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

A világ muszlim népességében kisebbséget alkotó síita iszlám szerint csak
Ali ibn Abi Tálib és leszármazottai Mohamed próféta legitim örökösei. Ez az álláspont
azonban nem akadályozta meg, hogy a síita muszlimok nézeteltérésbe ne
keveredjenek a vezetőség kapcsán, ami végül számos közösség felemelkedéséhez
vezetett. Eredetük és vallásuk alapjainak megértése – különösen a többségi szunnita
ághoz viszonyítva – fontosnak bizonyulhat a szíriai fejlemények, vagy az Irán és Szaúd-
Arábia közti regionális rivalizálás jobb megértéséhez.

E tájékoztató tartalma:
 Síita iszlám: származás
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 Az iszmáiliták
 A zajditák
 Az alaviták
 Az aleviták
 Fő hivatkozások
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Síita iszlám: eredet
Az idők során a muszlim közösség különböző ágakra és csoportokra szakadt.1 A
legfontosabb szakadásra – a síita és a szunnita muszlimok megjelenésére – a Mohamed
próféta időszámításunk szerint 632-ben bekövetkezett halálát követő, a vezetéssel
kapcsolatos vita eredményeképpen került sor. 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. A síita muszlimok, akik 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 különbözteti meg a síitákat a
háridzsita és a szunnita muszlimoktól. 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
takíja. A síiták vallásossága Ali fiának, Huszajnnak a mártírságában gyökerezik, akit
omajjád csapatok gyilkoltak meg a kerbalai csatában, időszámításunk szerint 680-ban, az
iszlám naptár szerint Muharram hónapjában. A legfontosabb síita vallási ünnep a síiták
ásúrá napján való felvonulása, hogy megemlékezzenek Huszajn haláláról. E közös
származási pont ellenére az imámok identitásával és szerepével kapcsolatos eltérő
elképzelések, továbbá a változó vallási elkötelezettség a síita ág különböző alágainak
megjelenéséhez vezetett.

Az imámiták
Az imámiták – akiket „tizenkettes síitákként” is ismernek – 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 az Öböl-államokban és Dél-Ázsiában. Az imámiták abban különböznek más síita
csoportoktól, hogy tizenkét imámot tisztelnek, és abban hisznek, hogy a tizenkettedik
imám, Muhammad al-Mahdí a rejtőzködés (gajba) időszakát tölti. (A mahdíként
emlegetett, messianisztikus alak nem csak az imámitákra jellemző, a mahdí jelentése és
identitása az iszlámon belül változó.) Az imámok, Mohamed próféta és lánya, Fátima
(Ali ibn Abi Tálib felesége) a tizennégy tévedhetetlen. Az imámok sírjai, melyek
legtöbbje Irakban található, jelentős zarándokhelyekké váltak; e hagyomány neve zijárát
(látogatás), és az imámita vallási gyakorlat jelentős részét képezi. A tizenkettes síiták jogi
iskolája a dzsafári madzhab, amely hatodik imámjukról, Dzsáfár asz-Szádikról kapta
nevét.2

A mahdí eltűnése és az imámita ág megszilárdulása
Az imámitáknak a síiták külön ágaként való megszilárdulása a X. századig vezethető
vissza. Hasszán al-Aszkarí imám állítólag fiú utód nélkül halt meg időszámításunk szerint
873-ban vagy 874-ben. Az imamátusra vonatkozó számos teória és hit közül az imámita
síiták abban hisznek, hogy Hasszánnak valójában volt egy Muhammad nevű fia. Az e
nézetet vallók szerint a fiút elrejtették, hogy megvédjék a kalifától, és csak kevés ember
láthatta. Bár kezdetben várhatták, hogy hamarosan visszatér és elfoglalja az őt jogosan
megillető helyet a közösség vezetőjeként, tartós távolléte újabb teória születéséhez
vezetett, melyet a tizenkettesek történelemírása végül „kanonizált”. E teória szerint
Muhammad al-Mahdí az úgynevezett „kisebb rejtőzködés” időszaka alatt négy egymást
követő hírnöknek küldött levelekkel kapcsolatban maradt a közösséggel. A negyedik

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-568339-Understanding-branches-Islam-FINAL.pdf
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
http://www.iranicaonline.org/articles/islam-in-iran-vii-the-concept-of-mahdi-in-twelver-shiism
http://www.iranicaonline.org/articles/gayba
http://www.iranicaonline.org/articles/mahdi
http://www.iranicaonline.org/articles/askari-abu-mohammad-hasan-b
http://www.iranicaonline.org/articles/islam-in-iran-vii-the-concept-of-mahdi-in-twelver-shiism
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hírnök (safír) időszámításunk szerint 941-ben bekövetkezett halála után Muhammad al-
Mahdí állítólag megkezdte a „nagyobb rejtőzködést”, és ekkor szűnt meg
kommunikációja a közösséggel. Az imámiták hite szerint számos apokaliptikus esemény
jelzi majd a mahdí visszatérését, melyekre az iszlám Muharram holdhónap tizedik
napján, Huszajn kerbalai halálának napján fog sor kerülni. A közösség X–XI. századig
visszanyúló alapjai megvilágították és megvédték az imámiták álláspontját a szunniták
és más síita csoportok versengő hiteivel szemben. A XIII. századtól az idzstihád elve – a
független érvelés folyamata, melynek révén a tudósok (mudzstahidek) megoldásokat
javasolhatnak vallási kérdésekre – fokozatosan lehetővé tette az ulemáknak (vallási
jogtudósok), hogy megerősítsék helyzetüket.

1. ábra – Az iszlám ágai

1. térkép – A muszlim népesség világszerte

Forrás: Pew Research Center, 2009; Grafika: Christian Dietrich. (Törökország: a síita népesség az alevitákkal együtt.
Omán: a teljes muszlim népességben az ibádik is benne vannak.)

http://www.iranicaonline.org/articles/ejtehad
http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/
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Irán imamizációja és az ulemák hatalomra kerülése
A tizenkettes síita tudósok ma az Iráni Iszlám Köztársaságban a legfőbb vallási vezető
hivatalán keresztül közvetlen politikai hatalommal rendelkeznek. Ez annak a XVI.
században kezdődött folyamatnak az eredménye, amikor Iránt meghódította Iszmáil, a
Szafavida-dinasztia alapítója. Meglehetősen rendhagyó származása ellenére a dinasztia
hamarosan a síita hit ortodoxabb, imámita verziója felé mozdult el, melyet elsősorban
szunnita alattvalóik közt terjesztettek imámita tudósok segítségével, akik Libanonból és
az Öböl partjáról származtak. A szafavida sahok azt állították, hogy a Próféta
leszármazottai, ezért távollétében a „rejtőzködő imám” politikai és vallási képviselői. Az
imámita ulemák támogatása volt a síita „klérusnak” is nevezhető formáció
kialakulásának kezdőpontja. A szafavida uralkodók hatalmának elmúlása után az ulemák
egyre inkább képesek voltak a rejtőzködő imám kollektív képviselőjeként (náib amm)
fellépni és kisajátítani a hagyományosan a rejtőzködő imáménak tekintett előjogokat.
Ezek között szerepel a pénteki beszéd (khutba); a kötelező iszlám adók beszedése és
kezelése, ami jelentős pénzügyi függetlenséget biztosított az ulemáknak a sahhal
szemben; a hudud (egyes bűncselekményekért testi fenyítés) végrehajtása – annak
ellenére, hogy korábbi írások a hudud gajba során történő elfogadásáról szóltak, ez az
álláspont a késő XVIII. századig nem vált jellemzővé; végül pedig a dzsihád
kihirdetésének joga, amelyről a XIX. századig úgy vélték, hogy a mahdí visszatéréséig az
is „pihen”. Ezt a folyamatot nem sikerült megállítaniuk a tradicionalista tudósok
ellenzékének, akik elutasították az együttműködést a világi uralkodókkal, és
elutasították azt a gondolatot is, hogy bárki ember fia azt állítsa, hogy a mahdí nevében
cselekszik. Ezeket a tradicionalistákat a szúfikkal (az iszlám misztikus értelmezéseinek
követői) és más síita csoportokkal együtt, akik nem értettek egyet a domináns
tanításokkal, hamarosan hitetlenekké (takfír) nyilvánították.

A Kádzsár-dinasztia (1785–1925) alatt Perzsiában kialakult az ulemák közötti
kapcsolatok hierarchiája, amely ma is létezik: az átlagos hívőknek és az alacsony szintű
tudósoknak (mollák) a mudzstahidek ítéletét kell követniük, akik közül a leginkább
tiszteletre méltóakat marzsa etaklíd („az utánzás forrása”) néven emlegetik; a
legmagasabb rangú mudzstahidek másik széles körben használt tiszteletteljes címe
ajatollah. A Kádzsár és a Pahlavi sahok több kísérletet tettek az ulemák befolyásának
minimálisra csökkentésére, ami egyre inkább konfrontálódáshoz vezetett, bár sokan
követték azt a konzervatív viselkedésmódot, hogy nem avatkoznak politikai ügyekbe. A
Pahlavi-féle állam által kierőszakolt nyugatiaskodási politika még inkább feldühített
számos ulemát, ami végül a sah bukását eredményező, a liberálisokkal és a
baloldaliakkal kialakított, rövid életű koalícióhoz vezetett. Az 1979-es sikeres forradalom
után Homeini ajatollah követői semlegesítették hazai kritikusaikat, köztük magas rangú
ulemákat is. Az Iráni Iszlám Köztársaság jelentős ellenzék ellenére Homeini „az iszlám
jogtudós uralma” (velajet e fakíh) koncepciója alapján alakult meg, amely igazolta azt,
hogy az ulemák magukhoz ragadták a politikai hatalmat.

Az iszmáiliták
Az iszmáiliták a síita ág második legnagyobb alcsoportja, és olykor hetesekként
hivatkoznak rájuk. Nem csak vallási tanításaik tekintetében térnek el az imámita
síitáktól, hanem abban is, hogy szerintük Iszmáil – a hatodik imám, Dzsáfár asz-Szádik fia
– annak jogos örököse, míg a tizenkettesek szerint Iszmáil öccse, Musza al-Kazim az. Az
iszmáiliták az idők során több szakadáson estek át, és ingadoztak az előbb-utóbb
visszatérő „rejtőzködő imám” és az imámok folyamatos, szakadatlan során alapuló

http://www.iranicaonline.org/articles/esmail-i-safawi
http://www.iranicaonline.org/articles/safavids
http://www.iranicaonline.org/articles/jabal-amel-2
https://books.google.dk/books?id=v4Yr4foWFFgC&pg=PR5&hl=da&source=gbs_selected_pages&cad=2
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0461
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/557007/EPRS_ATA(2015)557007_EN.pdf
http://www.encyclopedia.com/topic/Usuli.aspx
http://www.iranicaonline.org/articles/shiite-doctrine-ii-hierarchy-emamiya
http://www.iranicaonline.org/articles/ayatallah
http://www.al-islam.org/islamic-government-governance-of-jurist-imam-khomeini
http://www.al-islam.org/islamic-government-governance-of-jurist-imam-khomeini
http://www.iranicaonline.org/articles/constitution-of-the-islamic-republic
http://www.iranicaonline.org/articles/jafar-al-sadeq-i-life
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alternatív koncepció gondolata között. Az iszmáilitáknak ma két fő ága létezik: a
nizariták és a musztalita-tajjibik.

Eredet és vallási alapok
A IX. század második felében egy bizonyos Abdallah al-Akbár és követői Irakban, Iránban
és Szíriában térítettek, bejelentve a mahdí közelgő visszatérését. 25 év alatt ezek a
hittérítők vagy dáik (a daava szóból, melynek jelentése „felhívás”, és konkrétabban az
iszlám hirdetése) a helyi közösségek viszonylag titkos hálózatát alakították ki a muszlim
világban. A korai iszmáilita tanítások középpontjában hat egymást követő natik
(„beszélő”) áll, akik az isteni reveláció prófétáiként szolgáltak: Ádám, Noé, Ábrahám,
Mózes, Jézus és Mohamed. A tanításokon kívül, melyek a reveláció „külső”
megnyilvánulásának (zahír) tekintendők, a „belső”, titkos jelentést (bátin) hat, a
natikokat kísérő vasi („képviselő”) fedte fel: Sét (vagy Ábel), Sém, Izsák, Áron, Simon
Péter és Ali. E hat ciklus mindegyikében a natikot és a vasit hét imám követte.
Muhammad ibn Iszmáil, az utolsó ciklus hetedik imámja elrejtőzött, de a várakozások
szerint mahdíként visszatér és visszaállítja Ádám „eredeti” vallását, mellyel a vallás
minden egyéb megnyilvánulása idejétmúlttá válik. Az iszmáiliták ennélfogva magukat
tekintették a koráni reveláció igaz, rejtett jelentése ismerőinek. Kozmológiájára
ugyanakkor erősen hatottak az iszlám előtti időkből származó gnosztikus gondolatok. A
X–XI. században jelentős fejlemények következtek be az iszmáiliták vallási tanításaiban,
például kialakult a jogi gondolkodás iszmáilita iskolája, melyet a mahdí visszatéréséig
kötelezőnek tekintettek. Az iszmáilita teológiában korábban jelen lévő gnosztikus
forrásokat ekkorra javarészt felváltotta az Isten által létrehozott „örök Intellektus”
(aszl). Az Intellektus küldte a prófétákat és az imámokat, hogy lehetővé tegye a lélek
(nafsz) számára az anyagi világ megértés (ilm) révén történő legyőzését. Az iraki dái ,
Hamid al-Din al-Kirmani jelentős módosítást ért el azzal, hogy megfeleltette egymásnak
a tíz intellektust és a daava szerinti hierarchia egyes szintjeit: ennek megfelelően a
natikok az első intellektussal azonosak, a vasik a másodikkal, és a sor így folytatódik az
átlagos dáikig, akiknek a rangja a tizedik intellektusnak felel meg. Ezt a nézetet
finomították a XII. századi Jemenben, ahonnan továbbterjedt Indiába és ma is hat az
iszmáilita teológiára.

A nizariták
A nizariták az iszmáilitákon belül a legnagyobb alcsoportot képezik (mintegy 15 millió
követővel). Az irányzat a XI. században jött létre a keleten az Arab-félszigettől nyugaton
az Atlanti-óceánig terjedő iszmáilita Fátimida kalifátus örökösödési válságának
következményeként. Jelenleg a 49. imám Karim Al Husszeini Sah IV. Aga Kán herceg. A
nizariták Aga Kánt a Fátimidák és az alamuti imámok késői utódaként Mohamed próféta
leszármazottjának tekintik. A nizariták iszlámon belül helyzetét tekintve az Aga Kán
megerősíti, hogy a közösség a dzsafári vallásjogi iskolához (madzhabhoz) és egyéb, azzal
rokon vallásjogi irányzatokhoz (madzahib) tartozik, valamint osztja „a személyes keresés
és a zahír és a szellem vagy intellektus – amelyet a zahír kifejez – közötti egyensúly szúfi
elveit”. Elődjéhez hasonlóan a jelenlegi Aga Kán is ismert emberbaráti tevékenységéről,
melyet az Aga Khan Development Network (Aga Kán Fejlesztési Hálózat) hálózaton
keresztül gyakorol.

A musztalita-tajjibi irányzat: szulajmanik és daúdi borák
Az iszmáiliták egyéb, még létező csoportjai a musztalita-tajjibi irányzathoz tartoznak. A
nizaritákkal ellentétben egy fizikailag jelen lévő, de rejtőzködő imámban hisznek (satr).
A közösség vezetője az imám nevében jár el és Dái al-Mutlakként („az abszolút dái”)
hivatkoznak rá. Míg az iszlám tajjibi értelmezésén máig érezhető a gnosztikus befolyás, a

http://www.iranicaonline.org/articles/dai-propagandists
http://www.iranicaonline.org/articles/baten-inner-hidden-the-opposite-of-zaher-outer-visible
http://www.iranicaonline.org/articles/dawr-1
http://farsibg.com/library/Halm_H.-Die Schia.pdf
http://www.iranicaonline.org/articles/ismailism-xvi-modern-ismaili-communities
http://www.nytimes.com/2007/07/09/business/worldbusiness/09iht-khan.4.6569846.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.britannica.com/topic/Fatimid-dynasty
http://www.akdn.org/about_agakhan.asp
http://www.iranicaonline.org/articles/fedai-
http://ammanmessage.com/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=42&limit=1&limitstart=0
http://www.akdn.org/default.asp
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saríát és az iszlám öt pillérét, valamint a tisztaság melletti elkötelezettséget (tahara) és a
Dái al-Mutlakhoz való hűséget kötelezőnek tekintik. Az imámita nézetekkel szemben a
pénteki prédikáció (khutba) a „rejtőzködő imám” előjogának számít.

Az iszmáilijja musztalita-tajjibi ágán belül egy, az irányzat vezetéséért való, XVI. század
végén kirobbant viszály következtében két csoport alakult ki. A szulajmanik – a kisebbik,
mintegy 100 000 követőt számláló csoportja – főleg Jemen Haraz körzetében és a szaúd-
arábiai Nadzsranban élnek. Az iszmáiliták musztalita-tajjibi ágán belüli többségi csoport
– Daudi Borákként ismertek, a hívek száma 800 000 és 1,2 millió között mozog – egy
másik Dái al-Mutlakot ismert el. Az elsősorban Gudzsarátban koncentrálódó jelentős
indiai közösség mellett kisebb daúdi bora közösségek élnek Kelet-Afrikában és
Jemenben. A csoport nagy hangsúlyt fektet az iszmáilita irodalomra és tanulásra, és
vallási és világi iskolák hálózatát tartja fent. A XX. század folyamán és mind a mai napig a
csoporton belüli reformisták elégedetlenségüknek adtak és adnak hangot azzal
kapcsolatban, amit a Dái al-Mutlak és képviselői által gyakorolt „kifinomult ellenőrzési
és kényszerítési rendszernek” tekintenek, amelynek többek közt az engedetlen tagok
kiközösítése is része. Az 52. Dái al-Mutlak 2014 márciusában bekövetkezett halála
további belső viszálykodáshoz vezetett, mivel „nyilvánosan nem jelöltek ki” utódot (bár
a tisztet rendszerint valamely közeli családtagra ruházzák, az nem örökletes). A viszály
azóta jogvitává nőtt az 52. Dái fia, Mufaddal Saifuddin (akit a közösség hivatalos
honlapján 53. Dái al-Mutlaknak neveznek, de bírósági határozat akadályozza meg
abban, hogy e minőségében eljárjon), és annak nagybátyja, Khuzaima Qutbuddin között.

A zajditák
A zajditák, akiket olykor ötös síitáknak is neveznek, jelentős csoportot alkotnak
Jemenben, becslések szerint a lakosság 30 – 45% -át téve ki.

Vallási alapok
A zajdita irányzat a VIII. század második felében, Kufában alakult ki, ugyanakkor a zajdita
tanítások fontos elemekkel egészültek ki a IX. századi Medinában. Az elnevezés
Zajd ibn Ali nevéből ered, aki Huszajn unokája és az imamátus ötödik imámjának,
Muhammad al-Bakrnak féltestvére volt. Míg a zajditák a többi síitához hasonlóan abban
hisznek, hogy az imamátus Ali leszármazottainak van fenntartva, értelmezésük
jelentősen különbözik más síita ágazatokétól, mivel az imámot nem tekintik
tévedhetetlennek vagy bármely egyedi leszármazás alapján meghatározottnak. Ehelyett
a zajditák azt követelik meg, hogy az imámi tisztre jelentkező arra való érdemességét
igazságtalan uralom elleni fegyveres lázadás révén bizonyítsa, ahogyan Zajd ibn Ali tette
740-ben az omajjádok ellen. Ezért Ali minden istenfélő és tanult leszármazottja
elméletileg jogot formálhat az imámi tisztre, de ezt a követelését erővel kell igazolnia
(ennek megfelelően, és a síita többségi irányzattól eltérve, gyermek nem lehet imám).
Ezt a követelményt khurudzsnak hívják, ami ebben az összefüggésben „a szolgálatok
felajánlásának” fordítható. Nem meglepő módon a zajditák elutasítják a takíja eszméjét
is. Az ő szempontjukból az egyéb síita irányzatok által elismert legtöbb imám nem felel
meg a szóban forgó követelménynek, mivel nem fogott fegyvert elnyomók ellen (hanem
qu'ud, azaz „ülve” maradtak). Ennek következményeként a zajditák, noha esetükben az
imám hiánya viszonylag gyakori (amikor Ali egyik leszármazottja sem hajlandó arra,
hogy „felajánlja szolgálatait”), nem hisznek a „rejtőzködő imámban”. A zajditák
jogelméleti irányzata (a Qasimiya-Hadawiya) a mutazil teológia beemeléséről ismeretes.
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Politikai jelentőség
A jelenlegi Marokkó berber területein 789-től 921-ig az Idríszidák zajdita dinasztiája
uralkodott és terjesztette el az arab kultúrát. A IX. században zajdita államok jöttek létre
Tabarisztánban (a Kaszpi-tenger déli régiója) és Jemenben is. Az előbbi csak 928-ig állt fenn,
noha Gilánban a XII. századig zajdita imámok uralkodtak. Ekkor az északi zajdita
közösségeket súlyosan meggyengítették az iszmáiliták. Végül a Szafavida-dinasztia
nyomására a XVI. század folyamán mindkét csoport maradványai beolvadtak az imámiták
közé. Ugyanakkor Jemenben al-Qasim ibn Ibrahim zajdita tudós unokája a IX. század végén
Imam al-Hadi ila-l-haqq néven „felajánlotta szolgálatait” és létrehozott egy zajdita államot,
amely az 1962-es forradalomig fennállt. Az ezt követően kitört polgárháborúban a zajdita
királyság híveit végül legyőzték a köztársasági erők. A 2011-es arab tavaszt és Száleh elnök
eltávolítását követően az országban erőszak és politikai zűrzavar uralkodott el. Az Anszár
Allah (Isten támogatói) zajdita csoport, melyet gyakran huszi mozgalomként említenek,
jelenleg Száleh utódjának, Abed Rabbo Manszúr Hádi elnöknek a támogatóival harcol.

Az alaviták
Az alaviták (egy másik, de már nem használatos elnevezésük szerint nuszajriták) jelentős
kisebbséget alkotnak Szíriában ( 2–3 millió követővel, elsősorban az észak-nyugati
partmenti régióban), Libanonban(legfeljebb 120 000 követővel), és Törökországban
(mintegy félmillió követővel). Az alavita vallás hagyományosan titkos tan, amelyet csak a
közösség kiválasztott férfi tagjai ismerhettek. Az alavita hit erősen szinkretikus jellege
miatt az iszlámhoz való csatlakozásukat vitatják, és a 14. századi prominens tudós,
Ibn Tajmijja, az alavitákat eretnekeknek minősítette. Mindazonáltal újabb fejlemények
indokolhatják, hogy egy külön síita közösségnek tekintsük őket.

Vallási alapok
Az alavita irányzatot a VIII. században, Irakban kialakult, a fősorodtól eltérő síita hitek
egyetlen megmaradt képviselőjének tekintik.3 Az alavita vallást a fősodorbeli síita és
szunnita iszlámtól egyaránt megkülönböztető egyik központi elem az a hittétel,
miszerint Ali ibn Abi Tálib Isten legutóbbi inkarnációja (számos inkarnáció közül). Ennek
értelmében Alira manaként (értelem/jelentés) hivatkoznak. Mohamedet, akit Ali
teremtett, az egyébként névtelen Isten nevének (ism ) vagy fátylának (hidzsáb) tekintik.
Mohamed társa, Salman al-Farisi, Istenhez vezető kapuként (bab) szolgál. Erre a
háromságra az isteni kinyilatkoztatás hetedik és végső ciklusaként tekintenek. Ami a
kozmogóniát és a lélekvándorlásba vetett hitet illeti, az alaviták hite erős pre-iszlamikus
és különösen gnosztikus hatásokat mutat. A bor használata az alavita rituáléban és a
karácsony, valamint a (pre-iszlamikus) iráni ünnepek, a Mihragan és a Nuruz megtartása
az iszlámtól való további eltéréseket képez. A többségi iszlám gyakorlatok felületes
átvétele alavita szempontból hagyományosan jogszerűnek számít, de az iszlám
tanításokat nem tekintették kötelező érvényűnek, mivel a saría „valódi értelmét” csak
az alavita vallás fejezi ki. Eközben a csoport be nem avatott, többséget képező tagjai
között egy népiesebb értelmezés terjedt el, amelyben az amulettek, a mágia és egyes
vallásos sejkek sírjának meglátogatása kapott kiemelt helyet.

Az alaviták a jelenkori Szíriában
Az alaviták iránti jelenlegi érdeklődés nagyrészt annak köszönhető, hogy a szíriai
uralkodó család és az állam belső hatalmi körének jelentős része alavita, ami a kritikusok
szemében a múltban Háfiz, és jelenleg Basár al-Asszád által vezetett szíriai rezsim
szektáriánus jellegének bizonyítéka. A rezsim és a szunnita ellenzéki mozgalom közötti,
az 1970-es és 1980-as években lezajlott erőszakos konfrontációk és a 2011 óta a
dzsihádista csoportok ellen folytatott harcok során ismét előkerült az eretnekség vádja.
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Háfiz al-Asszád, aki 1971 és 2000 között töltötte be az elnöki tisztséget, a politikai iszlám
jelentette ideológiai fenyegetést muszlimsága fokozott tanúsításával próbálta meg
elhárítani. Látogatta a pénteki imát, teljesítette a „kis” zarándoklatot (umra) Mekkába,
az alavitáknak az iszlám részeként való, muszlimok általi elismerését szorgalmazta,
amelyet végül a síita hatóságok (és politikai szövetségesek), mint Musza al-Szadr és
Haszán al-Sirázi jóváhagytak. 1973-ban magas rangú alavita vezetők nyilvánosan
kijelentették, hogy vallásuk a síita iszlám egyik ága, valamint hogy minden, ennek
ellentmondó állítást ellenségeik és az „iszlám ellenségei” terjesztenek. Míg az alavitákkal
szembeni ellenségesség nyilvánvalóan motivációként szolgál a dzsihádisták, így az
ISIS/Dáis számára, még soha nem volt ennyire átláthatatlan, hogy mi a tényleges vallási
jelentése annak, hogy valaki alavita Szíriában (bár történelmileg ezt mindig is nehéz volt
meghatározni). Felmerült, hogy az alavita vallás, miután évtizedeken keresztül államilag
kormányozták a többségi iszlám irányába, mára lényegében megszűnt létezni.

Az aleviták
Noha a számukkal kapcsolatos becslések jelentősen eltérnek egymástól (ésszerű
becslések szerint 8–15 millió követő), az aleviták Törökország legjelentősebb vallási
kisebbségét képezik. Az alevita vallás erőteljes ezoterikus és misztikus elemekből épül
fel, és az anatóliai népi kultúra egyes összetevőit is tartalmazza. Történelmileg közeli
rokonságban áll a bektasi szúfi renddel, a hurufi irányzat számmisztikájával, valamint a
kizilbasikkal (a mostani alevitákra olykor ma is használatos elnevezés). Ennek
megfelelően az aleviták iszlámon belüli helyzete némi vita tárgyát képezi, egyes
vélemények az alevitizmus és az imámita ág közötti kapcsolatokra teszik a hangsúlyt,
mások teljes egészében az iszlámon kívül helyezik el a vallást.

Főbb hivatkozások
Pew Forum on Religion & Public Life, Pew Research Center (2009): Mapping the Global Muslim
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Heinz Halm (1988): Die Schia. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt.

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

Ugyanez igaz a nem kormányzati felmérésekre is. Ennek eredményeként az egyes ágak és alágak méretét gyakran
értéktartományként adják meg.

2 A Dzsáfár asz-Szádiknak tulajdonított írásokon kívül az imámiták teológiai és jogi gondolkodását nagyban
befolyásolták egyes „ítélkezési alapelvek” (uszúl al-fikh), és erős hangsúlyt kapott az ésszerűség (aszl), melyet az
„uszúlik” a hagyományőrzőbb tudósokkal szemben juttattak érvényre.

3 A síita iszlám többségi változatai mellett Irakban is előtérbe kerültek egyes vallási irányok, amelyek a lélekvándorlást
és egyéb, pre-iszlamikus eredetű misztikus koncepciókat elegyítettek a síita imámok isteni természetével
kapcsolatos gondolatokkal. Az ilyen nyíltan szinkretikus hitelvek és az iszlám vallás alapvető hittételeinek elutasítása
kritikát szült, és az alavita tanok követőit a fősodorbeli síita szerzők „túlzóknak” (ghulat) bélyegezték.
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