
УДК: 
140.8+32.01]:28

Оригинални
научни рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXV) XII, vol=37
Бр. 3 / 2013.
стр. 129-148.

- 129 -

  

- 129 -

СеидХалиловић*

Београд

ФИЛОЗОФСКЕОСНОВЕ
ПОЛИТИЧКЕЈУРИСПРУДЕНЦИЈЕ

УИСЛАМУ
Сажетак

Уовомрадужелимодасеприближимофилозофским
импликацијамаодговоранапитањеотомедалипосе
банпогледначовекаисветуоквируспознајногстади
јумаисламапроизводиодређенедоктринарнеивред
носнеоквиреполитичкогмишљењаиживота.Увези
сатим,потребнојеанализиратитачанодносизмеђу
исламскеполитичкејуриспруденцијеиполитичкефи
лозофијесобзиромнаизвореспознајеутимдисципли
нама.Коришћењемтрадиционалнеметодологијеизу
чавањаписанебаштинемаркантнихмуслиманскихју
ридикаифилозофа,можемоутврдитидакогнитивна
придруженостобјавеиразума,односноинтуитивне
ирационалнеспознајеубројнимполитичкимдоктри
нама исламске јуриспруденције, открива иновативне
инеизмернопродубљенехоризонтестудијакојесуне
коликовековаобогаћиваленаучнутрадицијуполитич
кефилозофијеумуслиманскимдруштвима.Наоснову
утврђенеонтолошкеиспреплетеностиегзотеричних
политичких појава и езотеричне реалности вишњих
ступњевачовековогбића,муслиманскијуридицисене
ограничавају,уорганизацијииоријентисањусвогпо
литичкогживота и мишљења, на сензибилну сферу
постојања.Може се закључити да послеренесансни
спознајнихоризонтиисекуларнотумачењефилозоф
скихосноваполитикенећебитимеродавниунужној
анализи и прогнозирању неочекиваних промена у са
времениммуслиманскимдруштвимакоја,чинисе,све

* Гру па за са вре ме но ре ли гиј ско ми шље ње, Цен тар за ре ли гиј ске на у ке Ком, Бе о град.



- 130 -

ФИЛОЗОФСКЕОСНОВЕПОЛИТИЧКЕ...СеидХалиловић

утицајнијеманифестујуспознајнураскошсвојерели
гијскесамосвести.
Кључне речи: политичка јуриспруденција, политичка
филозофија, ислам, извори спознаје, езотеричан по
глед.

ЗНАЧАЈСПОЗНАЈНОГСТАДИЈУМАРЕЛИГИЈЕ

Sво ју по зна ту и ути цај ну књи гу Оријентализам Едвард Са ид 
за по чи ње при се ћа њем на јед ног фран цу ског но ви на ра ко ји је 

по се тио Беј рут у то ку гра ђан ског ра та из 1975. и 1976. го ди не и 
том при ли ком пре то чио у ре чи сво је жа ље ње због то га што пред 
со бом ви ди ру ше ви не у обла сти ко ја „је, чи ни се, не ка да при па-
да ла... Ори јен ту Ша то бри ја на и Нер ва ла“. Едвард Са ид сма тра да 
је фран цу ски но ви нар био у пра ву јер пи сао је сво јим европ ским 
чи та о ци ма ко је је ис кљу чи во за ни ма ла европ ска сли ка Ори јен та и 
ње го ве са вре ме не суд би не. На и ме, „Ори јент је био го то во европ-
ски изум“1). Овај слав ни ми сли лац па ле стин ског по ре кла ја сно по-
твр ђу је не што што, не за ви сно од до ми нант ног спо знај ног усме ре-
ња Оријентализма, мо ра би ти пред мет на ше су штин ске рас пра ве 
у овом ра ду. А то је да раз ли чи ти пред став ни ци по ли тич ке ми сли 
и по ли тич ке фи ло зо фи је мо дер ног За па да са гле да ју и ана ли зи ра ју 
ислам и ста ње са вре ме них му сли ман ских дру шта ва – у спо знај ним 
окви ри ма за пад ног по сле ре не сан сног ми шље ња. Опо вр га ва ју-
ћи, од но сно пре не бре га ва ју ћи ме та фи зич ке ре ал но сти и скро ви те 
исти не ис точ них ци ви ли за ци ја ко је ем пи ри стич ка на у ка на зи ва бе-
сми сли ца ма, по сле ре не сан сне шко ле мо дер ног За па да ту ма че као 
зе маљ ске и вре мен ске по ја ве све бож је аспек те и не бе ске хо ри зон-
те ис точ них ре ли гиј ских тра ди ци ја. Шта ви ше, за пад ни по гле ди и 
сци јен ти стич ко ту ма че ње бож је тра ди ци је уте ме љи ли су се и про-
ши ри ли чак и у тра ди ци о нал ним дру штви ма ко ја се све за па же ни је 
оту ђу ју, на тај на чин, од ду хов них ста ди ју ма свог ве ро ва ња. Мо-
дер ни по гле ди, исто вре ме но, ре кон стру и шу из гу бље ни иден ти тет 
дру шта ва ко ја су се бес по моћ но окре ну ла За па ду.

По чет не де це ни је дру ге по ло ви не про те клог ве ка би ле су ка-
рак те ри стич не по то ме да су ско ро сви у све ту би ли са гла сни око 
то га да је ре ли ги ја из у мр ла у свим до ме ни ма дру штве ног жи во та 
и да ни по што не ма моћ да ин спи ри ше ни је дан по ли тич ки по крет. 

1) Ed ward W. Said, Orijentalizam, pre veo Re šid Ha fi zo vić, Svje tlost, Sa ra je vo, 1999, str. 15.
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Но, упра во он да ка да је та кав став имао бес пре кор ну до ми на ци ју, 
са свим нео че ки ва но у Ира ну је 1979. уста но вљен пот пу ни си стем 
вла да ви не – на те ме љи ма ре ли гиј ског све то на зо ра. Ско ро три и по 
де це ни је на кон по бе де ислам ске ре во лу ци је у Ира ну, екс пан зи ја 
су штин ских дру штве них про ме на у арап ским зе мља ма ко ја ни ка ко 
ни је мо гла би ти пред ви ђе на, раз от кри ла је све ути цај ни ју уло гу ре-
ли гиј ске спо зна је у по ли тич ком ми шље њу и де ло ва њу раз ли чи тих 
на ро да. Ре ли ги ја њи ма не пред ста вља са мо из вор ду хов не или емо-
тив не ин спи ра ци је, већ сме ро дав но ме ри ло ин те лек ту ал не, по ли-
тич ке и прав не са мо све ти и спо знај но вре ло но вих уста во твор них 
и ру ко во ди лач ких ори јен та ци ја.

По след ње про ме не у ислам ском све ту тре ба про ма тра ти и де-
таљ но ана ли зи ра ти из пер спек ти ве тра ди ци о нал ног спо знај ног 
ста ди ју ма исла ма. Са мо та ква вр ста са гле да ња но ве ре ал но сти – 
из ну тра мо же по мо ћи у то ме да се уста но ви ис пра ван ме то до ло-
шки при ступ ана ли тич ком раз у ме ва њу из не на ђу ју ћих гло бал них 
про ме на на Бли ском ис то ку и ши ре. Ис пра ван при ступ у ин те лек-
ту ал но-ког ни тив ном сми слу пред ста вља ну жни услов ути цај ног 
ус по ста вља ња трај них и бли ских од но са са зе мља ма ко је нас из-
у зет но ма ло под се ћа ју на свој по ли тич ки бек гра унд из не ко ли ко 
про те клих го ди на и де це ни ја са вре ме не исто ри је му сли ман ских 
дру шта ва. Наш ре ги он и Ср би ја по себ но мо гу лак ше и ко ре ни ти је 
раз у ме ти све до ми нант ни је ин те лек ту ал но-дру штве но опре де ље-
ње му сли ман ских на ро да из раз ло га што се и ми, у сво јим ми сли ма 
и дру штве ном жи во ту, ни смо мно го оту ђи ли од вре ме на ка да смо 
по ли тич ке вред но сти и смер ни це цр пли из уду бљу ју ћих сфе ра свог 
ре ли гиј ског иден ти те та. Не мо же ни по што би ти за не мар љи ва чи-
ње ни ца да је је дан од нај слав ни јих пе ри о да уте ме ље не срп ске др-
жав но сти ока рак те ри са ла сред њо ве ков на не ма њић ка др жа ва ко ја 
бе ја ше све стра но ма ни фе сто ва ла при вр же ност ду хов ним вред но-
сти ма и за кон ским од ред ба ма Цр кве. Срп ски на род је та да жи вео у 
др жа ви ко ја је би ла бри жљи во за сно ва на на ме та фи зич ким док три-
на ма ре ли гиј ског спо знај ног ста ди ју ма. У том пе ри о ду, Но мо ка нон 
Све тог Са ве од ре ђи вао је пу них сто три де сет го ди на све прав не 
окви ре жи во та и ак тив но сти и Цр кве и др жа ве, као је ди ни за ко ник 
ко ји је био у осно ви свих оста лих прав них ака та из тог вре ме на2).

2) Ђо ко Сли јеп че вић, ИсторијаСрпскеправославнецркве,књ. 1, БИГЗ, Бе о град, 1991, 
стр. 191.
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СЕЛЕКТИВАНПРИСТУПСТАРОГРЧКОЈ
НАУЧНОЈБАШТИНИ

Хе ле ни стич ка спо знај на тра ди ци ја ни је пре по зна тљи ва са мо 
по ми то ви ма, по е тич ким спи си ма, прав но-ди ја лек тич ким ве шти-
на ма и по ли тич ко-ре то рич ким бе се да ма. Он да шњи мар кант ни ми-
сли о ци у твр ди ли су та ко ђе де мон стра тив ну фор му сво јих са зна ња 
у окви ру фи ло зо фи је у ње ном об у хват ном зна че њу. Об у хват ном 
зна че њу фи ло зо фи је при па да ле су раз ли чи те те о риј ске и прак тич-
не на у ке. На и ме, на у ка о одр жа ва њу и уна пре ђи ва њу др жа ве би ла 
је по и сто ве ће на та да са по ли тич ком фи ло зо фи јом, на исти на чин 
на ко ји су при ро до знан ство и ма те ма ти ка на зи ва ни фи зич ком фи-
ло зо фи јом и ма те ма тич ком фи ло зо фи јом. Пла то но ви спи си Држа
ва и Закони, као и Ари сто те ло ва де ла Политика и ЕтикаНикома
хова обо га ти ли су, за пра во, пи са ну ба шти ну из обла сти прак тич не 
фи ло зо фи је. Јер, фи ло зо фи ја у свом об у хват ном зна че њу и у на ве-
де ним при ме ри ма би ла је исто што и на у ка. Дру гим ре чи ма, фи ло-
зо фи ја је озна ча ва ла сва де мон стра тив на са зна ња ко ја са чи ња ва ју 
са др жај де дук ци ја и ко ја се раз ли ку ју од ре то ри ке, ди ја лек ти ке, по-
е ти ке и ми то ва.

У ислам ском све ту, ско ро ни ко се ни је оба зи рао на ста ро грч ке 
ми то ве и пе сме. Шта ви ше, му сли ман ски фи ло зо фи су од ба ци ва ли 
по ру ке и са др жај хе ле ни стич ких рас пра ва и бе се да. Они су про у ча-
ва ли ра ни је ре то рич ке, ди ја лек тич ке и по е тич ке ба шти не ис кљу чи-
во да би се упо зна ли са њи хо вим фор ма ма и ме то до ло шким ка рак-
те ри сти ка ма. С дру ге стра не, му сли ма ни су бри жљи во при хва ти ли 
и од ва жно не го ва ли фи ло зо фи ју у ко јој су са гле да ли ра ци о нал не 
ди мен зи је на уч не ба шти не ста ре Грч ке. Хе ле ни стич ки фи ло зо фи 
су углав ном би ли не из мер но це ње ни у исла му, а му сли ман ски на-
уч ни ци су сма тра ли да њи хо ва де ла по ста ју по себ но вред на ка да 
се из у ча ва ју у све тлу вер ских док три на и ве ро ве снич ких пре да ња. 
Кат кад се ис ти ца ло да су ти фи ло зо фи би ли ду хов ни на след ни ци, 
од но сно уче ни ци бож јих ве ро ве сни ка.

Раз ли чи те на уч не ди сци пли не те о риј ске и прак тич не фи ло зо-
фи је та ко су ак тив но укљу че не у то ко ве ин те лек ту ал ног жи во та 
свих му сли ма на. Не ке гра не те о риј ске фи ло зо фи је раз ви ја ле су се 
са мо стал но јер у исла му ни су по сто ја ли њи ма слич ни спо знај ни 
то ко ви ко ји би до дат но ути ца ли на те на у ке. Та кве су би ле ма те ма-
ти ка, ко ја се на зи ва ла и сред њом фи ло зо фи јом, од но сно ма те ма-
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тич ком фи ло зо фи јом, и при род не на у ке у ко је је спа да ла ме ди ци на. 
На осно ву сво јих ре ли гиј ских уве ре ња, му сли ма ни су ове на у ке 
при хва ти ли и ши ри ли истим ме то да ма ко је су би ле уте ме ље не и 
спро во ђе не и у ра ни ја до ба. Ме ђу тим, нај зна чај ни ја гра на те о риј-
ске фи ло зо фи је, тач ни је фи ло зо фи ја у свом ужем зна че њу ко ја се 
на зи ва и ме та фи зи ка, од но сно пр ва фи ло зо фи ја, су о чи ла се у исла-
му са дру га два слич на и из у зет но моћ на спо знај на то ка, то јест 
са те о ло ги јом (калам) и док три нар ном гно зом (ирфан). Са свим 
за ни мљи ви и где ка да за го нет ни од но си из ме ђу те три су пар нич ке 
на уч не ди сци пли не по кре ну ли су у пр вој фи ло зо фи ји чи тав низ ло-
гич ки утвр ђе них рас пра ва на тра гу ко јих се, у исла му, уте ме љу ју 
бес пре мач но уду бљу ју ћи то ко ви раз ли чи тих фи ло зоф ских шко ла. 
То су ислам ска пе ри па те тич ка фи ло зо фи ја, ко ја је ма е страл но пре-
зен то ва на у де ли ма Ави це не (умро 1037), Илу ми на тив на те о зо фи ја 
Шеј ха Ши ха бу ди на Со хра вар ди ја (уби јен 1191) и нај зад гран ди о-
зна шко ла Тран сцен дент не те о зо фи је Му ла Са дре Ши ра зи ја (умро 
1635. или 1640).

Као што су ра ци о нал но-де мон стра тив на уче ња ре ли гиј ске тра-
ди ци је од и гра ла кључ ну уло гу у то ме да му сли ман ски фи ло зо фи 
из це ло куп не хе ле ни стич ке на уч не ба шти не пре у зму са мо де мон-
стра тив не на у ке, иста та уче ња пред ста вља ла су основ но спо знај-
но ме ри ло и ин спи ра ци ју му сли ма ни ма он да ка да су они по себ но 
про ду бљи ва ли од ре ђе не сег мен те ста ро грч ких фи ло зоф ских ди-
сци пли на и ту ма чи ли их у скла ду са кур’ан ским фун да мен ти ма 
ра ци о нал ног ми шље ња. Те хран Ха ли ло вић, у сво јој сту ди ји о ори-
ги нал но сти ислам ске фи ло зо фи је, о то ме пи ше: „Мо же мо кон ста-
то ва ти да је ви тал ност ислам ске фи ло зо фи је у ве ли кој ме ри за сно-
ва на на ње ном од но су са ре ли гиј ским из во ри ма јер се у су прот ном 
ни ка ко не би раз ли ко ва ла од дру гих фи ло зо фи ја. Са дру ге стра не, 
при вр же ност ра ци о нал ном при сту пу раз от кри ва њу исти не ислам-
ској фи ло зо фи ји от кри ва но ве хо ри зон те ко ји ука зу ју на све тлу по-
за ди ну при ме не ра зу ма у ислам ском дру штву. На и ме, реч је о ста-
ту су ста ро грч ке или, струч ни је ре че но, хри шћан ске хе ле ни стич ке 
фи ло зо фи је ко ја је пре ве де на у ислам ском све ту не знат но ви ше од 
два ве ка по сле по ја ве исла ма. Хе ле ни стич ка фи ло зо фи ја, при ла го-
ђе на ре ли гиј ским ста во ви ма, не пред ста вља по че так ра ци о нал ног 
ми шље ња у ислам ском све ту...“3)

3) Те хран Ха ли ло вић, „Ори ги нал ност ислам ске фи ло зо фи је“, Ком:Часописзарелигијске
науке, Цен тар за ре ли гиј ске на у ке Ком, Бе о град, бр. 1/2012, стр. 13.



- 134 -

ФИЛОЗОФСКЕОСНОВЕПОЛИТИЧКЕ...СеидХалиловић

ТЕОРИЈСКАИПРАКТИЧНАФИЛОЗОФИЈА

Пр во по гла вље књи ге о ме та фи зи ци (Илахијат) у свом за ди-
вљу ју ћем ен ци кло пе диј ском фи ло зоф ском де лу ашШифа Ави це-
на је на звао „О по чи ња њу тра га ња за пред ме том пр ве фи ло зо фи је 
ра ди по ја шња ва ња што ства тог пред ме та у на у ка ма“ и отво рио га 
рас пра вом о по де ли фи ло зоф ских на у ка на те о риј ске и прак тич не. 
У свом при влач ном на уч но-књи жев ном сти лу, Ави це на пи ше: „На-
у ке фи ло зоф ске [...] де ле се на те о риј ске и на прак тичне[...]. Те о-
риј ске су оне у ко ји ма тра жи мо уса вр ша ва ње те о риј ске мо ћи на ше 
ду ше до спе ва њем до фа зе ак ту ел ног ин те лек та и то до би ја њем пој-
мов ног и по твр ђу ју ћег зна ња о ре ал но сти ма ко је ни су те ре ал но сти 
због то га што су на ша де ла и на ша стања[...]. А прак тич не су оне 
у ко ји ма тра жи мо нај пре уса вр ша ва ње те о риј ске мо ћи до би ја њем 
пој мов ног и по твр ђу ју ћег зна ња о ре ал но сти ма ко је је су те ре ал но-
сти због то га што су на ша де ла, те да би смо ка сни је до спе ли до фа-
зе уса вр ша ва ња на ше прак тич не мо ћи у све тлу етике[...]. Те о риј ске 
се огра ни ча ва ју на три гру пе: при ро до знан стве не, ма те ма тич ке и 
бож је“4). Ја сно је да у овом Ави це ни ном тек сту по јам ети ка ука зу је 
на уни вер зал но зна че ње ети ке ко је об у хва та ка ко ин ди ви ду ал ну, 
та ко и по ро дич ну и по ли тич ко-дру штве ну ети ку.

Ари сто тел је о чо ве ку го во рио из две раз ли чи те пер спек ти ве. 
Јед ном је рас пра вљао, у окви ру те о риј ске фи ло зо фи је, о по сто ја-
њи ма без об зи ра на чо ве ко ву во љу и ње го ва де ла. Та да се го во ри ло 
о са мом ег зи сти ра њу чо ве ка и ње го ве ду ше. У дру гој ка те го ри ји 
сту ди ја, зна чи у прак тич ној фи ло зо фи ји, ис тра жи ва ли су се де мон-
стра тив ним ме то да ма пред ме ти ко ји су на ста ли по сред ством чо-
ве ко ве во ље и ње го вих де ла. Пре ма то ме, мо же мо кон ста то ва ти да 
су све сту ди је прак тич не фи ло зо фи је по ве за не са чо ве ком јер се 
усред сре ђу ју на вред но сна пра ви ла и уоп ште на све оно што тре ба 
и што не тре ба чи ни ти у сфе ри чо ве ко ва жи во та. На рав но, чо ве-
ко ве дру штве не ак тив но сти са чи ња ва ју по себ но пре суд не до ме не 
ње го вог жи во та и оту да зна ча јан део сту ди ја прак тич не фи ло зо фи-
је раз ја шња ва упра во те до ме не. Же ли мо ука за ти на оне сту ди је ко-
је су се на зи ва ле, у хе ле ни стич ком и ислам ском спо знај ном ста ди-
ју му, по ли тич ка фи ло зо фи ја, од но сно по ли тич ка на у ка или на у ка о 
одр жа ва њу и уна пре ђи ва њу др жа ве.

4) Ибн Си на, алИлахијатминашШифа, Мак та ба ту аја ти лах ал-узма ал-Мар’аши ан-
На џа фи, Ком, 1983, стр. 3–4.
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Ов де је зна чај но на гла си ти на чин на ко ји су, у ког ни тив ном 
сми слу, по ве за не прак тич на и те о риј ска фи ло зо фи ја. Ско ро сви 
прин ци пи и основ ни пред ме ти раз ли чи тих ди сци пли на прак тич не 
фи ло зо фи је, у ко је спа да и по ли тич ка фи ло зо фи ја, до ка зу ју се у те-
о риј ској фи ло зо фи ји. При ме ра ра ди, са мо по сто ја ње вр ли не, бла-
жен ства, до бра или са вр шен ства си гур но при па да гру пи сту ди ја 
те о риј ске фи ло зо фи је. На тра гу то га, ети ка и по ли тич ка фи ло зо фи-
ја за сни ва ју се на тим пој мо ви ма, што зна чи да раз ма тра ју и вред-
ну ју чо ве ко ва оп хо ђе ња и пра ви ла по на ша ња у ве зи са раз ли чи тим 
етич ким и дру штве но-по ли тич ким ре ал но сти ма.

ОБЈАВАИРАЗУМУРЕЛИГИЈСКОЈСПОЗНАЈИ

У окви ру ре ли гиј ског спо знај ног ста ди ју ма су о ча ва мо се са 
два раз ли чи та из во ра сти ца ња зна ња. Је дан из ви ре у ср цу са ме ин-
сти ту ци је ре ли ги је. Дру гим ре чи ма, то је основ но је згро ре ли ги је 
без ко јег чо век не би мо гао да ор га ни зу је сво ју жи вот ну пу та њу и 
да је усме ри ка са вр шен ству. То је об ја ва ко ју љу ди ко ри сте у свим 
сег мен ти ма раз ли чи тих спо ља шњих и скро ви тих ди мен зи ја свог 
по сто ја ња. Об ја ва, као при мор ди јал но вре ло ре ли гиј ске спо зна је, 
има не бе ско по ре кло и оно стра ну при ро ду, а ње не ког ни тив не по-
ру ке до пи ру до ма са по сред ством ода бра них љу ди ко ји у окри љу 
свог ег зи стен ци јал ног на пре до ва ња мо гу ди рект но и ин ту и тив но 
да са гле да ју и чу ју ви шње ре ал но сти уни вер зу ма. Они све та уче ња 
он то ло шких не бе са „пре во де“ у пој мов ни је зик ко ји је ра зу мљив 
свим је дин ка ма у сен зи бил ном све ту.

Дру ги из вор чо ве ко вих са зна ња уте ме љен је уну тар са мог чо-
ве ко вог би ћа и ма ни фе сту је се од пр вих да на ро ђе ња, па кроз све 
раз ли чи те фа зе ра ста на ших те ле сних ди мен зи ја. Реч је о ра зу му 
ко ји пред ста вља наш уну тра шњи ар гу мент и ко ји нас шта ви ше во-
ди до са зна ња о то ме да по сто ји и од ре ђе но тран сцен дент но зна ње, 
то јест зна ње бож је. Сна гом утвр ђе них фи ло зоф ских де мон стра ци-
ја, ра зум до ка зу је да ње га са мог на ди ла зе она зна ња ко ја су уте ме-
ље на на об ја ви. У ства ри, на осно ву тих де мон стра ци ја наш ра зум 
ну жно сле ди оно стра на са зна ња ко ја раз от кри ва и схва та – у све тлу 
об ја ве и ин ту и ци је.

Нај до ми нант ни ји и основ ни ток уче но сти у ислам ском све ту 
увек је пре по зна вао кључ ни зна чај при дру же но сти два гор ња из-
во ра спо зна је. На рав но, не мо же се ка за ти да му сли ма ни ни ка да 
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ни су би ли скло ни да илу стру ју екс трем не ста во ве по пи та њу ја сне 
де фи ни ци је од но са из ме ђу об ја ве и ра зу ма. Ла ко се мо гу про на ћи 
у исто ри ји ислам ских шко ла при ме ри ка да су се одва ја ли об ја ва и 
ра зум. Где ка да се раз ми шља ло да ра зум има нео гра ни че но пра во 
да ту ма чи и усме ра ва све те о ло шке или ју ри дич ке нор ме об ја ве, а 
не ка да је исти тај ра зум мо гао би ти за не ма рен, осла бљен, па чак и 
од ба чен – у ко рист до слов ног и ег зо те рич ног раз у ме ва ња по ру ка 
об ја ве. Ипак, ни је дан од тих екс трем них ста во ва пре ма ко ји ма се 
пре ко ме ран зна чај при да вао јед ном или дру гом вре лу спо зна је ни је 
мо гао да ока рак те ри ше глав ну суд би ну ци ви ли за циј ског и кул ту-
ро ло шког иден ти те та исла ма. По себ но је зна чај но што се то ни је 
де си ло ни у до ме ну те о риј ских на у ка ни прак тич них фи ло зоф ских 
ди сци пли на. Због то га, ислам ски свет се умно го ме раз ли ку је од 
мо дер ног по сле ре не сан сног За па да где је пој мов ни ра зум сте као 
ап со лут ну до ми на ци ју, у вре ме ра ци о на ли стич ког про све ти тељ-
ства, и по ти снуо ауто ри та тив ност ре ли гиј ске об ја ве. Та кав об лик 
мо дер не де ми то ло ги за ци је не би мо гао да се ускла ди са он то ло-
шко-ког ни тив ним док три на ма тра ди ци о нал ног си сте ма ре ли гиј ске 
спо зна је.

ИНОВАТИВНИХОРИЗОНТИ
ПРАКТИЧНЕФИЛОЗОФИЈЕУИСЛАМУ

Као што је ре че но, у исла му се увек кроз исто ри ју су о ча ва мо 
са пред став ни ци ма раз ли чи тих ди сци пли на прак тич не фи ло зо фи је 
ко ји су ја сно од сту па ли од уме ре ног ста ва о при дру же но сти об ја ве 
и ра зу ма. Ме ђу тим, ка да се ге не рал но про у чи ислам ско ми шље-
ње на по љу прак тич не фи ло зо фи је, уоча ва мо да је уме ре ни став, 
за и ста, обе ле жио глав ну пу та њу му сли ман ске ми са о но сти. Пред-
ста вља ју ћи об ја ву и ра зум као сво ја два фун да мен тал на спо знај на 
из во ра, му сли ман ски ју ри ди ци екс пли цит но ин си сти ра ју на то ме 
да се ова два до ка за и весника бож ја кре ћу за јед но, је дан уз дру гог. 
У ства ри, они из но се тај став због то га што сма тра ју да ра зум и об-
ја ва пред ста вља ју два спо знај на из во ра ко ја објек тив но раз от кри-
ва ју он то ло шке и вред но сне аспек те ве ро за ко но дав не во ље бож је.

Ин ту и тив но зна ње ве ро ве сни ка и бож јих ми ље ни ка до пи ре до 
свих љу ди он да ка да се пре то чи у пој мо ве.Та ко се уте ме љу је чи тав 
ци клус на уч них су до ва и ди сци пли на ко је се на зи ва ју „пре не се-
не на у ке“ (улуминакли). Не ка да се ти су до ви усме ра ва ју ка ре ал-
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но сти ма ко је чо ве ков те о риј ски и прак тич ни ра зум, та ко ђе, мо же 
схва ти ти. У том слу ча ју, ве ро ве снич ки ис ка зи по твр ђу ју оно до 
че га је наш ра зум до спео, или нас пак упу ћу ју ка за по ста вље ним 
ре ал но сти ма ко је као „за тр па но бла го на шег ра зу ма“ тре ба рас-
крин ка ти и ожи ве ти. С дру ге стра не, уче ња ве ро ве сни ка се не ка да 
усред сре ђу ју на од ре ђе не де та ље и по је ди нач не по ја ве ко ји на ди-
ла зе ког ни тив не гра ни це на ше пој мов не спо зна је. У ства ри, ми о 
тим по ја ва ма зна мо са мо оно што се по ве зу је са уни вер зал ним и 
оп штим аспек ти ма њи хо вог по сто ја ња. То је као ка да се су о чи мо, у 
вер ским пре да њи ма, са де таљ ним об ја шње њи ма о он то ло шком по-
рет ку по је ди нач них ка рак те ри сти ка ег зи стен ци ја у ви шњем све ту 
бож јих Име на и Атри бу та, о њи хо вим ег зи стен ци јал ним осо би на-
ма и од но си ма, као и о по је ди нач ним он то ло шким сфе ра ма мунду
саимагиналиса, ра ја, па кла или пур га то ри ју ма. Шта ви ше, пре да ња 
нам раз от кри ва ју и прак тич не им пли ка ци је по сто ја ња на ве де них 
по ја ва, од но сно на ше оба ве зе пре ма њи ма. Све то на зи ва мо „уте-
ме љу ју ћим“ уче њи ма об ја ве и пој мов не све те ба шти не пре не се-
них на у ка.Об ја ва, у свој ству утвр ђе ног и по у зда ног вре ла спо зна је, 
упот пу ња ва ре зул та те чо ве ко ве ра ци о нал не и осет не спо зна је. Јер, 
те о риј ска и прак тич на фи ло зо фи ја би ва ју уна пре ђе не и про ду бље-
не на те ме љи ма де мон стра тив ног ра зу ма и пој мов них до ка за. При-
ро до знан ство, од но сно ни жа фи ло зо фи ја, пак по ве зу је се са осе том 
и ис ку ством. Оту да, об ја ва на ди ла зи те из во ре спо зна је.

У до ме ну прак тич них на у ка, пре да ња ко ја про из ла зе из об ја ве 
као но вог вре ла ви шње спо зна је отва ра ју број не ши ро ке хо ри зон те 
ино ва тив них на уч них ди ску си ја ко је су, у исла му, раз ви ја не у об у-
хват ној на уч ној ди сци пли ни под на зи вом фикх (ју ри спру ден ци ја). 
За пра во, прак тич на фи ло зо фи ја је до би ла, у ислам ској ми сле ћој 
тра ди ци ји, не пре гле ди ве и бес пре мач не ши ри не – у све тлу спо ме-
ну тог но вог спо знај ног уни вер зу ма. Мо же се ре ћи да је уло га об ја ве 
и ин ту и тив не ба шти не ре ли гиј ских уче ња би ла са свим пре суд на у 
ино ва тив ној и нео че ки ва ној на уч ној екс пан зи ји раз ли чи тих ди сци-
пли на прак тич не фи ло зо фи је у тра ди ци о нал ним му сли ман ским 
дру штви ма. Те шко је за ми сли ти ко ли ко је рев но сних сту де на та и 
уче ња ка, не ко ли ко ве ко ва, у бри љант ним тра ди ци о нал ним шко ла-
ма ши ром ислам ско га све та, у ско ро свим гра до ви ма, сва ко днев но 
ме ди ти ра ло и ди ску то ва ло о раз ли чи тим прак тич ним и по ли тич-
ким аспек ти ма ислам ске ју ри спру ден ци је и уоп ште фи ло зо фи је. 
На рав но, ту се не мо гу пре не брег ну ти ни за слу ге му сли ман ских 
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фи ло зо фа ко ји су уте ме љи ли но ве то ко ве фи ло зоф ске ми сли, ка ко 
у до ме ну пр ве фи ло зо фи је, та ко и у оста лим фи ло зоф ским ди сци-
пли на ма, и на тај на чин до дат но учвр сти ли ме та фи зич ке осно ве 
прак тич не фи ло зо фи је и по себ но по ли тич ке фи ло зо фи је. Они су, 
у ства ри, раз ви ли ино ва тив не ин те лек ту ал но-пој мов не по тен ци ја-
ле по сред ством ко јих је би ло мо гу ће да мар кант ни пред став ни ци 
по ли тич ке фи ло зо фи је, у исто ри ји ислам ске ми сли, ис ко ри сте на-
уч ни по лет фи ло зоф ске тра ди ци је исла ма, као и све ког ни тив не по-
тен ци ја ле но вих хо ри зо на та ви шње спо зна је, и да знат но про ду бе и 
убр за ју све стра ни раз вој по ли тич ке фи ло зо фи је у исла му.

УЛОГАОБЈАВЕИЈУРИСПРУДЕНЦИЈЕ
УПОЛИТИЧКОЈФИЛОЗОФИЈИ

Ислам ска ју ри спру ден ци ја (фикх) са др жи број не на уч не гра-
не и ши ро ки спек тар де таљ них сту ди ја о раз ли чи тим ди мен зи ја ма 
на шег жи во та. Ова на уч на ди сци пли на, због то га, го во ри о те ма ма 
ко је су по ве за не са свим ка те го ри ја ма прак тич не фи ло зо фи је. Дру-
гим ре чи ма, на кра ју сва ког лан ца од ре ђе не гру пе сту ди ја прак тич-
не фи ло зо фи је мо гу се са гле да ти ино ва тив ни ре зул та ти по себ них 
гра на ислам ске ју ри спру ден ци је. При ме ра ра ди, мно ге ка те го ри је 
ислам ске ју ри спру ден ци је у ко ји ма се раз ма тра ју ди мен зи је и им-
пли ка ци је ве ро за кон ских об ре да (ибадат) упот пу њу ју на уч ну ба-
шти ну ети ке као зна чај ног ста ди ју ма ин ди ви ду ал них усме ре ња у 
окви ру прак тич не фи ло зо фи је. Та ко ђе, број не из ван ред не сту ди је 
и за себ не књи ге о бра ку и раз во ду ко је су ис пи са ли му сли ман ски 
ју ри ди ци про ду би ће на ша тра ди ци о нал на зна ња из оне ди сци пли-
не прак тич не фи ло зо фи је ко ја се усред сре ђу је на ад ми ни стра ци ју 
до ма. Сва ка ко, не из мер но ути ца јан и мо жда нај ва жни ји део ју ри-
дич ких сту ди ја у исла му об ра ђу је ста ди јум по ли тич ких ре ал но сти 
и свих дру штве них по ја ва. Тај део ислам ске ју ри спру ден ци је мо же 
знат но да обо га ти на уч ну тра ди ци ју по ли тич ке фи ло зо фи је. По-
зна ти са вре ме ни му сли ман ски фи ло зоф и је дан од нај зна чај ни јих 
пред став ни ка шко ле Тран сцен дент не те о зо фи је Ха мид Пар са ни ја, 
у ве зи с тим, ис ти че: „Ши ри на по ли тич ке фи ло зо фи је, од но сно те-
о зо фи је, у ислам ском све ту ни по што се не мо же са гле да ти ако се не 
узме у об зир по ли тич ка ју ри спру ден ци ја (фикхисијаси)“5).

5) Ха мид Пар са ниа, Равешшенасије ентекадије Хекмате Садра’и, Ке таб-е фар да, 
Ком, 2010, стр. 127.
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По ли тич ка ју ри спру ден ци ја у исла му, за пра во, уво ди ста ди јум 
по ли тич ке фи ло зо фи је у ви ши спо знај ни хо ри зонт и о дру штве-
но-по ли тич ким по ја ва ма и оба ве за ма у на шем жи во ту го во ри из 
он то ло шке пер спек ти ве об ја ве и бож јег зна ња. На рав но, огра ни че-
ност овог ра да не до пу шта нам да се упу сти мо у оп се жну и ну жну 
рас пра ву о оте жа ва ју ћим и са свим зах тев ним фор мал ним и са др-
жин ским ме ри ли ма екс перт ског раз от кри ва ња објек тив них по ру ка 
бож јег зна ња у тек сту вер ских пре да ња. Ми ће мо ов де пре ћи пре-
ко те рас пра ве од фун да мен тал ног зна ча ја и уста но ви ти са мо то 
да зна ње ко је ври из ви шњих ме та фи зич ких прин ци па све у куп ног 
уни вер зу ма би ва усме ре но на це ло ку пан ци клус чо ве ко ва ства ра-
ња. Ви шње зна ње об у хва та све он то ло шке сфе ре на шег жи во та у 
сен зи бил ном, има ги нал ном и ин те ли ги бил ном све ту и ег зи стен ци-
јал не им пли ка ци је чо ве ко вог кре та ња из нај ни жег сте пе на по сто-
ја ња ка уз ви ше ним ступ ње ви ма жи во та. Онај ко по се ду је то зна-
ње ја сно уви ђа у ко јој фор ми ће се ма ни фе сто ва ти на ша ве ро ва ња, 
ми шље ња, мо рал не осо би не и сва де ла у ва но сет ним ста ди ју ми ма 
на шег бив ство ва ња. Та кво зна ње мо ра до пре ти до свих љу ди и за то 
су об ја ва и вер ска пре да ња не сум њи во ме ро дав ни.

Са др жин ски окви ри об ја ве и вер ских пре да ња ни су ис кљу чи-
во по ве за ни са ве ро ва њи ма, мо ра лом и вер ским ин ди ви ду ал ним 
од го јом. „Пре не се не на у ке“ у ко ји ма се ти окви ри пре зен ту ју у пој-
мов ном је зи ку де таљ но и са свим оп шир но се усред сре ђу ју на раз-
ли чи те прав не ди мен зи је и прак тич но-об ре до слов не им пли ка ци је 
чо ве ко вог жи во та. У њи ма се об у хват но и све стра но раз ма тра ју пи-
та ња ко ја уте ме љу ју срж по ли ти ке, вла да ви не, дру штве ног жи во та 
и еко но ми је.

Ре ли гиј ски спо знај ни ста ди јум се умно го ме раз ли ку је, у свом 
он то ло шко-ког ни тив ном при сту пу по ли тич кој фи ло зо фи ји и по ли-
тич ким ре ал но сти ма, од се ку лар них по гле да и раз ми шља ња. Се ку-
лар ни ми сле ћи то ко ви, на и ме, стре ме ка де фи ни са њу ор га ни за ци је 
и ру ко во ђе ња раз ли чи тим аспек ти ма чо ве ко вог жи во та – пре не-
бре га ва ју ћи, или тач ни је да ка же мо, опо вр га ва ју ћи ре ал ност два 
ме та фи зич ка и ван вре мен ска кра ја на ше га би ћа. Са мим тим, по ни-
шти ће се и сви фи ло зоф ски прин ци пи и епи сте мо ло шки ка па ци те-
ти по ли тич ке ју ри спру ден ци је и фи ло зо фи је у исла му, а ислам ско-
те о мо ни стич ки при ступ по ли тич ким и дру штве ним ре ал но сти ма 
оста ће осквр њен и без свог ег зи стен ци јал ног ду ха.
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ЕЗОТЕРИЧНИРЕЛИГИЈСКИПОГЛЕДИ
УПОЛИТИЧКОЈФИЛОЗОФИЈИ

Не сум њи во је ну жно да се аде кват но раз мо три пи та ње о то ме 
да ли чо ве ков по се бан ре ли гиј ски по глед, са свим фи ло зоф ским и 
об ре до слов ним им пли ка ци ја ма, про из во ди од ре ђе ни ток и си стем 
дру штве но-по ли тич ке ми сли6). Ми ће мо по ку ша ти да се при бли жи-
мо од го во ру на то пи та ње из пер спек ти ве фи ло зоф ско-ког ни тив ног 
раз у ме ва ња и са гле да ња це ло куп не ре ал но сти и уни вер зу ма.

Иако се знат но раз ли ку ју, ег зо те рич на и езо те рич на сфе ра по-
сто ја ња пред ста вља ју две нео дво ји ве ди мен зи је ко је ни су стра не 
јед на дру гој. Спо ља шњи и скро ви ти, од но сно ни жи и оно стра ни 
свет, ни су ме ђу соб но су прот ни, већ су те сно по ве за ни и ис пре-
пле те ни. У ства ри, фи зич ки и ме та фи зич ки ста ди јум на ла зе се у 
јед ном лон ги ту ди нал ном по рет ку, што зна чи да ме та фи зич ки ста-
ди јум ег зи стен ци јал но об у хва та фи зич ка би ћа. Дру гим ре чи ма, 
ме та фи зич ко је при сут но у ср жи фи зич ког жи во та и на ших ин ди-
ви ду ал них, дру штве них и по ли тич ких де ло ва ња у сен зи бил ном 
све ту. Ме та фи зич ко ли це чо ве ко вог би ћа и ње го вих де ла илу стро-
ва ће ре ал ну сли ку на ше ег зи стен ци је у свим ви шњим ступ ње ви ма 
он то ло шке ре ал но сти.

Те о мо ни стич ко-езо те рич на струк ту ра фи ло зоф ског са гле да-
ња он то ло шке хи је рар хи је уни вер зу ма у исла му сме ро дав но нам 
по ма же да схва ти мо за што су ег зо те рич но об ре до сло вље и сен зи-
бил но де ло ва ње на зе мљи то ли ко ва жни му сли ман ском ду хов ном 
пут ни ку ко ји је усме рен ка не бе си ма езо те риј ске ре ал но сти. На и-
ме, ње го во ду хов но пу то ва ње и уса вр ша ва ње ре а ли зу ју се на ста зи 
ег зо те рич них по ја ва, об ре да и де ла. Ви шње бла жен ство за ко јим 
вер ник тра га у свом спи ри ту ал ном пу то ва њу не мо же се отрг ну ти 
од ње го вих спо ља шњих де ла. Те две сфе ре су нео дво ји во, чвр сто 
и тај но ви то по ве за не. Сва ко вер ни ко во ин ди ви ду ал но и дру штве-
но де ло, у сен зи бил ном све ту, има сво ју ме та фи зич ко-езо те рич ну 
фор му ко ја је ути сну та у ср цу тог де ла. Из тог раз ло га, сви они 
ко ји су при вр же ни док три нар ним и емо тив ним нор ма ма фи ло зоф-
ских по гле да сво је ре ли гиј ске тра ди ци је ну жно ће се, бри жљи во 
и чак скру пу ло зно оба зи ра ти на сво ја спо ља шња де ло ва ња и оп-
хо ђе ња. За пра во, они ће сва ког тре нут ка у ду би на ма сво јих ин ди-

6) Ви де ти: Ха мид Пар са ниа, Ерфанвасијасат[Мистикаиполитика], Бу стан-е ке таб, 
Ком, 2007, стр. 105.
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ви ду ал них, дру штве них и свих по ли тич ких ак тив но сти и ста во ва 
са гле да ти сво је спи ри ту ал но ус пи ња ње или пад, и дру гим ре чи ма, 
за до вољ ство, од но сно срџ бу уз ви ше них ме та фи зич ких прин ци па 
све тих хо ри зо на та по сто ја ња.

Ис пре пле те ност ду хов ног уса вр ша ва ња у исла му са дру штве-
ним де ло ва њем у ма те ри јал ном све ту илу стру је се, на са свим при-
вла чан и уду бљу ју ћи на чин, у по зна том пре да њу ко је се пре но си од 
Ве ро ве сни ка исла ма: „За и ста мо на штво код мо јих след бе ни ка је-
сте труд на пу ту бож јем“7). Овим ре чи ма ни по што се не же ли ума-
њи ти зна чај ин ди ви ду ал ног ис по сни штва и ду хов не бо го бо ја зно-
сти. Број на су уче ња у Кур’ану и пре да њи ма пре ма ко ји ма се ја сно 
уста но вља ва и док три нар но обо га ћу је ин сти ту ци ја спи ри ту ал но-
емо тив ног уса вр ша ва ња и пу то ва ња ка бож јем за до вољ ству. Због 
то га, ми стич ка ба шти на му сли ман ских пред став ни ка раз ли чи тих 
ди сци пли на док три нар не, прак тич не и књи жев не гно зе пред ста-
вља бри љант но бо гат ство и гран ди о зну тра ди ци ју ре ли гиј ске ду-
хов но сти. На про тив, спо ме ну то пре да ње стре ми ка то ме да знат но 
про ши ри до мен спи ри ту ал ног пу то ва ња и уса вр ша ва ња. Сви об-
ли ци ин ди ви ду ал ног, по ро дич ног, мо рал ног, дру штве ног, еко ном-
ског и по ли тич ког тру да са ци љем сти ца ња бож јег за до вољ ства, 
пре ма овом пре да њу, пот па да ју под ка те го ри ју ду хов ног пу то ва ња 
ка уну тра шњим, ви шњим сфе ра ма уни вер зу ма. Дру га чи је ка за-
но, сва ки по ли тич ки труд у окви ру спо знај но-вред но сног си сте ма 
ре ли гиј ског иден ти те та по и сто ве ћен је са нај ду бљим ми стич ким 
прег ну ћем. Јер, ме та фи зич ке ре ал но сти и езо те риј ске вред но сти 
об у хва та ју све сен зи бил не и фи зич ке по ја ве и оту да, по ли тич ки 
жи вот и ак тив но сти мо гу се опа жа ти, ана ли зи ра ти и вред но ва ти 
кроз при зму езо те рич них док три на ре ли гиј ске фи ло зо фи је, од но-
сно те о зо фи је.

По јам хер ме не у ти ке (та’вил) са зна че њем езо те рич ног раз у-
ме ва ња све тих тек сто ва је дан је од фун да мен тал них пој мо ва док-
три нар не гно зе у исла му. У број ним сјај ним сту ди ја ма му сли ман-
ских те о зо фа о гно стич кој хер ме не у ти ци, по се бан зна чај се при да-
је дру штве ној и по ли тич кој хер ме не у ти ци. То зна чи да је мо гу ће 
да вер ска пре да ња ко ја го во ре о раз ли чи тим дру штве ним гру па ма 
и по ја ва ма бу ду раз у ме ва на на по се бан езо те ри чан на чин. Пом-
но сле де ћи ни по што јед но ста ван про цес тех нич ко-екс перт ског 
ап стра хо ва ња езо те рич ног зна че ња дру штве них по ја ва и гру па, 

7) Ала ме Маџ ли си, Бихараланвар, Му’аса сат ал-Ва фа, Беј рут, 1982, том 67, стр. 114.



- 142 -

ФИЛОЗОФСКЕОСНОВЕПОЛИТИЧКЕ...СеидХалиловић

спо ме ну тих у вер ским пре да њи ма, му сли ман ски хер ме не ут до би-
ја мо гућ ност да исте езо те рич не дру штве но-по ли тич ке ре ал но сти 
ко ри сти као док три нар но и вред но сно ме ри ло сво јих ак тив но сти 
и по гле да у свим вре мен ским и раз ли чи тим ге о граф ским усло ви-
ма. Пре но си се да је имам Абу Џа фер јед ном при ли ком ка зао: „... 
Кад би би ло да се не ки [кур’ански] ста вак об ја ви о не ком на ро ду 
та ко да, ка да умре тај на род, да умре и тај ста вак – не би оста ло од 
Кур’ана ни шта, а оно у Кур’ану те че пр во из ње га над по след њим 
из ње га све док тра ју не бе са и зе мља, и сва ки на род има свој ста вак 
ко ји иш чи та ва и ко јем при па да, би ло да је до бро или ло ше“8). Та-
ко ђе, пре но си се да је имам Абу Џа фер Ба кир на пи та ње Ху мра на 
ибн А’ју на о спо ља шњем и уну тра шњем зна че њу Кур’ана од го во-
рио: „Спо ља шњост ње га је су они о ко ји ма је об ја вљен Кур’ан, а 
уну тра шње зна че ње ње га је су они ко ји чи не као што они чи ња ху. 
Тече о њи ма оно што је објављено о они ма“9). На рав но, ово је са мо 
јед но ту ма че ње о спо ља шњем зна че њу и о уну тра шњим зна че њи-
ма Кур’ана, ко јих по пре да њи ма има се дам, од но сно се дам де сет, 
но де фи ни ци ја по ли тич ке хер ме не у ти ке у исла му и ње ни тех нич ки 
за ко ни ни су ди рек тан пред мет ове рас пра ве.

Чо ве ко во по ли тич ко де ло ва ње не сум њи во за цр та ва езо те риј-
ско ли це ње го ве ме та фи зич ке ре ал но сти. Во де ћи му сли ман ски 
те о зоф у да на шњем Ира ну аја то лах Џе ва ди Амо ли о то ме пи ше: 
„Мо гу ће је да чо ве ко во оп хо ђе ње не бу де за па же но у од ре ђе ним 
до ме ни ма, ме ђу тим, он мо ра зна ти да се не ће пре ћи ни пре ко јед-
ног ње го вог де ла. Шта ви ше, сва ње го ва ин ди ви ду ал на и об ре до-
слов на де ла и ње го ви по ступ ци у дру штве ним сфе ра ма, би ло да је 
реч о ње го вом ћу та њу или о обе ло да ње ним ми шље њи ма, о ње го-
вим ме ким или гру бим ис ту пи ма, те о ње го вим раз ли чи тим ста во-
ви ма у ве зи са по ли тич ким пи та њи ма – по ве за ни су с њим на оном 
све ту и би ће ма ни фе сто ва ни у ста ди ју му оно стра ном“10).

Ег зо те рич не илу стра ци је чо ве ко вих по ли тич ких де ло ва ња и 
ми шље ња ис пре пле те не су са нај о снов ни јим ду би на ма чо ве ко ва 
ср ца и са са мим ње го вим вер ни штвом. Чо ве ков вер нич ки ста тус 
умно го ме ути че на ње го ву дру штве но-по ли тич ку од ва жност и исто 
та ко за ви си од ње. На осно ву по зна тог пре да ња, „ко се ују тру про-

8) Му ха мад ибн Ма суд Аја ши, Китаб аттафсир, том 1, Чап ха не-је ел ми је, Те хран, 
1958, стр. 10.

9) Шејх Са дук,Ма’аниалахбар, Му’аса сат ан-на шр ал-исла ми, Ком, 1996, стр. 259.
10) Аја то лах Џе ва ди Амо ли, Несбатединвадонја, Мар каз-е на шр-е Есра, Ком, 2002, стр. 

158.
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бу ди и не за ло жи се за [побољшање] ста ња пре да них Бо гу – ни је 
пре дан Бо гу“11). Број не су са свим ин спи ра тив не по ру ке и док три не 
пре да ња и кур’ан ских ста ва ка ко је ве ру, бла жен ство и уса вр ша ва-
ње не по ве зу ју ис кљу чи во са од ре ђе ним ин ди ви ду ал ним чо ве ко-
вим оба ве за ма и ње го вим лич ним од но сом пре ма ви шњим на че ли-
ма уни вер зу ма. На рав но, и то је фун да мен тал но зна чај но, ме ђу тим, 
ка ко иаја то лах Џе ва ди Амо ли екс пли цит но ис ти че, вер ска уче ња 
се не огра ни ча ва ју на ин ди ви ду ал не на ред бе. Он ка же: „Ислам 
по нај ви ше ин си сти ра на пи та њи ма ко ја су у ве зи са по ли ти ком и 
вла да ви ном. Оту да, вер ни што је ис пре пле те но са же љом и од ва-
жно шћу да се пи та о ста њу дру гих и да се ре ша ва ју про бле ми и, 
дру гим ре чи ма, ис пре пле те но је с по ли ти ком. Не мо же се на зва-
ти вер ни ком не ко ко је ин ди фе рен тан пре ма то ме да ли се ње го ва 
бра ћа у ве ри су о ча ва ју с од ре ђе ним по те шко ћа ма и да ли се мо же 
учи ни ти не што да се те по те шко ће ре ше“12).

У ду би на ма сво га би ћа, вер ник је не из мер но бри жљив пре ма 
нај суп тил ни јим ча ри ма ду хов ног жи во та и бла жен ства. Због то га, 
он не мо же би ти рав но ду шан у од но су на све об ли ке по ли тич ких 
ста во ва и по сту па ка, не го је у кон стант ној по тра зи за мо де лом дру-
штве ног оп хо ђе ња ко ји ће би ти ускла ђен са ње го вим ду хов ним ви-
зи ја ма и же ља ма. На рав но, та кав мо дел по ли тич ке са мо све сти не 
мо же би ти об у хва тан и све стра но ко ри стан док се не раз от кри је 
и ин ту и тив но не са гле да са ма ре ал ност уни вер зу ма. Ви шња гно-
стич ка ин ту и ци ја рас крин ка ће уни вер зал не по ли тич ке упу те ко је 
не ће би ти огра ни че не на ор га ни за ци ју ис кљу чи во фи зич ког жи во-
та, од но сно вред но сног си сте ма ко ји је по ве зан са мо са сен зи бил-
ним, про мен љи вим и не из ве сним по ја ва ма. Упра во због то га, ве ро-
ве сни ци и бож ји ми ље ни ци ода бра ни су да пре не су го вор ви шњег 
зна ња бож јег – као чу ва ри нај у зви ше ни јих ступ ње ва гно стич ких 
ин ту и ци ја.

ПРОТИВЉЕЊЕСЕКУЛАРНОМТУМАЧЕЊУПОЛИТИКЕ

Пре фи ње не фи ло зоф ске осно ве по ли тич ке ју ри спру ден ци је у 
исла му ни су, кроз исто ри ју, увек ис прав но раз у ме ва не, као што су 
и прак тич ни окви ри ислам ске по ли тич ке фи ло зо фи је, углав ном, 
на сил но зло у по тре бља ва ни и осквр њи ва ни. Све тост по ли тич ких 

11) Ку леј ни,алКафи, том 2, Дар ал-ку туб ал-исла ми ја, Те хран, 1986, стр. 163.
12) Аја то лах Џе ва ди Амо ли, Џаме’едарКор’ан, Мар каз-е на шр-е Есра, Ком, 2008, стр. 

246.
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док три на ре ли ги је по ру ши ће сви они ко ји ту ма че њу ре ли ги је не 
при сту па ју на уду бљу ју ћи на чин, у окви ру скру пу ло зних ме ри ла и 
за ко на екс перт ског (иџтихади) раз у ме ва ња ре ли ги је, од но сно они 
ко ји не по се ду ју моћ ин ту и тив ног са гле да ња док три нар них и вред-
но сних ре ал но сти не бе ског ре ли гиј ског иден ти те та.

С дру ге стра не, ни по што не мо гу би ти ме ро дав на ни об ја-
шње ња о ислам ској по ли тич кој ју ри спру ден ци ји и фи ло зо фи ји у 
окви ру оних спо знај них ста ди ју ма ко ји ни су пот пу но ускла ђе ни 
са осно ва ма ре ли гиј ске те о мо ни стич ке тра ди ци је. То са чи ња ва 
глав ну са др жин ску ори јен та ци ју ове сту ди је. Јер, сход но по себ-
ном он то ло шком од но су из ме ђу ег зо те рич них и езо те рич них по ја-
ва, ре ли гиј ски по глед о уни вер зу му и чо ве ку у по ли тич ком до ме ну 
нај пре ће екс пли цит но опо врг ну ти ми шље ње да се чо ве ко во по ли-
тич ко де ло ва ње огра ни ча ва на ње гов жи вот у ма те ри јал ном све ту. 
Ба шти ни ци спо знај не тра ди ци је ре ли ги је не мо гу се сло жи ти са 
се ку лар ним, по све то вље ним фи ло зоф ским при сту пом по ли ти ци. 
На и ме, они твр де да све чо ве ко ве по ли тич ке и дру штве не ак тив-
но сти по се ду ју по себ ну езо те рич ну фор му и ду хов ни учи нак ко ји 
оста вља ју не из бе жан траг на спи ри ту ал не ди мен зи је чо ве ко вог би-
ћа. Се ку лар на спо зна ја, пак, не ма та кву езо те рич но-ме та фи зич ку 
пред ста ву о чо ве ку и, пре ма то ме, она у по ли ти ци не пре по зна је 
оно стра не ду би не ко је би, у он то ло шком и епи сте мо ло шком сми-
слу, по себ но ори јен ти са ле сми сао по ли тич ког пла ни ра ња и ор га-
ни за ци ју по ли тич ког жи во та.

Исто ри ци зам у се ку лар ној спо зна ји ре ду ко ва ће уни вер зал не 
по ру ке об ја ве и пре да ња у окви ре исто риј ских пој мо ва и та ко по-
ни шти ти дух све тог бож јег зна ња. Сто га, не оба зи ру ћи се на бри-
љан тан раз вој тра ди ци о нал не ислам ске ег зе ге зе у ко јој исто риј ски 
ме то до ло шки при ступ ни ка да ни је био до ми нан тан, по сле ре не-
сан сне шко ле за пад не ми са о но сти ра зу ме ва ће по ли тич ка уче ња 
Кур’ана и исла ма у ис кљу чи вим окви ри ма исто риј ске ре ал но сти, 
а пре не бре га ва ти ме та фи зич ки дух и све ту спо зна ју у ср жи тих 
док три на. Ипак, по зна ти фран цу ски ори јен та ли ста и пре во ди лац 
Кур’ана Ре жи Бла шер (Re gis Blac he re) твр ди да раз ма тра ње исто-
риј ских окол но сти об ја ве раз ли чи тих де ло ва Кур’ана раз от кри ва 
све по дат ке ко ји су по треб ни да би чи та о ци раз у ме ли кур’ан ски 
текст и упо зна ли се са че ти ри пот пу но не јед на ке хро но ло шке фа зе 
ве ро ве сни штва Му ха ме да. Осла ња ју ћи се на ме то до ло шке ре зул та-
те шко ле гла со ви тог не мач ког ори јен та ли сте и та ко ђе пре во ди о ца 
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Кур’ана Нол де кеа (The o dor Nol de ke), ауто ра ути цај не књи ге Исто
ријаКур’ана (GeschichteDesQorans), он не сум ња у то да нам мо-
дер на „фи ло ло ги ја, исто ри ја ре ли ги ја и со ци о ло ги ја пру жа ју мо-
гућ ност да крај ње пре ци зно ана ли зи ра мо све еле мен те и фак то ре 
раз ли чи тих вр ста, ко ји Кур’ан чи не по себ ним“13).

По сле ре не сан сни спо знај ни ста ди ју ми, у окви ру ра ци о на ли-
стич ког про све ти тељ ства и ем пи ри зма, уте ме љи ли су но ву де фи-
ни ци ју на у ке, ко ја је са да отрг ну та од ме та фи зич ких док три на ре-
ли ги је и фи ло зо фи је јер оне нај пре ни су мо гле да бу ду по ја шње не 
сна гом пој мов ног ра зу ма, а ка сни је ни су би ле ни про вер љи ве.Мо-
дер на на у ка та ко ки да ве зе са ре ли ги јом, тач ни је са тра ди ци о нал-
ним раз у ме ва њем ре ли ги је, као што се мо дер на по ли тич ка на у ка 
одва ја од по ли тич ке фи ло зо фи је. У са вре ме ном ислам ском све ту, 
на тра гу то га, су о ча ва мо се са раз два ја њем по ли тич ке ју ри спру ден-
ци је исла ма од по ли тич ких на у ка. На и ме, ка да је мо дер на на у ка на-
мет ну ла сво је спо знај не окви ре на уч ним и кул тур ним ин сти ту ци ја-
ма у ра зним са вре ме ним му сли ман ским дру штви ма, она је са со бом 
до не ла и по себ но зна че ње по ли тич ке на у ке ко је је за му сли ман ске 
обра зо ва не вер ни ке би ло са свим нео че ки ва но и мо жда не ра зу мљи-
во. Нај ра ни ји му сли ман ски пред став ни ци но вог зна че ња по ли тич-
ке на у ке, са из ра зи том мо дер ни стич ком ори јен та ци јом, про па ги ра-
ли су ино ва тив ност те ди сци пли не, са свим ус хи ће ни због то га што 
мо дер на по ли тич ка на у ка не ма ни ка кве срод но сти са оним зна њем 
ко је је уста но вље но и раз ви ја но на спо знај ним те ме љи ма ре ли гиј-
ске по ли тич ке ју ри спру ден ци је. Ка ко је вре ме про ла зи ло, мо дер на 
на у ка је би ла све до ми нант ни ја у зва нич ним обра зов ним ин сти ту-
ци ја ма но вих др жа ва у ислам ском све ту. Та ко је она по сте пе но по-
ста ла ис кљу чи во ме ри ло у еду ка тив ним про гра ми ма по ли тич ких 
на у ка, а ба шти ни ци по ли тич ке ју ри спру ден ци је би ли су при ну-
ђе ни да ви тал ност фи ло зоф ских осно ва сво је на уч не ди сци пли не 
очу ва ју из ван зва нич них ви со ких шко ла и уни вер зи те та у сво јим 
зе мља ма – у окви ру тра ди ци о нал ног си сте ма из у ча ва ња ислам ске 
ју ри спру ден ци је. На рав но, у не ким ислам ским зе мља ма тра ди ци-
о нал не шко ле су све до да нас оста ле ви тал не и где ка да бри љант но 
ути цај не и у њи ма се сва ко днев но из у ча ва ју сви, чак нај струч ни ји 
и нај ви ши сте пе ни број них ре ли гиј ских на уч них ди сци пли на, као 
што су: фи ло зо фи ја, ло ги ка, гно за, те о ло ги ја, ег зе ге за, на у ка о пре-
да њи ма, ју ри спру ден ци ја, ме то до ло ги ја ју ри спру ден ци је и раз ли-

13) Ре жи Бла шер (Re gis Blac he re), ДарамадибарКор’ан[IntroductionauCoran], пре вео на 
пер сиј ски Аса до лах Мо ба ше ри, Ар га нун, Те хран, 1993, стр. 27.
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чи те књи жев не на у ке.О нај зна чај ни јим дру штве ним и спо знај ним 
им пли ка ци ја ма овог нео че ки ва ног кул ту ро ло шко-ци ви ли за циј ског 
пре о кре та у са вре ме ним му сли ман ским дру штви ма по треб но је 
оп шир но пи са ти у не кој дру гој, за себ ној при ли ци.
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SeidHalilovic
THEPHILOSOPHICALPRINCIPLESOFPOLITICAL

JURISPRUDENCEINISLAM
Resume

Undoubtedly,itisnecessarytoadequatelyreviewthequ
estionofwhetheraperson’sspecificreligiousview,with
all the philosophical and ritual implications, produces
certain flow and system of sociallypolitical thought. In
thisregard,theexplanationsofIslamicjurisprudenceand
philosophywithinthosecognitivestagesthatarenotfully
compliantwiththebasicsofreligiousTheomonistictra
ditionscan’t,byanymeans,bereliable.
Bypresenting revelationand reasonas their two funda
mentalcognitivesources,theMuslimjuristsexplicitlyin
sistonthefactthatthesetwopiecesofevidenceandmes
sengersofGodmovetogether,sidebyside.Infact, they
presentsuchanattitudebecausetheyregardreasonand
revelationasthetwocognitivesourcesthatobjectivelyre
vealontologicalandvalueaspectsofGod’swill,inwhich
thefaithandthelawarecombined.
Inthefieldofpracticalsciences,traditionarisingfromthe
revelationasanewspringofhighercognitionopensnu
merouswidehorizonsofmanyinnovativescientificdiscus
sionsthatare, inIslam,beingdevelopedinanextensive
scientificdisciplinecalledfiqh (jurisprudence).Actually,
in Islamic traditionof thought,practicalphilosophyhas
gotenormousandimmeasurablewidth–inthelightofthe
aforementionednewcognitiveuniverse. It couldbe said
thattheroleofrevelationandintuitiveheritageofreligi
ous studieshasbeenquitecrucial in the innovativeand
unexpected scientific expansionof various disciplines of
practicalphilosophyintraditionalMuslimsocieties.
Ofcourse,immenselyinfluentialandperhapsthemostim
portant part of juridical studies in Islam dealswith the
stagesofpoliticalrealitiesandallthesocialphenomena.
ThatpartofIslamicjurisprudencecansignificantlyenrich
thescientifictraditionofpoliticalphilosophy.Politicalju
risprudenceinIslamis,infact,introducingthesphereof
politicalphilosophyintoahighercognitivehorizon,and
itdealswiththesociopoliticalphenomenaandresponsi
bilities(commitments)inourlivesfromtheperspectiveof
revelationandGod’sknowledge.
Exotericillustrationsofmen’spoliticalactionandthought
areintertwinedwiththemostbasicdepthsofmen’sheart
andhisvery faith.Man’sstatusasabelievergreatlyaf
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fectshissociopoliticalcourageandat thesametime, it
dependsonit.Butaccordingtoaspecificontologicalrela
tionbetweentheexotericandesotericphenomena,religio
usviewoftheuniverseandmaninthepoliticalrealmwill,
inthefirstplace,explicitlyrefutetheviewthataperson’s
politicalactivityislimitedtohislifeinthematerialworld.
Heirsofthecognitivetraditionofreligioncan’tagreewith
the secular philosophical approach to politics. In fact,
they argue that all human political and social activities
haveaspecialesotericformandspiritualeffectsthatleave
aninevitablemarkonthespiritualdimensionsofhuman
being.Secularcognition,however,doesn’thavesucheso
tericmetaphysicalnotionofmanandtherefore,itdoesn’t
recognizeotherworldlydepthsinpoliticswhichwould,in
ontologicalandepistemologicalsense,specificallyorient
thesenseofpoliticalplanningandorganizationofpoliti
callife.
ThisisthereasonwhythelatestchangesinIslamicworld
shouldbecarefullyregardedandanalyzedindetailfrom
perspectiveoftraditionallycognitivestageofIslam.New
realityanalysisofthiskindistheonlyanalysiswhichcan
offeraninsidehelptoestablishthepropermethodological
approachtoanalyticalunderstandingofsurprisingglobal
changesintheMiddleEastandfurther.Theproperappro
achinintellectualcognitivesenseisanecessarycondition
forinfluentialestablishmentofpermanentandcloserela
tionswiththecountrieswhichremindusverylittleoftheir
politicalbackgroundofthelastfewyearsanddecadesof
historyofcontemporaryMuslimsocieties.
Keywords: political jurisprudence, political philosophy,
Islam,sourcesofcognition,esotericstandpoint.
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