. Al-baÞs egyéb jelentései: büntetés; 

gyötrelem; keménység a harcban

al-Ìalq            اللق -38 Hazugság; hamis kitaláció; formálás; létrehozás; megszabás; 

vallás

 ;al-raÊm Dobás; halálra kövezés; sértegetés/szidalmazás; vélekedés         الّرجم -39

megátkozás/kirekesztés

al-saÝy           السعي -40 Gyors léptekkel haladás; gyaloglás; munkálkodás; cselekvés; 

erőfeszítés

 الحصنات -41

               al-muÎÒanÁt

Védett nők; férjezettek; szabad nők;  tisztességes nők

al-matÁÝ          التاع -42 Időszak; hasznos eszközök; haszon

al-ÎisÁb      الساب -43 Sokaság; fizetség; elszámolás

al-amr             المر -44 Elrendelés/parancs; vallás; beszéd; feltámadás; kinyilatkoztatás; 

bűn. Az arabban a dolgot [valamit] ›parancsnak‹  vagy ›ügynek‹ 

is nevezik, mert Isten [Allah] parancsa által idézi elő.
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10. Ibn Qutayba lexikográfiai Korán-exegézis 

munkásságának összefoglalása

10. 1. Ibn Qutayba helye az arab lexikográfiában

Mindenek  előtt,  Ibn  Qutayba  filológiai  munkásságával  kapcsolatban  sokáig 

töretlenül tartotta magát az az elképzelés, hogy Ibn Qutayba alkotta meg a tradicionális 

arab nyelvészeti iskolák, vagyis az kúfai és baÒrai filológiai iskolák közötti úgynevezett 

›bagdadi szintézist‹.338 Az alaposabb vizsgálat azonban rámutat arra, hogy ez a széles 

körben elterjedt nézet megkérdőjelezhető. 

Ami a feltételezett bagdadi filológiai szintézist illeti,  az előzményekről szólva 

helytálló az a megállapítás, hogy az arab filológia területén két vezető filológiai iskola 

jelent  meg a 8.  században,  a  baÒrai iskola,  amelynek  SÐbawayhÐ (megh.  794)  és al-

AÒmaÝÐ (megh. 796) voltak a vezetői, valamint a kúfai iskola, mely valamivel később 

jelent meg, és azután fejlődött önálló iskolává – al-KisÁÞÐ (megh. kb.  805) és al-FarrÁÞ 

(megh.  822) vezetése  alatt.  Az  Ibn  Qutaybának  tulajdonított,  feltételezett  szintézist 

legkorábban AbÙ al-Óayyib ÝAbd al-WÁÎid ibn ÝAlÐ al-LuÈawÐ (megh. 962) hangoztatta, 

melyet  részletesen  Ibn  al-NadÐm (megh.  995)  adott  közre.  Eszerint  Ibn  Qutayba 

összevegyítette a két fő nyelvészeti iskolát a bagdadi szintézisben.339 Ezt a nézetet Ibn 

Qutayba kortárs kutatói  közül  ÝAbdullÁh Al-ÉabbÙrÐ  és Gérard Lecomte  teljességgel 

kétségesnek tartják és elutasítják. Al-ÉabbÙrÐ például a következőképpen érvel:

 (1) Ibn Qutayba mindössze bizonyos nyelvészeti  szempontokat  idézett  a két 

iskolától, valamint nyelvtani nézőpontokat speciális esetekről, mint például az Adab al-

kÁtib és ÇarÐb al-ÎadÐ× című műveiben.

(2)  Hatalmas  nyelvtani  tudása  ellenére  Ibn  Qutayba  nem  nyilvánított  saját 

véleményt ebben a témában. Nyelvtudósok álláspontjaira hivatkozott ugyan, de anélkül, 

hogy  megjegyezte  volna,  kinek  az  álláspontját  tartja  elfogadhatóbbnak.  Al-ÉabbÙrÐ 

véleménye  szerint  egyébként  is  Ibn  Qutayba  nem  grammatikus  [naÎawÐ],  hanem 

filológus és lexikográfus [min fuqahÁÞ al-luÈa] volt.340

338 Ñaqr, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn bevezetője, 73-74.
339 Lecomte, Art. Ibn ¬utayba, EI2, III/846.
340 al-ÉabbÙrÐ, ÇarÐb al-ÎadÐ× bevezetője, 17-19.
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Ibn  Qutayba  valódi  álláspontját  e  kérdésben  talán  úgy lehetne  összefoglalni, 

hogy nyelvtanában  megmaradt  teljes  egészében a  baÒrai vonal  támogatójának,  azzal 

együtt, hogy vonzották al-KisÁÞÐ és al-FarrÁÞ tanításai is, és az is elmondható, hogy sem 

a filológiában, sem a költészetben nem félt elszakadni a bevett, általánosan elfogadott 

álláspontoktól, mely egy kimondottan kúfainak tartott vonás.341 A kérdés vizsgálatának 

ezen  eredménye  önmagában  nem  von  le  semmit  sem  Ibn  Qutayba  enciklopédikus 

nyelvészeti és irodalmi munkásságának jelentőségéből, hiszen az életrajzi közlésekben 

Ibn Qutaybát gyakran nevezik a  ›nagyszámú művek szerzőjének‹ [ÒÁÎib al-taÒÁníf].342

Írásai, amelyek szellemi meglátásban és tájékoztatásban igen gazdagok, zömmel 

fennmaradtak  az  utókor  számára,  és  annak  ellenére,  hogy  munkássága  nem számít 

úttörőnek  az  általa  érintett  különböző  részleteinek  feldolgozása  terén,  mégis  korai 

forrásként maradandó tekintélyt szerzett magának. 

Ami Ibn Qutayba prózai munkásságát illeti,  véleményünk szerint  kétségtelen, 

hogy  Ibn  Qutayba  volt  a  harmadik  legnagyobb  arab  prózaíró,  időrendben  Ibn  al-

MuqaffaÝ és al-ÉÁÎiÛ után. Szerteágazó tematikájú, ugyanakkor jellemzően egyszerű és 

könnyed stílusú irodalmi munkássága megújulásnak és felüdülésnek tekinthető az arab 

próza 8. századi, gyakran homályos és nehéz stílusát követően. Ibn Qutayba egyszerűen 

és  tömören  fogalmazott,  mondatai  rövidek  és  mesterkéletlenek,  nyelvezetében  nem 

alkalmazta  túlzottan  a  szónoki  szófordulatokat,  hanem  ötletesen  követte  korának 

használatban lévő irodalmi nyelvezetét.  Kijelenthető,  hogy Ibn Qutayba már valóban 

egy megújult, és haladó klasszikus arab nyelvezet meghatározó szószólója volt. 

Költészeti munkásságát illetően, Ibn Qutayba írásai a költészetről többnyire két 

híres  munkájában jelennek meg,  a  KitÁb maÝÁnÐ  al-šiÝr,  ami  egy hosszú  antológia  a 

költői témákról, és a KitÁb al-šiÝr wa-l-šuÝarÁÞ, amely tulajdonképpen egy kronológiailag 

rendezett antológia. Elképzelhető, hogy más művek, amelyek mára elvesztek, szintén a 

költészetről szóltak, mint például a  KitÁb ÝuyÙn al-šiÝr, amelyről szinte semmit se tudni. 

Gérard Lecomte megállapítása szerint általában szokás nagy jelentőséget tulajdonítani a 

KitÁb  al-šiÝr  wa  al-šuÝarÁÞ  című  műve  bevezetőjének,  és  ezzel  osztja  R.  Blachére 

véleményét, akivel  egyetértésben kijelenti: 

„Tény, hogy ez a neo-klasszicizmus valóságos kézikönyve abban az értelemben,  

hogy  az  írókat  arra  buzdítja,  alkossanak  antik  verseket  az  új  gondolatokról,  és  

hozzátesz néhány eredeti elképzelést az ideális költői eszközökről.”
341 Lecomte, Art. Ibn ¬utayba, EI2, III/846.
342 Saqr, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn bevezetője, 52-53.
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Lecomte ugyanakkor hozzáfűzi, hogy túlértékelték a szöveg jelentőségét, hiszen 

„a szorosabb tanulmányozás nyilvánvalóvá teszi, hogy néhány fő gondolatának nincs  

semmilyen köze a költői stílushoz [...] mivel Ibn Qutayba maga nem írt költeményeket  

továbbra is  úgy kell  rá tekinteni,  mint  prózaíróra,  ugyanakkor úgy  is,  mint  újítóra,  

abban az értelemben, hogy ő az antológiáinak szenteli magát, különösen a ›KitÁb al-šiÝr  

wa-l-šuÝarÁÞ‹ művében. Megközelítőleg ugyanannyi helyet szentel kora költőinek, mint a  

régieknek,  és olyan költőket  is megemlít,  akikről máskülönben nem lenne semmilyen  

ismeretünk. Ibn Qutayba polemikus ideológiájú művei, mint például a ›TaÞwÐl muÌtalif  

al-ÎadÐ×‹,  és  az  ›al-IÌtilÁf  fÐ  al-lafÛ‹,  továbbá  az  ›al-MasÁÞil  wa-l-aÊwiba‹ teljes  

egészükben eredetiek, és érdekes módon leginkább a szakmai jellegű műveiben érhető  

tetten Ibn Qutayba írói tehetsége.”343

Ami pedig az arab lexikográfiát illeti, nos a szótárírás és szótárirodalom hosszú 

múltra tekint vissza, minthogy már a 2/8. századtól kezdve megjelentek tradicionális 

szótár-szerű munkák. A klasszikus arab irodalmon belül,  ezen a lexikográfiai  művek 

kiterjedt és változatos, sokoldalú tudományágat alkottak. A leginkább figyelemre méltó 

eredmények a 2/8. század és 18. század között – főleg a 4/10. században – születtek. Az 

arab  ábécé  sorrendjét  követő  klasszikus  szótárak  mellett  sok  más  típusú  munka  is 

megjelent, azonban az egész arab szókészletet átölelő szótárak elkészítésének gondolata 

legalább két évszázaddal az első szótár jellegű gyűjteményeket követően vetődött fel. 

A Korán szövege és a  hadíszok,  valamint  az iszlám előtti  költészet  és próza 

megértése  a  2/8.  századra  már  nem bizonyult  olyan egyszerűnek,  mint  az Omajjád-

dinasztia  uralkodásának  (661-750)  első  időszakában,  hiszen  az  arab  nyelv  számos 

változáson  ment  keresztül  a  társadalmi  és  kulturális  életben  tapasztalt  gyökeres 

fejleményeknek köszönhetően, miután a muszlimok meghódították Egyiptomot, Szíriát, 

Mezopotámiát  és  Iránt.  Ezek  a  változások  nem  csak  a  hangtanra  és  a  nyelvtanra 

hatottak,  hanem természetesen a szóhasználatra és a szókészletre is. Az  ÝAbbászidák 

alatt  ebből következően megnőtt az érdeklődés az ősi arab tradíciók, megőrzésük, és 

rendszerezésük iránt. 

A  figyelem  a  vallási  és  nem  vallási  szövegek  felé  is  fordult,  és  ez 

visszatükröződött  az  arab  lexikográfia  e  két  párhuzamos  vonalára,  amelyek  később 

egybeolvadtak. Tekintélyes irodalmat szenteltek a Korán és a prófétai hagyományokban 

343 Lecomte, Art. Ibn ¬utayba, EI2 , III/846.
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található  lexikai  egységek számára,  s  párhuzamosan a nem vallási,  főként  költészeti 

szókészletet feldolgozó munkáknak.344

A ›ritkaságok‹ [nawÁdir] körébe tartozó művek alkották az első olyan speciális 

szótárakat, amelyek a szokatlan, idegen, furcsa kifejezéseket gyűjtötték egybe a korai 

arab  költészetből  és  a  beduinok  nyelvezetéből.  Ebben  a  műfajban  írta  Ibn  Qutayba 

kortársa,  AbÙ Zayd al-AnsÁrÐ (megh. 830) a  KitÁb al-NawÁdir című művét. A vallási 

szövegek szokatlan,  furcsa kifejezéseinek tekintetében egy másik fogalmat,  a  ›ÈarÐb‹ 

terminust használták, így a Koránnal és a hadíszokkal kapcsolatban rendszerint a ›ÈarÐb 

al-qurÞÁn‹ és  ›ÈarÐb  al-hadÐ×‹ kifejezéseket  használták.  Ami a  Korán szövegét  illeti, 

sokáig úgy vélték,  hogy Zayd ibn  ÝAlÐ  (megh. 740) írt  TafsÐr  ÈarÐb  al-qurÞÁn  címen 

elhíresült  értekezést,  ez  a  munka  azonban  napjaink  kutatási  eredményeinek 

köszönhetően apokrifnak bizonyult.345

Úgy tartják, hogy AbÙ ÝUbayd al-QÁsim Ibn SallÁm (megh. 839) és AbÙ ÍÁtim 

al-SiÊistÁnÐ (megh.  869)  számos  ›ÈarÐb al-qurÞÁn‹ és  ›ÈarÐb  al-hadÐ×‹  témával 

kapcsolatosan számos művet  alkotott.346 Az újabb kutatások alapján,  a rendelkezésre 

álló  hiteles  adataink  szerint   az  első,  bizonyíthatóan  korai  és  autentikus  munka Ibn 

Qutayba TafsÐr ÈarÐb al-qurÞÁn című munkája, amellyel tulajdonképpen megalapozta ezt 

a tudományt, vállvetve AbÙ ÝAbdullÁh al-YazÐdÐvel (megh. 925), aki  ÇarÐb  al-qurÞÁn 

címen  írt  munkát  a  témában. A  szómagyarázatban  mindkét  mű  a  Korán  szúráinak 

sorrendjét követi.347. 

A későbbiek során a Korán kommentárok már ájáról-ájára értelmezték a Korán 

szúráit, és nem tettek különbséget  ›szokatlan‹ és  ›problematikus‹ áják között, illetve a 

különböző  filológiai,  történeti,  vallásjogi  és  egyéb  szempontok  között,  hanem 

egybefogták a különböző megközelítéseket, mint például az egyik legautentikusabbnak 

tekinthető, hagyományokra épülő korai kommentár,  al-ÓabarÐ (megh. 923) exegézise. 

Ez alól a kivételt képez al-RÁÈib al-IÒfahÁnÐ (megh. 1109) szótára, al-MufradÁt fÐ ÈarÐb 

al-qurÞÁn címmel, és alfabetikus rendszerezéssel közli a Korán ›szokatlan‹ szóanyagát, 

olyan terjedelemben, hogy valójában a Korán nyelve kézikönyvének tekinthető.

344 Encyclopedia of Arabic Languauge and Linguistics, 30-31.
345 Uo., 34.
346 SallÁm, Ibn Qutayba, 18.
347 Encyclopedia of Arabic Languauge and Linguistics, 34. 
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10. 2. Ibn Qutayba lexikográfiai exegézis munkásságának értékelése

Azon  túlmenően,  hogy  Ibn  Qutayba  a  Korán  lexikográfiája  terén  nyújtott 

munkássága  az  iménti  áttekintés  nyomán  elismerést  érdemel,  szükségesnek  tartjuk, 

hogy értékeljük Ibn Qutayba kommentárainak lexikográfiai vonatkozású tartalmát. Az 

értékelésénél először is látnunk kell, hogy Ibn Qutayba elemzései nem korlátozódtak az 

előzőkben említett  TafsÐr  ÈarÐb  al-qurÞÁn című kommentárjában foglaltakra,  hiszen – 

miként  azt  már több esetben említettük  – Ibn Qutayba figyelmét  különös,  szokatlan 

[ÈarÐb] Korán-szókincs mellett a problematikus [muškil]  kifejezésekre is ráirányította, 

így az efféle lexémákra építette fel szövegmagyarázatait. 

Ibn Qutayba számos lexikai egységet dolgozott fel a TawÞÐl muškil al-qurÞÁn [A 

Korán ›problematikus‹ részeinek értelmezése] című munkájában, amely retorikai jellege 

mellett  hordozza  a  Korán  lexikográfiai  elemzésének  jó  néhány  mozzanatát,  annak 

ellenére, hogy alapvetően a Korán kiemelkedő retorikáját és utánozhatatlanságát vette 

védelmébe,  és  filológiai  értelmezéseken  keresztül  világított  rá  azon  Korán-áják 

értelmére, amelyeket az ő korában a szkeptikusok homályosnak vagy ellentmondónak 

tekintettek.  A  TawÞÐl  című  mű  legjelentősebb  fejezete  a  BÁb  taÞwÐl  al-ÎurÙf  allatÐ  

udduÝiya  ÝalÁ  al-qurÝÁn  bihÁ  al-istiÎÁla  wa  fasÁd  al-nuÛum  [Azon  szavak  fejezete, 

melyekkel  a  Koránt  azzal  vádolták,  hogy az  lehetetlenséget  állít,  és  hogy romlott  a 

szövegének  felépítése].  Ebben  a  fejezetben  jelenik  meg  a  Korán  lexikográfiai 

megközelítésű  elemzése,  amelynek  során  Ibn  Qutayba  sokszor  igen  markáns 

véleményeket választ ki.348

Természetesen  a hagyományos  értelemben  vett  lexikográfia  jelentősebben 

érvényesül a TafsÐr ÈarÐb al-qurÞÁn [A Korán ›szokatlan‹ részeinek magyarázata] című 

munkájában, amelyben érzékelhetjük a szótárakra  jellemző átláthatóságot, minthogy e 

munkában  Ibn  Qutayba  a  szúráknak  a  Korán-kötetben  [muÒÎaf]  bevett  sorrendjét 

érvényesíti,  szemben  a  TawÞÐlban  követett  módszerével,  ahol  Ibn  Qutayba  ezt  a 

szempontot  valószínűleg  nem  tartotta  odatartozónak,  ezért  szubjektíven,  az  általa 

kiválasztott  témákhoz  kapcsolódóan  választotta  ki  a  szúrákat,  és  így  magyarázta 

a Korán-részleteket. Ibn Qutayba közli az általa kiválasztott, problematikusnak tekintett 

[muškil] ájákat,  de azt sajátos, önkényes sorrendben teszi, azaz nem követi a szúrák 

348 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 299-515.
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bevett sorrendjét, sőt időnként vissza-visszatér ugyanazon szúrákhoz, hogy egy másik 

áját magyarázzon.

Ibn Qutayba a TawÞÐl elején foglalkozik a sabÝat aÎruf [hét Îarf – hét megjelenési 

forma] kérdéseivel is, majd ezt követően részletesen tárgyalja a Korán átvitt értelmű 

vagy  képletes  [maÊÁz]  kifejezéseit,  valamint  az  arab  retorika  Koránban  megjelenő 

egyéb  jelenségeivel,  Továbbá  kitér  az  ellentétes  jelentést  hordozó  szófordulatokra, 

amelyekre  példákat  hoz  a  Koránból,  és  ezek  magyarázatához  a  már  említett 

›szövegtámasztékokat‹  [šawÁhid]  hívja  segítségül  a  költészetből  és  az  arab 

kifejezéstárból.  Ezek  után  Ibn  Qutayba  a  Korán  számos  olyan  kifejezését  tárgyalja 

lexikográfiai megközelítéssel, amelyek több jelentéssel bírnak, és a Koránban szereplő 

homonim  és  szinonim  szavak [al-wuÊÙh  wa-l-naÛÁÞir   fÐ  al-qurÞÁn] témakörébe 

tartoznak. Anélkül, hogy követné az arab betűk alfabetikus sorrendjét,  44 lexémának 

adja meg az általa kiválasztott jelentéseit.349 

Láthattuk, hogy Ibn Qutayba  kommentárjaiban nem vállalkozott a Korán teljes 

szóanyagának feldolgozására, minthogy TawÞÐl című munkájából 7 szúra [61., 65., 107., 

108, 110., 112., 114.] szómagyarázata maradt ki , míg TafsÐr című munkájában pedig 32 

szúra [1., 8., 29., 45., 49., 53., 60., 61., 63., 70., 71., 78., 82., 84., 85., 90., 91., 93., 95., 

96., 97., 98., 100., 103., 105., 106., 108., 109., 110., 112., 113., 114.] feldolgozásától 

tekintett el. Ha a szómagyarázatból kihagyott szúrák listáit összevetjük, láthatjuk, hogy 

a  61.,  107.,  és  a  108.  szúrák azok,  amelyek  egyik  kommentárban  sem szerepelnek, 

ugyanakkor  számos  esetben  tetten  érhető  hogy  TafsÐr  című munkájában  nem ad  új 

magyarázatot  egy-egy  Korán-ájára,  hanem  utal  a  TawÞÐlban  már  korábban 

megfogalmazott  részlet  magyarázatára  [így  a  Korán  22:  15],350 vagy  a  TafsÐr  című 

munkájában  már  korábban  feldolgozott  lexémára,  és  annak  szómagyarázatára  [mint 

például a Korán 26: 118 és a 7: 89 áják esetében].351

Ibn  Qutayba  kommentáraiban  két  különböző  felfogást  vagy  megközelítést 

ötvözött.  TaÞwÐl című  művében  teológiai  és  társadalmi  reformnézeteinek 

megfontolásaiból kiindulva, nyelvészeti, költészeti ismereteit és a Korán-értelmezéssel 

kapcsolatos  hatalmas  lexikális  tudását  felhasználva  hangoztatta  érveit  korának 

tradícióellenes  szellemi  mozgalmaival,  és  vallástalansággal  fenyegető  –  a  Korán 

szövegét  filozófiai  észérveknek  teljesen  alávetni  és  azt  a  végletekig  relativizálni 

349 Lásd a jelentősebb többértelmű Korán szavak lexikográfiai elemzését a disszertáció 147-149. oldalán.
350 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 359-360.
351 Ibn Qutayba, TafsÐr ÈarÐb al-qurÞÁn, 318. és 170.
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szándékozó – irányzatokkal szemben, jóllehet kívülről úgy tűnt, hogy elsődleges célja a 

Korán nyelvi integritásának, tartalmi összhangjának és retorikai elemeinek megvédése.

Ibn  Qutayba  TafsÐr  ÈarÐb  al-qurÞÁn  című  munkájában  nyelvészeti 

háttérismereteinek és tradíció-párti elveinek együttes alkalmazását a is érvényesítette, 

bár abban főként lexikográfiai  megközelítést  használt,  és kevésbé emelte  ki korának 

nagy  feszültséget  keltő  nézetkülönbségeit  és  ideológiai  küzdelmét.  Azt  szemmel 

láthatóan  kézikönyvként  használható  alakban  készítette  el,  amely  a  szaktudósok 

számára  a  Korán  ›szokatlan‹ szavainak  jelentését  feltáró  alapos  kommentár,  amely 

szómagyarázatai nagyrészt átkerültek a következő nemzedékek kommentáraiba. 

Ibn  Qutayba  lexikográfiai  kommentárai  egyrészt  a  Korán-értelmezés  csekély 

számú  korai  dokumentált  művei  közé  tartoznak,  másrészt  pedig  átmenetet,  vagy 

›hiányzó  láncszemet‹  képeznek  az  európai  kutatók  és  a  muszlim  szerzők  által  is 

meglehetősen sokszor tárgyalt és elemzett korai, a hagyományos és nyelvészeti alapú 

Korán-értelmezések  –  mint  Ibn  ÝAbbÁs  kommentárja  –  valamint  a  kutatók  által 

kiemelten  kezelt  és  alaposan  feldolgozott  4/10.  századi  filológiai  és  lexikográfiai 

kommentárok között, amelyek sok esetben támaszkodtak Ibn Qutayba kommentárjaira, 

mint  al-ÓabarÐ,  ÉÁmiÝ al-bayÁn  Ýan  [wuÊÙh] taÞwÐl  Áy  al-qurÞÁn című kommentárja, 

amely számos helyen használja fel Ibn Qutayba munkásságát.

156



Összegzés

Doktori értekezésünk elején megfogalmaztuk azt, miért is esett a választásunk 

Ibn Qutayba lexikográfiai munkásságára. A disszertáció forrásainak gyűjtése, valamint 

az  első  életrajzi  adatok  összeírása  során,  az  értekezés  írásának  kezdeti  szakaszában 

világossá vált számunkra, hogy Ibn Qutayba nyelvészeti és ugyanakkor hagyományőrző 

alapokon  nyugvó  Koránnal  kapcsolatos  művei  szinte  ismeretlenek  a  keletkutatás  és 

arabisztika művelőinek körében, minthogy alig találtunk olyan cikket vagy publikációt, 

amely Ibn Qutayba nyelvészeti és lexikográfiai megközelítésű vallástudományi – főként 

Koránnal  kapcsolatos  –  örökségét  tudományos  vizsgálat  alá  helyezte  volna.  E 

tekintetben az egyetlen szerény méltatást Goldziher Ignácz fogalmazta meg, majd egy 

évszázaddal  ezelőtt,  aki  Korán-kommentárokról  szóló,  angolul  is  megjelent  alapos 

munkájában mutatott rá arra, hogy Ibn Qutayba muÝtaziliták ellen irányuló polemikus 

írásai  bőséges  antológiát  tartalmazzák  azon  filológiai-teológiai  érvelések  példáit, 

amelyek a muÝtazilita Korán-értelmezés korai szakaszára datálódnak.

Saját  kutatásaink  előrehaladtával,  amint  egyre  bővült  a  disszertáció  anyaga, 

témaválasztásunk  helyességét  illető  meggyőződésünk  mind  jobban  megerősödött, 

minthogy a kiváló filológus egyformán jeleskedett mind az arab költészet és nyelvészet, 

a történetírás, az adab műfaj és a vallástudomány terén, legyen szó a vallásjogról, vagy 

a teológiáról. Leginkább azonban nyelvészeti és lexikográfiai megközelítésű Korán- és 

hadísz-elemzéseivel  emelkedett  ki  korának  tudós  személyiségei  közül.  Nem 

feledkezhetünk meg arról sem, hogy egy, az iszlám korai időszakában, a 3/9. században 

élt  tudósról  van  szó,  aki  az  ÝAbbászida  Birodalom  második  ›aranykorában‹ 

tevékenykedett,  és  az  iszlám  vallástudományok  formatív  időszakában  alkotott. 

Munkásságával  saját  maga  is  hozzájárult  ehhez  a  formálódáshoz  és  a  klasszikus 

iszlámtudományok kialakításához. 

Annak ellenére, hogy Ibn Qutayba alapvetően a helyesírással, a helyes kiejtéssel, 

az arab nyelvészettel és költészettel foglalkozott, gyakran nyilatkozott meg vallási, vagy 

aktuális  politikai-társadalmi-valláserkölcsi  kérdésekkel  kapcsolatosan.  Ezt  bizonyítja 

sokrétű  munkássága  és  tekintélyes  irodalmi  hagyatéka,  amelynek  feldolgozása 

napjainkban is tart, minthogy vannak még olyan munkák, amelyekről egyáltalán nem 

bizonyított, hogy Ibn Qutaybától származnak.
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Mindezek  figyelembevételével  mindenképpen  helyes  döntöttünk  midőn  Ibn 

Qutayba  munkásságát  választottuk  a  Korán-magyarázással  [tafsÐr] kapcsolatos 

értekezésünk  és  ezirányú  kutatásaink  témájának  és  dolgozatunkban  mintegy  újra 

felfedeztük  az  arab  irodalom  és  iszlámtudományok  egyik  kiemelkedő  alakjának 

munkásságát a Korán-kommentárok irodalma terén.

Ugyanakkor  munkánk  elkészítése  komoly  erőfeszítéseket  igényelt,  minthogy 

számtalan  életrajzi  adatot  és  lexikográfiai  elemet  kellett  megvizsgálni  ahhoz,  hogy 

tárgyilagos  képet  kapjunk  Ibn  Qutayba  életrajzáról,  nézeteiről,  műveiről,  a  Korán- 

kommentár  irodalomban elfoglalt  helyéről,  kommentárjainak tartalmáról,  valamint az 

exegézis terén alkalmazott megközelítéséről, a Korán terminológia és lexikográfia terén 

alkotott nézeteiről. A források meglehetősen alapos és széleskörű tanulmányozására volt 

szükség  ahhoz,  hogy  megfelelő  képet  kaphassunk  és  adhassunk  Ibn  Qutaybáról,  és 

hozzájárulásáról  a  lexikográfiai  Korán-exegézishez.  Ezért  úgy  véljük  az  értekezés 

mögötti erőfeszítéseink már önmagában véve is igen eredményesek voltak.

Elszántságunkat az is erősítette,  hogy az általunk hozzáférhető publikációkból 

Ibn Qutayba tevékenységéről eléggé homályos és hiányos kép bontakozott ki, eltekintve 

Gérard  Lecomte  munkáitól,  amelyekben  Ibn  Qutayba  műveinek  egy-egy 

vallástudományi  aspektusával  is  foglalkozott.  Viszont  a  Koránnal  kapcsolatos 

munkásságát  ő  sem  tartotta  érdemesnek  arra  –  szemben  a  hadíszok  terén  alkotott 

műveivel,  amelyekről  számos  munkát  és  cikket  publikált  –  hogy  önálló  munkában 

feldolgozza.

Munkánk  elkészítése  során  ezért  csaknem  teljes  mértékben  az  elsődleges  és 

másodlagos  arab  forrásokra  voltunk  utalva.  Meg  kell  viszont  jegyeznünk,  mégha 

Lecomte vagy mások foglalkoztak volna Ibn Qutayba Korán-kommentárjainak bővebb 

és  alaposabb  elemzésével,  akkor  is  elsődlegesen  az  arab  forrásokhoz  folyamodtunk 

volna,  minthogy arab anyanyelvűként  kötelességünknek tartottuk,  hogy Ibn Qutayba 

munkásságának lényegét közvetlenül az eredeti arab forrásokból dolgozva tegyük közzé 

és  csupán  kiegészítésképpen  használjuk  fel  az  idegen  nyelvű  publikációkat.  Ez  a 

megközelítés  persze  semmit  nem  von  le  a  keletkutatók  által  e  témában  közzétett 

tudományos  eredmények  értékéből,  minthogy  magunk  is  támaszkodtunk  ezekre 

eredményeire, és számos helyen idéztük azokat.
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Disszertációnk  értékét  úgy  véljük  nagy  mértékben  növelte,  hogy  főként  az 

eredeti arab forrásokból dolgoztunk, és munkánk során felhasználtuk Ibn Qutayba saját 

műveit,  és  más  az  arab  forrásokat.  Ahhoz,  hogy  az  általunk  közlésre  szánt 

ismeretanyagot  teljesebbé  tegyük  és  elkerüljük  egyoldalúságot,  arra  is  törekedtünk, 

hogy  nyugati  kutatások  eredményeit  is  felhasználjuk,  amelyek,  főként  Lecomte 

munkásságára tekintve – igen tiszteletre méltóak.

Ibn  Qutayba  Korán-kommentárai  sokoldalú,  hatalmas  ismeretanyaggal 

rendelkező tudóstól származnak, aki vallásjogi bíróként [qÁÃÐ] is elismertséget szerzett. 

Iszlámtudományi jártassága és tapasztalata révén a vallásjoggal, a hadísz-tudománnyal 

és a vizsgálatunk tárgyát képező a Korán-értelmezéssel nem csupán teoretikusan, hanem 

gyakorlatban, hivatásszerűen is foglalkozott közel 20 éven át DÐnawar bírájaként.

Ekképpen  a  Korán-tudományok  és  magyarázat [tafsÐr]  történeti  fejlődésének 

szempontjából vizsgálva egy kiemelkedő tudósról van szó, aki mindkét művén: a TaÞwÐl  

muškil al-qurÞÁn és a  TafsÐr  ÈarÐb  al-qurÞÁn című munkáin keresztül az iszlám szent 

könyvét,  a  Koránt  igyekezett  megvédeni  a  filozófiai  szkepticizmus  támadásától,  és 

ezáltal kiemelkedő helyet foglalt el a szunnita irányzat mértékadó köreiben.

Kalifák,  kormányzók,  tudósok  és  a  közvélemény  szemében  is  olyan  tudósok 

szintjére  emelkedhetett,  mint  AbÙ Íámid al-ÇazÁlÐ,  vagy al-RÁzÐ.  Ibn Qutayba jelen 

volt, amikor Ibn Íanbal vívta teológiai küzdelmét az Ýabbászida kalifákkal szemben, és 

a  tradíciópárti  szunnita  körök  irányvonalának  következetes  támogatója  maradt  a 

veszélyekkel  terhelt  ›inkvizíció‹  [miÎna]  időszakában,  majd  a  3/9.  századi  szunnita 

hagyományőrző gondolkodás szószólója lett. 

Ibn  Qutayba  konzervatív  vallásossága,  és  az  ahl  al-sunna  wa-l-ÊamÁÝa iránt 

mutatott  elkötelezettségének  ékes  bizonyítéka,  hogy  szinte  a  kezdetektől  fogva  a 

szunnita irányzat helyreállításának szolgálatába állította teljes irodalmi fegyvertárát és 

szónoki tehetségét – már jóval azelőtt, hogy az ÝAbbászida uralkodók változtattak volna 

az  érvényben  lévő  ideológián.  Ibn  Qutayba  következetesen  tartotta  magát  az  általa 

követett  irányvonalhoz,  hiszen  számos  korai  művében  is  kifejtette  vallási-politikai 

doktrínáját, amely egybeesett az ahl al-sunna wa-l-ÊamÁÝa ideológiájával, amelyet IsÎÁq 

ibn RÁhawayh (megh. kb. 851) és AÎmad ibn Íanbal (megh. 856) tradíciópárti tudósok 

képviseltek.
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Kezdettől fogva elengedhetetlennek tartottuk,  hogy ismertté  tegyük nagyszerű 

személyiségét,  a  Koránnal  kapcsolatos  munkásságát  és  meglátásait.  Ibn  Qutayba  a 

nyelvi  magyarázatokon  túl  sok  esetben  idézi  a  Mohamed  Prófétára  visszavezetett 

közléseket – amelyek még a hagyománylánc [isnÁd] nélkül szerepelnek nála – illetve a 

Próféta kortársaiból [al-ÒaÎÁba] és a kortársakat követő első nemzedékéből [al-tÁbiÝÙn] 

származó  tudósok  által  véleményezett  Korán  magyarázatokat.  Ibn  Qutayba 

filológusként ugyanis saját magát a hadíszok művelői vagy a hagyományozók  [aÒÎÁb 

al-ÎadÐ×] közé sorolta, akik az ő véleménye szerint a Koránhoz és prófétai hadíszokhoz 

ragaszkodnak.  Ezen a ponton érdemes újra utalni arra, hogy Ibn Qutayba egyértelműen 

a hagyományozás [naql vagy riwÁya] mellett érvelt a KitÁb taÞwÐl muÌtalif al-ÎadÐ× [Az 

ellentmondó hadíszok magyarázatának könyve] című művében. 

Kutatásaink által rávilágítottunk az iszlámtudományokkal foglalkozó középkori 

és  modern  kori  tudósok  véleményére  Ibn  Qutayba  vallási  és  társadalmi 

megnyilatkozásairól. Emellett tisztáztunk egy súlyos félreértést is annak kapcsán, hogy 

Ibn  Qutayba  európai  kutatói  egészen  a  közelmúltig  leginkább  Adab  al-kÁtib  című 

munkája felé mutattak érdeklődést. Ugyanis a szerző teológiai vonatkozású – vallási-

politikai  elkötelezettségét  is  tartalmazó  –  nyelvészeti  és  lexikográfiai  művei  iránti 

közömbösség, valamint az  Adab al-kÁtibban megjelenő nyelvhelyességi és helyesírási 

tanácsaiból  néhányan  helytelenül  arra  következtettek,  hogy  valamiféle  szekuláris 

tendencia  feltételezhető  Ibn  Qutayba  munkásságát  tekintve.  Erről  a  nézetről 

beigazolódott, hogy nincs semmilyen tényszerű alapja.

Ugyanakkor  nem  véletlenül  használjuk  Ibn  Qutaybát  illetően  az  ›önálló 

meglátás‹  [raÞy],  kifejezést,  minthogy  ennek  feltárása  dolgozatunk  egyik  fontos 

eredménye.  Kimutattuk,  hogy  a  tradíciópárti  tudósokról  alkotott  közvélekedéssel 

ellentétben  Ibn  Qutayba  nem  egy  merev  gondolkodású  konzervatív,  nyelvész-

vallástudós volt, hanem olyan egyedülálló gondolkodású tudós, aki sikeresen ötvözte a 

Korán  értelmezéséhez  szükséges  ismeretszerzésben  alkalmazott  konzervatív 

irányelveket,  a  független  és  szabad  gondolkodás  [iÊtihÁd] által  kikövetkeztetett 

magyarázattal.

Részletesen feltártuk Ibn Qutayba Korán-értelmezésben képviselt egyedi stílusát 

és megközelítését,  kezdve annak ismertetésétől,  ahogyan felfogta a többségi szunnita 

irányzathoz [ahl al-sunna] tartozást. 
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E  felfogás  érvényesítésekor  nem  egy  csökönyös,  fanatikus  személyiség 

bontakozott  ki  előttünk,  hanem  egy  sokoldalúan  művelt  és  mértéktartóan  vallásos 

emberé,  kifinomult  műveltségű  nyelvész,  a  párbeszéd  iránt  nyitott  írástudó.  A 

disszertációban  megmutattuk,  hogy  Ibn  Qutayba  a  hadíszok  védelmére  kelt  az 

észérvekre  támaszkodó szkepticizmussal  szemben,  és ennek kiemelkedő helyet  adott 

saját  kommentáraiban.  Ez  azonban semmiképpen sem jelentette  azt,  hogy támogatta 

volna a  vélemények uniformizálására  való törekvést.  Itt  elegendő Ibn Qutaybának a 

›lafÛ al-qurÞÁn‹  kérdésben tanúsított álláspontjára gondolni, vagy a  ›sabÝat aÎruf‹ és a 

›qirÁÞÁt‹ problematikával kapcsolatban kifejtett véleményére, amikor eltért tradíciópárti 

elődei  és  kora  szunnita  tudósainak  többségi  véleményétől,  de  még  sem kárhoztatta 

azokat,  akik  ebben,  az  általa  teológiailag  másodrangúnak  ítélt  kérdésekben  eltérő 

nézeteket vallottak. 

Ibn  Qutayba  elmélyült  nyelvészeti  és  költészeti  ismereteinek  köszönhetően 

számos alkalommal élt a független véleményalkotás szabadságával, és nemcsak átvette 

elődei  hagyományait  [a×ar],  hanem munkájában  saját  nyelvészeti  megfigyeléseire  is 

hagyatkozott, amikor merített az arabok gazdag retorikai és nyelvi tárházából, továbbá 

felhasználta  azokat  költészeti  és más szövegtámaszokat  [šawÁhid],  amelyek számára 

hiteles nyelvi alapot és bizonyítékot jelentettek egy-egy problematikusabb szövegrész 

értelmének felfedése érdekében.

 Ebből fakadóan Ibn Qutayba egyedülálló módon ötvözte a kikövetkeztetés útján 

nyert magyarázat [tafsÐr bi-l-dirÁya] és a hagyományozás alapú magyarázat [tafsÐr bi-l-

riwÁya]  módszereit,  amelyeknek  révén  a  két  metodológia  kiegészítette  egymást,  és 

egyensúlyt  tartott  mindkét  irányba,  nehogy  túlzásba  essen  valamely  megközelítést 

illetően.  Ilyenfajta  óvatosság vehető észre abban,  ahogyan Ibn Qutayba viszonyult  a 

kereszténység és  zsidóság irataihoz,  hiszen  mindamellett,  hogy jól  ismerte  az  Ó- és 

Újszövetség arab szövegét – amelyet gyakran fel is használt munkáiban – tartózkodott a 

zsidó rabbinikus irodalom [isrÁ'ÐliyyÁt] felhasználásától.

Disszertációnkban arra is törekedtünk, hogy alapos képet adjunk arról, miként 

volt képes Ibn Qutayba két alapvetően különbözőnek tűnő megközelítést alkalmazni a 

Koránnal kapcsolatos műveiben. Rámutattunk arra, hogy TaÞwÐl című művében teológiai 

és társadalmi reformelképzeléseinek megfontolásaiból kiindulva, nyelvészeti, költészeti 

ismereteit és a Korán-értelmezéssel kapcsolatos hatalmas lexikális tudását felhasználva 

hangoztatta  érveit  korának  tradícióellenes  eszmei  mozgalmai,  és  vallástalansággal 
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fenyegető – a Korán szövegét filozófiai észérveknek teljesen alávetni és azt a végletekig 

relativizálni szándékozó – tendenciákkal szemben,  jóllehet kívülről úgy tűnt fel, hogy 

elsődleges  célja  a  Korán  nyelvi  integritásának,  tartalmi  összhangjának  és  retorikai 

elemeinek megvédése volt.

TafsÐr  ÈarÐb  al-qurÞÁn  című  munkájában  alapvetően  a  lexikográfiára 

összpontosított, és kevésbé emelte ki korának nagy feszültséget keltő nézetkülönbségeit 

és  ideológiai  küzdelmét,  minthogy  az  láthatóan  kézikönyvként  használható 

formátumban  került  megszerkesztésre  a  szaktudósoknak  és  a  Korán  ›szokatlan‹ 

szavainak jelentését megérteni óhajtó érdeklődőknek egyaránt szóló alapos kommentár. 

A műben megfogalmazott és közreadott értelmezések nagyrészt bekerültek a következő 

nemzedékek kommentáraiba.

Dolgozatunkban  bemutattuk  Ibn  Qutayba  Korán-magyarázattal  kapcsolatos 

alapvető  iszlámtudományi  nézeteit,  és  a  szerző  által  különböző  szempontok  alapján 

kiemelt lexikográfiai elemeket, amelyeket a TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn és a TafsÐr ÈarÐb al-

qurÞÁn című műveiben részletesen tárgyalt, és amelyek között megtalálhatjuk a Korán-

magyarázat  alapvető  terminológiáját,  továbbá  a  szerző  által  többértelműnek,  vagy 

nehezen  értelmezhetőnek  ítélt  kifejezéseket,  amelyek  a  Korán  szókincsének 

törzsanyagát képezik. 

Munkánk  során  ismertettük  és  értékeltük  Ibn  Qutayba  korábban  erősen 

elhanyagolt Korán exegéziseit, és rámutattunk arra, hogy ezen kommentárok a Korán-

értelmezés kevés korai dokumentált művei közé tartoznak. Azt is hangsúlyoztuk, hogy 

Ibn Qutayba lexikográfiai kommentárjai jelentik az átmenetet,  és  a közvetítő hiányzó 

láncszemet az európai  kutatók és a  muszlim szerzők által  sokat  tárgyalt  és elemzett 

korai  tradíció-  és  nyelvészeti  alapú  Korán-értelmezések,  valamint a  kutatók  által 

kiemelten kezelt és alaposan feldolgozott  4/10. századi kommentárok között,  amelyek 

sok esetben támaszkodtak Ibn Qutayba kommentáraira,  mint  al-ÓabarÐ  kommentárja, 

amely számos helyen használja fel Ibn Qutayba munkásságát.

Reméljük,  hogy  dolgozatunkkal  hozzájárultunk  az  iszlámtudományok 

kiemelkedő  nyelvész-vallástudósa  életének,  nézeteinek  és  a  Korán-exegézissel 

összefüggő  lexikográfiai  munkásságának  alaposabb  megismeréséhez,  Bízunk  abban, 

hogy  értekezésünk  több  félreértést  és  téves  elképzelést  eloszlat  majd  Ibn  Qutayba 

személyének,  tudományos  eredményeinek,  tevékenysége  időszakának  megítélésével 

kapcsolatban.
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Az arab szavak átírásában követett elvekről

Az arab  szavak  átírásánál  a  disszertáció  általánosságban  követi  a  vonatkozó 

nemzetközi  fonetikai  átírást,  valamint  a  tudományos  arabisztikai  publikációkban 

alkalmazott,  általánosan elfogadott  koncepciót,  kivéve néhány olyan speciális  esetet, 

mint  például  az  arab  ›al‹ határozott  névelő  hasonulása,  illetve  a  magyar  nyelvben 

használatos arab szavak helyesírása.

Az arab névelő hasonulására vonatkozó átírási szabályokat némileg módosítva, a 

szokásostól eltérően érvényesítjük a disszertációban, mivel a névelőt az átírásban bevett 

kötőjel alkalmazásának megtartása mellett hangsúlyosabban kívánjuk érzékeltetni, így a 

hasonuló névelő l betűje minden esetben megjelenik, hogy erőteljesebben tükröződjön 

az arab írásmódban megjelenő tagoltság. A névelő hamzat waÒl [összekötő alif] betűjét 

az  átírási  szabályoknak  megfelelően  kezeljük,  és  minden  esetben  kis  a-val  írjuk  át, 

hacsak nem önálló vagy összetett tulajdonnevek átírásáról van szó, vagy kezdőbetűről, 

mert ilyen esetben nagy a-t használunk. Amennyiben a  hamzat waÒl  az arabban össze 

van kötve bi vagy li elöljáróval, illetve ha előtte wa kötőszócska áll, akkor kihagyom az 

átírás során [például így: wa-l-kitÁb].

A névelő általunk ily módon alkalmazott metódusa alól egyetlen esetben teszünk 

kivételt: az AllÁh szó esetében – amennyiben arab szöveget idézünk – legyen szó akár a 

hamzat waÒl akár a névelő l betűjének alkalmazásáról, például a bi-l-lÁh, li-l-lÁh helyett 

bi-llÁh, li-llÁhot írunk, kivéve a  bismillÁht és az ÝAbdullÁh  nevet, ezen szókapcsolatok 

gyakorisága miatt. Az AllÁh szót egyébként az arab idézetek fordításaiban is így írjuk.

Az önállóan használt arab szavak, tulajdonnevek esetében, továbbá a mondatok 

és mondatrészek végén elhagyjuk a szintaktikai végződéseket, illetve a nőnem h vagy t 

betűjét,  és utóbbit is csak szókapcsolatok esetében jelenítjük meg, ha a szókapcsolat 

megkívánja, de önálló szó esetében vagy mondat végén nem jelenítjük meg. 

Ibn Qutayba nevének átírásával kapcsolatban, mivel ez a leggyakoribb arab szó 

a  disszertációban,  amennyiben  ragozottan  használjuk,  a  szót  a  magyar  ragozási 

szabályoknak megfelelően írtjuk át, tehát  ›Ibn Qutaybát‹ írunk, nem  ›Ibn Qutayba-t‹. 

Továbbá az ibn szót a szokásostól eltérően tulajdonnevek esetében nem rövidítjük.

Bizonyos  arab  szavakat,  melyeket  gyakoribb  használatukból  adódóan 

magyarosítva  használunk  [például  Allah,  Korán,  szunna,  hadísz,  saría,  kádi]  –  a 

disszertációban sokszor esetben nem átírva, hanem magyarosítva írjuk. 
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Az arab hangok és jelölésük a disszertációban

Az alábbiakban felsoroljuk az arab hangok átírását az arab ábécé bevett sorrendjének 
megfelelően:352

Þ [ ء ] torokzárhang, amely bevezeti a szótagkezdő magánhangzót [hamza] 

Á [  ا ] a hosszú "á" írásának segédjele

b [  ب ]

t [  ت ]

× a két fogsor közé helyezett nyelvvel ejtett zöngétlen réshang  [  ث ]

Ê [ ج ]

Î [ ح ] mélyen a torokban képzett zöngétlen torokhang

Ì [ خ ] a nyelvcsap pergetésével képzett zöngétlen réshang [kh]

d [  د ]

Æ [  ذ ] a két fogsor közé helyezett nyelvvel ejtett zöngés réshang

r [ ر ]

z [ ز ]

s [  س ]

š [  ش ]  

Ò [ ص ] emfatikus, erősen artikulált "sz"

Ã [ ض ] emfatikus, erősen artikulált "d"

Ô [  ط ] emfatikus, erősen artikulált "t"

Û [  ظ ] emfatikus, erősen artikulált "Æ"

Ý [ ع ] a garatizom megfeszülésével képzett folyamatos torokhang 

È [ غ ]  a nyelvcsap pergetésével képzett zöngés réshang

f [ ف ]

q [ ق ] hátul a nyelvcsapnál, mélyen a torokban képzett "k"

k [ ك ]

l [ ل ]

m [ م ]

n [ ن ]

h [ ه ]

w/Ù [ و ] a két ajak között ejtett réshang vagy hosszú "ú"

y/Ð a magyar "j" vagy a hosszú "í" megfelelője [ ي ]

352 A felsorolásban nem szerepelnek a mellékjelekkel jelölt rövid magánhangzók: az "a", az "i" és az "u".
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