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Ibn Tufajl: „A természetes ember” c. mű

elméleti bevezetője



A MESTER – IBN SZÍNA
(AVICENNA)

• Abú Alí Ibn Szína (latinos nevén Avicenna) megh. 1037

• Perzsa származású, arabul író filozófus, orvos

• Először írt, ismeretlen hagyományok alapján, Hajj ibn Jaqzánról

• Ugyanazok a nevek: Hajj, Aszál, Szalamán



• „Találkozás Perzsiában egy öreggel, Hajj ibn Jaqzánnal, aki 
Jeruzsálemben lakik, elbeszélgetnek.  Járja az országokat tudást 
keresve, apja is Hajj volt, az tanította. Ismerteti a tudományokat, a 
legfontosabb a firásza (lovagiasság, jó erkölcs).

• Elbeszéli a Föld határait, a Nagy (Atlanti) Óceán partjain lévő 
királyságokat.

• A lényeg itt is: szellemi és racionális tudás megszerezhető próféták és 
írások nélkül is.



Ibn Báddzsa (Avempace)

• A spanyolországi iszlám világ nagy gondolkodója, megh. 1138-ban

• Ibn Tufajl tanára, orvos és filozófus

• Egy elveszett írása (héber kivonatban maradt fenn):

• „A magányos ember tevékenysége” (Tadbír al-mutawahhid)

• Segítség nélkül, pusztán képességei segítségével el lehet jutni az 
Tevékeny Ésszel való egyesüléshez, vagyis az ismeretek 
megszerzéséhez



Jahja asz-Szuhrawardí

• Iráni misztikus filozófus, megh. 1200 körül

• Írt egy művet Hajj ibn Jaqzán címen

• Ismerte Ibn Tufajl művét



Abú Hámid al-Gazálí

• A legnagyobb ortodox teológus, jogtudós, megh. 1111

• Nagy hatással volt Ibn Tufajlra.

• Misztikus is volt, aki össze kívánta békíteni az ortodox teológiát és 
jogtudományt a misztikus érzésekkel

• Versének vége: „Pallérozták az ismeretek és élesítették elméjét a 
tudományok”, t.i. azt, aki a révület állapotába került



Abú Jazíd al-Bisztámí

• „Szubhání, má a’zama szubhání/sa’ní”

• Imádjatok engem, mert magasztos vagyok és emelkedett”

• 20 évig révületben járta a sivatagokat Bokhara körül

• Állandóan mámoros kijelentéseket tett



Huszajn al-Halládzs

• A misztika legnagyobb mártírja

• Bagdadban végezték ki 922-ben

• „Aná l-Haqq” 

• Én vagyok az Igazság (Isten) (vagyis Isten bennem lakozik)



Ismeretlen misztikus mondása

• „Lajsza fí th-thawb illá Alláh”

• „Maga Alláh lakozik ebben a köntösben”



A rejtett értelem
misztika és racionalizmus egysége

• Ibn Báddzsa szerint (Abú Száig, Abú Bakr ibn Száig sejk):

• Elérhető, anyagtalan, elszakadás, boldogság

• Isten csak a kiválasztott szolgáit részesíti

• Tudományos szemlélődéssel és elmélkedés útján



Tiszta misztikus révület 
és racionális misztikus megismerés

• Az előbbi tisztább boldogságot ad

• A szerző is megízlelte ezt

• Ibn Szína is leírja

• A nézetek különbsége:

• A vak megismerése, és amikor lát: ragyogó fény és gyönyör

• Valóság és a testi lét szemlélése, két dolog



A misztikus megismerés (megízlelés)
nem írható le

• Amint írásba foglaljuk, megváltozik

• A szemlélet határtalan, mindent be tud fogni, a szavak röghöz 
kötöttek



A bölcselet (filozófia) leírható

• De: az iszlám hite és törvényei nem engedik meg, hogy világosan 
beszéljünk

• Abú Naszr = al-Fárábí (megh. 950) keleti muszlim filozófus



A tudás két arca (vers)

• A magyar mondatokat meg kell fordítani:

• Az igazat (haqíqa) nehéz lebírni (megszerezni)

• A talmi (bátil, érvénytelen) tudáshoz könnyen jutni. 



Ibn Báddzsa

• Nem tudta befejezni műveit

• Lekötötte a valóság vizsgálata



Al-Fárábí (Abú naszr)

• Főleg logikával foglalkozott



Ibn Szína (Abú Ali)

• Arisztotelészt magyarázta, nem jut el a misztikus megismerésig



Al-Gazálí (Abú Hámid)

• Ellentmondások műveiben

• Oka: (a vallástudósok) nagy közönségének szól

• Támadja a filozófusokat a test feltámadásának a tagadása miatt és 
azért, mert szerintük a jutalom és fenyítés csak a lelkekre vonatkozik

• Majd: „A mérleg” c. művében: ugyanezt vallják a szúfik is

• Végül: A tévelygésektől való megtisztulás (Ami megmenekít a 
tévelygéstől) c. művében – eljut a misztikus boldogságig



Al-Gazálí versidézete

• Szó szerint:

• „Vedd, amit látomással szerzel, s hagyd, amit csak hallasz

• Ha felkel a Nap, nincs szükséged csillagokra”

• A könyvben:

• „A látomás legyen való neked, s ne halld meg a tudós beszédet

• A napkorong, ha már fennen ragyog, elsápasztja a hűvös csillagot”


