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Из пе ра ауто ра књи га: 
Пи смо јед ном ка ми ка зи (2004), 
Уса мље ност за па да (2006), Во
дич за са мо од бра ну од ра си зма 
АЗ (2010), ита ли јан ског пу-

*  Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 
179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је.

бли ци сте ал жир ског по ре кла и 
углед ног свет ског исла мо ло га 
и со ци о ло га Ха ле да Фу а да Ала-
ма, иза шла је још јед на зна чај-
на књи га, Гло бал ни ислам. Ово 
де ло пред ста вља пред ста вља 
све о бу хва тан увид у про бле ма-
ти ку са вре ме ног исла ма. На-
и ме, књи га је плод ауто ро вог 
ви ше го ди шњег про ми шља ња 
о тур бу лент ном вре ме ну у ко-
ме се ислам ски свет су о ча ва са 
дра ма тич ним зби ва њи ма на ме-
ђу на род ном пла ну, а ко ја су пра-
ће на тра у ма тич ним по сле ди ца-
ма: по чев ши од За лив ског ра та 
па све до те ро ри стич ког на па да 
на згра де Свет ског тр го вин ског 
цен тра 11. сеп тем бра 2001. го-
ди не. Кроз осам по гла вља, Алам 
на сто ји да пру жи што са же ти ји 
пре глед мно го број них аспе ка та 
са вре ме ног исла ма, као што су 
од нос исла ма и по ли ти ке, од нос 
му сли ман ског све та и За па да, 
по ја ва иде ја ан ти за пад ња штва 
(ан ти ок ци ден та ли зма), зна чај 
иде је евро а зиј ства у да на шњем 
исла му, па све до пи та ња те ро-
ри зма, да на шњих ми ли тант них 
ин те лек ту а ла ца у са вре ме ном 
исла му, пој ма џи ха да, уло ге ин-
фор ма тич ке тех но ло ги је и но вих 
сред ста ва ин фор ми са ња у исла-
ми стич ким по кре ти ма, про бле-
ма гло ба ли за ци је, као и пи та ња 
ин те гра ци је му сли ма на у Евро-
пи. По себ но је зна ча јан ауто ров 
осврт на од нос му сли ма на и за-
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пад не ци ви ли за ци је, ко ји он де-
фи ни ше као про тив ре чан скуп 
при влач но сти и од бој но сти.

У увод ним по гла вљи ма, 
Алам про ми шља пи та ња да на-
шње на пе то сти из ме ђу тра ди-
ци је Ис то ка и кул ту ре За па да 
из те о ло шке, исто риј ске, со ци о-
ло шке, а за тим и кул ту ро ло шке 
пер спек ти ве. На да ље, аутор 
у ци љу ра све тља ва ња од но са 
ислам-За пад, на во ди да су по-
је ди ни му сли ман ски ин те лек-
ту ал ци са јед не стра не, ско ва ли 
по јам „ок ци ден та ли тис“ ка ко 
би ука за ли на бо лест ко ја је за-
хва ти ла му сли ман ско дру штво, 
док су са дру ге стра не број ни 
ауто ри по ну ди ли ра зно ра зне 
„те ра пи је ле че ња“ ислам ског 
дру штва од на ве де не бо ле сти. У 
скла ду са тим, ра ди кал ни исла-
ми зам пред ста вља јед ну од ин-
ва зив них те ра пи ја. Алам сма тра 
да пред ста вља ње ислам ског све-
та као „обо ле лог од За па да“ од 
стра не број них му сли ман ских 
ми сли ла ца, под сти че те ро ри зам 
бин ла де нов ског ти па, та ко што 
њи хо ве ор га ни за ци је тран сфор-
ми ше, од но сно пре о бра жа ва их 
од гру па ре во лу ци о нар ног ти па 
у ми ли тант не сек те . По сле дич-
но, иде ја „ок ци ден та ли ти са“ 
из не дри ла је очај нич ке по те зе 
но вог хи пер те ро ри зма , ко ји су 
до при не ли да љем не ра зу ме ва-
њу исла ма и за па да.

Вре мен ски по сма тра но, 
про цес ок си ден та ли за ци је, од-
но сно иде је да За пад пред ста-
вља кључ ни ру ши лач ки фак тор 

за ислам ски иден ти тет, за по чео 
је у мо мен ту у ко ме је ислам 
пре стао да се так ми чи са За па-
дом. Ка ко би илу стро вао оп шту 
збу ње ност му сли ман ског дру-
штва као по сле ди цу про це са 
ок си ден та ли за ци је, аутор, осла-
ња ју ћи се на ми сли еги пат ског 
пи сца Му ха ме да ал-Му веј ли-
хи ја, на во ди да се ис точ ња ци 
по на ша ју као сле пи љу ди, не 
по ку ша ва ју да са зна ју не што 
ви ше о нај но ви јим до стиг ну ћи-
ма, опо на ша ју за пад ња ке у свим 
жи вот ним си ту а ци ја ма, од ри чу 
се свих сво јих све тих на че ла. 
„Бу ду ћи да су иш чу па ли сво је 
кул тур не ко ре не, они ба у ља ју у 
мра ку и жи ве у ла жи“, на во ди 
аутор (стр. 30). 

У ге о по ли тич ком сми слу, 
За лив ски рат пред ста вља тач ку 
пре ки да из ме ђу исла ма и За па-
да бу ду ћи да је иза звао по де лу 
све та на „кр ста ше“ и „бра ни те-
ље на ци је“. Та ко ђе, код од ре ђе-
ног де ла му сли ман ског све та, 
За лив ски рат бу ди свест о дво-
стру ком по ра зу: уну тра шњем 
(За лив ски рат као пер цеп ци ја 
раз до ра со ли дар но сти ме ђу му-
сли ма ни ма) и спо ља шњем (За-
лив ски рат бу ди свест о вој ној 
и тех но ло шкој над мо ћи За па да).  

У сре ди шту по и ма ња ди-
хо то ми је ислам-За пад, ко ја је 
то ком 20. ве ка из ну тра раз ди-
ра ла му сли ман ско дру штво, ле-
жи фи гу ра му сли ман ског ин те-
лек ту ал ца, ко ји је пред ста вљен 
као вр сни по зна ва лац За па да, 
ње гов „ту мач и пре во ди лац“. 
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Сто га, ин те лек ту а лац у му сли-
ман ском све ту кон ци пи ра иден-
ти тет Исла ма по мо ћу „фил три-
ра ног по рет ка“ ко ји ре флек ту је 
од ре ђе ну кул тур ну и дру штве ну 
дис тан ци ра ност од но вих ур-
ба ни зо ва них сло је ва ислам ског 
дру штва. При ме ра ра ди, из град-
ња но вог кул тур ног по рет ка у 
слу ча ју иран ског дру штва, по-
чи ва ла је, ка ко аутор об ја шња ва, 
на ре и сла ми за ци ји дру штва ко ја 
је ини ци ра на од стра не др жа ве 
и ко ја на це ло куп но дру штво 
пре но си ислам ска на че ла. У ци-
љу сли ко ви тог при ка за про це-
са ре и сла ми за ци је у кон тек сту 
гло ба ли за ци је, сна жног спо ја 
ан ти им пе ри ја ли зма и ре и сла-
ми за ци је, Алам на во ди при мер 
па ра де иран ских же на-вој ни ка 
са ка ла шњи ко ви ма у ру ка ма ис-
под хи џа ба. 

На кул тур ном пла ну, 
гло бал ни ислам, слич но гло-
ба ли зму, ути че на раз ви ја ње 
кул тур не хо мо ге но сти, од но-
сно по ста је не то ле ран тан пре-
ма кул тур ним ра зно ли ко сти ма 
ислам ског – али и спољ ног – све-
та.  Кон цепт са вре ме ног исла ма, 
Алам из јед на ча ва са „кон цеп-
том ва ри ја бил ног ин те зи те та“ 
ислам ског иден ти те та, сма тра-
ју ћи да де фи ни са ње ислам ског 
иден ти те та ва ри ра у ин вер зив-
ном од но су пре ма  по ве ћа њу 
раз ли ка из ме ђу исла ма и кул-
ту ре, исла ма и дру штва, исла-
ма и по ли ти ке. Дру гим ре чи ма,  
кон цепт  „ва ри ја бил ног иден ти-
те та“ ко ји се од но си на ислам-

ски иден ти тет пру жа по је дин цу 
мо гућ ност да сво ју при пад ност 
ислам ском иден ти те ту ис ка же 
кроз раз ли чи те фор ме, од но сно 
да је де фи ни ше као со ци о ло шки 
иден ти тет (ислам ски иден ти тет 
ис кљу чи во као кул тур ни), иден-
ти тет нео фун да мен та ли стич ког 
ти па (ко ји по је дин ца осли ка ва у 
окви ру стро гог по што ва ња вер-
ске и етич ке прак се) и по ли тич-
ки иден ти тет (ус по ста вља ње 
све о бу хват не ислам ске вла сти). 
Ка ко би об ја снио ком плек сност 
овог фе но ме на, Алам на да ље 
об ја шња ва функ ци ју ко ју вер-
ски дис курс има у ислам ском 
дру штву.

У ери гло ба ли за ци је, 
ислам се су о ча ва са број ним 
иза зо ви ма, арап ски свет се кре-
ће ка не ком об ли ку „исла мо на-
ци о а ли зма“, а кључ ни про блем 
је не ре шен од нос из ме ђу ре-
ли ги је и по ли ти ке. При то ме, 
аутор скре ће па жњу да се по ли-
тич ки ислам на ла зи на рас кр-
шћу: или ће се „пре фор му ли са-
ти“ или ће се ра ди ка ли зо ва ти и 
од у ста ти од де мо кра ти је. За тим, 
Алам, же ле ћи да му сли ман ском 
све ту, сло мље ном под ути ца јем 
мо дер ни за ци је, вра ти спо соб-
ност са мо спо зна је, ана ли зи ра 
ре ли гиј ску и кул тур ну при пад-
ност са вре ме них му сли ма на у 
усло ви ма гло ба ли за ци је и се-
ку ла ри за ци је. Та ко ђе, по ла зе ћи 
од ана ли зе уло ге ко ју је у по ја-
ви исла ма имао Му ха мед, пре-
ко раз у ме ва ња Ку ран ске исти не, 
аутор на сто ји да об ја сни ге не зу 
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ислам ског уче ња на гла ша ва ју ћи 
при мар не об ли ке ње го вог по-
сто ја ња и ути ца ја у скла ду са 
ду хом вре ме на (гло ба ли за ци ја и 
тех но ло шка ре во лу ци ја).

Ха лед Фу ад Алам, у књи-
зи не ве ли ког оби ма, ба ви се пи-
та њи ма ду бин ског сми сла од-
но са из ме ђу тра ди ци о нал ног и 
мо дер ног спо знај ног хо ри зон-
та, од но сно раз ма тра фе но мен 
из не над ног су сре та два све та 
којa су се до ју че ме ђу соб но 
игнорисалa. Алам ана ли зи ра 
ду бо ке кри зе ко је су по тре са ле 

ислам у про те клом ве ку. Прем-
да аутор не на сто ји да пру жи 
го то ва ре ше ња и де фи ни ци је, 
књи га ће отво ри ти мно штво пи-
та ња, про бу ди ти зна ти же љу и 
под ста ћи ми шље ње ка ко струч-
не, та ко и ла ич ке јав но сти. Ка ко 
на ша сре ди на по след њих де це-
ни ја има ком плек сан од нос са 
исла мом, књи га Гло бал ни ислам 
је на ро чи то зна чај на и за раз у-
ме ва ње де ша ва ња на про сто ри-
ма Бал ка на, где су хри шћан ска 
и му сли ман ска по пу ла ци ја у 
бли ском су сед ству.

* Овај рад је пр имљен 4. д еце мбра 2014. г од ине, а пр ихв аћен за шта мпу на с аста нку р еда-
кц ије 12. д еце мбра 2014. г од ине.


