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Małgorzata Abassy

Islam i Europa – irańscy 
myśliciele w poszukiwaniu 

fundamentów dialogu

Przystępując do namysłu nad skutkami wielowiekowych kontaktów Eu-
ropy ze światem muzułmańskim i  świata muzułmańskiego z  Europą 
warto zdawać sobie sprawę z  ogromnej złożoności problemu. Pojęcia 
„świat islamu”, „Europa”, „islam”, „chrześcijaństwo” wymagają dookre-
ślenia w każdym przypadku, gdy zjawiska określane za ich pomocą sta-
ją się przedmiotem naukowej analizy. Współczesne ich pojmowanie jest 
bowiem obciążone wieloma stereotypami i  uprzedzeniami, wynikający-
mi z braku wiedzy, niedostatecznej dociekliwości i wnikliwości, a niekie-
dy też – z pobudek ideologicznych i dążenia do zafałszowania znaczeń, 
w  celu pobudzenia resentymentów. Granice geograficzne światów mają 
w tym przypadku znaczenie drugorzędne, ponieważ w dialogu cywiliza-
cji – który może się toczyć na poziomie kultury, ideologii, religii czy jed-
nostkowych kontaktów i wymiany poglądów – na pierwszy plan wysuwają 
się granice mentalne. Ich stopień elastyczności, otwarcia lub zamknięcia 
jest warunkowany przede wszystkim stopniem świadomości własnej toż-
samości kulturowej oraz zdolności do jej ochrony. W sytuacji, gdy cywi-
lizacja staje w obliczu zagrożenia tożsamości, nie ma jasności w kwestii 
dominujących w niej wartości lub nie jest zdolna do ich ochrony, pojawia-
ją się tendencje separatystyczne i dążenie do zamknięcia granic, co prze-
kłada się na usztywnienie poglądów. Dialog wówczas zostaje zastąpiony 
monologiem. Jego celem nie jest wymiana doświadczeń, wzajemne zro-
zumienie oraz wzbogacenie; głównym zadaniem staje się przekonanie 
rozmówcy do własnego poglądu, który jest uważany za jedynie słuszny. 
 Islam stał się problemem dla współczesnej Europy; problemem de-
mograficznym, politycznym i  kulturowo-cywilizacyjnym. Pomimo po-
dejmowanego dialogu i  deklarowanej chęci wzajemnego zrozumienia, 
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imigranci-muzułmanie często nie asymilują się w społeczeństwach kra-
jów europejskich: Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec. Ich społeczności 
tworzą zamknięte enklawy, w których przestrzega się szariatu 1, zaś euro-
pejska polityka tolerancji odmienności sprawia, że często system sądow-
niczy jest bezradny wobec tych działań przedstawicieli społeczności mu-
zułmańskich, które w świetle europejskiego kodeksu prawnego powinny 
być ścigane na mocy prawa. Naszym zamierzeniem nie jest ocena stopnia 
skuteczności prawa, lecz refleksja nad przyczynami niemożności wypra-
cowania konsensusu. Wysuwany tezę, iż taki konsensus nie jest możli-
wy z przyczyn obiektywnych, do których zaliczamy islam i chrześcijań-
stwo jako źródła odmiennych typów mentalności człowieka, charakteru 
społeczeństwa i państwa. Możliwe jest natomiast pokojowe współistnie-
nie cywilizacji chrześcijańskiej i  muzułmańskiej w  granicach zakreślo-
nych przez fundamentalne dla każdej z nich wartości. 
 Stwierdzenie, iż świat islamu jest niejednorodny, należy do truizmów. 
Na podstawowy rozłam na nurt szyicki i sunnicki u zarania istnienia is-
lamu, nakładały się kolejne schizmy, spowodowane nie tylko różnicami 
na poziomie religijno-filozoficznym, lecz także wpływami sytuacji spo-
łeczno-politycznej na interpretację podstawowych prawd islamu. Chociaż 
u źródeł wyłonienia się w islamie szyizmu leżały raczej kwestie polityczne 
niż teologiczne, to, ze względu na fakt, że islam nie przewidywał oddzie-
lenia spraw świeckich i religijnych, spory i ich konsekwencje miały począ-
tek w samej istocie islamu 2. Z perspektywy kulturoznawczej islam stanowi 
głęboką strukturę kultury 3, rezerwuar wartości, na fundamencie którego 
powstają kolejne warstwy kultury: koncepcja człowieka, społeczeństwa, 
państwa, sposób rozumienia sensu ludzkiego życia i  ostatecznego celu 
kultury. 
 Przyjęta w  niniejszym artykule kulturologiczna perspektywa oglądu 
problemu pozwala na potraktowanie islamu jako podstawy mentalności 
i głównego czynnika kształtującego światopogląd przeciętnego muzułma-
nina. Przyjrzyjmy się zatem najważniejszym przyczynom różnic mental-
ności chrześcijanina i wyznawcy islamu i spróbujmy je, w sposób uprosz-
czony, skatalogować.

1 Szariat  – ogólnie: prawo muzułmańskie, zbiór praktycznych wskazówek dla muzułmanów 
w życiu codziennym. Por J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 1998, t. 1, 
s. 214.

2 Por. J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, dz. cyt., s. 268.
3 Por. И. Кондаков, Культура России, Москва 1994, s. 14.
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 Rosyjski badacz islamu, Georgij Mirski określił islam mianem najsil-
niejszej i najbardziej żywotnej religii współczesnego świata 4. Jego siła nie 
tkwi w ilości wyznawców, czy wzrastającej obecnie roli politycznej krajów 
muzułmańskich, lecz w prostocie zasad wiary i ich ścisłym związku z co-
dziennym życiem wierzącego: 

Szariat a w konsekwencji i islam jako całość, daje pełne objaśnienie świata, 
określa stosunek człowieka do innych ludzi oraz do społeczeństwa i pań-
stwa. Całe zachowanie człowieka, od narodzin do śmierci, mieści się w ra-
mach zakazów i nakazów, jest ściśle uregulowane. Islam to jasna i prosta 
religia, bez takich pojęć jak Trójca Święta i odkupienie grzechu pierwo-
rodnego, jak u chrześcijan, lub wcielenie u wyznawców hinduizmu. Dla-
tego, zasadniczo, muzułmanin powinien odczuwać w  tym świecie spo-
kój, pewność i duchowy komfort. Wszystko, czego się od niego żąda – to 
bezwarunkowe wypełnianie dokładnych i nie dopuszczających wątpliwo-
ści nakazów i zakazów Allaha, podążanie drogą człowieka bogobojnego, 
podporządkowanie się groźnemu i surowemu, lecz zarazem miłościwemu 
i miłosiernemu Bogu 5.

 Podstawowym źródłem wiedzy o życiu i opoką wiary jest zbiór kano-
nicznych tekstów, na który składają się Koran i szariat. Jak wspomnieli-
śmy wyżej, tworzą one też fundament kultury, co pozwala zaliczyć szero-
ko rozumianą kulturę muzułmańską do typu zamkniętego, skierowanego 
ku tradycji, z tendencją do nieustannego samoodtwarzania się na podsta-
wie zakodowanych w tekstach wzorców. Jest to kultura tekstualna 6, czyli 
taka, w której znaczenie mają prawdy objawione a nie te, które dopiero się 
odkrywa, zaś zbiór tekstów – w tym przypadku uznawanych za święte – 
posiada rangę jedynego wiarygodnego źródła Prawdy. Kultura tekstualna 
jest opozycyjna wobec otwartego typu kultury funkcjonalnej 7, której przy-
kład stanowi kultura Europy Zachodniej, wyrastająca z wartości chrześci-
jańskich, wzbogaconych i zmodyfikowanych przez wpływy epoki oświe-
cenia. Główne cechy kultury funkcjonalnej: zorientowanie na przyszłość, 
gromadzenie doświadczenia w celu odkrycia prawdy, zdobywanie samo-
świadomości poprzez kreowanie tekstów, są rozłączne ze specyfiką kultu-
ry tekstualnej.

4 Г.И. Мирский, Ислам история и современность, 2010, s.  1; <http://www.hist.msu.ru/
Journals/NNI/pdfs/Mirskij_2010.pdf> dostęp 14.12.2013 (tłum. z j. rosyjskiego, oraz z j. per-
skiego, jeśli nie zaznaczono inaczej – M.A.)

5 Tamże, s. 4.
6 K. Rosner, Semiotyka strukturalne w badaniach nad literaturą, Kraków 1981, s. 210.
7 Tamże, s. 210.

Perspektywy Kultury...9 

http://www.hist.msu.ru/Journals/NNI/pdfs/Mirskij_2010.pdf
http://www.hist.msu.ru/Journals/NNI/pdfs/Mirskij_2010.pdf
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 Islam od zarania swoich dziejów głosi ideę Wszechmocnego, Jedyne-
go Boga, jednak, inaczej niż w chrześcijaństwie, Allah nie ma charakte-
ru osobowego – jest On abstrakcyjny, co niesie daleko idące konsekwencje 
dla koncepcji antropologicznej. Nikołaj Rakitjanski podkreślił ów fakt od-
mienności stosunku człowieka do Boga w chrześcijaństwie i w islamie: 

O ile w chrześcijaństwie osoba Chrystusa jest Słowem Bożym, które przy-
oblekło się w ciało, to w islamie Bogu dogmatycznie zostały przypisane 
atrybuty Księgi – Świętego Koranu. Należy podkreślić, że dla muzułma-
nina Bóg nie jest osobą i nie jest podmiotem. Jednocześnie Słowem Bo-
żym jest Koran, jego tekst i treść 8.

Idea bezosobowego Boga w islamie sprawia, że nie istnieje również idea 
przebóstwienia człowieka. W rezultacie, podczas gdy dla chrześcijanina 
wzorcem postępowania jest Chrystus, jego ofiara i przykazanie miłości, 
dla muzułmanina drogowskazem będzie szariat i skrupulatne wypełnia-
nie zakazów i nakazów. Nacisk na manifestację wiary w życiu rodzinnym, 
społecznym i  politycznym, uzewnętrznienie norm szariatu u  wyznaw-
ców islamu może wydawać się czymś agresywnym i przerysowanym dla 
chrześcijanina, który kładzie nacisk raczej na uwewnętrznienie religijne-
go uczucia i wewnętrzne doświadczanie oraz przeżywanie wiary. Zwróć-
my uwagę na jeszcze jedną znaczącą różnicę w mentalności muzułmani-
na i chrześcijanina. Islam jest religią społeczną, to znaczy, że przejawia się 
na poziomie świadomości braterstwa i  jedności wszystkich wyznawców 
Allaha, bez względu na ich przynależność narodową. Jak trafnie zauwa-
żył Mirski: 

Muzułmanin powinien zawsze mieć świadomość przynależności do 
„ummy” – ogólnoświatowej wspólnoty współwyznawców. Stąd płynie po-
czucie solidarności, przekonanie o  wspólnocie i  braterstwie wszystkich 
muzułmanów 9.

W chrześcijaństwie również jest silna idea wspólnoty wszystkich chrześci-
jan, którzy są „braćmi w Chrystusie”, jednak nie manifestuje się ona w taki 
sposób, jak idea wspólnoty muzułmańskiej. Na myśl Europy Zachodniej 
o człowieku, społeczeństwie i państwie silny wpływ wywarło oświecenie. 
Świecka koncepcja humanizmu i  indywidualizmu wywarła niezatarte 
piętno na kulturze europejskiej i wpłynęła znacząco na rekonfigurację jej 

8 Н.М. Ракитянский, Опыт концептуального анализа исламского менталитета в кон-
тексте политической психологии, «Вестник Московского Университета» Сер. 12. «По-
литические науки» 2012, № 5, s. 57.

9 Г.И. Мирский, Ислам история и современность, dz. cyt., s. 4.
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dwóch elementów: Boga i  człowieka. Chociaż antropocentryzm wyrósł 
z tradycji chrześcijańskiej, to zaczął funkcjonować nie jako jej dopełnie-
nie, lecz jako jej przeciwstawienie. Niemniej jednak, obecna w chrześci-
jaństwie idea osoby uwarunkowała szczególne miejsce człowieka w świe-
cie – jako współtwórcy w Bożym dziele stworzenia. Islam nie dopuszcza 
takiej możliwości z  prostego powodu: ani Bóg, ani człowiek nie mają 
charakteru osobowego 10. Wyprzedzając nieco tok naszych rozważań, za-
uważmy, że właśnie w owej rozbieżności tkwiła przyczyna niepowodzeń 
tych muzułmańskich myślicieli, którzy na wczesnym etapie historii no-
wożytnych kontaktów Europy i świata islamu próbowali przeszczepiać na 
grunt rodzimych kultur idee oświeceniowe.
 Podsumowując powyższe rozważania o podstawowych różnicach mię-
dzy chrześcijaństwem/oświeceniem a islamem jako rezerwuarami żywot-
nych wartości, podkreślmy zasadniczą rozbieżność między: typami kul-
tury, ukształtowanymi przez religie  – tekstualną versus funkcjonalną, 
zamkniętą versus otwartą, nakierowaną na tradycję versus nakierowaną na 
przyszłość; wizją Boga – abstrakcyjny w islamie versus osobowy w chrześ-
cijaństwie, źródłem wzorców postępowania – Koran i szariat versus Chry-
stus jako wcielony Syn Boży, pojmowanie jednostki przez pryzmat ummy 
versus rozumienie człowieka jako osoby. 
 Współczesny Iran, a  zwłaszcza jego nowożytna historia kontaktów 
z Europą i podjęta przez irańskich myślicieli próba wypracowania wspól-
nego zbioru pojęć i wartości stanowią interesujący przykład dążenia do 
porozumienia a  zarazem niemożności przyjęcia w  pełni wartości euro-
pejskich przez irańskie elity, a za ich pośrednictwem – przez Irańczyków 
jako naród. Sądzimy iż prześledzenie wybranych przykładów owych prób 
pozwoli na dalsze uogólnienia, dotyczące możliwości i warunków prowa-
dzenia szeroko rozumianego dialogu Europy i świata islamu, a także dia-
logu społeczności muzułmańskich w krajach Europy Zachodniej i rdzen-
nych mieszkańców owych krajów.
 Charakter pierwszych kontaktów Iranu 11 z  szeroko rozumianą no-
wożytną cywilizacją europejską został uwarunkowany przez specyficz-
ny kontekst historyczny i polityczny. Na początku wieku XIX rozpoczęła 
się, zaplanowana jeszcze przez Piotra I, ekspansja imperium rosyjskie-
go na południe. Wskutek dwóch przegranych wojen o Gruzję, Iran pod-
pisał niezwykle niekorzystne dla siebie traktaty pokojowe – w Gulistanie 
(1813) i w Turkmanczaju (1828). Dały one Rosji możliwość  ingerowania 

10 Por. Н.М. Ракитянский, Опыт концептуального анализа, dz. cyt., s. 62.
11 Nazwa Iran oficjalnie weszła w użycie w 1935 roku, gdy szach Reza Pahlawi zwrócił się do dy-

plomatów innych państw, by jego kraj, dotąd nazywany Persją, nazywać Iranem. W niniejszym 
artykule konsekwentnie będziemy używać nazwy Iran.
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w  wewnętrzne sprawy Iranu i kontrolowania jego gospodarki. Warto pa-
miętać, że geopolityczne położenie Iranu czyniło z jego terytorium waż-
ny strategicznie obszar: Rosja prowadziła wówczas wojny z  Turcją, ry-
walizowała też z Wielką Brytanią o wpływy w Azji Środkowej. Z kolei 
Wielka Brytania skolonizowała już Indie i próbowała kontrolować Afga-
nistan. Walka o wpływy między dwoma imperiami kolonialnymi zosta-
ła określona przez badaczy tego problemu mianem „wielkiej gry”, a Iran 
padł jej ofiarą – znajdował się w centrum rozgrywek, zarówno w sensie 
metaforycznym, jak i  dosłownym, geograficznym. Ekonomiczna i  poli-
tyczna zależność prowokowała irańskie elity do poszukiwań dróg wyjścia 
z impasu. Pierwszym i naturalnym krokiem wydawało się zapożyczenie 
rozwiązań, które z powodzeniem stosowała Turcja: przeprowadzenie re-
form w armii, w administracji, w zarządzaniu finansami, osłabienie du-
chowieństwa na rzecz silnej władzy centralnej. Szybko jednak okazało się, 
że rozwiązania z powodzeniem zaimplementowane w Turcji nie przysta-
ją do kulturowych realiów Iranu. Silna pozycja szyickiego duchowieństwa 
wraz z  ugruntowanym światopoglądem, zakorzenionym w  ściśle okre-
ślonym systemie norm, wartości i wzorców zachowań czyniły z ulemów 
siłę, z  którą należało się liczyć. W  konsekwencji, tłem dla dialogu Ira-
nu i Europy Zachodniej stał się islam jako religia, prawo, styl życia i nie-
odłączny element kultury politycznej. Z  kolei, wskutek sygnalizowanej 
wyżej zależności politycznej i ekonomicznej Iranu oraz mocarstw euro-
pejskich znaczącym elementem tła dialogu był też patriotyzm, rozumia-
ny jako skierowanie Iranu na drogę postępu, którą kroczą kraje Europy 
Zachodniej. 
 Myśliciele i  reformatorzy zaczynali od prób zrozumienia Zacho-
du jako zespołu idei i wyrastających z nich przejawów życia społeczne-
go i politycznego. Wielu z nich, jak Mirza Malkom-chan czy Mirza Ju-
suf-chan Mostaszar ad-Doule Sepahsalar, na tyle dobrze poznało kulturę 
Europy Zachodniej, że stali się oni jej rzecznikami w Iranie, stroną w dia-
logu z szyickim duchowieństwem.
 Mirza Malkom-chan był prekursorem idei oświeceniowych w Iranie: 
liberalizmu i humanizmu. Urodził się w 1833 roku,w ormiańskiej rodzi-
nie, w chrześcijańskiej dzielnicy Isfahanu. Ojciec zadbał o jego doskona-
łe wykształcenie: najpierw posłał syna do francuskiej szkoły katolickiej 
w Isfahanie, a następnie wystarał się dla niego o stypendium rządowe na 
pięcioletnie studia inżynieryjne we Francji. Do Paryża młody Irańczyk 
przybył jesienią 1850 roku. Od Wiosny Ludów minęło niewiele czasu, 
a  ferment ideowy kształtował atmosferę epoki. Pobyt za granicą nie tyl-
ko pozwolił Mirzy Malkom-chanowi zdobyć konkretne umiejętności, lecz 
także dostarczył idei, na których przyszły reformator zbudował swój świa-
topogląd. Jak pisał Erwand Abrahamian: 
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Podczas pobytu w Paryżu Malkom-chan zainteresował się działalnością 
masonerii i filozofią polityczną, szczególnie szkołą inżynierii społecznej 
Saint-Simona i kontrowersyjną „religią humanizmu” Comte’a 12.

Warto przy tym zauważyć, że Irańczyk przyjechał do Europy intelektual-
nie przygotowany do spotkania z jej kulturą dzięki wykształceniu, które 
zdobył jeszcze w Iranie. 
 Poczynione przez niego obserwacje, porównanie Iranu i  Francji za-
owocowały pragnieniem reform. Malkom-chan zapragnął uczynić wszyst-
ko, co konieczne, aby przybliżyć warunki życia w swoim kraju do tych, 
które obserwował za granicą. Po powrocie do Teheranu pisał:

Zobaczyłem niedoskonałość systemu rządów w Iranie i biedę ludu i za-
cząłem myśleć o poprawie warunków. Pojechałem do Europy, tam zapo-
znałem się z zasadami rozwoju społecznego narodów Europy i zrozumia-
łem, że zabiegi i starania nakierowane na przekształcenie spraw irańskich 
według wzorców europejskich są godne pochwały. Znalazłem ludzi my-
ślących tak samo wśród przyjaciół i wybitnych mieszkańców stolicy, którzy 
równie mocno odczuwali konieczność przebudowy życia narodów mu-
zułmańskich i przystąpiłem do urzeczywistniania swojej idei 13.

Głosząc nowe idee, Malkom-chan nie stracił z  oczu specyfiki rodzimej 
kultury i faktu, że opiera się ona na islamie, a szyickie duchowieństwo od-
grywa główną rolę w jej kształtowaniu. W 1859 roku sam przeszedł na is-
lam z nadzieją, że ten krok ułatwi mu zajęcie pozycji mediatora między 
kulturą europejską a kulturą muzułmańską. Pragnąc stworzyć przeciw-
wagę dla duchowieństwa jako siły społecznej, zwrócił się do szacha, Na-
ser ad-Dina. W napisanym do panującego liście dał wyraz swoim oświe-
ceniowym ideałom:

Miłościwy Panie! Daremność działań, ucisk ze strony władzy państwo-
wej, rozpad kraju i nędzna sytuacja narodu nigdy i nigdzie nie miały ta-
kiego zasięgu jak obecnie w  Iranie. Nawet wówczas, gdy zatkasz uszy 
i zamkniesz oczy, nie możesz nie współczuć temu narodowi. Lecz jaka 
korzyść płynie z Twojego biernego współczucia? Wobec ogromu takiego 
powszechnego nieszczęścia, czyż możesz pozostać obojętnym na cierpie-
nia tych ludzi? Nie mów, że jeden człowiek nic nie zdziała. Po pierwsze – 
nie jesteś sam, po drugie – nawet jeśli byłbyś sam, twoim obowiązkiem 
jako człowieka jest natychmiastowe działanie. Powinieneś dążyć do tego, 

12 E. Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, New Yersey 1982, s. 65.
13 Cyt. za: Н. Талипов, Общественная мысль в Иране в XIX – начале XX в., Москва 1988, 

s. 51.
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aby w każdym miejscu, w jakim się znajdziesz, zgromadzić wokół siebie 
grupę przyjaciół, bliskich i świadomych, i opierając się na zasadzie huma-
nizmu. Stworzyć godną zaufania grupę. Najpilniejsze zadanie, to zna-
leźć ludzi stworzyć organizację, a później już rozum podpowie od czego 
zacząć 14. 

 Nacisk na jednostkowe działanie, w imię humanizmu i z wykorzysta-
niem rozumu jako narzędzia kształtowania i przekształcania rzeczywi-
stości to elementy, które stały w sprzeczności z  istotnym dla islamu im-
peratywem poddania się woli Boga 15. Pomimo przejścia na islam, prób 
zapewnienia sobie poparcia szacha oraz wielu wpływowych członków 
ówczesnej elity dworskiej Malkom-chan nie zdołał stworzyć przeciwwa-
gi dla działań ulemów. Próbował włączyć szyickich duchownych w refor-
my, przekonując, że są oni predestynowani do szerzenia wiedzy na temat 
nauki europejskiej i  idei humanizmu, a  proponowana przezeń ścieżka 
poznania nie stoi w sprzeczności z prawami islamu. W zasadach, które 
sformułował dla założonej w 1859 roku paramasońskiej organizacji Fara-
muszchane (Dom Zapomnienia), pisał: 

Jedni uważają, że ten sposób poznania prowadzi do zboczenia z prawdzi-
wej drogi, natomiast inni uważają go za sposób samodoskonalenia i osiąg-
nięcia pełni człowieczeństwa. (...) Ci, którzy zapoznali się z tematem są 
przekonani, że wzrost znaczenia religii i państwa zależy od rozwoju tego 
narzędzia. Nauka jest konieczna, by ogół nie uznał naszych błędów za 
prawdę 16. 

 Wysuwał też tezę, że ten typ poznania, który znany jest nauce euro-
pejskiej w gruncie rzeczy narodził się w islamie, a przez Europę został je-
dynie przejęty, dlatego też nie jest obcy dla islamu i wystarczy go jedynie 
odkryć. Tezę o „rdzennie muzułmańskich” teoriach i wartościach, które 
przenikały do Iranu w wieku XIX i XX głosili później również inni irań-
scy myśliciele – jedni z powodu niewiedzy, inni w celach manipulowania 
opinią publiczną. Przyczyniło się to do zafałszowania znaczeń wielu pojęć 
i związanych z nimi zjawisk, o czym jeszcze będzie mowa. Malkom-chan 
łączył zabiegi, mające na celu zdobycie przychylności duchowieństwa 

14 Mirza Malkom-chan, Toufiq-e amanat, w: tegoż, Resaleha-je Mirza Malkom-chan Nazem ad-Do-
ule (Traktaty Mirzy Malkom-chana Nazema ad-Doulego), red. H. Asil, Teheran 1388 (2009), 
s. 355.

15 Islam (eslam) – pełne poddanie się jednemu i  jedynemu Bogu. Por. J. Danecki, Podstawowe 
wiadomości o islamie, dz. cyt., s. 22.

16 Mirza Malkom-chan, Faramuszchane, w: tegoż, Resaleha-je Mirza Malkom-chan, dz. cyt., s. 316.
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z zawoalowaną krytyką tej grupy społecznej. We wspomnianym wyżej do-
kumencie pisał: 

Nie ma wątpliwości, że nauki humanistyczne i ogół tajemnic poznania 
przejawiły się w poglądach uczonych. Wiadomo też, że najbardziej wta-
jemniczeni filozofowie nie mogli ujawnić całej ukrytej wiedzy dlatego, że 
nie mieli pojęcia o telegrafie, fonografie, aparacie fotograficznym, magne-
tyzmie zwierzęcym, nowym świecie (Ameryce – M. A.) ani o tysiącu in-
nych spraw. A więc jest zrozumiałe, że milczenie tych uczonych na temat 
jakiejś nauki nie oznaczało, że ma ona niedostatki. Brak wzmianki na jego 
temat w żaden sposób go nie umniejsza. Ci, którzy twierdzą, że to narzę-
dzie przyszło z Europy i z tego właśnie powodu należy mu się przeciw-
stawić popełniają wielki błąd w swoim wnioskowaniu. Po pierwsze, skąd 
wiadomo, że narodziło się ono w Europie? A nawet gdyby to narzędzie 
rzeczywiście pochodziło z Europy, nie umniejsza to jego znaczenia. Prze-
cież okulary również zostały wynalezione przez uczonego europejskiego, 
a dziś szacowne postacie islamu i Iranu noszą je, by poprawnie odczytać 
święty Koran 17. 

 Malkom-chan uważał, że każdy człowiek jest w  stanie dotrzeć do 
prawdy, jeśli będzie doskonalił siebie. Głosił też, że rozwój jednostki jest 
fundamentem dobrobytu na poziomie społecznym i  politycznym. Nie 
były to poglądy zakorzenione w mentalności wyznawcy islamu, który za 
depozytariuszy Prawdy uznawał uczonych modżtahedów, a siebie postrze-
gał wyłącznie przez pryzmat wspólnoty muzułmańskiej. Idea osoby nie 
mogła znaleźć oddźwięku u muzułmanina. Słowa traktatu Zasady huma-
nizmu (Osul-e adamijat) dla wyznawcy islamu nie miały sensu i brzmiały 
jak herezja: 

Sens istnienia człowieka kryje się w  nauce. Znaczenie człowieka kryje 
się w humanizmie. Powstań, o  rozumny człowieku! Twoja siła nie słu-
ży temu byś spoglądał na siebie jako na ofiarę zabobonu i przemocy. Po-
wstań, wejdź w humanizm, w jasny świat nauki 18.

Dążenie Malkom-chana do przeprowadzenia reform w Iranie a zarazem 
konieczność zjednania sobie szyickiego duchowieństwa skutkowały wie-
loma sprzecznościami w treściach głoszonych przez myśliciela poglądów. 
Autor Zasad humanizmu pragnął wywyższenia człowieka i  uwolnienia 
go spod wpływów religijnych autorytetów, nawoływał do poszanowania 

17 Tamże, s. 316
18 Mirza Malkom-chan, Osul-e adamijat (Zasady humanizmu), w: tegoż, Resaleha-je Mirza Mal-

kom-chan, dz. cyt., s. 26.
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jednostkowej wolności, przekonywał, że źródłem postępu jest samodo-
skonalenie jednostki a jednocześnie deklarował oddanie religii i uznawał 
ją za ważny element życia społecznego. W całościowym projekcie reform 
Daftar-e tanzimat (Projekt reform) twierdził, że nie trzeba zmieniać fun-
damentów kultury, wystarczy jedynie zaszczepić w  Iranie rozwiązania, 
które sprawdziły się w Europie: 

Nie mamy ochoty tracić naszej wiary. (...) Bóg obdarzył nas rozumem 
i nie mamy żadnego powodu, by uczyć się od obcych. Bez względu na 
wszystko, tutaj jest Iran, a nie obcy kraj, gdzie każdy robi to, co chce. Jeśli 
ktoś u nas zechce uznać się samowolnie za element wykonawczy, ulemo-
wie i modżtahedzi obedrą go ze skóry. (...) Nie da się, nie jest możliwe upo-
dobnienie Iranu do Zachodu 19. 

 Z ideą humanizmu i  wyrastającą zeń antropocentryczną wizją kul-
tury ściśle wiązała się idea skodyfikowanego prawa – qanun 20, która stała 
w sprzeczności z szyicką koncepcją prawa. Malkom-chan postrzegał sko-
dyfikowany zbiór przepisów prawnych jako remedium na wszystkie prob-
lemy Iranu: „Wprowadzenie prawa w kraju na podobieństwo cudu prze-
mieni ogólną sytuację tego kraju, przekształci go w nowy świat, którego 
wspaniałych podstaw żaden rozum nie będzie w stanie sobie wyobrazić, 
dopóki się nie urzeczywistnią” 21. Postulował, by jego spisaniem zajęli się 
wykształceni członkowie elity urzędniczej – tym samym pozbawiał głów-
nej roli ulemów. Ponadto, Malkom-chan proponował, by to nowe prawo 
dotyczyło przede wszystkim sfery publicznej i  państwowej. O  radykali-
zmie propozycji reformatora świadczy jego przekonanie o potrzebie zrów-
nania w prawach mężczyzn i kobiet:

Połowa każdego narodu składa się z  kobiet. Żaden projekt, dotyczący 
narodu nie ma szans powodzenia bez pomocy kobiet. Kobiety irańskie 
powinny zająć przewodnie miejsce w  propagowaniu humanizmu. I c h 

19 Mirza Malkom-chan, Daftar-e tanzimat (Projekt reform), w: tegoż, Resaleha-je Mirza Malkom-
-chan, dz. cyt., s. 31.

20 We wczesnym okresie islamu termin qanun stosowano dla określenia regulacji prawnych i ad-
ministracyjnych, ustalonych przez rządzących niezależnie od szariatu. Na początki wieku XIX 
w Turcji qanun było podstawowym schematem dla adaptacji systemów prawnych w znaczeniu 
zachodnim. Mirza Malkom-chan był pierwszym myślicielem, który użył słowa qanun w no-
wym znaczeniu  – skodyfikowanego prawa, w  traktacie Daftar-e tanzimat. Szyiccy duchow-
ni, podkreślając odmienność koncepcji świeckiego reformatora od tej, utrwalonej przez religię 
zaczęli używać pojęcia qanun-e eslami (prawo islamskie), podkreślając z jednej strony fakt, że 
„ich” prawo jest słuszne, ponieważ jest zakorzenione w islamie, z drugiej – że znacznie się róż-
ni od prawa, proponowanego przez Malkom-chana i jego zwolenników.

21 Mirza Malkom-chan, „Qanun”1890, red. H. Nateq, Teheran 1355 (1976), nr 11, s. 3.
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o b e c n o ś ć  w   k a ż d e j  d z i e d z i n i e  ż y c i a  s p o ł e c z n e g o  n a -
l e ż y  w y s o k o  c e n i ć  (podkreśl. moje – M.A.). Kobieta, która jest czło-
wiekiem, może w  takim stopniu jak stu rozumnych mężczyzn sprzyjać 
postępowi ludzkości 22.

 Pomysły Malkom-chana wydawały się zbyt śmiałe nie tylko szyickim 
duchownym, lecz także samemu szachowi. Obawiając się wpływów re-
formatora, zaproponowano mu stanowisko ministra Iranu przy rządzie 
Wielkiej Brytanii w Londynie. W gruncie rzeczy było to zesłanie. W Lon-
dynie Malkom-chan założył gazetę o znamiennym tytule „Qanun” i na 
jej łamach propagował idee postępu, skodyfikowanego prawa, humani-
zmu i liberalizmu. W pierwszym numerze zamieścił słowa, które stano-
wią myśl przewodnią wszystkich, publikowanych artykułów: „Iran jest 
krajem, który otrzymał błogosławieństwo od Boga. Tym, co sprawia, że 
wszystkie te błogosławieństwa idą na marne jest brak prawa” 23. Idee prawa 
Malkom-chan przedstawił jako objawione, co jest nadinterpretacją, jeśli 
weźmiemy pod uwagę źródła europejskiego porządku prawnego. Trudno 
jednoznaczne ocenić skutki prób Malkom-chana, by przedstawić zachod-
nioeuropejskie idee humanizmu i liberalizmu jako zgodne z islamem. Re-
formator pragnął widzieć w idei humanizmu i prawa narzędzia skierowa-
nia Iranu na drogę postępu, by mógł się on mierzyć z potęgą ekonomiczną 
i militarną Europy. Trudno stwierdzić, czy zdawał on sobie sprawę z fak-
tu, że owe idee stanowiły głęboką strukturę kultury zachodnioeuropej-
skiej, determinowały jej tożsamość i jako takie były potencjalnie destruk-
cyjne dla fundamentów muzułmańskiego Iranu. 
 Przypomnijmy, że Malkom-chan został wychowany jako chrześcijanin, 
a nie muzułmanin; na islam przeszedł ze względów praktycznych. Przez 
całe życie próbował pogodzić koncepcję świeckiej edukacji z dominującą 
rolą szyickiego duchowieństwa i kształcenia religijnego, propagował ko-
dyfikację prawa i równość wszystkich obywateli a jednocześnie twierdził, 
że islam jest najdoskonalszym prawem na świcie 24. Budując fundamenty 
dialogu między muzułmańskim Iranem a chrześcijańską i oświeceniową 
Europą wskazywał na zacofanie Iranu wynikające z faktu, że w jego kra-
ju nie zastosowano rozwiązań, które przyczyniły się do rozkwitu Euro-
py: rozbudzania i kultywowania samoświadomości jednostki i  godności 
osoby ludzkiej, kodyfikacji prawa. Zakładał, że islam stawowi tradycyjną 
strukturę, którą należy zmodyfikować i uporządkować w taki sposób, aby 
odpowiadała wyzwaniom nowych czasów. Umykał mu fakt zasadniczej 

22 Tamże, nr 7, s. 7.
23 Tamże, nr 1, s. 1.
24 Tamże, nr 3, s. 4.
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sprzeczności między teocentryczną a antropocentryczną wizją świata; nie 
poświęcił też wiele uwagi zagadnieniu hierarchiczności struktury społecz-
nej, gdy propagował równość wszystkich ludzi wobec prawa. Poszukując 
rozwiązań praktycznych, Malkom-chan wprowadzał do świadomości elit 
irańskich wartości, które narodziły się w Europie Zachodniej. Powtarzane 
często twierdzenie o  ich „rodzimości” względem  islamu nie prowadziło 
do lepszego rozumienia Europy i umocnienia tożsamości Iranu. Wprost 
przeciwnie – sprawiało, że owe niejasne idee stawały się narzędziem walki 
o wpływy różnych grup społecznych. Malkom-chan był jednym z prekur-
sorów nowych idei w Iranie oraz propagatorem wartości, które stanowiły 
ich korzenie. Popadał w wiele sprzeczności, próbując wykorzystać osiąg-
nięcia myśli zachodnioeuropejskiej do przeprowadzenia zmian w Iranie. 
Przyczyny jego niepowodzeń nie leżały w nieumiejętności oceny sytuacji, 
czy uwarunkowaniach społecznych i politycznych tamtego czasu. Sądzi-
my, że miały one charakter obiektywny, a wynikały ze zderzenia odmien-
nych typów kultur z rozłącznymi systemami wartości u swoich podstaw. 
 Idea skodyfikowanego prawa oraz wolności jednostki powracała wielo-
krotnie w pismach myślicieli irańskich przełomu XIX i XX wieku i przyj-
mowała różne postacie: od radykalnego odrzucenia religii jako podstaw 
kultury, państwa, społeczeństwa po próby wypracowani konsensusu z szy-
ickim islamem na różnych poziomach. Jednak, nawet jeśli religii przyzna-
wano miejsce w nowej wizji społeczeństwa i państwa, to nie było to miej-
sce pierwszoplanowe. Praktyczne rozwiązania, idee i niekiedy stojące za 
nimi wartości były przejmowane z Europy Zachodniej oraz z Rosji i miały 
one charakter świecki. 
 Szyickie duchowieństwo włączyło się do dialogu z Europą, prowadzo-
nego przez irańskie świeckie elity intelektualne (wysokiej rangi urzędni-
ków, dyplomatów i członków elity dworskiej), na przełomie wieku XIX 
i XX. Wobec narastającej popularności idei konstytucjonalizmu niektórzy 
duchowni zorientowali się, że ich wyjątkowa pozycja autorytetu społecz-
nego została zagrożona, inni zapragnęli wykorzystać sytuację do zwięk-
szenia swoich wpływów. Należy pamiętać, że pod względem głoszonych 
idei szyickie duchowieństwo nie było spójną grupą: znajdziemy wśród 
nich zarówno zwolenników, jak i przeciwników spisania prawa w postaci 
jasnych i zrozumiałych dla ogółu twierdzeń, propagatorów rządów kon-
stytucyjnych i popleczników silnej władzy autokratycznej, reformatorów 
islamu i  zwolenników powrotu do szariatu w  jego nieskażonej formie, 
jaka istniała za czasów proroka Mohammada 25. Niemniej jednak uważna 

25 Szerzej na temat wewnętrznego zróżnicowania duchowieństwa pod względem głoszonych po-
glądów politycznych patrz: S.A. Arjomand, The Ulama’s Traditional Opposition to Parliamen-
tarism: 1907-1909, „Middle Eastern Studies” 1981, nr 17:2, s.  174-190; J. Afary, The Iranian 
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analiza treści pism szyickich duchownych odsłoni przed nami ważny fakt: 
wszyscy oni stali na stanowisku poddania się woli Boga, popierali hierar-
chiczną organizację społeczną i uważali, że należy przyznać duchowień-
stwu decydujący głos we wszystkich sprawach – również państwowych.
 Szyickie duchowieństwo w Iranie było tą grupą, która po rewolucji is-
lamskiej w 1979 roku nie tylko odmówiła prowadzenia dialogu z Zacho-
dem, lecz także wyeliminowała nosicieli innych wartości niż islamskie. 
Korzenie totalitarnego systemu politycznego Islamskiej Republiki Iranu 
sięgają jednak czasów dużo wcześniejszych i, przynajmniej częściowo, 
wyrastają z nieudanych prób nawiązania dialogu między Europą – repre-
zentowaną wówczas przez Irańczyków, takich jak Malkom-chan i spad-
kobiercy jego myśli  – a  częścią świata islamu, reprezentowanego przez 
szyickie duchowieństwo w  Iranie. Najbardziej jaskrawy przykład nie-
możności pogodzenia wartości chrześcijańskiej i  oświeceniowej Europy 
z wartościami islamu stanowi światopogląd szejcha Fazlallaha Nuriego. 
Dodajmy, że ów światopogląd był nie tylko zespołem idei i  głoszonych 
przekonań, lecz także stanowił styl życia i manifestował się w zachowaniu 
duchownego. Muzułmańscy badacze spuścizny Nuriego nadają duchow-
nemu przydomek szahida – świadka wiary muzułmańskiej, który poniósł 
męczeńską śmierć w obronie swojej religii 26. 
 Na początku wieku XX Fazlallah Nuri wraz z  innymi wpływowy-
mi duchownymi tworzył grupę, która popierała zwołanie parlamentu 
i uchwalenie konstytucji. Nuri był wówczas przekonany, że dokument bę-
dzie uporządkowaniem i spisaniem zasad szariatu; spodziewał się też, że 
główną rolę w  jego przygotowaniu odegrają ulemowie. Początkowo du-
chowny nie zdawał sobie sprawy z różnicy fundamentalnych wartości. Są-
dził, iż przyczyną nieścisłości w tekście konstytucji było umyślne działanie 
wrogów islamu, którzy przedstawili ideę konstytucjonalizmu w niezwykle 
pociągający, lecz fałszywy sposób: 

(...) każdy, kogo pociągał ten sposób prezentacji i kto miłował sprawied-
liwość i poszukiwał jej, niezwłocznie uczynił wysiłek, aby ją zdobyć, gdy 
usłyszał odpowiednie słowa; nie szczędził życia, ani majątku. (...) Nie-
które założenia były do przyjęcia. Jednak, kiedy zaczęliśmy je realizować, 
zauważyłem, że grupa ludzi, których zawsze oskarżano o odstępstwa od 
właściwej drogi, włączyła się do działań. Po trochu docierały do mnie 

Constitutional Revolution, 1906-1911. Grassroots Democracy, Social Democracy and the Origins of 
Feminism, New York 1996.

26 Por. M. Torkeman, Zendeginame-je Szejch Szahid wa mochtasari az naqsz-e szejch dar waqaje’--
-e maszrute (Życiorys szejcha szahida i nieco o roli szejcha w wydarzeniach rewolucji konsty-
tucyjnej), w: N. Fazlallah, Resa’el, elmijeha maktubat... wa ruzname-je Szejch Szahid Fazlallah 
Nuri, red. M. Torkeman, Teheran 1361 (1983), t. 1, s. 101-115.
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niektóre dwuznaczne i podejrzane słowa, ale interpretowałem je jako sen-
sowne idee. Później odsłonili się oni do pewnego stopnia i ustalili, że par-
lament będzie wybierany w oparciu o większość głosów. Ponownie zigno-
rowałem to, interpretując te zamiary jako wstęp, by ustanowić porządek 
i promować sprawiedliwość 27.

 Dzięki dociekliwości i pragnieniu dotarcia do istoty rzeczy Nuri stop-
niowo poznawał znaczenie słów: skodyfikowane prawo, konstytucja, parla-
ment, równość, jakie nadała im tradycja europejska. Poznanie zaowoco-
wało gwałtowną krytyką tych wartości, na których opierała się cywilizacja 
zachodnia. W orzeczeniu pt.: Pytanie do Szejcha Szahida na temat począt-
kowego popierania i późniejszej negacji konstytucjonalizmu na podstawie sza-
riatu oraz odpowiedź Szejcha Szahida 28 duchowny szczegółowo wyjaśnił 
powody, dla których konstytucjonalizm stoi w  sprzeczności z  islamem. 
Nuri wystąpił przeciwko niektórym elementom skodyfikowanego prawa 
z pozycji religijnego przywódcy społeczności, która, jako całość, stanowi 
lud Boży i zmierza ku zbawieniu: 

Dla społeczności wierzących jest oczywiste, że najlepszym prawem jest 
prawo Boże i  ta kwestia jest bezsporna. Dzięki łasce boskiej posiadamy 
najlepsze i  najpełniejsze prawo Boskie; dlatego, że jest to prawo, które 
zostało objawione przez Pana Świata jego błogosławionym wysłannikom 
i ostatniemu (pieczęci) z jego proroków 29.

Ze względu na fakt, że celem życia muzułmanina nie jest osiągnięcie 
szczęścia na ziemi, lecz prowadzenie ziemskich spraw w taki sposób, aby 
przygotowywały wierzącego do życia pozagrobowego, rozdział na dwie sfe-
ry prawa: dotyczącą spraw doczesnych i wiecznych, jest nieuzasadniony: 

Powinniśmy pragnąć uporządkowania swoich ziemskich spraw na funda-
mentach wiary islamskiej, aby nasze sprawy wieczne nie uległy zepsuciu. 
Na pewno takim właściwym prawem będzie jedynie prawo Boże; dlatego, 
że ono jest tym, które obejmuje obydwie sfery, to znaczy porządek spraw 
tego świata i raju 30.

27 Tamże, s. 101.
28 N. Fazlallah, So’al az Szejch Szahid dar bare-je mowafeqat-e awwalije wa mochalefat-e sanawije-

-je u ba maszrutijat wa dalajejl-e szar’i-je an wa paseh-e Szejch Szahid (Pytanie do Szejcha Szahi-
da na temat początkowego popierania i późniejszej negacji konstytucjonalizmu na podstawie 
szariatu oraz odpowiedź Szejcha Szahida), w: tegoż, Resa’el, elmijeha maktubat, dz. cyt. 

29 F. Nuri, Ketab-e tazkerat al-qafel va erszad al-dżahel, w: N. Fazlallah, Resa’el, elamije-ha, mak-
tubat, dz. cyt., t. 1, s. 55.

30 Tamże, s. 56.
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 W dyskusji nad źródłem prawa duchowny przeciwstawił Koran teks-
towi konstytucji, nazywając ten drugi „księgą błędów”. Nie zaakceptował 
też idei świeckiego przedstawicielstwa, czy równości ludzi wobec prawa. 
Przekonywał, że miejsce człowieka w hierarchii społecznej, przekładające 
się na konkretne prawa i obowiązki, ma związek ze stopniem znajomości 
prawa Bożego i w żadnym wypadku nie może być przedmiotem negocja-
cji czy skutkiem głosowania. Zwracając się do reprezentantów społeczeń-
stwa w parlamencie Nuri wskazywał na sprzeczności: 

Fundament władzy Koranu zasadza się na różnicy praw różnych grup 
ludzi, a ty przysięgałeś na Koran, że będziesz działał w zgodzie z zasa-
dą równości. Fundamenty Koranu opierają się na braku wolności druku 
i słowa, a ty przysięgałeś, że będziesz działał w oparciu o przyznanie im 
wolności. Koran kategorycznie nakazuje, aby niewiernym nie przyznawać 
prawa do zemsty, a ty przysięgałeś, że będziesz przestrzegał prawa rekom-
pensaty dla niewiernych 31.

Równość jako idea najdobitniej świadczy o tym, że prawa, zawarte w tek-
ście konstytucji, są sprzeczne z Koranem. Postrzegał zasadę równości jako 
destrukcyjną dla porządku społecznego, opartego na szariacie: 

Jeśli ich zamiarem było wcielenie w życie praw bożych, a celem konstytu-
cjonalizmu była obrona porządku islamu, dlaczego chcą jego fundamenty 
oprzeć na równości i wolności; gdzie każda z tych dwóch zasad jest szkod-
liwa i destrukcyjna dla podstaw porządku praw boskich 32.

Wyjaśniał też, że lud islamski musi pozostać posłuszny nakazom boskim 
i na ich podstawie decydować, kto jest mu równy, a kto znajduje się niżej 
pod względem praw.
 Nuri zwracał uwagę na fakt, że zagadnienie równości dotyczy nie tyl-
ko relacji między muzułmanami a niemuzułmanami, lecz obejmuje też 
relacje rodzinne: żona nie jest równa mężowi, dziecko ojcu, pobożny, lecz 
niewykształcony muzułmanin uczonemu duchownemu. W tle rozważań 
Nuriego pojawia się wprost przeciwstawienie rzeczywistości boskiej – rze-
czywistości szatańskiej: 

Po tym, jak zakończyli dzieło wprowadzania ulepszeń i opracowania za-
fałszowań, przystąpili do działania. Przeprowadzali swoje nieprzyzwo-
ite i  naganne działania, obrażali islam, fałszowali jego postanowienia, 
pomniejszali rolę duchowieństwa, pogwałcili szariat i  religię, czerpiąc 

31 F. Nuri, Ketab-e tazkerat, dz. cyt., s. 95.
32 Tamże, s. 59.
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radość z obrazy moralności i zabraniania właściwego postępowania, sku-
piali wokół siebie fałszywych zwolenników i szerzyli propagandę wśród 
ludzi trwających w błędzie i ignorantów. Odrzucili też szacunek dla Księ-
gi Boga, kreując szatańskie pokusy w umysłach zwykłych ludzi nakłania-
jąc ich do wywyższenia sekciarskich praktyk, przelali krew i wprowadzili 
swoje nowatorskie idee w życie 33.

 W 1909 roku, gdy szala zwycięstwa przechyliła się na stronę zwolen-
ników porządku konstytucyjnego, Nuri został skazany na śmierć przez 
powieszenie. Fakt ten miał dalekosiężne skutki kulturowe. Dżalal Al-e 
Ahmad wiele lat później nazwał Nuriego obrońcą integralności szyickie-
go islamu w  obliczu zatrucia tożsamości muzułmańskiej zachodnimi 
wpływami: 

Dla mnie ciało tego wybitnego człowieka, zwisające z szubienicy było jak 
flaga sygnalizująca zwycięstwo „zatrucia zachodem” (qarbzadegi), po 
dwustu latach zmagań wznosząca się nad dachem naszego kraju. (...) Te-
raz, w cieniu tej flagi jesteśmy jako naród obcy sami sobie; pod względem 
ubioru, domów, jedzenia, literatury i – co najbardziej niebezpieczne – pod 
względem kultury. Podlegamy zachodniemu szkoleniu, ulegamy zachod-
niemu myśleniu i korzystamy z zachodnich sposobów, żeby rozwiązywać 
nasze własne problemy 34.

Mongol Bayat stwierdził, że Nuri wykazał się dalekowzrocznością, wi-
dząc w konstytucjonalizmie zagrożenie dla porządku kulturowego, opar-
tego, na islamie 35. Porządek ten zwyciężył w 1979 roku. 
 Jeśli prześledzimy historię Iranu w wieku XX i na początku obecnego 
stulecia, zobaczymy, że próby wypracowania fundamentów dla porozu-
mienia między kulturą europejską a kulturą muzułmańskiego Iranu mia-
ły różny finał. Istotny jest jednak fakt, że zostały one podjęte i nadal są 
podejmowane. U ich podstaw znajduje się pragnienie wzajemnego zro-
zumienia ponad granicami państw i  etnosów, splecione z  dążeniem do 
realizowania własnej wizji świata. Współczesny dialog cywilizacji chrześ-
cijańskiej i  cywilizacji muzułmańskiej jest odzwierciedleniem odwiecz-
nych dążeń człowieka, społeczeństwa, narodów i  państw do zachowa-
nia równowagi między rozwojem a bezpieczeństwem, ruchem otwarcia 
się na inność a ruchem ku zachowaniu odrębności i  tożsamości. Sądzi-
my, iż powyższe uogólnienie, dotyczące cywilizacji można odnieść do 

33 N. Fazlallah, So’āl az Szejch Szahid, dz. cyt., s. 101.
34 Dż. Al-e Ahmad, Qarbzadegi (Okcydentoza), Teheran 1341 (1963), s. 78.
35 M. Bayat, The cultural implications of constitutional revolution, w: E. Bosworth, C. Hillenbrand 

(red.), Qajar Iran, dz. cyt., s. 69.
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sąsiadujących ze sobą grup społecznych czy wspólnot o odmiennej men-
talności i różnym fundamencie dla wizji świata i odbioru rzeczywistości. 
Studiowanie konkretnych przypadków kontaktu przedstawicieli kultury 
chrześcijańskiej i muzułmańskiej z uwzględnieniem problemu mentalno-
ści i determinant odbioru rzeczywistości otwiera ciekawe perspektywy dla 
dalszych badań.
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