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ОСВРТИ И ПРИКАЗИ
УДК 322:28(049.3)

БиљанаВитковић
ГЛОБАЛНИИСЛАМ

ХаледФуадАлам,Гло
балниислам1),превела
АнђелаМиливојевић,
Службенигласник(Би
блиотекаСведоциепохе),
Београд,2012,156страна

На са мом кра ју про шлог и 
на по чет ку ово га ве ка, Евро пом, 
а и За па дом уоп ште, за вла да ло 
1) На слов ори ги на ла: Kha led Fo uad Al lam, 

L’Islam glo ba le, Riz zo li, Mi la no, 2002.

је го то во фе брил но, пре на дра
же но за ни ма ње за ислам ске те
ме. Под стак ну то бур ним и пре
крет ним зби ва њи ма у зе мља ма 
бо га тим наф том и при род ним 
га сом, као и про тив реч ном уло
гом ко је су у њи ма има ле за пад
не си ле, пред во ђе не Аме ри ком, 
а за тим и та ла сом исла ми стич
ког те ро ри зма, европ ска јав ност 
исто вре ме но је осе ћа ла по тре бу 
да раз у ме о че му се за пра во ра
ди, на слу ћи ва ла да је из ло же
на пер фид ним про па ганд ним 
ма ни пу ла ци ја ма и за зи ра ла од 
сло же но сти и те жи не са зна ња 
до ко јих би је ве ро до стој но ин
фор ми са ње мо гло до ве сти. Уз 
то, за пад но е вроп ска дру штва су 
се на сво ме тлу све дра ма тич
ни је су о ча ва ла с вар ни че њем 
из ме ђу не ин те гри са них ими
грант ских му сли ман ских за јед
ни ца и се ку лар ног окру же ња 
оп те ре ће ног сва ко вр сним жи
вот ним бри га ма, ко је је у од но
су на њих по сте пе но по че ло да 
ис по ља ва све из ра же ни ју ксе
но фо би ју. 

Упра во у вре ме на ра ста ња 
гро зни ча вог ин те ре со ва ња за 
све ислам ско и му сли ман ско по
ја ви ла се књи га Глобалниислам 
Ха ле да Фу а да Ала ма, ита ли
јан ског пу бли ци сте ал жир ског 
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по ре кла (од оца Ма ро кан ца и 
мај ке Си риј ке), ко ји је по сле 
пе ри о да жи во та у Ал жи ру и 
сту ди ја со ци о ло ги је и по ли ти
ко ло ги је у Фран цу ској, од 1990. 
го ди не ита ли јан ски др жа вља
нин и про фе сор Уни вер зи те та 
у Тр сту, као и пре да вач на ве
ћем бро ју дру гих ви со ко школ
ских уста но ва у Евро пи и у 
све ту. Овај аутор, ко мен та ри ма 
се огла ша вао на стра ни ца ма по
зна тих днев них ли сто ва LaRe-
pub bli ca и La Stam pa а у но ви је 
ве ме је ко лум ни ста ути цај ног 
еко ном скопо ли тич ког гла си ла 
Il Sole 24 Ore. Де ло пред ста
вља ре зул тат ауто ро вог ви ше го
ди шњег ба вље ња са вре ме ним 
исла мом на ро чи то у кон тек сту 
дра ма тич них зби ва ња на ме ђу
на род ном пла ну од За лив ског 
ра та до те ро ри стич ких на па да 
11. сеп тем бра као и њи хо вим 
тра у ма тич ним по сле ди ца ма. 

Са гле да ва ју ћи иза бра ну те
му уз по моћ објек тив ног при
сту па и уз кон сул то ва ње са вре
ме не исла мо ло шке ли те ра ту ре, 
Ха лед Фу ад Алам, је дан од нај
ор ги нал ни јих и на ји но ва тив
ни јих европ ских и свет ских 
исла мо ло га со ци о ло шке и ан
тро по ло шкефи ло зоф ске ори
јен та ци је, про ту ма чио је јед но 
од нај ак ту ел ни јих пи та ња да
на шњег све та ко је има ве о ма 
ши рок дру штве ни, кул тур ни 
и по ли тич ки зна чај и ус пео да 
да на шњим чи та о ци ма при бли
жи ислам и ње го ве основ не са
др жа је и спе ци фич но сти мно го 

ви ше не го што су то успе ва ле 
да по стиг ну ра ни је об ја вљи ва
не књи ге на ту те му. 

По сред но се су про ста вља
ју ћи по јед но ста вље ним пу бли
ци стич ким ту ма че њи ма ислам
ског уче ња Ха лед Фу ад Алам 
је по ка зао ка ко јед на те мељ на 
ана ли за фе но ме на исла ма мо же 
да нас да до при не се раз у ме ва њу 
ње го ве ге не зе, ње го ве те о риј ске 
из вор но сти и про бле ма и про
ти ву реч но сти ко је се ја вља ју у 
при ме ни и до ме ти ма ње го вог 
уче ња. Ука зу ју ћи на из вор не 
тач ке ислам ске ре ли ги је и ње не 
дог ме са др жа не у Ку ра ну, аутор 
је по ла зе ћи од си гур не исто
риј ске и те о риј ске осно ве мо
гао доц ни је да из дво ји не ке од 
нај ва жни јих исто риј ских по ја ва 
у функ ци о ни са њу ислам ске ре
ли ги је и да на тај на чин ука же 
и на ге не зу ислам ског уче ња и 
на кључ не об ли ке ње го вог по
сто ја ња и ути ца ја у да на шњем 
све ту. Не ке од тих те ма ве о ма 
су де таљ но и пре глед но пред
ста вље не на стра ни ца ма ове 
књи ге, та ко да знат но до при но
се оп штој чи та лач кој рец пци ји 
ње них основ них ста во ва.

Алам се у за себ ним по
гла вљи ма2) ба ви раз ли чи тим 
2) Поглавље 1, под називом: “Савремени 

ислам између прилагођавања времену”; 
Поглавље 2, “Ислам и Запад. Актуелност 
једног историјског питања”; Поглавље 
3, “Антиокцидентализам”; Поглавље 4 
“Реваншизам. Обрнута глобализација”; 
Поглавље 5, “Инжењер терориста”; 
Поглавље 6, “Насиље ис вето у исламу”; 
Поглавље 7, “Умрежено друштво” 
и Поглавље 8, “Ислам у дијаспори: 
рађање религије мањине”.
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аспек ти ма са вре ме ног исла ма, 
као што су од нос исла ма и по
ли ти ке, иде о ло ги за ци ја исла ма 
и ње го во укр шта ње са За па
дом на при ме ру Ира на, по ја ва 
ан ти ок ци ден та ли зма, па ра ле ле 
из ме ђу пан сла ви зма и па ни
сла ми зма, иде ја евро а зиј ства, 
фе но мен обр ну тог гло ба ли зма 
и хи пер кон зер ва ти ви зма, па 
све до пи та ња те ро ри зма, да на
шњих ми ли тант них ислам ских 
ин те лек ту а ла ца, пој ма џи ха да, 
уло ге са вре ме не тех но ло ги је 
у исла ми стич ким по кре ти ма и 
про бле ми ма ин те гри са ња му
сли ма на у европ ска дру штва. 

Хе те ро ге но шћу ста во ва из
не тих у сту ди ји аутор по ка зу је 
ве ли ко по зна ва ње ислам ског 
пи та ња у 21. ве ку, те сво јим 
раз ма тра њем и об ра дом на ве
де них те ма зна чај но до при но си 
ства ра њу ја сни је сли ке о ре ал
ној си ту а ци ји у ко јој се на ла зе 
му сли ма ни у све ту. 

Пред мет сту ди је је оби ман 
и ви ше сло јан, те би за ње го во 
ком плет но пред ста вља ње би
ло по треб но мно го про сто ра. 
У овом при ка зу ће са мо у гру
бим цр та ма би ти на зна че ни од
ре ђе ни прин ци пи, ме то де и ка
рак те ри сти ке исла ма и жи во та 
му сли ма на с по себ ним освр том 
на не ке од цен трал них те ма: 
про у ча ва ње исла ма на За пад ној 
и му сли ман ској стра ни, од нос 
исла ма и по ли ти ке, ин фор ма ци
о ноко му ни ка ци о на тех но ло ги
ја и гло ба ли за ци ја исла ма и сл.

Књи га Ха ле да Фу а да Ала ма 
уво ди чи та о ца у су шти ну исла
ма као тре ће и по след ње об ја
вље не мо но те и стич ке ре ли ги је, 
с ви ше од ми ли јар ду и две ста 
ми ли о на вер ни ка, ко ја ни је са
мо ве ра већ и мо рал ни ко декс, 
дру штве на, кул тур на и по ли
тич ка прак са. Аутор се освр ће 
на пе ри од од че тр на ест ве ко ва 
у ко јем је ова ре ли ги ја ути ца ла 
на фор ми ра а ње чи та вих на ро да 
раз ли чи тих је зи ка и кул ту ра, од 
Ма ро ка до Ин ди је; про сти ра ла 
се у Шпа ни ји, на Си ци ли ји и 
на Бал ка ну. Да нас је у Евро пи 
пред ста вља ју број не ими грант
ске за јед ни це.

На ори ги на лан и ин тер ди
сци пли на ран на чин Алам при
сту па раз ма тра њу и ана ли зи 
пи та ња ко ја се ти чу исла ма и 
при сут на су да нас у за пад ним 
дру штви ма на ро чи то као од
јек кри за ко је из је да ју му сли
ман ска дру штва из ну тра: нео
фун да мен та ли зам и ислам ски 
ра ди ка ли зам до пр ли су све до 
За па да за хва љу ју ћи ме ди ји ма 
ма сов не ко му ни ка ци је. Аутор 
при ка зу је ка ко је на За па ду про
у ча ва ње исла ма тра ди ци о нал но 
по ве ре но исла мо ло ги ји, од но
сно из у ча ва њу дог ме, ре ли гиј
ске и фи ло зоф ске ми сли и исто
ри је му сли ман ског све та, ко ја 
се као ди сци пли на пр вен стве
но ба ви ла арап ским под руч јем. 
Ова кав при ступ, про ис те као из 
кла сич ног ори јен та ли зма, ни је 
увек био у ста њу да де ши фру
је ево лу ци ју по кре та у са вре ме
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ном исла му. Већ не ких два де
сет го ди на про у ча ва ње исла ма 
об у хва та дру штве нопо ли тич ки 
план, што омо гу ћа ва ана ли зу 
исла ми стич ких по кре та и њи
хо вих по ли тич ких стра те ги ја 
усме ре них ка ус по ста вља њу 
ислам ске др жа ве по ли тич ком 
бор бом, али и ре во лу ци јом. Док 
су ори јен та ли стич ке ди сци пли
не ана ли зи ра ле му сли ман ски 
свет па ра ме три ма јед ног не ста
лог, древ ног све та, дру штве не 
на у ке ин те ре со ва ле су се за ра
све тља ва ње свих оних аспе ка та 
ко ји су се ука зи ва ли као не по
зна ти и но ви.

Док ма сов ни ме ди ји на За па
ду ну де сли ку по ли тич ког исла
ма као је ди ног аспек та ове ре
ли ги је и дру штва, на му сли ман
ској стра ни пак мно го је оних 
ко ји на ме ра ва ју да га све ду ис
кљу чи во на кор пус спи са (Ку
ран и су на, од но сно Про ро ко ва 
тра ди ци ја) и мо рал ноправ них 
док три на, при че му се за не ма
ру је чи та во ње го во кул тур но и 
ан тро по ло шко на сле ђе (адаб). 
Све ово, пи ше Алам, до при не
ло је то ме да се у јав ном мне
њу на За па ду све ви ше по ја ча ва 
исто риј ска дис тан ца из ме ђу ова 
два све та, као и хер ме не у тич ка 
без из ла зност јед ног ре ли ги о
зног си сте ма без ви дљи вог ка
па ци те та за ре фор му. Бу ду ћи 
да се на ислам гле да као на ре
ли ги ју не под ло жну ре фор ми
са њу, пред ње га се не пре ста но 
по ста вља иза зов да до ка же свој 
по тен ци јал по сто ја ња у ла ич

ком дру штву. Две пер спек ти
ве – јед на чи сто по ли тич ка и 
дру га „тек сту ал не“ при ро де 
– не до зво ља ва ју ко рект но ту
ма че ње оно га што се де ша ва у 
са вре ме ном исла му, у зе мља ма 
ислам ске тра ди ци је, али та ко ђе 
и у зе мља ма с ве ли ким му сли
ман ским за јед ни ца ма, као што 
су Фран цу ска, Бел ги ја, Ве ли ка 
Бри та ни ја, Не мач ка, а да нас и 
Ита ли ја.

Ста но ви ште сту ди је је да се 
фе но ме ни ко ји се ти чу са вре
ме ног исла ма не мо гу ту ма чи ти 
на јед но зна чан на чин: њи хо ва 
сло же ност зах те ва мно го стру ке 
ана ли зе уко ли ко по сто ји на ме
ра да се ра све тле уоби ча је но не
ја сна и не ра зу мљи ва зби ва ња. 
Ако је нео фун да мен та ли зам за
сно ван на по врат ку ре ли ги о зно
сти, ва ља ре ћи да је он на стао 
као по сле ди ца оне исте мо дер
но сти за ко ју се чи ни ло да је за
у век рас кр сти ла са тра ди ци јом. 
Осим то га, ши ре ње нео фун да
мен та ли зма и ра ди ка ли зма у 
ислам ским зе мља ма иза зва ло је 
и од ре ђе ну ре ак ци ју, из ба цив
ши на по вр ши ну зби ва ња но
ве ак те ре, ко ји се не сла жу око 
уло ге исла ма у дру штву: то су 
же не, на став ни ци, ин те лек ту ал
ци, умет ни ци, бор ци за људ ска 
пра ва ко ји су ус пе ли да на пра
ве из ве стан про бој у му сли ман
ским дру штви ма, по ку ша ва ју ћи 
да ути чу на фор ми ра ње не ке вр
сте се ку ла ри зма. При мер за то 
је сте и ди ску си ја о јав ној и при
ват ној ди мен зи ји исла ма ко ја се 
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тре нут но во ди у не ким зе мља
ма, као што су Ал жир и Тур ска. 
Мно ги струч ња ци да нас го во ре 
о јед ној фа зи по сти сла ми зма – 
при че му под пој мом „исла ми
зам“ под ра зу ме ва ју нај но ви ја 
нео фун да мен та ли стич ка или 
ра ди кал на стре мље ња у исла
му – те ин си сти ра ју на ак ту ел
ном пре ла ску с по ли тич ког на 
кул тур ни ислам. Та ко по вра так 
ре ли ги о зно сти пред ста вља уну
тар ових дру шта ва тек при вид
ну, али и да ље ве о ма жи во твор
ну чи ње ни цу, ко ја у се би кри је 
не ке дру ге про ме не, ак ту ел не и 
да нас. Ана ли за од но са из ме ђу 
исла ма и по ли ти ке у му ли ман
ском све ту има за циљ ра све
тља ва ње при ро де овог пре о бра
жа ја. 

Вр ло је ин струк тив но из ла
га ње у ко јем аутор раз ма тра ка
ко исто ри ја му сли ман ског све та 
по ка зу је да се тек ве о ма ма ли 
број ре жи ма за сни вао на вер
ској ле ги тим но сти. Број ни вла
да ри и еми ри су у про шло сти 
би ли усто ли чва ни на на чин су
про тан аутен тич ној ислам ској 
кон цеп ци ји успо на на по ли тич
ку власт (иџ ма), од но сно, ни су 
је осва ја ли из бор ним пу тем, 
већ ди на стич ким на сле ђи ва њем 
или на си љем. 

Глав на по ен та Ала мо ве књи
ге је сте да се од нос му сли ма на 
пре ма соп стве ном „ислам ству“ 
ме ња, у за ви сно сти од исто риј
ског кон тек ста, кул тур них тра
ди ци ја сва ке зе мље, ја че или 
сла би је из ра же ног уку са мо

дер но сти на де струк ту ри са ње 
дру штве них уре ђе ња (што се 
до го ди ло у Ал жи ру), као и на 
по ли тич ки по ре дак у раз ли чи
тим на ци о нал ним кон тек сти
ма, ко ји се кре ће од мо нар хи је 
пле мен ског ти па до раз ли чи тих 
ви до ва де мо крат ских уре ђе ња. 
Упра во ова де струк ту ра ци ја по
кре ну та про це сом мо дер ни за
ци је у овим зе мља ма по ста ви ла 
је, сма тра аутор, те ме ље за иде
о ло ги за ци ју исла ма. 

Кључ на ауто ро ва по зи ци ја 
је сте да је исламна ци о на ли
зам про дукт оног на ци о на ли зма 
ко ме су се, по чев од 50тих и 
60тих го ди на, пре ко иде о ло
ги је на ци о нал ног осло бо ђе ња, 
при кло ни ли чи та ви на ро ди у 
име осло бо ђе не и еман ци по ва
не зе мље. Упр кос то ме што се 
ве ли ки део по ли тич ког ле ги ти
ми те та мно гих му сли ман ских 
зе ма ља за сни вао на на ци ји, по
ли тич ка кри за на ци о на ли зма 
из ме ђу 80тих и 90тих го ди на 
ни је се, као што је то био слу чај 
са со вјет ском им пе ри јом, ма
ни фе сто ва ла пот пу ном дез ин
те гра ци јом по ли тич ке мо ћи и 
те ри то ри јал ног по рет ка: ислам
на ци о на ли зам умео је да бу де 
моћ на коч ни ца за цен три фу гал
не си ле. 

Алам скре ће па жњу на то да 
је ислам, по сма тра но са исто
риј ског ста но ви шта, на стао у 
јед ном из ра зи то сег мен ти ра ном 
дру штву, уте ме ље ном на гру пи, 
а не на по је дин цу. Пре ку ран
ске об ја ве, дру штва на Арап
ском по лу о стр ву фор ми ра ла су 
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се на осно ву род бин ских или 
ге не а ло шких ве за, уну тар си
сте ма кла но ва или пле ме на; 
утвр ђи ва ње иден ти те та за сни
ва ло се на пле мен ској при пад
но сти. Од сво је по ја ве, ислам 
је на спрам ова квог мо да ли те та 
дру штве ног струк ту ри са ња по
ста вио вред но сти со ли дар но сти 
и јед на ко сти ко је се ни су ви ше 
за сни ва ле на кр ви, већ на ве ри. 
Кроз чи та ву исто ри ју ислам ске 
кул ту ре по сто ји су коб из ме ђу 
ова два кон цеп та: крв ног брат
ства (асабија) и вер ског брат
ства (ума). По ли тич ки су ко би 
и бор ба за пре власт че сто су 
по чи ва ли на су ко бља ва њу по
ли тич ког и вер ског иден ти те та. 
При мер Ав га ни ста на до вољ
но го во ри у при лог овом дво
стру ком ни воу струк ту ри са ња 
дру штва: раз ли чи те ет нич ке 
при пад но сти ста па ју се у при
хва та њу јед не ве ре, али ет нич ко 
од ре ђе ње осла бљу је ислам ски 
иден ти тет при пад но сти за јед
ни ци.

Фо кус књи ге је на де таљ ној 
ана ли зи гло бал ног до ба ко је је 
до не ло ислам ском све ту на ста
ја ње ни за те ри то ри јал них на ци
о нал них иден ти те та ко ји има ју 
тен ден ци ју ру ше ња пер спек ти
ве па на рап ске или па ни слам ске 
ра ци о нал но сти. Као што се већ 
мо гло ви де ти, За лив ски рат је 
унео рас цеп у арап ски и уоп ште 
ислам ски си стем со ли дар но сти; 
то ком ра та у Бо сни (1991–1994) 
ни је би ло круп ни јих ак ци ја ху
ма ни тар не по мо ћи ислам ског 
све та; по моћ су пру жа ле по је
ди не до бро чи ни тељ ске ор га ни

за ци је и удру же ња, али рет ко 
са ме ислам ске др жа ве.

Ва жан на лаз Ала мо вог де ла 
је сте да раз ми мо и ла же ње из
ме ђу емо тив не и пси хо ло шке 
со ли дар но сти и ре ал не и по кре
тач ке со ли др но сти ука зу је на 
две основ не тен ден ци је: нај пре, 
на оп ста ја ње груп не со ли дар
но сти огра ни че не на ет нич ку и 
вер ску при пад ност, а по том и на 
спо ро фор ми ра ње на ци о нал не 
све сти иден ти фи ка ци јом с др
жа вомна ци јом.

У сту ди ји је по себ но ука за
но да је да нас, у гло бал ном си
сте му, др жа ва при сут на, али са 
сво јим осла бље ним ин сти ту ци
он лним об ли ци ма, што омо гу
ћа ва ја ча ње уло ге груп них иден
ти те та. Древ не асабије ко је су 
се услед про це са акул ту ра ци је 
пре тво ри ле у мо дер не асабије, 
мо гу да ожи ве ста ре пле мен
ске ве зе, али и да ство ре мре же 
при пад но сти у ко је ула зе ин те
ре сне гру пе, при ват на пред у
зе ћа иза ко јих сто је иден ти те
ти ло кал них гру па, по ли тич ки 
цен три мо ћи ко је су фор ми ра
ли не ка да шњи вој ни ака дем ци, 
фи нан сиј ска хол динг пред у зе
ћа осно ва на у окри љу вер ских 
гру па (на при мер, се не гал ских 
му ри да). Гру па као иден ти тет
ска струк ту ра мо же да се уко ре
ни и про ши ри у од ре ђе ном сек
то ру дру штве не, по ли тич ке или 
еко ном ске ак тив но сти. Цен тра
ли зо ва на др жа ва мо гла би би ти 
коч ни ца за мре жу об но вље них 
пле мен ских ве за или гру па фор



Освртиирикази

333

ми ра них на осно ву афи ни те та, 
јер се она су штин ски за сни ва 
на ло ги ци јед на ко сти, а не на 
ло ги ци при пад но сти. Гло ба ли
за ци ја, на су прот то ме, има моћ 
да уки не ло ги ку јед на ко сти у 
име но ве ло ги ке при пад но сти 
од ре ђе ној мре жи или си сте му 
кон цен трич них кру го ва, ко ји 
ни су ауто ном ни, већ ме ђу за ви
сни, бу ду ћи да је те мељ гло ба
ли за ци је упра во ње но ши ре ње 
на пла не тар ном ни воу. 

Иде ја о по сто ја њу дво стру
ке рав ни иден ти те та, гло бал не 
и ло кал не, у из ве сном сми слу 
је има нент на ан тро по ло шком 
исла му, у ко ме се вер ска по ру
ка од у век при ла го ђа ва ла со ци
о кул тур ним усло ви ма на про
сто ри ма ши ре ња исла ма, па се 
оту да и мо же го во ри ти о си бир
ском исла му, ин до не жан ском 
исла му и та ко да ље. У гло бал
но до ба, ме ђу тим, пи ше Алам, 
мо гу ће је да кул тур не раз ли ке 
ве о ма ла ко иза зо ву су коб, за
то што гло ба ли за ци ја на гла ша
ва кон цепт иден ти те та; све до
ци смо де кул ту ра ци је вер ског 
иден ти те та, ко ја ислам сво ди на 
етич коправ не еле мен те, од у зи
ма ју ћи му еле мен те кул тур не 
при ро де. Ислам та ко оста је уси
дрен у свом ста ву ри гид но сти, 
чи ме до во ди са мог се бе на иви
цу су ко ба: до каз за то упра во је 
хи пер те ро ри зам.

Књи га по ка зу је да гло ба
ли за ци ја не га тив но ути че и на 
усло ве по сто ја ња др жа ве, бу
ду ћи да они ни су у са гла сно сти 

са гло бал ном ло ги ком. И ов де 
се кон цепт уме (за јед ни це) са
вр ше но при ла го ђа ва сла бље њу 
кон цеп та др жа ве, јер се по сто
ја ње уме ис по ља ва у јед ном 
тран сна ци о нал ном про сто ру, 
нео ме ђе ном не ка да шњим гра
ни ца ма, ко је усту па ју ме сто 
но вом ге о граф ском при сту пу. 
То, на рав но, не за у ста вља ис
цр та ва ње но вих, сим бо лич ких 
гра ни ца, упра во за то што се у 
гло бал ном све ту кон цепт ег зи
стен ци је за сни ва на кон цеп ту 
при пад но сти.

Алам ефект но по ка зу је ка
ко ком пју те ри и ин тер нет ни су 
не у трал ни, већ од ре ђу ју и усме
ра ва ју но во со ци јал но и ан тро
по ло шко де ло ва ње. Ин тер нет 
сај то ви ислам ских ими гра на та 
кре и ра ју нов иден ти тет, ли шен 
по ре кла, али са гла сан у не ким 
сво јим аспек ти ма са пси хо ло
ги јом исла ма. По је ди ни струч
ња ци твр де да ће ин фор ма ти ка, 
ко ја на гла шва зна чај ано ло шког 
ми шље ња, отво ри ти у бу дућ но
сти мно го ши ри про стор за ори
јен тал ну кул ту ру. 

Аутор скре ће па жњу на то да 
тех но ло ги ја мре жног си сте ма 
до при но си ства ра њу но вог му
сли ман ског иден ти те та и де фи
ни ше но ву дру штве ну ло ги ку; 
не чу ди сто га што у по је ди ним 
ислам ским зе мља ма ма сов но 
ни чу ин тер нет ка феи, кроз ко је 
се огла ша ва вир ту ел на ума, на
ци о нал но и те ри то ри јал но нео
ме ђе на, и по ред чи ње ни ца да је 
др жа ва још увек про вај дер ка
блов ске мре же.
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За кљу чак сту ди је, по пи та њу 
тех но ло ги је као мре жног иден
ти те та, је сте да тех но ло ги ја мо
же да до при не се ин те гра ци ји 
уну тар свет ског си сте ма, али је 
у те свр хе нео п ход но усво ји ти 
но ве ими грант ске по ли ти ке, у 
до слу ху са зах те ви ма гло бал ног 
до ба. 

Са вре ме ни ислам ски ин тер
нет сај то ви упра во из ра жа ва ју 
ову но ву мор фо ло ги ју од но
са из ме ђу про сто ра и вре ме на. 
Мре жа пред ста вља је дан нео
гра ни че ни про стор за оку пља
ње му сли ма на ко ји се при кла
ња ју овом или оном зна че њу 
исла ма; ов де се вре ме по де ша ва 
у про сто ру без гра ни ца и та ко 
на ста је вре ме без исто ри је, у 
ко ме оби та ва пра дав ни ислам, 
као пред ста ва, као иде ал.

„Кад је ве ли ки ту мач сред
њег ве ка, Жак Ле Гоф, по чет
ком 70тих го ди на ми ну лог ве ка 
стао на че ло аван гард не па ри
ске Ви со ке шко ле дру штве них 
на у ка (EHESS), из тра ди ци о на
ли стич ких кру го ва ста ре Сор
бо не оштро му је за ме ре но да 
на став ним и ис тра жи вач ким 
про гра ми ма ко је уво ди уно си 
по мет њу у ута ље ну так со но ми
ју на уч них обла сти и ди сци пли
на, на шта је он ла кон ски од го
во рио да га не за ни ма ју на уч не 
ди сци пли не, већ са мо на уч ни 
про бле ми. Истом том ло ги ком 
ко јом је уоб ли че на ’но ва исто
ри о гра фи ја’ шко ле Ана ла, са 
из ра зи тим за ни ма њем за дру
штве ну и кул тур ну, ци ви ли

за циј ску ди мен зи ју по ја ва из 
про шло сти, Ха лед Фу ам Алам 
ру ко во ди се у при сту пу са вре
ме ним исла мом и му сли ма ни
ма. И муслиманима, то ва ља на
гла си ти, јер за овог ин те лек ту
ал но ра до зна лог ху ма ни сту не 
по сто ји не ки ап стракт ни ho mo 
isla mi cus, оми ље ни кон структ 
есен ци ја ли стич ке исла мо ло
ги је, већ са мо жи ви и ствар ни 
при пад ник кон крет них му сли
ман ских за јед ни ца ши ром зе
мљи ног ша ра. Тај ре ал но по
сто је ћи му сли ман сва ка ко је сте 
му сли ман, што су екс трем ни 
ре ла ти ви сти кат кад скло ни да 
из гу бе из ви да, али је он то на 
раз ли чи те на чи не, и ни ка ко ни
је са мо му сли ман, већ, ре ци мо, 
и чо век. Ову те мељ ну ге не рич
ку чи ње ни цу, ко ју су у исла мо
ло шким ла бо ра то ри ја ма пре че
сто скло ни да за бо ра ве, пре ви де 
или по ти сну, Ха лед Фу ад Алам 
до след но под ра зу ме ва, што му 
обез бе ђу је по у здан ко рек тив 
пред иза зо вом би ло ка квог ин
те лек ту а ли стич ког оту ђе ња, 
или пак ква зи на уч не, тен ден
ци о зне ма ни пу ла ци је. Мо же за
зву ча ти па те тич но, али ње гов 
на пор раз у ме ва ња и об ја шња ва
ња ду бин ски је осми шљен иде
јом и по тре бом слу же ња исти ни 
о чо ве ку и за чо ве ка, ка ко му
сли ма на, та ко и не му сли ма на. 
Он на сто ји да по мог не са вре
ме ним му сли ма ни ма да што 
аде кват ни је спо зна ју са ми се бе 
и сво ју ре ли гиј ску и кул тур ну 
при пад ност у усло ви ма уз на
пре до ва ле гло ба ли за ци је и се
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ку ла ри за ци је... чи ме по ку ша ва 
да урав но те жи про тив реч но сти 
уну тар соп стве ног иден ти те
та. С дру ге стра не, же ља му је 
да и сво јим не му сли ман ским, 
европ ским и у ши рем сми слу 
за пад ним су гра ђа ни ма, по што 
се у пу ној ме ри и с не ма њим 
пра вом осе ћа и Евро пља ни ном 
и за пад ња ком, раз мак не пре у
ске две ри са гле да ва ња не са мо 
по ли тич ке већ и ду хов не и кул
тур не ствар но сти са вре ме ног 
исла ма“, на пи сао је у по го во ру 
књи ге про фе сор Дар ко Та на
ско вић.

„Ана ли зи ра ју ћи то ко ве и мо
гу ће ис хо де тзв. арап ског про ле
ћа, Алам у пу ној ме ри по твр ђу
је, с јед не стра не, сво је истин
ско де мо крат ско опре де ље ње, 
и ду бо ко ужи вља ва ње у спе ци
фич но сти иза зо ва пред ко јим се 
му сли ма ни да нас на ла зе, с дру
ге. Ми са о но се рву ћи са сло же
но шћу и не из ве сно шћу зби ва ња 
чи је ће по сле ди це ду го роч но 
ути ца ти не са мо на бу дућ ност 
Бли ског ис то ка већ и знат но 
ши ре од то га, Алам не би ра без
бед ну ака дем ску дис тан цу, већ 
сме ло али и од го вор но ну ди мо
гу ће ин тер пре та тив не пу то ка зе. 
Арап ски свет се, пре ма Ала му, 
кре ће ка не ком ви ду исламона-
ционализма, а глав ни про блем 
оста је не раз ре шен од нос из ме
ђу ре ли ги је и по ли ти ке, при че
му у овој фа зи бур них про ме на 
ре ли гиј ски чи ни лац на сто ји да 
ин сти ту ци о нал ном ди на ми ком 
осво ји по ли тич ки те рен. Не

што се у арап ском све ту по ла ко 
кре ће, а смер кре та ња ће за ви
си ти од то га, сма тра Алам, да 
ли ће усва ја ње де мо крат ске ло
ги ке до ве сти до пре и спи ти ва
ња по ли тич ког исла ма, за шта 
је прет по став ка при хва та ње да 
и ре ли гиј ска нор ма мо же би ти 
пред мет но вог ту ма че ња. По ли
тич ки ислам (или ислам у по ли
ти ци) на ла зи се, за кљу чу је наш 
аутор, на рас кр шћу: или ће при
ста ти на соп стве но пре и спи ти
ва ње и пре фор му ли са ње, или ће 
се ра ди ка ли зо ва ти и на пу сти ти 
пре де ле де мо кра ти је,“ пи ше 
про фе сор Тан ко сић. 

Аутор, ка ко је по ми ња но, по
ни ре у ве о ма ши рок вре мен ски 
ра спон од сред њег, пре ко но вог 
ве ка до ак ту ел не са да шњо сти 
по кре ћу ћи сло же на пи та ња о 
сва ко днев ном жи во ту при пад
ни ка раз ли чи тих дру штве них 
ка те го ри ја, о њи хо вом со ци
јал ном и лич ном иден ти те ту, 
о прег ну ћи ма и на да њи ма ко ја 
су утка на у те ме ље ислам ске 
ци ви ли за ци је. Ожи вље на про
шлост по ка за ла се као пред ста
ва о то ме ка ко су љу ди жи ве ли 
и ми сли ли, ко је су би ле нај ва
жни је иде је епо хе и ка ко је из
гле да ла еко ном ска и по ли тич ка 
ре ал ност тог до ба. На овај на
чин, нај ва жни је те ме са вре ме
ног исла ма са др жа не су у овој 
ин спи ра тив ној књи зи, а ме ђу
соб но ис пре пле те на дру штве на, 
еко ном ска, ад ми ни стра тив но
управ на и ин те лек ту ал на пи
та ња сме ште на су у по ли тич ке 
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окви ре. На уч но за сно ва ни и ин
те лек ту ал но сна жни тек сто ви 
Ха ле да Фу а да Ала ма пред ста
вја ју бо гат из вор зна ња, на пи са
ни су при сту пач но и до па дљи во 
та ко да се мо гу чи та ти с ла ко
ћом, те омо гу ћи ти раз у ме ва ње 
тог осо бе ног и на ма нео бич ног 
све та, са ње го вим иде а ли ма, 
по стиг ну ћи ма и про ти ву реч но
сти ма. 

„Књи га Глобални ислам 
пред ста вља до сад нај це ло ви
ти ји из раз уви да до ко јих је у 
сво јим ис тра жи ва њи ма и про
ми шља њи ма Ха лед Фу ад Алам 
до шао и ус пео да их тек сту
ал но уоб ли чи до сте пе на за о
кру же но сти ко ји је тај веч ни 
сум ња ли ца и не сми ре ни пре и
спи ти вач оце нио до вољ ним за 
из но ше ње пред суд јав но сти.“3) 
„При јем на ко ји је књи га на и
шла у на уч ним, али и у ши рим 
кру го ви ма, ште дро по твр ђу је 
из не ту кон ста та ци ју. Од Глобал-
ногислама не тре ба оче ки ва ти, 
а што би на слов мо жда мо гао 
су ге ри са ти, ни ка кву по уч ну до
вр ше ност, јер је ко нач ност су да 
не спо ји ва с Ала мо вим схва та
њем уло ге и за дат ка дру штве
них на у ка, а бог ме и с ди на мич
но пул си ра ју ћом сло же но шћу 

3)  По ред ве ли ког бро ја ко мен та ра и ана
ли за у но ви на ма и ча со пи си ма, као и 
чла на ка об ја вље них у струч ној пе ри о
ди ци и ко лек тив ним из да њи ма, Ха лед 
Фу ад Алам је аутор не ко ли ко за па же
них, дру штве но ан га жо ва них, али и 
на уч но уте ме ље них књи га, као што су 
Писмо једном камикази (2004), Уса-
мљеност Запада (2006) и, у ко а у тор
ству с ре жи се ром М. Ка ло пре сти јем, 
Водичзасамоодбрануодрасизма А – З 
(2010).

те ма о ко ји ма раз ми шља и пи
ше. Чи та лац ће се у њој сре сти 
с оби љем под сти цај них, че сто 
нео че ки ва них иде ја и пу то ка
за соп стве ном ра су ђи ва њу, с 
пу ним по ве ре њем у ње го ве са
знај не мо ћи. Ала мов вр ца ви 
дис курс де ло твор но од ви ка ва 
од ду хов не ле њо сти и уљуљ
ка но сти у при вид ла год не без
бед но сти ко ји мо ра лу и ра зу му 
с пре ва рант ском увер љи во шћу 
ну де раз не сте ре о тип не пред
ста ве о исла му и му сли ма ни ма. 
Исто вре ме но, јер дру га чи је не 
мо же би ти, Глобалниислам је и 
сво је вр сно огле да ло пред ко јим 
ни чи ји лик не оста је по ште ђен 
вла сти те ру жно ће, из об ли че но
сти или не до стат но сти. На шој 
сре ди ни, ко ја је по след њих де
це ни ја и те ка ко до бро ’на у чи
ла шта су опа сност и страх’, па 
и мно го ви ше и го ре од то га, а 
ко ја с исла мом има сво ју ви ше
стру ко сло же ну, пре на прег ну ту 
и до кра ја не ис при ча ну при чу, 
Ала мо ва књи га, ако бу де с па
жњом про чи та на, мо же по ну ди
ти мно ге дра го це не ни ти у тра
га њу за пра вим сми слом по ја ва 
и до га ђа ја за ко је смо од ви ше 
скло ни ола ко по ве ро ва ти да их 
до вољ но до бро по зна је мо.“ На 
кра ју, ма да не и по след ње по ва
жно сти, тре ба ис та ћи да је об ја
вљи ва ње овог ка пи тал ног де ла 
на на шем је зи ку ва жан ко рак у 
да љим про ме на ма ко је су от по
че ле на свим ни во и ма обра зов
ног си сте ма.
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