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 TÉMA  1: Értékekről szóló viták 
 
 Tanítási és tanulási segédanyagok 
 

 

 
 
 
Iszlám államtudósok a középkorban 
 
 
Amint azt a Mohamedről szóló fejezetből (T 1/15 és 16) láthatjuk, sok hagyományaihoz ragaszkodó muszlim 
máig azt hiszi, hogy egyedül csak a Korán az emberi együttéléshez fontos értékek teljes körű forrása. A 
Koránból tudja meg az ember, hogy mi a jó vagy a gonosz, a helyes vagy helytelen és mi az igazságos vagy 
igazságtalan.  
 
Az iszlám történetében azonban más felfogás is előfordult a 9. és 12. század között, amely – a 
kereszténységhez hasonlóan, az antik filozófiával való foglalkozásból eredt.  
 
 
A mutaziliták  (9.sz.)  
 
A mutazilita iskola azt állította, hogy az erkölcsi törvény nem isten által megszabott tételes jog, hanem 
szükségszerűen a természetből, a létezés rendjéből adódó természetjog. (T 1/25) 
 
Az értelem minden ember számára lehetővé teszi – nem csak a hívők számára – az egyéni megismerést, sőt 
egyenesen kötelességük azt használni, isten megismerésére is. 8T 1/26) 
 
Az egyén értelmének ilyen erős hangsúlyozása természetesen meglapozza az egyén egy bizonyos fokú 
önállóságát is, amely szükségszerűen ütközik a Koránban lévő engedelmességi kötelezettséggel. Az 
iszlámban meglévő szoros kapcsolat az állam és az egyház között nyilvánvalóan oda vezetett, hogy a 
muszlim uralkodók a mutaziliták gondolkodásmódját veszélyesnek tartották, és az idők során olyan 
koránértelmezések váltak elfogadottá, amelyek inkább az engedelmességre való felszólítást, mint a Korán 
„valódi” eszmei tartalmát tartották fontosnak.  
 
Mi a lényege a Korán mondanivalójának? 
 
Az erről szóló viták már korán foglalkoztatni kezdték az iszlámot, mind szellemi téren a filozófia és a Korán 
között, de a világi uralom terén is, amely teológiai vitákat is gyakran a saját érdekei szerint döntötte el. 
Ebben az összefüggésben elég csak a síitáknak a szunnitáktól való elszakadására emlékeznünk a 7. század 
végén. Az iszlám hagyományok részben történelmi döntések, hogy mit is válasszanak a Korán 
ellentmondásos kinyilatkoztatásai alapján. Ez különösen érvényes az uralkodásformákra és azok törvényes 
elismertetésére.  
 
 
Al-Mávardi  (975-1058) 
 
A szunnitáknál a Mohamed halála utáni évszázadokban a kalifátus vált elfogadottá, egy olyan 
egyeduralkodó, akinek ideális esetben az egész iszlám uralom alatti területet át kellene fognia.  
 
Ezt a felfogást al-Mávardi így indokolja: „Isten egy vezetőt rendelt a gyülekezete számára, aki által folytatni 
engedi a prófétai hívatást, rábízza a vallási közösség védelmét és a gyakorlati kormányzati ügyek intézését 
azért, hogy az intézkedések az Isten által megalapított rend alapján történjenek, és így kapcsolódjanak össze 
egy mindenki által követendő megértésben.” (HEINE: 1996. 149. o.) 
 
A kalifa azonban nem szabhat saját törvényeket, hanem az a dolga, hogy az isteni törvényeket végrehajtsa. 
(T 1/27) Ha a kalifának nem lenne vér szerinti örököse, akkor egy erre alkalmas gyűlés, a választó súra, 
jogosult arra, hogy új uralkodót válasszon.  
 



 
Al-Ghazáli  (1059-1111) 
 
Az iszlám uralom területi kiterjedése odáig vezetett, hogy a kalifa alatt részuralmak, vagyis szultánságok 
jöttek létre, amelyeknek az uralkodói, a szultánok, az idők során hatalmasabbak lettek, mint a mindenkori 
kalifa. Ezáltal az iszlám világ számára egy új probléma keletkezett. A vallási és világi kérdések felelősségét 
al-Ghazáli a szultánokra bízza, amely során a mindent összekötő egyetlen kapocsként csak a Korán szövege 
maradt meg. (T 1/28) 
 
A vallástudós és jogász, al-Ghazáli - aki Iránban született és Bagdadban élt – jártas volt ugyan az antik 
filozófusok írásaiban, de azoknak a dialektikus érvelési módját nem az emberi együttélés racionális 
megfontolásainak tisztázásara használta, hanem teljesen alárendelte azt az isteni parancsnak, mivel egyedül 
csak ez teszi lehetővé a bejutást az igazi létbe.  
 
 
Ibn Rhusd vagy Averroes  (1126-1198) 
 
Ibn Rhusd, cordobai jogtudós és orvos, szembeszegült a csupán teológiai érvényű létmeghatározással, 
megvédte az antik filozófiát, amely a természet által adott értelem segítségével lehetővé tette az emberek 
számára, hogy felismerjék, mi a jó és a rossz, vagy pedig léteznie kell-e egy mindenható istennek.  
 
Ibn Rhusd jól ismerte Arisztotelész írásait, mivel arabra fordította és magyarázatokkal látta el őket. Ezek a 
művek szolgáltak mintául a zsidóknak és a keresztényeknek a latin és héber nyelvre való fordításokhoz, 
ezáltal jutott el az arisztotelészi filozófia a keresztény Nyugat kolostori könyvtáraiba.  
 
Ibn Rhusd azonban nem volt érdekelt a saját „arab racionalizmusának” a széleskörű terjesztésében, mivel 
talán rejtett veszélyeket sejtett abban az egyszerű hívők számára. (T 1/29) 
 
Mégis ideje volt annak, hogy kapcsolatot hozzanak létre a görög filozófia nyelvezete és a Korán szakrális 
nyelve között, a filozófiai igazság és a Korán igazsága között. Ibn Rhusd még életében kegyvesztett lett és a 
könyveit elégették. Az iszlám fundamentalisták körében máig eretneknek számít.  
 
 
Ibn Tajmijja  (1263-1328) 
 
Nem is csodálkozhatunk rajta, hogy a keresztes háborúk idején, valamint a Marokkó és Szíria között elterülő 
különböző regionális dinasztiák között kevés hely jutott az „iszlám racionalizmusnak”. A szíriai Ibn Tajmijja 
is úgy gondolta, hogy a vallás és a politika szétválasztásakor zűrzavar támadna az államban. (T 1/30) 
 
Egyébként van bizonyos ellentmondás az Umma, amely minden muszlim számára közös, valamint a 
tényleges országok területei között, amelyekben a muzulmánok éltek, illetve élnek.  
 
Ibn Tajmijja nem követelte a Marokkó és Irak közötti egységes állam létrehozását, fontosabb volt számára, 
hogy minden uralkodó olyan körülményeket teremtsen, amelyekben egy muzulmán a Korán szelleméhez 
hűen békében élhetett. Ez a probléma máig nincs megoldva. Jelenleg muszlimok milliói elégedetlenek 
aktuális kormányukkal, tíz milliónál többen élnek Európában, akik szintén nem találnak egy olyan iszlám 
közösséget, amelyben a vallás, a politika, a gazdaság és a társadalom olyan egységet képeznének, mint ahogy 
azt a Korán leírja. (vesd össze Szúra 3, 110) 
 
 
Ibn Khaldún  (1332-1406) 
 
Már Ibn Tajmijja is szakított al-Mávardi egységállamával, de Ibn Khaldún esetében, aki Tuniszban, 
Kairóban és Damaszkuszban dolgozott, ez még nyilvánvalóbbá vált. Világosan felismerte, hogy az iszlám 
állam számos hasonlóságot mutat más államokkal, mivel a kalifátus túlságosan gyenge örökös az iszlám 
hajnalának prófétaságához képest, és számos helyi uralkodó a kalifa jóváhagyása nélkül uralkodik. Eközben 
az isteni törvényekre hivatkoznak és engedelmességet követelnek az alattvalóktól, míg mások észérvek 
alapján üldözik alattvalóik érdekeit. Ibn Khaldún kialakította – a saját korában szokatlan – szociológiai 
megfigyeléseken alapuló elméletét a történelem lineáris fejlődéséről.  



 
 
 
„A legfigyelemreméltóbb a 14. századi észak-afrikai történész gondolatmenetében az a tény, hogy 
elméletében a vallási megfontolások minden formáját figyelmen kívül hagyja.” (KHOURY u.a., 1991. 375. 
o.) Éppen ezért tűnik különösnek, hogy a történelmi folyamatok összes racionális elemzése ellenére végül 
mégsem szakít az isteni rend gondolatával.  
 
„Az isteni rend tartós fennmaradása Ibn Khaldún elemzése szerint minden fáradozás ellenére csak egy 
beteljesületlen álom marad. Mivel más, nagyobb hatású erők korlátozzák az iszlám jog teljességre való 
törekvését, hogy ő legyen az állam egyetlen lehetséges alapja. Csak az a remény marad, hogy az iszlám 
uralkodóknak sikerül a lehető legtöbbet megvalósítaniuk az isteni törvényből.” (KHOURY u.a., 1991. 688. 
o.) 
 
Úgy tűnik, hogy a Korán önmaga kevésbé tehet róla, hanem inkább azok, akik a maguk módján magyarázzák 
azt, hogy az iszlám világ társadalmilag és gazdaságilag le van maradva. (T 1/31) 
 
 
 
 
 
 
Összefoglalás 
 
A második nagy kihívásra a 19. és a 20. században az iszlám rendkívül rosszul volt felkészülve.  
 
1. Az iszlám uralkodók addig önkényesen kormányoztak, isten bevonása által törvényesítve. A Korán 
 törvénye iránti elkötelezettségük csak teória maradt, az uralkodó rendszerint a törvények felett állt.  
 
2. A társadalom hierarchikusan erősen tagolt volt, a hatalom iránti engedelmesség túlhangsúlyozása mellett 
 alig fejlődhetett ki az egyéni felelősségtudat.  
 
3. Az úgynevezett „iszlám felvilágosodást” a 14. században végleg derékba törték, és a Korán 
 értelmezésekbe a filozófiai szókincs bejutását mindig megakadályozták.  
 
4. A filozófiát, teológiát és a tudományokat csak a szellemi elit számára tartották fenn, ami az egyszerű, 
 iskolázatlan emberek bizonyos mértékű lenézéséhez vezetett, a nyelvhasználatuk nem fejlődhetett tovább, 
 vagyis nem nőtt túl a Korán szókincsén.  
 
Amikor Rifa’a R. Tahtávi, a 19. század nagy arab gondolkodója, 1831-ben azt a megbízatást kapta, hogy az 
európai politikai irodalmat arab nyelvre fordítsa, először kénytelen volt megújítani az arab nyelvet.  
 
„Eközben hamarosan felismerte, hogy nem elegendő, ha az ember az arabból hiányzó szavakat szóképzések 
által formálisan bevezeti a nyelvbe. Hogyan is érthették meg egy despotikus uralom alattvalói a polgári 
forradalom alatt keletkezett fogalmakat, mint például a liberté, humanité, fraternité, amikor ezek 
valóságalapja az ő szociális környezetükben nem létezett.” (TIBI, 1983. 112. o.) 
 
 
 
______________________________ 
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