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Vер ске по де ле пред ста вља ју зна чај но исто риј ско на сле ђе ислам-
ског све та, ко је и да нас, у ве ли кој ме ри, „оп те ре ћу је“ ме ђу соб-

не од но се зе ма ља ве ро ве сни ка Му ха ме да и де тер ми ни ше њи хо ва 
уну тра шња по ли тич ка пре ви ра ња. Зна чај и ду би на ових по де ла, 
пре све га оне пр ве, на су ни те и ши и те, да нас се нај бо ље огле да на 
при ме ру Са у диј ске Ара би је и Ира на. Сво јим по ли тич ким уре ђе-
њем и је дин стве ним ин сти ту ци о нал ним ре ше њи ма, али и ме ђу соб-
ним ри ва ли те том и су прот ста вље ним ин те ре си ма, ове две др жа ве 
пред ста вља ју нај у пе ча тљи ви је при ме ре по ли тич ке ша ре но ли ко сти 
са вре ме ног исла ма. Сто га је јед на ова ква упо ред на ана ли за ви ше 
не го ко ри сна за бо ље раз у ме ва ње по ли тич ког и вер ског иден ти те та 
по ме ну тих др жа ва, али и ви тал ног зна ча ја ко ји њи хо ва по ли тич ка, 
еко ном ска и вој на моћ, у кон тек сту ме ђу соб ног ри ва ли те та и ани-
мо зи те та има по бу дућ ност чи та вог ислам ског све та.1) 

На са мом по чет ку ва жно је ис та ћи да су на фор ми ра ње по ли-
тич ких си сте ма ових др жа ва, по ред вер ског, бит но ути ца ли и дру-
ги фак то ри, пре све га ге о граф ски, ет нич ки и де мо граф ски. Ва жно 
је на гла си ти и уло гу ко ју су у про це су кон сти ту и са ња од и гра ли 
по ли тич ки, а на ро чи то еко ном ски ин те ре си ве ли ких си ла.2) Ипак, 

1) У при лог овој те зи го во ри и све уче ста ли ја јав на за бри ну тост Са у диј ске Ара би је због 
ја ча ња иран ског ути ца ја на Бли ском ис то ку. Та ко је на до на тор ској кон фе рен ци ји за 
об но ву Га зе, одр жа ној по чет ком мар та 2009, у Шарм ел Ше и ку, са у диј ски ми ни стар 
спољ них по сло ва принц Са уд ал’Фа и сал по зи вао на је дин ство Ара па у су зби ја њу ра-
сту ћег иран ског ути ца ја у ре ги о ну. Са у диј ски по зи ви на ан ти-иран ску мо би ли за ци ју 
на ро чи то су до би ли на сна зи то ком ак ту ел ног “Арап ског про ле ћа” ко је и да ље по тре са 
му сли ман ске др жа ве од се ве ра Афри ке до оба ле Пер сиј ског за ли ва, и ис про во ци ра ни 
су пре све га не ста бил но сти ма у Ба хре и ну и Је ме ну, али и си ту а ци јом у Си ри ји, Ли ба ну, 
Ира ку...  

2) Кра ље ви на Са у диј ска Ара би ја про гла ше на је 1932. го ди не уз све срд ну по др шку Ве ли ке 
Бри та ни је, у то вре ме во де ће европ ске си ле на под руч ју Бли ског ис то ка. С дру ге стра-
не, Ислам ска Ре пу бли ка Иран  је „ис ко ва на” у ог њу  ислам ске ре во лу ци је 1979,  ко ја је 
по мно го че му би ла ди рект на по сле ди ца др жав ног уда ра у Ира ну  1953. го ди не тј. пу ча 
ко јим је са вла сти сврг нут де мо крат ски иза бра ни пре ми јер Му ха мед Мо са дег, а ко ји је 
из ве ден у ре жи ји аме рич ке ЦИА, уз по др шку Ве ли ке Бри та ни је. 
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узев ши у об зир чи ње ни цу да зна чај ко ји је ислам (тј. ње го ве ин-
тер пре та ци је) имао у фор ми ра њу њи хо вог укуп ног др жав ног, на-
ци о нал ног и по ли тич ког иден ти те та да ле ко пре ва зи ла зи све дру ге 
ути ца је, ауто ри ра да се не ће упу шта ти у де таљ ни ју ана ли зу ових 
„се кун дар них“ фак то ра, већ ће исти би ти раз ма тра ни са мо у оној 
ме ри у ко јој то пот по ма же бо ље раз у ме ва ње цен трал не те ме. 

Та ко ђе, пред мет ра да на ме ће по тре бу за што пре ци зни јим де-
фи ни са њем кон тек ста у ко ме ће тер мин „ислам ска ши зма“ би ти ко-
ри шћен. Овај по јам, ко ји се у сво ме ужем зна че њу од но си на пр ву 
и нај ве ћу по де лу ме ђу му сли ма ни ма (на су ни те, ши и те и ха ри џи-
те) би ће ко ри шћен у сво ме нај ши рем зна че њу, као по јам под ко ји 
се под во ди чи та ва ле пе за мно го број них пра ва ца, шко ла и огра на ка 
исла ма. На тај на чин би ће пре ва зи ђе но пи та ње оправ да но сти до-
во ђе ња у исту ана ли тич ку ра ван ве ха биј ске и ши ит ске ин тер пре-
та ци је исла ма, уме сто нај че шће ко ри шће не ана ли тич ке па ра ле ле 
су ни зам - ши и зам. Ауто ри ра да сма тра ју да се ве ха би зам, без об-
зи ра на то што се у ли те ра ту ри нај че шће де фи ни ше тек као је дан 
од мно го број них по кре та у окви ру су нит ског исла ма, оправ да но 
мо же по сма тра ти кроз ви зу ру ду бљих по де ла ко је су, по пи та њи ма 
ту ма че ња и прак ти ко ва ња ве ре, по тре сле Уму тј. ислам ску за јед ни-
цу. Ар гу мент за то ауто ри ра да на ла зи у број ним кри ти ка ма, кон-
тра вер за ма и су ко би ма ко је овај вер ски по крет пра те (пре све га у 
ислам ском све ту) још од ње го вог осни ва ња.3)

1.БИТНЕПРЕТПОСТАВКЕКОНСТИТУИСАЊА
ПОЛИТИЧКИХСИСТЕМАУИСЛАМУ

1.1.Концептсувереностиуисламу

Схва та ње су ве ре ни те та у исла му се зна чај но раз ли ку је од оног 
по и ма ња ко је до ми ни ра европ ском, од но сно за пад ном по ли тич ком 
тра ди ци јом. Су ве ре ност, као свој ство ко је озна ча ва вр хов ну власт, 
у исла му при па да ис кљу чи во Бо гу. Ово свој ство му сли ман ски ми-
сли о ци озна ча ва ју пој мом алхукумија, ко ја во ди по ре кло од арап-

3) Оли вер По те жи ца у сво јој сту ди ји о ве ха би зму при ме ћу је сле де ће: „Као што и са ми ва-
ха би ти жу стро и бес ком про ми сно осу ђу ју дру ге му сли ма не и од ба цу ју њи хо ва уче ња, 
та ко су и ва ха бит ске иде је из ло же не же сто ким кри ти ка ма у ислам ском све ту, ка ко од 
стра не ши и та и су фи ја, та ко и од стра не број них су ни та.“ Ци ти ра но пре ма: Оли вер По-
те жи ца, Вехабијеизмеђуистинеипредрасуде, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 2007, стр. 
60.
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ске ре чи хукум ко ја у пре во ду зна чи „вла да ти“ или „упра вља ти“ (у 
са гла сно сти са Кур’аном и Су ном). „У му сли ман ској све тој књи зи 
Кур’ану, Бог се екс пли цит но опи су је као АлМалик, у зна че њу „вла-
дар“ (су ве рен), од но сно као АлМалик алМулк, у сми слу ‘но си-
лац веч не вла сти’ (су ве ре ни те та).“4) Ана лог но то ме, ислам ска по-
ли тич ка и прав на те о ри ја сма тра Бо га но си о цем нај ви ше вла сти, 
вр хов ним и је ди ним за ко но дав цем. Ова кво по и ма ње Бо га је оп ште 
при хва ће но у це ло куп ној ислам ској по ли тич кој те о ри ји и оно пре-
ва зи ла зи све по де ле у му сли ман ској за јед ни ци. Тај кон сен зус је на 
сна зи у чи та вом ислам ском све ту, без об зи ра да ли је реч о су ни ти-
ма, ши и ти ма или не ком дру гом ислам ском прав цу. По ислам ском 
уче њу, Алах сво ју ап со лут ну су ве ре ност ис ка зу је пре ко Бо жи јег 
за ко на са др жа ног у Кур’ану и Су ни ве ро ве сни ка Му ха ме да. За то 
ислам ска др жа ва мо ра би ти за сно ва на на Бо жи јем за ко ну тј. шари
ји (ше ри ја ту), и Бо жи ји „пред став ни ци“ на зе мљи мо гу упра вља ти 
му сли ман ском др жа вом са мо на осно ву ово га за ко на. У том сми-
слу „...ислам ска др жа ва је вр ста на ме сни штва, об лик де ле ги ра ног 
пред ста вља ња Ала ха као су ве ре на, јер је на ње го ве ‘пред став ни ке’ 
на зе мљи, од но сно вла да ре, пре нет део Бож је вла сти (су ве ре но-
сти). Али чак и у овом ви ду за сту па ња (ре гент ства), су ве ре ност 
при па да ис кљу чи во и са мо Бо гу“,5) те се та кав вид на ме сни штва 
мо же сма тра ти мар ги нал ном ауто но ми јом у спро во ђе њу Бо жи-
је вла сти. По ме ну ти део Бо жи је су ве ре но сти пр ви је, Кур’ан ским 
бла го сло вом, ужи вао по сла ник Му ха мед, да би на кон ње го ве смр-
ти функ ци ја на ме сни ка би ла ре гу ли са на ин сти ту ци јом ха ли фа та.6) 
С об зи ром да је Му ха мед  исто вре ме но био вер ски по гла вар, шеф 
др жа ве и вр хов ни вој ни за по вед ник, ње го ви на след ни ци, ха ли фи, 
та ко ђе су, као пред став ни ци Ала хаи чу ва ри ње го вог за ко на на зе-
мљи, за др жа ли све ове функ ци је. 

Иако је ислам ски кон цепт су ве ре но сти, у сво јој осно ви, до да-
на шњег да на остао до сле дан са др жа ју Кур’ан ске об ја ве, то ипак 
не зна чи да се он у пот пу но сти за др жао на по ла зним те о риј ским 
по зи ци ја ма. На и ме, те жња да се ком пле тан жи вот вер ни ка ре гу ли-
ше Кур’аном и Су ном по ка за ла је вре ме ном све сла бо сти ова квог, 

4) Оли вер По те жи ца, ИсламскарепубликаИмамаХомеинија:Појамсувереностиудели
маИмамаХомеинија, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град,  2006, стр. 20.

5) Исто, стр. 21.
6) Об лик вла да ви не у ко ме је вла дар (ха лиф) Му ха ме дов за ко ни ти на след ник, ко ји се би ра 

ме ђу нај по бо жни јим и нај и стак ну ти јим чла но ви ма му сли ман ске за јед ни це. Ти ту ла ха-
ли фа ни је на след на већ из бор на, и по то ме се раз ли ку је од ши ит ског кон цеп та има ма та.
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по сво јој су шти ни, те о ло шког и трен сце дент ног по и ма ња су ве ре-
ни те та. Са ши ре њем ислам ске др жа ве, до шло је и до усло жа ва ња 
дру штве них од но са и уско ро Кур’ан и Су на ни су би ли до вољ на 
ре гу ла ти ва. Но ви дру штве ни од но си не пре кид но су „про из во ди ли“ 
но ве си ту а ци је ко је Кур’аном и Су ном ни су би ле „об ра ђе не“. Ови 
иза зо ви до ве ли су до до но ше ња но вих нор ми, али су оне ин тер пре-
ти ра не као при ме на тј. при ла го ђа ва ње већ по сто је ћих ре гу ла ти ва 
на но во на ста ле од но се. Дру гим ре чи ма, ве о ма се во ди ло ра чу на да 
уче ње о Бо гу као је ди ном за ко но дав цу не бу де на ру ше но, што ће до 
да на шњих да на оста ти јед на од глав них ка рак те ри сти ка ислам ске 
ју ри спру ден ци је. У да љем раз во ју исла ма ха ли фе ће, као вр хов ни 
ту ма чи шарије, пра во ту ма че ња и при ме не ислам ских за ко на пре-
не ти на сво је пред став ни ке,  што ће до ве сти до на стан ка прак се
муџтехида(вер ско-прав них ауто ри те та) и мезхеба (вер ско-прав них 
шко ла), и фор ми ра ња кон цеп та иџтихада.7) На тај на чин Бо жи ји 
су ве ре ни тет је, ма кар у те о ри ји, остао при вид но нео кр њен. Ипак, 
у прак си, он се defacto оси пао и пре ла зио у ру ке ње го вих ово зе-
маљ ских пред став ни ка. Но ви ја исто ри ја је та ко ђе по ста ви ла сво је 
иза зо ве ислам ском кон цеп ту су ве ре ни те та. На кон осло бо ђе ња од 
ко ло ни јал не вла сти у ислам ски свет су про др ле за пад не мо дер ни-
стич ке иде је. То је за по сле ди цу има ло при хва та ње европ ских по-
ли тич ко-прав них мо де ла од стра не све ве ћег бро ја ислам ских др-
жа ва. Ове др жа ве на пу шта ју тра ди ци о нал ну фор му за ко но дав ства, 
уте ме ље ну на вер ским ауто ри те ти ма, и усва ја ју Устав као нај ви ши 
прав но-по ли тич ки акт, а са њи ме и ин сти ту ци је вла сти за сно ва-
не на европ ском по ли тич ком мо де лу. Усва ја њем Уста ва отво рен је 
про стор за тран сфер су ве ре ни те та, и мно ге ислам ске др жа ве про-
гла си ле су на род за но си о ца су ве ре не вла сти. Ме ђу тим, то и да ље 
ни је зна чи ло пот пу но при хва та ње европ ског кон цеп та су ве ре но-
сти. Ислам ска устав на прак са и кон цепт на род ног су ве ре ни те та се, 
у ве ћи ни слу ча је ва, бит но раз ли ку је од европ ског схва та ња по ме-
ну тих прин ци па. Осно ва тих раз ли ка је сте увек при сут но при зна-
ва ње су пре ма ти је исла ма, ма кар „са мо“ као др жав не ве ре, што за 
со бом им пли цит но по вла чи зах тев за по што ва њем Кур’ан ских нор-
ми, чи ме се за пра во ства ра јед но „вр зи но ко ло“. Тај за ча ра ни круг 
мо жда нај бо ље осли ка ва Хо ме и ни је ва те за о ислам ској др жа ви као 
по ли тич ком пред став ни штву, ство ре ном на осно ву на род не во ље, 

7) Ра ди се о ве о ма сло же ној ди сци пли ни ислам ске прав не на у ке (Фикх), и пред ста вља 
про цес у ко ме ислам ски струч ња ци на сто је да на кон крет на пи та ња при ме не Бо жи је 
пра во. 
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ра ди спро во ђе ња Бо жи јих за ко на.8) Њо ме се круг за тва ра упра во 
та мо где је и по чео.

Исламскашизмабитнекарактеристике

По де ле у му сли ман ској за јед ни ци по че ле су убр зо на кон Му-
ха ме до ве смр ти, да кле већ у пе ри о ду ра ног ха ли фа та. Му ха мед за 
жи во та ни је од ре дио сво га на след ни ка, те су на кон ње го ве смр ти  
му сли ма ни би ли при ну ђе ни да ме ђу со бом са ми иза бе ру но вог во-
ђу. Оп ште при хва ће ним ста вом да Му ха мед не мо же би ти на сле ђен 
у свој ству Бо жи јег по сла ни ка, пи та ње на сле ђа све ло се на пи та ње 
да љег упра вља ња му сли ман ском за јед ни цом.9) Пр ва дво ји ца ха ли-
фа, Абу Бе кр и Омар, ужи ва ли су ве ћин ску по др шку ме ђу вер ни ци-
ма, али се из бор Осма на ибн Афа на на по ло жај тре ћег ха ли фе по-
ка зао као спо ран.10) Окре нув ши до бар део му сли ма на про тив се бе, 
Осман је скон чао као жр тва за ве ре, што је пред ста вља ло увер ти ру 
у кр ва ви гра ђан ски рат ко јим ће би ти по се ја но се ме раз до ра ко је ће 
трај но по де ли ти ислам ску за јед ни цу на три ве ли ка вер ска огра на-
ка - су ни те, ши и те и ха ри џи те.11) 

Још за вре ме из бо ра Абу Ба кра на ме сто ха ли фа, по сто ја ла је 
стру ја вер ни ка ко ја је сма тра ла да ти ту ла на след ни ка мо ра оста ти у 
окви ру Му ха ме до ве по ро ди це. Ка ко Му ха мед ни је оста вио му шке 
по том ке, ова стру ја, оку пље на око Му ха ме до вог не ћа ка и зе та Али-
ја ибн Аби Та ли ба, сма тра ла је да ње му при па да пра во ду хов ног и 
све тов ног на сле ђа. Ипак, Али је био при ну ђен да при хва ти из бор 
пр ве дво ји це ха ли фа, али ка да га је из бор за о би шао по тре ћи пут, 
ње го ва стран ка ши’атАли по че ла је да се све отво ре ни је су прот-
ста вља но во и за бра ном ха ли фи. Осма но ва вла да ви на до ве ла је до 

8)  Ова те за чи ни су шти ну Хо ме и ни је вог  кон цеп та на род ног су ве ре ни те та.
9)  Му сли ма ни ве ру ју да је Му ха мед  по след њи у ни зу про ро ка и сто га је об ја ва ко ју је он 

до нео (Кур’ан) та ко ђе по след ња Бо жи ја об ја ва.
10) Ре ак ци ју је нај ве ро ват ни је иза зва ла чи ње ни ца Осман при па дао по ро ди ци Ума ја да, 

по ро ди ци чи ји су се чла но ви у по чет ку су прот ста ви ли Му ха ме до вом про по ве да њу 
Ала хо ве исти не. Ме ђу тим, по сто је и дру га чи ја ми шље ња ко ја за го ва ра ју те зу да су 
не за до вољ сто ис про во ци ра ли знат но прак тич ни ји раз ло зи, пре све га ко рум пи ра ност, 
не по ти зам и ко ри сто љу бље тре ћег ха ли фа. За ви ше ви де ти текст Фре да М. До не ра 
“Му ха мед и Ха ли фат”, у:ОксфордскаисторијаИслама (при ре дио Џон Л. Еспо зи то), 
Kлио, Бе о град,  2002.

11) Ауто ри ра да ко ри сте тер мин „огра нак“ за три по ме ну те гру па ци је ко је су нај за сту пље-
ни је у Исла му, из бе га ва ју ћи тер мин „сек та“ због не га тив ног при зву ка ко ји он са со бом 
но си у за пад ном све ту. Ме ђу тим, најaдекватнији тер мин за озна ча ва ње ових гру па (ба-
рем у пе ри о ду њи хо вог на стан ка) би био „стран ка“. Тер мин “ши и зам” во ди по ре кло од 
иза ра за ши’атАли, што у до слов ном пре во ду са арап ског зна чи „Али је ва стран ка“. 
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оп штег не за до вољ ства ко је је кул ми ни ра ло отво ре ном по бу ном у 
Ме ди ни 656. го ди не, ка да је у оп штем ме те жу ха ли фа уби јен. На-
кон ње го ве смр ти му сли ман ску за јед ни цу за хва ти ла по мет ња и она 
је ла га но кли зи ла у анар хи ју. Као два нај ја ча пре тен ден та за ти-
ту лу но вог ха ли фе ис ту пи ли су Али, ко га су ње го ве при ста ли це у 
Ме ди ни, од мах по уби ству Осма на, про гла си ле за но вог ха ли фа, и 
Осма нов ро ђак Му а ви ја, ина че упра ви тељ Да ма ска. Из овог су ко-
ба, Али је иза шао као при вид ни по бед ник и по стао че твр ти ха лиф. 
Ме ђу тим, шан су да у пот пу но сти по ра зи свог глав ног су пар ни ка, 
Али је про коц као 657. го ди не, у би ци код Си фи на, ка да је при хва-
тио Му а ви ји ну по ну ду да, ка ко би се спре чи ло бра то у би лач ко кр во-
про ли ће, су коб усту пи ме сто пре го во ри ма. Ова од лу ка се по Али ја 
по ка за ла као ви ше стру ко по губ на. Као пр во, због ње је из гу био 
део сво јих след бе ни ка, ко ји ће фор ми ра ти за себ ну стран ку, на да-
ље у Исла му по зна ту као ха ри џи ти. Дру го, Му а ви ја се по ка зао као 
знат но ве шти ји по ли ти чар од Али ја. Вешт у мал вер за ци ја ма и ин-
три га ма, он ће убр зо знат но осла би ти Али јев по ли тич ки ути цај, 
а за тим ће га и вој но угро зи ти. Ипак, Али ће оста ти „пра во вер ни 
ха лиф“ до кра ја свог жи во та. Ко нач ни уда рац не ће му за да ти ње гов 
огор че ни про тив ник већ не ка да шње при ста ли це - па шће као жр тва 
ха ри џит ске осве те. На кон ње го ве смр ти Му а ви ја ће пру зе ти власт 
и ус по ста ви ти Ума јад ски (Ома јад ски) ха ли фат у Да ма ску.

Та ко је до шло до пр ве и нај зна чај ни је по де ле у исто ри ји исла-
ма. Му а ви ји ни след бе ни ци пред ста вља ће ну кле ус ве ћин ског су-
нит ског исла ма. Њи хо во уче ње о ха ли фа ту Дар ко Та на ско вић опи-
су је на сле де ћи на чин: “Пре ма пр во бит ном су нит ском ста ву, ха ли-
фа мо же би ти име но ван или иза бран, по ре клом оба ве зно из пле-
ме на Ку рејш,12) а по да ни ци му ду гу ју без у слов ну по кор ност чак и 
ка да гре ши“.13) Али је ви след бе ни ци фор ми ра ће дру ги бит ни огра-
нак исла ма- ши и зам, оста ју ћи до след ни сво ме уве ре њу да ве на ма 
ду хов них и све тов них во ђа му сли ма на мо ра те ћи Му ха ме до ва крв. 
Они су за сво је по гла ва ре тј. има ме би ра ли ис кљу чи во Му ха ме до ве 
ди рект не по том ке. Су коб ши и та и су ни та, су коб ко ји је за по чео у 
„ра ном де тињ ству“ ове ве ли ке ве ре, оста ће до да на шњих да на је-
дан од глав них из во ра не ста бил но сти у исла му. 

12) На зив Му ха ме до вог пле ме на.
13) Дар ко Та на ско вић, Исламдогмаиживот, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град,  2008, 

стр. 162.
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Уко ли ко ана ли зи ра мо глав не ка рак те ри сти ке ове ши зме, при-
ме ти ће мо да је она по сво ме ка рак те ру би ла пре све га по ли тич ке 
при ро де, јер се ра ди ло о бор би за Му ха ме до во на сле ђи ва ње, што се 
не дво сми сле но мо же ока рак те ри са ти као бор ба за власт. Ме ђу тим, 
при мет на је још јед на бит на ди мен зи ја ово га рас ко ла. То је ге не-
а о ло шка ди мен зи ја. Му сли ман ске гла ве ши не су увек на сто ја ле да 
сво је по ре кло ге не а о ло шки до ве ду у ве зу са ку реј шит ском ло зом 
(су ни ти), од но сно са Му ха ме до вом нај у жом по ро ди цом (ши и ти). 
Те о ло шки кон текст овај рас кол до би ће не што ка сни је, јер ка ко смо 
већ по ме ну ли, по сто ја ло је оп ште са гла сје да Бо жи јих по сла ни ка 
по сле Му ха ме да на зе мљи не мо же и не ће би ти. Тек да љим раз во-
јем ши и зма, по де ла ће би ти про ду бље на и зна чај ним те о ло шким 
раз ли ка ма, пре све га уче њем о ми стич ном зна че њу Кур’ана ко ме 
је Му ха мед под у чио Али ја, и ве ро ва њем у Бо жан ску про ми сао ко ја 
сто ји иза ре чи и по сту па ка по то њих има ма,14) и ко ја се као свој ство 
пре но си пу тем крв не ло зе, те и по и сто ве ћи ва њем по след њег, два-
на е стог има ма Мах ди ја са ме си јом чи ји ће по вра так озна чи ти крај 
вре ме на.15) 

На кон пр ве ши зме, ислам ска за јед ни ца на ста ви ла је да се де ли 
на мно штво пра ва ца, шко ла и по кре та, чи ме се, ка ко то при ме ћу је 
Дар ко Та на ско вић, „...је дин стве но ста бло ве ре раз гра на ло у пра ву 
кро шњу“.16) Ана ли зи ра ју ћи узро ке, по во де и мо ти ве да љих по де ла 
у исла му Оли вер По те жи ца из во ди за кљу чак да су ти рас ко ли би ли 
узро ко ва ни пре све га: те о ло шким не сла га њи ма, раз ли ка ма у вер-
ско-прав ним уче њи ма, од но сом пре ма ми сти ци зму у исла му, за го-
ва ра њем по врат ка осно ва ма исла ма и об на вља њу из вор них ислам-
ских уче ња.17) За нас су бит не две ли ни је ових по то њих рас ко ла: 
те о ло шка и она ре форм ско-фун да мен та ли стич ка.18) Ве ха би зам, 
зва нич на вер зи ја исла ма у Са у диј ској Ара би ји, вер ски је по крет 
из ни као упра во на овим ли ни ја ма по де ле. 

14) Ово уче ње је код ши и та по зна то као ма’сум, и под њом се озна ча ва не по гре ши вост 
има ма, ко ја про из и ла зи из њи хо ве на дах ну то сти Ала хом.

15) Ова ве ро ва ња ка рак те ри стич на су за иран ске ши и те, по зна те још и као „Два не сто и мам-
ски ши и ти“ или „Џа фа ри ти“ 

16) Дар ко Та на ско вић, Исламдогмаиживот, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град,  2008. 
стр. 160.

17) Оли вер По те жи ца, Вехабијеизмеђуистинеипредрасуде, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 
2007. 

18) По треб но је ис та ћи да су ова два прав ца по де ле ме ђу соб но ду бо ко ис пре пли та на, и да 
се из ме ђу њих, су штин ски гле да но, не мо же по ву ћи стро га дин стинк ци ја.
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Ве ха би зам се че сто де фи ни ше као ра ди кал но фун да мен та ли-
стич ки, тра ди ци о на ли стич ки ре форм ски по крет у окви ру су нит-
ског исла ма.19) Ње га је у 18. ве ку уте ме љио ше ик Му ха мед ибн Абд 
ал Ва хаб, о чи јем уче њу ће мо де таљ ни је го во ри ти ка сни је у ра ду. 
Ва жно је ис та ћи да се ра ди о јед ном од пр вих ре форм ских по кре та 
у ислам ском све ту, ко ји је као свој циљ по ста вио по вра так исла ма 
на пут СалафасСалиха тј. по бо жних пре да ка из пр ве три ге не-
ра ци је му сли ма на. Иако је на стан ку овог по кре та „ку мо ва ло“ пре 
све га не за до вољ ство те о ло шким ино ва ци ја ма, де ви ја ци ја ма и ре-
ви зи јом ве ре, ре фор ма ко ју је овај по крет спро вео та ко ђе је има ла и 
сво ју по ли тич ку ди мен зи ју чи је ће да ле ко се жне по сле ди це од и гра-
ти пре суд ну уло гу у ства ра њу са у диј ске др жа ве. Рас по де ла вла сти 
из ме ђу два цен тра мо ћи, по ли тич ког и вер ског, ко ја је већ у ра ној 
фа зи обе ле жи ла овај вер ски по крет, на сна зи је и да ље, и пред-
ста вља ка мен те ме љац др жав ног устрој ства Кра ље ви не Са у диј ске 
Ара би је. 

2.КРАЉЕВИНАСАУДИЈСКААРАБИЈАВЕХАБИЗАМКАО
ОСЛОНАЦТРАДИЦИОНАЛНЕАУТОКРАТИЈЕ

2.1.Структураполитичкевласти

Са вре ме ни по ли тич ки си стем Са у диј ске Ара би је мо же се ока-
рак те ри са ти као тра ди ци о нал на ап со лут на мо нар хи ја уте ме ље на 
на фун да мен та ли стич кој ин тер пре та ци ји ислам ског пра ва. Реч је 
о кла сич ном при ме ру ауто крат ског об ли ка вла да ви не у ко ме не ма 
из бор ног за ко но дав ног те ла ни ти пи са ног Уста ва.20) Исти на, по сто-
ји Основ ни за кон ко ји вр ши уло гу нај ви шег прав ног ак та, али је 
он про кла мо ван у ви ду кра љев ског де кре та, ис кљу чи во са ци љем 
ко ди фи ко ва ња би ро крат ских про це ду ра и ја ча ња цен трал не вла сти 

19) Ме ђу тим, по сто је и дру га ми шље ња ко ја ве ха би зам свр ста ва ју ван окви ра су нит ског 
исла ма. Та кав став по др жа ва чи ње ни ца да ва ха би ти не при зна ју бес по го вор ни ауто ри-
тет ни јед ном од че ти ри су нит ска мезхеба (вер ско-прав на шко ла), и да за бра њу ју мно ге 
вер ске оби ча је ко ји се прак ти ку ју ши ром ислам ског све та. Ауто ри овог ра да за сту па ју 
став да упра во ова из ра зи то критчка на стро је ност ва ха би зма пре ма дру га чи јим ин тер-
пре та ци ја ма исла ма, укљу чу ју ћи ту и су нит ску, оне мо гу ћу је пот пу но под во ђе ње овог 
по кре та под ве ћин ски огра нак исла ма. 

20) Гра ђа ни Са у диј ске Ара би је сма тра ју Кур’ан сво јим Уста вом. Основ ним за ко ном из 
1992. го ди не зва нич но је по твр ђен устав ни ка рак тер ово га све тог спи са. У чла ну 1. ово-
га до ку мен та на ве де но је: „Кра ље ви на Са у диј ска Ара би ја је су ве ре на ислам ска др жа ва 
са бо жи јом књи гом и про ро ко вом су ном као Уста вом...“, /24/ 6/2011/, http://sa u dinf.com/
main/c541.htm



- 320 -

УТИЦАЈИСЛАМСКИХРАСКОЛА...ЖивојинЂуриђ,ВладимирАјзенхамер

кра ља.21) Иако су Основ ним за ко ном но ми нал но ува же на основ на 
гра ђан ска пра ва, овај до ку мент не са др жи ни јед ну екс пли цит ну 
кла у зу лу ко ја би по да ни ци ма са у диј ског кра ља га ран то ва ла пра во 
на сло бо ду ве ре, сло бо ду го во ра, скуп шти ну и по ли тич ку пар ти-
ци па ци ју. С дру ге стра не, у ње му не по сто је ни од ред бе ко је у би-
ло ком сми слу огра ни ча ва ју кра љев ску власт, чи ме је ап со лу ти зам 
као прин цип вла да ња defacto ле га ли зо ван. Тра ја њу и ста бил но сти 
ова квог устрој ства вла сти пре суд но до при но си од су ство из бор не 
по ли тич ке прак се и не по сто ја ње На род не скуп шти не.22) По ли тич ке 
пар ти је, рад нич ки син ди ка ти и про фе си о на ла на удру же ња су за-
бра ње ни.

Др жав но уре ђе ње Са у диј ске Ара би је од ли ку је ве о ма јед но-
став на и мо ни стич ка струк ту ра вла сти. Са у диј ски мо нарх у сво јим 
ру ка ма кон цен три ше вр хов ну све тов ну (др жав ну), ду хов ну и  три-
бал ну власт. У уло зи нај ви ше све тов не вла сти краљ исто вре ме но 
вр ши функ ци ју по гла ва ра др жа ве, пред сед ни ка вла де и вр хов ног 
вој ног ко ман дан та. Као по гла вар за јед ни це му сли ма на, он пред ста-
вља вр хов ни вер ски ауто ри тет и но си лац је ти ту ле „Чу вар две све те 
џа ми је“. У свој ству ше и ка он је и вр хов ни пле мен ски ста ре ши на. 

Као је дан од по след њих свет ских ап со лут них мо нар ха са у диј-
ски краљ „ужи ва“ ве о ма ве ли ку по ли тич ку моћ. Је ди но огра ни че ње 
кра љев ске вла сти чи не оп ште нор ме исла ма, про пи са не Кур’аном 
и Су ном, од но сно шаријом ко ја из њих про из ла зи. Ко ри сте ћи се 
пре ро га ти ви ма кра љев ске вла сти, са у диј ски мо нарх про гла ша ва 
сво га на след ни ка,23) за ко га је у др жав ном апа ра ту ауто мат ски ре-
зер ви са на функ ци ја за ме ни ка пре ми је ра. Као пре ми јер краљ по-
ста вља све ми ни стре, вла ди не зва нич ни ке ви шег ран га, гу вер не ре 
про вин ци ја, ам ба са до ре и дру ге иза сла ни ке.24) У уло зи вр хов ног 

21) С об зи ром да Кур’аном  и Су ном, као при мар ним из во ром ша ри је, ни су об у хва ће на 
мно га ва жна др жав нич ка пи та ња, о че му је већ би ло ре чи у ра ду, са у диј ски вла да ри су 
функ ци о ни са ње вла де ре гу ли са ли број ним за ко ни ма про кла мо ва ним у ви ду де кре та. 
Краљ Фахд је 1992. го ди не об је ди нио ове за ко не у је дан је дин стве ни до ку мент под на-
зи вом „Глав ни ко декс“ или „Основ ни за кон о вла сти“.

22) Из у зе так су из бо ри ко ји су на ло кал ном ни воу одр жа ни 2005. го ди не, ка да су гра ђа ни 
са ми би ра ли по ло ви ну чла но ва оп штин ских ве ћа. Дру гу по ло ви ну са зи ва ових ве ћа 
од ре дио је краљ.

23) Ка ко прин цип сук це си је ни је од ре ђен нор ма ма исла ма, кра ље ва во ља и оби чај но пра во 
игра ју кључ ну уло гу про це су из бо ра пре сто ло на след ни ка. У на ме ри да про цес на сле-
ђи ва ња про це ду рал но учвр сти, ак ту ел ни са у диј ски мо нарх, краљ Аб ду лах, уста но вио 
је 2006. го ди не Ко ми тет са у диј ских прин че ва, ко ме је на ме нио зна чај ну уло гу у из бо ру 
бу ду ћих са у диј ских вла да ра. 

24) Глав не по зи ци је у вла ди и оста ла ви ша на ме ште ња у др жав ном апа ра ту су по пра ви лу 
ре зер ви са на за чла но ве кра љев ске по ро ди це. Иако је у вре ме  вла да ви не кра ља Фах да 
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вој ног ко ман дан та са у диј ски вла дар вр ши име но ва ње свих ви ших 
офи ци ра. Ка ко не по сто ји из бор но за ко но дав но те ло, ком плет на 
ле ги сла тив на де лат ност ре а ли зу је се у ви ду кра љев ских де кре та, 
или у фор ми ми ни стар ских де кре та, ко је та ко ђе одо бра ва лич но 
краљ. Глав ну из вр шну власт вр ши Ве ће ми ни ста ра25) ко је пред ста-
вља сре ди шњи круг вла де. Ка ко је функ ци ја пре ми је ра зва нич но 
укло ње на из др жав ног уре ђе ња,26) краљ у свој ству пред сед ни ка Ве-
ћа ми ни ста ра defactoоба вља пре ми јер ску функ ци ју. По ло жај ње-
го вог за ме ни ка при па да прин цу пре сто ло на след ни ку, док сле де ћи 
принц у ре ду сук це си је игра уло гу дру гог за ме ни ка. По ред кра ља 
и прин ца пре сто ло на след ни ка, Ве ће ми ни стра чи не три кра љев ска 
са вет ни ка ко ји зва нич но вр ше функ ци је др жав них ми ни ста ра без 
порт фе ља, за тим пет др жав них ми ни ста ра и ше фо ви два де сет ми-
ни стар ста ва (ре сор ни ми ни стри). Све чла но ве ово га ве ћа по ста вља 
ди рект но краљ, и они су од го вор ни са мо ње му. Ман дат чла но ва 
из но си че ти ри го ди не.

Ве ће ми ни ста ра по се ду је ве о ма ши ро ка овла шће ња, и ње го ва 
моћ про из ла зи ди рект но од кра ља. Ово ве ће, ко је у се би об је ди њу је 
пре ро га ти ве за ко но дав не и из вр шне вла сти, са ста је се је дан пут не-
дељ но ка ко би ру ко во ди ло нај ва жни јим др жав ним пи та њи ма. Ве ће 
пла ни ра уну тра шњу, спољ ну, фи нан сиј ску, еко ном ску, обра зов ну 
и од брам бе ну по ли ти ку зе мље. Оно пла ни ра и све јав не по сло ве 
др жа ве и над гле да њи хо ву ре а ли за ци ју. Та ко ђе, оно пре и спи ту је 
од лу ке са ве то дав ног ве ћа (Меџлис алШура). Од лу ке овог Ве ћа 
има ју пре по ру чу ју ћи ка рак тер, и њи хо ва пу но ва жност усло вље на 
ве ри фи ка ци јом од стра не са у диј ског кра ља. Ве ће је овла шће но да 
из да је ми ни стар ске де кре те, при че му је кра ље ва са гла сност та ко ђе 
нео п ход на. 

Сле де ће ва жно др жав но те ло је сте МеџлисалШура, ко је игра 
уло гу са ве то дав ног ве ћа. Ово ве ће је ис пр ва осно ва краљ Абд ал 
Азиз 1927. го ди не,  и та да је оно, са са мо осам чла но ва, пред ста-
вља ло цен трал но је згро вла де. Вре ме ном се број чла но ва ово га те-
ла уве ћа вао, али је оно уки ну то 1957. го ди не ка да су ње го ве над ле-

знат но уве ћа на при сут ност ни жих ста ле жа у вла да ју ћим те ли ма (про це њу је се да је 
1992. го ди не 75% чла но ва вла де би ло је из ре до ва гра ђан ства), на че лу кључ них ми ни-
стар ства (Ми ни стар ства од бра не, Ми сни стар ства уну тра шњих по сло ва, Ми ни стар ства 
спољ них по сло ва, и Ми ни стар ства за јав не по сло ве) и да ље се на ла зе са у диј ски прин-
че ви.

25)  Ве ће ми ни ста ра је осно ва но је кра љев ским де кре том из 1953. го ди не, за вре ме вла да-
ви не кра ља Абд ал Ази за. 

26) Пре ми јер ско ме сто је уки ну то кра љев ским де кре том из 1964. го ди не.
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жно сти пре не те на Ве ће ми ни ста ра.27) МеџлисалШура је по но во 
ус по ста вљен 1993. го ди не, ка да му је краљ Фахд на ме нио функ-
ци ју кон сул та тив ног са ве та. Ње го ва уло га је да са ве ту је кра ља и 
Ве ће ми ни ста ра, на ро чи то у обла сти еко но ми је и дру штве ног раз-
во ја. У ње гов де ло круг та ко ђе спа да и област ме ђу на род ног пра ва 
(ме ђу на род ни за ко ни, по ве ље, уго во ри, спо ра зу ми и до зво ле). При 
овом ве ћу осно ва но је и осам ко ми те та ко ји се ба ве: ислам ским 
пи та њи ма, фи нан сиј ским и еко ном ским пи та њи ма, без бе до но сним 
и обра зов ним пи та њи ма, услу га ма и по год но сти ма, од ред ба ма и 
ад ми ни стра тив ним по сло ви ма, кул тур ним и ин фор ма ци о ним про-
бле ми ма. Ак ту ел ни са зив Меџлиса са сто ји се од пред се да ва ју ћег и 
150 чла но ва. Њих име ну је краљ на пе ри од од че ти ри го ди не. По ис-
те ку овог ман да та фор ми ра се но ви Меџлис, у ко ме но во и ме но ва ни 
чла но ви мо ра ју чи ни ти нај ма ње по ло ви ну са зи ва.  

Ре ги о нал на упра ва је цен тра ли зо ва на и за сни ва се на по де ли 
кра ље ви не на 13 ад ми ни стра тив них ре ги ја (еми ра та). На че лу сва-
ке ре ги је на ла зи се емир тј. гу вер нер ко ји пред се да ва ре ги о нал ним 
ве ћем. Еми ре по ста вља краљ и они су, иако фор мал но под ре ђе-
ни ми ни стру уну тра шњих по сло ва, у прак си од го вор ни ди рект но 
ње му. С об зи ром на ва жност овог на ме ште ња, оно је ре зер ви са но 
ис кљу чи во за чла но ве кра љев ске по ро ди це. Упра ва над ва жни јим 
про вин ци ја ма до де љу је се кра ље вој ужој по ро ди ци (бра ћи и си-
но ви ма), док се ма ње зна чај ни еми ра ти до де љу ју чла но ви ма ши ре 
по ро ди це. Глав на ду жност гу вер не ра је сте да над гле да рад пред-
став ни ка цен трал них и оп штин ских вла сти у сво јој ре ги ји. Он је и 
ко ман дир ло кал не ми ли ци је и за по вед ник јед ни ни ца На ци о нал не 
гар де ста ци о ни ра них на те ри то ри ји под ње го вом упра вом. 

Ре ги о нал ним ве ћи ма је, на ни воу про вин ци ја, на ме ње на са ве-
то дав на уло га слич на оној ко ју, на ни воу кра ље ви не, имаМеџлис. 
Њих чи не ше фо ви вла ди них ор га на да те про вин ци је, а у њи хов 
са став мо ра би ти укљу че но и нај ма ње де сет струч ња ка из ре до ва 
обич ног гра ђан ства. Ва жно је ис та ћи да је и у овом слу ча ју краљ, 
а не емир, тај ко ји име ну је чла но ве ве ћа. Те о риј ски гле да но, пред-
ви ђе но је да ре ги о нал на власт функ ци о ни ше на сле де ћи на чин: ре-
ги о нал на ве ћа, у пи та њи ма ло кал не по ли ти ке, са ве ту ју еми ра, ко ји 
по том о овим пред ло зи ма оба ве шта ва ми ни стра уну тра шњих по-

27) Уки да њеМеџлиса и пре но ше ње ње го вих овла шће ња на Ве ће ми ни стра има ло је за циљ 
ус по ста вља ње мо дер ни јег си сте ма др жав не упра ве, ко ји би се успе шни је но сио са по-
сле ди ца ма „нафт ног бу ма“ ко ји је по ло ви ном два де се тог ве ка дра стич но уве ћао еко-
ном ску моћ Са у диј ске Ара би је и тран сфор ми сао је у во де ћу свет ску нафт ну си лу.
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сло ва, ко ји пред ло ге да ље про сле ђу је Ве ћу ми ни ста ра. У прак си је, 
ме ђу тим, овај ла нац над ле жно сти мно го јед но став ни ји и сво ди се 
на ди рект ну ко му ни ка ци ју из ме ђу кра ља и про вин циј ских еми ра.  

(Са у диј ска пи ра ми да мо ћи) 
Пра во суд ни си стем Кра ље ви не за сно ван је на ха ни ба лит ској 

ин тер пре та ци ји ша ри је,28) и функ ци о ни ше као про ду же так кра ље-
вог ауто ри те та. Кич му пра во су ђа чи ни ми ни стар ство прав де ко-
је ко ор ди ни ра рад ви ше од 300 ша риј ских су до ва. Краљ по ста вља 
ми ни стра прав де из ре до ва ста ри јег све штен ства (уле ме). У сво ме 
ра ду ми ни стар прав де се осла ња на Вр хов ни прав ни са вет, те ло 
ко је чи ни 11 ис так ну тих пред став ни ка уле ме. Овај са вет над гле да 
рад су до ва, да је прав на ми шље ња и одо бра ва ка зне на смрт, ам пу-
та ци ју и ка ме но ва ње. Од 1983. го ди не уве де на је прак са по ко јој, 
као пред у слов бу ду ћег ми ни стар ског на ме ште ња, ми ни стар прав де 
мо ра пр во вр ши ти ду жност ше фа Вр хов ног прав ног са ве та. Са у-
диј ски суд ски си стем је тро сте пен и са сто ји се од три вр сте су до ва. 
То су: 1.) Глав ни тј. екс пе ди тив ни су до ви, ко ји во де јед но став ни-
је кри вич не слу ча је ве; 2.) Ше ри јет ски тј. апе ла ци о ни су до ви, над-
ле жни за озбиљ ни је кри вич не пре кр ша је; 3.) Вр хов ни суд прав де, 
над ле жан за про ве ру нај о збиљ ни јих слу ча је ва и над гле да ње ра да 
ни жих су до ва. У слу ча ју озбиљ ни јих пре сту па за ко је је ша ри јом 
пред ви ђе на смрт на ка зна,29) оп ту же на стра на се са слу ша ва пред 
тро ји цом су ди ја ни жег су да. Пре су ду ни жег су да по том пре и спи ту-

28) Ин тер пре та ци ја ислам ског пра ва ка рак те ри стич на за ха ни ба лит скимезхеб ко ме при-
па да око 6% му сли ма на у све ту (пре те жно на Ара биј ском по лу о стр ву). Ха ни ба лит ска 
шко ла сма тра се нај кон зер ва тив ни јом прав ном шко лом су нит ског исла ма.

29) У нај те же зло чи не убра ја ју се уби ство са пред у ми шља јем, тр го ви на нар ко ти ци ма али и 
не до лич но сек су ал но по на ша ње (пре љу ба, про ми ску и тет ност, хо мо сек су ал ност и сл.).
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је пет су ди ја апе ла ци о ног су да, да би по том слу чај био про сле ђен 
Вр хов ном су ду прав де ра ди по твр де. За вр шну реч у про це су има 
краљ, ко ме се пре су да под но си на одо бре ње. Оп ту же ни има пра-
во жал бе, и том слу ча ју цео по сту пак се још је дан пут по на вља. С 
об зи ром да се краљ на ла зи на вр ху пра во суд ног си сте ма, он игра 
уло гу нај ви шег апе ла ци о ног су да и има пра во ве та на пре су де ко је 
из ри че Вр хов ни суд.

Из све га на ве де ног ја сно је да по ли тич ко уре ђе ње да на шње 
Са у диј ске Ара би је, и по ред ре фор ми у прав цу мо дер ни за ци је, и да-
ље ве о ма да ле ко од јед ног мо дер ног по ли тич ког си сте ма у ко ме би 
би ла за до во ље на и за шти ће на основ на по ли тич ка пра ва гра ђа на. 
Глав не пре пре ке озбиљ ни јим про ме на ма је су, пре све га, кра љев 
ап со лу ти зам, „по тем ки нов ски“ ин сти ту ци о на ли зам (ин сти ту ци је 
у пот пу но сти ли ше не сва ке мо гућ но сти ауто ном ног од лу чи ва ња) 
и не по ти зам као глав на де тер ми нан та по ли тич ких про це са. Ово 
по след ње пред ста вља на ро чи то ве ли ки про блем, јер краљ на ме-
ште њи ма и бе не фи ци ја ма „ку пу је“ по др шку оста лих чла но ва кра-
љев ске по ро ди це, чи ја број ност зна чај но су жа ва про стор за уче шће 
обич них гра ђа на у по ли тич ком жи во ту. Ка ко су по ли тич ке пар ти је, 
син ди ка ти, из бо ри и дру ги об ли ци по ли тич ке пар ти ци па ци је гра-
ђа на ста вље ни из ван за ко на, мо гућ ност гра ђа на да са ми до при не су 
сла бље њу кра ље вог ап со лу ти зма све де на је ти ме на ми ни мум. По-
след њих не ко ли ко го ди на би ло је ин ди ци ја да се по ли тич ка кли ма 
по ла ко ме ња, и да је де ли мич на де мо кра ти за ци ја ипак мо гу ћа. Та ко 
је, на при мер, Ве ће ми ни ста ра 2003. го ди не упо зна ло јав ност са 
сво јом на ме ром да уве де из бо ре на ко ји ма би гра ђа ни са ми би ра ли 
јед ну тре ћи ну чла но ва МеџлисаалШуре. Ипак, до да на шњег да на 
та кви из бо ри ни су рас пи са ни. Очи глед но је да не по сто ји истин ска 
по ли тич ка во ља да се учи не зна чај ни ји ко ра ци у прав цу де мо кра-
ти за ци је си сте ма. Из бо ри одр жа ни 2005. го ди не, на ко ји ма су гра-
ђа ни би ра ли  по ло ви ну чла но ва оп штин ских ве ћа, од ма лог су зна-
ча ја (сра змер но зна ча ју ових ве ћа у др жав ном апа ра ту) за про цес 
де мо кра ти за ци је и ви ше су „шмин кер ског“ ка рак те ра. Као „шмин-
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ка“ мо же се ока рак те ри са ти и по ста вља ње Нур ал Фа јез на по ло жај 
за ме ни ка ми ни стра про све те, у фе бру а ру 2009, чи ме је Са у диј ска 
Ара би ја до би ла пр вог жен ског чла на вла де у сво јој исто ри ји.30) 

2.2.Улогавахабизмауконституисањуполитичкогпоретка

Из прет ход ног опи са по ли тич ког устрој ства Кра ље ви не Са-
у диј ске Ара би је, еви дент но је да ле ги ти ми тет кра љев ске вла сти 
по чи ва на два сту ба - ди на стич ком и ре ли гиј ском. У том сми слу 
ве о ма је ва жно ис та ћи зна чај ко ји је за фор ми ра ње са у диј ске мо-
нар хи је имао по ли тич ки и по ро дич ни са вез ус по ста вљен 1747. го-
ди не, из ме ђу Мо ха ме да ибн Са у да, осни ва ча вла да ју ће ди на сти је 
Ал Са уд, и пу ри тан ског све ште ни ка и ре фор ма то ра Му ха ме да ибн 
Абд ал Ва ха ба, твор ца ве ха биј ског исла ма.

У 18. ве ку ве ћи део Ара биј ског по лу о стр ва био је под Осман-
ском вла шћу. Ипак, тур ска власт је ви ше до ла зи ла до из ра жа ја на 
за па ду по лу о стр ва (где су ло ци ра ни све ти гра до ви Ме ка и Ме ди на) 
не го у пу стињ ским обла сти ма, у ко ји ма су  „сва ки гра дић и оаза 
има ли сво је вла да ре, а они су ства ра ли сво је ше и ка те и еми ра те.“31) 
У та квим окол но сти ма на стао је је дан од нај сна жни јих ре фор ма-
тор ских по кре та у исла му, чи ји је осни вач и ду хов ни во ђа био Му-
ха мед ибн Абд ал Ва хаб. Овај ве ли ки ислам ски ре фор ма тор, чи ја је 
ин тер пре та ци ја исла ма и да нас из вор број них кон тра вер зи, устао 
је про тив мар ги на ли за ци је и де гра да ци је ве ре ко ја је то ком 18. ве ка 
за хва ти ла му сли ман ски свет. Ва хаб је зах те вао по вра так му сли ма-
на на пут СалафасСалиха (по бо жних пре да ка), што је зна чи ло 
на пу шта ње мно гих вер ских оби ча ја ко ји су се вре ме ном уста ли ли 
ме ђу му сли ма ни ма. Ње го во уче ње га је вр ло бр зо до ве ло у кон-
фликт са ло кал ним вла сто држ ци ма,32) али му је та ко ђе обез бе ди ло 

30) Ова од лу ка се сма тра још јед ним про гре сив ним ре форм ским по ступ ком ак ту ел ног са-
у диј ског  кра ља Аб ду ла ха. Зва нич ни Ри јад по ста вља ње Нур ал Фа јез на по ло жај за ме-
ни ка ми ни стра обра зла же  ста вом да пи та ња жен ског обра зо ва ња (што је област у ко јој 
је Нур до би ла овла шће ња) лак ше и ефи ка сни је мо же ре ша ва ти же на. Ипак, те шко је 
за ми сли ти да ће у ско ри је вре ме не ка зна чај ни ја функ ци ја у вла ди или дру гим ор га ни ма 
др жав не упра ве би ти до де ље на жен ској осо би. На и ме, по ло жај же на у кон зер ва тив но 
са у диј ском дру штву ве о ма је лош (на сна зи је си стем му шког „ста ра тељ ства“ над же на-
ма, као и прин цип пол не се гре га ци је). Та ко ђе, удео же на у укуп ној рад ној сна зи ма њи 
је од 5%, што је нај ни жа сто па у све ту. 

31) Оли вер По те жи ца, Вехабијеизмеђуистинеипредрасуде, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 
2007. стр. 71.

32) Због сво га уче ња Му ха мед ибн Абд ал Ва хаб је био при ну ђен да на пу сти род ни Неџд, 
и из бег не у гра дић Де ри ја, где му је би ло до пу ште но да сло бод но ши ри сво је вер ске 
иде је.
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и са ве зни штво ко је ће за у век про ме ни ти ли це Ара биј ског по лу о-
стр ва. На и ме, Ва ха ба и ње го ве след бе ни ке у за шти ту ће узе ти Му-
ха мед ибн Са уд, ло кал ни по гла вар ко ји је у ре ли гиј ској гро зни ци 
ве ха би зма пре по знао сна жну ко хе зив ну си лу ко јом би мо гао ује-
ди ни ти арап ска пле ме на у бор би про тив тур ске им пе ри је. Та ко је 
1747. го ди не ус по ста вље на вла да ју ћа ко а ли ци ја из ме ђу по ро ди це 
Ал Са уд и по ро ди це Ибн Абд ал Ва ха ба. Јед ни ма је при па ла по ли-
тич ка власт, док ће дру ги ужи ва ти ре ли ги о зни ауто ри тет. По што 
се број њи хо вих след бе ни ка уве ћао Му ха мед ибн Абд ал Ва хаб је 
се бе про гла сио за шеиха а Му ха ме да ибн Са у да за имама.33) Сво јим 
ва тре ним про по ве ди ма и по зи ви ма на џи хад Ва хаб је рас па љи вао 
ре ли гиј ски жар ује ди њу ју ћи арап ска пле ме на под Ал Са у до вим же-
злом. Бор ба за не за ви сност је тра ја ла, са про мен љи вом рат ном сре-
ћом, го то во два ве ка, да би 1925. го ди не све тим гра до ви ма Ме ком 
и Ме ди ном ко нач но за вла дао клан Ал Са уд. Го ди ну да на ка сни је 
ди рект ни по то мак Му ха ме да ибн Са у да, Аб дул Азиз ал Са уд про-
гла ша ва се кра љем осво је них те ри то ри ја., да би убр зо по том, 1932. 
го ди не, усле ди ло и про гла ше ње Кра ље ви не Са у диј ске Ара би је.

Осни ва њем кра ље ви не ста ри са вез је до био но ви зна чај. Краљ 
Аб дул Азиз уви део је (баш као и ње гов пре дак) пре суд ни зна чај 
ве ха би зма по раз би ја ње бе ду ин ског пле мен ског уре ђе ња и пре-
ва зи ла же ње увек при сут них пле мен ских по де ла. Он је у ва ха би-
зму ви део де ло твор но ору ђе за ус по ста вља ње на ци о нал не др жа-
ве и ства ра ње на ци о нал ног иден ти те та. Али по врх све га, он је у 
ва ха би зму ви део и моћ но оруж је ко јим ће оја ча ти цен тра ли зам и 
оси гу ра ти сво ју ап со лут ну власт. Та ко је из сред ње ве ков не па ти не 
по но во на све тло да на из не та за бо ра вље на док три на о два ма ча, а 
са рад ња две вла сти, ду хов не и све тов не, по ста ће нај у пе ча тљи ви ја 
ка рак те ри сти ка да на шње Са у диј ске Ара би је. Ка ко је, то ком го то во 
два ве ка бор бе за ства ра ње са у диј ске др жа ве, са вез Ал Са у да и Ахл
алШеиха34) не пре ста но об на вљан и учвр шћи ван брач ним ве за ма,35) 

33) Ов де тре ба  под ву ћи раз ли ку су нит ски ог и ши ит ског кон цеп та имама. Код су ни та (и 
код ве ха би ја) овим се пој мом озна ча ва во ђа мо ли тве али и во ђа за јед ни це или гру пе.  
Ова ти ту ла та ко ђе мо же би ти и на зив  за те о крат ског вла да ра, што је зна че ње ко је по-
ме ну ти тер мин има ме ђу ши ит ма, са том раз ли ком што ши ит ски има мат прет по ста вља 
ис кљу чи во вла да ви ну Му ха ме до вог ди рект ног по том ка, што ни је слу чај у су нит ској 
тра ди ци ји. Вла да ри са у диј ске ди на сти је су ову ти ту лу но си ли све до 1926. го ди не, ка да 
Аб дул Азиз ал Са уд узи ма кра љев ску ти ту лу.

34) Шеиховнарод(арап. прим. прев), на зив за ди рект не по том ке Му ха ме да ибн Абд ал Ва-
ха ба.

35) Пр ви брак из ме ђу  две по ро ди це скло пљен је још у вре ме фор ми ра ња са ве за ка да је 
Му ха мед ибн Са уд оже нио Ва ха бо ву ћер ку. Ко ли ко је прак са род бин ског по ве зи ва ња 
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вла да ју ћу ели ту кра ље ви не Са у диј ске Ара би је и да ље чи не чла но-
ви ове две по ро ди це.

По том ци Му ха ме да ибн Абд ал Ва ха ба и да нас до ми ни ра ју са-
у диј ском уле мом.36) По ро ди ца АхлалШеих у сво јим ру ка ма др жи 
кон тро лу над нај ва жни јим кле ри кал ним те ли ма - Са ве том ста ри је 
уле ме и Ви шим са ве том ка ди ја. Та ко ђе, и по ло жај Ве ли ког муф ти је 
тј. Вр хов ног су ди је по тра ди ци ји при па да чла ну ове по ро ди це. Уз 
то, ду хов на власт ни је је ди на сфе ра у ко јој по ро ди ца АхлалШеих 
игра ва жну уло гу. Ње ни чла но ви за у зи ма ју ва жне по зи ци је у вла ди, 
вој сци, обра зо ва њу... 

У по ли тич ком жи во ту Са у диј ске Ара би је уле ма пред ста вља 
ве о ма ути ца јан фак тор. Ње на по ли тич ка моћ про из и ла зи из чи ње-
ни це да она обез бе ђу је ре ли гиј ски ле ги ти ми тет вла да ју ћој по ро-
ди ци. Са вет ста ри је уле ме пред ста вља нај зна чај ни је кле ри кал но 
те ло у др жа ви, и оно одр жа ва стал не кон сул та ци је са са у диј ским 
кра љем. Ње га чи ни нај и стак ну ти је све штен ство, ма хом из ре до ва 
АхлалШеих, ко је у сво јим ру ка ма кон цен три ше зна ча јан по ли тич-
ки ути цај. О не ма лом ути ца ју уле ме на др жав не по сло ве све до чи 
по да так да је 1964. го ди не, то ком кри зе вла сти, ко ја је кул ми ни ра ла 
по ро дич ним пу чем, кра љев ска по ро ди ца зах те ва ла по др шку уле ме 
у свр га ва њу кра ља Са у да и до во ђе њу ње го вог бра та Фа и са ла на 
трон. Та ко ђе, ка да је 1990. го ди не краљ Фахд до пу стио отва ра ње 
аме рич ких ба за на се ве ро и сто ку зе мље, отво ре ни ре волт мно гих 
му сли ма на (ко ји су сма тра ли бо го хул ним при су ство то ли ког бро ја 
не вер ни ка на све тој ислам ској те ри то ри ји) уми рен је од лу ком уле-
ме да по др жи аме рич ко вој но при су ство. 

3.ИРАНШИИТСКАРЕПУБЛИКА

3.1.Тритемељаполитичкевластишарија,
имаматипристанакнарода

По ли тич ки си стем Ислам ске Ре пу бли ке Иран чак и да нас, три-
де сет го ди на на кон ислам ске ре во лу ци је, сво јом ком плек сно шћу 

ове две по ро ди це при сут на и да нас го во ри при мер мај ке кра ља Фах да, ко ја је би ла ћер-
ка ка ди је из ре до ва АхлалШеиха.

36) То не зна чи да Ва ха бо ви по том ци чи не ком плет но са у диј ско све штен ство. Уле му чи не и 
при пад ни ци мно гих дру гих, ма ње ути цај них, по ро ди ца. Ови кле ри кал ни кру го ви че сти 
су из вор „ти хих” кри ти ка ста ри је уле ма и  АхлалШеихпо ро ди це. 
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збу њу је те о ре ти ча ре. Број ни су по ку ша ји да се овај по ре дак пре ци-
зно де фи ни ше. Зо ран Кр стић у свом ра ду по све ће ном са вре ме ним 
не де мо крат ским ре жи ми ма на бра ја не ке од ак ту ел них де фи ни ци ја 
нпр. „устав на те о кра ти ја“, „де мо крат ска те о кра ти ја“ или пак „ре-
ли гиј ска де мо кра ти ја”.37) Ове де фи ни ци је ја сно ука зу ју на чи ње-
ни цу да је упра во до ми нант ност ре ли гиј ских ин сти ту ци ја јед на од 
нај у пе ча тљи ви јих ка рак те ри сти ка иран ског по ли тич ког мо де ла. 
Баш као и у слу ча ју Са у диј ске Ара би је, и у Ира ну је те о крат ска 
ком по нен та вла сти глав на де тер ми нан та по ли тич ких про це са. Али 
за раз ли ку од са у диј ске мо нар хи је, у ко јој све тов ни вла дар (краљ) 
сво јом ти ту лом при сва ја и пре ро га тив нај ви шег вер ског ауто ри те-
та, иран ска „ислам ска ре пу бли ка“ укуп ну по ли тич ку моћ кон цен-
три ше на дру гој стра ни „клац ка ли це“ тј. у ру ка ма ши ит ског све-
штен ства. У том сми слу оправ да но је о да на шњем Ира ну го во ри ти 
као о те о кра ти ји. Ме ђу тим, та кву кла си фи ка ци ју оте жа ва чи ње ни-
ца да иран ско по ли тич ко уре ђе ње под ра зу ме ва и по ли тич ке ин сти-
ту ци је ка рак те ри стич не за де мо крат ска дру штва. Пар ла мен та ри-
зам и устав на тра ди ци ја (ко ја у Ира ну, го то во у кон ти ну и те ту, тра је 
чи тав је дан век) оне мо гу ћу ју ола ко под во ђе ње Ислам ске Ре пу бли-
ке Иран под по јам те о кра ти је. Ипак, с об зи ром да кон цепт де мо-
кра ти је у ислам ском по ли тич ком во ка бу ла ру има бит но раз ли чит 
кон текст од оног ко ји сре ће мо у за пад ним ли бе рал ним де мо кра-
ти ја ма, тре ба има ти на уму да су иран ске де мо крат ске ин сти ту ци-
је спе ци фич не по сво ме ка рак те ру. Већ је са мо ле ти ми чан по глед 
на пре ам бу лу иран ског уста ва до во љан да се уви ди ка ко је реч о 
јед ном пот пу но дру га чи јем схва та њу де мо кра ти је. На и ме, у устав-
ној пре ам бу ли, као узрок не у спе ха Кон сти ту ци о нал не ре во лу ци је 
(1906-1911),38) као и узрок кра ха Мо са де го ве Ли бе рал но-на ци о на-
ли стич ке ре во лу ци је (1952-1953),39) на ве ден је упра во не до ста так 

37) Зо ран Кр стић, Модерни недемократски режими насиља, Чи го ја штам па, Бе о град, 
2008, стр.71.

38) Кон сти ту ци о нал на ре во лу ци ја из би ла је у Те хе ра ну 1906. го ди не, као ма снов ни по-
крет за ус по ста вља ње пар ла мен та. Под на род ним при ти ском та да шњи иран ски вла дар 
Му за фар-ал-Дин Шах Кјар до пу стио је фор ми ра ње пар ла мен та, ко ји је убр зо до нео и  
пр ви иран ски устав. Устав је на пи сан по узо ру на бел гиј ски (ко ји је у то вре ме сма тран 
нај на пред ни јим у Евро пи) и са др жао је од ред бу по ко јој је Шах, чи ја је кру на „уз ви ше-
ни дар“ да ри ван од стра не на ро да, ду жан да вла да у скла ду са за ко ном. 

39) Мо са де го ва Ли бе рал но-на ци о на ли стич ка ре во лу ци ја би ла је усме ре на ка де мо кра ти за-
ци ји Ира на и ја ча њу на род не вла сти. Ње на глав на ка рак те ри сти ка био је из ра зи ти ан ти-
им пе ри ја ли зам, ис по љен кроз по крет за на ци о на ли за ци ју иран ске нафт не ин ду стри је и 
по ти ски ва ње бри тан ске „Ан гло-иран ске ком па ни је“ из нафт них по сло ва Ира на. 
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вер ске ди мен зи је ових по кре та.40) На тај на чин им пли ци ра но је да 
се за пад ни ли бе рал ни мо дел по ка зао као не а де ква тан и не ком па ти-
би лан са по тре ба ма и на чи ном жи во та му сли ма на. Фун да мен тал ну 
раз ли чи тост ислам ског и за пад ног кон цеп та де мо кра ти је по твр ђу је 
и члан бр. 2. Уста ва, у ко ме пи ше: „Ислам ска ре пу бли ка је по ре дак 
ко ји се за сни ва на ве ро ва њу у је ди ног Бо га, ње гов ис кљу чи ви су ве-
ре ни тет и пра во да до но си за ко не, и нео п ход ност пот чи ња ва ња ње-
го вим за по ве сти ма...“.41) Сход но то ме, на др жав ној хи је рар хиј ској 
ле стви ци иран ске ислам ске ре пу бли ке, нај ви шу по ли тич ку власт 
ужи ва све штен ство. Пре ма уче њу аја то ла ха Ру хо ла ха Хо ме и ни ја, 
во ђе и глав ног иде о ло га Ислам ске ре во лу ци је, ислам ска ре пу бли ка 
мо же би ти оства ре на са мо као ВелајетеФагих тј. вла да ви на те-
о ло га. У јед ној та квој истин ској ислам ској др жа ви, вр хов ни во ђа 
Фагих (те о лог)42) оба вља ду жност нај ви шег др жав ног ауто ри те та, 
цр пе ћи свој ле ги ти ми тет, ди рект но из шарије, ши ит ске тра ди ци-
је има ма та и при стан ка на ро да. Ти ме до ла зи мо до са мог из во ра 
кон тра вер зи. На и ме, иако ислам ска др жа ва мо ра би ти за сно ва на 
на Бо жи јем за ко ну - шарији (чи ме се усло вља ва и об лик др жав-
ног уре ђе ња), Хо ме и ни учи да је она та ко ђе уте ме ља на и на во љи 
гра ђа на (на ро да) да Бо жи ји за кон бу де до след но спро ве ден. На тај 
на чин во ђа ислам ске ре во лу ци је пре ро га тив су ве ре не вла сти да је 
и Бо гу и на ро ду, успе ва ју ћи при том, ба рем те о риј ски, да из бег не 
кон тра дик тор ност ова квог ду а ли зма.

3.2.ВелајетеФагих

По ли тич ки си стем Ира на по чи ва на глав ној те ко ви ни “Ислам-
ске ре во лу ци је” - Уста ву из 1979. го ди не (до пу ње ном устав ним 
аманд ма ни ма 1989. го ди не). Овај си стем  је за сно ван на по ли тич-
кој и прав ној син те зи те о крат ских и де мо крат ских еле ме на та, и 
под ра зу ме ва за мр шен сплет ви ше вла да ју ћих те ла. Пре ма на че лу 
ВелајетеФагих, нај ви ша власт на ла зи се у ру ка ма  вр хов ног во ђе 

40) Пре ци зно сти ра ди, по треб но је на гла си ти да је Уста вом из 1906. го ди не (члан 1. и 2.) 
ислам про гла шен др жав ном ре ли ги јом, и да је њи ме пред ви ђе но да за ко не ко је до сне-
се пар ла мент  мо ра одо бри ти и по се бан ко ми тет ши ит ских све ште ни ка. Ме ђу тим, ове 
устав не од ред бе ни ка да ни су за жи ве ле у прак си, а на ро чи то су за по ста вља не за вре ме 
вла да ви не ди на сти је Па хла ви, што је до ве ло до све ве ћег не за до вољ ста ва све штен ства. 

41) TheConstitutionof theIslamicRepublicof Iran, /24/ 6/2011/,www.iran cham ber.com/go-
vern ment/laws/con sti tu tion.php

42) До слов ни пре вод ово га пој ма био би „струч њак за Фикх“ тј. „струч њак за ислам ско 
пра во“.
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тј. Фагиха ко ји има глав ну реч у пла ни ра њу и спро во ђе њу др жав-
не по ли ти ке. У овом си сте му по сто ји и пред став нич ка ди мен зи ја 
(с об зи ром да је на род но си лац су ве ре но сти), те се на из бо ри ма 
би ра ју пред сед ник ре пу бли ке, по сла ни ци Меџлиса и чла но ви Ве ћа 
екс пе ра та. Ипак, по треб но је ис та ћи да пра ви по ли тич ки плу ра ли-
зам не по сто ји, јер све стран ке при па да ју исла ми стич ком бло ку. 
При сут на је по де ла вла сти на из вр шну, за ко но дав ну и суд ску власт.

Вр хов ни во ђа (Фагих) име ну је ше фо ве пра во су ђа, ше фо ве на-
ци о нал них ра дио и те ле ви зиј ских мре жа, вој не и по ли циј ске за по-
вед ни ке, као и по ло ви ну чла но ва Ве ћа чу ва ра. Он има овла шће ње 
да сме ни пред сед ни ка ре пу бли ке, уко ли ко га вр хов ни суд про гла си 
кри вим за кр ше ње Уста ва, или уко ли ко му пар ла мент из гла са не-
по ве ре ње.43) Уз то, он је вр хов ни ко ман дант ору жа них сна га, на ла зи 
се на че лу оба ве штај них аген ци ја и дру гих без бед но сних струк ту-
ра. Вр хов ног во ђу би ра Ве ће екс пе ра та, и ње гов ман дат је нео д-
ре ђен (углав ном до жи во тан). Ово ве ће та ко ђе вр ши и над зор над 
ра дом Фагиха, и фор мал но је овла шће но да га сме ни уко ли ко сво је 
ду жно сти не вр ши у скла ду са од ред бе ма исла ма. Ипак, с об зи ром 
на фак тич ку моћ ко ју Фагих кон цен три ше у сво јим ру ка ма, мо гућ-
ност ње го ве сме не чи ни се при лич но не ре ал ном.

По сло ву Уста ва дру ги нај ви ши ауто ри тет у по ли тич кој хи је-
рар хи ји Ира на је пред сед ник. Он се би ра на оп штим из бо ри ма и 
ман дат му тра је че ти ри го ди не, са мо гућ но шћу ре и збо ра на још 
је дан ман дат. Све пред сед нич ке кан ди да ту ре пре гле да и одо бра ва 
Ве ће чу ва ра. Пред сед ник, ко ји ујед но оба вља и функ ци ју пре ми-
је ра, би ра и над гле да рад Ве ћа ми ни ста ра, кре и ра по ли ти ку вла де 
и кор ди ни ра њен рад. Пред сед ни ку у ра ду по ма же де сет пот пред-
сед ни ка, док вла дин ка би нет бро ји 22 ми ни стра, чи је име но ва ње 
одо бра ва Меџлис.

Меџлис, иран ски пар ла мент је јед но до ман и има 290 по сла ни-
ка,44) чи ји ман дат та ко ђе из но си че ти ри го ди не. Баш као и у слу ча ју 
из бо ра пред сед ни ка, Ве ће чу ва ра одо бра ва и сва ку кан ди да ту ру за 
по сла нич ки ман дат. Меџлис из гла са ва за ко не, ра ти фи ку је ме ђу на-
род не спо ра зу ме и ба ви се пи та њи ма др жав ног бу џе та. 

Ве ће чу ва ра са сто ји се од 12 те о ло га и прав ни ка, од ко јих пр ву 
ше сто ри цу име ну је Фагих, док дру гу ше сто ри цу пре по ру чу је шеф 

43) На основу члана 89. иранскога устава паралмент може сменити председника државе 
уколико сматра да он више није способан да обавља своју дужност.

44) Шест по сла нич ких ме ста ре зер ви са но је за при пад ни ке вер ских ма њи на. 
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пра во су ђа (ко га та ко ђе по ста вља Фагих), док њи хо во име но ва ње 
вр ши Меџлис. Ово ве ће је по зва но да ту ма чи Устав, и има пра во 
ве та на од лу ке пар ла мен та (уко ли ко утвр ди да су њи ма пре кр ше не 
од ред бе исла ма или Устав). Ка ко смо већ ре кли, ово ве ће по твр ђу-
је и кан ди да ту ре за из бор не функ ци је. Ман дат чла но ва ве ћа тра је 
шест го ди на.

Ка ко би се из бе гле тен зи је из ме ђу Меџлиса и Ве ћа чу ва ра, у 
ин сти ту ци о нал ни си стем ислам ске ре пу бли ке увр штен је и Са вет 
це лис ход но сти,45) ко ји игра уло гу ар би трар ног те ла чи ји је за да так 
да ре ша ва све на ста ле за кон ске ди ле ме. Са став ово га те ла чи ни 
шест те о ло га из ре до ва Ве ћа чу ва ра и се дам нај ви ших вла ди них 
зва нич ни ка.  

Ве ће екс пе ра та са сто ји се од 86 чла но ва из ре до ва нај у глед ни-
јег све штен ства, ко ји се би ра ју на оп штим из бо ри ма, на ман дат од 
осам го ди на. Ве ће чу ва ра ис пи ту је по доб ност сва ког по тен ци јал-
ног кан ди да та. Ве ће екс пе ра та вр ши из бор Фагиха и има устав но 
овла шће ње да сме ни вр хов ног во ђу уко ли ко пре кр ши устав или 
дог ме исла ма.    

Иран ско пра во су ђе за сно ва но је на шарији. Вр хов ни во ђа по-
ста вља ше фа пра во су ђа, ко ји име ну је чла но ве вр хов ног су да и 
глав ног ту жи о ца. Суд ски си стем се са сто ји од ви ше вр ста су до-
ва: 1.) Јав ни суд, над ле жан за гра ђан ске пар ни це и кри вич на де ла; 
2.) Ре во лу ци о нар ни суд, над ле жан за пре кр ша је у обла сти др жав-
не без бед но сти; 3.) Вер ски суд, над ле жан за све ште нич ке спо ро ве 
и пре кр ша је. Вр хов ни суд и че тво ро чла ни Вр хов ни прав ни са вет 
за јед но над гле да ју спро во ђе ње свих за ко на. Од лу ке ре во лу ци о нар-
них су до ва су ко нач не, без пра ва жал бе. Вер ски су до ви ни су укљу-
че ни у ре гу лар ни суд ски си стем, и за њих је, као и за ре во лу ци о-
нар не су до ве, над ле жан лич но Фагих.

По ли тич ки си стем Ира на по чи ва на јед ној вр сти се ми плу ра ли-
зма, од но сно при вид ног плу ра ли зма. У по ли тич ком жи во ту при сут-
не су број не по ли тич ке пар ти је, али све при па да ју исла ми стич ком 
бло ку.46) Реч је за пра во о раз ли чи тим исла ми стич ким фрак ци ја ма, 
ко је се мо гу свр ста ти у две кон ку рент ске стру је: кон зер ва тив це и 
ре фор ми сте. Кон зер ва тив ци чи не „твр ђу“ исла ми стич ку стру ју, не-
скло ну би ло ка квим ко рек ци ја ма ре во лу ци о нар них те ко ви на, док 

45) Овај са вет  је 1988. го ди не фор ми рао аја то лах Хо ме и ни, због све че шћих су ко ба из ме ђу 
Ве ћа чу ва ра и пар ла мен та.

46) Не и сла ми стич ке пар ти је су за бра ње не за ко ном. 
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ре фор ми сти те же де ли мич ној ли бе ра ли за ци ји по ли тич ког си сте ма. 
Ипак, пра ви плу ра ли зам не по сто ји јер ни ко не пре и спи ту је основ-
не вред но сти ре во лу ци је.   

На кра ју, као ва жну осо бе ност иран ског по ли тич ког си сте ма, 
тре ба ис та ћи и удво стру че ност струк ту ре др жав ног апа ра та. На и-
ме, по ред ре гу лар не др жав не струк ту ре при сут на су и ре во лу ци-
о нар на те ла ко ја чи не па ра лел ну др жав ну струк ту ру.47) Ре гу лар на 
струк ту ра утвр ђе на је Уста вом, док су ре во лу ци о нар на те ла сво ју 
ле ги тим ност сте кла ре во лу ци јом и њи хов по ло жај за ви си од Фаги
ха, ко ме су ди рект но од го вор на. 

ВелајетеФагих (ше мат ски при каз)

3.3.“Наиб-е-Имам”-проблем„заменика“имама

Да би се пра вил но раз у ме ло по ли тич ко устрој ство Ира на, нео-
п ход но је и да ти од го вор на сле де ће пи та ње: На ко јим осно ва ма је 
из вр ше на „фу зи ја“ те о крат ског и де мо крат ског си сте ма? Од но сно, 

47) Су до ви су удво стру че ни ре во лу ци о нар ним су до ви ма, док вој ска свог „пар ња ка“ има 
у Бра ни те љи ма ислам ске ре во лу ци је. Та ко ђе, Фагих има сво је лич не пред став ни ке у 
свим ми ни стар стви ма и ре ги о нал ним упра ва ма.
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ко ји су пред у сло ви омо гу ћи ли фор ми ра ње овог  је дин стве ног по-
ли тич ког по рет ка? 

Кључ за раз у ме ва ње мо дер ног Ира на кри је се у ши ит ској тра-
ди ци ји има ма та. Већ је би ло ре чи у то ме да је кон цепт вла сти код 
ши ит ских му сли ма на дру га чи ји од оно га ко ји је при су тан у ве ћин-
ском су нит ском огран ку исла ма. Су ни ти су, на кон Му ха ме до ве 
смр ти, вођ ство тј. власт над ислам ском за јед ни цом, по ве ри ли ха ли-
фи ко ји се би рао ме ђу ис так ну тим ли де ри ма Му ха ме до вог пле ме на 
Курејш. За раз ли ку од њих, ши и ти су сма тра ли да вођ ство мо ра 
оста ти у окви ру АхлалБејттј. по ро ди це ве ро ве сни ка Му ха ме да. 
Ши и ти за то не при зна ју пр ва три ха ли фа, сма тра ју ћи да је њи хо-
вим из бо ром пре кр ше на Му ха ме до ва во ља.48) За њих је има мат је-
ди ни ис прав ни об лик по ли тич ког уре ђе ња ислам ске за јед ни це. У 
та квом уре ђе њу вођ ство за јед ни це при па да има му, ди рект ном Му-
ха ме до вом по том ку,49) ко ји је на дах нут Ала хом и са мим тим не по-
гре шив (ма’сум). Бит но је ис та ћи ка ко су за ши и те има ми по пут 
бо жи јих по сла ни ка (РасулАлах) и као та кви пред ста вља ју са вр шен 
при мер за угле да ње у свим аспек ти ма жи во та. Њи хо ва де ла и уче-
ња мо ра ју се опо на ша ти и сле ди ти јер је њих од ре дио и по ста вио 
сам Алах. Ова кво схва та ње вођ ства би ло је од пре суд ног зна ча ја 
за на ста нак кон цеп та ВелајетеФагих. Ка ко иран ски ши и ти при-
па да ју „Џа фа ри ти ма“, од но сно „Два не сто и мам ским ши и ти ма“, за 
њих је ка рак те ри стич но ве ро ва ње да је по сле Ве ро ве сни ка Му ха-
ме да би ло укуп но два на ест има ма. По њи хо вом уче њу, по след њег 
има ма Алах је „са крио“ од љу ди, чи ме је у 9. ве ку вла да ви на ди-
рект них Му ха ме до вих по то ма ка пре ки ну та. Два не сти имам у џа-
фа рит ској тра ди ци ји игра уло гу ме си је, он је Махди(спа си тељ) чи-
ји ће по вра так озна чи ти по че так кијамета тј. суд њег да на. Ме ђу-
тим, ње гов ми стич ни не ста нак отво рио је је дан са свим прак ти чан 
про блем – пи та ње упра ве над ши и ти ма то ком пе ри о да Махдијеве
скри ве но сти. Овај про блем ре шио је са фа вид ски шах Исма ил, про-
гла сив ши ши и зам др жав ном ре ли ги јом, и на ме нив ши се би и сво-
јим на след ни ци ма ти ту лу НаибеИмам (за ме ник има ма). Иран ски 
ша хо ви оба вља ће ову све ту ду жност све до Ислам ске ре во лу ци је. 
Ипак, по ло ви ном 19. ве ка у ре до ви ма све штен ства ја вља ју се иде је 
по ко ји ма би Фагих (вер ски струч њак, струч њак за Фикх)тре ба-
ло да вр ши над зор над по ли тич ком вла шћу у вре ме скри ве но сти 

48) Ши и ти ве ру ју ка ко је сам Му ха мед од ре дио сво га зе та Али ја ибн Та ли ба за на след ни ка, 
те је за њих вла да ви на пр ве тро ји це ха ли фа би ла узр па ци ја вла сти.

49) Ти ту ла Имама пре но си се ис кљу чи во са оца на си на. Са мо је дру гог има ма Ха са на ибн 
Али ја на сле дио ње гов брат, чу ве ни ши ит ски „му че ник” Ху се ин ибн Али.
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има ма.50) На овим иде ја ма ће ка сни је аја то лах Хо ме и ни кон ци пи ра-
ти сво је уче ње ВелајетеФагих. По бе дом Ислам ске ре во лу ци је и 
усто ли че њем Фагиха као је ди ног „ком пе тент ног“ за ме ни ка скри-
ве ног има ма, ње го во уче ње би ће спро ве де но у де ло. 

Ши ит ско схва та ње има ма та ра све тља ва нам, да кле, ко ре не Фа
гиховогпо ли тич ког ауто ри те та. Ме ђу тим оно нам ма ло го во ри о 
по ре клу де мо крат ских еле мен та при сут них у иран ском по ли тич-
ком си сте му. За њи хо во раз у ме ва ње по треб но је има ти на уму да су 
пар ла мент и устав на тра ди ци ја (иако пред ста вља ју ре ла тив но млад 
фе но мен у иран ској по ли тич кој кул ту ри), кроз чи тав XX век би ли 
епи цен тар де ло ва ња ан ти им пе ри ја ли стич ког по кре та, оста вља ју ћи 
та ко не из бри си ви траг у по ли тич кој све сти иран ског на ро да. Све 
до ве ли ке Ислам ске ре во лу ци је, Иран ци ни су осим Меџлиса има ли 
дру ге ме ха ни зме бор бе про тив ша ха и ње го вих стра них са ве зни-
ка. Иако је ова бор ба во ђе на са про мен љи вим успе хом, и иако је 
Меџлис че сто био ин стру и ран и оп стру и ран,51) Иран ци ће у ње му 
и да ље ви де ти је ди ни пра ви глас на ро да. Ту чи ње ни цу Хо ме и ни 
ни ка ко ни је мо гао за не ма ри ти у свом уче њу. За пра во, за та квим 
пре не бе га ва њем ни је ни би ло по тре бе. И сам Кур’ан пру жао је до-
вољ но осно ва за при хва та ње пар ла мен тар не прак се. Вер ски ар гу-
мент „за“ про на ђен је у Кур’ан ској тра ди ци ји Шуре (са ве то ва ња): 
„У пи та њи ма за ко је ни је сти гла на ред ба од Ала ха са ве то вао се 
(Му ха мед) са ас ха би ма, це не ћи њи хо во ми шље ње, чи ме им је при-
да вао ва жност.“52) На тај на чин је па ра ла мент на шао сво је ме сто 
у но вој ислам ској др жа ви. Ипак, ње го ва за ко но дав на овла шће ња 
усло вље на су од ред ба ма исла ма, док је но вим по рет ком пред ви ђен 
и сло жен ис ти ту ци о нал ни ме ха ни зам чи ји је глав ни за да так био (и 
остао) да оси гу ра да спро во ђе ње на род не во ље увек бу де у скла ду 
са Бо жи јим за ко ном...  

***

Са свим је нео спор но да су раз ли чи те ва ри ја ци је исла ма од и-
гра ле кључ ну уло гу у фор ми ра њу по ли тич ких си сте ма ана ли зи ра-
них у ово ме ра ду. Прет ход на ана ли за по ка за ла je на ко ји на чин се 
тај ути цај ма ни фе сто вао, и у ко јим ин сти ту ци о нал ним еле мен ти ма 

50) За ви ше ин фор ма ци ја о овој те ми ви де ти: Оли вер По те жи ца, исто, стр. 54. 
51) На ро чи то за вре ме вла да ви не Ре зе Ка на Па хла ви ја ка да јеМеџлис био пот пу но мар ги-

на ли зо ван и све ден на бе зна чај ну уста но ву.
52) Мо та ха ри Мо тре за, Аја то лах Мо де ра си, Мухамед (с.а.в.с.)  узвишениморалБожјег

посланика:Изборизбиографије, Кул тур ни цен тар И. Р. Ира на у Бе о гра ду, 2006.
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по ли тич ког си сте ма је он да нас нај о чи глед ни ји. У слу ча ју Кра ље-
ви не Са у диј ске Ара би је пре суд ни ути цај је из вр шен усва ја њем ве-
ха би зма као иде о ло ги је кра љев ске по ро ди це Ал Са уд, чи ме је ап со-
лут ној мо нар хи ји дат вер ски ле ги ти ми тет. Ја чи на ко јом ве ха би зам 
и да нас де тер ми ни ше по ли тич ке про це се у са у диј ској мо нар хи ји 
нај у оч љи ви ја је кроз ин ге рен ци је ко је кле ри кал ни кру го ви има ју у 
ра зним обла сти ма дру штве ног жи во та. Ислам ска Ре пу бли ка Иран, 
са дру ге стра не, свој ак ту ел ни по ли тич ки по ре дак ду гу је ви ше ве-
ков ној ши ит ској тра ди ци ји има ма та, ко ја је, уз крат ку али си ло ви ту 
тра ди ци ју пар ла мен та ри зма, ство ри ла пред у слов за из град њу по-
ли тич ког си сте ма ка кав до та да ни је за бе ле жен у свет ској исто ри ји. 
Ин сти ту ци о нал ни по ре дак Ира на сво јом ком плек сно шћу нај бо ље 
по ка зу је ко јој ме ри је ши ит ска тра ди ци ја об ли ко ва ла Ислам ску 
ре пу бли ку. Та ком плек сност је ди рект на по сле ди ца не мо гућ но-
сти оства ре ња нај ви шег вер ског им пе ра ти ва, вла да ви не пра вед ног 
има ма (Махди), услед че га је кре и ра на „the next best thing“ ал тер-
на ти ва - ислам ска ре пу бли ка као ВелајетеФагих. 

Ипак, бит но је на зна чи ти да је на чин на ко ји је ислам ин кор-
по ри ран у по ли тич ке си сте ме ових др жа ва ква ли та тив но раз ли чит. 
Иако сло ви за фун да мен та ли стич ки ислам ски по ре дак, у ко ме се 
ша ри ја нај до след ни је по шту је и спро во ди, Са у диј ска Ара би ја је 
ипак мо нар хи ја у ко јој је ап со лут на власт у ру ка ма све тов ног вла-
да ра. Власт са у диј ског кра ља је све тов ног ка рак те ра (без об зи ра на 
ње го ву вер ску ти ту лу) што по твр ђу је ње го во пра во да до но си за-
кон ске ак те у ви ду кра љев ских де кре та. Сто га ислам (ве ха би зам), 
иако нео спор но је сте те мељ са у диј ске др жа ве, у по ли тич ком жи-
во ту кра ље ви не слу жи као осло нац мо нар хи је - је дан од два ма ча. 
Мо дер ни Иран, за сно ван на вред но сти ма Ислам ске ре во лу ци је ко-
је се и да нас до след но по шту ју, сво ју по ли тич ку ди на ми ку ве зу је 
за ин сти ту ци о на ли за ци ју по ло жа ја кле ра у др жав ним струк ту ра ма 
(Фагих, Ве ће чу ва ра, Са вет екс пе ра та), те се мо же кон ста то ва ти ка-
ко је у ње му син те за исла ма (ши и зма) и по ли ти ке у пот пу но сти 
оства ре на. 

Сход но све му што је ре че но мо же мо за кљу чи ти ка ко по ли тич-
ки по ре дак Кра ље ви не Са у диј ске Ара би је пред ста вља савез по-
литикеивере, док по ли тич ки си стем Ислам ске Ре пу бли ке Ира на 
мо же мо ока рак те ри са ти као јединство политикеивере. У ову, на 
из глед ма лу, али су штин ски бит ну раз ли ку, утка ни су ве ко ви и ве-
ко ви раз ли чи те ре ли гиј ске тра ди ци је....  
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Summary
Thispaperdetermines,throughacomparativeanalysisof
political systemsof twocountries,SaudiArabiaand the
IslamicRepublicof Iran, themanner inwhich thediffe
rentinterpretationsofIslaminfluencedtheestablishment
oftheirpoliticalsystem.Theauthorsareprimarilytrying
todeterminehowtheWahhabiandShiiteinterpretations
ofIslamicteachingshaveshapedthemodernpoliticalin
stitutionsofthesecountries,butalsoanalyzetheIslamic
concept of sovereigntyand thephenomenonof religious
divisionsinIslamastwokeypreconditionsfortheconsti
tutionoftheSaudimonarchyandtheIslamicrepublic.The
centralpartofthepaperanalyzespoliticalsystemofSaudi
ArabiaandIran,withspecialemphasisontherolethatthe
localinterpretationofIslamplayedintheirestablishment.
Thefinalpartoftheworkiscomposedofaparallelover
viewofthemostimportantcharacteristicsofbothsystems,
inordertomoreexplicitlyhighlightthedifferencesinstate
organizationthatresultfromdifferencesininterpretation
andpracticeofIslam.
Keywords: SaudiArabia, Iran, Islamic schism, sovere
ignty, political system,autocracy,monarchy, the Islamic
republic,Wahhabism,ShiaIslam
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Resume
DifferentvariationsofIslam,ShiaandWahabi,playeda
keyroleinshapingthepoliticalsystemsofSaudiArabia
andIran.OntheexampleofSaudiArabiawemayseethat
theinstitutionsofthisauthoritariansystemwеreestablis
hedunderthecrucial influenceofWahhabism.Byadop
tingtheWahhabismastheroyalfamilyideology,AlSaud’s
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absolutemonarchywasstrengthenedwithreligiouslegiti
macy.Today,Wahhabismremainsthemajordeterminant
ofthepoliticalprocessesinSaudimonarchy.Thatcanbe
seenbestthroughthepowersgiventotheclericalcircles
in various areas of social life, andalso by the fact that
thestate legal system isbasedexclusivelyon the funda
mentalist interpretation of Islamic religious law.On the
otherhand,IslamicRepublicofIranowesitscurrentpo
liticalsystemtocenturieslongtraditionofShiaimamate,
which,alongwithabriefbut strong traditionofparlia
mentarygovernment, formed theprecondition forauni
queandhighlycomplexpoliticalsystem.Uniquenessand
complexityoftheIranianpoliticalsystemisadirectcon
sequenceofinabilitytoachievethehighestreligiousim
perative,theruleofMahdi(righteousmessiah),whichled
tothecreationof“TheNextBestThing”alternativethe
IslamicrepublicasVelayatefaqih.It is important tono
ticethequalitativelydifferentmannerinwhichIslamhas
been incorporated into thesepolitical systems.Although
consideredtobeafundamentalistIslamicorder,inwhich
sharia lawismostconsistentlyrespectedandimplemen
ted, SaudiArabia, however, is amonarchy inwhich the
absolutepowerisstillinthehandsofsecularruler.Right
topasslegislationintheformofroyaldecreesconfirmes
that,regardlessofhisreligioustitle,thegovernmentofSa
udikingisessentiallysecular.ThereforeWahhabism,alt
houghit’sundoubtedlythefoundationoftheSaudistate,in
politicallifeofthekingdomservesprimarilyasapillarof
themonarchy.IslamicRepublicofIran,basedonthevalu
esoftheIslamicRevolution,linksitspoliticaldynamicsto
theinstitutionalizationofclericalpositionsingovernment
structures (Fagih, theGuardianCouncil, theCouncil of
Experts),andthereforewecanconcludethatsynthesisof
ShiaIslamandthepoliticsinIranisfullyachieved.

 * * *
 Крајем 2011. године краљевим указом женама је дато право 

на гласање на локалним изборима, иначе јединим изборима који се 
одржавају у Саудијској Арабији.

 Овај рад је примљен 28. јуна 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 8. 
августа 2011. године.
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