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Az iszlám különböző ágai

ÁTTEKINTÉS

Az iszlám számos közös alapvető hiedelmen és gyakorlaton alapul. Idővel azonban a
muszlim közösségen belüli, vezetéssel kapcsolatos viták különböző ágak létrejöttéhez
vezettek, ami végül az iszlámon belül különböző vallási identitások kialakulását
eredményezte.

A muszlim közösségek közötti hasonlóságok és különbségek jobb megértése különösen
fontos napjainkban, amikor a muszlim világ számos konfliktusát szektariánus
szemszögből, a szunniták és a síiták közötti viszályt, illetve a „síita félhold” esetleges
kialakulását emlegetve írják le.

Az ilyen megállapítások helytállóságától függetlenül egyértelmű, hogy az iszlám keretei
között a kezdetektől fogva számos különböző közösség alakult ki, és ezek mára a világ
minden táján megtalálhatók. A számos közös vallási és kulturális kapcsolat ellenére a
különböző ágak eltérően értelmezik a hit egyes szempontjait, más a nézetük az iszlám
történelméről, illetve más a vezetéssel kapcsolatos felfogásuk.

Ez a tájékoztató röviden ismertet egy-egy ilyen csoportot, kitérve a hívek becsült
számára és földrajzi megoszlására (ha rendelkezésre áll ilyen adat), a többi csoporttal
való kapcsolatra és az azoktól való eltérésekre, valamint a legtöbb esetben a közösség
vezetésére vonatkozó sajátos felfogásukra. Az ágakra és alcsoportokra szánt figyelem
nem a közösség méretétől vagy észlelt jelentőségétől függ, hanem úgy véltük, hogy
egyes kevésbé ismert közösségek története és hiedelmei részletesebb magyarázatra
szorulnak.

E tájékoztató tartalma:
 Az iszlám vallás megosztottsága
 Az utódlás kérdése
 A háridzsisták
 Az iszlám szunnita ága
 Az iszlám síita ága
 Az ahmaditák
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Az iszlám vallás megosztottsága
Becslések szerint a világon jelenleg mintegy 1,57 milliárd a muszlim hívők száma1, és
döntő többségük az ázsiai-csendes-óceáni térségben, a Közel-Keleten, Észak-Afrikában
és a Szubszaharai-Afrika területén él (lásd az 1. ábrát). A muszlimok számos alapvető
meggyőződés tekintetében egyetértenek egymással: hisznek Isten egyedülvalóságában,
abban, hogy Mohamed beteljesíti az ábrahámi egyistenhit hagyományát, valamint
abban, hogy a Mohamed számára kinyilatkoztatott igét a Korán tartalmazza.
Egyetértenek továbbá az iszlám öt pillérében is, melyek a következők: annak
megvallása, hogy Isten egyedülvaló, és Mohamed az ő küldötte (saháda); napi öt ima
(szalát); adakozás (zakát); böjtölés és önmegtartóztatás a Ramadán szent havában
(szaum); valamint legalább egyszer az életben zarándoklat Mekkába (haddzs). E
kötelezően elvégzendő feladatok alól bizonyos esetekben lehet felmentést kapni,
általában olyankor, amikor a hívő fizikailag képtelen teljesíteni azokat. Egyes iszlám
közösségek további kötelezettségekkel egészítették ki ezt a listát.

Ezen egységes jellemzők ellenére az idők során a muszlim közösség különböző ágakra és
csoportokra szakadt. Ez leginkább a vezetéssel kapcsolatos, először a Mohamed próféta
halálát követően felmerült vita eredménye. Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy kinek
kellene vezetnie az ummát (közösséget), és milyen alapon, a muszlimok azon vitáztak,
hogy a vezetőnek a próféta családjából kell-e származnia, és ha igen, milyen rokonsági
fokon, továbbá hogy a vezetői pozíció örökölhető-e egyáltalán, és hogy a vezető
tévedhetetlennek tekintendő-e. Az idők során véleménykülönbségek alakultak ki e
kérdésekben, majd ezek teológiai és jogi tanítások formájában szilárdultak meg, utat
engedve a különböző csoportidentitások kialakulásának. Az iszlámon belüli különböző
közösségekről és hagyományokról nem lehet kimerítően beszámolni, és minden
próbálkozás bizonyos fokú egyszerűsítésen alapul. A Pew Research Center, amely 2009-
ben több mint 200 ország részvételével elkészítette az addigi legátfogóbb demográfiai
felmérést, két fő ágat különböztet meg: a szunnitát és a síitát. A harmadik, háridzsitának
nevezett ág megelőzte e másik kettő kialakulását, és inkább történeti jelentőséggel bír.

1. ábra – A muszlim népesség eloszlása a világon

Forrás: Pew Research Center, 2009.

Az utódlás kérdése
A muszlim közösségen belüli egyik legnagyobb törésvonal Mohamed próféta
időszámításunk szerint 632-ben bekövetkezett halálát követően alakult ki, mégpedig az
utód (kalifa) személyével kapcsolatosan. Egy konzultációs folyamatot (súrát) követően
Mohamed társát, Abu Bakrot választották meg az első kalifává. Ezzel szemben egy másik
elképzelés szerint a Próféta vejét, Ali ibn Abi Tálibot maga Mohamed nevezte ki a
muszlim közösség vezetőjének (imámnak). E nézet képviselői ragaszkodtak ahhoz, hogy

http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/
http://www.iranicaonline.org/articles/ali-b-abi-taleb
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a Próféta utódjának annak családjából (az ahlu 'l-bajtból, szó szerint „a ház népéből”)
kell származnia. Ez az elképzelés azonban a muszlim közösségen belül nem igazán
terjedt el – legalábbis kezdetben. Halála előtt Abu Bakr Omárt nevezte ki a következő
kalifának, akit harmadik kalifaként Oszmán követett (mindkettejüket meggyilkolták).
Csupán Oszmán halálát követően lett Ali a negyedik kalifa, noha vezető szerepét
kezdetektől fogva vitatták Oszmán rokonai, különösen Szíria akkori kormányzója,
Muávija.

2. ábra – Az iszlám ágai

Megjegyzés: Az iszlám legfőbb ágai és az e dokumentumban ismertetett alcsoportok közötti vitatott kapcsolatokat
szaggatott vonallal jelöltük. Feltüntettük az ahmadita ágat is, annak ellenére, hogy számos muszlim határozottan
elutasítja, hogy ez a csoport is az iszlámhoz tartozna.

A háridzsita/háridzsista irányzat
A háridzsiták (vagy „kivonulók”, a haradzsa „kivonulás” szóból), vagyis a korai iszlám
azon irányzatához tartozók, amely még a szunnita és síita iszlám elválása előtt alakult ki,
eredetileg Alit támogatták a kalifa cím megszerzésében. Álláspontjuk azonban
megváltozott, amikor Ali a vezetéssel kapcsolatos vita békés megoldásaként egyezkedni
próbált. A háridzsiták felháborodtak azon, hogy nézeteik szerint Ali „alkudozni” próbált
isteni rendeltetése felett. Ez végül nyílt katonai összetűzésbe torkollott, és Alit
időszámításunk szerint 661-ben egy háridzsita meggyilkolta. Miután időszámításunk
szerint 750-ben segítettek megdönteni az Omajjád Kalifátust, a háridzsita csoportok a
IX. században tovább lázadtak az Abbászida Kalifátus ellen. A X. század óta az irányzat
szinte teljesen eltűnt, az ibádita csoport kivételével, akik szinte kizárólag Omán
területén élnek, és a becslések szerint a lakosság 75%-át alkotják2. Az ibádita irányzat a
háridzsita mozgalomból ered, és általában nem tekintik a szunnita vagy a síita iszlám
részének. Az ibáditák azonban maguk is elutasítják, hogy a háridzsita szóval illessék őket,
az ugyanis inkább negatív értelemben használatos. Kapcsolatukat a háridzsita
mozgalommal pusztán történelmi jellegűnek tekintik. Közösségük, amely nevét az egyik
alapítóról, a jogtudós Abdullah ibn Ibádról kapta, valószínűleg a késő VII. században
szakadt el a radikálisabb háridzsita csoportoktól. A szunnita nézettel szemben, amely
szerint a Korán Isten örök szava, ezért „nem teremtetett”, az ibáditák úgy tartják, hogy a
Korán Isten alkotása3. Nem értenek egyet azzal a szunnita felfogással, mely szerint a
Próféta első négy utódja „helyes úton vezérelt” (rásídún): míg az első két kalifát (vagyis
Abu Bakrot és Omárt) a Próféta jogos utódjának tekintik, elítélik a harmadik kalifa,
Oszmán uralkodásának egyes aspektusait, illetve Ali egyezkedési kísérletét és a

http://www.iranicaonline.org/articles/kharijites-in-persia
http://www.britannica.com/topic/Kharijite
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mu.html
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195390155/obo-9780195390155-0112.xml
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háridzsista irányzat elleni későbbi harcát. Ugyanakkor – a síitákkal ellentétben – az
ibáditák úgy vélik, hogy a közösség imámját vallásossága és becsületessége alapján kell
kiválasztani, illetve hogy amennyiben nem felel meg ezen követelményeknek, el lehet
távolítani tisztségéből.

A szunnita iszlám
A szunnita iszlám az iszlám messze legnagyobb ága: követői a világ muszlim
népességének 87–90%-át teszik ki. Neve az ahlu’sz‐szunna va’l‐dzsamáa („a mohamedi
hagyomány és a közösség népe”) kifejezésből ered. Ahogyan ez a jellemzés is sugallja, a
szunnita iszlám állítása szerint a Próféta tanításaival és szokásaival kapcsolatos muszlim
konszenzust képviseli. Azoktól a muszlimoktól ered, akik a síitákkal és háridzsitákkal
ellentétben tagadták, hogy Ali Mohamed egyetlen legitim örökösének választatott.
Ennek megfelelően a szunniták az első négy kalifa – és nem csupán Ali – uralma alatti
kalifátust legitimnek tartják, és „helyes úton vezérelt” kalifákként (al-khulafa ar-rásidún)
tekintenek rájuk. A síita irányzathoz képest még egy eltérés, hogy a szunniták nem
tekintik a muszlim közösség vezetőit tévedhetetlennek. Ezenkívül annak ellenére, hogy
mindig is voltak befolyásos szunnita intézmények és személyek, itt nincs központi
vallásos tekintély, a hierarchia pedig gyenge, ami éles ellentétben áll az imámita és
iszmáilita síita iszlám fejlődésével. Az iszlám jogtudomány (fikh) kialakulásának
évszázadaiban a szunnita tudósok különböző értelmezési iskolákat alapítottak, és
megállapodtak a Próféta kijelentéseit és tetteit tartalmazó történelmi feljegyzések
általuk hitelesnek tartott gyűjteményében (ez az úgynevezett hadísz)4. Mindent
összevéve a szunnita iszlám eddig elkerülte az alapvető megosztottságot.

A síita iszlám
A síita muszlimok a világ muszlim népességének mintegy 10–13%-át teszik ki. Nevüket a
„síat Ali” („Ali pártja”) kifejezésből származtatják, ami azt a hiedelmet jelzi, hogy csak
Ali ibn Abi Tálib és leszármazottai a Próféta legitim örökösei. Ez a nézet a háridzsita és a
szunnita muszlimoktól is megkülönbözteti őket. A síiták a muszlim közösség vezetőire
imámokként hivatkoznak, és – a zajdita síiták és a nizári iszmáiliták kivételével –
tévedhetetlennek tartják őket. A zajditák kivételével abban is hisznek, hogy bizonyos
körülmények között, önvédelemből megengedhető a hit eltitkolása; e gyakorlat neve
takijja. A síita iszlám Ali fia, Huszajn mártírságában gyökerezik, akit omajjád csapatok
gyilkoltak meg a kerbalai csatában, időszámításunk szerint 680-ban, az iszlám naptár
szerint Muharram hónapjában. Huszajn haláláról a síiták ásúrá napján felvonulással
emlékeznek meg, amely a legfontosabb síita vallási ünnep. E közös kiindulási pont
ellenére a síita iszlám különböző ágakra szakadt. Ezt a folyamatot az imámok
személyével és szerepével kapcsolatos eltérő elképzelések, valamint a változó vallási
elkötelezettség jellemezte, és a számos kisebb csoport végül beolvadt az alább felsorolt
nagyobb irányzatokba.

 Az imámiták (más néven „tizenkettes síiták”/ iszná asarijja) – ága a legnagyobb síita
ág, és a legjelentősebb felekezet Azerbajdzsánban, Bahreinben (a népesség 50–70%-
a), Iránban, Irakban és Libanonban (mintegy 2 millió követő). Jelentős imámita
kisebbségek élnek továbbá a Perzsa-öböl egyéb államaiban és Dél-Ázsiában.

 Az iszmáiliták a síita ág második legnagyobb alcsoportját alkotják, és olykor
„hetesekként” hivatkoznak rájuk. A vezetéssel kapcsolatos viták eredményeképpen
az iszmáilitáknak ma két fő ága létezik: a nizariták és a musztalita-tajjibik.

 A zajditák, akiket olykor „ötös síitáknak” is neveznek, Jemen lakosságának jelentős
részét alkotják.

http://www.academia.edu/4079933/The_Articulation_of_Ibadi_Identity_in_Modern_Oman_and_Zanzibar
http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/
http://carnegieendowment.org/2015/06/15/leading-from-everywhere/ianw
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/557008/EPRS_ATA(2015)557008_EN.pdf
http://www.britannica.com/topic/Hadith
https://books.google.be/books?id=m0GY_gNBqJkC&pg=PR3&hl=nl&source=gbs_selected_pages&cad=2
http://www.britannica.com/topic/taqiyyah
http://www.britannica.com/event/Battle-of-Karbala
http://www.iranicaonline.org/articles/asura
http://www.pewforum.org/files/2009/10/Shiarange.pdf
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011214925802473.html
http://www.iranicaonline.org/articles/shiites-in-lebanon
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 Az alaviták Szíriában (2–3 millió fővel), Libanonban (mintegy 120 000 fővel) és
Törökországban (körülbelül félmillió fővel) alkotnak jelentős kisebbséget.

 Az aleviták képezik Törökország legjelentősebb vallási kisebbségét (a becslések
szerint 8–15 millió követővel).

1. térkép – A muszlim népesség világszerte

3. ábra – A tíz legnagyobb muszlim népességgel rendelkező ország

Megjegyzés: Törökországban az aleviták beszámítanak a síita lakosságba; Ománban az ibáditák beszámítanak a teljes
muszlim lakosságba.
Forrás: Pew Research Center, 2009.

Az ahmaditák
A hivatalos nevén Ahmadijja Muszlim Közösséget 1899-ben alapították Brit-Indiában, és
valószínűleg 10–20 millió követője van világszerte. A közösséget elsősorban hittérítő
buzgalma miatt ismerik. Vallási hovatartozásuk azonban vitatott: míg az ahmadik
egyértelműen muszlimnak tekintik magukat, a többi muszlim gyakran eretnekként
bélyegzi meg őket, így a közösség a kezdetektől fogva megkülönböztetésnek és
üldöztetésnek van kitéve. Pakisztánban egy alkotmánymódosítás kimondta, hogy az
ahmadik nem muszlimok. A legvitatottabb kérdés a mozgalom alapítója, Mirza Ghulam
Ahmad szerepéhez kötődik. Azt állította, hogy isteni kinyilatkoztatással ő lett Isten

http://www.newyorker.com/news/news-desk/the-dilemma-of-syrias-alawites
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-18084964
http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=54058
http://www.thenational.ae/opinion/comment/turkeys-arab-alawites-stand-at-a-crossroads
http://www.refworld.org/docid/49749c9950.html
http://www.ft.com/cms/s/0/4834f8fc-134e-11e4-84b7-00144feabdc0.html
http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8711026.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8711026.stm
http://www.alislam.org/introduction/index.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/3098725.stm
http://www.bbc.com/news/world-asia-29415356
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prófétája (nabijj) és hírnöke (raszúl), ami szembemegy azzal az iszlám tantétellel, amely
szerint Mohamed „a próféták pecsétje”. Ghulam Ahmad elutasította az ellene felhozott
vádakat, és kijelentette, hogy prófétasága „se nem önfenntartó, se nem független”. Azt
állította, hogy „egész lényét beolvasztotta a Szent Prófétáéba”, és ezzel „Mohamed
visszatükrözött lényévé vált, magára öltötte képét és nevét is” (mind a Mohamed, mind
pedig az Ahmad név az arab HMD szógyökből ered, melynek jelentése „dicséretre
méltó”). Az ahmadik tehát az iszlámon belüli „nem törvénytartó” prófétaként és
Mohamed alárendeltjeként tekintenek rá. Az általános iszlám nézettel összhangban az
ahmadi tanítások is hangsúlyozzák, hogy a Koránt „nem válthatja fel semmilyen más
jövőbeli kinyilatkoztatás”. Azzal az iszlám nézettel, mely szerint Jézus nem halt meg a
kereszten, az ahmadik is egyetértenek, bár miközben a Korán szerint Jézus a mennybe
ment, Ghulam Ahmad azt állította, hogy Indiába vándorolt, és ott halt meg természetes
halállal.

Főbb hivatkozások
Pew Forum on Religion & Public Life, Pew Research Center (2009): Mapping the Global Muslim
Population (A világ muszlim lakosságának feltérképezése).

Heinz Halm (1988): Die Schia. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt.

Lábjegyzetek
1 Számos kormány nem ismeri el az iszlámon belüli különböző felekezeteket, vagy nem tesz különbséget közöttük.

Ugyanez igaz a nem kormányzati felmérésekre is. Sok muszlim csupán muszlimként tekint magára, és nem tudja
vagy nem akarja magát egy adott ág követőjeként azonosítani. Ezért az egyes ágak és alágak méretét gyakran
becslések alapján kell megállapítani, és értéktartományként adják meg, mivel az adott számok – különösen a kisebb
közösségek esetében – jelentősen eltérnek.

2 Ibáditák élnek még Algériában, Líbiában és Tunéziában is, de pontos számuk nem ismert.
3 Számos síita csoporthoz hasonlóan, de a többségi szunnita felfogással ellentétben az ibáditákra nagy hatással van a

mutazila, vagyis az a racionalista teológiai iskola, amely a VIII. és a X. század között ellenezte a jogtudósok egyre
növekvő tekintélyét és iszlámértelmezését. A mutazila egy rövid ideig élvezte az abbászida irányzathoz tartozó egyes
kalifák támogatását, akik üldözték az iskola ellenzőit. A kalfák általi pártfogás végeszakadtával azonban a mutazila
iskola összeomlott, teret engedve a napjainkban klasszikusnak tekintett szunnita jogértelmezés megszilárdulásának.

4 A szunnita jogértelmezés megszilárdulása különböző jogi iskolákban (madzhabokban) öltött testet, melyek közül
mára négy maradt fenn: a hanafita, a sáfiitia, a málikita és a hanbalita. És ugyan a hívektől elvárják, hogy egy adott
madzhab tanításait kövessék, a szunnita madzhabok elismerik egymást mint a saría értelmezésének legitim módjait.
A jogértelmezés alapjaként elfogadják a Koránt, hat hadíszgyűjteményt tartanak hitelesnek (melyek közül egyet a
málikita madzhab egy másik gyűjteménnyel váltott fel), és tiszteletben tartják a közmegegyezés elvét (idzsmá).

Felelősségi nyilatkozat és szerzői jog
Jelen dokumentum tartalmáért a szerző kizárólagos felelősséggel tartozik, és az abban megfogalmazott
vélemény nem feltétlenül tükrözi az Európai Parlament hivatalos álláspontját. A dokumentum a képviselők
és az EP személyzetének parlamenti munkájához készült. A dokumentum nem üzleti célú sokszorosítása és
fordítása a forrás megadása és az Európai Parlament előzetes értesítése mellett megengedett, a fordítás
egy példányát a Parlament számára meg kell küldeni.
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