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A FOGYATÉKOSSÁG ÉRTELMEZÉSE AZ ISZLÁM VALLÁSI ELŐÍRÁSAI SZERINT 

Kutatásaim témája a nők, a gyermekek és a fogyatékosság a nagy világvallások történetében. Ezen belül is legrészlete-

sebben az iszlám világgal és muszlim vallással foglalkozom, mivel napjaink egy fontos, de csak felszínesen ismert – és 

jelentősen félreértett – kérdéséről van szó.  

Előadásomban szeretném ismertetni mindazokat az előírásokat, szabályokat és elveket, melyeket iszlám vallás ere-

deti tanítása szerint, azaz politikai hatásoktól és gazdasági befolyásoktól mentesen immáron tizennégy évszázada kép-

visel. 

Bár hazánkban még nem érezzük jelentősnek az iszlám vallási közösségek jelenlétét, mégis sok oktatási intézmény-

ben találkozhatunk muszlim, vallásukat gyakorló diákokkal. Európa nyugati országaiban ez a probléma lényegesen 

hangsúlyosabb.  

Az iszlámvallás testkultúrához való viszonya nem egyedül álló, megjelenik a judaizmus törvényeiben, bizonyos ke-

resztény felekezetek (Új Vallási Mozgalmak) tanításaiban és nyomaiban az etnikai kissebségek viselkedési mintáiban is. 

Ezért ennek vizsgálata egy olyan szemléletet tár elénk, mely a közel-kelet magas kultúráinak hagyományain, változatlan 

formában őrizhette meg tanítását egészen napjainkig.  

A fogyatékosság értelmezése és kezelése, társadalmi elfogadása pedig megvilágítja számunkra az iszlám magasan 

fejlett társadalmi szintjét már a VII. században. Természetesem ennek elemzésénél a különböző civilizációk és kultúrák 

eltérő történelmi gyakorlatával is számolnunk kell és felül kell vizsgálnunk a tévesen kialakított erről szóló társadalmi 

ítéletet az egész iszlám civilizációra és a vallásra vonatkozóan. 

FOGYATÉKOSSÁG, ISZLÁM TEOLÓGIA, TESTKÉP 

TEOLÓGIAI ÉS VALLÁSFILOZÓFIAI ALAPOK 

Írásom célja, hogy bemutassam a fogyatékosságról és testről alkotott kép értelmezését az iszlám vallási előírásai sze-

rint. Természetesen e kép számtalan megnyilvánulását nehéz lenne végigkísérni az elmúlt tizennégy évszázad
1
 történeti 

és társadalmi változásainak gyakorlatában. Amit itt és most, lehetőségem keretei közt be tudok mutatni, az a nézet, 

melyet a politikai befolyásoktól és a gazdasági hatásoktól mentes vallási tanítások tárnak elénk. 

Az iszlám civilizáció fogyatékosságról alkotott képét nagymértékben a teológia és az etika határozza meg. Erre gya-

korol módosító hatást a kultúra, a történelmi kor és a népi hitvilág egyénenként eltérő ereje (Sohn 2004. 44.).  

Általánosságban egy dolog nagyon határozottan megfogalmazható, a fogyatékosságot betegségként fogják föl, be-

tegségként, melynek tartama meghatározhatatlan, vagy legalább is e földi létben állandósultnak tekinthető.  

Betegségről, a betegséghez való viszonyról és a betegek ápolásáról több helyen beszél a Korán
2
 és a Szunnában  

– a prófétai hagyományban – is sok tanítás vonatkozik ide.  

A betegség és a tartós betegség állapotának ontológiai megértéséhez érdemes rövid magyarázatot fűzni az idő teo-

lógiai alapokon megfogalmazott értelmezésével. Az idő, mint a harmadik dimenzió mérhető egysége, csak az ember 

számára, csak e földi létben nyer valós értelmet.  

Az ábrahámi vallások
3
 teológiái

4
 Isten örökkévalóságát tanítják. Ezt legalább olyan nehéz felfognunk, mint azt, hogy 

a világűr végtelen. Így az Istentől kapott kinyilatkoztatásban az időbeli távlatok nem nyernek szoros értelmezést, az 

                                                 
1
  Mohamed próféta i.sz. 622-ben menekül Mekkából Medinába, ezt a Hidzsra, az iszlám időszámítás kezdete. 

2
 Az iszlám vallás kinyilatkoztatott szent könyve, Allah (Isten) szava. A Korán csak az eredeti arab nyelven tekinthető szentírásnak, 

bármilyen más nyelvre lefordítva magyarázatnak minősül. 
3
 Istentan (görög: theosz – logosz) 
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örökkévalósághoz képest nem játszik szerepet az emberi élet évtizedekben mérhető volta. Tehát az, hogy a földi élet 

viszonylatában valami egy napig, egy évig, vagy egy ember egész életén át tart, nem lényeges az isteni rend örökérvé-

nyűségében. A szent szövegek értelmezése és a megfogalmazott magyarázatok mindennapi alkalmazásáról szóló taní-

tások megalkotása mindenkor a hittudósok feladata és küldetése. 

Az iszlám – ellentétben szekularizált nyugati világunkkal – nem csak pusztán vallás, hanem egy átfogó, globális 

rendszer, mely meghatározza többek között a hívők mindennapi életét, a társadalom részletes rendjét, a muszlimok 

egymáshoz, illetve a nem muszlimokhoz való viszonyát is. Egyszóval az élet minden területét (Rostoványi 2004, 17-20.; 

Maged 2007, 56-57.). Így értendő tehát az a fentiekben megfogalmazott mondat, mely szerint a fogyatékossághoz való 

viszonyt a teológia határozza meg. 

Az iszlám abból indul ki, hogy Allah
5
 az embert a maga tökéletességében teremtette. Az egészség is része a terem-

tés rendjének és mindazon jó dolgok közé tartozik, melyet az ember isteni ajándékként kapott. Ám a tökéletlenség, a 

sérülékenység, a mulandóság és a romlásra való hajlam is része a teremtmény életének,
6
 így önmagában a betegség 

fogalma is többféle jelentéssel bírhat.  

A betegség kifejeződése lehet az ember természeténél fogva meglévő gyengeségének, sebezhetőségének és ha-

landóságának. Lehet egyfajta jelzés az érintett bűneire és hibáira vonatkozóan, mely egyben magában hordozza a bűn-

bocsánatra, az isteni próbatételre való lehetőséget is. 

Lényeges viszont, hogy semmiképpen nem a bosszúálló Isten büntetése! Ebben az értelemben a betegség akár a 

bűnbánat és az Istenhez való visszatérés eszköze is lehet. Ennek lélektani tényére az európai szakirodalom is számta-

lan példával szolgál, de megjelenik a Bibliában is, Jób történetében és az evangéliumokban Jézus gyógyító csodái kap-

csán. (Sohn 2004, 45-46.) 

Bár e próbatétel lehetősége komoly gyakorlati problémákat vet fel, a teológiai alapokon nem változtat. Bele kell gon-

dolnunk abba, hogy egy beteg ember, egy fogyatékos személy, milyen mértékben van kiszolgáltatva másoknak. Ezt a 

nézőpontot megfordítva, milyen feladatokat, kötelezettségeket ró a környezetében élőkre az ő ellátásának feladata. A baj 

és a gond hittől, világnézettől függetlenül sok mindenre megtanít: szeretetre, reményre, végtelen türelemre. A Korán 

megfogalmazása szerint a 2. szúra, 286. versében: 

„Allah egyetlen lélekre sem ró ki többet, mint amennyire az képes.” 

„Allah nem terhel meg senki sem (súlyosabb teherrel), mint aminek (elviselésére képes).”
7
 

A betegséget és ezzel együtt a fogyatékosságot nem feltétlenül kell isten ajándékának és a megtérés útjának tekin-

teni. A genetikai problémákból adódó fogyatékosságot egyszerűen isteni akaratként kell elfogadnia a hívő muszlimnak. 

Ugyanazzal a szerető könyörületességgel kell felé fordulnia, mint ahogyan Allah fordul az emberek felé. 

„Létezik egy olyan hagyomány is, amely az értelmi sérült emberekre vonatkozik: 

A hagyományt Imam Ali beszélte el. A Próféta (Allah áldása és békéje Reá) azt mondta: „Három ember nem lesz el-

számoltatva: a gyermek, ameddig fel nem nő; az alvó ember, ameddig fel nem ébred és az elmebeteg (illetve értelmi 

sérült ember), ameddig meg nem gyógyul.” (Sunan Abu-Dawud, 4:4402.)” (Hegedűs 2008, 5.) 

„Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa” (Mt 5,3.)
8
 

                                                                                                                                                                  
4
 A monoteista, azaz egyistenhívő vallások, melyek a bibliai Ábrahámot tekintik ősatyának. Ezek időrendben: a zsidóság, a keresztény-

ség és az iszlám. 
5
 „Allah” jelentése „Isten” az arab nyelvben, ez héberül „Eloáh”.  

6
 A Transzcendentális tulajdonságok teljességükben csak Istenben vannak jelen, ezeket az ember csak korlátozott keretek között birto-

kolhatja. Éppen ezért ezek felcserélhető fogalmak, mert abszolút tökéletességében ugyanazt jelentik. Ezek: az igaz, a szép, a jó, az 
örök, a szent. (Turay 1990, 72) 
7
 A kétféle fordítás a magyarénál sokkal szerteágazóbban fogalmazó arab szöveg eredeti hatását kívánja megmutatni. Az első szöveg a 

magyar muszlim közösségek által is használt fordítás, a második Simon Róbert híres munkája. 
8
 Máté Evangéliuma 5. rész, 3. vers. 
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Ennek értelmében a beteg és/vagy fogyatékos emberek, akik életükben másfajta szenvedést kaptak osztályrészül, 

mentesülnek az isteni igazságszolgáltatás súlya alól, ők magától értetődően, mai szóhasználattal élve, automatikusan, 

mintegy alanyi jogon kerülnek be a paradicsomba.  

Az imádkozás során ugyanolyan jogai vannak egy fogyatékkal élőnek, mint az egészséges hívőknek – hiszen az 

imádság az Istenhez intézett fohász –, ennek megértését pedig magára Istenre kell bízni, aki az emberek szívét vizsgál-

ja.
9
 

Bármelyik szemléletet vonatkoztatjuk is a fogyatékosságra, akár lehetőségként, akár isteni akaratként tekintjük, az 

biztos, hogy tiszteletben kell tartanunk. Az iszlám megköveteli a fogyatékos emberekkel való tiszteletteljes, becsületes 

bánásmódot.  

Az ember lelke mások számára láthatatlan marad. Mindaz, amit képességeink szerint ki tudunk fejezni önmagunkból, 

önmagunk által, csak lenyomatai az emberi lélek teljességének. Az ábrahámi vallások tanítása szerint, csak Isten az, aki 

igazán ismeri az embert, énjének bizonyos részei még önmaga előtt is rejtve maradnak.
10

  

Attól, hogy valaki fogyatékossága okán nem tud a külvilág felé elégséges módon megnyilvánulni, még nem jelenti 

azt, hogy belső világa is ezt tükrözi. Gondolhatunk itt akár Stephen Hawking híres elméleti fizikusra. Ezért az embernek 

nincs joga megítélni és besorolni a másik embert.  

Pusztán az lehet és kell, hogy legyen a kötelességünk, a kisgyermekek és az idős emberek mintájára, lehetősége-

inkhez képest biztosítsuk számukra a legmegfelelőbb, legméltóbb emberi életet. 

Mindazok, akik a család, a hit, a társadalom védelmében szerzett sérüléseik okán váltak mozgáskorlátozottá, vagy 

szereztek más, maradandó sérüléseket a közösség hősként tiszteli. Az iszlám szerint azok, akik így életüket vesztik 

mártíroknak, vértanuknak számítanak és jutalmuk a paradicsomba való feltétel nélküli bekerülés isteni ajándéka.  

A TEOLÓGIA ÉS FILOZÓFIA GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA 

A méltó élet megteremtésének lehetőségei közé tartozik a fejlesztés, a terápiás kezelés, a gyógyítás és általában a 

segítés. 

Mohamed próféta áthagyományozott mondása szerint Allah minden betegségnek megteremtette az ellenszerét, a 

gyógyszerét is. Az ember feladata, hogy kutatva a világot, tanulva annak titkait megtalálja a lehetőségeket. (Sohn 2004, 

48.) 

E gondolat belátásához
11

 ismét az előzőekben bemutatott gondolatmenetre szeretnék utalni, az idő és az örökkéva-

lóság összefüggésében. Mi időben élünk, számos betegség gyógyítási lehetőségét még valóban nem fedeztük fel, vi-

szont a száz évvel ezelőtti állapotokhoz képest hihetetlen mértékű fejlődésnek vagyunk tanúi. Az a tény, hogy valamit 

nem ismerünk, még nem zárja ki azt, hogy az a valami van, vagy, hogy előállítása jelenlegi technológiánk szerint is le-

hetséges volna. Egyszerűen csak nem tudjuk, még nem kutattuk ki, még nem fedeztük fel, még tudásunk nem terjed 

odáig, hogy használjuk, hogy előállítsuk. 

Az iszlám mindenkor nagyra becsülte a tudást, a tudós embereket. Ők azok, akik azon munkálkodnak, hogy jobbá, 

szebbé, hasznosabbá tegyék az egész közösség életét. 

Ennek fényében mindenkor nagy hangsúlyt fektettek a gyógyító szerek megalkotására, fejlesztésére és a kezelések 

tökéletesítésére.    

                                                 
9
 Az egészséges hívőkre természetesen szigorú szabályok vonatkoznak, hogy életükben a rendszer és a kötelesség állandó értékké 

fejlődjön. 
10

 Gondoljunk itt az élet szélsőséges pillanataira, amikor saját magunk is meglepődünk képességeinken, reakcióinkon, vagy teljesítmé-
nyünkön. Sok esetben ezeket akaratlagosan nem tudjuk megismételni. 
11

 Teológiai értelemben használt meghatározása: Belátni valamit azt jelenti, elfogadni szívvel és felérni ésszel.  
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Bár nagyon fontos az egyén elismerése, mégis az iszlám alapvetően közösségben, ummában
12

 gondolkodik. A sze-

mélyes kötelesség és a társadalmi érdek egy olyan dimenzióját mutatja be, melyben nem az egyén sikere és jóléte, 

közvetlen környezetének előnyei a leginkább motiváló tényezők, hanem az isteni teremtés rendjének szolgálata, mely 

szerint az emberiség nem azért kapta a Földet, hogy kihasználja, hanem, hogy ontológiai küldetését teljesítse (Berzsenyi 

2013). 

Az iszlám általában felszólít és buzdít a betegségek megelőzésére, a gyógyításra és az egészséges életmódra. Min-

den olyan módszerben, mely az ember fizikai és lelki közérzetének javítását szolgálja, megvan az isteni gyógyító erő. A 

tisztálkodás, az egészséges ételek, a mértékletesség és még sok más vallási törvény, előírás szolgálja ezt. 

A muszlim etika megpróbálja enyhíteni a családtagok kétségbeesését és nehézségeit azzal, hogy a fogyatékosok el-

látása nem csak és kizárólag egyedül a család gondja, hanem az egész közösségé. Megosztva ezzel némileg a terhe-

ket, a felelősséget és a feladatokat is. Igyekeznek a közösségek még fogyatékosságukban is hasznos tagot látni a másik 

emberben. Ha van rá lehetőség integrálják őt a családba és a társadalomba, megfelelő feladatokkal látják el.  

Az iszlám társadalmi tanításának egyik vezérgondolata szerint a bajban lévő személyek (betegek és fogyatékosok) 

mindenkor számíthatnak a muszlim közösség segítségére, védelmére. A családban élő fogyatékosoknak is joguk van a 

közösségi támogatásra és a diszkriminációtól való megvédésre.
13

  

Egy kedves történet szerint, valamelyik törökországi faluban a sírkert (temető) gondozója egy testileg és szellemileg 

fogyatékos férfi. Munkáját annyira szépen és jól látja el, hogy a közösség tiszteli és becsüli érte. 

Azokat a nőket, akiket fogyatékosságuk miatt nem tudnak férjhez adni, a családban tartják és ők segítenek a min-

dennapi teendők ellátásában, ha tudnak. 

Érdemes itt röviden megjegyezni, hogy az iszlám előtti arab társadalom alkalmazta az „utódnemző házasság” fogal-

mát (Zauadzs al-isztibdaa), ami azt jelenti, hogy ha férj valamilyen okból nem képes utódnemzésre, vagy örökölhető 

fogyatékossággal rendelkezik, akkor a feleség egy rövid időre a férj legközelebbi egészséges férfi rokonához költözik. A 

megszületendő gyermek a férj gyermeke és jog szerinti örököse. Ezt a megoldást, mint jogszokást az iszlám civilizáció 

különböző kultúráiban még sokáig megtartották.
14

 (Maged 2007,10.) 

Függetlenül a testi és szellemi állapottól, mindenkinek joga van a biztonsághoz, a szabadsághoz és a tanuláshoz. Az 

iszlám országok joggyakorlata szerint az állam is felelős a fogyatékkal élő polgáraiért. (Sohn 2004, 49-50.) 

Természetesen elsődlegesen a család felelőssége az ellátás biztosítása. Egy fogyatékos gyermek ugyanúgy Allah 

ajándéka, mint az egészséges. Szüleinek, ennek értelmében kell elfogadniuk és felnevelniük. Az iszlám etikája elutasítja 

a fogyatékos személyek elkülönítését a családtól és a társadalomtól, ugyanakkor, mint az integrálás és a fejlesztés meg-

felelő eszközét, támogatja a kisegítő iskolák működését. 

Azok a tanítok és nevelők, akik ezekben az intézményekben dolgoznak, különleges tiszteletben részesülnek, hiszen 

hatványozottan tesznek eleget a könyörületesség isteni parancsának. Mohamed próféta szavait idézve: 

„A hívők egymás iránti szeretetének, könyörületének és együttérzésének példázata olyan, mint az a test, amelynek, 

ha egy szerve panaszkodik, mindegyik szerv virrasztással és lázzal válaszol.” (Muszlimtól idézi Al-Hashimi 2007, 88.) 

                                                 
12

 Az iszlám hívők közössége, ez lehet csak egy család, vagy falu, vagy egy egész ország, de jelentheti a világon élő minden muszlimot 
is. 
13

 AVII. századi Arábiában a közösség védelme volt a legfontosabb dolog.  
14

 Arany János: Buda halála című művében is van utalás ilyen helyzetre, azzal a különbséggel, hogy ott idegen férfit hívnak nagyon 
messziről a nemzőapa szerepére. 
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FEJLESZTÉS ÉS TERÁPIA NAPJAINK GYAKORLATÁBAN 

A Mozgássérültek Pető András Intézetének munkatársai is hosszabb ideje foglalkoznak Szíriából és Szaúd-Arábiából 

érkező gyermekekkel, fiatalokkal.
15

 A konduktoroknak,
16

 akik ezekben az országokban a helyszínen is tevékenykednek, 

nagyon jó tapasztalataik vannak. 

Sokszor áthidalhatatlannak tűnő kulturális különbségek ellenére sikeres fejlesztő munkát tudnak végezni. Mindaz, 

ami számunkra természetes, az iszlám világban egészen máshogy működik. Tíz éves kor felett a fiúk és a lányok csak 

teljesen felöltözve lehetnek együtt, ez minden helyzetben legalább rövid ujjú pólót és térdig (pontosabban térd alá) érő 

nadrágot jelent.  

A fejlesztés menetében a konduktor kézzel kell, hogy hozzáérjen a paciens testéhez, hiszen segítenie kell a mozgási 

gyakorlatok megtanulását. Sok esetben nem a gyerekek neme, hanem a fogyatékosságuk típusa szerint kerülnek egyik, 

vagy másik szakemberhez, aki annak a területnek a szakértője. Ebben az esetben kizárólag a szülő és a pedagógus 

egyetértésén és kölcsönös elfogadásán, egymás iránti tiszteletén múlik a munka sikere. Hiszen az iszlám törvényei 

szerint ellenkező nemű idegen férfi és nő
17

 nem érinthetik meg egymást, ha nem házastársak és/vagy nem közeli roko-

nok. 

Természetesen a legmegfelelőbb megoldás, ha találnak azonos nemű szakembert, amennyiben ez nem lehetséges, 

mindkét félnek szem előtt kell tartania a gyermek érdekeit. Az európai világban szocializálódott fejlesztő pedagógus 

számára a korlátozások elfogadása, a muszlim szülők számára pedig a kizárólagosan szakmai segítségre irányuló tevé-

kenység elismerése a fontos. Nagy segítség mindkét fél számára az alázat, a szeretet és a bizalom, mely a gyermek 

gyógyulásának és életkörülményei jobbá tételének célját tartja szem előtt. 

A gyakorlat azt mutatja, hogy az akadályok ilyen módon legyőzhetők. 

A kölcsönös elfogadás és bizalom alapján a szülők számára a konduktor az a személy, akinek Allah azért adta a tu-

dás és a tanulás lehetőségét, hogy segítségére lehessen gyermeküknek. Tehát ebben az összefüggésben – még ha 

nem is muszlim – az isteni rend szolgálója és munkájával ontológiai küldetést teljesít. Hiszen a gyermek állapotának, 

közérzetének javításával a szülők és áttételesen a közösség gondjait enyhíti, segít a hosszú távú problémák megoldá-

sában. Innen nézve oldható fel a sariíja, azaz az iszlám vallásjogi törvény és a helyzet adta gyakorlati lehetőség ellenté-

te. 

LEHETŐSÉGEK ÉS A VALÓS GYAKORLAT 

Alapvetően az iszlám világ nagy részén a szegénység és az iskolázottság hiánya sokféle módon befolyásolja a kérdést. 

Az ellátás európai szemmel nézve, sok országban messze elmarad az általunk megszokottól. Ennek oka az országok 

gazdasági helyzetében, egészségügyi ellátó hálózatának problémáiban és egyéb nehezen orvosolható okokban kere-

sendők.  

Azt azért sajnos tudomásul kell vennünk, hogy azok a szülők, akik anyagilag és társadalmilag abban a helyzetben 

vannak, hogy megengedhetik maguknak gyermekük számára például a Pető intézeti kezelést, már az iskolázott, tanult, 

sok esetben világlátott társadalmi rétegekhez tartoznak. Így ebből nem vonhatunk le, az emberiség egynegyedére vo-

natkozó,
18

 általános következtetéseket. Mivel a szociális ellátás rendszere országonként eltérő, többnyire a helyi szerve-

zésű fejlesztő és oktató hálózat is csak a fejlettebb országokban élő, tehetősebb polgárok számára elérhető lehetőség. 

                                                 
15

 Az intézet 18 éves korig foglalkozik fejlesztéssel. 
16

 A Pető Intézet speciális módszerekkel képzett fejlesztő pedagógusai. 
17

 Ez 10 éves kortól, tehát a nemi érés kezdetének idejétől számítódik. 
18

 2009-es adatok szerint mintegy 1,6milliárd muszlim él a földön, ez az emberiség egynegyedét teszi ki. 
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Ettől függetlenül a teológiai és etikai alaptételek érvényesek és minden közösség adottságai és lehetősei szerint a l-

kalmazza.  

Ezekben az országokban erős a néphit, a népi tradicionális vallásosság ereje, ami széles körben létező dolog az 

egész keleti világban. A „gonosz pillantástól”, a magyar nyelvben is létező „szemmel veréstől” való félelem, mely okozhat 

betegséget és fogyatékosságot is.     

RUHÁZAT, A TEST ELFEDÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE 

Hivatkozva Samuel P. Huntigton „A civilizációk összecsapása és a világrendek átalakulása” című művében leírtakra, azt 

mondhatjuk: hogy az iszlám civilizáció alkalmazkodott a nyugathoz, de az új rendet nem a nyugati ideológiákban, hanem 

magában az iszlámban kívánja megtalálni (Huntington 2008, 170-171.). Nem tartja követendő példának a szabad test-

kultúrát. Megtartotta és országonként eltérő módon ragaszkodik a test, főképpen a női test elfedésének hagyományához. 

„Próféta mondd a feleségeidnek, a leányaidnak, és a hívők feleségeinek, hogy borítsák az (orcájukra) köntösük egy 

részét! Így érhető el leginkább az, hogy elismertessenek és ne zaklatassanak. Allah megbocsátó és könyörüle-

tes.”(Korán 33,59.) 

A vallásjogi előírásokon és kötelezettségen kívül a nők helyzete nagy különbségeket mutat az egyes muszlim orszá-

gok között, sőt egyazon ország váltakozó kormányzásának időszakai alatt is. Ezek az eltérések azonban nem az iszlám-

ból erednek, hanem sokkal inkább a különböző kultúrák szokásain és irányelvein alapulnak. „Már gyermekkorunkban 

megtanultuk, hogy a vallásnak a férfiolvasata volt az, ami behatárolta a nők lehetőségeit, nem maga a vallás.” (Bhutto 

2007, 70.) Írja Benazir Bhutto,
19

 az iszlám világ első szabadon választott női miniszterelnöke. 

A nők helyzetének kérdése különösen foglalkoztatja a nyugatiakat, de az iszlám világon belül is fontos társadalmi és 

politikai kérdéssé vált. 

Így alakulhattak ki napjainkra olyan elfogadott szabályok, melyek lehetővé teszik a nők számára a sportolást és a 

nyilvános strandokon való fürdőzést. Megjelent a „burkini”, vagy más néven iszlám fürdőruha. Ez a praktikus és a vallás-

jogi előírásoknak is megfelelő ruhadarab a mi általunk is ismert vékony, elasztikus fürdőruha anyagból készül, két rész-

ből áll, egy szűk szabású hosszúnadrágból és egy combközépig (térdig) érő, hosszú ujjú kapucnival ellátott felső részből. 

Ennek a ruhának különböző változatai jelennek meg a sportruházatban, a szabadidős divatban és válnak nagyon 

hasznos segítőivé a fejlesztésben a testmozgással járó gyógytornás gyakorlásnak. 

ÖSSZEGZÉS 

Röviden összefoglalva a leírtakat. A fogyatékossággal kapcsolatban az iszlám vallás tanítása már i.sz. VII. században 

megfogalmazta azokat az etikai elveket, melyek az isteni küldetés és rend részeiként Európában napjaink gyakorlatát 

képezik. 

A különbséget a megvalósítás lehetősége, a helyi kulturális szabályok és a politikai-vallási értelmezések mindenkor 

felülírhatják és ezért nem vonhatunk le általános következtetéseket, melyben magát az iszlámot ítéljük el.  

Illethet bírálat szélsőséges gyakorlati magvalósulásokat és helyzeteket, de ekkor is tisztában kell lennünk az egész 

egy kis részének tényével. 

Soha nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk, hogy „a civilizációk kívülről, egy másik civilizáció szemszögé-

ből lényegesen egységesebbnek tűnnek, mint amilyenek valójában.”  (Rostoványi 2004, 46.) 

 

 

                                                 
19

 Pakisztán miniszterelnöke 1988-ban húsz hónap után buktatják meg, 1993-ban újraválasztják, és három évig tudja megtartani poszt-
ját. Született: Karacsi, 1953. június 21. – Merénylet áldozata lett: Ravalpindi, 2007. december 27.   

http://hu.wikipedia.org/wiki/Karacsi
http://hu.wikipedia.org/wiki/1953
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_21.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ravalpindi
http://hu.wikipedia.org/wiki/2007
http://hu.wikipedia.org/wiki/December_27.
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