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Sufickie nauczanie Idriesa Shaha

Jednym z zarzutów czynionych wobec Idriesa Shaha jest to, że 
w swoim przekazywaniu nauk sufickich nie używał terminów typo-
wych dla języka religijnego, a w szczególności, że nie posługiwał się 
terminem „Bóg”. Na podstawie tego wielu uznało jego nauczanie 
za świeckie. Na początku warto zaznaczyć, że Shah uważał siebie 
za muzułmanina i w tej wierze wychował także swoją córkę Sairę, 
co widoczne jest w wielu miejscach jej autobiograficznej powieści 
Córka bajarza (Shah S. 2005). Pomimo swoich zadeklarowanych 
poglądów nie eksponował ich publicznie, co mogło być związane 
z bractwem, do którego należał, czyli z nakszbandijją. Opisując ce-
chy charakterystyczne dla tego bractwa, wymienia między innymi 
to, że jego przedstawiciele nie wyróżniają się strojem, starają się 
nie przyciągać uwagi innych i ciężko ich rozpoznać (Shah 2009). To 
mogłoby być jednym z powodów, dlaczego Shah nie posługiwał się 
typowym dla religii językiem i nie podkreślał przynależności wyzna-
niowej. Drugim, chyba ważniejszym powodem tego, dlaczego nie 
posługiwał się językiem religijnym, a w szczególności, dlaczego nie 
stosował on odwołań do Koranu, Mahometa czy arabskich termi-
nów technicznych była mentalność odbiorców, do których kierował 
swoje nauki. Zwracając się do audytorium wychowanego w kultu-
rze zachodniej, łatwiej było posługiwać się pojęciami znanymi ów-
czesnemu Europejczykowi, nawiązywać do wyników najnowszych 
badań naukowych, a w ten sposób przekazywać sens wybranych 
przekazów tradycji muzułmańskiej bez cytowania świętych tekstów, 
których właściwy kontekst byłby prawdopodobnie niezrozumiały dla 
odbiorcy. Trzeci powód unikania języka uznanego za religijny moż-
na odnaleźć w książce M. S. Pecka p.t. Futher Along The Road Less 

Wstęp

Idries Shah był najbardziej popularnym dwudziestowiecznym 
nauczycielem szerzącym sufizm na terenie kultury zachodniej. Jed-
nak jego podejście do sufizmu niektórym wydawało się nietypowe, 
a nawet niewłaściwe. Przykładowo L. Paul Elwell-Sutton (1975: 16) – 
badacz uniwersytecki, specjalizujący się w naukach o islamie i w kul-
turze perskiej – mocno krytykował działalność i pisma publikowa-
ne przez Shaha. Twierdził, że takie nauczanie należałoby nazwać 
pseudosufizmem, gdyż: „nie skupia się na Bogu, ale na człowieku”.  

To stało się podstawą dla Elwell-Suttona, by uznać metodę, któ-
rą posługiwał się Shah, za psychologię niż filozofię czy religię, w ob-
szarze których zwykle klasyfikuje się sufizm. Opinia ta utrzymywana 
jest do dziś przez znanych badaczy, w których zainteresowaniach 
mieszczą się kwestie współczesnego islamu i sufizmu. Przykłado-
wo Sedgwick w niedawno opublikowanej pozycji, będącej szerokim 
omówieniem dziejów sufizmu w krajach kultury zachodniej, rozdział 
poświęcony temu nauczycielowi zatytułował Idries Shah and Sufi 
Psychology (Sedgwick 2016). 

Warto przyjrzeć się temu, na ile opinia wyrażona pierwotnie 
przez zagorzałego krytyka Shaha, a następnie powielana przez ko-
lejnych badaczy zachodniego sufizmu, jest adekwatna. Celem arty-
kułu jest przebadanie, jakie obecnie można wyróżnić punkty styczne 
między dziedziną psychologii a nauczaniem Shaha oraz czy obecnie 
dominujący profil i paradygmat badań psychologicznych daje pod-
stawy do tego, by klasyfikować nauczanie Shaha jako przykład dzia-
łań właśnie o charakterze psychologicznym, czy też raczej należałoby 
je sytuować w obszarze zainteresowań filozofii.

The aim of the article is to revise the opinion on whether Idries 
Shah’ teaching can be called the psychology. This opinion, originally 
expressed by Elwell-Sutton, is still duplicated to this day by subse-
quent researchers of Western Sufism, such as Mark Sedgwick. Be-
cause the paradigm of psychological research has changed significant-
ly over the last fifty years, it is worth looking if such an opinion is still 
adequate. The article will examine what current common points can 
be distinguished between the field of psychology and Shah’s teaching, 
and whether the current dominant profile and paradigm of psycho-
logical research provides the basis for classifying Shah’s teaching as 
an example of psychological activities, or whether it should be placed 
in the area of philosophy interests.

Keywords: psychology, practical philosophy, philosophical coaching, 
Idries Shah, sufism.

Celem artykułu jest zrewidowanie opinii na temat tego, czy moż-
na nauczanie Idriesa Shaha nazwać psychologią. Opinia ta, pierwotnie 
wyrażona przez Elwell-Suttona, do dziś jest powielana przez kolejnych 
badaczy zachodniego sufizmu jak np. Mark Sedgwick. Ponieważ para-
dygmat badań psychologicznych znacznie się zmienił w ciągu ostatnich 
pięćdziesięciu lat, warto przyjrzeć się temu, na ile opinia taka jest na-
dal adekwatna. W artykule zostanie przebadane, jakie obecnie można 
wyróżnić punkty styczne między dziedziną psychologii a nauczaniem 
Shaha oraz czy obecnie dominujący profil i paradygmat badań psycho-
logicznych daje podstawy do tego, by klasyfikować nauczanie Shaha 
jako przykład działań właśnie o charakterze psychologicznym, czy też 
raczej należałoby je sytuować w obszarze zainteresowań filozofii. 

Słowa kluczowe: psychologia, filozofia praktyczna, coaching filozo-
ficzny, Idries Shah, sufizm.
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logia akademicka koncentruje się na stanie aktualnym, pokazuje, 
jak jest, unikając określenia, jak powinno być, bo wtedy należałoby 
przyjąć określoną koncepcję antropologiczną, której weryfikacja być 
może okazałaby się niemożliwa. Badacze zauważają, że: „Istnieją 
jednak koncepcje rozwoju człowieka dorosłego dotyczące rozwoju 
wewnętrznego, które trudno jest w ten sposób zweryfikować. Jed-
nak fakt, że dostępne obecnie narzędzia badawcze, które spełniają 
aktualne wymogi metodologiczne, nie umożliwiają ich weryfikacji, 
nie znaczy, że rozwój wewnętrzny człowieka nie jest możliwy ani 
że nie istnieje dotycząca go wiedza” (Kałużna-Wielobób, Wielobób, 
Opyrchał 2015: 177). W związku z wymogami empirycznej werty-
kalności psychologia akademicka z nieufnością podchodzi przykła-
dowo do koncepcji rozwoju opracowanych przez Junga, Adlera czy 
Fromma, choć praktycy – jak psychoterapeuci, coachowie i doradcy 
filozoficzni – korzystają z wypracowanych przez nich koncepcji. Ana-
lizując różnice między psychologicznymi koncepcjami dającymi się 
empirycznie zweryfikować, koncepcjami psychologicznymi, których 
zweryfikowanie nie jest obecnie możliwe (jak np. koncepcja Junga), 
oraz koncepcjami mistycznymi, Kałużna-Wielobób i współpracow-
nicy brali pod uwagę między innymi takie aspekty jak cele, jakie 
spełnia dana koncepcja oraz cel rozwoju człowieka jaki ta koncep-
cja wyznacza. Celem badań psychologicznych popartych naukowy-
mi badaniami jest pokazanie tego, jak jest powszechnie. Natomiast 
dwie pozostałe grupy nie kładą nacisku na powszechność, lecz raczej 
na skrajność, opisując, jak funkcjonują nieliczne osoby, których roz-
wój psychologiczny lub duchowy odbiega znacznie od normy, ale 
jednocześnie ich celem jest ukazanie tego, że pewnego rodzaju rzad-
ko spotykane stany istnieją i przy realizacji określonych instrukcji 
być może okażą się możliwe do osiągnięcia dla konkretnej jednost-
ki. Empiryczne badania psychologiczne, ponieważ ogniskują się na 
opisie tego, jak jest, nie wyznaczają tego, jak powinno być, a zatem 
cel rozwoju człowieka z ich punktu widzenia jest niejasny i trudny 
do określenia. W dwóch pozostałych grupach zakreślone są ścieżki 
rozwojowe znacznie wykraczające poza powszechność i mogą być 
stosowane jako inspiracja do tego, by zgodnie z ich metodami do-
określić cel rozwoju człowieka dorosłego. W przypadku koncepcji 
indywiduacji Junga byłaby to integracja – pełnia psychologicznej 
dojrzałości człowieka, a w przypadku mistyki celem byłoby realizo-
wanie wyższych wartości, zbliżenie do Boga, urzeczywistnienie cnót 
etycznych, poznanie Prawdy (Kałużna-Wielobób, Wielobób, Opyr-
chał 2015). Teleologiczne nastawienie psychologicznej koncepcji 
Junga czy ścieżek mistycznych zbliża je do zagadnień poruszanych 
przez filozofię, a w szczególności takich jej dziedzin jak filozoficzna 
antropologia, etyka czy filozofia mistyki.

Dojrzałość psychologiczna i dojrzałość duchowa

Podejmując refleksję o zależności między obszarami zaintereso-
wań psychologii i filozofii religii o. J. A. Kłoczowski OP (2017) zwraca 
uwagę między innymi na znacznie ważnego, choć rzadko podejmo-
wanego, tematu dojrzałości. Można mówić między innymi o dojrza-
łości psychicznej, która jest związana z mocnym ego, jak również 
o dojrzałości duchowej polegającej na przekraczaniu ego. Kłoczowski 
stwierdza: „Umocnione ego, umocniony sposób bycia człowieka jest 
warunkiem jego normalnego funkcjonowania, umożliwia realizację 
celów osobistych i społecznych. Z kolei większość poważnych tra-

Travelled. Autor przytacza fragment rozmowy, którą odbył po kil-
ku wykładach Shaha, których był uczestnikiem. Peck (2010) cytuje 
następujące słowa Shaha: „Do tego momentu mówiłem do ciebie 
przez cztery godziny i ani raz nie użyłem słów »Bóg« czy »miłość«. 
My, Sufi, ważymy te słowa. One są święte”. Okazuje się, że Shah 
bardzo zwracał uwagę na dobór słów, a oszczędne stosowanie ter-
minów, które powinny wskazywać na to, co nieuwarunkowane, 
co święte i nieograniczone było podyktowane raczej zważaniem 
przed niewłaściwym użyciem słów, które mogą zostać zrozumiane 
w infantylny sposób lub przez pryzmat nieprawidłowych skojarzeń, 
uwarunkowań czy uprzedzeń. Jeśli chodzi o tematykę, którą podej-
mował w swoich pismach Shah, to obejmowała ona różne zacho-
wania ludzkie, mechaniczne reagowanie na bodziec, zniewolenie 
wynikające z różnych uwarunkowań itp. Często stosował formę po-
wiastki filozoficznej, przypowieści czy opowiadania mądrościowego, 
przez co możliwości do interpretacji jego nauczania są dość szerokie 
i trudno o ich jednoznaczność. W licznych tekstach Shah przywołuje 
powszechne zachowania i reakcje ludzkie, które bywają także przed-
miotem badań empirycznych prowadzonych w ramach psychologii 
akademickiej. Należy jednak rozważyć, jaki jest cel ukazywania tych 
różnych ludzkich zachowań. Odpowiedź na pytanie o to, dlaczego 
różne reakcje mają być poznane i ewentualnie zmienione, jest waż-
ną częścią odpowiedzi na pytanie o to, czy jego podejście do zmiany 
człowieka było bliższe dziedzinie psychologii, czy też filozofii.

Psychologia jako nauka o duszy

Etymologicznie termin „psychologia” bierze swój początek 
w greckim terminie ψυχή (psyche), który najczęściej oddaje się 
poprzez polskie słowo „dusza”. Zatem w literalnym znaczeniu psy-
chologia jest nauką o duszy. Charakterystyką ludzkiej duszy jest jej 
ożywiająca funkcja, dzięki której jest ona zasadą ruchu. Takie rozu-
mienie duszy przewija się w myśleniu zachodniego kręgu kulturo-
wego od najdawniejszych czasów. M. A. Krąpiec (2000) wskazuje, 
że już u Homera dusza jest tym, co pobudza człowieka do działania 
zarówno od strony poznawczej, jak i afektywnej. Działa zarówno na 
umysł νοῦς (nous), biorący udział w procesie poznawczym, jak i na 
serce, oddech lub siłę θυμός (thymós), dzięki której człowiek kocha, 
pożąda, nienawidzi czy walczy. To pierwszorzędne powiązanie duszy 
z ruchem wskazuje na ważny obszar badawczy, jakim zajmuje się 
psychologia. Zimbardo i Ruch wskazują, że psychologia jest „nauką, 
która pozwala ustalić, co »porusza« ludźmi i jak funkcjonuje ich psy-
chika” (Zimbardo, Ruch 1996: 12). Zatem zasadniczo psychologia 
będzie zajmować się tym, co sprawia, że człowiek działa w określony 
sposób, że jego działania zmierzają w określonym kierunku, przykła-
dowo przedmiotem badań mogą być zależności między funkcjami 
psychicznymi a cielesnymi, funkcje mentalne jak intencja i moty-
wacja czy też konsekwencje podejmowanych działań. A. Kałużna-
-Wielobób i współpracownicy wskazują, że dominujący obecnie 
nurt akademickich badań psychologicznych opiera się na ścisłych 
wymogach metodologicznych, dzięki czemu mogą być one uznane 
za naukowe. Jednym z tych wymogów jest empiryczna weryfikowal-
ność, co sprawia, że głównym przedmiotem badań psychologicznych 
stają się zewnętrzne zachowania czy fizjologiczne korelaty zjawisk 
psychicznych. W związku z tym duża część wyników badań opisuje 
to, co powszechne, uśrednione i najczęściej występujące. Psycho-
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człowieka na rozwojowej ścieżce w przypadku psychoanalizy kończą 
się mniej więcej w połowie drogi sufickiej. Według jego analiz czte-
ry ostatnie etapy rozwoju duszy ludzkiej dotyczą zmian, z którymi 
nie pracuje się metodą psychoanalizy. Shafii (1988) przyznaje, że 
takie właściwości, jak skrucha, wstrzemięźliwość czy wyrzeczenie 
mogą być rozwijane w ramach pracy prowadzącej nad kształtowa-
niem ego. Jednak jedynie ścieżka umożliwiająca przekraczanie ego 
może wiązać się z cnotami ubóstwa, cierpliwości czy zaufaniu Bogu, 
a w ostateczności zadowoleniem i stanem szczęścia. Zdaniem Sha-
fiiego dojrzałość psychiczna jest konieczna, by być w stanie dalej 
kształcić duszę na ścieżce doskonałości. Człowieka można nazwać 
kompletnym dopiero wtedy, kiedy urzeczywistni pełną ścieżkę su-
fickią, czyli wtedy staje się on w pełni dojrzałą duchowo jednostką. 
Warto też zwrócić uwagę na termin, który na język polski tłumaczo-
ny jest jako „sufizm”. Tasawwuf dosłownie oznacza „stawanie się 
Sufim” (Carl 2009), a zatem słowo to wskazuje na pewnego rodzaju 
proces, którego kluczowymi elementami jest stan docelowy oraz 
obecność działań zmierzających do przynajmniej częściowej jego re-
alizacji. Stanem docelowym jest ideał Człowieka Doskonałego, któ-
rego można nazwać sufim. Nurbachsz (2003: 17)1 definiuje sufiego 
w następujący sposób: „Sufim jest ten, kto kocha Prawdę, kto przez 
zrozumienie miłości i oddania zmierza do Prawdy i doskonałości, 
które są wszystkim, czego szczerze poszukuje” . Sufim jest ten, kto 
uzyskał określoną wiedzę i doświadczenie, które uczyniły z niego 
człowieka odznaczającego się niespotykanymi i wyjątkowymi cecha-
mi. Jego zakres rozumienia i doświadczenia jest wystarczający, by 
być w stanie względem innych osób spełniać funkcję przewodnika 
na ścieżce i pomóc im zbliżać się do tego stanu, dlatego mogą być 
nazwani nauczycielami. Nuri natomiast wskazuje, że: „Sufi nie jest 
z niczym związany i nic nie jest przywiązane do niego” (Shah 2000: 
246). Ta definicja w większym stopniu niż przytoczona przez Nur-
bachsza kładzie akcent na konieczność przekraczania ego w trakcie 
podążania ścieżką suficką. Przytaczając słowa Nuriego w swoim na-
uczaniu, Shah inspirował do refleksji nad filozoficznymi koncepcjami 
człowieka, jego możliwą doskonałością i powinnościami wynikają-
cymi z pragnienia jej realizacji. Przekraczanie ego wiąże się z pra-
cą z nafs, które jest podstawą egoizmu. Nafs to termin techniczny 
w filozofii sufickiej, który odnosi się między innymi do jednostkowej 
duszy, do specyfiki jej ruchu, a zatem do tkwiących w jednostce ten-
dencji do działania w określony sposób. Jedną z takich tendencji, 
powszechnie występującą, jest umieszczanie ego w centralnej pozy-
cji, czyniąc z niego bożka. Zajmujące centralną w życiu pozycję ego 
domaga się czci, uznania, pochlebstw, czyli zajęte jest wielbieniem 
siebie (Nurbachsz 2000; Nord 2018). Praca z nafs między innymi po-
przez umieszczenie ego na należnej mu bocznej pozycji i niwelowa-
nie możliwości jego determinowania podejmowanych aktywności, 
stwarza możliwość, by centralną pozycję zajęły wartości i to, co fak-
tycznie może być uznane za obiekt czci. Jedna z książek Shaha nosi 
tytuł The commanding self (1994), gdzie autor podejmuje przede 
wszystkim temat najniższej formy nafs, ale tematyka przekraczania 
ego jest obecna nie tylko w tej pozycji, ale w wielu przytaczanych 
przez niego przypowieściach mądrościowych. Zagadnienie przekra-
czania silnie wiąże się także z tym, co ma zająć pozycję centralną, 
kiedy opuści ją ego. Prawdopodobnie wtedy pojawia się przestrzeń 

1 Jego imię i nazwisko w języku polskim zapisuje się jako „Dżawad Nur-
bachsz”, natomiast w języku angielskim jako „Javad Nurbakhsh”.

dycji religijnych mówi o czymś idącym dalej – duchowa dojrzałość 
człowieka domaga się przekraczania ego. Można to rozumieć na 
rozliczne sposoby, ale istota tego procesu duchowego zbliża różne 
tradycje religijne” (Kłoczowski 2017: 110). Aby osiągnąć dojrzałość 
psychologiczną czy duchową może okazać się niezbędna pomoc oso-
by bardziej doświadczonej, będącej specjalistą w danym zakresie. 
Nakreślenie perspektywy dwóch rodzajów dojrzałości stwarza kon-
tekst do rozważań na temat tego, jaki cel przyświeca pracy psycho-
logicznej, a jaki filozoficznej. Z psychologicznego punktu widzenia te-
rapia będzie mieć na celu doprowadzenie jednostki przynajmniej do 
takiej sprawności psychologicznej, jaką dysponuje przeciętna osoba 
w danej społeczności. Będzie zainteresowana wyprowadzeniem jej 
ze stanu, który sprawia, że pod względem określonych parametrów 
można ją zaklasyfikować jako odbiegającą od normy, szczególnie 
w sposób uznany za destrukcyjny, niefunkcjonalny lub niespołeczny. 
Z puntu widzenia filozoficznego czy religijnego trudno mówić o te-
rapii, używa się raczej sformułowania „doradztwo”. W ramach do-
radztwa filozoficznego lub religijnego punktem wyjścia powinien być 
przynajmniej stan przeciętny, uzyskany przy pomocy psychoterapii 
lub bez jej współudziału. Doradztwo filozoficzne czy religijne będzie 
zainteresowane pomocą jednostce w opuszczaniu stanu przeciętno-
ści na rzecz doświadczeń mniej typowych, charakterystycznych dla 
mniejszości populacji. Rolą psychologa czy psychoterapeuty będzie 
zatem pomoc we wzmocnieniu ego danej osoby w przypadku, kiedy 
aktualny stan uniemożliwia jej normalne funkcjonowanie w świecie 
społecznym. Natomiast rolą przewodnika duchowego będzie pomoc 
w nakierowaniu się na perspektywę przekraczającą egoistyczne po-
dejście, perspektywę bardziej uniwersalną, szerszą i bardziej otwar-
tą. Warto podkreślić, że przekraczanie ego, zapieranie się siebie nie 
oznacza samozniszczenia czy nienawiści względem samego siebie. 
Kłoczowski (2018: 127) podkreśla: „Zaprzeć się samego siebie to 
coś innego niż zatracić siebie. »Zatracić siebie« oznacza rozmienić 
się na wielość działań, emocji, myśli, czyli nie osiągnąć tego funda-
mentalnego etapu dojrzałości, którym jest wzmocnienie »ja«. Na-
tomiast »zaprzeć się« to wykroczyć poza siebie w czynach miłości 
skierowanych ku człowiekowi i ku Bogu”. Zatem w początkowej fazie 
potrzebne jest spójne działanie, które jest możliwe wtedy, kiedy nie 
ma zatracenia siebie. Spójność umożliwia konsekwencję działania, 
daje podstawy, by myśli, emocje i działania skierować na jeden cel. 
Jeśli celem tym stają się absolutne wartości, Bóg, doskonałość, to 
możliwe staje się przekraczanie ego, które jest ograniczone, w stronę 
tego, co nieograniczone. 

Przekraczanie ego

Różne bractwa sufickie w różnorodny sposób opisują eta-
py rozwoju duszy człowieka, a zatem i sufickiej ścieżki. Większość 
tych koncepcji w mniejszym lub większym stopniu odwołuje się do 
sześcioczęściowego podziału zaproponowanego przez wybitnego 
teologa muzułmańskiego i sufiego Al-Ghazalego (Haque 2018). 
W związku z różnymi podziałami trudno jest mówić ogólnie o ścież-
ce sufickiej, jeśli chce się precyzyjnie wyznaczyć, gdzie przebiega 
granica między pracą z ego, a jego przekraczaniem. Przykładowo 
M. Shafii przeprowadza analizę siedmiu etapów ścieżki sufickiej 
w porównaniu z czterema fazami rozwoju ego wyróżnionymi przez 
tradycję psychoanalizy. Wskazuje, że możliwości przeprowadzania 
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na użycie „wielkich słów”, o których Shah mówił, że odnoszą się do 
świętości. Odsunięcie ego z pozycji centralnej daje możliwość po-
znania natury Boga czy natury miłości. Dzięki doświadczeniu słowa 
te nabierają bardziej adekwatnego znaczenia. Kiedy centralną pozy-
cję w życiu jednostki zajmą wartości, Bóg czy doskonałość, stają się 
one ważniejsze niż osobiste korzyści czy preferencje. Subiektywizm 
ustępuje miejsca względem tego, co bardziej uniwersalne. Zakres 
ten dotyczy metafizycznych rozważań, nie jest domeną psychologii. 
Ponieważ takie aspekty egzystencji człowieka poruszane są w pi-
smach Shaha, wydaje się słusznym uznać go raczej za nauczyciela 
poruszającego się na gruncie filozofii (szczególnie etyki, antropolo-
gii, filozofii, mistyki) niż jedynie psychologii.

Podsumowanie

Nieużywanie przez Idriesa Shah teistycznego języka sugeruje, że 
jego nauczanie jest wyłącznie świeckie, a zatem zbliżone zakresowo 
do tego, co proponuje podejście psychologiczne. Jednak po dokład-
niejszej analizie można się skłaniać do twierdzenia, że wykracza ono 
poza podejście psychologiczne, choć zawiera także taką warstwę 
i wymaga przepracowania problemów, które czynią jednostkę nie-
sprawną psychologicznie. Z jednej strony w licznych przytaczanych 
przez niego powiastkach ukazane są powszechne reakcje ludzkie, 
które bywają także przedmiotem badań psychologii akademickiej. 
Z drugiej strony jest też – choć nie we wszystkich pismach wprost 
– nakreślony cel, dlaczego reakcje te mają być poznane i ewentual-
nie zmienione. Cel ten może być przez czytelnika zinterpretowany 
na poziomie psychologii pozaempirycznej, otwierającej przed jed-
nostką perspektywę konkretnej zmiany, lecz może być także ujęty 
w kontekście religijnym czy metafizycznym jako ścieżka do tego, co 
nieznane, doskonałe i niezniszczalne. Można zatem uznać, że nauki 
Shaha mają kilka poziomów, ale istnieją przesłanki, by uznać metodę 
suficką Shaha za bliższą filozofii niż psychologii.
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