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A síiták II. rész

A kisebb síita szekták



Síita irányzatok

⚫ A tizenkétimámos vagy imámita síiták szerint 

a 12. imám, Mohamed (sz. 868), eltűnt  880 

körül

⚫ A „rejtőzködő” imám gondolata, aki majd 

visszatér a földre megváltóként mindegyik 

síita irányzat és irányzat alapvető tanítása

⚫ De: nem egyeznek meg a személyében



Szélsőséges síiták

⚫ Szélsőséges síita szekták (ghulát): az 

imámok isteni személyek, Isten 

megtestesülései

⚫ Ali iláhí szekta (alaviták): Ali maga az Isten 

megtestesülése – Ny-Irán, Lúrisztán



Alaviták

⚫ Alaviták – Szíria, Dél-Anatólia

⚫ „Isteni triád” – folyamatos emanáció

⚫ Ali, Mohamed, Szalmán (M. perzsa társa)

⚫ „a lényeg/jelentés” – „a név” – „a kapu”

⚫ „A Kapu felé fordulok, meghajlok a Név előtt 

és imádom a Jelentést”



Alavita állam 1922, ma Szíria 20%-a



Síita és szunnita dogmák eltérése

⚫ Az imám eszmén kívül csak kevés ponton

⚫ Síiták – mu’tazilita hagyományok

⚫ Az ember szabad akarattal rendelkezik, a 
szunnita eleve elrendelés elutasítása

⚫ Az egyéni erőfeszítés (idzstihád) minden 
korban szükséges, nem zárultak be a kapui

⚫ A síita vallási emberek neve mudzstahid, aki 
egyénileg értelmezi a vallási kérdéseket



Szakadás a 7. imám személye 
miatt

⚫ A 6. imám Dzsaafar asz-Szádiq után (megh. 

765) a többség a fiát, Múszát ismerte el

⚫ Kisebbség: legidősebb fiát, Iszmáílt – a 

borivás bűne

⚫ Iszmáiliták vagy hétimámosok

⚫ Utána a fiát, Mohamedet ismerték el 

imámnak – eltűnt, ő az utolsó

⚫ Várják a visszatértét, Mahdi („Messiás”)



Iszmáilita jelkép: Ali, a hit oroszlánja



Hétimámos iszmáilita síiták

⚫ Az iszmáili irányzat erőteljes propagandája a 

IX. századtól kezdve – politikai jelleggel

⚫ X. sz.: hívei Észak-Afrikából kiindulva 

létrehozzák a Fátimida kalifátust

⚫ 969: Egyiptom, majd Szíria és az arábiai 

szent helyek meghódítása, Kairó 

megalapítása és fővárossá tétele



A Fátimida Kalifátus legnagyobb 
kiterjedése, X-XI. sz.



Az iszmáilita triász

⚫ Dzsadd: akinek megadatott, hogy 

közvetlenül kapcsolatba kerüljön Istennel, és 

átvegye az üzenetét (Korán)

⚫ Fath: aki értelmezi az üzenetet

⚫ Khajál: a közvetítő, aki átveszi az üzenet 

értelmezését, képzelete segítségével, vagyis 

az imám



⚫ Mohamed a kinyilatkoztatást (Korán) 

születésekor megszerzett sorsának 

köszönhette

⚫ A Korán igazi értelmezése („megnyitása”) Ali 

feladata volt

⚫ Ennek a további örököse az imám Istentől 

kapott képzelete révén



Testi és lelki távlatok

⚫ Két vonatkozása van a triásznak: 

⚫ lelki (rúhání), ez a fentebb említett három 

fogalom

⚫ testi (dzsuszmání), ezek: a Próféta, az 

örökség kezelője (Ali), az imám, a „vallás 

érve” (huddzsa), aki az imám nevében 

igazgatja a világot és a hitterjesztő (dá’í). 



Az imám és földi képviselője

⚫ A „tudás érve” (huddzsat al-’ilm) átadja a 

beszédet (tudást) az embereknek és a tudást 

keresőknek

⚫ az imám pedig átadja az „érvnek”, vagyis 

éppen a földi létben lévő képviselőjének a 

parancsot és a képzeletet (látomást). 



A rejtőzködő imám megjelenése

⚫ A világ végét és a feltámadást fogja jelenteni

⚫ Mindenki jutalmat vagy büntetést kap 

cselekedetei szerint

⚫ A kor imámja a Kiválasztott (Mohamed) 

örököse

⚫ Az imám lelke a képzelet fényével van tele



Az ezoterikus értelmezés

⚫ A bátinita („belső”, ezoterikus) értelmezés: az 

isteni törvények kettős jelentése, felszíni és 

mély.

⚫ Belső értelmezés nélkül nem lehet az isteni 

valóságot föltárni.



Bátinita tanítások

⚫ A Próféta állítólagos szavai: „Mint ahogy a 

testnek a lélek (rúh) nélkül nincs értelme, 

ugyanúgy  a saríának nincs igazi értelme 

mélyebb magyarázat és értelmezés nélkül

⚫ Aki nem ismeri az isteni rendelkezések belső 

értelmét, az nem ért a vallásból semmit 



Iszmáilita dogma a prófétaságról –
1.

⚫ Az iszmáilita tanítások szerint Isten hét nagy 

prófétát küldött, akik „beszélők” (nátiq), azért, 

hogy terjesszék és tökéletesítsék az iszlám 

vallását. Ezeknek a nagy prófétáknak van 

mindig egy segítségük is, a „hallgatag” 

(számit) imám. 



Iszmáilita dogma a prófétaságról –
2.

⚫ Minden egyes hét számit lánc után egy nagy 

nátiq (beszélő) lett elküldve, hogy 

tökéletesítsék az iszlám vallást. 



Iszmáilita dogma a prófétaságról –
3.

⚫ Ádám mellett a fia Szét, Noé mellett Sém, 

Ábrahám mellett Iszmáíl, Mózes mellett Áron, 

Jézus mellett Simon (Péter), Mohamed 

próféta mellett Ali ibn Abí Tálib volt a 

„hallgatag”. Ez a lánc fejeződött be 

Mohamed ibn Iszmáíllal, mint prófétával és 

Majmún al-Qaddáh imámmal, a fátimida

tanok megalapozójával. 



Ciklikusság

⚫ A hetes szám jelentősége: 7 imám, 7 próféta, 

a történelem 7 ciklusát jelenti

⚫ Minden ciklus megszilárdítja az előzőt

⚫ A ciklikus fejlődés folyamatos – nem fogadják 

el, hogy Mohameddel befejeződött volna a 

kinyilatkoztatás, a hetedik imám a folytatója 

⚫ Ezzel szembe kerülnek mind a szunnita, 

mind az imámita síita nézetekkel





Az iszmáilí „titkos tanítás” (ta’lím) tana

⚫ A szent iratok rejtett értelmezése fokozatos 

titkos tanítás útján történhet

⚫ A „megismerő” a tanítás fokozatai keresztül 

ismeri fel, hogy csak egy Igazság (Haqq, 

Isten) van – beavatási folyamat

⚫ A pozitív tartalmú („felszíni” értelmezésű) 

vallási tanítások érvénytelenek – csak a 

hiteles iszmáilita értelmezés tudja élettel 

megtölteni őket



Qarmati mozgalom

⚫ IX. sz.: Hamdán Qarmat vezetésével 

társadalmi-vallási mozgalom

⚫ Az iszmáilita eszmék szélsőséges változata

⚫ 890: Kúfa körül bázis, adószedés a környező 

tartományokban, kommunisztikus 

tulajdonviszonyok, minden az vezető, imám 

irányítása alatt



Qarmati terror

⚫ K-Arábiában qarmati állam, rablóhadjáratok

⚫ Mekka elfoglalása és a Fekete Kő elrablása, 

megrongálása

⚫ A X. sz. első harmadára megsemmisítik a 

qarmati államot

⚫ Alapja az „Isten királyság” volt, az uralkodó 

imám egyben a várt mahdi (megváltó)



Fátimida iszmáilita tanítások

⚫ Neoplatonisztikus tanítások a világot uraló 

triászról: az Egy, az Ész és a Lélek átalakult:

⚫ Az Istenhez vezető út triásza: Mohamed 

(sors, szerencse dzsadd), Ali (titkok 

feltárása, fath), Imám (képzelet, látomás 

khajál).

⚫ Ezek a szakkifejezések a Koránból 

származnak, egyéni értelmezésük az 

iszmáilitáktól.



Az iszmáiliták két ága – 1. drúzok

⚫ Elsősorban Szíriában és Libanonban élnek, 

de Izraelben is, sok a kivándorolt

⚫ A meggyilkolt fátimida kalifa, al-Hákim 

(megh. 1020) hívei menekültek el 

Egyiptomból, várják visszatérését

⚫ Drúz szertartások hatása az európai 

szabadkőműves mozgalomra (a keresztesek 

közvetítésével)

⚫ Titkos könyvek, tanítások mai napig



Al-Hákim bi-Amr Alláh kalifa és szent



A drúz név eredete

⚫ Mohamed ad-Darazí nevéből származik, aki 

Hákimkalifa fő teoretikusa és hitszónoka volt, 

majd Libanonba menekült, a hegyekbe

⚫ Dzsabal ad-drúz, „a drúzok hegye”



A drúzok elterjedése



A drúz vallás és mozgalom jelképei



Drúz főnökök és vallástudósok



Drúz politikus vallási emberekkel



Az iszmáiliták két ága – 2. nizári

⚫ Napjaink legnagyobb iszmáilita szektája, 

világszerte 15 millió nizári iszmáilí él

⚫ 1094: a fátimida kalifa Musztanszir halála 

után trónviszály Nizár és Muszta’lí hívei 

között – Muszta’lí hatalomra jutott, Nizár 

Alexandriába menekült, legyőzték

⚫ 1095: kivégezték



Aszaszinok

⚫ Haszan-i Szabbáh dá’í (hitszónok) a 

nevében vallási mozgalmat hirdetett, 

Szíriába menekültek, visszavárják Nizárt

⚫ Az egész Közel-keleten várrendszert 

birtokoltak – aszasszinok, Alamut (Irán) 

központ, a „Hegy Örege”, a XII-XIII. 

században.



Nizári zászló, „az én zászlóm”



Nizári (aszaszin) várrendszer



Az alawita síita szekta

⚫ A 11. imámtól, Haszan al-Aszkarí, 
származtatják magukat. Nevük jelentése „Ali 
hívei”, de kívülállók az imám tanítványáról, 
Ibn Nuszajrról (megh. 868) nuszajritáknak 
nevezték őket.

⚫ Hittanukat mindig titokban tartották

⚫ Isteni triász: az Egy Isten három aspektusa

⚫ Ciklikusan megjelennek emberi formában



Alawiták

⚫ Ma Szíria lakosságának 12% alawita

⚫ A szunniták üldözték őket egészen a francia 

védnökség koráig, a II. VH-ban katonák

⚫ 1970 után az Aszad családdal együtt 

hatalomra jutottak Szíriában



Az alawiták jelképe

⚫ Ali Isten barátja / Nincs (harcos) férfi más, 

csak Ali / Nincs olyan kard, mint Ali kardja



Alawita harcos az I. VH után



Kisebbségi autonómiák az I. VH után
Szíriában a francia protektorátus 
idején



Alawiták szíriában



Alawita mecset Libanonban



Ali-iláhi szekta

⚫ Saját nevük: Ahl-i Haqq (az Igazság népe)

⚫ Iráni síita szekta, régi keverék vallási 

nézetekkel

⚫ Nem egy törzs vagy nemzet vallási irányzata

⚫ Törökök, kurdok, lúrok, guránik, perzsák 

követik

⚫ Nincs eredeti könyvük, Alit istenítik

⚫ Ghulát, „szélsőségesek” az imámita síiták 

szemében


