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Ks. Krzysztof Kościelniak1

Hermeneutyka Koranu w świecie islamu.
Rozumienie objawienia, typy egzegezy 

i kontrowersje wokół krytycznego badania 
świętej księgi

Analizując zasadnicze tezy apologetyki muzułmańskiej na te
mat Koranu1 2, można zobaczyć w nich niejako lustrzane odbicie 
tez teologii katolickiej na temat Biblii. Zestaw tych tez można spa
rafrazować w trzech punktach.

1. Argument popularności (powszechności) Księgi obja
wionej. Według teologów muzułmańskich Koran (który określa 
się jako Al-Quran al-Kańm „Szlachetną Księgą” - jljSJl) jest 
najczęściej czytaną Księgą na świecie. Niektórzy muzułmanie na

1 Ks. Krzysztof Kościelniak, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskie
go, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, islamolog, historyk 
Orientu, historyk religii, specjalista z zakresu orientalnego chrześcijaństwa. 
Studiował w Polsce (PAT, UJ), w Niemczech (Heidelberg), Egipcie (Kair), Syrii 
(Damaszek), Wielkiej Brytanii (Londyn) i Nowej Zelandii (Auckland). Autor 
ponad 120 publikacji naukowych (w tym 18 monografii) w języku polskim, 
angielskim, francuskim, niemieckim i arabskim. Członek wielu prestiżowych 
towarzystw naukowych w kraju i za granicą. Wygłosił ok. 150 referatów nauko
wych w Polsce i kilkunastu krajach świata. W roku akademickim 2016/2017 
wykładowca kilku uczelni na Tajwanie.
2 Istnieje bogata literatura drukowana i online na ten temat. Zob. A.M. Muta-
hhari, Understanding the uniqueness of the Quran, Ahlul Bayt 2013; M.A. Wa- 
hab, The Excellent Qualities of the Holy Quran, Islambasics Library,
http://www.islambasics.com/view.php?bkID=121&chapter=l;http://www. 
islambasics.com/view.php?bkID = 121&chapter=l, dostęp 12.04.2016; 
acjïE cTiL - jljäll, w: jAUVI http://www.arabesl.com/2016/01/
Reading-download-interpretation-Koran.html, dostęp 12.04.2016.

http://www.islambasics.com/view.php?bkID=121&chapter=l;http://www
http://www.arabesl.com/2016/01/
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wet twierdzą, że wydrukowano miliardy egzemplarzy tej księgi3. 
Wydaje się jednak, że za przesadę należy uznać stwierdzenie, iż 
Koran został przetłumaczony na „wszystkie języki świata”4. Z ko
lei Bibliści katoliccy z dumą podkreślają, iż Biblia w całości lub 
częściowo przetłumaczona została na 2883 języków spośród 6918 
języków świata5.

2. Argument ponadczasowości (uniwersalności). Zdaniem 
muzułmanów jedynie Koran jest uniwersalny, służy jako prze
wodnik i będzie przydatny we wszystkich czasach wszystkim 
ludziom6. Również katolicy podkreślają, iż przesłanie Biblii jest 
ponadczasowe.

3. Argument komplementarności. Teologowie muzułmań
scy przekonują, że Koran jest księgą, która zawiera wszystkie od
wieczne prawdy zawarte we wszystkich wcześniej objawionych 
księgach (XCVIII,4). Z drugiej strony, w nauczaniu katolickim 
podkreśla się dobitnie, że Objawienie Biblii zawiera całą prawdę 
o Bogu i człowieku7.

3 Zob. O. McAteer, The most popular book of all time, w: http://metro. 
co.uk/2015/07/15/the-most-popular-book-of-all-time-isnt-harry-pot- 
ter-5297319/, dostęp 22.07.2015.
4 Zob. <2bül Clili] £ _ i A ^ j  _yl jlil dlii S A'C j (Jjjjjj - i d  j  ^1 y* (Jdal 
w: //www.arabesl.com/2016/01/Reading-download-interpretation-Koran.html
[data dostępu 12.05.2016].:

5 Zob. Biblijne Stowarzyszenie Misyjne, http://www.bsm.org.pl/pl/artykuly/ 
biblia/statystyki_stan_tlumaczenia_b iblii.html, dostęp 12.04.2015.
6 Zob. wypowiedź profesora Kazi Nurula (Department of World Religions and 
Culture, University of Dhaka, Bangladesh): „Islam is a religion that holds that 
peace is the summum bonum or the highest goal of man’s life and that a total 
surrender to the will of God is the only means of attaining that goal”. K. Nurul, 
Islam: The Quranic Message of Universalism and Religious Pluralism, „Dialo
gue & Alliance” 27/2013, s. 101.
7 Szerzej na ten temat zob. К .  Kościelniak, Uniwersalistyczne roszczenia islamu, 
w: Uniwersalizm chrześcijaństwa a pluralizm religii, Tarnów 2000, s. 132-153. 
Zazwyczaj apologetyka muzułmańska koncentruje się na podkreślaniu warto
ści objawienia koranicznego:

jljsilj . - I j  Ajic. aÛI ^ '. — . ^ 7- (Jjidlj jld  I j . J— . Tl .Uli jljill

http://metro
http://www.arabesl.com/2016/01/Reading-download-interpretation-Koran.html
http://www.bsm.org.pl/pl/artykuly/
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Niezależnie od tego, czy muzułmańskie tezy brzmią bardziej 
lub mniej prowokacyjnie dla teologów katolickich, Koran posiada 
fundamentalne znaczenie w islamie.

a) Po pierwsze, Koran wyznaczał treść i kierunek całej kulturze 
i cywilizacji arabsko-muzułmańskiej.

b) Po wtóre, z Koranu i sunny wyrosła nauka prawa muzuł
mańskiego zw. fikh i szariat.

c) Po trzecie, Koran był inspiracją do spekulacji religijno-filo
zoficznych (np. dla słynnych mutazylitów).

d) Po czwarte, Koran stał się bazą dla ezoteryki szyizmu i ale
gorycznych odczytów sufizmu.

e) Wreszcie po piąte, zarówno fundamentaliści, jak również 
moderniści islamscy, właśnie z Koranu wydobywają uzasadnienie 
swoich postaw bądź radykalnych (tradycjonalistycznych), bądź 
otwartych na nowoczesność.

Zanim przystąpię do prezentacji wielu złożonych zagadnień 
egzegezy koranicznej, należą się dwa fundamentalne wyjaśnienia.

Po pierwsze, teologia muzułmańska rozróżnia objawienie wła
ściwe tanztl (<Jj j2) którym jest sam Koran* 8, od natchnienia wahy 

lub ilhäm którego Bóg udzielał wszystkim prorokom 
(także Mahometowi) w celu kierowania ludem i organizowania 
kultu9.

Po wtóre, mimo pewnej zbieżności muzułmańskie rozumienie 
objawienia nie pokrywa się z chrześcijańskim dogmatem o na

iSlI J a I ( j l j i l l  (Jal i  <А I — ' 4 ü l L jâ  Ł ( jiji] l (-Jjä ll ( jl^  li]  Ł^aAMl (J^aS

i c .  c i l l i l i  ( iS lI  U S i j  j A  ( ( j ] ^ i ] l  I J S J  ( _ ^ i ] l j  ( Ü  1,  ÙJU ( j l j ä i ]  ^ . ■ - G  ( A l L a a L k j  A jLaĄ LU  

. Alil ( (US ^ i  3 (A jJAâllj A ^ I r . JjaJ (JaC. __jl j i i l

J^lc. ^  j l i j l  JA* aA_ jS 3 l j  (CjIA M I (JLö I J  ' .. d lE lM l __j.a öA jC. __jl j i ] l  bę.\ jß  tJ li]

ö^J Î - j Ur ^  Ir. L iE j ^  lf~. . I , j  A (Ir. aûI ^  I . ^ aûI J  j  I ■ ■ ( i] ] i] j ła]  A jlja  

zob. http://www.arabesl.com/ 2016/01/Reading-download-interpretation-Koran. 
html, dostęp 12.05.2016.
8 Zob. S. Wild, The Qu’ran as Text, Leiden 1996, s. 137. 138. 141. 147.
9 Zob. G. Tamer, Revelation, Muhammad in History, Thought, and Culture. An 
Encyclopedia of the Prophet of God, red. C. Fitzpatrick, A. Walker, t. II, Santa 
Barbara 2014, s. 524-527.

http://www.arabesl.com/
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tchnieniu Biblii. Ta ostatnia uwaga jest fundamentalna dla pierw
szej części naszych rozważań10 11.

1. Natura ksiąg objawionych  
w  islam ie i chrześcijaństwie

Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy księgą objawioną a na
tchnioną. Teologia chrześcijańska do opisu statusu Biblii używa 
terminów: „objawienie i natchnienie”. Teologia islamu zaś po
sługuje się jedynie terminem „objawienie”11.

_____ L  Ä ______
H

-------- f  Л ---------
Według katolickiego ujęcia Biblia zawiera słowo Boże wypo

wiedziane przez człowieka, dzięki czemu jest to słowo całkowicie 
Boże i całkowicie ludzkie. Innymi słowy, używając klasycznej 
katolickiej terminologii, Bóg jest przyczyną główną objawienia 
(causa principalis) ale równocześnie człowiek posiada swój ludzki 
udział w zapisie prawd jako przyczyna narzędna (causa instru- 
mentalis). Zatem przez natchnienie biblijne teologia katolicka ro
zumie bezpośredni, pozytywny i nadprzyrodzony wpływ Boga na 
umysł i wolę piszącego, dzięki czemu Biblia jest dziełem dwóch 
autorów: Boga i człowieka12.

10 Zob. M.M. Azami, The History of the Quranic Text from Revelation to 
Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testaments, Leice
ster 2003.
11 Na ten temat zob. szerzej: I. Glaser, Towards a mutual understanding of Chri
stian and Islamic Concepts of Revelation, „Themelios” 7/1982, s.16 -  22;
12 Zob. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, Kraków 2010, 
s. 5-124. W podobnym duchu problem ujmuje zdecydowana większość kato

(brak działalności 
człowieka. Koran dzieło 
Boga w treści i formie)

objawienie i natchnienie

(dzieło „całkowicie Boskie i 
całkowicie ludzkie")
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W przeciwieństwie do tej koncepcji, muzułmańskie rozumie
nie objawienia akcentuje aspekt wiernego kopiowania słowa Bo
żego. W tym ujęciu najważniejsze jest, że Mahomet jako „pieczęć 
proroków” (óy^l Hat am an-nabïyïn) posiadał widzenia anioła
Gabriela (cfejfO przekazującego słowa Boga, którym towarzyszy
ły konkretne objawienia słuchowe13. Jedynie usłyszanym słowom 
przypisuje się boskie pochodzenie. Zatem warunkiem objawienia 
jest realna komunikacja. Teologowie muzułmańscy nauczają, iż 
słowa te zostały wiernie utrwalone w pamięci Proroka (był on nie
piśmienny), mimo, iż jak wiadomo Mahomet posiadał objawienia 
przez blisko 22 lata pomiędzy 610 a 632 rokiem. W odróżnieniu od 
chrześcijańskiego pojęcia natchnienia biblijnego, muzułmanie nie 
dopuszczają zatem w Koranie jakichkolwiek elementów działalno
ści człowieka. Koran jest objawiony przez Boga, zarówno w swej 
treści jak i formie. Takie statyczne ujęcie powoduje, iż tradycyjna 
teologia islamu uważa za objawione nawet interpunkcję Koranu.

lickich bib listów; zob. H. Muszyński, Słowo natchnione, Kraków 1983; A. Pa
ciorek, Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Tarnów 2003; Wstęp ogólny do Pi
sma Świętego, red. J. Szlaga, Poznań-Warszawa 1986. Nieco inaczej rozkładają 
akcenty nurty protestanckie rozwijając koncepcję natchnienia myśli; zob. G. 
Pfandl. Natchnienie werbalne czy natchnienie myśli?, w: Lekcje biblijne: Dar 
proroctwa w Biblii i historii adwentyzmu, 1/2009, s. 39.
13 Teologia muzułmańska z upodobaniem rozwija temat. Zob. np. wyjaśnienie, 
wjaki sposób Mahomet otrzymał objawienia słuchowe od anioła Gabriela:

(_5j ü  La I ^ )2 2 1  (Jä j  A i j - a  ^k  A j lc .  J&l ^  L  ^ L u a l l  A j lc .  l i l i a l  - 1

AJä .J ^k

A _ L-aL -a£  I j j J  aJ  V j  < ^ j l j  L j L l ^ l j  - 2

L g jc  J&l A -L jL r. ( jC . ôAÎuiJ }A _ ^J^ _ ^a  ^к (_ £ j|L â j} l û l j ^ ;  La (JJjI a  c b j

c ś L j l j  A j lc .  j& l  (JL lu Aj c . ^ L loA  U J jL a J l ( j l

A j lc .  J&l ûAujl j A j  A_L-aL-a  ( J le  l i l i a l

J j S J l j  I JA  . . . J j â j  La C5i ^ l £ j â  cś ila il ^  U U ä Ij  ; J l £  La A_La C u C - j  J â j   ̂
j l  j l  A_La C jIj  ^ L u a î l  A j l c  ( jC . V j  £ t>5-LU A_La

. b k  L j ^ j  a  L q j \I Aj  A_l£ C^LLa

http://shamela.ws/browse.php/book-12112/page-26, dostęp 12.04.2016.

http://shamela.ws/browse.php/book-12112/page-26
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2. Utwierdzenie koncepcji niebiańskiej tablicy

Ta statyczna koncepcja objawienia koranicznego uwikłała teo
logię muzułmańską w wiele kłopotów interpretacyjnych. Świad
czą o tym choćby zaciekłe dyskusje filozoficzno-teologiczne po
między słynnymi mutazylitami -  tzw. zwolennikami interpretacji 
islamu w oparciu o arystotelesowskie principia -  a tradycyjnymi 
teologami sunnickimi.

Koncentrowały się one m. in. na problemie pra-egzystencji 
Koranu. Z wielką pasją dyskutowano, czy jest on odwieczny, czy 
też bytem stworzonym14 15. Ortodoksyjni teologowie uważali, że 
skoro prawdy Boże są odwieczne, zatem Koran jest również od
wieczny. Mutazylici przeciwnie, odrzucali ideę odwiecznego Ko
ranu, ponieważ słowo Boże - zwłaszcza jako byt stworzony przez 
wypowiedzenie -  nie jest tożsamy z Bogiem. Przyjęcie odwiecz- 
ności Koranu oznaczało dla nich formę dualizmu metafizyczne
go - odwieczne współistnienie Boga i słowa Bożego jako dwóch 
odrębnych bytów. To zaś przeczyłoby nie tylko logice, ale również 
czystemu monoteizmowi, czyli idei tawhid ß)'\

W ferworze polemik ortodoksyjna teologia muzułmańska 
IX wieku wypracowała obowiązującą do dziś teorię Al-Lauh al- 
-Mahfüz (JijtoLdl £jUl), czyli przyjęcie odwiecznej egzystencji 
Koranu w postaci „zachowanej tablicy”. Znaczące zasługi na tym 
polu miał Abń ‘Abdallah Ahmad ihn Muhammad ihn Hanbal aś- 
-Saibänl (780-855). W końcu średniowiecza była to już niezwykle 
utrwalona koncepcja, o czym świadczy m.in. słynny komentarz 
Tafsir al-Galalayn autorstwa Galäla-ad-DIna Muhammada Ibn-

14 Zob. P. Lory, Les Commentaires ésotériques du Coran, Les Deux Océans, 1990; 
Traité sur le nom Allah, Ahmad ihn Muhammad Ihn ‘Atä’ Allah, tr. M. Gloton, 
Les Deux Océans, 1981.
15 Na ten temat zob. szerzej: J.R. Peters, God’s Created Speech: A Study in the 
Speculative Theology of the Mu’tazili Qad- 1-Quddt Abu al-Hasan ‘Abd al- Jab- 
bar ibn Ahmad al-Hamadani, Leiden 1976.
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-Ahmada al-Mahalliego oraz Galäla-ad-DIna ‘Abd-ar-Rahmäna 
Ibn-Abï-Bakra as- Suyütlego z XV wieku. Komentując surę 97 pt. 
Przeznaczenie -  Al-Qadar wers pierwszy: „Zaprawdę, zesłaliśmy 
Koran w Noc Przeznaczenia!” ów komentarz stwierdza, że w noc 
al-Qadr, Koran został objawiony po raz pierwszy na ziemi z od
wiecznie istniejącej tablicy - al-Lauh al-Mahfiiz. Teologowie mu
zułmańscy niemal jednocześnie zaczęli utożsamiać ową praksię- 
gę -  „odwieczną tablicę” z tzw. „Matką Księgą” - Umm al-Kitäb 

?j) bazując na koranicznym wersie 13,39: „Bóg ściera to, co 
chce, i utwierdza. U Niego znajduje się Matka Księgi”16.

W takim ujęciu pośrednikiem objawienia -  jak już wspomnia
no - był archanioł Gabriel, który podyktował Prorokowi słowo 
po słowie wszystkie fragmenty owej Pra-księgi. Według klasycz
nych rozważań teologów muzułmańskich Mahomet miał nie 
dokonywać żadnych zmian ponieważ był niezwykle rzetelnym 
człowiekiem. Tak rozumiany tekst Koranu uznawany jest przez 
większość muzułmanów za nienaruszony i nienaruszalny17.

3. Konflikt ze zwolennikam i 
metody historyczno-kr y  ty cznej redakcji tekstu  

(Redaktionsgeschichte)

Rzecz jasna zaprezentowana powyżej muzułmańska teologicz
na wizja powstania Koranu, nie znajduje powszechnego uznania 
pośród orientalistów, literaturoznawców, historyków oraz części 
muzułmanów18.

£ ^ _ p o ^3  ̂ I 0 0

16 OrygiîMny zapis: I i i i  b, <'<yß 0 fi ■,fls'l
17 Zob. M. Larkin, The Inimitability of the Qur’an: Two Perspectives, „The Li
terature of Islam” 20/1988, s. 31-47; Nasr Abu-Zayd, The Dilemma of the Lite
rary Approach to the Qur’an, „Alif: Journal of Comparative Poetics” 23/2003, 
s. 8-47; M. Campanini, The Mutazila in Islamic History and Thought, „Religion 
Compass” 6/2012, s. 41-50.
18 Zob. szczegółowe analizy rozwoju doktryny muzułmańskiej prof. Josefa van 
Essa; J. van Ess, Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra.
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Paradoksalnie wizja Koranu bezbłędnie podyktowana Maho
metowi nie jest akceptowana w samej historiografii muzułmań
skiej. W rzeczywistości zachodziły bowiem zmiany w formie 
i układzie tekstu koranicznego. Pod względem historii redakcji 
tekstu Koran przechodził podobnie jak Ewangelie etap przekazu 
ustnego. Pierwotnie był tekstem liturgicznym, który recytowano 
z pamięci, a za życia Proroka nie istniała żadna pełna redakcja 
Koranu. Objawienia Mahometa były zachowywane w pamięci 
i przekazywane ustnie, tym bardziej, że - jak już o tym była mowa 
- Mahomet był niepiśmienny.

Po jego śmierci poleganie na ludzkiej pamięci stało się jednak 
niezwykle ryzykowne, gdyż zabrakło Proroka, który mógł kory
gować ewentualne odstępstwa. Z tego powodu już za panowania 
Abń Bakra, Abdalläha bin Abi Quhäfaha as-Siddlqiego (632-634) 
przystąpiono do tworzenia redakcji objawień Mahometa. Zbiory 
te nie spełniały jednak roli jednoczącej, gdyż poszczególne redak
cje różniły się między sobą. Oficjalną, ujednoliconą redakcję Ko
ranu przyśpieszyły kampanie wojenne Arabów, w których zginęło 
wielu bliskich towarzyszy Proroka, przechowujących Koran w pa
mięci. Np. już w słynnej bitwie pod Jamamą w 634 roku, a więc 
zaledwie dwa lata po śmierci Mahometa, zginęło ok. 700 zwolen
ników Proroka, pośród których był Sallm znający na pamięć im
ponującą liczbę koranicznych fragmentów19.

Eine Geschichte des religiösen Denkens im frühen Islam, t. I_VI, Berlin-New 
York 1992-1996; tenże, The Flowering of Muslim Theology, Cambridge 2006.
19 Zob. J. Gilchrist, Jam al-Qur’an: The Codification of the Qur’an Text, Mon- 
deor 1989, s. 67-75; C. Gilliot, Creation of a fixed text, w: The Cambridge Com
panion to the Qur’an, red. J. Dämmen McAuliffe, Cambridge 2006, s. 41-53. 
Znamienne, że zarówno tradycyjne jak i krytyczne prace na temat powstania 
Koranu bazują na tych samych źródłach, tzn. biografiach Mahometa. Zob. kry
tyczne wydania angielskie: Muhammad ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah (translated 
into English by A. Guillaume), Oxford 1978; Muhammad ibn Sa’d, Kitab al-Ta- 
baqat al-Kabir (translated into English by S. Moinul Haq), t. I-II, Karachi 1972; 
Muhammad ibn Umar al-Waqidi, Kitab al-Maghazi, t. I-III, London 1966.
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Zatem do czasu oficjalnej redakcji Koranu nie funkcjonował 
jeden Koran lecz liczne wersje Koranu (czy jak niektórzy wolą 
Korany), pośród których najbardziej znane były cztery redakcje: 
Ubaya ibn Ka’ba (zm. 649),‘Abdallaha ibn Mas tida (594-653), 
Abri Müsy al-Aś arlego (ok. 614-662 lub 672) oraz Miqdäda ibn 
Amra al-Bahrä lego (często znanego jako Miqdäd ibn Aswad 

al-Kindl, 585-653). Żadna z tych redakcji nie zachowała się do 
naszych czasów20.
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Najstarszy znany m anuskrypt Koranu (nie później niż 645) 

Birm ingham Quran manuscript 

Cadbury Research Library, University o f B irm ingham

20 Zob. informacje źródłowe: Materials for the history of the text of the Qur’an. 
The old codices, the „Kitäb al-Masähif” of Ibn Abi Däwüd, together with a col
lection of the variant readings from the codices of Ibn Ma‘shd, Ubai, ‘Ali, Ibn 
‘Abbäs, Anas, Abü Müsä and other early qur’anic authorities which present 
a type of text anterior to that of the canonical text of ‘Uthmän, ed. A.Jeffery, 
Leiden 1937; O. Hamdan, Studien zur Kanonisierung des Korantextes. Al-Ha- 
san al-Basris Beiträge zur Geschichte des Korans, Wiesbaden 2006, s. 11-14.
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Dysponujemy jednak świadectwem na ten temat w dziele pt. 
Kitab al-Fihrist (Księga katalog) Abü 1-Faraga Muhammada b. 
Abi Ya'qiib b. Ishäqa an-Nadlma al-Warräqa (zm. 995 lub 998). 
Ten sumienny egzegeta stwierdza np., iż w redakcji Ubaya ibn 
К а Ъ а  było o dwie sury więcej aniżeli w Koranie późniejszej ofi
cjalnej redakcji Usmana (644-656), to znaczy 116 sur. Natomiast 
Koran Abdalläha ibn Mas‘rida liczył tylko 111 sur; brakowało 
w nim pierwszej sury, Otwierającej, i dwóch ostatnich sur, tj. 113 
i 114 oficjalnej redakcji Koranu21.

Rzecz jasna różnice tekstualne poszczególnych redakcji ro
dziły spory i groziły rozbiciem wspólnoty. Dlatego kalif ‘Utmân 
ibn ‘Affän (644-656) podjął decyzję o ustaleniu i przygotowaniu 
jednej oficjalnej wersji tekstu Koranu. Dzieło to zlecił Zaidowi 
ibn Täbitowi al-Ansärlemu (zm. pomiędzy 662 a 676), któremu 
pomagało trzech wybitnych mędrców z rodu Proroka - Kurajszy- 
tów. Nowa redakcja została ukończona w 651 roku22.

Na rozkaz kalifa zniszczono wcześniejsze redakcje Koranu 
i przygotowano dużą liczbę identycznych egzemplarzy nowej 
wersji. Rozesłano je jako swoisty textus receptus do głównych 
ośrodków naukowych i religijnych kalifatu. Tylko ten tekst miał 
obowiązywać wszystkich wiernych, otrzymując zaszczytną na
zwę: Al-Imäm, tzn. „Przewodniczący modlitwie”. Ten autoryta
tywnie narzucony tekst bynajmniej nie został od razu przyjęty 
przez wszystkich. Przez pierwsze lata po jego powstaniu trwały 
spory, niemniej z całą pewnością to działanie kalifa doprowadziło

21 Zob. I. Goldziher, Beiträge zur Erklärung des Kitäb al-Fihrist, „Zeitschrift 
der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft” 36/1882, s. 278-284; J. Fück, 
Neue Materialien zum Fihrist, „Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen 
Gesellschaft” 90/1936, s. 298-321; F. Sezgin, Geschichte des arabischen Schrift
tums, 1.1, Leiden 1967, s. 385-388; Ibn-an-Nadim und die mittelalterliche ara
bische Literatur: Beiträge zum 1. Johann-W.-Fück-Kolloquium, (Halle 1987), 
Wiesbaden 1996.
22 Zob. M. Lecker, Zayd b. Thäbit, w: The Encyclopaedia of Islam. New Edition, 
t. XI, Leiden 2002, s. 476.
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do względnej stabilizacji doktrynalnej i zapobiegło dalszemu roz
chwianiu teologicznemu23.

Niestety obecnie krytyczne ukazywanie procesu redakcji 
Koranu (Redaktiongeschichte) dla większości środowisk muzuł
mańskich jest podstawą do oskarżeń o zarozumiałość, ignoran
cję, a nawet o wystąpienia przeciw islamowi mimo, że pierwsi 
muzułmanie uważali wielość wersji koranicznych za rzecz oczy
wistą.

Jak bardzo niebezpieczne - szczególnie dla muzułmanów - 
może być mówienie o tym, świadczy choćby kara jaka spotkała 
profesora Sulaymäna Baślra (1947-1991). Za twierdzenie, że Ko
ran był stopniowo redagowany, a islam nie wyłonił się w pełni 
uformowany z ust proroka, został wyrzucony przez okno z dru
giego piętra przez swoich studentów z uniwersytetu w Nablusie 
na Zachodnim Brzegu24 25. Zresztą dzieło S. Baślra Muąaddima fi  
at-târïh al-âhar: Nahhwa qirâ ah gadïda l-ir-riwäya al-Islâmiyya, 
czyli Introdukcja do innej historii: w kierunku nowego odczytania 
tradycji islamu25 znalazło się na czarnej liście wszystkich ortodok
syjnych muzułmanów począwszy od umiarkowanych tradycjona
listów do fundamentalistów. A przecież autor wyraźnie p rzeko-

23 Zob. F. Leemhuis, Ursprünge des Koran als Textus Receptus, w: Akten des 27. 
Deutschen Orientalistentages (Bonn -  28. September bis 2. Oktober 1998): 
Norm und Abweichung, red. S. Wild, H. Schild, Würzburg 2001, s. 301-308; 
Ch. Melchert, Ibn Mujahid and the establishment of seven qur’anic readings, 
„Studia Islamica” 91/2000, s. 5-22; F. Déroche, S. Noja Noseda, Sources de la 
transmission du texte coranique, t. I-II, Lésa 1998-2001; Cl. Gilliot, Une recon
struction critique du Coran ou comment en finir avec les merveilles de la lampe 
dAladin?, w: Results of contemporary research on the Qur’an: The question of 
a historico-critical text, red. M. Kropp, Beirut 2006, s. 33-137.
24 Zob. A. Stille, Scholars Are Quietly Offering New Theories of the Koran, „The 
New York Times” March 2, 2002, www.nytimes.com/2002/03/02/arts/scholars- 
-are-quietly-offering-new-theories-of-the-koran.html, dostęp 12.04.2016.
25 Zob. S. Baśir, Muqaddima fi at-târïh al-ähar: Nahhwa qirâ’ah gadïda 1-ir- 
-riwâya al-Islâmiyya, Jerusalem 1984.

http://www.nytimes.com/2002/03/02/arts/scholars--are-quietly-offering-new-theories-of-the-koran.html
http://www.nytimes.com/2002/03/02/arts/scholars--are-quietly-offering-new-theories-of-the-koran.html
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nywał, że uznanie historycznych procesów jakim podlegał Koran 
nie umniejsza jego religijnej wartości w islamie26.

4. Próby ustalenia rzeczywistej chronologii Koranu

Układ treści Koranu we wersji Usmana, porządek sur i wer
setów, używany obecnie, jest raczej schematyczny i często przy
padkowy. Materiał koraniczny bowiem uporządkowano nie 
chronologicznie, lecz według kryterium długości sur, zresztą nie
konsekwentnie, od najdłuższych bowiem do najkrótszych.

Krytyczne badania zwolenników Redaktionsgeschichte, czyli 
głównie orientalistów zachodnich, doprowadziły do odtworzenia 
chronologii powstawania sur i wersetów27 28. Dokonano tego przez 
studia filologiczne, czyli dokładną analizę języka i stylu z punktu 
widzenia historycznego. Pionierską pracę w tym zakresie wyko
nał Theodor Nóldeke (1836-1930), autor przenikliwego, wręcz ge
nialnego dzieła pt. Geschichte des Qorans2&. Ten wybitny niemiec
ki uczony oparł się na wspomnianym już dziele Kitab al-Fihrist

26 Autor jedynie akcentował długi proces kształtowania się fenomenu znanego 
jako objawienie islamu:

t clb®  ̂ 1 Â ljjia  û j lâ  CllâjàllLuI ЛЗ .lic. ÿ j jU i l  f ie , JjCùj 4_lLaC. ^jl i

lüJj i Cllilllil Jajjûljl ^  Vj (J AS J çd U]j (_£ÜI âCll (jlj
La ^]| J jjjlj (jlSj 4 A Qt‘-k ̂  l" ni h Clili J .A V- tâilj 4_lLaC. CliSjLui ûjlâil

dà̂ }| (jjiâj (JSS A A â̂ La ^ ^ j j a £ J J J  L)-4 f̂ $dl  ̂ d2lj
11 ĵjLaJ ÂLaC. 4_Q_iCâ . Clili (_f*l jC- -̂â Ldl î üi} À r.l n A1 ClQjl Cââ
4_1̂ L̂luVI û-llâ*]| L>~1 j J ld  L» nj’w A aL> Al 4_1Ĵ *]| AJjjjLluiilj 4_lC.LaJÂ.VI 4_li2l

A l’all L_Lll̂ jAl \ tâüi ^]| L àl l>i| 4_luiilj i ĵQâîl • ‘CbJiLuiVI LgiljSlĵ ej
Lfĉ JŁj Àc.Li-aj AjlÜI -laâJj 4_jIjS}1£ 4_1̂ LluVI TlĴ x]| û̂ LCaAl  ̂\y; ĉĴ jLlil 4_аЛал

4_LâLuûVI 4_ilĵ )ü ûCJCâ. ûç-ljà â_l̂ Â.VI

http://slatop.com/1643, dostęp 12.05.2016.
27 Zob. R.B. Williams, Historical criticism of the Koran, „Encounter” 30/1969,
s. 32-42.
28 Zob. Th. Nöldeke, Geschichte des Qoräns; 1.1: Über den Ursprung des Qoräns,
t. II: Die Sammlung des Qoräns, Bearb. von Friedrich Schwally, t. III: Die Ge
schichte des Korantexts, Bearb. von G. Bergsträsser, O. Pretzl, Leiden 2013.

http://slatop.com/1643
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autorstwa Abü 1-Faraga Muhammada b. Abi Ya'qiib a b. Ishäqa 
an-Nadlma (al-Warräqa) z Bagdadu (zm. w r. 995). Według an- 
Nadlma w Mekce miało powstać 85 sur, w Medynie zaś 2829. Surę 
Otwierającą potraktował oddzielnie, jako wprowadzenie do świę
tej Księgi.

Theodor Nöldeke ustalił, iż podział na sury mekkańskie i me
dyńskie jest starą tradycją islamu poświadczoną m.in. przez 
Muhammada b.'Umara b. Wäqida al-Wäqidlego (747-823)30. 
Ponadto niemiecki badacz brał pod uwagę fakt, że wśród wielu 
uczonych muzułmańskich istnieje świadomość, że kolejność po
wstawania sur nie odzwierciedla obecnego układu Koranu. Theo
dor Nöldeke dokonał na nowo klasyfikacji sur, biorąc pod uwagę 
zarówno treść, jak i formę językowo-literacką. Naukowiec utrzy
mał klasyczny podział Koranu na sury mekkańskie i medyńskie; 
w surach mekkańskich zaś wyodrębnił trzy grupy oraz etapy ich 
powstawania.

29 Szerzej na temat tego źródła zob. Ibn an-Nadlm und die mittelalterliche 
arabische Literatur. Beiträge zum 1. Johann Wilhelm Fück-Kolloquium (Halle 
1987), Wiesbaden 1996.
30 Na temat dokonań tego autora zob. szerzej: A.A. Duri, The rise of historical 
writing among the Arabs, Princeton 1983, s. 37-40; J. Marsden, The Chronology 
of the Maghäzi, „Bulletin of the School of Oriental and Asian Studies” 19/1957, 
s. 245-280; F. Rosenthal, A history of Muslim historiography, Leiden 1968, s. 
186-193; M. Lecker, The death of the Prophet Muhammad’s father: did Wäqidi 
invent some of the evidence?, „Zeitschrift der Deutschen Morgenländisachen 
Gesellschaft” 145/1995, s. 9-27; F. Sezgin, Geschichte des arabischen Schrift
tums, 1.1, Leiden 1967, s. 294-297.
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Sury Okres Charakterystyka

MEKKAŃSKIE 1

krótkie, natchnione, pełne namiętności i en

tuzjazmu, szczególne w  swoim rytm ie i rymie; 

język bogaty w  obrazy, m etafory i porównania 

zbliżony do języka poezji;

II
refleksyjne; wersety są dłuższe, język m niej po 

etycki, m niej przysiąg;

III prozaiczne, narracja

MEDYŃSKIE

prozaiczne, narracja: prawne, organizacja 

w spó lno ty -  ummy, w iele aluzji do ważnych 

wydarzeń historycznych.

Tropami tego badacza poszli inni uczeni, jak np. Richard Bell 
(1876-1952)31 czy Régis Blachère (1900-1973)32. Do dziś dzieło 
Theodora Nöldeke jest inspiracją do pogłębionych badań tego 
zagadnienia, które przynoszą wiele szczegółowych wyjaśnień33. 
Geschichte des Qorans zostało przetłumaczone również na język 
arabski34. W świecie islamu praca ta uchodzi jednak za kontro

31 Zob. R. Bell, Introduction to the Qur’än, „Islamie Surveys” 8, Edinburgh 
1953 (przepracowana później przez W. Montgomerego Watta w 1970, najnow
sze wydanie 1995).
32 Zob. R. Blachère, Le Coran. Traduction selon un essai de reclassement des so
urates, Paris 1949-1977; tenże, Le problème de Mahomet -  Essai de biographie 
critique du fondateur de l’Islam, Paris 1952.
33 Warto wspomnieć choćby ostatnie badania: P. Déroche, Les origines du Co
ran, w: Le Coran des origines: actes du colloque international organisé par Г  
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et la Berlin-Brandenburgische 
Akademie der Wissenschaften les 3 et 4 mars 2011, Paris 2015, s. 1-25; T.A. 
Abdelgayed Eikot, Die Methode Nöldekes zur chronologischen Anordnung 
der Suren und Verse des Korans in seinem Buch „Geschichte des Qoräns”: eine 
analytisch-kritische Studie, Göttingen 2014.
34 Zob. Ta’rih al-Qur’än al-agzä’ at-taläta fi mugallad wähid ta’lif Tiyüdür Nül- 
dikah. Ta'dil Pridris Sfäli. Naqalahü ila ‘l-'arabiya wa-haqqaqahü Gürg Tämir, 
Beirut 2004.
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wersyjną35. Osiągnięcia orientalistów przyczyniły się do powsta
nia niezwykle bogatej literatury naukowej na temat historii po
wstania Koranu w podstawowych językach islamu: arabskim36, 
perskim37, tureckim38, urdu39, bahasa40. Z powodu introdukcyj- 
nego charakteru niniejszej pracy nie sposób tutaj omówić nawet 
kilku wybranych dzieł. Można jedynie stwierdzić, iż w stosunku 
do osiągnięć Theodora Nóldeke spotyka się całą paletę postaw od 
ostrożnej akceptacji, poprzez przyjęcie niektórych osiągnięć kry

35 Pośród setek dzieł poświęconych krytyce warto odnotować dzieło: Ahmad 
'Urnrân al-Zâwï, Gawła fî kitäb Nöldeke: tärih al-Qur’än, Dimasq 2008.
36 Zob. Muhammad b. Muhammad b. al-Amin al-Ansäri, Marähil jam' al- 
-Qur’än al-karim, М а к к а :  Maktabat al-Asadi, bez daty wydania; Muhammad 
'Abd Allah Dräz, Madhal ilal-Qur’än al-karim: ard tärihi wa-tahlil muqärin, 
Kuwait 1971; Akram 'AbdHalifa al-Dulaymi, Garn' al-Qur’än: diräsa tahliliyya 
li-marwiyyätihi, Beirut 2006; Mustäq Baśir al-Ghazäli, Al-Qur’än al-karim fr 
diräsät al-mustasriqin: diräsat fr tärih al-Qur’än, Dimasq 2008; Muhammad 
Bäqir al-Hujjati, Muhtasar tärih al-Qur’än al-karim, Dimasq 1985; Sayyid 
Abul-Qäsim al-Müsawi al-Hü’i, Al-Bayän fr tafsir al-Qur’än, Najaf 1957; 'Ali 
al-Küräni al-'Ämili, Tadwin al-Qur’än, Qum 1997; Muhammad Tähir b. 'Abd 
al-Qädir al-Kurdi, Tärih al-Qur’än wa-gharä’ibu rasmihi wa-hukmi, Jeddah 
1946; Muhammad Sälim Muhaysin, Tärih al-Qur’än al-karim, Iskandria 1981.
37 Zob. Arśad Ersäd, Tärih va 'ulüm-e Qur’än, Tehran 1989; Yüsuf oraz 
Muhammad Heydari Fazä’i, Seyre Takämoli-e Tärih-e Jam'e Qur’än va Tafsir, 
Tehran 1994; 'Ali Hojjati Kermäni, Tärih va 'ulüm-e Qur’än, Tehran 1974; 
Muhammad Bäqir Hujjati, Pajühesi dar tärih-e Qur’än-e karim, Tehran 1980.
38 Zob. Osman Keskioglu, Kuran Tarihi ve Kur’an Hakkmda Ansiklopedik 
Bilgiler, Istanbul 1953; Sevket Kotan, Kur’an ve tarihselcilik, Istanbul 2001; 
Omer Özsoy, Kur’an ve Tarihsellik Yazilan, Amkara 2004; Mehmet Paçaci, 
Kur’an ve ben ne Kadar Tarihseliz, Ankara 2002.
39 Zob. Abü Muhammad Muslih, Alamgir Tärih i Qur’än, Hyderabad 1952; 
'Abd al-Latif Rahmäni, Tarihul Qur’an, Delhi 1983; 'Abdus Samad Särim, 
Tärih ul Qur’an, Lahore 1963; Sayyid Siddiq Hasan, Jam' va-Tadvin-i Qur’än, 
A'zamgarh 1996.
40 Zob. Tauhk Adnan Amal, Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, Yogyakarta 2001; 
Ismail Tekan, Pelajaran Tajwid Al-Qur’an: dengan secara praktis -  popular - 
dan sistematis (Tambahan dengan ringkasan sejarah Al-qur’an), Jakarta 1995.
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tycznej metody historycznej po zaciekłe polemiki i obronę trady
cyjnego punktu widzenia na temat genezy Koranu.

5. Egzegeza Koranu i komentarze

Egzegeza Koranu w wielu przypadkach bazuje na analogicz
nych przesłankach do egzegezy chrześcijańskiej. Dąży ona do jak 
najlepszego zrozumienia tekstu Koranu, zaś komentarze akcentu
ją aspekty teologiczne i moralne41. Komentarze te określa się rów
nież czasem spolszczoną formą „tafsiry” (co jest zasługą praw
dopodobnie polskich Tatarów posługujących się tym słowem) 
od arabskiego terminu tafsïr ( я^&). Systematycznie rozwijała się 
też w świecie islamu metodyka sporządzania tego rodzaju dzieł, 
czego wyrazem jest słynne dzieło Taqlego ad-DIna Ahmada b. 
Taimlyi (1263-1328) pt. Al-Muąaddima fï  usül at-tafsïr ( Wstęp 
do metod koranicznej egzegezy)42.

Proponuję, by ze względu na typ analiz komentarze podzielić 
na cztery zasadnicze grupy:

-  egzegezę filologiczną bazującą na wyjaśnianiu słownictwa 
i gramatyki; jest ona traktowana jako wprowadzenie do egzege
zy doktrynalnej, niezwykle ważna ze względu na defektywność 
pisma arabskiego (zwłaszcza w najstarszych wersjach sporządza
nych w piśmie kufickim) oraz elementy dialektalne w Koranie;

-  egzegezę doktrynalną, systematyzującą i wydobywającą 
prawdy wiary islamu;

-  egzegezę historyczną odwołującą się do zrozumienia kon
tekstów historycznych i rozwoju idei Mahometa;

-  egzegezę alegoryczną doszukującą się nowych, ukrytych 
sensów, która stoi jawnie w opozycji do skrajnie literalnego inter
pretowania Koranu.

41 Zob. R. Lapointe, La situation herméneutique du Coran, „Sciences Religie
uses” 10/1981, s. 311-319.
42 Zob. Selected writings of Shaykh al-Islam Taqi ad-Din Ibn Taymiyyah on 
Islamic faith, life, and society Muqaddima fi used at-tafsir, Riyadh: Al-Imam 
Muhammad Ibn Sa’ud Islamic University 2000.
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Charakteryzując typ egzegezy poszczególnych komentarzy 
za pomocą tego podziału, często używa się dwóch określeń np. 
egzegeza doktrynalno-historyczna lub filologiczno-historyczna, 
co rzecz jasna oznacza używanie dwóch, czy nawet trzech typów 
egzegezy w danym dziele.

Badacze zagadnienia ustalają jeszcze inne podziały egzege- 
tycznych analiz Koranu wświecie islamu. Jeden z ciekawszych po
działów zaproponował J.J.G. Jansen43 wyróżniając:

- egzegezę „naukową” Koranu, która dopatruje się wszelkich 
nauk i wszystkich odkryć naukowych w świętej księdze islamu;

- egzegezę filologiczną opierającą się na literalnej hermeneu
tyce słownictwa Koranu;

- egzegezę praktyczną zmierzającą w pierwszym rzędzie 
do wyjaśnienia ważnych dla muzułmanów życiowych problemów 
moralnych i doktrynalnych.

Z kolei ze względu na przynależność do nurtów islamu można 
mówić o kilku konfesyjnych egzegezach. Wydaje się, że podział 
ten jest wyjątkowo ważny, ponieważ przynależność konfesyjna 
czy światopogląd poszczególnych autorów silnie wpływa na 
uprawianą egzegezę (często nakłada się na interpretacje Kora
nu doktrynę danej grupy). Proponuję, aby wyróżnić w bogatym 
świecie koranicznych komentarzy muzułmańskich pięć typów 
egzegezy, związanych z odłamami, szkołami czy tzw. „sektami” 
muzułmańskimi. Obrazuje je poniższy schemat (s. 75).

Jak każda klasyfikacja złożonego fenomenu islamu, również 
i ta posiada pewne niedogodności. Po raz kolejny wypada z przy
krością zauważyć, iż w ramach niniejszej prezentacji jest rzeczą 
niemożliwą choćby ogólne scharakteryzowanie większości kla
sycznych komentarzy do Koranu wyżej wspomnianych grup, 
które powstały w ciągu wieków. Bezwględnie jednak należy uka

43 Zob. J.J.G. Jansen, The Interpretation of the Koran in Modern Egypt, Leiden 
1980.
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zać zasadnicze cechy komentarzy koranicznych i przykłady dzieł 
w poszczególnych nurtach konfesyjnej egzegezy.

Ortodoksyjna, literalna egzegeza sunnicka była upra
wiana i jest nadal stosowana przez teologów eksponujących tre
ści dogmatyczne i moralne w tym największym nurcie islamu. 
Grupa ta jest reprezentowana przez olbrzymią liczbę dzieł, po
nieważ sunnityzm nie jest jednolitym fenomenem. Cechuje się 
też dość dużym zróżnicowaniem. Do tego nurtu egzegezy należy 
przede wszystkim najbardziej znany, monumentalny bo 30 tomo
wy komentarz Muhammada Ibna Garira at-Tabarlego (839-923) 
Al-musammâ Garni‘ al-bayânfï ta’ml al-Qur’än, czyli Zbiór ja
snego przedstawienia komentarza Koranu nazywany krótko Tafsir 
at-Tabań. Ten płodny erudyta irańskiego pochodzenia zebrał 
w swoim komentarzu wszystko, co napisano i wiedziano na temat 
Koranu od VII do początku X wieku. Jest to komentarz grama
tyczny, filologiczny oraz historyczny, analizujący zagadnienia re
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ligijno-prawne w duchu tradycjonalistycznym44. Z późniejszych 
poklasycznych komentarzy do Koranu dużą popularność zyskał 
skromnych rozmiarów (wspomniany już) Tafsïr al-Galalayn - 
czyli „Komentarz dwóch Dżalalów” (tj. dwóch osób posiadają
cych w części swojego imienia nazwę Galäl), tzn.: Galäla-ad-DIna 
Muhammada Ibn-Ahmada al-Mahalllego oraz Galäla-ad-DIna 
Abd-ar-Rahmäna Ibn-Abl-Bakra as- Suyńtlego)45. Często egze- 

geci sunnicy dokonują skrótowych kompilacji wyników egzegezy 
klasycznych komentarzy w ramach objaśnień tekstu w publiko
wanych nowych edycjach Koranu46.

Rzecz jasna w zależności od specyfiki klasycznych szkół sun- 
nickich (szafi’icka, malikicka, hanaficka, hanbalicka) oraz nurtów 
z nich pochodnych (np. wahabizm, salafizm) w różny sposób 
uwzględniana jest sunna (tradycja muzułmańska) wkomentowa-

44 Zob. Tafslr af-Tabari. Al-musammä Garni ‘ al-bayän fi ta’wll al-Qur’än li Abi 
Ga‘far Muhammad Ibn Garir af-Tabari, Bayrüt 2009. Krytyczną ocenę tego ta- 
fsiru zob. C. Gilliot, Exégèses langue et théologie en Islam. L’exégèse coranique 
de Tabari, Paris 1990, s. 73-110; J. Wansbrough, Quranic studies: Sources and 
methods of scriptural interpretation, Oxford 1977, s. 60-82.
45 Zob. Galâl-ad-Din Muhammad Ibn-Ahmad al-Mahallï, Galâl-ad-Din ' Abd- 
-ar-Rahmân Ibn-Abi-Bakr as- Suyûti, Tafsir al-Galâlayn, Louisville 2008. Zwię
zły charakter tego dzieła (edycje tylko w jednym tomie) i wyjaśnienie zasadni
czych trudności nieustannie wychwalają edytorzy określając go jako najłatwiej 
dostępny i najbardziej poręczny komentarz. Zob. np. opinię edytora:

ĵjl5Çj| j ;..-y
ĴJaII (J5Ç. Alii .̂ Aĵ ll и Ы 1 L iiIja ! ^Ąuiilll L-iiS ęSb I ;

lii jAUl (f 1505 \ ̂  911 .AA) cAfctil ópll cfik- ^ j  (f 1459 \ ̂  864
^  S  j a  ( J j S l à  _a ^ I j  t ę . .  ^  G  o E j  T m i i i l  a j j I l u V  S c I y  y  t  ô 't l  3 . . 1 З ц З I j ;  y y *  ; у

c .--ę j ' '  S ^ aä . ^_jj:l jâ _A AJ S j  . j j ć . c .--ę j ' '  J l  j  ; ^c^j IaII

_ _^a a I c e lle  S c l j a l l  A  0  1 ~ у  4 a j s a

http://www.altafsir.com/Al-Jalalayn.asp, dostęp 22.04.2016.
46 Zob. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, Muhammad Muhsin Han, Al-Hi- 
lali and Han Interpretation of the Meanings of The Noble Qur’an In the English 
Language. A Summarized Version of At-Tabari, Al-Qurtubi and Ibn Kathir 
with Comments from Sahih Al-Bukhari, Riyad 1998.

http://www.altafsir.com/Al-Jalalayn.asp
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niu Koranu. Największą zależność od hadisów wykazuje niezwy
kle radykalna egzegeza hanbalicka, wahabicka i salaficka.

W tym swoistym morzu komentarzy obok wspomnianych 
dużą popularnością cieszą się rn.in. tafsiry: Abü Muhamma- 
da al-Husaina ibn Mas 'Ci da al-Farra’ al-Bagawiego (1044-1117 
lub 1122)47, Abü 1-Fidä’ Ismä'lla ibn ‘Umara ibn Katlra (1300- 
1373)48, Abü 1-Faraga ‘Abd ar-Rahmäna ibn ‘Ali Ibn al-Gauziego 
(1116-1201)49, a z czasów współczesnych komentarze ‘Abd ar- 
-Rahmäna ibn Näsira as-Sa‘diego (1889-1956)50, pakistańskiego 
pochodzenia Sayyida Abu-1-A‘lä Mawdüdlego (1903-1979)51 oraz 
innego Pakistańczyka Muhammada Śaffiego ibn Muhammada 
Yäslna ‘Usjnänl Deobandiego (1897-1976)52.

racjonalistyczna egzegeza suNNiCKA koncentruje się na 
krytycznej wykładni Koranu, bazując m.in. na principiach arysto- 
telesowskich, filologii i weryfikowanych danych historycznych. 
Klasycznym przykładem takiego podejścia jest np. średniowiecz
ny słynny komentarz Abü ’1-Qäsima Mahmńda b. ‘Umara az-Za- 
mahśarlego (zm. w r. 1143) Al-Kassäf an haqä 4q at-tanzïl -  czyli 
Odkrywający istotne prawdy objawienia53. Autor zarzuca trady

47 Zob. Tafslr al-Bagawi al-musammä Ma'älim at-tanzïl li-Abi-Muhammad al- 
-Husain Ibn-Mas'üd al-Farrä’ al- Bagawi as-Säfi'i, Bairût 1997.
48 Zob. Tafsir al-Qur’än al-'azimli-'Imâd ad-Din Abi-’l-Fidä’ Ismâ'illbn-Katir 
al-Qurasi ad-Dimaśqi. Aśrafa 'alâ tashïhihi 'Ali Sïrï, Bairût 1987.
49 Zob. Zâd al-masir fi dim at-tafsir li-Abû>l-Farag Ibn al-Gauzï, Bairût 2009.
50 Zob. Taisïr al-karïm ar-rahmân fi tafsir kaläm al-mannän ta’lif 'Abd-ar- 
-Rahmän Ibn-Näsir as-Sa'di. I'tannä bihi tahqiqan wa-muqâbilatan 'Abd-ar- 
-Rahmän Ibn-Mu'allâ al-Luwaihiq, Bairût 2003.
51 Zob. Al-Musfalahât al-’arbi'a fi-1-qur’än Abu-’1-A‘lâ al- Maudûdi, Al-Qâhi- 
ra 2004 (zob. też angielskie tłumaczenie: Sayyid Abul A'lä Mawdûdi, Towards 
understanding the Qur an: English version of Tafhim al-Qur an, ed. by Zafar 
Ishäq Ansäri, London 2013).
52 Zob. Ma'ärif al-Qur’än Muhammad Safi', Karäci 1989.
53 Zob. Al-Kassäf ' an haqä ’ iq at-tanzil wa- ' uyün al-aqäwil fi wugûh at-ta’wil li- 
-Abi-’l-Qäsim Mahmûd Ibn-'Umar az-Zamahsari. Tahqïq wa-ta'liq wa-diräsat 
'Ädil Ahmad ' Abd-al-Maugûd, t. I-VI, Ar-Riyäd: Maktabat al-'Ubaikân, 1998.
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cyjne metody wyjaśniania Koranu, ujawniając swe poglądy racjo
nalistyczne i liberalne. Analizuje subtelności filologiczne, używa 
logiki i spekulacji filozoficznych. Już pierwsze zdanie tego ko
mentarza jest prowokujące dla tradycjonalistów: „Chwała niech 
będzie Bogu, który stworzył Koran”. Późniejsza ortodoksyjna 
egzegeza sunnicka próbowała korygować zbyt wolnomyślne mu- 
tazylickie tendencje Az-Zamahśarlego, np. ‘Abdallah ibn ‘Umar 
Abri 1-Hair Näsir ad-DIn al-Baidäwi (zm. 1290) w swym komenta
rzu Tafsïr Anwär at-tanzïl wa-asrär at-ta wïl -  Światła objawienia 
i tajemnice interpretacji)54.

W epoce nowożytnej liderzy reformy islamu wXIX i XX wieku 
podjęli odważną próbę reinterpretacji Koranu w duchu nowocze
sności. Zasadniczo nie tworzyli oni systematycznych komentarzy 
na wzór klasycznych tafsirów, ale przedstawiali odważną krytycz
ną egzegezę niektórych fragmentów Koranu. Tacy autorzy jak np. 
Gamäl-ad-Din al-Afgäni (zm. 1895), Muhammad ‘Abduh (zm. 
1905) czy też słynny poeta-filozof Muhammad Iqbal (zm. 1938) 
starali się wyjaśnić Koran i nauki islamu w sposób bardziej racjo
nalny, odstępując od egzegezy tradycyjnej55.

Na temat mutazylickich poglądów Az-Zamahśariego zob.: A Mu'tazilite 
creed of az-Zamahśari = al-Minhâg fl usûl ad-dîn, ed. and transi, by Sabine 
Schmidtke, Stuttgart 1997; Abdalla Abu Hasha, Über al-Kaschschaf von az-Za- 
makhschari, Frankfurt 2004;
54 Zob. Tafsir Anwär at-tanzil wa-asrär at-ta’wil ta’lif Näsir-ad-Din Abu-’l-Hair 
'Abdallah Ibn-'Umar Ibn-Muhammad aś-Śirazi al-Baidäwi, Istänbül 1897.
55 Np. dzieło Sayyida Gamäla-ad-Dina al-Afghäniego, Brochure about Natu
ralism or materialism powstało oryginalnie w języku Dari j  (Ressa-
lah e Natscheria), z którego na arabski przetłumaczył Muhammad Abduh. Por. 
Gamäl-ad-Din al-Afgäni, Ar- Radd 'ala ‘d-dahriyin, tłum. Muhammad 'Ab
duh, edytor nowego wydania Muhammad Fu’äd Minqära af-Taräbulusi, Al- 
-Qähira 1947; At- Tä’ir al-islämi Gamäl-ad-Din al-Afgäni wa-Risälat ar-Radd 
'ala ‘d-dahriyin, tłum. 'Abduh, Muhammad, Al-Qähira 1973. Z kolei pakistań
skiego pochodzenia myśliciel Muhammad Iqbal część swych prac opublikował 
po angielsku. Zob. The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Kitab 
Bhavan 2000.
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EGZEGEZA szyicka posiada tendencje do interpretowania 
wielu fragmentów Koranu w duchu uzasadnienia roszczeń Alego 
(i jego rodziny tzw. Alidów56) oraz powszechne stosowanie od
czytu ezoterycznego odnośnie do imamów żyjących w ukryciu; 
występuje ona w wielu wariantach np. ismailicka, która odrzuca 
zewnętrzne, czyli filologiczne znaczenie słów zähir kon
centrując się na ich sensie wewnętrznym, czyli bätin (ùHO, który 
jest osiągalny jedynie dla wtajemniczonych. Warto podkreślić, że 
egzegeci szyiccy uznają ten sam textus receptus Koranu jak sunni- 
ci, lecz nie przyjmują jego redakcji za panowania kalifa ' Utmäna 
ihn ' Aft'äna w 651 roku (po prostu wierzą, że Koran został zreda
gowany już za życia Mahometa)57.

Przykładem klasycznego immamickiego komentarza jest 
Magma ul-bayan fï  tafsïr al-Qur an -  Złączenie jasnego przed
stawienia komentarza Koranu58, autorstwa Abń Ali al-Fadla Ibn 
al-Hasana at-Tabrisiego (lub at-Tabarsiego, 1077-1154) działają
cego w Iranie59. Do słynnych szyickich komentarzy należą ponad
to m.in. dzieło szóstego immama Abń Abd Alläha Ga'fara ibn 
Muhammada as-Sädiqa (ok. 700-765)60, tafsir jedenastego imma
ma Abń Muhammada Hasana ibn ‘All al-Askarlego (846-876)61, 
komentarz Abń Ga'fara Muhammada b. al-Hasana at-TusIe-

56 Zob. M. Momen, An Introduction to Shi’i Islam. Yale 1985, s. 39. 183.
57 Zob. M. Shirazi, The Qur’an -  When was it compiled?, London 2001, s. 5. 7; 
tenże, The Qur’an made simple, London 2004, s. 21. 24. 25; tenże, The Shi’a and 
their Beliefs, London 2008, s. 29.
58 Zob. Magma'ul-bayän fi tafsir al-Qur’än ta’lif Abi-’Ali al-Fadl bin-al-Hasan 
bin-al-Fadl at-Tabarsi. Wasa' Hawäsih wa garrag ayatih wa sawâhadah Ibrahim 
Sams-ad-Din, t. I-X, Bairht 1997.
59 Zob. E. Kohlberg, Al-Tabrisi (Tabarsi), w: The Encyclopaedia of Islam, t., X, 
Leiden 2000, s. 40-41.
60 Zob. Kämil at-tafsir as-shfi al-'irfäni li-l-Qur’än bi-hasab “Haqä’iq at-tafsir” 
wa-”Ziyädät haqä’iq at-tafsir” li-s-Sulami as-Säfi'i Ga'far as-Sâdiq. Taqdim wa- 
-tahqiq 'Ali Zai'hr, Bairht 2002.
61 Zob. Tafsir al-Imäm Abi-Muhammad al-Hasan Ibn-'Ali al-'Askari tahqiq 
'Ali 'Ashr, Bairht 2001.
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go (995-1067)62, czy z czasów współczesnych tafsir profesora 
Muhammada Hosaina Tabätabäylego (1892-1981)63 oraz komen
tarz Abü 1-Qäsima al-MüsawIego al-Hü’Iego (1899-1992).64

EGZEGEZA MISTYKÓW MUZUŁMAŃSKICH I SUFICH bazuje 
na alegorii i symbolicznej wykładni tekstu (pod wieloma wzglę
dami jest podobna do szyickiej). Odrzuca też korelacje z tradycją 
muzułmańską (sunną, a ściślej z hadisami). Ten typ egzegezy pre
feruje odczyt, który pozwala wyjść poza dosłowność tekstu ko- 
ranicznego i doszukiwać się w nim głębszych, ukrytych znaczeń 
bätin. Pod tym względem podobna jest też do kabały, która zapis 
biblijny traktuje jedynie jako zewnętrzną osnowę. Klasycznym 
tego przykładem jest komentarz największego mistyka arabskie
go Muhyi d-DIna Abü ‘Abd Alläha Muhammada ibn ‘Alego Ibn 
Arabiego al-Hätimla at-Tä iego (1165-1240) znany jako Tafsïr 

Muhyï ad-Dïn ibn al- ‘Arab?5. Z tego olbrzymiego 64 tomowego 
komentarza zachowały się tylko dwa tomy. Ibn ‘Arab! interpretuje 
wypowiedzi i historie koraniczne wyłącznie w sposób alegorycz
ny. Np. historię o Józefie z sury XII uważa za alegorię konfliktu 
między różnymi władzami duszy: Jakub ma reprezentować inte
ligencję, Józef wrażliwe serce wystawione na próbę zdradzieckich 
zmysłów, których personifikację stanowią bracia Józefa. Alegoria 
w odczycie Koranu przejawia się zresztą w całej twórczości Ibn 
‘Arabiego66.

62 Zob. Tafsir at-tibyan taTlf Abl Ga'far Muhammad bin-al-Hasan af-TusI, An- 
-Nagaf 1962-1969.
63 Zob. Al-MIzän fi tafsir al-Qur’än li-mu’allifihl Muhammad Husain 
TabafabaT, Tihrän 1986-1987.
64 Zob. Al-Bayän fi tafsir al-Qur’än -  Al- Bayan Fi Tafseer al-Qura’an Abu’l- 
-Qäsim al-Mdsawi al-HüT, Al-Kuwait 1979.
65 Zob. Tafsir al-qur'än al-karlm li-Muhyl-d-DIn Ibn-'Arabl, Bairüt 1968.
66 Zob. S. Bashier, Ibn al-Arabl’s Barzakh: The Concept of the Limit and the Re
lationship between God and the World, Albany 2004; G. Böwering, Ibn Arabi’s 
Concept of Time, w: God is Beautiful and He Loves Beauty: Festschrift in Ho
nour of Annemarie Schimmel, red. Alma Giese and J. Christoph Bürgel, New
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Ze współczesnych komentarzy mistycznych należy wymienić 
napisany w urdu Diyaal-Quran autorstwa Muhammada Karama 
Śaha al-Azharlego (1918-1998)67. Warto dodać, iż czasem egze- 
geci (zwłaszcza z Indii) tworzą tafsiry oficjalnie klasyfikowane 
jako sunnickie, które jednak w rzeczywistości przepełnione są 
ezoteryczną wykładnią. Przykładem tego jest choćby komentarz 
Muhammada Aśiqa Ilählego Bulandśahrlego Muhäjira Madame - 
go (1925-2001) w języku urdu68.

Egzegeza tzw. „sekt” i nowych ruchów religijnych 
w islamie, tzn. druzów, alewitów, Ahmadijja (urdu: s^ ^ l)  
charakteryzuje się synchronizowaniem treści koranicznych z in
nymi źródłami religijnymi. Tego rodzaju egzegeza opiera się

York 1994, s. 71-91; W.C. Chittick, The Five Divine Presences: From al-Qûnawî 
to al-Qaysarî, „The Muslim World” 72/1982, s. 107-128; tenże, The Sufi Path 
of Knowledge: Ibn al-‘Arabî’s Metaphysics of Imagination, Albany 1989; tenże, 
Imaginai Worlds: Ibn al-Arabî and the Problem of Religious Diversity, Alba
ny 1994; tenże, The Self-Disclosure of God: Principles of Ibn al-Arabfs Cosmo
logy, Albany 1998; tenże, Ibn Arabi: Heir to the Prophets, Oxford 2005; R.J. 
Dobie, The Phenomenology of Wujud in the Thought of Ibn Arabi, w: Timing 
and Temporality in Islamic Philosophy and Phenomenology of Life, red. A.T. 
Tymieniecka, Dordrecht 2007, s. 313-322; tenże, Logos & Revelation: Ibn Ara
bi, Meister Eckhart, and Mystical Hermeneutics, Washington 2009; T. Mayer, 
Theology and Sufism, w: The Cambridge Companion to Classical Islamic The
ology, red. T. Winter, Cambridge 2008, s. 2582-87; R.J. Nettler, Sufi Metaphysics 
and Quranic Prophets: Ibn Arabi’s Thought and Method in the Fusus al-Hikam, 
Oxford 2003; F. Rosenthal, Ibn Arab! between ‘Philosophy’ and ‘Mysticism, 
„Oriens” 31/1981, s. 1-35; M.H. Yousef, Ibn Arabi—Time and Cosmology, Lon
don 2007; C.A. Zargar, Sufi Aesthetics: Beauty, Love, and the Human Form in 
the Writings of Ibn Arabi and ‘Iraqi, Columbia 2011.
67 Zob. Muhammad Sultan Shah, Diya’al-Qur’an: A Unique Quranic Commen
tary and the Commentator, http://results.pu.edu.pk/images/journal/uocc/PDF- 
FILES/(l)%20Dia%20al%20Quran%20(Dr.%20Muhammad% 20Sultan%20 
ShahJ.pdf, dostęp 22.04.2016.
68 Zob. Anwarul Bayan -  5 Volumes -  By Shaykh Ashiq Ilahi Madni, https:// 
nmusba.wordpress.com/2013/07/02/ anwarul-bayan-5-volumes-by-shaykh-a- 
shiq-ilahi-madni-r-a/, dostęp 22.04.2016.

http://results.pu.edu.pk/images/journal/uocc/PDF-FILES/(l)%20Dia%20al%20Quran%20(Dr.%20Muhammad%25
http://results.pu.edu.pk/images/journal/uocc/PDF-FILES/(l)%20Dia%20al%20Quran%20(Dr.%20Muhammad%25
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na interpretacji fragmentów Koranu w kontekście własnej dok
tryny. W tej grupie istnieje wielkie zróżnicowanie. O ile druzowie 
i alewici nie tworzą systematycznych, monumentalnych tafsirów,
0 tyle Ahmadijja dąży do całościowego zinterpretowania Koranu. 
Druzowie i alewici uprawiają raczej doraźną egzegezę kontekstu- 
alną, celem uzsadaniania swoich postaw i wierzeń. Oszczędność 
publikacji na temat swoich wierzeń i podejścia do Koranu wynika 
z faktu, iż są to grupy dawne, które były i nadal są dyskryminowa
ne i prześladowane przez sunnitów. Z tego powodu członkowie 
tych wspólnot nie lubią demonstrować swoich poglądów.

Bez wątpienia najbardziej widocznymi komentarzami z tej 
grupy są tafsiry Ahmadijja ze względu na misyjny charakter tej 
wspólnoty. Ten dynamicznie rozwijający się ruch odrodzenia isla
mu założony w 1889 roku jest obecny w 195 krajach. Chociaż Ah
madijja nie jest uznawana przez sunnitów za grupę islamską i jest 
zazwyczaj zwalczana, to jednak jest wspólnotą stosunkowo nową
1 świetnie funkcjonuje w diasporze na Zachodzie oraz dysponuje 
nowczesnymi środkami przekazu.

Egzegeza

Koranu

grupy

Ahmadijja

uzasadnia:

-  zakwestionowanie koncepcji zakończenia się proroctwa 
na Mahomecie (trwało ono również później);
-  uznanie Mirzy Guläma Ahmada z Qadianu (1835-1908) 
za proroka, za drugie pojawienie się Mahometa i za obiecane
go Mesjasza;

-  ważność pism Mirzy Guläma Ahmada z Qadianu na równi 
z Koranem, Biblią i Torą;
-  odrzucenie hadisów (tradycji muzułmańskiej);
-  specyficzną wizję Jezusa (ukrzyżowany, zdjęty z krzyża żywy, 
po czym wywędrujący do Kaszmiru (Indii), gdzie miał żyć 
jeszcze 86 lat -  tam miał umrzeć i zostać pochowany);

-  uznanie muzułmanów nie należących do Ahmadijji za nie
wiernych;
-  przyznanie miastom Qadian (w Indiach) i Rabwah (w Paki
stanie) statusu miejsc świętych, jak Mekka i Medyna
-  ważność pielgrzymki do Qadian zamiast Mekki gdyż Meczet 
Mirzy Guläma Ahmada Qadianie jest al-masgid al-aqsä (Świę
tym meczetem w Jerozolimie).
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Egzegeza Ahmadijja wykazuje, że ruch ten reprezentuje „re
nesans islamu Dni Ostatnich”, religię pierwotnej czystości. W tym 
duchu w 1963 roku grupa opublikowała pięciotomowy The En
glish Commentary of the Holy Quran (3000 stron)69. Do innych 
komentarzy Ahmadijji należą: Tafsïr-e-kabïr (urdu) autorstwa 
drugiego kalifa wspólnoty Ahmadijja Mirzy Baślra ad-DIna 
Mahmüda Ahmada (1885-1969)70, czy tafsir autorstwa Al-ffigga 
Häfiza Hakima Mawlawlego Nür ad-DIna (1844-1914)71. Na za
kończenie tego punktu warto odnotować, iż jeden z czterech prze
kładów Koranu na język polski dokonała grupa Ahmadijja. Tłu
maczenie to pt. Święty Koran -  tekst arabski i tłumaczenie polskie 
-  wydany pod patronatem Hazrat Mirza Tahir Ahmad Czwartego 
Następcy Obiecanego Mesjasza i Głowy Ruchu Ahmadiyyah w Is
lamie zawiera ciekawy komentarz dokonany w duchu doktryny 
tej grupy72.

69 Zob. The Holy Qur’än: with English translation and commentary / publ. un
der the auspices of Hadrat Mirzä Bashir al-Din Mahmhd Ahmad, second suc
cessor of the promised Messiah, Rabwah 1960.
70 Zob. At-Tafsir al-kabir Ahmad, Basir-ad-Din Mahmhd, Tilford 2007.
71 Zob. Haqaiq-ul-furqän, http://www.revolvy.com/main/index.php?s=Haqaiq 
%20al-furqan, dostęp 23.04.2016.
72 Zob. Święty Koran -  tekst arabski i tłumaczenie polskie -  wydany pod patro
natem Hazrat Mirza Tahir Ahmad Czwartego Następcy Obiecanego Mesjasza 
i Głowy Ruchu Ahmadiyyah w Islamie, Tilford 1990. Pozostałe trzy tłumacze
nia polskie Koranu: literacki przekład -  Koran (Al-Koran) z arab. przekł. Jana 
Murzy Tarak Buczackiego wzbogacony objaśnieniami Władysława Kościusz
ki poprzedzony Życiorysem Mahometa z Washingtona Irvinga; pomnożony 
Poglądem na stosunki Polski z Turcją i Tatarami, na dzieje Tatarów w Polsce 
osiadłych, na przywileje tu im nadane, jako też wspomnieniami o znakomitych 
Tatarach polskich Juliana Bartoszewicza; z dodaniem wiadomości: o Arabach 
przed Mahometem o ich historyi, religii, nauce, zwyczajach, o obrządkach re
ligijnych, o stanie judaizmu czasów Mahometa, o środkach przezeń użytych 
dla zaprowadzenia jego religii, o okolicznościach które się do tego przyczyniły, 
o przepisach Koranu w sprawach cywilnych, o sektarzach między wyznawcami 
Islamu, podających się między Arabami za Mahometa wyjętych z dzieła tłoma- 
cza Koranu G. Sale uczonego angielskiego; oraz Kalendarza Arabsko-Tureckiego

http://www.revolvy.com/main/index.php?s=Haqaiq
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6. Podstawowa zasada egzegezy muzułmańskiej: 
nash -  usuw anie sprzeczności w  Koranie

Począwszy od średniowiecza teologia muzułmańska próbo
wała usystematyzować wnioski płynące z Koranu. Święta Księga 
islamu nie zawsze ułatwiała to zadanie. Teologowie muzułmańscy 
stosunkowo szybko wprowadzili podział wersów koranicznych 
na muhkamat czyli takie wersy, które są łatwe w zrozu
mieniu, oraz mutaśabihat (cjt^jlÄi), czyli miejsca trudne do zro
zumienia i niejasne73.

Biorąc pod uwagę, że zarówno w Koranie znajduje się szereg 
sprzecznych wypowiedzi, egzegeza muzułmańska wypracowała 
koncepcję ich usuwania zwaną nash (ć^)74. Oznacza ona, iż pew
ne części objawień Koranu zostały zniesione przez inne. Niezwy
kle ważne jest tu precyzyjne używanie terminologii w tej prakty
ce. Wersety uchylone noszą miano mansiih a uchylające
je to näsih (ę^).

przez Adryana Krzyżanowskiego i zbioru modlitw codziennych i świątecznych, 
przełożonych z Arabskiego przez Władysława Kościuszkę, t. I-II Warszawa: 
nakładem Adama Nowoleckiego 1858; reprint: Warszawa 1985. Filologiczny 
przekład: Koran. Z arabskiego przełożył i komentarzem opatrzył Józef Bielaw
ski, Warszawa 1986. Najnowszy przekład: Koran z interpretacją i przypisami 
w języku polskim, przekład z angielskiego The Qur ‘an with Annotaded Inter
pretation in Modern English przez Jarosława Surdela, Warszawa 2013.
73 Zob. L. Kinberg, Muhkamät and Mutaśabihat (Koran 3/7): Implication of 
a Koranic Pair of Terms in Medieval Exegesis, „Arabica” 35/1988, s. 143-172; 
The Mutaśabihat of the Quran, Qur’an Question; Answered by Dr. Śehzad 
Saleem, http://www.monthly-renaissance.com/issue/query.aspxikN550, do
stęp 22.04.2016.
74 Na ten temat zob. J. Burton, The sources of Islamic law. Islamic theories of 
abrogation, Edinburgh 1990; L. Fatoohi, Abrogation in the Qur’an and Islamic 
law: a critical study of the concept of naskh and its impact, New York 2012; C. 
Melchert, Quranic Abrogation Across the Ninth Century: Safi’i, Abu Ubayd, 
Muhasibi, and Ibn Qutaybah, w: Studies in Islamic Legal Theory, red. R. Peters 
i B.G. Weiss, Brill, Leiden, Boston, Köln 2002, s. 75-98.

http://www.monthly-renaissance.com/issue/query.aspxikN550
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Zdecydowana większość egzegetów muzułmańskich przeko
nuje, że uzasadnienie tej praktyki znajduje się w samym Koranie 
m.in. w surze II, 106: „Kiedy znosimy jakiś znak albo skazujemy go 
na zapomnienie, przynosimy lepszy od niego lub jemu podobny”. 
Zasadniczo wszystkie cztery sunnickie szkoły prawa jednomyśl
nie zaakceptowały koncepcję nash. Szczególne znaczenie posiada 
ta praktyka w konstruowaniu niesprzecznego szarłatu. Zasada ta 
dyskutowana przez wieki (np. w średniowieczu przez Ahmada 
ibn Muhammada Nahhäsa, zm. ok. 95075) posiada również nowo
żytne oblicza, w postaci nowych rozłożeń akcentów (np. współ
czesne prace Husäma Ruśdlego al-Gällego, Mustafy Ibrählma 
az-Zalamlego, czy Mustafy Zaida76). Tylko niewielka część egze
getów sprzeciwia się tej zasadzie. Uważają oni, że wersety Koranu 
jako boskie prawa nie mogą być ze sobą sprzeczne i dlatego nie 
mogą się nawzajem uchylać. Taki pogląd reprezentował np. ży
jący w ubiegłym stuleciu Muhamad Asad (1900-1992; nota bene 
żydowski konwertyta na islam, który urodził się we Lwowie jako 
Leopold Weiss, współpracownik słynnego pakistańskiego teologa 
Muhammada Iqbala i pakistański przedstawiciel w ONZ)77.

W kontekście sporów, o ważność tradycyjnej metody uchyla
nia wersetów nash Ahmad von Denffer (ur. 1949 r.) przekonuje, 
że przyjęcie nash, jest niezbędnym warunkiem właściwego stoso
wania praw islamu i jednym z najważniejszych warunków egze- 
gezy Koranu78.

75 Zob. An-Näsih wa-al-mansûh fi al-Qur’än al-karïm ta’lïf Abi Ja'far al- 
-Nahhäs; riwäyat Abi Bakr Muhammad ibn 'All ibn Ahmad al-Udfuwi; tahqiq 
Sa'bän Muhammad Ismä'Il, al-Qähirah 1986.
76 Zob. 'Abd-al-Muta'äl Muhammad al-Gabri, An-Naś fi <s-sari'a al-islämi 
kamä afhamuh, Matt) 1961; Husäm Rusdi al-Gäli, Bi-’l-hugga wa-’l-burhän lä 
nash h ‘1-Qur’än, Misr al-Gadida, [al-Qähira] 2005; Mustafa Ibrahim az-Za- 
lami, At-Tibyän li-raf gumüd an-nash fi ‘1-Qur’än, Arbll 2000; Musfafä Zaid, 
An-Nash fi '1-qur’än al-karlm: Diräsa tasri'rja tärihrja naqdlja, Qähira 1963.
77 Zob. M. Asad, Message of the Qur’an, Dar al-Andalus, Gibraltar 1993, s. 22-23.
78 Zob. An-Näsih wa-al-mansûh ta’llf Hibat Allah ibn Saläma ibn Nąsr ibn ‘All 
al-Baghdädl diräsat wa-tahqiq Müsä Binäy ‘Alwän al-‘All!l, Bayrüt 1989, s. 4-5;
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Rzeczywiście obecnie w islamie wiedza o fragmentach uchyla
jących i uchylanych, zwana an-nâsih wa mansfih j^lill),
jest fundamentalna szczególnie w przypadku sur zawierających 
zagadnienia prawne. Zdaniem większości autorów muzułmań
skich nieznajomość zasad nash oznacza niemożliwość dokonania 
komentarza i wydawania orzeczeń prawnych79.

zakaz ma 
zawsze

pierwszeństwo
przed

przyzwoleniem

reguta
temporalności, 
tzn. że werset 

objaw iony później 
uchyla werset 

objawiony 
wcześniej.

k .

Rozstrzygnięcie musi zawsze jednoznacznie wskazać, która 
część objawienia jest msih i która jest mansxxh, to znaczy, który 
werset zawiera treści unieważniające, a którego treść jest unie
ważniana.

Mając na uwadze hierarchię źródeł prawa islamscy prawnicy 
rozważali, czy teksty zawarte w różnych źródłach, mogą się wza
jemnie unieważniać. W toku tej dyskusji głos zabierały wielkie 
autorytety islamu. W konsekwencji w kwestii natury nash ukształ
towały się cztery stanowiska:

T. Uśama, The Phenomenon of al-Nash: a Brief Overview of the Key Issues, 
„Jurnal Fiqh” 3/2006, s. 106.

79 Powszechna opinia imamów, zob. np.
L̂uiLiil ^^oi1a]|j  jjlj büè j ; ebbVI b-ij/jail

http://imamhussain-lib.blogspot.com/2013/10/133.html, dostęp 22.04.2016.

http://imamhussain-lib.blogspot.com/2013/10/133.html
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f
1. Koran znosi tak Koran jak i 

sunnę

\
2. Koran może anulować inne 
wersety Koranu, a sunna nie 

może anulować Koranu

7----------------- SJ

nash

3. sunna może znosić 
zarówno Koran jak i inną 

sunnę

4. sunna znosi sunnę, ale nie 
Koran

)

Pakistańczyk, piszący pod pseudonimem Ibn Warraq, założy
ciel Instytutu Sekularyzacji społeczeństwa Muzułmańskiego za
uważył, że doktryna unieważniania jest bardzo przydatna w wy
bawianiu uczonych muzułmańskich z kłopotów dotyczących 
sprzecznych treści w Koranie80.

PRZYKŁAD PIERWSZEGO STANOWISKA

UCHYLENIE WERSU KORANICZNEGO
PRZEZ INNY WERS KORANU

Wers uchylony Wers uchylający
manstth näsih

II, 180: IV, 7:
X.'ŜvI |bj Cii£ LaJô  ̂ JU/ÿ]

i oj Um L t ̂ Ł ̂  ę-Uumjj
E jl Л1л £J5 lle

11 o ~k

„Zostało wam przepisane, kiedy „Mężczyznom przypada część
którego z was nawiedzi śmierć, a zo- tego, co pozostawili rodzice i krew-
stawia on jakieś dobra, sporządzenie ni; i kobietom przypada część tego,
testamentu dla rodziców i bliskich co pozostawili rodzice i krewni. Czy
krewnych, według uznanego zwycza- to będzie mało, czy dużo, to jest
ju. To jest obowiązek bogobojnych!” udział obowiązujący prawnie”.

80 Zob. Ibn Warraq, Dlaczego nie jestem muzułmaninem, przekład K.M. Wie 
lgat, G. Kuśmierek, Warszawa 2013, s. 165.
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PRZYKŁAD TRZECIEGO STANOWISKA

Uchylenie wersu Koranu przez  
hadis  (tradycję Proroka)

Wers uchylony 
mansiłh

hadis uchylający 
näsih

XXIV, 2:

I~«4 i« ą̂ lj 0̂  lj.dkli ,jj| jllj Aijljll 
jlll (jjp ^  AÎI j bî j -<л-ск У  A'V'is 4jLü 

? jdl j jIiL ,V:'̂  ̂ jj
ĵąLeylJl AâjUa l_A$j|ić

„Cudzołożnicy i cudzołożni
kowi wymierzcie po sto batów, 
każdemu z nich obojga! W imię 
religii Boga, jeśli wierzycie w Boga 
i w Dzień Ostatni, niech nie po
wstrzyma was żadna względem 
nich pobłażliwość. I niech pew
na grupa wiernych będzie obecna 
przy ich karze.”

m.in. Al-Muslim (17: 4191):

Ul'CA j » jCŁb UjiAI
ć j  ̂ . -А* д tjLijSiłb Ujjć.1 î &Lajil

jïiI ù jt.

jïil J  j  ijla iduLLail Siląc. _jć 

IjiA  (̂ jć  IjiA  ^ Alle <aill ^  ^ 

jà Jb  jS iJi bUfiu kii ćjiĄ  ^  (ł5jć.

AjLe t _ ; ĆjjŚIIj  A jjji £Jl ij 4jLe

„Opowiadał nam /.../ Uba- 
da ibn as-Samit przekazał: Wy
słaniec Boga powiedział: przyj
mijcie nauczanie ode mnie. Bóg 
wskazał rozwiązanie odnośnie 
tych kobiet. Gdy nieżonaty męż
czyzna popełni cudzołóstwo 
z niezamężną dziewczyną (ko
bietą) winien jest kary stu batów 
i wygnania na okres jednego 
roku. W przypadku jednak, gdy 
żonaty mężczyzna popełni cu
dzołóstwo z żonatą kobietą wte
dy powinien otrzymać sto batów 
a następnie zostać zabity przez 
ukamienowanie”.
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Do dziś pośród badaczy muzułmańskich nie ma pełnej zgody 
co do ilości wersetów koranicznych, które zostały unieważnio
ne przez inne wersety bądź czyny lub wypowiedzi Mahometa. 
Część z nich przekonuje, że takich fragmentów jest ponad dwie
ście, podczas gdy inni ograniczają ich ilość do kilku81. Np. Abń 
Ga'far an-Nahhäs (zm. 950) w dziele An-Näsih wa-al-mansüh fl 
al-Qur’än al-karlm - Wersy uchylane i uchylające w szlachetnym 
Koranie stwierdza, iż tylko 43 sury nie podlegają praktyce uchyla
nia wersów, co oznacza, że 71 sury posiadają wersy uchylane lub 
uchylające82. Z kolei Hibat Allah ihn Saläma (zm. 1019) w swoim 
An-Näsih wa-al-mansüh dookreśla, iż 43 sur nie podlega uchyla
niu wersów, 6 sur zawiera wersy uchylane lub uchylające ale prak
tyka nash nie jest wobec nich stosowana, 40 sur zawiera uchylane 
wersy zaś 25 sur zarówno uchylane jak i uchylające83.

Koncepcja nash stosowana jest przede wszystkim odnośnie 
problemu kierunku modlitwy, stosunków seksualnych w Rama- 
danie, postu w Ramadanie, spraw spadkowych, ilości żon Ma
hometa, cudzołóstwa i nierządu, kamienowania cudzołożników, 
modlitwy nocnej, ablucji oraz dżihadu.

81 Zob. Al-Näsih wa-al-mansüh tąsnif Abi Mansür 'Abd al-Qädir ibn Tähir 
ibn Muhammad al-Baghdädi tahqïq Hilmï As'ad 'Abd al- Hädl, 'Amman, 
al-Urdun 1987; Kitäb al-I'tibär fi bayän al-näsih wa-al-mansüh min al-äthär 
tasnlf Abï Bakr Muhammad ibn Musä ibn 'Uthmän ibn Hâzim al-Hamadhânl, 
Hums 1966; Kitäb al-Tibyän fi al-näsih wa-al-mansüh fi al-Qur’än al-Majld: 
al-äyät allati waqa‘a al-ihtiläf fi nashihä ta’lif ‘Abd Allah ibn Muhammad ibn 
‘Abd Allah ibn Hamzah ibn Abï al-Najm al-Sa‘dI al-Yamäni; diräsat wa-tahqïq 
wa-ta‘lïq ‘Abd Allah ‘Abd Allah Ahmad al-Husaynï; ihrâj wa-tansïq ‘Abd 
al-Malik ‘Ali ‘Abd Allah al-Hûthï al-Husaynï, Bayrût 2008; An-Näsih wa-al- 
-mansûh min al-hadïth ta’lïf Abï Hafs ‘Umar ibn Ahmad ibn Sâhïn; tahqïq 
wa-diräsat Muhammad Ibrâhîm al-HifnâwI, Al-Mansûrah 1995.
82 Zob. An-Näsih wa-al-mansûh fi al-Qur’än al-karlm ta’lïf Abï Ja'far al- 
-Nahhäs, Qâhira 1986.
83 Zob. An-Näsih wa-al-mansüh ta’lïf Hibat Allah ibn Saläma ibn Nąsr ibn ‘Ali 
al-Baghdädi diräsat wa-tahqïq Müsä Binäy ‘Alwän al-‘AlIlI, Bayrüt 1989.
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ZESTAWIENIE TEMATYCZNE WYBRANYCH 

UCHYLANYCH I UCHYLAJĄCYCH WERSÓW KORANU

Zakres (temat) Wers uchylany Wers uchylający

Post 11,184 11,185

Rozwód kobiet 11,240 11,234

Objawienia 11,285 11,284

Tolerancja „Ludzi Księgi" (chrześci
jan, żydów)

11,62; 11,256; V,69 111,85-86; IX, 73

Zapis, dziedziczenie II, 180; 11,240 IV, 11-12

Spożywanie wina 11,219; IV,43 V,90

Możliwość walki VI 11,65 VI 11,66

„Ludzie Księgi"(chrześcijanie, 
żydzi)

11,109; LX,8-9 IX,29

Zakaz walki 11,217; XLV,14 IX,36

Szatan Llll,19-23 XXI 1,52

Zdrada, cudzołóstwo IV,15-17 XXIV,2

Żony Mahometa XXXI11,52 XXXI 11,50

Jałmużna LVIII,12 LVIIL13

Bojaźń Boga 111,102 LXIV.16

M odlitwa nocna LXXI 11,2-3 LXXI 11,20

Najbardziej kontrowersyjną praktyką dla wielu muzułmanów 
jest uchylanie Koranu przez sunnę (tradycję)84. Przykładem jest 
tu kamienowanie cudzołożników mimo, że w Koranie karą za cu
dzołóstwo jest sto batów, zarówno dla cudzołożnika jak i cudzo
łożnicy. Szariat nakłada za to przestępstwo śmierć poprzez uka
mienowanie.

84 Temat dyskutowany od średniowiecza, zob. An-Nâsih wa-al-mansûh min al- 
-hadith ta’lif Abi Hafs ' Umar ibn Ahmad ibn Sähin; tahqiq wa-diräsat Muham
mad Ibrâhîm al-Hifnäwi, Bayrût 1989.
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Innym kontrowersyjnym tematem jest tolerancja religijna 
i dżihad. Wielu autorów muzułmańskich prezentuje Europejczy
kom jedynie te fragmenty koraniczne, które mówią o islamie jako 
religii pokoju, zupełnie pomijając treści nawołujące do agresji 
i przemocy Wzmiankowani autorzy wyliczyli nawet, że w Kora
nie istnieje ponad 110 wersetów pokojowych (np. „Nie ma przy
musu w religii” 11-256). Osoby te jednak pomijają nieprzyjem
ny fakt, że w myśl zasady nash, zgodnie z regułą temporalności 
(werset objawiony później uchyla werset objawiony wcześniej) 
pokojowe zapisy Koranu unieważnia sura IX (Skrucha) dwoma 
wersami - która (według muzułmanów) powstała jako ostatnia85.

Zatem, aby przywrócić bardziej przejrzystą wykładnię pokojo
wych treści Koranu, należałoby przebudować zasadę teologiczną 
nash. Zdaniem niektórych badaczy, mimo iż nash jako metoda 
usuwania sprzeczności w szarłacie podobna jest do starej rzym
skiej zasady lex posterior derogat legi priori, to jednak nash ciągle 
pozostaje zasadą niejasną i zagmatwaną. Co więcej, łatwo może 
być wykorzystywana dla celów ideologicznych i politycznych po
szczególnych ugrupowań islamu86.

7. M anowce egzegezy:
Koran zawierający wszystkie prawdy naukowe

W XX wieku odżyła tendencja do wyszukiwania w Koranie 
wszelkiej wiedzy z fizyką jądrową włącznie. Muzułmanie od sa
mego początku podkreślali cudowność Koranu, akcentując 
przede wszystkim niedościgłość jego stylu i treści. To przekona
nie jest ciągle żywe, np. doktor Subhi Salih stwierdził ostatnio, że 
„Koran rzucił wyzwanie literatom, lecz ponieśli oni klęskę i uznali

85 Tego rodzaju sprzeczności w stosowaniu zasady ukazuje M. Sadowski, Nash 
-  metoda usuwania sprzeczności w prawie islamu, w: Rozprawa o metodzie 
prawa i polityki, red. M. Sadowski, A. Spychalska, K. Sadowa, Wrocław 2014, 
s. 71-74.
86 Zob. Tamże, s. 75.
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swą niemożność naśladowania go. Jest on bowiem najwyższym 
osiągnięciem ludzkiego słowa”87.

Niektórzy autorzy posuwają się jeszcze dalej, twierdząc, że 
w Koranie znajduje się wszelka ludzka wiedza, a nawet wszelkie 
wynalazki techniczne. Tradycja tzw. egzegezy naukowej Koranu 
posiada paradoksalnie długą tradycję. Wspomniany Abü ’1-Qä- 
sim Mahmńd b. ‘Umar az-Zamahśarl uważał, że skoro Koran jest 
niebiańskiego, boskiego pochodzenia jako odbicie samego Boga, 
musi zatem zawierać wiedzę doskonałą. Ibn Ab! al-Fadl al-Mur- 
sl (zm. 1257) uznał, iż w Koranie znajduje się doskonała wiedza 
z zakresu astronomii, medycyny, rolnictwa, hodowli pereł itd88. 
Tendencja do uprawiania takiej egzegezy rozwijała się sukcesyw
nie. Egipski uczony muzułmański Tantawi Gawharl (1870-1940) 
napisał w tym duchu 26 tomowy komentarz89. Wyjątkowo śmiałe 
i osobliwie poglądy na ten temat posiadał Hasan Ahmad ‘Abd 
ar-Rahmän al-Bannä (1906-1949), znany przywódca Al-Hhwän 
al-muslimün, czyli Braci Muzułmanów. Analizując naukowe war
tości Koranu wymieniał znane mu odkrycia techniczne, twier
dząc, że wszystkie one zostały zapowiedziane w Koranie. Np. jego 
zdaniem, wers sury 55,33: „O zgromadzenie dżinnów i ludzi! Jeśli 
potraficie przeniknąć przez regiony niebios i ziemi, to przenikaj
cie!”, jest zapowiedzią podróży międzyplanetarnych. Z kolei wers 
sury 81,6 zaczynający się od słów: „Kiedy morza będą wzburzo
ne...”, ma stanowić aluzję do odkrycia bomby wodorowej. Jeszcze 
inny przykład stanowi wers sury 17,1 sury: „Chwała Temu, który 
przeniósł Swojego sługę nocą z Meczetu świętego do meczetu da
lekiego”, ma być aluzją do lotnictwa90.

87 Zob. Raszid Al- Maghribi, Czy Koran jest słowem Bożym?, przekład S. Bed- 
narowicz, Poznań 2011, s. 27.
88 Zob. J.J.G. Jansen, The Interpretation of the Koran in Modern Egypt, s. 35-37.
89 Zob. Tanfäwi Gawharl, Al-Gawähir fi tafsir al-Quran al-karim, T. I-XXVI, 
al-Qähira 1932.
90 Zob. Hasan Ahmad 'Abd ar-Rahmän al-Bannä, Maqäsid al-Qur’än al-Karim, 
Kuwait 2004; J.J.G. Jansen, The Interpretation of the Koran in Modern Egypt, s. 48.
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Warto wspomnieć, że na gruncie polskim posiadamy również 
publikację utrzymaną w tym duchu. Härün Yahya w swoim dziele 
Cuda Koranu odnajduje w Koranie analogie do zachowań zwie
rząt, łańcucha pokarmowego, aktywności uszu podczas snu, itd91.

Tego rodzaju egzegeza doprowadziła w świecie islamu do wie
lu polemik. W tej sprawie zabrał głos m. in. uczony Garni'a al- 
-Azhar Amin Hüll, zajmując stanowisko umiarkowane. Skryty
kował on skrajne interpretacje naukowe Koranu, stwierdzając, 
że Koran zawiera prawdy religijne i moralne aktualne dla ludzi 
wszystkich czasów. Nie wyklucza on jednak wartości naukowych 
Koranu92. Są i tacy uczeni muzułmańscy, którzy przyjmują Koran 
jako księgę objawioną przez Boga, zawierającą wyłącznie prawdy 
religijne i wskazania moralne, bez żadnych elementów świeckich 
nauk. Wiele stron internetowych przekonuje o tym, iż Koran za
wiera perspektywę całkowicie odmienną niż współczesna nauka, 
szczególnie zaś technika93. Jedną z najbardziej wymownych opnii 
jest krytyczne zdanie Ayüba Hamida, wyrażona w formie reto
rycznego pytania: „Jeśli Koran zawiera wszelką wiedzę i rzeczy, 
które się wydarzą, dlaczego zatem tak długo trwa całkowity roz
wój świata?”94

91 Zob. Harun Yahya, Cuda Koranu, [bmw] 2002.
92 Zob. Nauka i Koran, w: https://islampopolsku.wordpress.com/2014/01/02/ 
nauka-i-koran/, dostęp 12.04.2016.
93 Zob. Does the Qur’an contain everything? w: Discover Islam, http://www. 
thewaytotruth.org/theholyquran/ everything.html, dostęp 22.04.2016; Mahdi 
Golshani, The Scientific Dimension of the Qur’an, https://www.al-islam.org/ 
al-tawhid/vol5-nl/scientific-dimension-quran-dr-mahdi-golshani/scientific- 
dimension-quran, dostęp 12.05.2016.
94 Zob. Ayub Hamid, If the Quran contains all the science and things that 
will happen, why is it taking so long to develop the world completely? https:// 
www.quora.com/If-the-Quran-contains-all-the-science-and-things-that-will- 
-happen-why-is-it-taking-so-long-to-develop-the-world-completely, dostęp 
12.04.2016.

https://islampopolsku.wordpress.com/2014/01/02/
http://www
https://www.al-islam.org/
http://www.quora.com/If-the-Quran-contains-all-the-science-and-things-that-will--happen-why-is-it-taking-so-long-to-develop-the-world-completely
http://www.quora.com/If-the-Quran-contains-all-the-science-and-things-that-will--happen-why-is-it-taking-so-long-to-develop-the-world-completely
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8. Słowo Boże zamknięte 
w  języku arabskim i manuskryptach?

Problem tłumaczenia Koranu był przez długi czas niejasny 
i kontrowersyjny95. Objawiony w języku arabskim Koran miał 
być recytowany tylko w tym języku. Szybko jednak islam przyjęli 
również Persowie, Turcy, mieszkańcy Indii i Chin oraz odległe
go terytoria świata malajskiego (dziś Indonezja jest największym 
państwem muzułmańskim). Zrodziła się konieczność rozpo
wszechniania idei Koranu wśród nie-Arabów, posiadających ol
brzymie trudności w przyswojeniu języków semickich.

W tej sytuacji szukano rozwiązania, które uprawomocniałoby 
tłumaczenie Koranu. Pewnym wyjściem było zamieszczania tłu
maczenia tekstu Koranu na marginesach egzemplarzy arabskich, 
co czynili m.in. muzułmanie chińscy (zob. ilustr. s. 95) Sułta
nowie osmańscy jako spadkobiercy kalifów sprawujący władzę 
nad arabskim i nie-arabskim światem islamu, konsekwentnie 
do 1924 roku byli przeciwni tłumaczeniu Koranu na inne języki, 
co znalazło swój wyraz we fatwach wydawanych przez al-Azhar96. 
Z czasem teoria ta musiała pertraktować z praktyką. Bardziej 
otwarci uczeni muzułmańscy dopuszczali możliwość umieszcza
nia obok oryginalnego tekstu Koranu, jego przekładu i komenta
rza w języku niearabskim. Dziś nie jest herezją, jeśli muzułmanin 
modli się w swoim ojczystym języku, chociaż podkreśla się, że 
wszelkie tłumaczenia Koranu są tylko jego interpretacją97.

95 Zob. A. Fatani, Translation and the Qur’an, w: O. Leaman, The Qur’an: an 
encyclopaedia, London 2006, s. 657-669.
96 Zob. M.B. Wilson, The First Translations of the Qur’an in Modern Turkey 
(1924-38), „International Journal of Middle East Studies 41/2009, s. 419-435; 
A. Bein, Ottoman Ulema, Turkish Republic Agents of Change and Guardians of 
Tradition, Stanford 2009.
97 Zob. A.L. Tibawi, Is the Quran Translatable?, „The Muslim World” 52/1962, 
s. 4-16; J.D. Pearson, Bibliography of Translations of the Quran into European 
Languages, w: Arabic Literature to the End of the Umayyad Period, red. A.F.L.
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Bilingw iczny tekst arabsko-chiński używany przez m uzułm anów  Huei

Równie burzliwe dyskusje teologiczne toczono po wynalezie
niu druku na temat edycji Kornu. Zgodnie z tradycją Koran mógł 
być sporządzany jedynie przez przepisywanie ręczne98. Uważano 
to za pobożne dzieło, które było obowiązkiem ludzi wykształco
nych (w Imeprium Osmańskim olbrzymi procent ludności sta
nowili niepiśmienni). Tradycja muzułmańska przytacza wiele

Beeston, Cambridge 1983, s. 502-520; C. Fitzpatrick, A. Walker, Muhammad in 
History, Thought, and Culture An Encyclopedia of the Prophet of God, Santa 
Barbara 2014, s. 510-512.
98 Zdaniem autora tekstu jest to prawdopodobnie wpływ orientalnego chrześci
jaństwa (do dziś jakobici używają kopiowanych ręcznie tekstów liturgicznych).
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przykładów, jak kalifowie, książęta i inni pobożni mężowie prze
pisywali Koran lub płacili złotem wysokie sumy mistrzom kali
grafii arabskiej za sporządzanie nowych egzemplarzy Koranu. 
W ten sposób stworzono tysiące wspaniałych, iluminowanych 
manuskryptów Koranu, które można podziwiać w sławnych bi
bliotekach muzułmańskich np. Al-Azharu, w Fezie, w Stambule, 
Kuala Lumpur czy w Teheranie".

Ulemowie przez długi czas sprzeciwiali się drukowaniu Ko
ranu. Z tego powodu pierwsze wydania tekstu Koranu drukiem 
pojawiły się nie na muzułmańskim Wschodzie, lecz w Europie 
(w Wenecji, w pierwszej połowie XVI wieku, najstarszy komplet
ny zachowany druk 1537-1538)99 100.

99 Zob. Sh.S. Blair, Islamie Calligraphy, Edinburgh 2006.
100 Zob. A. van Dijk, Early Printed Qur’ans: The Dissemination of the Qur’an in 
the West, „Journal of Quranic Studies” 7/2008, s. 136-143; J. Norman, Paganino 
& Alessandro Paganini Issue the First Printed Edition of the Qur’an in Arabic, 
of Which One Copy Survived (August 9, 1537-August 9, 1538), http://www. 
historyofinform ation.com/expanded.php?id=405, dostęp 23.05.2016.
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Gdy w 1727 roku sułtan osmański Ahmed III wydał uroczy
ste rozporządzenie, zezwalające na założenie drukarni sułtań- 
skiej, surowo zabroniono drukowania Koranu oraz komentarzy 
do Koranu. Kiedy wreszcie muzułmanie docenili potęgę druku, 
musiano szukać wybiegów, by obejść zakazy uprawomocnione 
przez fatwy. Z pomocą przyszła odkryta w Europie technika lito
grafii, tzn. technika druku płaskiego, gdzie rysunek przeznaczony 
do powielania, wykonuje się na kamieniu litograficznym.

Litografia imitowała kaligrafię orientalną. Kiedy litografowie 
tureccy po raz pierwszy odważyli się litografować Koran, w oba
wie przed sankcjami uciekli się podstępu. Wykonali ręcznie obra
mowania tytułów sur, złocenia, motywy geometryczne, podobnie 
jak w rękopisach. W ten sposób ulemowie mieli złudzenie, iż mają 
do czynienia z rękopisami.

Dziś drukowanie Koranu nie jest zabronione, chociaż często 
wykonuje się je techniką litografii.

9. Odrobina uprawnionej ezoteryki w  Koranie

Przy dwudziestu dziewięciu surach (dwudziestu siedmiu mek- 
kańskich i dwóch medyńskich) znajdują się na początku litery al
fabetu arabskiego -  od dwóch do pięciu -  stanowiące początkowe 
wersety, a zwane hurüffawätih -  litery otwierające (ÿ 1 A i-ijja.) 
lub hurüfmuqatta ät -  litery odcięte (Ä*-Lidl _ zob. s. 98).
Przykładem ich jest zestaw: Tä-Hä (4-Ц lub Yä -Sin

Orientaliści zachodni dopatrują się w tych literach bądź skró
tów - inicjałów imion kopistów tekstu Koranu, bądź wpływów 
ezoteryki obcej (tzw. tajemniczych liter)101. Jeszcze inni widzą 
w nich skrót basmali (kU^), czyli zdania b-ismi-llahi r-rahmani 
r-rahïmi M -  „w imię Boga miłosiernego, litości

101 Zob. D.J. Steward, The mysterious letters and other formal features of the 
Qur’an in light of Greek and Babylonian oracular texts, w: New Perspectives on 
the Qur’an ed. Reynolds, London 2012, s. 323-348.
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wego”102. Wreszcie są i tacy, którzy dopatrują się w literach odcię
tych pozostałości gematrii, czyli asyryjsko-babilońsko-greckiego 
systemu alfa-numerycznego, specyficznego systemu kodu, zna
ków czy cyfr adaptowanych zresztą później przez kulturę żydow
ską. Gematria przekształcała słowa w liczby, zwykle przez przypi
sanie liczby do każdej litery alfabetu103. Amerykański biochemik 
egipskiego pochodzenia Rasäd Halifa (1935-1990) ogłosił nawet, 
iż odkrył w Koranie matematyczny kod bazujący na wielokrotno
ści liczby 19104.

Litery odcięte (4*JaIdl c J j j^ J l)

102 Zob. J.A. Bellamy, The Mysterious Letters of the Koran: Old Abbreviations of 
the Basmalah, „Journal of the American Oriental Society” 93/1973, s. 267-285.
103 Zob. O. Loth, Tabaris Korankommentar, „Zeitschriften der Deutschen Mor
genländischen Gesellschaft” 35/1888, s. 603-604.
104 Zob. Rashad Khalifa, Quran: Visual Presentation of the Miracle, Tuscon 1982.
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Autorzy muzułmańscy jeszcze dłużej - bo od stuleci -  dysku
tują nad ukrytym sensem tych liter. Wielu egzegetów podejmo
wało liczne próby ich wyjaśnienia, co w konsekwencji prowadziło 
do różnych spekulacji teologicznych i mistycznych. ‘Abdallah ihn 
‘ Abbäs (619-688) uznał, iż zestawy liter oznaczają zdanie „Ja Bóg, 
jestem jedyny” przy czym Hä-Mlm ma oznaczać jedno z imion 
Boga - „Miłosierny”. Z kolei Abń ‘Abd Allah Muhammad 
b. ‘Umar b. al-Husain Fahr ad-DIn ar-Räzi (1149-1209) widział 
w owych tajemnich literach skróty nazw sur105.

Niemniej do dnia dzisiejszego sens tych liter nie został jed
noznacznie odgadnięty, poza stwierdzeniem z komentarza Tafsïr 
al-Galàlayn: „Bóg zna najlepiej rozwiązanie tego problemu”106.

Zakończenie

Sumując: szczegółowe badania nad egzegezą muzułmańską po
zwalają zauważyć cztery główne sposoby myślenia i cztery posta
wy wobec tekstu.

Po pierwsze, istnieją autorzy starający się wiernie wyjaśniać 
tekst, przyjmując go takim, jakim on jest (tafsir). Odwołują się oni 
do filologii, historii i tradycji interpretacji danych fragmentów.

Po wtóre, zwolennicy interpretacji alegorycznej i symbolicz
nej wyróżniają się większą niezależnością myśli w poszukiwaniu 
ukrytych znaczeń (tawil), które w zasadzie są wnioskami na pod
stawie poglądów osobistych.

Po trzecie, są i tacy, którzy krytycznie analizują kwestie teo
logiczne i prawne Koranu, nie bojąc się trudnych tematów, które 
niepokoją rozum.

105 Zob. Amatul Rahman Omar, Abdul Mannan Omar, Derivation of Vocabu
lary from its Root Alphabets, Exegesis of the Holy Qur’an, w: Commentary and 
Reflections 2015, http://tafsirs.com/introduction/, dostęp 30.03.2016.
106 Zob. Galäl-ad-Din Muhammad Ibn-Ahmad al-Mahalli, Galäl-ad-Din ' Abd- 
-ar-Rahmän Ibn-Abi-Bakr as- Suyhfi, Tafsir al-Galälayn, Louisville 2008.

http://tafsirs.com/introduction/
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Wreszcie po czwarte, zwolennicy nowych ruchów religijnych 
w islamie nie wahają się łączyć lub korelować interpretacje Kora
nu z prywatnymi objawieniami lub treścią innych ksiąg.

Chociaż Koran wymienia 25 proroków, to jednak księga ta 
stwierdza, że było ich znacznie więcej (XL, 78). Zgodnie z hadi- 
sami miało ich być 124 tysiące. Część z nich przyniosła ludzkości 
księgi, ale większość nie. Jednak powszechną jest opinia, że Ko
ran zawiera wszystkie mądrości świata, zatem znajomość innych 
ksiąg jest niepotrzebna.

Istnieją jednak postawy przeciwne, odnośnie do tego swoiste
go stanu samozadowolenia tych muzułmanów, którzy w Koranie 
widzą całkowitą pełnię wszystkiego, co najlepsze. Tzw. moderni
ści muzułmańscy - ciągle niestety znajdujący się w mniejszości 
w świecie islamu - postulują pilną konieczność uwspółcześnie
nia rozumienia Koranu107. Uważają oni, iż objawienie koranicz- 
ne należy wyzwolić z więzów bezdusznego taqlïdu, czyli naśla
downictwa przeszłości, ponieważ nie wychylanie się poza metody 
wypracowane w średniowieczu sprawi, że Koran stanie się relik
tem przeszłości. Nie wykluczone, iż ta pamiątka sprzed wieków 
będzie podziwiana, lecz z coraz mniejszym oddziaływaniem na 
społeczeństwo muzułmańskie. Tacy autorzy, jak wspomniany 
już, sztandarowy „modernista” z Egiptu Muhammad ,Abduh 
(1849-1905), podejmowali wysiłek zinterpretowana Koranu, aby 
był zrozumiały w ich czasach108. Niemniej w kontekście wzrostu 
fundamentalizmu w świecie islamu w ostatnich kilku latach, eg- 
zegeza otwarta na współczesność zdaje się nie mieć łatwego zada
nia do spełnienia, napotyka bowiem wiele ograniczeń wewnątrz 
świata islamu.

107 Zob. A. Rippin, Trends in Interpretation, Muslims, Their Religious Beliefs 
and Practices, t. II, London 1990.
108 Zob. A. Hourani, Arabic thought in the Liberal Age (1798-1939), Cambrid
ge 1988.
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Summary

Qur’anic Hermeneutics in the Muslim World.
Understanding of the Revelation, Forms of the Exegesis
and Problem of the Critical Analysis of the Qur’an

The study presents the most important problems and principles of 
Quranic exegesis. It shows nature of the religious text of Islam and Chris
tianity, the concept of „Book of Decrees” or „Preserved Tablet”(A l-Lauh  

al-M ahfûz), the conflict of the traditional Muslim understanding of the 
history of the Quran with modern explanation (Redaktionsgeschichte) 

of the preservation and transmission of the Qur anic text, the attempt to 
reconstruct the chronology of revelation and text of the Qur an, differ
ent types of Quranic exegesis and the commentaries (with examples), 
the problem of abrogation in the Qur an (nash), one of the most curious 
and controversial types of commentaries on the Quran (so called „the 
scientific commentaries”), problems of the Qur an printing and transla
tion, the mysterious letters of the Qur an.

A detailed study of the Muslim exegesis allows noted four main 
different types of the Quran hermeneutics. First, there are the authors 
seeking to faithfully explain text, literary accepting it as very important 
text. They refer to philology, history and traditions of the interpretation 
of the Quranic fragments. Secondly, the proponents of the allegorical 
and symbolic interpretation represent relatively independent of thought 
searching hidden meanings (taw ïl), which basically are the conclusions 
based on personal views. Thirdly, there are those who critically examine 
issues of theology and law of the Quran not afraid of difficult topics 
that concern about the reason. Finally, the followers of „sects” and new 
religious movements in Islam, do not hesitate to join or correlate inter
pretations of the Koran with private revelations or the content of other 
books.

Although the Qur an mentions only the 25 prophets, this book states 
that there were significantly more prophets (XT, 78; according to Mus
lim tradition 124.000 prophets). Only some of them brought human
kind the book -  sacred text. Consequently, it is widespread the general 
opinion that the Qur an contains all the wisdom of the world. Therefore, 
knowledge of the other books is unnecessary.
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Contrary to this popular opinion in the Muslim world so-called Mus
lim modernists reject all of the Sunni jurisprudential schools in favor of 
direct interpretation of the Qur an. In order to make Islam „contempo
rary” Modernists usually take into consideration the exact context’ in 
which Qur’an was revealed. They reject large swathes of hadith that dis
agree with modern vision of the world. They consider that the Quranic 
revelation should be liberated from the bondage heartless taqlïd, which 
is the imitation of the past. According to their opinion, the acceptance 
of the methods which were developed in the Middle Ages will make 
the Qur’an a relic of the past. The authors such as Muhammad Abduh 
(1849-1905) took effort to interpret the Qur’an understandable and use
ful in their times. However, nowadays in the context of the growth of 
fundamentalism in the Muslim world in the last years the modern exe
gesis is not an easy task. This idea of interpreting of the Qur’an has been 
so controversial because many Muslims respond by declaring Modern
ist hermeneutics to be not Islamic.

Keywords
Koran, Exegesis of the Qur’an, Quranic hermeneutics, history of the 

Koran, revelaton koranic, Islam
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