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I. A KUTATÁS TÁRGYA ÉS CÉLJA

A kutatás tárgyát Ibn Qutaybának (megh. 276/889) az Ýabbászida kalifák hatalmának 

csúcspontján,  al-MaÞmÙn kalifa  (199/813-218/833)  uralkodása  idején  született  sokoldalú 

tudós  főként  lexikográfiai  megközelítésű  tafsÐr  írásai  képezik.  Ennek  kiválasztásakor 

döntésünket  nagyban  befolyásolta,  hogy  Ibn  Qutayba  Korán-kommentárjai  sokoldalú,  és 

hatalmas  ismeretanyaggal  rendelkező  filológustól  származnak,  aki  iszlámtudományi 

jártassága és tapasztalata révén a vallásjoggal, a Korán-értelmezéssel és a hadísztudománnyal 

nem  csupán  teoretikusan,  hanem  gyakorlatban,  mondhatni  hivatásszerűen  is  foglalkozott 

közel 20 éven át, mialatt DÐnawar bírájaként [qÁÃÐ] működött. Nem vitás tehát, hogy a Korán-

értelmezés történeti fejlődésének szempontjából vizsgálva egy kiemelkedő tudósról van szó, 

aki  magas  szintű  filológiai  igényességgel  közelítette  meg  az  iszlám  szent  könyvének,  a 

Koránnak a szókincsét, ugyanakkor az általunk vizsgált mindkét művén: a TaÞwÐl muškil al-

qurÞÁn és a TafsÐr ÈarÐb al-qurÞÁn című munkáin keresztül a Korán védelmére kelt a filozófiai 

szkepticizmus támadásaival szemben, ami által Ibn Qutayba kiemelkedő helyre tett szert a 

szunnita tudósok között. Kalifák, kormányzók, tudósok és persze a közvélemény szemében 

olyan tudósok szintjére emelkedhetett, mint például al-ÇazÁlÐ, vagy al-RÁzÐ. 

Ibn  Qutayba  az  iszlám történetének  egyik  legjelentősebb  időszakában,  mondhatni, 

hogy történelmi  fordulópontján  élt,  amikor  is  végbement  az  Ýabbászida  dinasztia  második 

nagy korszakváltása, társadalmának vallási és kulturális irányvonalának kialakulása, amely a 

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

későbbi szunniták évszázadokra kiható szellemi győzelmét hozta, annak ellenére, hogy a 3/9. 

század végére a birodalom élén álló Ýabbászida kalifák hatalma gyengülni kezdett. 

Ibn Qutayba Korán-értelmezés  terén nyújtott  munkásságának széleskörű elismerése 

elsősorban annak köszönhető,  hogy e nagyszerű tudós kortársa volt  annak a folyamatnak, 

amelynek során al-MaÞmÙn kalifa nem csak a politikai hatalmat kívánta megszerezni, hanem a 

vallási  hatalmat  is,  amelynek  kisajátítására  törekedett,  és  ennek érdekében  akár  kész  volt 

fellépni  a  köztiszteletben  álló  szunnita  tudósokkal  szemben  is.  Amikor a  racionalista 

muÝtaziliták megnyerték nézeteiknek az  Ýabbászida uralkodóházat, al-MaÞmÙn  kiadott egy, a 

Korán teremtettségéről szóló dekrétumot, és követelte az ahl al-sunna wa-l-ÊamÁÝa irányzatát 

képviselő vallástudósoktól, hogy fogadják el ezt az állásfoglalást, ellenkező esetben felléptek 

ellenük. 
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A  hagyományőrző  vallástudósok  –  köztük  Ibn  Qutayba  –  ragaszkodtak  a  Korán 

örökkévalóságának  tanához,  és  hangoztatták,  hogy a  tanítások értelmezése  kizárólag  az  ő 

örökletes jogosultságuk, és arra senki más, még a kalifa sem jogosult. Ezzel elkerülhetetlen 

volt  a  kalifák  és  a  vallástudósok  közötti  összeütközés.  Al-MaÞmÙnt  testvére,  al-MuÝtaÒim 

(218/833-227/842) követte a birodalom élén, aki folytatta testvére politikáját, és az ő idején 

kezdődött el  az  ún.  ›inkvizíció‹  [miÎna],  amely  a  muÝtazilita  tanoknak  ellenálló  szunnita 

hagyományőrző tudósok ellen irányult. Végül al-Mutawakkil kalifa (232/847-247/861) idején 

a széles körű muÝtazilita-ellenes zavargások nyomán, 232/847-ben megváltoztatta a hivatalos 

állami  ideológiát  és  a  muÝtazilita nézetek  helyett  az  ahl  al-sunna  wa-l-ÊamÁÝa felfogását 

támogatta. 

Ibn Qutayba azonban nem csupán tanúja volt  ennek a szemléletváltásnak, hanem a 

kialakult ideológiai küzdelemmel kapcsolatban megfogalmazta véleményét munkáiban,  és a 

szunnita tudósok többségi álláspontja által képviselt teológia támogatójaként lépett fel, vagyis 

védelmébe vette az állam új hivatalos ideológiai irányvonalát,  az  ahl al-sunna wa-l-ÊamÁÝa 

doktrínáját, minthogy tradíciópárti szemléletű írásaival védelmébe vette a Koránt és a prófétai 

hagyományokat, a szunnát, a muÝtaziliták racionalista megközelítésével, valamint a filozófiai 

szkepticizmus kételyeivel és vádjaival szemben. A klasszikus hagyomány végső győzelmében 

tehát nagy szerepet játszottak Ibn Qutayba Korán-értelmezései, minthogy 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-muszlim világ harmadik legnagyobb 

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

prózaírók  után,  annak  ellenére,  hogy irodalmi  munkásságának  súlypontja  idővel  a  vallási 

irodalom és  kifejezetten Korán-magyarázat felé tolódott el. Ibn Qutayba ugyanis az egyik 

legkorábbi  Korán-lexikográfusok  egyike,  aki  e  tevékenységében  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).  Ibn Qutayba munkássága mély nyomot hagyott az elkövetkezendő századok filológiai 

munkáiban, hiszen ő alapvetően  filológus volt  [min fuqahÁÞ al-luÈah],  ugyanakkor  Korán-

kommentárainak  mélyrehatóbb  vizsgálata  bebizonyította,  hogy  minden  elődjénél 

hatékonyabban ötvözte a nyelvészeti és a hagyományokon nyugvó szövegmagyarázatot.
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Ibn  Qutayba  munkásságának szorosabban vett  tudományos  jelentősége  ugyanakkor 

abban  mutatkozik  meg  leginkább,  hogy  miként  azt  a  disszertációban  is  kimutattuk, 

lexikográfiai kommentárjai képezték az átmenetet, a  ›hiányzó láncszemet‹ a korai, egyrészt 

Mohamed  próféta  társainak  [al-ÒaÎÁba] hagyatékán,  vagyis  a  tradíción  alapuló  Korán-

értelmezések  –  így  az  Ibn  ÝAbbÁsnak  tulajdonított  kommentár – másrészt  a  filológiai  és 

lexikográfiai exegézisek,  valamint a későbbi, klasszikus kommentárok között,  melyekben az 

idők során már kevésbé tettek különbséget a filológiai  vagy éppen történeti,  vallásjogi  és 

egyéb szempontok között, hanem egybefogták a különböző megközelítéseket. A klasszikus 

Korán-kommentárok sok esetben támaszkodtak Ibn Qutayba kommentáraira, mint például al-

ÓabarÐ esetében is, aki  ÉÁmiÝ al-bayÁn Ýan [wuÊÙh] taÞwÐl Áy al-qurÞÁn munkájában  számos 

helyen használja fel Ibn Qutayba értelmezéseit. 

A  doktori  értekezés  célja  az  előbbieknek  megfelelően  elsősorban  Ibn  Qutayba 

lexikográfiai  munkásságának összegzése,  Korán-értelmezéseinek értékelése,  és  nem utolsó 

sorban  szerzőnk  lexikográfiában  és  általában  a  Korán  kommentár-irodalomban  betöltött 

szerepének és a Korán magyarázói közt elfoglalt helyének bemutatása, amely megítélésünk 

szerint nemzetközi szinten is a kevésbé vizsgált kutatási területek közé tartozik. 

Kutató munkánk kezdetétől fogva elengedhetetlennek tartottuk, hogy számot vessünk 

e kiváló tudós Koránnal kapcsolatos munkásságával és meglátásaival, amellyel kapcsolatban 

sok félreértés alakult ki az idők folyamán a tudományos körökben. Arra törekedtünk, hogy 

ráirányítsuk a  figyelmet  Ibn Qutayba filológiai,  azon belül  pedig  alapvetően lexikográfiai 

megközelítésű  –  a  keletkutatás  érdeklődésének  keretén  kívül  eső  –  kommentárainak 

jelentőségére,  a  Korán  terminológiával  kapcsolatos  sok  esetben  egyedülálló  nézeteire, 

valamint, hogy új megvilágításba helyezzük a Korán értelmezésével összefüggő munkásságát.

II. A KUTATÁS TÖRTÉNETE, FŐBB PROBLÉMÁI

Az értekezés megírásának kezdeti szakaszában, a források gyűjtése, valamint az első 

életrajzi adatok összeírása során nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy Ibn Qutayba filológiai 

megközelítésű, Koránnal kapcsolatos művei szinte ismeretlenek a keletkutatás és arabisztika 

művelőinek körében, minthogy nem találtunk egyetlen olyan, magyar nyelven írt cikket vagy 

publikációt,  amely  Ibn  Qutayba  nyelvészeti  és  lexikográfiai  megközelítésű,  Koránnal 

kapcsolatos örökségét helyezte volna tudományos vizsgálat alá, sőt más európai nyelveken 
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sincs ismereteink szerint olyan tanulmány,  mely Ibn Qutayba munkásságának ezen oldalát 

szorosabb  vizsgálatnak  és  tüzetesebb  elemzésnek  vetette  volna  alá,  vagy  legalábbis 

kellőképpen értékelte  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 bőségesen tartalmazzák azon filológiai-teológiai érvelések példáit, amelyek a 

muÝtazilita Korán-értelmezés korai szakaszára datálódnak1.

A fenti tények érzékeltetésére meg kell említenünk, hogy míg al-ÇazÁlÐval többen is 

foglalkoztak a magyar arabisták közül, és több művét lefordították magyar nyelvre, addig Ibn 

Qutayba csupán az  adab  műfaj  területén  ismert  munkái  révén került  időnként  a figyelem 

középpontjába – gondolok itt elsősorban az arab szakos egyetemi előadásokra és az egyetemi 

jegyzetekre – annak ellenére, hogy Ibn Qutayba meghatározó személyisége volt a muÝtazilita 

filozófia  és  egyáltalán  a  filozófiai  spekuláció  elleni  szellemi  küzdelemnek.  Arról  nem is 

szólva,  hogy  a  klasszikus  iszlám  gondolkodás  formatív  periódusában  tett  kiemelkedő 

tudományos  és  társadalmi  szerepvállalásával  legalább  három  évszázaddal  megelőzte  al-

ÇazÁlÐt.  Ibn  Qutayba  ›jelen volt‹,  amikor  Ibn  Íanbal  folytatta  teológiai  küzdelmét  az 

Ýabbászida  uralkodók  ellen,  és  következetesen  támogatta  az  ahl  al-sunna  wa-l-ÊamÁÝa 

irányvonalát a komoly veszélyekkel járó  miÎna időszakában, sőt mi több, szószólója lett a 

3/9. századi szunnita hagyományőrző gondolkodásnak. 

Midőn  elmélyedtünk  az  Ibn  Qutayba  Korán-kommentárjaival  kapcsolatos 

hozzáférhető források és publikációk felkutatásába, egyre jobban leszűkült azon publikációk 

köre, amelyek számításba vehetők a disszertáció témájának szempontjából, és egyre inkább az 

arab forrásokra kellett  összpontosítanunk, hogy megfelelő képet alkothassunk Ibn Qutayba 

vallási irodalmi munkásságáról, valamint lexikográfiai hozzájárulásáról a Korán exegézishez. 

A  kutatás  során  kiderült  számomra,  hogy  Ibn  Qutayba  utóbbi  szerepéről  a  tudományos 

publikációk eléggé szűkszavúan szóltak. 

Gerard Lecomte, aki a legtöbbet tett Ibn Qutayba tudományos hagyatékának a nyugati 

tudományosságban történő megismertetéséért, és többek között megírta Ibn Qutayba életrajzát 

Ibn  Qutayba  mort  en  276/889:  L'Homme,  son  oevre,  ses  idées  címmel,  és  a  The 

Encyclopeadia  of  Islam második  kiadásában  szereplő  ›Ibn  ¬utayba‹ szócikket,  valamint 

érintőlegesen foglalkozott Ibn Qutayba műveinek egy-egy vallástudományi aspektusával is, 

1 Goldziher, Schools of Koranic Commentators, 76.
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úgy tűnik  sajnálatos  módon nem tartotta  Ibn  Qutayba  Koránnal  kapcsolatos  munkásságát 

eléggé jelentősnek és érdemesnek arra, hogy annak önálló munkát szenteljen – ellentétben Ibn 

Qutayba hadíszokkal kapcsolatban megfogalmazott nézeteivel és munkásságával, amelyekről 

Lecomte  számos  könyvet,  tanulmányt  vagy  cikket  publikált,  például  lefordította  francia 

nyelvre Ibn Qutayba  TaÞwÐl muÌtalif al-ÎadÐ×  [Az ellentmondó hadíszok magyarázata] című 

művét  is.  A nyugati  publikációk  közül  még  említésre  méltó  John Wansbrough  Qur’anic  

Studies című  munkája,  amelyben  a  neves  orientalista  tárgyalja  a  TaÞwīl  muškil  al-qurÞān 

jelentőségét, anélkül, hogy részletekbe bocsátkozna.  Ebből következően viszonylag kevés, a 

tárgyhoz tartozó ismeretanyaghoz jutottunk a kelet-kutatók publikációiból, amelyek többnyire 

életrajzi adatokkal segítették munkánkat. 

Az arab forrásokból rendelkezésünkre álló adatok alapján,  a legkorábbi jelentősebb 

értekezés, amely elemzésnek és kritikának vetette alá Ibn Qutayba exegézis munkásságát, 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 c.  munkájára, 

amelynek a RisÁlat al-muškil  címet adta, és amelyben bírálja Ibn Qutayba művét, valamint 

Ibn  Qutayba  mesterét,  AbÙ ÍÁtim  al-SiÊistÁnÐt.  Megemlítendő  még,  hogy  egy  bizonyos 

MuÎammad   ibn  AÎmad  ibn  MuÔarraf  (megh.  997)  egyetlen  műben  gyűjtötte  egybe  és 

dolgozta fel  Ibn Qutayba  TaÞwÐl muškil  al-qurÞān  és  TafsÐr  ÈarÐb al-qurÞÁn  kommentárjait, 

melynek  az  al-QarÔayn címet  adta.2 Ez  a  munka  tudományos  értelemben  nem  igazán 

értékelhető, hiszen nem volt egyéb, mint manuális összefésülése a két kommentárnak.

Ibn Qutayba modern kori  életrajzírói,  kutatói  közül  a  TaÞwÐl  muškil  al-qurÞÁnt  és a 

TafsÐr  ÈarÐb  al-qurÞÁnt,  kutatásaink  alapján  egyedül al-Sayyid  AÎmad  Ñaqr  vetette  alá 

alaposabb  tudományos vizsgálatnak.  Az Ibn Qutayba munkásságát feldolgozó újabb művek 

szerzői közül megemlítendő még MuÎammad ZaÈlÙl  SallÁm, aki részletesen foglalkozik a 

szerzővel és a TaÞwīl muškil al-qurÞān című művével, az A×ar al-qurÞÁn fÐ taÔawwur al-naqd  

al-adabÐ című értekezésben, valamint Ibn Qutayba című tanulmányában. 

2 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn 32; TafsÐr ÈarÐb al-qurÞÁn, 3.
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III. A KUTATÁS FORRÁSAI

Kutatásunk fő forrásai:  AbÙ MuÎammad,  ÝAbdullÁh  Ibn Qutayba  TaÞwÐl  muškil  al-

qurÞÁn [A Korán ›problematikus‹ részeinek értelmezése] és  TafsÐr ÈarÐb al-qurÞÁn [A Korán 

›szokatlan‹ részeinek  magyarázata]  című  kommentárjai.  Mindkét  Korán-magyarázatot  al-

Sayyid AÎmad Ñaqr szerkesztette és látta el értékes lábjegyzetekkel, a hozzáférhető kéziratok 

alapján.  Ibn  Qutayba  kommentárjai  gazdag  szóanyagának,  szövegmagyarázatának  alapos 

megismerése és a megfelelő szemelvények kiválasztása jelentett  számunkra nagy kihívást, 

hiszen igyekezni kellett mértékletesen meríteni a szóanyagból és helyes mederben tartani a 

kutatást,  nehogy  a  szerteágazó  részletkérdések  átláthatatlanná  és  túlságosan  terjedelmessé 

tegyék a disszertációt.

Azon igyekeztünk, hogy a lexikográfiai szóanyagra összepontosítsunk. Ez pedig egy 

kézenfekvő  elv  követésével  valósulhatott  meg,  mégpedig  úgy,  hogy  kutatásaink  során 

eltekintettünk a szerző retorikai szövegelemzéseinek vizsgálatától, vagyis a Korán retorikai 

eszköztárával kapcsolatos exegézisektől. Ennek eredményességéhez jelentősen hozzájárult az 

a körülmény, hogy a műveket jól elkülönülő fejezetekre osztották fel, így a retorikai exegézis 

csaknem kizárólag a TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn című műben, annak is az első felében szerepelt. 

Ez a körülmény megkönnyítette a kutatást, hiszen ezáltal legfőképpen a mű második felére 

illetve a  TafsÐr  ÈarÐb  al-qurÞÁnra kellett  összpontosítanunk.  De az említett  összpontosítás 

ezzel  együtt  sem  volt  maradéktalan,  tekintve,  hogy  Ibn  Qutayba  Korán-értelmezéssel 

kapcsolatos terminológiájának ismertetése és a hozzá kapcsolódó okfejtések bemutatása nem 

tartozik  szorosan  a  lexikográfiai  elemzéséhez.  Mégis  ez  a  tematikai  megközelítés 

elengedhetetlennek  bizonyult  Ibn  Qutayba  értelmezésben  követett  módszerének  minél 

mélyebb, részletesebb és pontosabb megismeréséhez.

A disszertációban  kimutattuk,  hogy  bár  Ibn  Qutayba  alapvetően  a  helyesírással,  a 

helyes kiejtéssel, az arab nyelvészettel és költészettel foglalkozott, gyakran nyilatkozott meg 

vallási,  vagy  aktuális  politikai-társadalmi-valláserkölcsi  kérdésekkel  kapcsolatban,  amit 

bizonyít sokrétű munkássága és tekintélyes irodalmi hagyatéka, amelynek feldolgozása jelen 

korunkban is tart, tekintve, hogy még vannak olyan munkák, amelyekről  nem bizonyított, 

hogy  Ibn  Qutaybától  származnak-e.  Ebből  kiindulva  mindenképpen  helyes  döntésnek 

bizonyult, hogy Ibn Qutaybát választottuk a  tafsÐrral kapcsolatos doktori értekezés és az ez 

irányú kutatás tárgyának, és talán nem hangzik túlságosan elnagyoltnak, ha kijelentjük, hogy 
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jelen értekezéssel (újra) felfedezzük a keletkutatás számára az arab irodalom és iszlamológia 

egyik kiemelkedő alakját és Korán-kommentár irodalmi munkásságát. 

Az  értekezésben  elvégeztük  Ibn  Qutayba  –  korábban  erősen  elhanyagolt  -  Korán 

kommentárainak ismertetését és értékelését, és rámutattunk arra, hogy ezen kommentárok a 

Korán értelmezés kevés korai dokumentált művei közé tartoznak, valamint hogy Ibn Qutayba 

lexikográfiai  kommentárjai  jelentik  az  átmenetet,  és  a  közvetítő  ›hiányzó  láncszemet‹ az 

európai szakértők és muszlim szerzők által  már meglehetősen sokszor tárgyalt  és elemzett 

korai tradíció és nyelvészeti  alapú Korán-értelmezések,  valamint  a kutatók által  kiemelten 

kezelt  és  alaposan  feldolgozott  10.  századi  kommentárok  között,  amelyek  sok  esetben 

támaszkodtak  Ibn  Qutayba  kommentáraira,  mint  például  al-ÓabarÐ kommentárja,  amely 

számos helyen használja fel Ibn Qutayba munkásságát.

Ibn Qutayba lexikográfiai munkásságáról tudni kell, hogy az újabb kutatások alapján, a 

rendelkezésre álló hiteles adataink szerint, a legelső önálló, bizonyíthatóan korai és autentikus 

lexikográfiai  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 azonos témában. Mindkét mű a szómagyarázatban 

a Korán szúráinak sorrendjét követi3. 

A Korán lexikográfiai elemzése azonban először Ibn Qutayba TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn 

című művében jelent meg, minthogy azt még a TafsÐr ÈarÐb al-qurÞÁn című munkája előtt írta 

meg, mintegy kiegészítésként, és amelyben a Korán szövegének tekintélyes részét aláveti a 

lexikográfiai elemzésnek. Ibn Qutayba lexikográfiai elemzései azonban nem korlátozódtak az 

imént említett  TafsÐr  ÈarÐb  al-qurÞÁn  című  kommentárjában foglaltakra, hiszen – ahogyan 

számos alkalommal láthattuk a disszertációban – Ibn Qutayba figyelmét a ÈarÐb [szokatlan, 

idegen] típusú Korán szókincs mellett  a muškil [problematikus] típusúra irányította, így az 

efféle lexémák mentén építette fel szövegmagyarázatait. Ibn Qutayba számos lexikai egységet 

dolgozott fel a TawÞÐl muškil al-qurÞÁn [A Korán ›problematikus‹ részeinek értelmezése] című 

munkájában,  amely  retorikai  alaphangja  mellett  magán  hordozza  a  Korán  lexikográfiai 

elemzésének  jó  néhány  nyomát,  annak  ellenére,  hogy  alapvetően  a  Korán  kiemelkedő 

retorikáját  és  utánozhatatlanságát  vette  védelmébe,  és  filológiai  értelmezéseken  keresztül 

világított  rá  azon  Korán  versek  értelmére,  amelyeket  az  ő  korában  a  szkeptikusok 

homályosnak vagy ellentmondónak tekintettek. 

3 Encyclopedia of Arabic Languauge and Linguistics, 34.
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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 lehetetlenséget állít, és hogy romlott a szövege]. Ebben a fejezetben jelenik 

meg a Korán lexikográfiai megközelítésű elemzése, amelynek keretében Ibn Qutayba sokszor 

igen markáns véleményeket választ ki.4 

Természetesen  a hagyományos  értelemben  vett  lexikográfia  szignifikánsabban 

érvényesül a TafsÐr ÈarÐb al-qurÞÁn című munkájában, miután érzékelhető benne a szótárakra 

jellemző átláthatóság, tekintve, hogy e munkában Ibn Qutayba érvényesíti a szúrák muÒÎafban 

[a Korán kötetében] bevett sorrendjét, szemben a TawÞÐlban követett módszerével, amelyben 

Ibn  Qutayba  ezt  a  szempontot  valószínűleg  nem  tartotta  megfelelőnek,  ezért  szubjektív 

módon, általa kiválasztott témákhoz rendelve választotta ki a szúrákat, és tárgyalta az általa 

magyarázatra szorulónak ítélt Korán idézeteket. Ibn Qutayba tehát közli az általa kiválasztott, 

problematikusnak  ítélt  muškil ájákat,  azonban  igencsak  sajátos,  mondhatni  önkényes 

sorrendben  teszi,  és  nem  követi  a  szúrák  bevett  sorrendjét,  sőt  időnként  vissza-visszatér 

ugyanazon szúrákhoz, hogy egy másik áját magyarázzon.

Ibn Qutayba a  TawÞÐl elején kitér  a sabÝat aÎruf  [hét  Îarf -  hét nyelvi  megjelenési 

forma] problematikájára is, majd ezt követően részletesen foglalkozik a Korán maÊÁz [átvitt 

értelmű,  képletes]  jelenségeivel,  valamint  az  arab  retorika  Koránban  megjelenő  egyéb 

jelenségeivel,  továbbá  kitér  az  ellentétes  jelentést  hordozó  szófordulatokra,  amelyekre 

példákat  hoz  a  Koránból,  és  amelyek  magyarázatához  az  ún.  šawÁhidot [a  szöveg 

alátámasztását szolgáló idézeteket] hívja segítségül a költészetből és az arab kifejezéstárból. 

Ibn  Qutayba  ezek  után  a  Korán  számos  olyan  kifejezését  tárgyalja  lexikográfiai 

megközelítéssel, melyek több jelentéssel bírnak, vagyis amelyek az ún. al-wuÊÙh wa-l-naÛÁÞir  

fÐ  al-qurÞÁn [a  Koránban szereplő  homonim és  szinonim szavak]  témaköre  alá  tartoznak. 

Anélkül, hogy követné az arab betűk alfabetikus sorrendjét, 44 lexémának adja meg az általa 

kiválasztott  jelentéseit.  Ibn  Qutayba  kommentárjaiban  nem  vállalkozott  a  Korán  teljes 

szóanyagának feldolgozására,  minthogy TawÞÐl című munkájában  hét szúra szómagyarázata 

maradt  ki [a 61.,  65.,  107.,  108, 110.,  112.,  114.], míg  TafsÐr  című munkájában mellőzte 

harminckét szúra feldolgozását  [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.]. 

4 Ibn Qutayba, TaÞwÐl muškil al-qurÞÁn, 299-515.
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A szómagyarázatból kihagyott szúrák listáinak összevetésével kimutattuk, hogy a 61., 

107., és a 108. szúrák egy kommentárban sem szerepelnek, ugyanakkor számos esetben tetten 

érhető,  hogy  TafsÐr  című  munkájában  nem  ad  új  magyarázatot  egy-egy  Korán-verssora, 

hanem utal a  TawÞÐl-ban korábban már megfogalmazott, részmagyarázatra [így, a Korán 22: 

15 esetében),  vagy pedig a TafsÐr című munkájában már korábban feldolgozott lexémára, és 

annak szómagyarázatára [mint a Korán 26: 118 és a 7: 89 áják esetében].

Ahogyan  kutatásainkban  előre  haladtunk,  meggyőződésünk  témaválasztásunk 

helyességéről egyre növekedett, minthogy a kiváló filológus egyformán jeleskedett mind az 

arab költészet és nyelvészet, mind a történetírás, az  adab műfaj és a vallástudomány terén, 

legyen szó vallásjogról,  avagy teológiáról.  Leginkább azonban nyelvészeti  és lexikográfiai 

megközelítésű  Korán  és  hadísz-elemzéseivel  emelkedett  ki  korának  tudós  személyiségei 

közül. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy egy igen korai, 3/9. századi tudósról van szó, aki 

az ÝAbbászidák ún. ›második aranykorában‹ alkotott, és az iszlám vallástudományok formatív 

korszakában tevékenykedett,  s munkásságával maga is hozzájárult  ehhez a formálódáshoz, 

valamint a klasszikus iszlámtudományok arculatának kialakításához. 

A  disszertációban  kimutattuk,  hogy  bár  Ibn  Qutayba  alapvetően  hagyományőrző 

muszlim tudós volt,  tradíciópárti  elődeinek és kortársainak többségi véleményétől is eltérő 

véleményt  fogalmazott  meg  például  a  lafÛ  al-qurÞÁn,  illetve  a  sabÝat  aÎruf  és  a  qirÁÞÁt  

problematikájával kapcsolatban. A Korán szavainak kiejtésével [lafÛ al-qurÞÁn] kapcsolatban 

ugyanis az ahl al-sunna wa-l-ÊamÁÝa úgy tartja, hogy a Korán Isten igéje  [kalÁm AllÁh], és 

teljes  egészében teremtetlen,  legyen szó annak olvasott,  írott,  hallott,  vagy szívben őrzött 

formájáról.  Ezzel  együtt  egy  ponton  kevésbé  képviselt  szigorú  álláspontot,  hiszen  nem 

tekintette ezt a kérdést az ahl al-sunna-ból kizáró tényezőnek.5

A  sabÝat  aÎruf terminussal  kapcsolatban  Ibn  Qutayba  nem  fogadta  el  a  többségi 

véleményt,  miszerint  az  a különböző  arábiai  nyelvjárások szerinti  szövegváltozatokat 

jelentené [al-luÈÁt al-sabÝ], mivel ezt az állapotot kezdeti állapotnak tekintette, amely idővel 

megváltozott. Elemzéséből kitűnik, hogy ő valójában ezen terminus által a wuÊÙh al-taÈÁyurt 

értette, amellyel a Korán egyetlen nyelvjárás szerinti végső szövegváltozatának eltérő nyelvi 

megjelenési formára utalt. 

Ibn Qutayba tehát  azon az  állásponton  volt,  hogy léteztek  a  Koránnak nyelvjárási 

változatai, de miután a vallástudósokat aggodalom töltötte el, nevezetesen, hogy a Koránnak 

5 Lecomte, Art. Ibn ¬utayba, EI2 , III/846.
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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 nyilatkozott 

véleményünk szerint a nagyközönség számára úgy, 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 wuÊÙh al-taÈÁyur-t, vagyis a különbözőség megjelenési formáit 

értett.

Ezen különös állásfoglalásai abból erednek, hogy Ibn Qutayba elmélyült nyelvészeti és 

költészeti  ismereteinek  köszönhetően  számos  alkalommal  élt  a  független  véleményalkotás 

szabadságával,  mialatt  Korán  lexikográfiáját  írta,  hiszen  munkájában  saját  nyelvészeti 

megfigyeléseire is hagyatkozott, miközben merített az arabok gazdag retorikai tárházából, és 

felhasználta a költészeti šawÁhidot [szövegtanúkat], amelyek számára hiteles nyelvi alapot és 

bizonyítékot  jelentettek egy-egy problematikusabb szövegrész értelmének felfedéséhez.  Az 

arab nyelv sajátosságainak, és az arab költészetnek effajta felhasználása a tafsÐr bi al-dirÁya 

[kikövetkeztetés útján nyert magyarázat]  metodológia körébe tartozik, amelyhez ugyanakkor 

társult  Ibn  Qutayba  tisztelete  a  naql  vagyis  a  hagyományok  továbbadása  iránt,  azaz 

szorgalmazta a hitelt érdemlő hadíszok elfogadását és a kommentárokban való alkalmazását, 

amely  viszont  a  tafsÐr  bi  al-riwÁya [hagyományozás  alapú  magyarázat]  megközelítést 

jelentette.   

Ibn  Qutayba  a  nyelvészeti  ismeretek  adta  független  véleménynyilvánítás 

szabadságával  élve,  és  ugyanakkor  a  naql,  vagyis  a  hagyomány-alapú  felfogással  és  a 

hadíszok tekintélyének helyet  adva közelítette  meg a Korán értelmezését,  hiszen amellett, 

hogy nagy mértékben támaszkodott a retorikai magyarázatokra, és a költészeti  šawÁhidokra, 

gyakran idézett prófétai hadíszokat is. A nyelvi magyarázatokon túl ugyanis 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 az aÒÎÁb al-ÎadÐ× [a hagyományozók] 

közé sorolta, akik az ő véleménye szerint a Koránhoz és prófétai hadíszokhoz ragaszkodnak. 
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Ezen  a  ponton  érdemes  újra  utalni  arra,  hogy  Ibn  Qutayba  egyértelműen  a  naql 

[hagyományozás] vagy másképpen kifejezve a  riwÁya mellett érvelt a  KitÁb taÞwÐl muÌtalif  

al-ÎadÐ× [Az ellentmondó hadíszok magyarázatának könyve] című művében6. 

Ibn Qutayba kommentáraiban egyedülálló  módon ötvözte a  tafsÐr  bi al-dirÁya és a 

tafsÐr  bi  al-riwÁya  metodológiákat,  amelyeknek  révén  a  két  metodológia  kiegészítette 

egymást,  és  egyensúlyt  tartott  mindkét  irányba,  nehogy  túlzásba  essen  valamelyik 

megközelítést  illetően.  Ez  a  fajta  óvatosság  érhető  tetten  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 

rabbinikus irodalom, más néven az isrÁ'ÐliyyÁt felhasználásától.

Ibn  Qutayba két  kommentárjában  ugyanakkor két  különböző stílust  alkalmazott: 

TaÞwÐl  című művében  teológiai  és  társadalmi  reformkoncepciójának  megfontolásaiból 

kiindulva,  nyelvészeti,  költészeti  ismereteit  és a  Korán-értelmezéssel  kapcsolatos  hatalmas 

lexikális tudását felhasználva hangoztatta érveit korának tradícióellenes eszmei mozgalmai, és 

vallástalansággal fenyegető – a Korán szövegét filozófiai észérveknek teljesen alávetni és azt 

a végletekig relativizálni szándékozó – tendenciákkal szemben, jóllehet kívülről úgy látszott, 

hogy  elsődleges  célja  a  Korán  nyelvi  integritásának,  tartalmi  összhangjának  és  retorikai 

elemeinek megvédése. 

TafsÐr  ÈarÐb  al-qurÞÁn  című munkájában 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.

A disszertációban  részletesen  feltártuk  Ibn  Qutayba  Korán-értelmezésben  képviselt 

egyedi stílusát és megközelítését, kezdve annak ismertetésétől, ahogyan ő értelmezte az  ahl  

al-sunnahoz való tartozást,  és  e  felfogáson keresztül  nem egy fanatikus  hívő személyiség 

bontakozott  ki  előttünk,  hanem  sokkal  inkább  egy  sokoldalúan  művelt  és  mértéktartóan 

vallásos emberé, aki kifinomult műveltségű nyelvész, és egy párbeszéd iránt nyitott írástudó.

6 Ibn Qutayba, KitÁb TaÞwÐl muÌtalif al-ÎadÐ×, 13.
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