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Motto: 

 

„Ce este antropologia Islamului? De ce antropologia Islamului şi nu istoria sau teologia 

islamului? De ce să utilizăm termenul Islam în locul celui de Islamuri sau de Islam(-uri)? 

De ce să ne concentrăm asupra islamului şi nu asupra musulmanilor? Există doar o singură 

antropologie a Islamului sau putem vorbi despre antropologiile Islamului, sau chiar despre 

antropologiile Islamurilor? Prin ce diferă antropologia islamului, aşa-zicând, de orice altă 

antropologie a religiei? Cum se distinge antropologia Islamului de sociologia islamului, de 

studiile islamice sau de antropologia islamică?” 

Gabriele Marranci  

(The Anthropology of Islam, 2008) 

 

 

„Religia cotidiană nu este numai sau în primul rând ceea ce se petrece în spaţiile sacre 

consacrate, sub autoritatea elitelor religioase, ci şi pe străzi şi alei, lângă tarabele cu 

suveniruri din afara altarelor, în dormitoare și bucătării; religia cotidiană nu se întâmplă la 

vremea stabilită de calendarele sacre sau de calculele celeste oficiale, ci de circumstanțele 

și exigențele vieții oamenilor. Religiosul cotidian nu se efectuează prin vot sau în 

conformitate cu autoritatea; el este improvizat și situațional.” 

Robert A. Orsil  

(Afterword: Everyday Religion and the Contemporary World:  

The Un-Modern, Or What Was Supposed to Have Disappeared But Did Not, 2012) 

 

 

„Noi generalizăm ash’arismul, studiind filosofia iluminării, dezvoltând cultul pentru fiqh, 

amalgamând iubirea cu distrugerea, chemând la retragere în lumea interioară (takhalli) 

nişte comunităţi învinse şi distruse, mistice, deposedate de speranţă şi de o sărăcie 

răsunătoare. Am învăţat că naql (textul sacru) este fundamentul raţiunii şi că raţiunea se 

limitează la înţelegerea revelaţiei, că revelaţia este Profetul, că acţiunea fiinţei umane se 

poate întinde cel mult până la al-kasb şi că de aceasta depinde libertatea omului, că voinţa 

lui depinde de voinţa celor cu care se aliază, că viitorul umanităţii există numai în lumea de 

dincolo, că două fraze de credo ajung şi că singura condiţie a oricărei strategii politice este 

reprezentată de calităţile lăudabile ale liderului.” 

Hassan Hanafi  

(Studi Filsafat 1. Pembacaan Atas Tradisi Islam Kontemporer, 2015) 

 

 

„Moștenirea culturală funcționează ca moștenirea economică: numai prin investiții putem 

spera să beneficiem de ea. Dimpotrivă, cel mai sigur mod de a o risipi constă în tezaurizarea 

ei cu teamă, ca avarul care își îngrămădește banii sub saltea, fără să îşi dea seama, în ziua 

în care are nevoie de ei, că nu mai sunt în uz.” 

Fouad Zakariya  

(Les racines culturelles du sous-développement intellectuel arabe, 1990) 
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