
ISLAMSKA 

FILOZOFIJA IN MISTIKA

Cikel predavanj 

14.03. Falsafa in spoznanje Boga

Raid Al-Daghistani ∙ 18:00, pred. 434

15.03. Atributi Boga v zgodnji islamski teologiji

Aljaž Krajnc ∙ 08:00, pred. 430

21.03. Sufizem in spoznanje Boga

Raid Al-Daghistani ∙ 18:00, pred. 434

22.03. Podtipi mističnega doživljanja in islamska filozofija

Jan Ciglenečki ∙ 8:00, pred. 430

Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Oddelek za filozofijo
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Predavanja na seminarju, ki poteka v okviru predmeta “Srednjeveška in renesančna filozofija 2” na Oddelku za

filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, se bodo osredotočala na odnos klasične islamske filozofije (falsafa),

dialektične teologije (ʿilm al-kalām) in sufijske mistike (taṣawuf), pri čemer bo glavni poudarek na vprašanju

spoznanja in razumevanja Boga, ki pa je v kontekstu omenjenih disciplin tesno povezano s spoznanjem in

razumevanjem samega sebe.

Študijsko gradivo, ki ga bodo pripravili voditelji seminarja, bo med udeležence razdeljeno vnaprej. Predavanja so

primarno namenjena študentom filozofije, vendar so odprta tudi za zunanje slušatelje.

Udeležba na seminarju je brezplačna. 

Islamska filozofija in mistika



Aljaž Krajnc  ∙ Teološka Fakulteta, Univerza v Ljubljani; Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica

Aljaž Krajnc (roj. 1995) je na Teološki fakulteti v Ljubljani leta 2017 diplomiral iz teoloških in religijskih študijev. Istega leta

se je vpisal na Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica v Rimu, kjer je leta 2020 magistriral iz arabskih in islamskih

študij. V okviru svoje magistrske naloge je pripravil delni angleški prevod hereziografskega poročila Maqālāt al-islāmiyyīn
wa-iḫtilāf al-muṣallīn. Od oktobra 2020 je zaposlen kot mladi raziskovalec na Teološki fakulteti v Ljubljani. Pod skupno

supervizijo Teološke fakultete UL ter Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica trenutno pripravlja doktorsko tezo o

uporabi semantičnega polja Božjega kraljevanja v Bibliji, post-bibličnih tekstih ter Koranu.

Dr. Raid Al-Daghistani (roj. 1983) je študiral filozofijo v Ljubljani in Freiburgu ter islamske vede v Sarajevu in Münstru,

kjer je leta 2017 tudi doktoriral na temo spoznavnih vidikov v islamski mistiki. Zaposlen je na Centru islamske teologije

na univerzi v Münstru, kjer predava islamsko mistiko in etiko, kot gostujoči docent pa deluje tudi na Inštitutu za islamsko
teologijo in religijsko pedagogiko Univerze v Innsbrucku. Je avtor treh znanstvenih monografij (Abū Ḥāmid al-Ghazālī.

Erkenntnislehre und Lebensweg, 2014; Falsafa: Einführung in die klassische arabisch-islamische Philosophie, 2016;

Epistemologie des Herzens: Erkenntnisaspekte der islamischen Mystik, 2017), treh prevodov (Thomas Bauer: Kultura
Dvoumnosti: Drugačna Zgodovina Islama, 2014; Muḥammad al-Ghazālī: Rešitelj iz Zablode, 2014; ʿAbd al-Gabbār an-

Niffarī: Knjiga duhovnih postajališč in nagovorov, 2020) in številnih člankov v nemškem, angleškem in slovenskem jeziku.

Trenutno dela na svoji habilitaciji (Habilitationsschrift), v kateri se posveča mistični teologiji zgodnjega muslimanskega
mistika ʿAbd al-Ǧabbārja an-Niffarīja.

Dr. Raid Al-Daghistani ∙ Center za islamsko teologijo, Univerza v Münstru; Inštitut za islamsko

teologijo in religijsko pedagogiko, Univerza v Innsbrücku

O gostujočih predavateljih


