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Aabrahamin lapset

Islamilaisen filosofian klassikkoja

Islam on itsestäänselvästi aina enemmän, kuin mitä mahtuu kenenkään näppäriin määrittely-yrityksiin, olivat nämä sitten tarkoitusperiltään sovittelevia tai vihamielisiä. Onhan kyseessä vuosituhantinen sivilisaatio, joka tänä päivänä on yli miljardin ihmisen
arkitodellisuutta. Muun muassa Ari Hukarin ja Jaakko HämeenAnttilan artikkelit tässä lehdessä kertovat siitä, miten nykyislamista
löytyy niin rationalisoivia, konservatiivisia kuin voimakkaan ekumeenisiakin pyrkimyksiä, jotka kaikki perustuvat varsin erilaisille
lähtöoletuksille. Jo tämä tekee mahdolliseksi, ja samalla tuiki
tärkeäksi, puhua islamilaisesta filosofiasta. Sen oivaltaminen, että
kyseessä on moniulotteinen perinne, josta ovat poimittavissa elävän
keskustelun langat, auttaa murtamaan hermeneuttisen kehän,
jonka taikapiiriin turhan helposti jäämme.
Islamilainen filosofia on historiallisesti ollut paljon muutakin
kuin pelkkää islamin filosofiaa. Sen piirissä on vuosisatojen saatossa tehty logiikkaa, semantiikkaa, luonnontieteellistä tutkimusta,
metafysiikkaa ja moraalifilosofiaa, joita ilman länsimaisen filosofian
historia ei olisi nykyisenlaisensa. Erityisesti keskiajan latinalaisen
filosofian tutkimus voi hyötyä arabialaisen filosofian tarkemmasta
tuntemuksesta, kuten Jari Kaukuan artikkelista käy ilmi. Juutalaista
filosofiaa taas ei lainkaan voi ymmärtää irrallaan sen arabialaisislamilaisesta taustasta, minkä Hannu Töyrylä ansiokkaasti osoittaa.
Mikäli länsimaiden historiaa sopii hahmottaa kreikkalaisen rationalismin ja yksijumalaisen uskontoperinteen rinnakkain käymisen,
ristivalotuksen ja ajoittaisen vastakkainasettelun kautta, tarjoaa
arabialainen sivilisaatio kiintoisan peilin eurooppalaiselle ihmiselle.
Voimme oppia omista lausumattomista ennakko-oletuksistamme,
kun löydämme niille yllättävän vertailukohdan yhtä aikaa vieraalta
ja ihmeen tutun tuntuisesta naapurilta.
Juutalaisia, kristittyjä ja muslimeja yhdistävät siis monin verroin
vahvemmat siteet, kuin mitä tiedotusvälineiden markkinoimien
vastakkainasettelujen valossa voisi luulla. Jussi Aro (1928–1983), keskeinen hahmo suomalaisen arabistiikan kunniakkaassa historiassa
(katso Kaj Öhrnbergin henkilöprofiileja), tapasi puhua ”Aabrahamin perillisistä”. Enemmän kuin kiistaa Pyhän maan omistusoikeudesta Aro tarkoitti tällä sitä, että juutalaiset siinä missä kristityt
ja muslimitkin ovat lupauksen lapsia, sen lupauksen, jonka varassa
Aabraham aikanaan lähti isiensä maasta ja kohti tuntematonta
tulevaisuutta. Nyttemmin on maailmalla havahduttu samaan: mm.
Jacques Derrida on toistuvasti palannut lupauksen arkkikuvaan ja
muistoon Aabrahamista yhteisenä kantaisänämme, vanhurskaana
ja hirmuisena. Mitä tarkoittaa se, että olemme kaikki lupauksen
lapsia? Mitä se, että kaikkien kauhujen keskellä yhä odotamme
oikeuden toteutumista ja tulevaa valtakuntaa? Derrida on puhunut
vieraanvaraisuudesta, kyvystä epävarmoina aikoinakin tehdä tilaa
sille, mitä ei voida ottaa haltuun. Kyseessä on – kuinkas muuten
– aito arabialainen kantahyve.

al-Kindî (k. 873)
al-Razi (k. 925)
al-Fârâbî (k. 950)
al-Niffari (k. 965)
Ibn Sînâ (Avicenna, k. 1037)
al-Ghazâlî (k. 1111)
Ibn Tufayl (k. 1185)
Al-Suhrawardi (k. 1191)
Ibn Rushd (Averroës, k. 1198)
Ibn al-Arabi (k. 1240)
Ibn Khaldun (k. 1406)
Mulla Sadra (k. 1641)
Joitakin nykyfilosofeja islamin
kulttuuripiiristä
Muhammad Abduh (1849–1905), egyptiläinen
Syed Ameer Ali (1849–1928), intialainen
Ahmad Amin (1886–1954), egyptiläinen
Abbas Mahmud al-Aqqad (1889–1964),
egyptiläinen
Ali Abd al-Raziq (1888–1966), egyptiläinen
Mohammed Arkoun (s. 1928), algerialainen
Syed Muhammad Naquib al-Attas (s. 1931),
malesialainen
Sadiq Jalal al-Azm (s. 1934), syyrialainen
Majid F. Fakhry (s. 1923), libanonilainen
Zakariyya Fuad (s. 1927), egyptiläinen
Rachid Ghannoushi (s. 1941), tunisialainen
Hassan Hanafi (s. 1935), egyptiläinen
Taha Husain (1889–1973), egyptiläinen
Muhammad Iqbal (1876–1938), intialainen
Ismail Hakk Izmirli (1868–1946), turkkilainen
Muhammad Abed al-Jabri (s. 1936), marokkolainen
Khalid Muhammad Khalid (s. 1920), egyptiläinen
Muhammad Aziz Lahbabi (1923–1993), marokkolainen
Abdallah Laroui (s. 1933), marokkolainen
Muhsin Sayyid Mahdi (s. 1926), irakilainen
Sayyid Abû Al-Ala al-Mawdudi (1903–1978),
intialais-pakistanilainen
Zaki Nagib Mahmud (1905–1993), egyptiläinen
Seyyed Hossein Nasr (s. 1933), iranilainen
Bediuzzaman Said Nursi (1876–1960), kurdi
C. A. Qadir (s. 1909), pakistanilainen
Fazlur Rahman (1919–1988), pakistanilainen
Rashid Rida (1865–1935), syyrialainen
Mahmud Shaltut (1897–1963), egyptiläinen
Ali Shariati (1933–1977), iranilainen
Shibli Shumayyil (1860–1917), libanonilainen
Mahmud Taha (1908–1985), sudanilainen
Nurettin Topcu (1909–1975), turkkilainen
Hasan al-Turabi (s. 1932), sudanilainen
Hilmi Ziya Ulken (1901–1973), turkkilainen
Mehdi Hairi Yazdi (1923–1999), iranilainen
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