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HYRJE NË "TENDENCAT ISLAME" NË EVROPË DHE BOTË∗

Peizazhi i grupeve islame në Evropë nuk tregon drejtpërdrejtë – më së paku që mund të
thuhet – ndonjë profil (përvijë) të qartë dhe veçanërisht precize. Pas kësaj shumësie
grupimesh, zbulohen tendenca dhe rryma që mezi mund të identifikohen: Kush janë anëtarët e
këtij grupi? Çfarë dëshirojnë anëtarët e këtij grupi? Ç'janë format e të menduarit të grupit të
tretë? Disa nuk lodhen me dallimet e ngjyrosura dhe, pa kurrfarë rezerve, muslimanët i ndajnë
në dy kampe: në njërin, "fundamentalistët" apo "radikalët" (të cilëve gjithsesi nuk mund t'u
besohet), dhe në tjetrin, "të moderuarit / të maturit" (të cilët janë të vetmit që duhen
përkrahur). Kjo skemë e dyfishtë e gjërave është e thjeshtë dhe e lehtë për përdorim, mirëpo
në asnjë mënyrë nuk korrespondon me realitetin në terren që është shumë më i përbërë dhe
më kompleks. Në këtë artikull ne dëshirojmë të hedhim një dritë paksa më precize dhe më të
ngjyrosur mbi realitetin e këtyre tendencave ashtu si e prezantojnë ato vetveten në Evropë dhe
të cilat, në një mënyrë më të përgjithësuar, korrespondojnë me dinamikat e botës islame si
tërësi.
Parimet e klasifikimit
Është e domosdoshme të rikujtojmë, kur janë në pyetje rrymat islame si tërësi, se
burimet e tyre janë të njëjta dhe se parimet bazë në të cilat mbështetet feja islame (përveç disa
përjashtimeve të rralla) janë të pranuara unanimisht. Në këtë kuptim, sipas kësaj, Islami është
një dhe paraq et një kornizë boshtet bazë të së cilës mund të identifikohen dhe të cilat,
përkundër larmisë së madhe të rrymave ose shkollave të mendimit, janë të pranueshme për të
gjitha ato. Shpjegimi i kësaj larmie nuk mund të jepet thjesht duke përdorur numrin shumës,
siç mund të lexojmë në disa studime të vonshme. Të ndeshur me pamundësinë e qartë për të
sugjeruar një klasifikim juridik, politik apo ideologjik, ata përfundojnë duke e thjeshtëzuar
çështjen me përdorimin e shprehjes "Islami" në shumës. Përdorimi i këtillë i shumësit, që ka
patur për qëllim të sqarojë, ka sjellë më tepër probleme sesa në të vërtetë i ka shërbyer
efektivisht qëllimit të saj: duke treguar larminë, ajo e ngatërron çdo lloj leximi të pikëpamjeve
qartë të puqura mes vete dhe, në veçanti, ajo nuk thotë kurrgjë për kufijtë e dukshëm dhe
shpesh precizë të pikëpamjeve divergjente. Futja e një shprehjeje pasi të kuptohet fakti i
larmisë dhe i dallimeve, e cila nuk mund as t'i arsyetojë e as t'i sqarojë shkaqet apo artikulimet
e tyre, në të vërtetë mund ta shpërudhë shikuesin nga aspekti i vetë natyrës që e kanë
pozicionet e kundërta. Prandaj, kjo metodë nuk prodhon ndonjë njohje të shëndoshë.
Na duket e domosdoshme ta theksojmë këtu një parim të qartë, në bazë të të cilit, një
studim mbi tendencat e ndryshme vërtet mund ta gjejë rrugën e vet. Në qoftë se unanimisht
është e pranuar se burimet e shpallura të Islamit në fakt janë Kur'ani dhe Sunneti (dy burimet
bazë që nuk i konteston asnjë shkollë mendimi), atëherë është e rrugës që rrymat e ndryshme
t'i hulumtojmë sipas mënyrës se si ato lidhen me këto Tekste. Kjo qasje, siç do të shohim, ka
efekt më të madh sqarues, sepse ajo i hulumton pozicionet që kanë shkaktuar gjuhën dhe
veprimin fetar, shoqëror ose politik. Kjo qasje në asnjë mënyrë nuk hedh dyshim mbi
përkatësinë bazore ndaj Islamit të këtij ose atij grupi, por ajo mundohet t'i nxjerrë në shesh
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qëndrimet e tyre gjegjëse kundruall mënyrës së leximit të këtyre burimeve – statusin e Tekstit,
kufijtë e interpretimit, shkallën e fjalëpërfjalshmërisë, rolin e arsyes etj., që të gjitha këto janë
masa të rëndësishme që i sqarojnë deklarimet e ndryshme dhe dalluese të grupeve të
ndryshme. Është e qartë se Islami është një, porse burimet tekstuale të tij e lejojnë një shumësi
leximesh (edhe pse ato lexime, për të qenë të pranuara, duhet t'i respektojnë disa kritere
normative).
Është e pamundur që këtu t'i studiojmë të gjitha rrymat e mendimit një nga një. Ato janë
të shumta dhe emërtimet e tyre ndryshojnë nga vendi në vend, madje emri i njëjtë mund të
përfaqësojë tendenca diametralisht të kundërta varësisht se cilit kontinet i referohen. Prandaj,
secili vend kërkon trajtim të veçantë, çka do ta ngatërronte e mjegullonte edhe më tepër
çështjen. Për këtë arsye, ne do të kufizohemi në përvijimin (portretizimin) e veçorive dalluese
të disa tendencave kryesore. Ato janë të përfaqësuara, në vende të ndryshme, nga grupe që
veten e emërtojnë ndryshe-ndryshe. Megjithëkëtë, ato kapen, në shkallë të lartë, mbas një
leximi identik të Teksteve dhe, që këndej, mbas qëndrimeve doktrinore dhe shoqërore që
lindin si pasojë e atij leximi.

Gjashtë tendencat kryesore
1. Tradicionalizmi skolastik. Kjo është një tendencë që ka disa ndjekës në Evropë dhe e
cila gjithashtu është e pranishme në regjione të ndryshme të botës islame. Referimi te tekstet e
shpallura, Kur'ani dhe Sunneti, është bazor për ithtarët e kësaj rryme mendimi, me një veçori
tipike se ata i referohen në mënyrë rigoroze, disa herë në mënyrë qartë përjashtuese, kësaj apo
asaj shkolle juridike (hanefite, malikite, shafi'ite, hanbelite, zejdite, xha'ferite etj.); për më
tepër, ata nuk i njohin vetvetes të drejtën për t'u dalluar nga mendimet juridike të ngritura
brenda kornizës së shkollës që i takojnë. Kur'ani dhe Sunneti janë burime të ndërmjetësuara
nga kuptimi dhe zbatimi që ia kanë bërë ulemaja e njohur e shkollës gjegjëse. Fusha e
interpretimit të Teksteve është shumë e ngushtë dhe nuk lejon kurrfarë zhvillimi. Rryma të
shumta, në këtë ose atë mënyrë, hyjnë brenda këtij tipi leximi të teksteve burimore: qofshin
këta deobandisët, barelvitët, ehli sunneti, talibanët afganë apo xhemati teblig1, ne ndeshemi
me të njëjtin tradicionalizëm, i cili insiston në elementet bazë të adhurimit, në mënyrën e
veshjes, në rregullat e zbatimit të Islamit dhe, duke vepruar kështu, në varësinë ndaj mendimit
të ulemasë të kodifikuar, më dendur, ndërmjet shekujve VIII dhe XI. Këtu nuk kemi asgjë të
ixhtihadit ose përtërirjes në leximin e burimeve, sepse një gjë e tillë konsiderohet si e pabazë
dhe si një liri e papranueshme ose "modernizim".
Lëvizjet e tradicionalizmit skolastik janë prezente në Evropë, në mënyrë të veçantë në
Angli ndër muslimanët indo-pakistanezë ose në Gjermani ndër turqit. Gjithashtu, bashkësi të
vogla të këtij tipi mund t'i hasish të shpërndara edhe nëpër vende të tjera. Para së gjithash ata
janë të preokupuar me adhurimet (ibadetet) dhe nuk parashohin, brenda Evropës, ndonjë
angazhim shoqëror, qoftë civil apo politik. Mënyra se si ata i lexojnë Tekstet dhe përparësinë
që ia japin praktikës rreptë tradicionale i shtyjnë ata në shpërfilljen, madje edhe refuzimin, e
çfarëdo një involvimi në shoqërinë evropiane, që është një fushë në të cilën thjeshtë ata nuk e
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Të jesh pjesë e kësaj tendence të madhe, nuk do të thotë se të gjitha grupet e ndryshme brenda saj janë të një
mendjeje. Përkundrazi, referimi i tyre ndaj një shkolle të veçantë të mendimit juridik herë-herë i acaron
qëndrimet përjashtuese dhe refuzuese vis-à-vis shkollave të tjera brenda të njëjtës tendencë. Kontestimet,
qofshin historike apo doktrinore, mund të shkaktojnë kundërshtim të ashpër, siç ndodh me deobanditët dhe
barelvitët. Këta të fundit kundërshtohen, nga pikëpamja doktrinore, me ithtarët e xhematit teblig, shkolla e
mendimit të të cilëve bazohet në pranimin e lojaliteteve të ndryshme skolastike dhe të cilët për parim veprimi
kanë shmëngien nga çështjet kundërthënëse dhe përqëndrimin në thelbin e adhurimeve.
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shohin veten të aftë të marrin pjesë. Diskursin që ata e elaborojnë si dhe mësimet që i plasojnë
mbështeten në të shenjtën, të reflektuar përmes prizmës së një leximi tradicional të parimeve
juridike të një shkolle të dhënë ose të pranuar.2
2. Tradicionalizmi "selefit". Kjo rrymë shpesh ngatërrohet me atë para kësaj, edhe pse
dallimet midis këtyre dyjave janë të konsiderueshme. Përkundër tipit të parë, tradicionalistët
"selefit" në qasjen dhe leximin e Teksteve, e refuzojnë ndërmjetësimin e shkollave të së
drejtës dhe të ulemasë të cilëve u referohen ato. Ata e quajnë veten "selefij", ngase janë të
angazhuar në ndjekjen e "selefit", që është një titull i cili u është dhënë shokëve të
Muhammedit a.s. dhe muslimanëve të devotshëm të tri gjeneratave të para të Islamit.
Interpretimi i Kur'anit dhe Sunnetit bëhet në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe shkon jashta
kufizimeve që i kanë vënë shkollat juridike. Ajo çka e dallon tradicionalizmin e kësaj rryme
është karakteri literalist i qasjes së tyre i cili, duke insistuar në referimin ndaj Teksteve,
ndalon çdo lloj leximi interpretativ. Kjo shkollë e mendimit është pasardhëse e drejtpërdrejtë
e atyre që, shumë më herët, janë quajtur ehlul-hadith dhe të cilët i kanë kundërshtuar
interpretimet e mbështetura në kërkim të qëllimit apo synimit (kasd) të ndonjë porosie apo
urdhri, që është një qëndrim i karakterizuar si ehlur-re'j. 3
"Selefijtë" në të gjitha rrethanat insistojnë në domosdoshmërinë e referimit të Teksteve
dhe në besueshmërinë e tyre, të cilat i citojnë sa herë kur duhet ta arsyetojnë këtë apo atë
qëndrim a veprim, si në çështjet e adhurimit po ashtu edhe në ato të veshjes apo të jetës
shoqërore. Vetë Teksti, në formën dhe kuptimin e tij literal (të fjalëpërfjalshëm), patjetër
duhet të ndiqet dhe nuk mund të bëhet lëndë interpretimi i cili, sipas natyrës së tij, të shpie në
gabim dhe në risi (herezi, bid'at).4
E lidhur vazhdimisht pas disa ulemave të përqëndruar kryesisht në Arabinë Saudite, në
Jordan, në Egjipt dhe në Siri (dhe e lidhur, të shumtën e herave, pas ish studentëve të
institucioneve të tyre të respektuara arsimore), qëndrimi doktrinor i tradicionalistëve "selefit"
dhe i grupeve të tyre në Evropë është refuzimi i çfarëdo lloj involvimi në hapësirat që
konsiderohen si joislame. Konceptet e Darul-kufrit ose Darul-harbit 5 mbeten edhe më tej
validë dhe e shpjegojnë relacionin e "selefijve" me ambientin e tyre shoqëror, i cili para së
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Në botën islame këto lëvizje përgjithësisht nuk marrin pjesë në politikë. Në shumicën e vendeve muslimane ata
e njohin autoritetin e qeverive ekzistuese dhe nuk u paraqiten si "opozitë". Ata mund të konsiderohen, në
terminologjinë politike, si "konzervativë". Mbetet fakti se disa rryma të tipit skolastik tradicionalist kanë
demonstruar, në disa situata të trazirave shoqërore, involvim përcaktues politik. Në të shumtën e herave kjo ka
qenë e kufizuar në raste dhe rrethana të veçanta (në Pakistan, në Indi, në Turqi dhe në disa regjione të
Afrikës). Rasti i talibanëve afganë është i rëndësishëm ngase, sipas mendimit të gjithë specialistëve, asgjë nuk
i ka paracaktuar këta nxënës që të involvohen, siç kanë vepruar, në rrafshin politik: ata janë nxitur dhe ftuar të
veprojnë kështu nga ana e Pakistanit (me pëlqimin dhe përkrahjen e SHBA-ve dhe të Arabisë Saudite).
3
Shumë herët janë paraqitur dy tendenca ndër as’habët si rezultat i ndikimit të dy figurave eminente të kësaj
periudhe: Abdullah bin Omeri, i cili përgjithësisht u ka ikur interpretimeve personale dhe Abdullah bin
Mes’udi, i cili gjerësisht e ka përdorur mendimin personal në qoftë se nuk ka mund të gjejë përgjigje ose
rregull të qartë në Kur’an dhe në Sunnet. Më vonë këto dy qëndrime do t’i hasim ndër dijetarët (ulema’) dhe
shkollat e mendimit (medhahib): ata janë të njohur me emrat ehlul-hadith (të vendosur në Medine) dhe ehlurre’j (të vendosur në Kufë të Irakut).
4
Në botën islame, kjo rrymë në radhët e saj përfshinë ulemanë që gëzon respekt të lartë në shkencat islame
(sidomos në shkencat e hadithit), dijetarë autoritativë si el-Albanin, Ibni Uthejminin dhe Ibni Bazin, të njohur
e respektuar anembanë botës për gjerësinë dhe ngurtësinë e diturive të tyre. Në rafshin politik ata e tregojnë
të njëjtin qëndrim konservativ sikurse edhe tradicionalistët e tjerë: ata pa kurrfarë kundërshtimi e pranojnë
autoritetin qeveritar, çfarëdo qoftë ai, sepse është "islamik". Ata refuzojnë t'i përdorin termat si "zgjedhje",
"parlament" apo "demokraci", nga arsyeja se janë terma që nuk hasen as në Kur'an e as në Sunnet. Duke
refuzuar të involvohen në fushën e politikës, ata shpesh i shërbejnë, me ose pa vetëdije, legjitimimit të
qeverisë aktuale, sepse literalizmi dhe argumentet e tyre nuk kanë kurrfarë përmbajtje konkurruese politike.
5
Në historinë e hershme të Islamit, disa ulema kanë vizatuar një gjeografi specifike të botës, duke e ndarë
Darul-Islam-in (shtëpia, territori islam) prej atyre që nuk kanë qenë nën pushtetin islam, të quajtur DarulHarb (shtëpia, territori i luftës), duke theksuar se për muslimanët nuk është e mundur të jetojnë në DarulHarb, përveç se në disa rrethana lehtësuese.
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gjithash identifikohet me ndarjen dhe me praktikimin e fesë që është literalist dhe i mbrojtur
nga ndikimet kulturore të Evropës.
3. Reformizmi "selefit". "Selefijtë" reformistë me "selefijtë" tradicionalistë e ndajnë
prirjen për t'iu shmangur kufijve që i kanë vënë shkollat juridike me qëllim që ta zbulojnë
energjinë e pastër të një leximi të drejtpërdrejtë të Kur'anit dhe Sunnetit. Prandaj, edhe këta
lidhen me "Selefin", muslimanët e gjeneratës së parë të Islamit, me qëllim që t'u shmangen
komentimeve që u japin autoritet të vetëm interpretimeve që datojnë nga shekujt VIII - X.
Megjithëkëtë, ajo çka i dallon këta prej tradicionalistëve – përkundër faktit se edhe këta
insistojnë në domosdonë e referimit të Teksteve – është se këta tregojnë prirje për një lexim të
mbështetur në qëllimet dhe synimet e së drejtës dhe të shkencës së të drejtës (fikh). Shumë të
afërt nga ky aspekt me shkollën e ehlur-re'jit, këta konsiderojnë se praktika e ixhtihadit është
një postulat objektiv, i vazhdueshëm dhe i domosdoshëm për zbatimin e fikhut në çdo epokë
dhe në çdo vend.
Shumica e rrymave reformiste "selefite" prezente në Evropë janë paraqitur nën ndikimin
e mendimtarëve reformistë të fundshekullit XIX dhe gjysmës së parë të shekullit XX, të cilët
kanë gëzuar emër të madh në botën islame. Emrat më të njohur janë Xhemaluddin el-Afgani,
Muhamed Abduhu, Reshid Rida, Said en-Nursi, Muhammed Ikbal, Ibni Badis, Hasan elBenna, el-Fasiu, Malik bin Nebi, Ebul A'la el-Mevdudi, Sejjid Kutb dhe Ali Sheriati. Kësaj
liste duhet shtuar edhe emrat e atyre që kanë patur ndikim të kufizuar në nivel kombëtar.
Gjithashtu duhet theksuar se këta reformistë nuk i kanë ndarë të njëjtat mendime në të gjitha
çështjet. Është e pamundur që këtu t'i demonstrojmë dallimet e tyre, mirëpo ajo që i bashkon
ata është, qartazi, lidhja tejet dinamike me burimet e shpallura dhe dëshira e vazhdueshme për
përdorimin e arsyes në trajtimin e Teksteve me qëllim që të kihen parasysh sfidat e reja të
epokës së tyre si dhe zhvillimi shoqëror, ekonomik dhe politik i shoqërive.
Arritja në Evropë e intelektualëve reformistë "selefij" ka pasuar menjëherë mbas
represioneve që kanë ndodhur pas pavarësimit, si në Egjipt ose Siri me Vëllezërit Muslimanë
(në vitet '60 dhe '70) ose, më vonë, duke i ndjekur ngjarjet e tjera të politikës lokale si në
Tunizi me lëvizjen en-Nahdah, në Marok me lëvizjen el-Adl ve'l-Ihsan, ose në Algjeri, ndër të
tjerat, me ithtarët e el-Xhez'era ose me Vëllezërit Muslimanë. Ajo që është fshehur pas këtyre
ndikimeve, ashtu siç ka ndodhur me të tjerët e botës islame si tërësi, ka shkaktuar paraqitjen e
dy rrymave të ndryshme. E para, në traditën legaliste të reformistëve "selefij" më të famshëm,
është ndjekja dhe përshtatja e reformizmit në kontekstin evropian. Shkolla origjinale e
mendimit vazhdon të jetë pikë referimi në atë se qasja metodologjike ndaj Teksteve mbetet e
hapur për mundësinë e interpretimit dhe kërkon zbatimin e domosdoshëm të ixhtihadit për t'iu
përgjigjur konteksteve të reja të jetës. Megjithëkëtë, besnikëria ndaj mendimit dhe
metodologjisë reformiste, tani e tutje mjaft e përhapur, domosdo nuk nënkupton ndonjë lloj të
përkatësisë së strukturuar – mendimet e formuluara kanë shkuar përtej autoritetit të këtij ose
atij grupi apo organizate. Ky mendim është zhvilluar në masë të madhe në Evropë dhe, në të
vërtetë, më saktësisht në këtë aspekt i ka mbetur besnik frymës origjinale reformiste. Ai ka
prirje ta mbrojë identitetin e vet musliman dhe praktikën e adhurimit, ta njohë kornizën
kushtetuese të Evropës, të involvohet në rrjetin shoqëror si qytetar dhe të jetojë në besë të
sinqertë me vendin të cilit i takon. Mendimi reformist "selefij" është mjaft i shpërhapur në
Perëndim dhe shumë grupe të mëdha janë të ndikuara nga mënyra e tij e leximit të Teksteve,
të cilën ata e huazojnë dhe adaptojnë si të nevojshme dhe me iniciativë.6
6

Në botën islame, lëvizjet legaliste reformiste "selefije" janë të angazhuara në fushën politike dhe më shpesh si
opozitë. Shumica e mbrojnë idenë e një shoqërie islame shembullore e cila i respekton burimet islame –
sidomos, në planin shoqëror e politik, një shtet të bazuar në të drejtën, në pluralizmin politik, në
parlamentarizmin, në zgjedhjet me të drejtë të votimit të përgjithshëm – pa mos kuptuar me këtë ndonjë lloj
nënshtrimi ndaj modelit perëndimor. E kanë shpallur për çështje parimi "luajtjen e lojës" së legalitetit
institucional. Ata, pak a shumë kudo, edhe pse në përmasa të ndryshme, u nënshtrohen arrestimeve, torturave
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4. Selefijtë politikë dhe literalistë. Kjo është rryma e dytë e asaj që folëm më lart dhe
është rezultat i represionit të tërbuar në botën islame: në fillim të lidhur pas shkollës legaliste
reformiste, disa nga ulemaja dhe intelektualët kanë kaluar në angazhimin politik të ashpër dhe
përjashtues (derisa kanë qenë akoma në botën islame). Nga reformizmi ata nuk kanë mbajtur
asgjë përpos konceptit të veprimit shoqëror dhe politik të cilin e kanë shkrirë në leximin
literalist të Teksteve me një trashëgimi politike, që ka të bëjë me organizimin e pushtetit,
hilafetin, autoritetin, të drejtën etj. E gjithë kjo ka shkaktuar një përzierje komplekse të
drejtuar kah veprimi radikal revolucionar – kjo kishte të bënte me opozitën ndaj qeverive,
madje edhe në Evropë, me luftën për krijimin e "Shtetit islam" dhe përfundimisht të Hilafetit.
Diskursi i tyre është i ashpër, i politizuar, radikal dhe kundërshtues i çdo lloj termi të
involvimit bashkëpunues në shoqëritë evropiane, diçka që më tepër do të dukej si tradhti.
Lëvizjet Hizbut-tahrir dhe el-Muvahhidun (Vehhabij) janë më të njohurat e këtij lloji në
Evropë. Ata thirrin në xhihad dhe kundërshtim me çdo mjet ndaj Perëndimit (të cilin gjithnjë
e konsiderojnë si Darul-harb, territor lufte). Këto rryma, të cilat zgjojnë mjaft interesim
publik, megjithëkëtë përfaqësojnë më pak se 0.5 % të popullatës muslimane të banuar në
Evropë.7
5. Reformizmi "liberal" (apo racionalist).8 E lindur nga ndikimi i mendimit perëndimor
gjatë periudhës së kolonizimit, shkolla reformiste e quajtur "liberale" apo "racionaliste" ka
përkrahur zbatimin në botën islame të sistemit të organizimit shoqëror e politik, i cili është
paraqitur nga procesi i sekularizimit që ka ndodhur në Evropë. Liberalët kanë mbrojtur, për
shembull programi i Mustafa Kemal Ataturkut lidhur me sekularizimin e Turqisë, madje edhe
ndarjen definitive të sferës së autoritetit fetar nga organizimi i jetës publike dhe politike. Në
Evropë, përkrahësit e reformizmit liberal e favorizojnë integrimin asimilues të muslimanëve,
duke pritur me këtë rast adaptimin e plotë në mënyrën e jetesës evropiane. Ata nuk ngulin
këmbë në praktikimin ditor të fesë dhe e mbajnë qenësisht vetëm dimensionin e saj shpirtëror
të jetuar në mënyrë individuale dhe në vetvete, ose, në vend të kësaj, e ruajnë lidhshmërinë
me kulturën në të cilën kanë lindur. Shumica prej tyre e kundërshtojnë çfarëdo manifestimi të
veshjeve dalluese, çka e konsiderojnë për sinonim të izolimit ose madje edhe të
"fundamentalizmit". Duke e patur parasysh evoluimin e shoqërive, Kur'ani dhe Sunneti sipas
tyre nuk mund të jenë më kornizë autoritative referimi për normat e sjelljes, ndaj është arsyeja
e aplikuar ajo që duhet t'i përcaktojë kriteret e sjelljes shoqërore. Sipas kësaj, termi "liberal" i
kthehet pas kuptimit që kjo fjalë e ka fituar në botën perëndimore dhe e cila i jep përparësi
racionalitetit dhe mbështetet në epërsinë e individit.9

dhe persekutimeve. Pozita e grupeve të ndryshme ndryshon sipas historisë së shoqërive në të cilat ato
veprojnë.
7
Lëvizjet radikale politike ekzistojnë në botën islame dhe janë, thuajse kudo, grupe të vogla. Ata e tërheqin
kërshërinë e mediave nëpërmjet akcioneve të tyre sensacionale dhe të dhunës.
8
Këtu e kemi zgjedhur emrin të cilin ithtarët e kësaj rryme e përdorin për ta definuar veten në Perëndim. Në
botën islame, termat më shpesh të përdorur janë 'almanijjun (rrënja e së cilës shënon idenë e të qenit
esencialisht i lidhur pas organizimit të punëve të kësaj bote, duke u distancuar kështu prej çfarëdo inspirimi
nga Tekstet apo nga feja), ose 'ilmanijjun (rrënja e së cilës i referohet dimensionit shkencor të lëvizjes, duke
nënkuptuar një lloj scientizmi të mbështetur në një qasje pastër racionaliste në trajtimin e punëve kolektive).
Të dy këto koncepte në gjuhën arabe përdoren për ta përkthyer idenë e sekularizmit. Kundërshtarët e kësaj
tendence këta i emërtojnë me emra të ndryshëm që shprehin, në përmasa të ndryshme, idenë se ky lloj i
"reformizmit racionalist" në fakt është prodhim i perëndimizimit të mendimit.
9
Reformistët liberalë janë pakicë në botën islame, herë ndodhen në qeveri e herë në opozitën majtiste. Ata kanë
shumë "agjenci" në Evropë ku shpesh prezantohen si të vetmit demokratë të vendeve islame. Arsyeja për këtë
kryesisht është fakti se artikulimi i diskursit të tyre është i kuptueshëm drejtpërdrejtë dhe i pranueshëm për
veshët e Perëndimit, ngase ata i përkrahin pikat dhe linjat e referimit që janë të njohura për Perëndimin.
Realiteti i qëndrimeve të tyre demokratike mbetet të provohet, ngase disa reformistë të quajtur "liberalë" nuk
kanë nguruar të mos i përkrahin regjimet diktatoriale si në Siri, në Tunizi ose "shfarosësit" (krahu i juntës
udhëheqëse ushtarake) në Algjeri. Megjithëkëtë, preteksti për luftimin e "fundamentalizmit" (i cili, sipas
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6. Sufizmi. Nuk guxojmë t'i anashkalojmë nga peizazhi evropian rrymat sufiste. Në të
vërtetë ato janë të shumta dhe shumë të ndryshme. Pa marrë parasysh nëse ata i takojnë
tarikatit (shum. turuk) Nakshibendi, Kadiri, Shadhili apo të ndonjë tjetri prej shumë sosh,
qarqet sufiste qenësisht janë të orientuara kah jeta shpirtërore dhe njohja mistike. Kjo nuk
nënkupton se ndjekësit (murid) e tyre nuk angazhohen në ndonjë veprimtari shoqërore apo
bashkiake; në të vërtetë, e kundërta e kësaj ndodh shumë më shpesh. Tekefundit, para së
gjithash bëhet fjalë për përparësitë e shpërndara në forma të ndryshme: tekstet e shpallura
kanë një kuptim të thellë që kërkon, sipas mësimeve sufiste, kohë për reflektim meditativ dhe
për përvetësimin e tyre. Kjo është thirrje për një jetë të brendshme, larg agjitimeve dhe
përçarjeve. Teksti këtu është burim final, sepse ai është rruga drejt përkujtimit (dhikr) dhe
afrimit (takarrub): kjo është e vetmja rrugë drejt përjetimit të afërsisë. Tarikatet janë qarqe
kërkimi pak a shumë të organizuara në vetvete me një hierarki të veçantë që arrihet nga
ndjekësit e deri te udhërrëfyesi (shejh). Secili rend sufist ka modelin e vet të veçantë të
veprimit.
Gjithashtu duhet të theksojmë se në Evropë ekzistojnë edhe disa vëllazëri që janë shumë
të organizuara dhe drejtpërdrejt të lidhura me sistemet vëllazërore në Azi dhe Afrikën Veriore
e Perëndimore. I njohur është, për shembull, kapaciteti organizativ i muridëve apo i tixhanive,
të cilët veprojnë të shumtën e kohës brenda një qarku të mbyllur, por të cilët megjithëkëtë
mbajnë një rrjet shumë efektiv, brenda atij qarku, për përkrahje dhe solidaritet në Evropë dhe
SHBA.10
Ky raportim mbi tendencat kryesore të Islamit bashkëkohor është larg të qenët i plotë
dhe i thelluar, mirëpo shpresojmë të ketë meritën e kthjellimit të skenës duke i demonstruar
disa nuanca, përkundër leximit të tejthjeshtëzuar me kundërvënien dyjare të "liberalëve"
kundër të gjithë të tjerëve – "fundamentalistëve", "radikalëve" etj. Situata është shumë më e
komplikuar se kjo, kurse kufijtë shumë më të hollë: këto tendenca sigurisht që rrënjët e tyre i
kanë në histori, mirëpo, para së gjithash, ato i kanë në mënyrat e tyre të veçanta të të kuptuarit
të burimeve të shpallura. Për tradicionalistët skolastikë, për selefijtë tradicionalistë dhe për
selefijtë e politizuar e radikalë, Tekstet, qoftë Kur'ani, Sunneti apo mendimet e dijetarëve të
mëdhenj, nuk lejojnë kurrfarë interpretimi apo shtrembërimi. Arsyeja është e nevojshme për
ta kuptuar Tekstin, e jo edhe për ta determinuar qëllimin e tij. Për selefijtë reformistë, Teksti
sigurisht që mbetet pikë referimi, mirëpo arsyes, duke u mbështetur në rregullat e deduktimit
dhe përfundimit logjik (istinbat), i lejohet, duke e ushtruar ixhtihadin, një liri e
konsiderueshme për interpretim dhe shtjellim. Në anën e kundërt të pozitave të fiksuara
doktrinore, reformizmi liberal, përparësi i jep përpunimit racional ku roli parësor i teksteve të
shpallura është të sigurojë një orientim shpirtëror dhe rregulla të gjera etike, por gjithnjë në
planin personal-individual (duke e reflektuar rolin e teksteve fetare vis-à-vis jetës shoqërore e
politike ashtu siç është zhvilluar në Perëndim).
Dallimet që i përshkruajtëm më lart, varësisht prej modelit të referimit ndaj "Teksteve /
arsyes", mund të paraqiten në formë diagrame si më poshtë:

mënyrës së të menduarit të tyre, i mbulon të gjitha tendencat e tjera përveç të tyren) nuk mund ta arsyetojë
aleancën e tyre me despotizmin.
10
Qarqet sufiste praktikisht janë apolitike në Evropë dhe të këtilla janë tiparet e tyre dalluese edhe në botën
islame. Megjithëkëtë, kjo vërejtja e fundit duhet të modifikohet në masë të madhe sipas faktit se tarikatet
sufiste shpesh kanë qenë, në ish Bashkimin Sovjetik dhe në Turqi, bastion (fortifikatë) i rezistencës së zjarrtë
politike ndaj pushtimeve dhe shtypjeve koloniale. Sufijtë shpesh kanë qenë ithtarë të të ashtuquajturit Islam
"paralel", që kanë refuzuar t'i binden autoritetit qeveritar me qëllim që ta ruajnë besimin e vërtetë të ndryshëm
prej kompromiseve të pranuara nga ato personalitete fetare të paguara nga qeveria dhe të cilët e përfaqësonin
"Islamin zyrtar".
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Diagrami 1: Tendencat kryesore islame dhe relacionet e tyre me Tekstet dhe arsyen
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