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Tételek 

Abu Bakr ibn Tufayl: A természetes ember (Hayy ibn Yaqzán) c. művéhez 

 

1. Mi a történet műfaja? 

2. Kinek a művére építette Ibn Tufayl az ő művét? 

3. Mit jelent a „Hayy ibn Yaqzān” név? 

4. Milyen szempontból tekinthető filozofikusnak a mű? Miben kapcsolódik a misztikához? 

5. Milyen értelemben használták akkoriban a filozófia/filozofálni szavakat? 

6. Mit jelent az aql és a basīra szó, mi a jelentőségük a műben? 

7. Mit jelent a „qadīr” szó? Milyen szerepe van az iszlámban és miért áll ellentétben a 

filozófiával? 

8. Mik az iszlám misztika ismérvei? Mit ad mindehhez a neoplatonizmus? 

9. Mi a nubūwa és a wilāya? 

10. Mit mond az író a tudományokban járatlan emberekről? 

11. Kinek a versét szavalta Gazáli magasztos állapotában, és mit jelentenek a verssorok? 

12. Mi az egybeolvadás? 

13. Mi a megízlelés? 

14. Milyen szinteken létezik a tudás / megismerés? 

15. A tudásnak melyik típusát lehet leírni, szavakba foglalni, s melyiket nem? Miért? 

16. Minek a  hasonlata a vak ember példája? 

17. Milyen filozófusokat említ a mű? 

18. Kit neveztek Keleten az „iszlám argumentumának”? 

19. Mivel foglalkozik Gazáli Miškāt al-anwār ( Fülke ) című műve? 

20. Mit tudunk meg Hayy ibn Yaqzān életkörülményeiről? 

21. Milyen megállapításokat tettek az akkori természettudósok a Nappal kapcsolatban? 

22. Milyen két elmélet létezik Hayy ibn Yaqzān születésével kapcsolatban? 

23. Milyen megállapításokat tett 7 éves koráig a körülötte lévő világról, s önmagáról? 

24. Milyen életmódot alakított ki ezek alapján? 

25. Miből következtetett, hogy meg tudja gyógyítani a halott gazellát? 

26. Miért érezte silánynak és értéktelennek a gazellatestet? 

27. Mi a holló-hasonlat lényegi pontja? 

28. Milyen megfigyelései vannak a tűzzel kapcsolatban? 

29. Miben egyforma minden állat? 
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30. Mit értünk a műben „állati lélek” alatt? 

31. Mi a különbség a nafs, qalb és a rūh között? 

32. Milyen életformát alakított ki 21 éves korára? 

33. Mi alapján egyesíti a növény- és állatvilágot, valamint az élő és élettelen világot 

gondolataiban? 

34. Mi a sūra? Mire volt szüksége az elvont fogalmak felfogásához? 

35. Hogyan jut el a „fajta” fogalmának megállapításához? 

36. Mi az, ami minden élő és élettelen testben megtalálható tulajdonság? Milyen fogalom 

rejtőzik még e fogalom mögött? 

37. „Nem te ölted meg őket, Allah az, aki megölte őket. És nem te támadsz, ha támadsz, 

hanem Allah az, aki támad.” Melyik gondolatával egyezik meg ez Hayy ibn Yaqzānnak? 

38. Milyen gondolatai vannak a világ teremtéséről? 

39. Milyen végkövetkeztetésre jut a két elmélet szintéziseként? 

40. Hogy befolyásolta ez a felismerés későbbi életét? 

41. Milyen képesség által lehet felfogni a Szükségképpen Létezőt? 

42. Miért viseltetett teljes megvetéssel tulajdon teste iránt? 

43. Milyen feltevések léteznek azzal kapcsolatban, hogy mi történik, ha a lélek megválik a 

testtől? ( 3 ) Mit mondanak a misztikusok és mit a filozófusok? 

44. Mi az, ami mindig megakadályozta a Szükségképpen Létező belső szemléletében? 

Milyen aggodalmat okozott ez neki? 

45. Milyen csoportokba osztotta a születés és pusztulás világát Hayy ibn Yaqzān a forma 

szempontjából? 

46. Milyen megállapításokat tett „nemesebb” és „alantosabb” részével kapcsolatban? 

47. Milyen három csoportba osztotta kötelességszerűen végzett cselekedeteit? Miért? 

48. Miért fontos a mértéktartás? Mit tett Hayy ibn Yaqzān ennek érdekében? 

49. Milyen sajátosságokat állapított meg a Szükségképpen Létezőről? 

50. Hogyan próbál hozzá hasonlóvá válni ezek alapján? 

51. Hayy ibn Yaqzān mely tapasztalata, felismerése utal a lét egységének tanára? 

52. „ A ti ravaszságotok már túl van minden határon, és eljutott a józan emberi értelem 

megcsúfolásáig, az értelem parancsának elvetéséig…” Miért mondhatják ezt a „tudatlan” 

emberek? 

53. Milyen kapcsolatban van az isteni és az emberi világ? 

54. Mi a közös és mi az eltérő Aszálban és Szalamánban? 

55.  Miért ment Aszál Hayy ibn Yaqzān szigetére? 
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56.  Mire jött rá Aszál, amikor Hayy ibn Yaqzān beszámolt neki az egyesülés állapotában 

látottakról? 

57. Mi vitte rá Hayy ibn Yaqzānt, hogy elmenjen Aszál szigetére? 

58. Miért kedvetlenedett el, s mondott le Hayy ibn Yaqzān arról, hogy meggyőzze az 

embereket az „igazságról”?  

59. Miért ment Szalamánhoz és társaihoz bocsánatot kérni?   

 


