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*  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

Се ид Ха ли ло вић✳

РЕ ЛИ ГИ ЈА И ИДЕН ТИ ТЕТ У ПО ЛИ ТИЧ КОЈ 
ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСЛА МА

Са же так

Аутор у овом ра ду по ку ша ва да од ре ди ме то до ло шка 
усме ре ња спо знај них прин ци па по ли тич ке фи ло зо фи
је исла ма у де фи ни ци ји од но са из ме ђу ре ли ги је и иден
ти те та. Су шти на иден ти те та у окви ру ре ли гиј ског 
спо знај ног ста ди ју ма не ће би ти ис прав но раз от кри
ве на уко ли ко раз ли чи ти из во ри са зна ња у по ли тич
кој фи ло зо фи ји ре ли ги је не бу ду де таљ но раз мо тре ни. 
Због то га, ком па ра тив ни при ступ ана ли зи ра њу тра
ди ци о нал не и мо дер не де фи ни ци је по ли тич ке фи ло зо
фи је и на у ке озна чи ће основ ну ме то до ло шку ори јен та
ци ју овог ра да. За кљу чи ће мо да по ли тич ка фи ло зо фи ја 
исла ма ко ри сти раз ли чи те из во ре спо зна је, по пут 
осет ног ис ку ства, ра зу ма, ин ту и ци је и све тих пре да
ња и да се фун да мен тал но раз ли ку је од мо дер не по ли
тич ке на у ке ко ја је оту ђе на од фи ло зоф ске из ве сно сти 
и вред но сних су до ва. Са мим тим, тра ди ци о нал ни по
ли тич ки фи ло зо фи го во ре о чо ве ку чи ји иден ти тет и 
жи вот у сен зи бил ном све ту ма ни фе сту ју раз ли чи те 
он то ло шкоме та фи зич ке сфе ре ин ди ви ду ал не и по
ли тич ке ре ал но сти и би ва ју усред сре ђе ни на ви шње 
ступ ње ве ње го вог при мор ди јал ног би ћа. Дру штве ни 
пре о кре ти у са вре ме ном ислам ском све ту не мо гу се 
об у хват но вред но ва ти ако се пре не брег ну ове ме то до
ло шкоспо знај не осно ве ре ли гиј ске по ли тич ке фи ло зо
фи је.
Кључ не ре чи: ре ли ги ја, иден ти тет, по ли тич ка фи ло
зо фи ја, по ли тич ка на у ка, ислам, мо дер ни тет, ме то
до ло ги ја
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МО ДЕР НА ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈА  
ПО ЛИ ТИЧ КЕ ФИ ЛО ЗО ФИ ЈЕ

По ли тич ка фи ло зо фи ја исла ма ну жно сле ди по себ не ме-
то до ло шке окви ре свог спо знај ног ста ди ју ма он да ка да се 
усред сре ђу је на де фи ни ци ју ре ли ги је и иден ти те та и раз ли-
чи тих дру штве них им пли ка ци ја њи хо вог од но са. Оту да, ми 
у овом ра ду не ће мо за себ но раз мо три ти са др жин ске ка рак-
те ри сти ке од но са из ме ђу ре ли ги је и иден ти те та у ислам ској 
по ли тич кој фи ло зо фи ји, не го ће мо нај пре по ку ша ти да раз-
от кри је мо нај зна чај ни је ме то до ло шке и спо знај не смер ни це 
ове рас пра ве у тра ди ци о нал но-ре ли гиј ском и мо дер ном спо-
знај ном ста ди ју му.

Мо дер на, по зи ти ви стич ка де фи ни ци ја на у ке, по себ но 
он да ка да се про ма тра ју дру штве ни и по ли тич ки пред ме ти, 
уте ме ље на је у но ви је вре ме, тач ни је, у јед ној по себ ној епи-
зо ди мо дер ног до ба, у XIX ве ку. Она је, на рав но, подвгр ну та 
озбиљ ним кри ти ка ма и сум ња ма у на ред них сто го ди на. На 
осно ву те де фи ни ци је, по ли тич ка на у ка же ли да упо зна по ли-
тич ке по ја ве и све што је по ве за но са вла шћу – одва ја ју ћи се 
од вред но сти и ме та фи зич ких су до ва, од но сно ко ри сте ћи по-
зи тив не и „објек тив не“ на уч не ме то де ко је сле де и со ци о ло-
ги ја и све оста ле ху ма ни стич ке и при род не мо дер не на у ке. С 
дру ге стра не, по ли тич ка фи ло зо фи ја пре ма овој де фи ни ци ји 
пред ста вља фи ло зоф ски по глед на по ли тич ке фе но ме не.

Пре ма Оги сту Кон ту, на у ка и фи ло зо фи ја мо гу има ти за-
јед нич ке пред ме те. Дру гим ре чи ма, све што се раз ма тра на-
уч ном ме то дом мо же би ти про у ча ва но и у окви ру фи ло зоф-
ске ме то де ис тра жи ва ња. Конт сма тра да на у ка и фи ло зо фи ја 
ни су раз ли чи те са мо у по гле ду ме то да ко је ко ри сте, не го и у 
сми слу њи хо вог хро но ло шког по ло жа ја у исто ри ји чо ве ко ве 
ми сли. На и ме, до ба фи ло зо фи је за вр ше но је пре по чет ка до-
ба на у ке. То зна чи да су све те ме ко је се са да на ла зе у окви-
ри ма ис тра жи вач ког ста ди ју ма по ли тич ке на у ке ра ни је би ле 
у цен тру па жње по ли тич ких фи ло зо фа, ме ђу тим, та да се оне 
ни су раз ма тра ле на уч ном ме то дом. На осно ву Кон то вог раз-
ми шља ња, по ли тич ка фи ло зо фи ја и по ли тич ка на у ка раз ли-
ку ју се по то ме што пр ва ди сци пли на ко ри сти ра ци о нал ну 
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ме то ду, а дру га по зи тив ну ме то ду. Као што по ли тич ка фи ло-
зо фи ја озна ча ва све по ку ша је за спо зна ва ње по ја ва у до ме ну 
по ли ти ке на те ме љу ра ци о нал не ме то де, исто та ко по ли тич-
ка на у ка пред ста вља са зна ња о по ли ти ци ко ја се за сни ва ју на 
про вер љи вој ме то ди ис тра жи ва ња.

Ми у овом ра ду не ће мо раз ма тра ти спо знај не ка рак те ри-
сти ке мо дер них по ли тич ких фи ло зо фи ја ко је су мо гле да се 
ма ни фе сту ју пре до ми на ци је по зи ти ви стич ког зна че ња на у-
ке, од но сно на кон што је по зи ти ви стич ка на у ка су о че на са 
не пре мо сти вим огра ни че њи ма. По ли тич ка фи ло зо фи ја Ло-
ка, Хју ма, Спи но зе, Хе ге ла и Кан та ни је пред мет ове на ше 
рас пра ве, као што то ни је ни по ли тич ка фи ло зо фи ја Рол са, 
Фу коа или Ха бер ма са. Из бор по себ ног мо дер ног зна че ња по-
ли тич ке на у ке, у овом ра ду, и по ре ђе ње тог зна че ња са основ-
ним ме то до ло шким усме ре њи ма по ли тич ке фи ло зо фи је у 
исла му – мо гу би ти ја сно оправ да ни из два раз ло га. Пр во, 
спо ме ну то зна че ње је сте кло нај ши ру и чак ис кљу чи ву до-
ми на ци ју у ско ро свим зва нич ним обра зов ним си сте ми ма у 
му сли ман ским зе мља ма и у све ту. С дру ге стра не,ода бра ни 
оквир ком па ра ци је по нај бо ље мо же раз ја сни ти спо знај на на-
че ла по ли тич ке фи ло зо фи је у исла му, на ро чи то ка да је пи та-
ње од но са из ме ђу ре ли ги је и иден ти те та по сре ди.

ПО И СТО ВЕ ЋЕ НОСТ ПО ЛИ ТИЧ КЕ ФИ ЛО ЗО ФИ ЈЕ  
И ПО ЛИ ТИЧ КЕ НА У КЕ

Сход но епи сте мич ким по гле ди ма по ли тич ких фи ло зо фа у 
ислам ском све ту, мо дер на де фи ни ци ја по ли тич ке фи ло зо фи је 
не мо же би ти ис прав на. По мо дер ној де фи ни ци ји, по ли тич ка 
фи ло зо фи ја се сма тра јед ним де лом фи ло зо фи је, што зна чи 
да кључ ну уло гу у овој де фи ни ци ји има фи ло зо фи ја, од но-
сно фи ло зоф ска ме то да. Ме ђу тим, сви они ко ји у ислам ском 
све ту при хва та ју по ли тич ку фи ло зо фи ју не дво сми сле но раз-
два ја ју два раз ли чи та зна че ња фи ло зо фи је, то јест об у хват но 
и од ре ђе но зна че ње фи ло зо фи је. У свом од ре ђе ном зна че њу, 
фи ло зо фи ја је из јед на че на са ме та фи зи ком. Она та да озна ча-
ва на у ку ко ја го во ри о би ћу као би ћу. Иако фи ло зо фи ја, са та-
квим зна че њем, уте ме љу је ме та фи зич ке прин ци пе по ли тич ке 



НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ И РЕЛИГИЈА

322

спо зна је, ипак она ни по што не раз ма тра по ли тич ке пред ме те 
и, оту да, она не про из во ди по ли тич ку фи ло зо фи ју.

У свом об у хват ном зна че њу, фи ло зо фи ја је сте по себ на вр-
ста спо зна је ко ја, су прот но ве ро ват ним, има ги нар ним, ре то-
рич ким, по е тич ким и слич ним спо зна ја ма, озна ча ва на уч на 
са зна ња. Дру га чи је ка за но, она пред ста вља са зна ња у окви ру 
ко јих ре ал ност би ва из ве сно спо зна та. Ова из ве сност, на рав-
но, ни је пси хо ло шка, већ на уч на из ве сност ко ју обе ле жа ва-
ју по себ не ког ни тив не ка рак те ри сти ке. Фи ло зо фи ја, са овим 
зна че њем, на ла зи се на су прот со фи сти ци и скеп ти ци зму. Ме-
ђу тим, она ов де не мо же би ти на у ка ко ја ће раз ма тра ти по се-
бан пред мет, не го је по и сто ве ће на са са мим пој мом на у ка и 
го во ри о раз ли чи тим пред ме ти ма на ко је се од но си. При ме-
ра ра ди, пр ва фи ло зо фи ја се ба ви ме та фи зич ким пи та њи ма, 
ма те ма тич ка фи ло зо фи ја са зна њи ма о кван ти те ти ма, а по ли-
тич ка фи ло зо фи ја по ли тич ким фе но ме ни ма.

Му сли ман ски ми сли о ци ни ка да ни су, у окви ру по ли тич ке 
фи ло зо фи је, раз ви ја ли фи ло зоф ске сту ди је у од ре ђе ном зна-
че њу тер ми на фи ло зо фи ја. Они су ин си сти ра ли на то ме да 
је по ли тич ка фи ло зо фи ја за себ на на у ка, по пут ма те ма тич ке 
или при род не фи ло зо фи је. За пра во, ова за себ на ди сци пли на 
би ла је по и сто ве ће на са по ли тич ком на у ком.

На осно ву ре че ног, не мо же би ти ис прав но одва ја ње по ли-
тич ке фи ло зо фи је од по ли тич ке на у ке јер, по они ма ко ји су 
све стра но по све ће ни ди сци пли нар ном обо га ће њу по ли тич ке 
фи ло зо фи је, оно што се да нас на зи ва по ли тич ком фи ло зо фи-
јом ни је ни шта дру го до по ли тич ка на у ка. Ми сли о ци ко ји су 
раз ма тра ли по ли тич ка пи та ња у ста рој Грч кој, у ислам ском 
све ту, те на по сле ре не сан сном За па ду у XVII и XVI II ве ку, 
ни су по ми шља ли да су њи хо ве сту ди је не на уч не. Сво ја те о-
риј ска про ми шља ња углав ном не сма тра ју не на уч ним ни они 
ко ји су се су прот ста ви ли по зи ти ви стич ком то ку спо зна је од 
XIX ве ка на о ва мо и ин си сти ра ли на то ме да ем пи риј ске ме то-
де спо зна ва ња ре ал но сти, по себ но у до ме ну ху ма ни стич ких 
на у ка, ни су успе шне.

Су прот но по зна тим и до ми нант ним по зи ти ви стич ким 
тврд ња ма, тре ба ис та ћи да ра ци о нал на ме то да ни је ка рак те-
ри сти ка ко ја по ли тич ку фи ло зо фи ју одва ја од по ли тич ке на-
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у ке. На и ме, по ли тич ка фи ло зо фи ја, на ро чи то она ква ка ква 
је уста но вље на и раз ви је на у ислам ском све ту, не за не ма ру је 
спо знај не ре зул та те и по себ но сти осе та, ис ку ства и ин дук-
ци је, иако за па же но ко ри сти и ра ци о нал ну ме то ду. „Ако већ 
же ли мо ис та ћи ме то до ло шку раз ли ку из ме ђу по ли тич ке фи-
ло зо фи је код му сли ма на и мо дер не по ли тич ке на у ке, он да 
тре ба спо ме ну ти при вр же ност де мон стра ци ји као по себ ну 
ка рак те ри сти ку по ли тич ке фи ло зо фи је му сли ма на“1.

РА ЗНО ВР СНОСТ СПО ЗНАЈ НИХ ИЗ ВО РА  
У ПО ЛИ ТИЧ КОЈ ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ

Иако ра зум има кључ ну уло гу у свим де мон стра ци ја ма, 
ипак де мон стра тив на ме то да ни је јед на ка ра ци о нал ној ме-
то ди. Оту да, де мон стра тив на ме то да не ис кљу чу је осет ну, 
од но сно ин ту и тив ну ме то ду спо зна ва ња ре ал но сти. Дру гим 
ре чи ма, ра зум ни је је ди ни из вор спо зна је у де мон стра тив ној 
ме то ди.

Ши рок спек тар ра зно вр сних пи та ња ко ја раз ма тра по ли-
тич ка фи ло зо фи ја об у хва та не јед на ке ка те го ри је сту ди ја у 
овој ди сци пли ни. Тим ка те го ри ја ма, ло гич но, од го ва ра ју раз-
ли чи ти са др жа ји ко је, у окви ру пре ми са у сво јим де мон стра-
ци ја ма, ко ри сте по ли тич ки фи ло зо фи у исла му. У основ ним 
вред но сним сту ди ја ма, при ме ра ра ди, не знат но се упо тре-
бља ва ју осет не и ис ку стве не пре ми се и углав ном се из но се 
пре ми се чи ја је исти ни тост еви дент на и ко је раз у ме и при-
хва та чо ве ков прак тич ни ра зум. На рав но, у овој ка те го ри ји 
сту ди ја мо гу се ко ри сти ти и пре ми се чи ји је са др жај уста но-
вљен сна гом не по гре ши ве ин ту и ци је ве ро ве сни ка и ода бра-
них бож јих ми ље ни ка, од но сно пре ми се у окви ру ко јих се 
пре но се вер ска пре да ња и го вор бож јих иза бра ни ка. С дру ге 
стра не, они де ло ви по ли тич ке фи ло зо фи је у ко ји ма се ис пи-
ту ју при род не кон се квен це уста но вље ња по ли тич ких си сте-
ма и слич но то ме, ну жно су по ве за ни са осет ним и ис ку стве-
ним пре ми са ма. У окви ру ана ли зе од но са из ме ђу ре ли ги је и 
иден ти те та, раз у ме се, та ко ђе ће би ти при сут не раз ли чи те 
1 Ха мид Пар са ниа, Ра вешше на сије ен те ка дије Хек мате Са дра’и, Ке таб-е 

фар да, Ком, 2010, стр. 91.
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пре ми се чи ји се са др жај за сни ва на спо знај ним ак тив но сти-
ма ка ко ра зу ма, та ко и ис ку ства и ре ли гиј ске ин ту и ци је.

Иран ски по ли тич ки фи ло зоф Абу На ср Фа ра би (ро ђен 
око 870. и умро 950) ма е страл но је обо га тио, у окри љу раз-
ли чи тих спо знај них из во ра ислам ске ре ли гиј ске тра ди ци је, 
по ли тич ку фи ло зо фи ју као на у ку ко ја је, по ње му, усме ре на 
на дру штве на до га ђа ња и ква ли тет дру штве них про ме на у 
то ку пре ра ста ња јед не дру штве не вр сте у дру гу. Но, ни су са-
мо му сли ман ски по ли тич ки фи ло зо фи би ли све стра но оба-
зри ви пре ма осет ним и ин ту и тив ним спо знај ним ме то да ма 
и из во ри ма у сво јим де мон стра ци ја ма. Пла тон и Ари сто тел 
та ко ђе су из вр сно учвр сти ли осно ве де мон стра тив ног ме то-
до ло шког при сту па, а у по ли тич кој фи ло зо фи ји ја сно су се 
усред сре ђи ва ли на исто риј ске и дру штве не пер цеп ци је и до-
га ђа ња у сво јој сре ди ни.

Ов де је фун да мен тал но зна чај но, по на шем ми шље њу, да 
се по себ но ис так ну зна чај и ути цај спо знај них са др жа ја не-
по гре ши вих ин ту и ци ја, од но сно све тих тек сто ва и пре да ња 
у ислам ској по ли тич кој фи ло зо фи ји, на ро чи то у окви ру уду-
бљу ју ће ана ли зе дру штве но-по ли тич ких им пли ка ци ја од но са 
из ме ђу ре ли ги је и иден ти те та. Сход но фи ло зоф ско-епи сте-
мо ло шком на чи ну на ко ји су по ја сни ли ин сти ту ци ју ве ро ве-
сни штва, му сли ман ски ми сли о ци су не из мер но про ду би ли 
ме та фи зич ке ка па ци те те по ли тич ке фи ло зо фи је по треб не за 
ко ри шће ње ин ту и ци је као но вог спо знај ног из во ра. По сред-
ством овог вре ла ви шње спо зна је, по ли тич ка фи ло зо фи ја у 
ислам ском све ту не са гле ди во је про ши ри ла сво је ег зи стен-
ци јал не ди мен зи је и уз ди гла се у ког ни тив не сфе ре ислам ске 
по ли тич ке ју ри спру ден ци је (фикхи си ја си)2.

Мо жда нај про сти је фи ло зоф ско по ја шње ње ин сти ту ци је 
ве ро ве сни штва на ла зи мо у не ка да шњим за пад ним кра јо ли-
ци ма му сли ман ских фи ло зо фа, тач ни је у спи си ма Ибн Руш да 
(умро 1198). Мно го на пред ни ја и скру пу ло зно утвр ђе на по ја-
шње ња раз ви је на су у глав ном кри лу му сли ман ске пе ри па те-
тич ке фи ло зо фи је и на ро чи то ка сни је у окви ру Илу ми на тив-
не те о зо фи је и Тран сцен дент не те о зо фи је. Би ло ка ко би ло, 
2 Пи сац ових ре до ва де таљ ни је је раз мо трио то пи та ње у свом ра ду „Фи ло-

зоф ске осно ве по ли тич ке ју ри спру ден ци је у исла му“.
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уко ли ко ме та фи зич ки прин ци пи по ли тич ке фи ло зо фи је не 
до ка жу, успе шно, да има ин ту и тив ног зна ња и ка ко се до спе-
ва до ње га, та ква по ли тич ка фи ло зо фи ја оста је ли ше на овог 
ви шњег спо знај ног из во ра и огра ни че на на ког ни тив не ре-
зул та те ра зу ма и осе та.

КРИ ЗА МО ДЕР НЕ ПО ЛИ ТИЧ КЕ НА У КЕ

У окви ру де дук тив но-де мон стра тив не ме то де спо зна ва ња 
ре ал но сти, на ша осет на са зна ња осла ња ју се на из ве сне ра-
ци о нал не и ин ту и тив не са др жа је и, на тај на чин, обез бе ђу ју 
сво ју на уч ну из ве сност. Ме ђу тим, мо дер на по ли тич ка на у ка 
одво ји ла се од та два спо знај на из во ра. У њој се огра ни че-
ња осет них са зна ња на док на ђу ју по сред ством има ги нар них 
из во ра. На и ме, уме сто де мон стра тив не ме то де, мо дер на по-
ли тич ка на у ка ко ри сти ме то ду за кљу чи ва ња на осно ву хи-
по те за. По тој ме то ди, тек ве ро ват не за ми сли ко је на ста ју у 
ри зни ца ма ин ди ви ду ал не, од но сно за јед нич ке ма ште од ре ђе-
них осо ба и дру шта ва, при хва та ју се као при вре ме не по став-
ке и ре ше ња ко ја „иако су још не про ве ре на и не си гур на, има-
ју свр ху да пре мо сте пра зни не у ис ку ству“3. Ова ква ти тра ва 
спо зна ја, због сво јих то бо жњих, за ми шље них прин ци па, осу-
ђе на је да за у век бу де ли ше на из ве сно сти у са зна њи ма4.

Мо дер на по ли тич ка на у ка од по чет ка је по ка за ла сво ју не-
моћ да при ђе до ме ни ма ко је по ли тич ка фи ло зо фи ја вред ну-
је у окри љу сво јих ра ци о нал них и ин ту и тив них из во ра спо-
зна је. У ства ри, мо же мо ка за ти да мо дер на по ли тич ка на у ка 
пред ста вља по се бан вид по ли тич ке фи ло зо фи је ко ја, по сред-
ством сво јих епи сте мо ло шких фун да ме на та, би ва оту ђе на од 
ви шњих из во ра ра ци о нал не и ин ту и тив не спо зна је.

Шта ви ше, сви вред но сни су до ви ко ји знат но ути чу на по-
ли тич ке од лу ке и де ла по ли ти ча ра та ко ђе би ва ју про те ра ни 
из до ме на на уч них су до ва у мо дер ној по ли тич кој на у ци. Гра-
3 Фи ло зо фиј ски рјеч ник, На клад ни за вод Ма ти це хр ват ске, За греб, 1984, стр. 

129.
4 Ви де ти: Му а мер Ха ли ло вић, „Су шти на ра ци о нал ног при сту па ци ви ли за ци-

ји“, Ча со пис за ре ли гиј ске на у ке Ком, Цен тар за ре ли гиј ске на у ке Ком, Бе о-
град, бр. 01/2012, стр. 91–92.



НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ И РЕЛИГИЈА

326

ни це ко је Ве бер по ста вља да би одво јио по сао на уч ни ка од 
по сла по ли ти ча ра ов де до би ја ју по се бан сми сао јер на уч ник 
ви ше не мо же да го во ри о то ме шта у дру штву тре ба а шта 
не тре ба чи ни ти. Све тов на и, у ства ри ин стру мен тал на на у-
ка, „ра чу на ју ћи и са му по ли тич ку на у ку, не ће има ти пра во да 
при сту пи до ме ну по ли тич ких вред но сти“5. Но, то тре ба оп-
се жни је ана ли зи ра ти у не кој за себ ној при ли ци.

ПРИ МОР ДИ ЈАЛ НИ ИДЕН ТИ ТЕТ  
И НАЈ ВИ ШИ СТЕ ПЕН ЧО ВЕ КО ВА БИ ЋА

Он то ло шка хи је рар хи ја мно штве них ступ ње ва по сто ја ња, 
на осно ву ре ли гиј ског спо знај ног ста ди ју ма, раз от кри ва раз-
ли чи те ка те го ри је чо ве ко ва жи во та. Чо ве ко во би ће об у хва-
та ве ге та тив ни, ани мал ни, ин те лек ту ал ни и бож ји сту пањ у 
жи во ту. Нај мар кант ни ји пред став ник шко ле Тран сцен дент-
не те о зо фи је у да на шњем Ира ну аја то лах Џе ва ди Амо ли 
ис ти че да нај ви ши сте пен чо ве ко ва би ћа је сте то да чо век, 
у фи зич ком све ту, стек не спи ри ту ал но-ме та фи зич ке ка рак-
те ри сти ке бож јег жи во та. Чо век по се ду је ег зи стен ци јал ну 
моћ да, у то ку свог жи во та на овом нај ни жем све ту, уса вр ши 
сте пен сво јих ми сли и мо ти ва и да сво јим би ћем пред ста вља 
цар ства не бе ска. Аја то лах Џе ва ди Амо ли, у ве зи с тим, пи-
ше: „Основ ни циљ бож јег жи во та мо же мо за о кру жи ти у ви ду 
две по ен те: да се обез бе ди истин ски и тран са ни мал ни жи вот 
и да се уста но ви здра во дру штво. Без ика кве сум ње, не бе ска 
уче ња исла ма, ко ја об у хва та ју док три нар на ве ро ва ња и на-
уч но-прак тич не про гра ме, мо гу обез бе ди ти нај у зви ше ни ји 
вид ин ди ви ду ал ног и дру штве ног жи во та у свим вре мен ским 
епо ха ма“6.

Он то ло шки окви ри ре ли гиј ско-те о мо ни стич ког по гле да 
на свет уте ме љу ју по себ не прин ци пе чо ве ко вог иден ти те та 
и жи во та у дру штву. У том по гле ду, по се бан ег зи стен ци јал-
ни од нос из ме ђу чо ве ка и Бо га, ма те ри јал ног све та и ви шњих 
5 Ха мид Пар са ни ја, На у ка и фи ло зо фи ја, пре вео с пер сиј ског Се ид Ха ли ло вић, 

Цен тар за ре ли гиј ске на у ке Ком, Бе о град, 2012, стр. 151.
6 Аја то ла хАб ду лах Џе ва ди Амо ли, Џа ме’е дар Кор’ан, Мар каз-е на шр-е Есра, 

Ком, 2008, стр. 165.
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све то ва, те ег зо те рич них и езо те рич них сфе ра уни вер зу ма, 
зна чај но ори јен ти ше дух на шег ин ди ви ду ал ног и дру штве-
ног иден ти те та.

Све ти кур’ан ски текст мно го стру ко ис ти че зна чај жи во-
та чо ве ко ва ср ца. Пре ма кур’ан ским по ру ка ма, чо век мо же 
би ти мр тав и без иден ти те та чак и ка да за и ста жи ви, ди ше и 
хо да. „И зар онај ко бе ше мр тав,па га ожи ве смо и да до смо му 
све тлост ко јом хо да у на ро ду – је сте као онај чи ји је при мер 
у тми на ма и ко ји не из ла зи из њих...?“7 Гран ди о зни те о зоф и 
ег зе гет ала ме Та ба та баи (умро 1981) ис ти че да нас уду бљу ју-
ће раз ми шља ње о овом кур’ан ском став ку до во ди до зна чај не 
езо те рич не по ру ке ко ја пре ва зи ла зи ни во обич них ко мен та-
ра о то ме да „ко бе ше мр тав“ ов де зна чи „ко бе ше у за блу ди“. 
Он об ја шња ва да вер ник, на су прот дру гим љу ди ма, по се ду-
је ви шњи сте пен жи во та. Вер ник, због то га, по се ду је по се-
бан „дух“ и са вр ше не ре ак ци је ор га на ко ји су за јед нич ки код 
свих љу ди8. Ње го во ср це раз у ме езо те рич не по ру ке, ње го ве 
очи ви де ме та фи зич ке тај не и ње го ве уши чу ју не бе ске зву ке. 
Из тог раз ло га, о они ма ко ји за не ма ру ју исти ну у Кур’ану се 
ка же: „... има ју ср ца – а њи ма не схва та ју, и има ју очи – а њи-
ма не ви де, и има ју уши – а њи ма не чу ју...“9 Исто вре ме но, о 
вер ни ци ма се ка же: „... њи ма је упи сао Он у ср ца њи хо ва ве-
ро ва ње и осна жио их ду хом од Се бе“10.

У из у зет но те шким по ли тич ким и дру штве ним усло ви-
ма у ко ји ма је про вео чи тав свој жи вот, све ег зи стен ци јал ни 
во ђа Али ибн Ху се ин ас-Са џад при ка зао је, у фор ми сво јих 
мо ли тви и до шап та ва ња са Го спо да ром, нај у зви ше ни је те о-
ло шке, етич ке и дру штве но-по ли тич ке док три не ислам ског 
спо знај ног ста ди ју ма, као и нај сме ро дав ни је осно ве це ло-
куп ног си сте ма ин ди ви ду ал ног и дру штве ног жи во та. Иако 
су фор му ли са не у ви ду мо ли тве, ње го ве ре чи раз от кри ва ју 
у свом са др жа ју не са гле ди во ши ро ке и уду бљу ју ће хо ри зон-
те док три нар них и прак тич них сфе ра чо ве ко ва иден ти те та 
7 Кур’ан, алАн’ам (VI), 122.
8 Ала ме Му ха мед Ху се ин Та ба та баи, алМи зан, Мо’асе се-је мат бу’ати-је 

Есма’или јан, Ком, 1971, том 8, стр. 338.
9 Кур’ан, алА’раф (VII), 179.
10 Кур’ан, алМу џа да ла (LVI II), 22.
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и жи во та. Ње го ва мо ли тва Ма ка рим алахлак ја сно се мо же 
раз у ме ти као об у хват ни ма ни фест чо ве ко вог при мор ди јал-
ног иден ти те та. Он по чи ње да се обра ћа све при сут ном Бо гу 
ре чи ма: „... учи ни да ве ра мо ја до сег не ве ру са вр ше ну, учи ни 
уве ре ње мо је уве ре њем нај чвр шћим, и до ве ди на ме ру мо ју до 
на ме ре нај леп ше и де ла мо ја до де ла нај бо љих... упо сли ме са-
мо оним о че му се тре ба бри ну ти, учи ни да ра дим оно о че му 
ћеш ме су тра пи та ти, и дај ми да про ве дем да не сво је у оно ме 
за што си ме ство рио! Осло бо ди ме од по тре бе... уз диг ни ме и 
не ис ку ша вај ме охо ло шћу... не ка до бро те че из ру ку мо јих на 
љу де и не по ни шти то при го во ром мо јим! Дај ми нај у зви ше-
ни је вр ли не ћу до ред не и са чу вај ме од хва ли са во сти!“11

ЗА КЉУ ЧАК

По ли тич ка фи ло зо фи ја у исла му, у окри љу сво јих ме то-
до ло шких и спо знај них прин ци па, усред сре ђу је се на иден-
ти тет чо ве ка, у фи зич ком све ту, ко ји је тај но ви то по ве зан са 
он то ло шким ду би на ма ме та фи зич ке ре ал но сти. При уте ме-
ље њу свог иден ти те та и усме ра ва њу свих сво јих по ли тич ких 
и дру штве них ак тив но сти и ве ро ва ња, та кав чо век ну жно 
по ди же гла ву ка не бе си ма. Јер, ње гов ин ди ви ду ал ни и дру-
штве ни жи вот цр пи свој сми сао и ори јен та ци ју из ви шњих 
не бе са при мор ди јал не ре ал но сти. Ње гов иден ти тет и све ње-
го ве ак тив но сти, по кре ти и сми ра ји до би ја ју сво ју оно стра-
ну фор му ко ја пред ста вља истин ско ли це чо ве ко ва би ћа. Чо-
век у тра ди ци о нал ном ре ли гиј ском спо знај ном ста ди ју му и у 
ислам ској по ли тич кој фи ло зо фи ји не мо же би ти отрг нут од 
он то ло шког и ве ро за ко но дав ног цар ства уни вер зу ма. Он то 
цар ство про но си у свом ср цу, то јест у ср цу свог иден ти те та.

Да нас се ја сни је не го икад пре по ка зу ју не у чин ко ви тим по-
ку ша ји да се пре не брег не или по ти сне ути цај док три нар ног 
и вред но сног си сте ма ре ли гиј ских тра ди ци ја на све аспек те 
чо ве ко вог дру штве ног жи во та. Ана ли зи ра ње и прог но зи ра-
ње раз ли чи тих кон се квен ци од но са из ме ђу ре ли ги је и иден-
ти те та не мо гу би ти ме ро дав ни уко ли ко се не узму у об зир 

11 Имам Зејн ал-аби дин Али ибн ал-Ху се ин, Са хи фа, пре вод: Ру смир Мах мут-
ће ха јић и Мех ме да ли ја Ха џић, ДИД, Са ра је во, 1997, стр. 64.
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спо знај ни те ме љи и ме то до ло шки окви ри тра ди ци о нал не ре-
ли гиј ске уче но сти. Шта ви ше, мо дер на по ли тич ка на у ка не-
ће мо ћи да раз от кри је ни све ди мен зи је по след њих про ме на 
у му сли ман ским зе мља ма, ко је су за и ста би ле из не на ђу ју ће 
и нео че ки ва не. Дру штве не про ме не ко је, бар у јед ном свом 
аспек ту, илу стру ју зна чај ра ци о нал не и ин ту и тив не ба шти не 
тра ди ци о нал ног при сту па на уч ној и дру штве ној ре ал но сти, 
још јед ном ће ис та ћи огра ни че ња мо дер не на у ке ко ја при хва-
та са мо јед ну екс клу зи ви стич ку де фи ни ци ју спо зна је, а све 
пре ђа шње си сте ме уче но сти, укљу чу ју ћи и по ли тич ку фи ло-
зо фи ју исла ма, сма тра не на уч ним.

Se id  Ha li lo vic 
 

RE LI GION AND IDEN TITY IN PO LI TI CAL  
PHI LO SOPHY OF ISLAM

Sum mary

In this work aut hor tri es to de ter mi na te met ho do lo gi cal di
rec ti ons of cog ni ti ve prin ci pals in po li ti cal phi lo sophy of Is
lam, de fi ning the re la ti on ship bet we en re li gion and iden tity. 
The es sen ce of iden tity wit hin the re li gi o us cog ni ti ve sco pe 
will not be pro perly un der stood un less dif e rent so ur ces of 
know led ge in the re li gi o us po li ti cal phi lo sophy are not con
si de red in de tail. For this re a son, the fun da men tal met ho
do lo gi cal ori en ta tion of this work is go ing to be mar ked by a 
com pa ra ti ve ap pro ach to analyzing tra di ti o nal and mo dern 
de fi ni tion of po li ti cal phi lo sophy and sci en ce. We will con
clu de that po li ti cal phi lo sophy of Islam uses dif e rent so ur ces 
of know led ge, such as em pi ri cal ex pe ri en ce, re a son, in tu i tion 
and holy tra di tion and that is fun da men tally dif e rent from 
mo dern po li ti cal sci en ce which is ali e na ted from phi lo sop hi
cal cer ta inty and va lue jud gment. Con se qu ently, the tra di
ti o nal po li ti cal phi lo sop hers spe ak of a man who se iden tity 
and li fe in the sen si ble world ma ni fest dif e rent on to lo gi cally
me taphysi cal sphe res of in di vi dual and po li ti cal re a li ti es and 
are fo cu sed on hig her sta ges of his pri mor dial be ing. So cial 
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up he a vals in con tem po rary Isla mic world can’t be tho ro
ughly eva lu a ted un less all the se met ho do lo gi callycog ni ti ve 
fun da ments of re li gi o us po li ti cal phi lo sophy aren’t wa i ved.
Keywords: re li gion, iden tity, po li ti cal phi lo sophy, po li ti cal 
sci en ce, Islam, mo der nity, met ho do logy
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