
Korán <arab ‘hirdetések’, ‘recitálások’>: az iszlám vallás szent könyve. 

A törvények legfőbb forrása, amely az ortodox tanítások szerint öröktől fogva 

létezik, és a muszlimok hite szerint Isten Gábriel arkangyallal küldte le 

Mohamed prófétának ramadán hó 27-én (lailat al-kadr ‘az isteni döntés 

éjszakája’). Az arkangyal Isten parancsa szerint hosszabb-rövidebb részletekben 

adta át Mohamednek a kinyilatkoztatást. Mohamed nem változtatta meg, a ~ szó 

szerint Isten szava az iszlám dogmája szerint. Ezért fontos a másik tanítás, 

amely szerint Mohamed írástudatlan próféta (nabi ummi) volt. Minden 

prófétának csodákat adott Isten, hogy azokkal győzzék meg az embereket – 

Mohamed csodája a ~, annak utánozhatatlansága (i’dzsáz ). – A ~ 114 fejezetből 

(szúra) áll, a fejezetek ájákból tevődnek össze, amelyek száma 6236, míg a ~ 

szavainak száma 77437, betűinek száma pedig 323671. Mindez azért fontos, 

mert a ~ értelmezésében és felhasználásában is nagy szerepe volt a középkorban 

a szám- és betűmisztikának. A számolásban a különböző ája-beosztások és -

olvasatok miatt lehetnek eltérések. Mohamed 610–622 között Mekkában 

hirdette a ~ szavait, a hidzsra (622) után Medinában. – A mekkai és medinai 

szúrák különböznek egymástól. Mekkában Mohamed fenyegetéssel és 

ígéretekkel igyekezett híveket szerezni az új vallásnak. A jóknak, akik áttértek 

az új vallásra, Isten a Paradicsom gyönyöreit, a túlvilági boldogságot ígéri, míg 

a bűnösöknek, pogány bálványimádóknak rettegniük kell, mert közel van az 

utolsó ítélet napja, amikor mindenkinek számot kell adnia cselekedeteiről Isten 

ítélőszéke előtt, és aki könnyűnek találtatik, az a Tűzre kerül. A medinai 

korszakban, amikor a Próféta a közösség, s egyre inkább egész Arábia vezetője 

lett, a törvénykezés került előtérbe a ~ szövegében: a muszlimok kötelességei, az 

örökösödés szabályai, hogyan kell imádkozni, böjtölni, vallási adót fizetni, 

házasodni, válni stb. Mindkét korszakban sok, a Bibliából jól ismert történet és 

próféta fordul elő a ~ ban. Az európai kutatók szerint ezeket Mohamed 

kereskedőútjai során hallhatta zsidó és ker. utazóktól és remetéktől, ez a 

magyarázata, hogy gyakran nem a kanonizált ó- és újszövetségi szöveget 

tartalmazza a ~, hanem pl. a zsidó népi vallásosságból (haggadákból) 

származnak a zsidó történetek. Az iszlám szerint a Biblia szent könyvei 

Mohamed prófétai küldetését készítették elő, azokban említés történt róla, de a 

zsidók és ker.-ek meghamisították e könyveket. A ~ 102 prófétája között van 

Ádám, Mózes, Ábrahám, Jákob, József éppúgy, mint Jézus (Ísza), akiről azt 

tanítja, hogy nem halt meg a kereszten. – Mohamed szövegeit, ill. annak egyes 

részleteit vsz. már életében sokan lejegyezték. Halála után Abu-Bakr kalifa (ur. 

632–634) adott parancsot Zijád ibn Szábitnak ezek összegyűjtésére és 

összeállítására. Ő a sorrendet nem keletkezésük szerint határozta meg, hanem az 

első Nyitó szúra (Fátiha ) után csökkenő hosszúsági sorrendbe rakta a szúrákat. 

A hosszú szúrák mind medinaiak. A könyv végén (százon fölüli sorszámmal) 

találhatók a legrövidebbek, némelyik csak négy sorból áll. Ezek mind mekkaiak. 

Az egyes szövegdaraboknak még ezután is sok, egymástól lényegesen eltérő 

változata létezett; ez veszélyessé vált a hódítások után, amikor a muszlimok 



szétszóródtak Indiától Ibériáig. Ezért Oszmán kalifa (ur. 644–656) újra Zijádot 

bízta meg a ~ szövegének egységesítésével, egy-egy másolatának eljuttatásával 

a kalifátus minden tart.-ába, az ettől eltérő változatok összegyűjtésével és 

elégetésével. Ezt néhány kivétellel meg is tette. Az így kanonizált ~ t Oszmán-

féle kéziratnak nevezik (al-muszhaf al-oszmáni ). A korabeli →arab írás 

tökéletlen volta miatt az Oszmán-féle kódex csak az írás vonala (raszm) 

szempontjából tudta egységesíteni a ~i szöveget. A pontok és magánhangzók 

eltérései sok ezer különböző változatot eredményeztek a következő két 

évszázadban, ezek a ~-olvasatok (kiráa). Végső összerendezésük évszázadokig 

tartott, s végül hét, ill. tíz elfogadott olvasat alakult ki. – A ~ szövege ált. 

nehezen érthető, ill. többféleképpen is értelmezhető, ezért rögtön Mohamed 

halála után magyarázatokat fűztek hozzá, majd önálló tudományág lett a ~ 

magyarázat (tafszír ). A ~ t a 12. sz. végéig a szögletes, nehézkes, de 

ünnepélyesebb kúfi írással másolták, majd áttértek a neszhi írásduktusokra. A ~ 

szövegét díszítésre is használták az iszlám világban. Egyes részeit a mindennapi 

életben is alkalmazzák. A napi ötszöri imádkozás során is ~ részleteket 

mondanak a hívők. Bár a könyvnyomtatás már az 1830-as években elkezdődött 

Egyiptomban, sokáig ellenezték a ~ kinyomtatását. Féltek, hogy egyetlen 

nyomdahiba sok ezer példányban elterjedhet, és egyes szerszámok használatát is 

ellenezték (pl. a szedők disznósertékből készített eszközét). Végül 1923-ban 

elkészült az ún. kairói kiadás, amelynek szövege a legelfogadottabb az iszlám 

világban. A muszlimok számára a fordítás használatát is sokáig ellenezték, míg 

végül az Azhar-mecset nagytanácsa az 1920-as években azt is engedélyezte, 

azzal a feltétellel, hogy a fordítás mellett mindig legyen ott az eredeti szöveg is. 


