
A nő az iszlámban IV. óra
2019. október 1.

A Fátyol viseléséről



A fátyol a Koránban
A szunnita Korán értelmezés

• A szunnita Korán értelmezés alapja „a 

kinyilatkoztatás okainak” a vizsgálata (aszbáb an-

nuzúl) – az érvényességet meghatározza

• A szunniták közül a hanbaliták (ma: Szaúd-

Arábiában), továbbá a síiták (ma: Irán, Irak nagy 

része) nem ismerik el – nem kell kutatni az isteni 

szándékot, minden érvényes mindig, ami a Koránban 

van



A fátyol a Koránban
Speciális és általános rendelkezések

• Vannak a Koránban rendelkezések, amelyek „speciálisan” a 

Prófétára vonatkoznak (pl. több mint 4 feleség), míg mások 

általános érvényűek és mindenkire vonatkoznak.

• A Korán jogi értelmezésének másik alapja ez a „speciális” és 

az „általános” vonatkozás. A hanbaliták és síiták ezt sem 

ismerik el (helyette: szó szerinti értelmezés).

• Ezt is elsősorban a kinyilatkoztatás okai tudományág volt 

hivatva kideríteni.

• A fátyolviselés koráni előírása kérdésében döntő ez a tényező.



A kinyilatkoztatás, Isten szándékának a 

vizsgálata a Koránban

• Példa:

• Korán Az asztal V/44 „Akik nem aszerint ítélkeznek, amit Allah 
kinyilatkoztatás gyanánt leküldött, azok a hitetlenek.”

• Későbbi általánosítás: vezetők és vezetettek (nép) hitetlenné 
nyilvánítása.

• Eredeti értelme: egyes medinai zsidók megfeddése, mert nem 
követik az isteni törvényeket.

• Általánosítható ezen az alapon a mindenkori államra és 
polgáraira, akik nem Isten törvényei szerint ítélkeznek.



A fátyol az iszlám előtt és a korai időkben

• A fátyol az iszlám előtt – nem általános. „Cicomázás, 
illatosítás”. „Leányvásár” a Ka’ba körül.

• Pogánykor: meztelen körözés a Ka’ba körül

• Iszlám: elítéli, de fedetlen arcot követel meg a nőknek a 
zarándoklat idején



A fátyol (hidzsáb) a Koránban

Mekkai korszak

• Mekkai korszak (610-622), az iszlámnak kevés követője van

• Medinai korszak (622-632) Mohamed a közösség vezetője

• 1. A mekkai időszakban 5 helyen – mindig „függöny, lepel, 

paraván” jelentésben.

• (i) Mária XIX/16-17: „elfüggönyözte magát tőlük”

• (ii) Éjszakai utazás XVII/45: „láthatatlan függöny”

• (iii) Tanácskozás XLII/51: „függöny mögött”

• (iv) A magaslatok VII/46: „közöttük válaszfal van”

• (v) Megmagyaráztattak XLI/5: „szívünket lepel borítja”



Fátyol a Koránban

Medinai korszak

• 2. A medinai időszakban 5 hely vonatkozhat a fátyolviselésre: 

• (i) A szövetségesek XXXIII/32-33: „ne cifrálkodjatok” (a 

hidzsáb szó nem fordul elő)

• (ii) A szövetségesek XXXIII/53: „függöny mögül 

kérjétek”

• (iii) A szövetségesek XXXIII/59: „borítsák magukra 

köntösüket” (a hidzsáb szó nem fordul elő, dzsalábíb)

• (iv) A fény, XXIV/31: „a hívő nők süssék le a szemüket” 

(a hidzsáb szó nem fordul elő)

• (v) A fény, XXIV/60: „ne cifrálkodjanak” az öreg nők



A két legfontosabb, vitatott

Korán vers

• 3. A szövetségesek XXXIII/59 és a A fény, XXIV/31 a két 

fontos hely 

• 4. De: ld. A szövetségesek XXXIII/53: „a Próféta feleségei ne 

házasodjanak meg az ő halála után” – nem vonatkoztatható 

minden özvegyre!



Köntössel való betakarás

v. hidzsáb vers

• A szövetségesek XXXIII/59:

• „Ó Próféta! Mondd a feleségeidnek és a lányaidnak és a hívők 

feleségeinek, hogy borítsák magukra köntösük egy részét. Ez 

jobban megfelel annak, hogy felismerjék őket és ne érje őket 

rágalom.”

• Köntös = dzsilbáb

• Ezt nevezik a fátyolviselés hívei „a fátyol 

kinyilatkoztatásának”, kétszeres általánosítással

• Köntös – fátyol ?

• Esti szükséglet elvégzése – állandó használat

• Ún. általános(ítható) törvény



A kinyilatkoztatás oka

• A muszlimokkal ellenséges érzelmű „képmutatók”, szexuális 

zaklatók ellen

• Ne tévesszék őket össze rabnőkkel

• Este a sátorból, házakból kimentek a sivatag szélére dolgukat 

végezni az asszonyok

• Nem voltak illemhelyek a városon belül



Tabarí Korán magyarázata

(X. sz.)

• Mit kell beborítani? Testük egy részét, arcukat, vagy egész 

testüket és fejüket? 

• „A magyarázók egy része szerint egész arcukat és fejüket, csak 

az egyik szemük maradhat kívül.”

• „Mások szerint: Csak azt parancsolta meg Isten, hogy fogják 

össze a köntösüket a homlokuknál (vagyis ideiglenesen hajtsák 

fel, hogy ne látszódjon jól az arcuk).”

•



A férfiak (is) ügyeljenek a szemérmükre

• A fény, XXIV/30:

• Mondd a hívő férfiaknak, hogy süssék le tekintetüket és 

ügyeljenek a szemérmükre! Ez illendőbb (tisztább) számukra. 

Istennek tudomása van arról, mit cselekszenek.



Szemlesütés, díszek, szemérem eltakarása

a nők számára

• A fény, XXIV/31 

• „És mondd a hívő nőknek, hogy süssék le tekintetüket és 

őrizzék szemérmüket és díszeiket ne mutassák ki, csak azt, ami 

(normálisan) látható! Kendőjükkel takarják el ruhakivágásaikat 

és ne mutassák a díszeiket, kivéve férjüknek, atyjuknak, 

apósuknak, fiaiknak, férjük fiainak, fivéreiknek, fivéreik és 

leánytestvéreik fiainak, asszonyaiknak, a rabnőknek, akiket 

jobbjuk birtokol, férfiszolgáknak, akikben már nincs (nemi) 

vágy, és gyerekeknek, akik még nem tudnak semmit a nők 

szemérméről. És nem szabad a lábukkal dobogni, nehogy 

kitudódjék az elrejtett díszük.”

• Kendő = khimár



Mit jelent a „dísz”?

• A „szemérem” szó mellett a dísz nem túl értelmes

• Lehet-e a dísznek szexuális jelentése?



Áisa (a Próféta felesége)

esete

• Áisa, a Próféta legfiatalabb felesége lemaradt a hazatérő 

karavánról és egy fiatal férfi hozta meg éjjel

• Botrány, a Próféta nem tudta, mit tegyen

• Kinyilatkoztatás a rágalmazók büntetéséről

• A Próféta feleségeit el kell kendőzni

• A fő rágalmazó anyja elesik a köntösében és megátkozza a fiát



Muhammad Abduh, A XIX. sz. iszlám 

reformmozgalom elindítója

• Muhammad Abduh (1849-1905) egyiptomi 

vallástudós, 1899-től haláláig Egyiptom főmuftija

• A reform (iszláh) gondolat atyja, a modernizmus 

elindítója az iszlámban



Muhammad Abduh a fátyolról

• A szövegek nem utalnak egyértelműen az arc és fej 

beborítására, az arcfátyolra

• Három nézőpont:

• 1. A szabad önrendelkezés (taszarruf) szempontja

A nőnek mindent szabad, amit a férfinak

2. A realitás, valóságos helyzet szempontja

A fátyol szokás, történelmi-társadalmi valóság

3. Az értelem és társadalmi érdek szempontja

A fátyol akadálya a fejlődésnek, gátolja a munkát, 

együttélést, a női szabadságot



Népviseletből vallási előírás

• 1. Arábia az iszlám előtt – csak Mekkában, előkelő hölgyek

• 2. Beduinok – nem

• 3. Modern beduinok – csak a városok, falvak közelében

• 4. Falvak – nem, ha egy nemzetség, törzs

• 5. Városi szokás (vö. a mecsetlátogatás tilalmával)

• 6. A fátyol ellen a XIX. sz. végétől (nehezíti a tanulást, munkát)

• 7. 1967-ig fokozatosan eltűnik

• 8. Politikai okokból fordul meg az irányzat, 1967-es vereség, 1979-
es iráni iszlám forradalom

• 9. Népviseletből politikai öntudat

• 10. Vita: mi látszhat ki a női testből? Kesztyűviselet!



A fátyol védelmezői

• 1. Ugyanebből a két versből (ája) és a hagyományokból 

indulnak ki.

• 2. „libász at-taqwá” – az istenfélelem ruházata nőknek 

(férfiaknál nincs ilyen!) 

• 3. Elsősorban a XXXIII/53 az alap (szemlesütés), utána 

adottnak veszik a fátyol kötelezettségét.



Népviseletből vallási előírás

• 1. Arábia az iszlám előtt – csak Mekkában, előkelő hölgyek

• 2. Beduinok – nem

• 3. Modern beduinok – csak a városok, falvak közelében

• 4. Falvak – nem, ha egy nemzetség, törzs

• 5. Városi szokás (vö. a mecsetlátogatás tilalmával)

• 6. A fátyol ellen a XIX. sz. végétől (nehezíti a tanulást, munkát)

• 7. 1967-ig fokozatosan eltűnik

• 8. Politikai okokból fordul meg az irányzat, 1967-es vereség, 1979-
es iráni iszlám forradalom

• 9. Népviseletből politikai öntudat

• 10. Vita: mi látszhat ki a női testből? Kesztyűviselet!



Európai muszlim nők

• A fejkendő (hidzsáb) betiltása a francia iskolákban 

(tilos minden vallási jelkép, a kereszt is)

• Dániában tilos az utcán burqában (teljes arcfátyolban) 

járni

• Anglia nem hoz ilyen intézkedéseket



Európai muszlim nők tüntetnek

a fátyol mellett



Angliai muszlim nők tüntetése



Angliai tüntetés a francia 

kendőtörvény ellen



Modern tradicionalista muszlim nő

Európában


