
BBN-ARA11-301 Iszlám misztika 1. 

2019. őszi félév 

Iványi Tamás: „Az élet álom” c. tankönyv tételei 

 

1. Szúfizmus, szúfi irodalom 

 

1. A szúfi szó értelmezése 

2. A szúfizmus kialakulása 

3. A szúfi vallásbölcselet irodalma 

4. Voluntarista és gnosztikus megközelítés. 

5. A szúfi út lényege. 

6. A „végtelen” és a „személyiség” miszticizmusa. 

7. Szúfi költészet. 

8. Ḏū n-Nūn al-Miṣrī és an-Nūrī. 

9. Késő abbászida kori misztikus költők. 
 

1. Megismerés a szúfizmusban  

 
10. A megismerés a korai szúfi bölcselők szerint. 

11. A „tudás” és a „cselekedet” emberei. 

12. Jézus a szúfizmusban. 
13. A megismerés folyamata. 

14. al-Ġazālī nézetei az ismeretekről. 
15. A szúfi megízlelés, tapasztalás. 

16. al-Ğīlānī tanítása. 
17. Ibn ‛Arabī a megismerésről. 

18. Rūmī példázata. 

 
3. Túlvilági irodalom 

 

19. A misztikus túlvilági irodalom bemutatása. 
 

4. Mohamed csodálatos égi utazása 
 

20. Mohamed utazásának első szakasza – Mekkából Jeruzsálembe. 

21. Mohamed utazásának második szakasza – égi utazás. 
 

5. al-Bisṭāmī égi utazása 

 
22. A qabḍ - basṭ állapotok al-Bisṭāmī életében. 

23. al-Bisṭāmī égi utazása. 

24. A qabḍ - basṭ állapotok értelmezésének alakulása a szúfizmus története során. 
25. A szúfi állapotok és az őrültség, mentális zavar kérdése. 

 

6. al-Ḥakīm at-Tirmiḏī misztikus önéletrajza 
 

26. Korai évek, mekkai zarándoklat, a Korán megtanulása. 

27. A misztikus tudás keresése, könyvekben, majd csoport alakítás. 
28. Az álmok kezdetei, a at-Tirmiḏī személye jelentőségének a kiemelése.  

29. A feleség szerepe az álomlátásban. 
30. A feleség önálló álmai. 



 

7. al-Ġazālī: Ami megmenekít a tévelygéstől. 
 

31. A mű bevezetése. 

32. A szúfi misztikusok útjai. 
33. A prófétaság igaz természete. 

34. A tudomány terjesztésének újravállalása. 
(Megjegyzés: A 32., 33. és 34. ún. főkérdés, amelyekből mindenki kap egyet.) 

 

8. al-Ġazālī:A Paradicsomba vezető út. 

 
35. Az „átvezető út” leírása. 

 

9. Ibn ‛Arabī égi utazása 
 

36. Az „égi utazás” leírása. 

 
10. Rūzbihān Baqlī visszaemlékezései 

 

37. Rūzbihān Baqlī memoárja és naplója témái. 
 

11. Farīd ad-Dīn ‛Aṭṭār: A szentek emlékezete 

 

38. al-Bisṭāmī. 
39. al-‛Ağamī, al-Fuḍayl és Ibn Adham. 

40. Ḏū n-Nūn al-Miṣrī, al-Mubārak és Sufyān aṯ-Ṯawrī. 
 

12. Rūmī: Benne van, ami benne van 

 

41. A „Benne van, ami benne van” részlet ismertetése. 
 

13. Rūmī és a kerengő dervisek c. film 

 
42. A Rūmī film tartalmának ismertetése.  

 

14. al-Ğīlānī életrajza 

 
42. al-Ğīlānī életrajzi részletének ismertetése. 

 

15. A közép-ázsiai szúfik c. film 

 
43. Az üzbég szúfik c. film tartalmi ismertetése. 

 
 


