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De vez em quando aparece urn livro capaz de mudar

nosso modo de ver o mundo. "Viagem peia mente de

um mu^ulmano" e um desses livros. O Dr. Hassan

Haihouc parte de uma simples observacao. Sua expe-

riencia de vida entre duas culturas - o autor nasceu no

Egito. viveu alguns anos na Gra Bretanha. e posterior-

mente, durante mais de uma decada nos Estados Unidos

- 0 leva a perceber que "o Islam e amplamente conhe-

cido no Ocidenie precisamenie per aqullo que nao e".

Este autor de vasta cultura enciclopedica (douior em medicina. pensador. conferen-

cista e poeta) se propoe a orientar o leitor atraves de um periplo complete em lorno

ao Islam. Para esta viagem. nos proporciona uma aguda e liicida "anatomia" da vida

islamica. ao mesmo tempo em que nos desvela. com incisiva clareza. o ̂uia interior,

o pensamento subjacente a pratica. o espiVito das escrituras e a Razao Ultima. Deus.

Esta viagem ilumlnadora e um convite a reflexao para os nao mu^ulmanos e tam-

bem para os "seguidores da tradi^ao judaico-crista-islamica", como os denomina de

maneira muito acerlada o Dr. Halhout. Para os mu^ulmanos se trata de uma viagem

de reafirmacao da fe que prove de respostas vitais e oportunas os dilemas da vida no

novo milenio.

"Viagem pela mente de um mu^ulmario" aborda assuntos fundameniais de nosso

tempo desde a perspectiva islamica. Neste trabalho sensato, calido e inspirador o Dr.

Hathoui se dirige a humanidade na Era do Egofsmo. do "Microtei'smo" e da Impie-

dade. Nesta chamada a esperan^a, o autor sustenta que, quando uma "massa cn'tica

minima" comega a compreender e a colaborar. uma mudan9a real e possi'vel.

Ser conhecido pelo que realmente somos constitui um direito humano basico. afir-

ma o Dr. Hathout. O leitor encontrara aqui o Islam lal como e, e o mundo lal como

poderia chegar a ser.

"Os americanos responderao positivamente a sinceridade e afranqueza da obra.

Este livro nos mostra a penetrante sabedoria que um ser humano e capaz de al-

cangar... " (Frank Vogel, Faculdade de Direito de Harvard).

"Este livro desempenhara um papelfundamental nas aulas de estudos religiosos

(incluida a minha) " (Crear Douglas, Departamento de Estudos Religiosos, Uni-

versidade Estatal da California, Northridge).

"O Dr. Hathout aborda assuntos vitais que os fieis de nenhuma comunidade

religiosa podem ignorar... O autor guia o leitor pela via do discurso intelectual,

tragado anteriormente por grandes intelectuais mugulmanos ao nivel do Imam

al-Gazzali" (Sulayman Nyang, Universidade de Howard).
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