
Závěr 

Do popředí světového zájmu se islám dostal v posledních třech až čtyřech desetiletích, 

prostřednictvím mnoha událostí, z nichž převážná většina z nich měla negativní nádech. Jako 

příklad vzpomeňme na tragické teroristické útoky na New York 11. 9. 2001. Západní svět má 

zejména v poslední době pod dojmem těchto útoků tendenci vnímat muslimy a jejich 

náboženství jako jeden neměnící se celek, který se vyznačuje především extrémními projevy 

fundamentalismu, které ohrožují „jejich“ západní kulturu a způsob jejich života. Tento strach, 

který v Evropě a Americe začíná nabírat až hrozivé podoby, a který je značně ovlivněn a 

podporován také médii, představuje do budoucna nebezpečnou hrozbu. Je smutnou realitou, 

že pro mnohé je dnes islám a násilí a islám a terorismus v podstatě jedním a tím samým. Tato 

mylná interpretace postrádá hlubší porozumění islámu a vychází pouze z jeho povrchních 

znalostí. 

Nelze samozřejmě popřít, že islámské právo je i dnes neopomenutelným prvkem v právním a 

politickém životě každého muslimského státu. Tyto státy se s existencí islámu vyrovnávají 

každý jiným způsobem. Pro příklad uveďme dva asi nejbizardnější příklady. Tím prvním je 

Turecko, ve kterém došlo k přísné sekularizaci již ve dvacátých letech minulého století a tím 

druhým je Saudská Arábie, která stále ještě dnes usiluje o soulad státního zřízení i právního 

systému s šarī
c
ou. V reálném životě se ale v muslimských zemí uplatňuje spíše jakási střední 

cesta mezi islámskou tradicí a požadavky moderní společnosti. 

V porovnáním s evropským kontinentálním a angloamerickým systémem je islámský právní 

systém nejmladší. Dalo by se tedy očekávat, že bude právním systémem nejmodernějším. 

Nicméně jeho úzké sepětí s islámským náboženstvím a prolínání právních pravidel s pravidly 

náboženskými a etickými působí v právní praxi značný problém. Adaptace modernímu vývoji 

společnosti tak bývá často dosti složitá a zejména pro západní laickou veřejnost značně 

nesrozumitelná. Při bližím pohledu na jednotlivé právní systémy zemí Blízkého východu se 

však ukazuje, že neměnné islámské právo potřeby moderní dobu poměrně úspěšně reflektuje. 

A to jednak sekulární legislativní činností, která často z mezí doktrinálního chápání 

islámského práva vybočuje, ale i skrze činnost tzv. 
c
ulamā’. Tito náboženští myslitelé mají 

zpravidla neobyčejné porozumění pro světské potřeby současného moderní doby. Výsledkem 

je societa, ve které se uplatňují jak tradiční islámské instituty a koncepce tak západní inovace, 

které umožňují další vývoj muslimského společenství.  

 


