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ПЕРЕДМОВА 
 

 

 

 

ІСЛАМОЗНАВСТВО 

ЯК СКЛАДОВА УКРАЇНСЬКОГО РЕЛІГІЄЗНАВСТВА 

 

 В роки, що передували нашій незалежності, проблема ісламу в 

Україні не була актуальною Після винищення ісламського чинника на 

українських теренах засобом сталінського вандалізму, зокрема шляхом 

вивезенням з наших земель всього кримськотатарського народу, який 

сповідував іслам, до Середньої Азії, ми про цю релігію згадували: 

- або в минулому часі, коли говорили, що наші далекі предки 

зіткалися з набігами з Півдня на українські терени сусіда-

мусульманина, який, маючи бідні. землі, вимушений був жити за 

рахунок пограбувань; 

- або ж у зв‘язку з описанням в пресі тих подій на Близькому і 

Середньому Сході, які тривожили світ своєю людиножерливою 

жорстокістю, але, зрештою, були спричинені нехтуванням 

світовим сіонізмом долею невеличкого палестинського народу. 

Нині в нашій пресі, в наукових виданнях все частіше з‘являються 

статті про іслам як світову релігію, про ісламський чинник не лише у 

світовому суспільному процесі, а й в процесах українського 

державотворення, в етноконфесійних відносинах, зокрема в Криму. 

Утворено при асоціації «Арраїд» громадську інституцію з ісламознавства, 

яку очолив кандидат філософських наук М. Кирюшко. Іслам вивчають 

науковці деяких установ Національної Академії наук України в Києві і її 

філіалах. 

Що ж актуалізує у нас нині помітну увагу до ісламу? 

По-перше, становлення релігієзнавчої науки у всьому комплексі її 

складових, предметного і тематичного поля. Раніше атеїзоване 

релігієзнавство займалося дослідженням лише тих релігійних явищ, які 

були наявні в країні і могли стати перепоною на шляхах вибудови 

комуністичного суспільства. А оскільки ісламу як такого на українських 

теренах майже не було (його послідовників вивезли з Криму в Середню 

Азію і Зауралля), то ми лише згадували, що він, як такий, у нас колись був 

або десь є в закордонні. Тодішню наукову зацікавленість до цієї релігії 

декого з науковців розглядали як захоплення ―неактуальною тематикою‖. 

Нині ж, коли ми, релігієзнавці, в об‘єкті своїх досліджень вийшли на 

світовий релігійний процес, в якому ісламу належить чільне місце, обійти 

цю світову релігію своєю увагою вже ніяк не можемо. 

По-друге, актуалізує увагу науковців до ісламу і те, що ця релігія 

стала активним чинником світового суспільного процесу. І це не тільки 
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тому, що у світову історію знову активно ввійшли мусульманські країни і 

що мусульмани нині становлять десь 20% жителів Землі, а й тому, що 

іслам не вибачає історичне зґвалтування країн його домінування, 

матеріальне пограбування їх, нехтування ним на користь світового 

сіонізму. Зневаження ісламу спричиняє появу далеких від дійсної сутності 

цієї світової релігії її спотворених форм, зокрема ісламського екстремізму. 

Неповага до мусульманських народів, їх прагнень і сподівань, зневажання 

їх волевиявів, що засвідчує війна Росії з Чечнею, нехтування інтересами 

інших мусульманських народів Кавказу, призводить до кровавих колізій. 

По-третє, іслам, як релігія, вийшов за межі мусульманського світу. 

Поширюючись по країнах Європи, він стає тут елементом не тільки 

релігійного, а й загалом духовного життя. Він заявляє про себе як релігія, 

що вимагає поваги. Водночас Європа, боячись подальшої інтенсивної 

ісламізації, прагне відзнайти ті чи інші засоби протидії цим процесам. 

По-четверте, іслам, як духовний феномен, владно і 

повсетериторіально входить в релігійне поле України (на початок 2010 

року маємо вже на наших теренах 1168 його організацій, що становить 3,3 

відсотки від загальної кількості релігійної мережі країни), але входить не 

мирно, що б відповідало навіть вираженій в його назві сутності – 

покірність, а організаційно розколотим на п‘ять управлінь – ДУМК, 

ДУМУ, ДЦМУ, ДУМУ УММА та Київський муфтіят, які знаходять в 

переважно в якихось конкурентних стосунках між собою. 

По-п‘яте, актуалізує необхідність дослідження проблем ісламу і те, 

що він вже в своїх інституалізованих (і не лише релігійних, а й політичних) 

структурах існує на теренах всієї України. Тут мається на оці не лише 

повернення до Криму депортованого кримськотатарського народу, що 

сповідує іслам, а й ще такі три чинники: 1/ релігійне пробудження тих 

національних меншин України, зокрема волжських татар, на матірній землі 

яких іслам є домінуючим віросповіданням; 2/ поява в ісламському русі 

України (не без впливу зарубіжжя) слідів ваххабістського чинника; 3/ 

становлення політичних партій в ісламі України, зокрема Партії мусульман 

України та Хізб ут-Тахрір. 

По-шосте, посилаючи свої військові миротворчі контингенти до 

країн міжконфесійного протистояння при активній участі в цьому 

мусульманських спільнот, Україна внаслідок цього попадає в поле зору 

тих міжнародних екстремістських ісламських рухів, які здатні організувати 

у нас теракти, захоплення з відповідними вимогами якихось об‗єктів тощо. 

При відсутності можливості використання інших форм відвернення різних 

форм антиісламських, дій ці сили використовують такі форми боротьби, 

які відчутно позначаться на самопочутті їх супротивника. 

Хоч іслам, як світова релігія, в історії українства помітний слід не 

залишив, проте не можна сказати, що він в контексті суспільного буття 

України постав лише 15-20 років тому, це б то лише з поверненням до 

Криму його депортованих народів. В нашій історії іслам з‘явився десь 
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більше тисячі років тому, а в ролі активного чинника історичних процесів з 

ХV століття – часу утвердження в Криму татарської Орди, яка офіційно 

прийняла цю релігію за хана Узбека – часу появи на наших землях 

турецьких колоній 

Особливістю відносин України з ісламським світом є те, що він в її 

долі виступав завжди як зовнішній чинник, що вносив в нашу історію 

переважно трагічні сторінки. Відтак Україна не мала у своїй власній історії 

іслам в ролі конструктивного начала. Він позначився в її історії через ті 

зв‘язки (а вони були різними), які вона мала з сусідніми народами, що є 

носіями ісламу. Особливістю України є те, що вона мала справу не з 

ісламом як релігією, а з носіями цієї релігії, для яких вона поставала як 

спільнота невірних, а то й ворогів Аллаха.  

Історія відносин України з тими історичними спільнотами, а то й 

країнами, які сусідствували з нею і мали мусульманське віросповідання за 

провідне, ще належно не досліджена. І в царські, і в радянські часи в 

дослідженнях мало місце або загальне вивчення ісламу як релігії, або ж, 

зумовлена християноцетризмом, переважно негативна орієнтація на нього. 

А між тим, окрім ворожнечі між цими історичними суб‘єктами, була й 

співпраця, порозуміння, навіть сумісні діяння.  

Іслам й нині не є повністю непомітним в нашому суспільному житті. 

Для деяких національних меншин України він постає в ролі духовного 

фактору їх єднання і самовияву. Особливо це видно на діяльності волзько-

татарських (булгарських) спільнот. Одним із чинників міжконфесійної 

напруги іслам виявляє себе в Криму. Через мусульманські партії він 

входить в політичну сферу на Донеччині і в тому ж Криму. Конкурентне 

протистояння між різними управліннями мусульман України вносить 

водночас розколи в життя окремих етносів, зокрема волзьких татар. Це 

почало вже скоріше із позаукраїнського і позакримського підбурювання 

проявлятися і серед мусульман кримськотатарського народу. Про це 

можна довідатися в останні два роки майже із кожного числа газети «Голос 

Крыма». Наявне протистояння між різними течіями ісламу, окремими 

мусульманськими діячвми країн ісламської традиції вже виявляє певні свої 

сліди і на наших теренах. Маємо все активніше прагнення ввійти в 

українське духовне поле шиїтського ісламу з Ірану, налагоджують всілякі 

зв‘язки з управлінням і навіть окремими громадами вірних в Україні 

мусульмани Туреччини та країн Близького Сходу.  

То ж, як на мене, має вагоме право на своє існування українське 

ісламознавство як окрема галузь нашої релігієзнавчої науки. Можуть 

сказати, що дехто вже видрукував свої праці, навіть захистив дисертації 

про цю релігію. Так, вони є. Але там науки мало, бо ж то часто 

переповідання з Інтернету витягнутого вже відомого, але своїми словами 

пересказаного. Подекуди маємо чисте й безпардонне компіляторство без 

наявної при цьому наукової чесноти, бо ж заявлений автор книг чи статей 

навіть не посилається на списане джерело. Іслам можна глибинно вивчати 
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лише знаючи арабську мову, на якій писані основні його джерела, 

видрукувуються праці його богословів. Скажімо, як можна писати про 

вплив ісламу на арабську культуру чи його ж вияв в політиці, не знаючи 

достатньо мову мусульманського світу. То ж той, хто вдається до 

дослідження ісламу без знання його сакральної мови виявляє явну наукову 

несумлінність. 

З метою активізації наукових досліджень мусульманської релігії в 

структурі Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. 

Сковороди НАН України три роки тому було утворено науково-

дослідницьку групу з ісламознавства, яку очолює .доктор філософських 

наук Алла Арістова. Науковці її на цей час зорієнтовані не на 

загальнотеоретичне вивчення ісламу як релігійного феномену, а 

насамперед на вивчення місця ісламу в контексті історії і сьогодення 

України. Ми хотіли б зняти той негатив, який існує в громадській думці 

щодо ісламу, подати його як один із виявів духовної культури людства, що 

має значимі надбання. Підготовлено до друку колективну монографію 

«Природа мусульманського максималізму і прогнози його виявів на 

українських теренах». Ми прагнемо на основі ґрунтовних досліджень 

історичних джерел показати, що іслам мав в нашій історії не лише темні 

сторінки, а й залишив помітний слід в духовній культурі українства. 

Важливо вивчити шляхи активного входження ісламу в нинішнє релігійне 

життя України, шляхи відвернення вже наявного протистояння між 

окремими спільнотами цієї конфесії. Саме дослідженню процесів 

інституалізації в українському ісламі і визначенню шляхів толерантизації 

відносин між його управліннями й буде присвячена нова тема НДГ з 

ісламознавства. 

 

 

Керівник Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ 

професор А.КОЛОДНИЙ 
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РОЗДІЛ 1 
 

ІСТОРІЯ ТА РІЗНОВИДИ ВЧЕНЬ ІСЛАМУ 

 

 

 

 

І.Гаюк

 

УДК 211.5(091) 

 

ВЗАЄМОДІЯ ІСЛАМУ ТА ІУДЕОХРИСТИЯНСТВА 

 В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ ІСЛАМУ 

 
У статті І.Гаюк «Взаємодія ісламу та іудеохристиянства в період 

становлення ісламу» авторка з’ясовує вплив природно-неоднорідного складу 
християнської ойкумени на процес ісламо-християнської взаємодії на ранніх етапах 
історії ісламу. Доводиться, що для мусульман християнами (насара) були 
представники всіх державних Церков – від Давньосхідних до т.зв. ортодоксальних. 
Натомість, групи і відгалуження іудеохристиянського типу мусульмани відносили 
до сабіїв – людей Книги, але не до насара. 

Ключові слова: гностичні течії, іслам, іудеохристияни, ебіоніти, Мухаммад, 
назореї, сабіі, суфії, християнство, Христос, ортодоксія. 

 

Актуальність даного питання полягає у тому, що воно дозволяє 

наочно проілюструвати не лише доцільність, а й необхідність зміни 

методологічних підходів до вивчення релігійної історії. Дотепер зберігається 

загальна тенденція розглядати релігійну історію, по-перше, як окреме 

суспільне явище, по-друге, за ортодоксально-церковною схемою (і те, і друге 

– явища західної цивілізації), що, при вивченні до-новітньої історії і, 

особливо, історії східних та південно-східних релігій, продукує надто 

викривлену картину дійсності. 
Метою даного дослідження є з’ясування характеру та специфіки 

раннього етапу історичного розвитку християнства та ісламу, передусім 

істотного впливу природно-неоднорідного складу християнської ойкумени на 

процес взаємодії ісламу з християнством; завданнями: 1) показати, що 

ранні мусульмани розглядали християнство не як певну однорідну цілісність 

(єдину Церкву), а як складний світ, із різними представниками якого 

складалися різні взаємини; 2) довести, що умовою максимально можливого 

відображення реальної картини історичної взаємодії християнства й ісламу 

є врахування сформованого різноманіття християнського світу (оскільки 

християнство «взагалі» - це ілюзія або штучне утворення західної 
                                                 

 І.Гаюк – к. філос. наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Львівського 

державного університету фізичної культури. 
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цивілізації, під яким, зазвичай, розуміють ортодоксально-церковне державне 

християнство). 

 

Основний зміст статті. Перша проблема, з якою зіштовхується 

дослідник при вивченні цього питання є, по-суті, методологічною: і по 

сьогодні у розгляді історії християнства та інших релігій світське 

релігієзнавство використовує ортодоксально-церковну схему. Тому, ведучи 

мову про християнство узагальнено, під ним автоматично розуміють його 

західний Римо-Візантійський соборно-ортодоксальний тип. Всі інші складові 

розмаїтого християнського світу розглядають, в кращому випадку, як 

другорядні (єресі, схизми, секти) і ніби-то не зовсім християнські (зрозуміло, 

з точки зору того самого Римо-католицького та православного типів 

християнства).  

Однак, на час виникнення ісламу християнство нараховувало вже 6 

століть, упродовж яких оформилися і знайшли свою просторову нішу 

найрізноманітніші типи християнства, більшість з яких існує до сьогодні. 

Часто це настільки відмінні феномени, що зведення їх до єдиного 

«загального християнства» викривляє, а то й повністю спотворює картину 

розвитку та характер зв‘язків ісламу з християнством. Так, якщо йдеться про 

взаємодію віровчень ісламу та християнства, то доцільно говорити про 

первісне християнство, яке в історичній літературі, зазвичай, називають 

іудеохристиянством, а також про різноманітні гностичні течії. При розгляді 

політичної взаємодії раннього ісламу (періоду перших праведних халіфів) та 

християнства доцільно акцентувати увагу на Давньосхідних Церквах та 

Автокефальній Церкві перських християн (у традиційно-ортодоксальній 

інтерпретації – монофізитські та несторіанська Церкви). Якщо йдеться про 

християн у країнах ісламу, тоді також провідне місце належить 

Давньосхідним Церквам, і незначно – Мелькітським (Православним). 

Починаючи з VIII ст. і до сучасності, зовнішньополітична і культурна 

взаємодія ісламу та християнства позначена превалюванням державного 

Римо-католицького та Візантійського (Грецького) типів християнства. 

Зародження християнства не на заході Римської імперії, а на її 

південному сході не було випадковістю, оскільки тенденція історичного 

розвитку вела до розподілу імперії на дві половини і утворення нової 

потужної держави на Півдні й Сході, де християнство повинно було б стати 

домінантою формування нового суперетносу і нової держави. Однак, з Акція 

почалася „псевдоморфоза‖, коли несподівана безглузда втеча Антонія 

перетворила його фактичну перемогу на поразку, наслідком якої стала 

вікторія Октавіана і збереження територіальної цілісності імперії [Шпенглер 

О. Закат Европы. Всемирно-исторические перспективы. – Минск: Попурри, 

1999. – Т. ІІ. – С. 243-244]. Тому становлення і розвиток християнства 

відбувалися не одночасно з формуванням нової держави, а у старих формах, 

що визначило не лише його долю, а й долю європейської цивілізації.  
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Європоцентричне Римо-Візантійське християнство розробило свою 

схему релігійної історії людства, яку за державної підтримки нав‘язало 

світові. А це –схема, по-перше, державницького християнства (церковного – 

хоч і доволі різноманітних і чисельних напрямів) і, по-друге, християнства 

соборного – не в первісному значенні слова «соборність», а в значенні 

організаційно-державному – собору як зібрання глав різних християнських 

організацій (церков) імперії під головуванням імператора для прийняття 

канонічних рішень, обов‘язкових для визнання і виконання всіма 

християнами імперії. Лише соборне християнство визнається справжнім, всі 

інші християнські течії, напрями та організації, які не визнають цих рішень і 

не підпорядковуються визнаним державою церковним органам влади, 

оголошуються єретичними, а тому підлягають «наверненню» або знищенню. 

Саме на соборах – Вселенських та помісних – остаточно складається 

Новозавітний канон, який проголошено єдино правильним для всіх 

«правдивих християн». 

Під цим кутом зору пишеться й історія раннього християнства, яке, 

нібито, вже від моменту виникнення було єдиною Церквою (в сучасному 

організаційному розумінні терміну «Церква») з єдиним главою, з єдиним 

загальновизнаним ортодоксальним віровченням, від якої згодом, через 

впадання в єресі або через схизми, відколюються інші групи, течії та 

напрямки. 

Насправді, упродовж перших 4-х століть між християнами різних 

громад існували помітні розходження, зокрема, щодо канонічності багатьох 

книг: в Сирії не визнавали Об‘явлення Іоанна, натомість шанували 

Діатессарон (тобто «За чотирма» – Євангеліє християнського письменника ІІ 

ст. Татіана, в яке він звів основний зміст чотирьох Євангелій, усунувши 

протиріччя між ними і додавши дещо від одного з найдавніших неканонічних 

Євангелій – Євангелія євреїв); в Олександрійський канон ІІІ ст. входили 

також Дідахе, Пастир Герми, Апокаліпсис Петра, послання Климента і 

Варнави. 

Але в контексті теми цієї статті нас найбільше цікавлять перші 

християни або т.зв. іудеохристияни. Загальновизнана точка зору, в тому числі 

й світського релігієзнавства, полягає в тому, що іудеохристияни – це 

своєрідна перехідна ланка між іудеями та християнами, тобто це – іудеї, що 

увірували в Христа, але дотримувалися іудейських звичаїв та обрядів, які з 

наступним поширенням християнських ідей та виробленням християнської 

обрядової практики поступово зникли.  

Та, як це часто буває, в ортодоксальній історичній традиції між двома 

суттєво різними феноменами було поставлено знак рівності. Дійсно, в 

перший період розвитку християнства існували іудеохристияни, навіть 

точніше буде сказати, що всі перші християни були іудеохристиянами, адже 

більшість неофітів була з іудеїв, котрі продовжували дотримуватися 

основних іудейських приписів і обрядів. Однак згодом, більшість 

іудеохристиян перемішалася з новонаверненими язичниками і прийняла 
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християнське вчення в церковній інтерпретації – це послідовники 

пауліністичного, потім єпископського, а згодом – державного соборного 

християнства. Інша частина іудеохристиян, яку можна віднести до 

південного типу – християнства Іоанна, не мала такого інтенсивного 

організаційного розвитку як західне християнство і відрізнялася від 

вищезазначених іудеохристиян, а згодом – від «соборних» християн, 

насамперед, розумінням Христа і ставленням до церковного християнства. 

Невдовзі (фактично, від Іринея Ліонського від кінця ІІ ст.) західні, уже 

церковні, християнські апологети стали говорити про них, як про 

іудеохристиян (тим більше, що вони дійсно зберігали деякі іудейські приписи 

і обряди), а їхнє віровчення подавати як «іудеохристиянські похибки». 

Йдеться про ебіонітів або назореїв, однак ані перші, ні другі ніколи не були 

«перехідною ланкою», а репрезентують чи не найдавніший тип християнства 

і існують до сьогодні. Саме ці ранньохристиянські групи, витіснені 

організованим (церковним) християнством на маргінесси імперії, а згодом і 

поза її межі, мали найбільший вплив на віровчення ісламу, саме з їхніми 

представниками мав найтісніші контакти Мухаммад. У цих іудеохристиян 

були свої священні книги, серед яких християнські письменники ІІ-ІV ст. 

називають Євангеліє ебіонітів, Євангеліє назореїв, Євангеліє євреїв, 

Євангеліє 12-ти апостолів. 

На думку І.Я. Свенцицької, у деяких районах Сирії громади 

іудеохристиян ще в ІІІ ст. посідали чільне місце серед інших християнських 

громад. Бл. Ієронім знайшов справжнє Євангеліє митаря Матвія, написане 

арамейською, в бібліотеці, зібраній мучеником Памфілієм в Кесарії, і 

отримав дозвіл на його переклад від назореїв з Берое (Сирія), яким воно 

належало. Це Євангеліє помітно відрізнялося від канонічного грецького 

тексту [Ієронім DE Virus, ілл. гл.3, коментарі до Матвія кн. ІІ, гл. ХІІ, 13]. 

Учень ап. Іоанна Папій Ієропольский свідчив, що «Матвій записав вислови 

Господа (Logia Kiriaka) єврейською мовою, а перекладали (або тлумачили) їх 

хто як міг» [Мень А. Сын человеческий. – М., 2000. - C. 365]. Очевидно, саме 

це назорейське Євангеліє від Матвія частково увійшло у «Логії» Матвія, що 

лягли в основу найстарших канонічних Євангелій від Марка та Матвія.  

Однак, сьогодні вчені не мають одностайної відповіді на питання: 

назореї, ебіоніти, євреї – це різні назви однієї течії, чи це споріднені, але різні 

утворення, і, відповідно, чи Євангеліє Матвія назореїв і Євангеліє Матвія 

ебіонітів, а також Євангеліє євреїв – це один чи різні твори? Ортодоксальні 

історики досить вільно поводилися з фактичним матеріалом, а майже всю 

інформацію про «ранньохристиянські єресі» ми отримуємо саме від них. Так, 

євреями римо-візантійські ортодокси називали всіх іудеохристиян, так само, 

як усіх перських християн – несторіанами, вірмен – григоріанами, західних 

сирійців – яковітами, всіх представників Давньосхідних Церков – 

монофізитами, підкреслюючи їх «схизматичний», а відтак ніби-то «не 

правдиво-християнський» характер.  
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З плином часу плутанина лише посилювалася. Сприяло цьому й те, що, 

наприклад, назореї існували й до появи християнства. Згодом, були назореї, 

які почитали Христа як праведну людину. Так, Теодорит Кірський писав, що 

назореї – це євреї, які вшановують Помазаника Христа як праведну людину і 

користуються Євангелієм від Петра. Згідно з Талмудом, Петро був з пізніх 

назореїв, які були засновані самим Христом, відкололися від послідовників 

Іоанна Хрестителя і стали їхніми ворогами. Назореєм був і ап. Павло. Коли 

його звинуватили в підбурюванні до заколоту між іудеями та представниками 

назорейської єресі, Павло відповів, що він нічого такого не робив, але визнав, 

що він дійсно служить Богу отців своїх по вченню, яке вони називають 

єрессю (Діяння 242: 5,14). 

Аравія часів Мухаммада була дуже строкатою з релігійної точки зору: 

тут можна було зустріти представників майже усіх конфесій та напрямів. 

Окрім чисельних арабських племен з їх різноманітними племінними та 

родовими віруваннями, тут компактно проживали християни, іудеї, 

зороастрійці. Християн всіх напрямків араби називали нáсара (араб. 

„назореї‖). Ще тут були невідомі сабії (сабеї), яких Мухаммад разом із 

іудеями та християнами пізніше відніс до «ахль аль-Кітаб» (людей Книги) та 

ханіфи – послідовники Бога єдиного. 

А.Мюллер ставить знак рівності між останніми й сабіями і пише, що 

ханіфами або сабіями називали християн-ебіонітів чи гностиків, однак ані 

історичний аналіз ситуації в Аравії, ані дослідження інших вчених не дають 

підстав для такого ототожнення [Мюллер А. История ислама. – М., 2004. – Т. 

І. - С. 86]. Відомо лише, що ханіфи були окремими представниками 

монотеїзму, яких арабські поети відрізняли як від іудеїв, так і від християн. 

Але дані щодо них дуже скудні, як і щодо первісного значення слова «ханіф». 

Мухаммад говорив про ханіфів як про послідовників «чистої та істинної 

релігії». Саме у такому значенні вони згадуються у Корані. У 3-й сурі Корану 

(3, 67) читаємо: «Ібрагім не був ні іудеєм, ні християнином. А був він 

ханіфом [тобто, правдивим почитателем Єдиного Бога], відданим Аллаху»; 

(3, 65): «Адже Тора і Євангеліє були послані після нього». Біограф 

Мухаммада Ібн Хішам також вважав ханіфів послідовниками релігії Авраама 

(Ібрагіма), а значить – синонімом слову «муслім». Він називає імена чотирьох 

ханіфів - сучасників Мухаммада, у Мецці одним з них був родич Хадіджи 

Варака ібн Науфаль. 

Щодо сабіїв, про яких Мухаммад говорив як про «ахль аль-Кітаб», 

також існують різноманітні припущення: прихильники астральних культів, 

іоанніти - послідовники Іоанна Хрестителя і т.д. Найвірогіднішими є два 

припущення: вони могли бути зороастрійцями, священною книгою яких була 

«Авеста», і могли бути мандеями чи християнами-ебіонітами або іншими 

групами християнських гностиків, які також мали свої священні книги (т.зв. 

неканонічні євангелія). Проти зороастрійської версії свідчить те, що ні 

Мухаммад, ані Коран чи хадиси не згадують серед пророків Заратустру, а в 

числі священних книжок не називають «Авесту». До священної історії 
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включені лише народи біблійної авраамістичної традиції. Тому, ймовірніше, 

що це були мандеї (назореї) або ебіоніти. Однак, мандеї не були 

іудеохристиянами, як їх часто називають, оскільки не вшановували Христа, 

натомість вважали його лжемесією, неправдивим пророком і зрадником 

свого вчителя Іоанна Хрестителя [Шпенглер О. Там само. - С. 275]. Єпіфаний 

писав, що вони в IV ст. проживали в усті Євфрату і ще сьогодні називають 

себе на діалекті арамейської мови «Nazoraye» [Донини А. У истоков 

христианства. – М., 1989. – С. 61]. А.Мюллер називає сабіїв омивателями, а 

відомо, що Іоана Хрестителя в Іудеї називали «Ха-Матбіл» – той, хто омиває 

[Мень А. История религий. В поисках пути, истины и жизни. – Т.VI – М., 

1992. - C. 471]. На думку В.Болотова, мандеї були гностичною сектою в 

Месопотамії, з якою пізніше злилися прибулі сюди послідовники Іоанна 

Хрестителя [Болотов В. Лекции по истории древней Церкви. – СПб, 1910. – 

Т. ІІ. – С. 230]. 

Вірогідніше, що сабії були іудеохристиянами-ебіонітами. Не 

виключено, саме з ними найчастіше зустрічався та спілкувався Мухаммад, і 

від них отримав знання про Христа. У деяких середньовічних 

мусульманських трактатах християнське вчення викладається саме в 

ебіонітській версії [Свенцицкая И.Я. Раннее християнство: страницы 

истории. – М., 1987. – C. 224-225]. Дійсно, існують помітні паралелі у 

віровченні іудеохристиянського й гностичного християнства та ісламу і 

суфійських текстах. 

Так, в ебіонітів та назореїв була відсутня ідея Христа-боголюдини та 

непорочного зачаття: для них він був сином Йосифа і Марії, праведною і 

мудрою людиною, на яку під час хрещення у Йордані зійшов Дух святий, що 

при розп‘ятті покинув його, згідно з текстом ебіонітського Євангелія від 

Матфія у переказі Ірінея Ліонського. Аналогічний уривок є і в Євангелії від 

євреїв, хоча не виключено, що мова йде про один твір (Євсевій у «Церковній 

історії» писав, що ебіоніти користувалися Євангелієм євреїв). Майже як у в 

канонічному Євангелії від Матвія, однак з однією принциповою відмінністю: 

тут Св. Дух проголошує, що Ісус – син Божий не для Христа (адже, 

зрозуміло, що Боголюдина не могла не знати про свою місію), а для Іоанна 

Хрестителя та оточуючих, а в ебіонітів Св. Дух це говорить для самого Ісуса. 

Відповідно, поворотним пунктом у житті Ісуса було хрещення, не випадково 

найстаріше з канонічних Євангелій – від Марка – починається з хрещення. 

Відомо, що Христос входить до числа шести великих пророків ісламу, 

однак він не син, а раб Аллаха. Водночас, Коран визнає непорочне зачаття 

Ісуса Дівою Марією, яке відбулося за одним-єдиним словом Аллаха: «Будь» 

(кун) [Коран, ІІІ, 42]. Іса – «слово» (каліма) Бога, що було низведене ним у 

Марію, він є дух (рух, руах) Його (Аллаха) [Коран ІV, 169]. Та хоча у Корані 

Христос і називається Словом Аллаха, месією, однак зміст цих слів відмінний 

від ортодоксально-християнського: «Воістину, Іса для Аллаха такий же самий, 

як і Адам»; у 112-й сурі «Очищення»: «Скажи: „Він – Аллах, єдиний, Аллах 

вічний. Він не родив, і не був народжений, і немає нікого, рівного з ним‖». 
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Мухаммад вважав, що християни поклонялися трьом різним богам – Господу 

Отцю, Ісусу та Марії. У Корані (5, 116) читаємо: «Згадай, як сказав Аллах: ―О 

Іса бен Маріам! Чи говорив ти людям: „Поклоняйтеся мені і моїй матері як 

двом богам, окрім Аллаха?‖ Відповів Іса: ―Пречистий Ти! Як можу я 

стверджувати те, на що не маю права‖». 

У Медині Мухаммад проголосив принцип повної релігійної 

терпимості: «немає примусу в вірі», однак це стосувалося не 

«ідолопоклонників», а лише людей Писання. Водночас, Мухаммад 

розмежовує мусульман та людей Писання «ахль ал-Кітаб». Християн та 

іудеїв пророк звинувачував у викривленні Св. Писання: «О, ви, що увірували! 

Не дружіть з іудеями та християнами» (5, 15). «Іудеї стверджують, що Ездра 

– син Аллаха. Християни говорять, що Месія – син Аллаха... Які ж далекі 

вони він Істини! ... їм же ж було наказано вшановувати лише єдиного Бога, 

крім якого немає іншого божества» (9, 30-32). Ця ж тема звучить в розповіді 

про мірадж, під час якого він молиться разом з Авраамом, Мусою й Ісою і 

обирає один з трьох сосудів – з молоком, тобто він разом із своєю громадою 

буде йти правильним шляхом; інші посудини були з вином (уособлення 

християн, які заблукали, збилися с Шляху істини) та з водою (уособлення 

іудеїв, які потонули разом із громадою).  

У Корані багато пишеться про дитинство Ісуса, в основі чого лежить 

Арабське Євангеліє дитинства. У 5-й сурі Корану «Трапеза» йдеться про 

початок проповідницької діяльності Іси. Смерть Іси Коран (4, 156-157) подає 

як уявну, обманну: найдосконаліший з усіх хитрунів Аллах сховав Ісу від 

переслідувачів, підмінивши його іншою людиною, яку і розп‘яли, а євреїв 

було покарано за невір‘я та за гоніння на Маріам. 

Порівняємо з гностиками: Василід, згідно з Ірінієм, вчив: «Коли 

несотворенний, той що не має імені, Отець побачив моральне падіння 

людства, він послав свого первородного Nous у світ у вигляді Христа для 

спасіння всіх, хто вірить у нього… Він з‘явився серед людей як людина Ісус і 

творив чудеса. Цей Христос направду не помер, а замість нього страждав на 

хресті Симон Кірійський, якому він позичив свою тілесну форму, оскільки 

божественна сила Nous Вічного Отця не має тіла і не може померти...» [Іриней 

І, 23].  

Згідно з Кораном, Іса ал-Масіх проповідував щодо пророцької місії 

Мухаммада: «Сини Ізраїля! Я посланець Божий до вас, який утверджує Закон, 

що у ваших руках, і який несе благу звістку про посланця на ім‘я Ахмед, що 

прийде після мене (Коран. LXI, 6). Імена Ахмед і Мухаммад утворені від 

спільного кореня – хвалити, славити, тому Ахмед – хвалимий, славетний, а 

Мухаммад – прославлений [Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VІІ-ХV 

веках. – М., 1966. - C.69]. Тобто провіщений Ісусом Параклет – це і є 

Мухаммад. Це місце у Корані основане на канонічному Євангелії від Іоанна 

(14: 16, 17, 26), в якому Ісус обіцяє віруючим пришестя Параклета – утішителя 

(Коран, XVI, 7). Мусульмани вважають, що текст Євангелія викривили і 
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замість первісного «Перикліт – славетний», тобто, Ахмед = Мухаммад, 

написали «Параклет – утішитель». 

Згідно з суфійським вченням, Мухаммад – ідеал Досконалої Людини 

(було два Мухаммада: один – пророк, другий – вічний Мухаммад, який 

ототожнюється зі всіма пророками, в тому числі – і з Христом; всі ці пророки 

виконували свого часу відповідні завдання, однак у вищому плані буття були 

«Хакікат аль-Мухаммадійа» – «реальність Мухаммада»). Прояви цієї 

реальності пов‘язані з іменем, яке є функцією або якістю (описом). «Йому 

дають імена, і у кожний конкретний час його ім‘я відповідає тій формі, у якій 

він з‘являється» [Идрис Шах. Суфизм. – М., 1994. - C. 168]. А в Євангелії 

євреїв містичне з‘єднання духа і людини відбувається в Христі, який втілив у 

собі всіх очікуваних пророків, «синів духа святого». Теодорит, описуючи 

«єресі» тих днів, жаліється на гностиків, які стверджують, що цей посланец 

(Ісус) міняє час від часу своє тіло і входить в інші тіла і кожний раз 

проявляється по-іншому [Teodoret. Hæretic.Fab, ІІ, VII]. 

Ісламський суфізм пов‘язаний із самим засновником ісламу Пророком 

Мухаммадом. З перших кроків становлення нової релігії була поширеною 

думка, що Мухаммад підтримував контакти з іншими містиками. Суфійський 

вираз говорить: «Семена суфізму були посіяні у часи Адама, дали паростки за 

часів Нуха, розквітли за часів Ібрагіма, почали розвиватися за часів Муси, 

достигли за часів Іси і дали чисте вино за часів Мухаммада». Деякі з хадисів 

вказують на Мухаммада як на перше творіння Аллаха, світлоносну духовну 

субстанцію, через яку був створений світ. Мухаммад казав: «Перше, що 

створив Бог, було моє Світло, яке виникло з Його світла та вийшло з розкоші 

Його слави». Тобто, він не лише останній Пророк, але й перший. Повний 

розвиток вчення про ісламське світло отримало вже у VІІІ ст. Суфій Сахл ат-

Тустарі говорив, що Мухаммад – це стовп світла (нур), з якого Аллах створив 

світ. 

Мухаммад вважав незнання гріхом. Він учив, що той, хто вчиться – той 

молиться. Та безпосередній містичний досвід важливіший за роздуми. 

Вчений, який сушить голову над кістками верблюда, від постійних роздумів 

стає сліпим. І якщо йому колись перейде дорогу живий верблюд, то він його 

не впізнає через те, що надто добре знає його складові. 

Подивимося Євангеліє від Іоанна: «Він прийшов ..., щоби свідчити про 

Світло.... Було Світло істинне, що просвітляє кожну людину, яка приходить у 

мир» (Ін. 1:5, 7-9); «ще короткий час світло є з вами; ходіть, поки є світло...»; 

«Доки світло з вами, віруйте у світло, будьте синами світла. Сказав це 

Христос...» (Ін. 12:35, 36). В Євангелії Істини читаємо: «Христос –це Слово, 

яке прийшло у «подобі тіла. Світло говорило його устами». Завдання Ісуса – 

дати світло тим, хто перебував у темряві. «Він дав їм світло. Він дав їм шлях. 

Цей шлях – істина, якій він вчив» [Свенцицкая И.Я. Там само. - С. 283]. 

Незнання Отця (Бога) є причина усіх їхніх бід, страхів, невпевненості. В 

Євангелії Істини немає нічого про друге пришестя, Страшний суд або про 

нагороду для праведників на небі; автор звертається до окремої одинокої 
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людини, яка лише сама і всередині себе може знайти спасіння. В Євангелії 

Фоми, написаному не пізніше поч. ІІ ст., коли учні просять Христа показати 

місце, де він перебуває, він відповідає: «Є світло всередині людини, і воно 

освітлює весь світ. Якщо не освітлює, тоді – пітьма» [Там само. - С. 296]. 

Згідно з каламом, Аллах неодноразово передавав священні книги 

(об‘явлення) через великих пророків людям, однак вони постійно викривляли 

Боже Одкровення. Тому, як Мухаммад – Печатка пророків (не єдиний, однак 

– останній з Пророків), так і Коран є найсвятішою Книгою серед священних 

писань інших народів, де, згідно з ісламською традицією, залишилися лише 

вкраплення прямих об‘явлень, тоді як Коран майже весь – «священна 

передача». Письмова форма Корану є доступний людському сприйняттю 

образ Божественного [Эрнст Карл. В. Суфизм. - М., 2002. - С. 119]. Однак, не 

кожний може зрозуміти написане в Корані, тому часто потрібне тлумачення, 

особливо алегоричних місць, та це може робити лише один Аллах, або «міцні 

у знанні» люди (у самому Корані написано, що «лише розсудливі» («улу-ль-

албабі», дослівно «ті, що мають серце») можуть тлумачити священну книгу.  

 Несподіваний і цілковито західно-раціоналістичний переклад, коли 

слово «серце» замінюють «розсудливістю». «В сотворенні небес і землі, в 

зміні ночі і дня є знамення для тих, хто має серце‖ (у перекладі – 

розсудливість). Але, справа у тім, що у багатьох езотеричних традиціях світу 

«ті, що мають серце» або ті, «що йдуть Шляхом серця» є синонімом тих, хто 

шукає Вищого знання, Шляху до Бога (в тому числі й суфії). Рудбарі сказав: 

«Від серця до серця – таким є основний спосіб передачі таїн Шляху». 

Джелаледдін Румі писав, що він шукав Бога на хресті в християнській церкві, 

в індуїстському храмі, буддійському монастирі та в Каабі, та ніде не знайшов 

його. Але варто йому було звернутися до власного серця, як там він знайшов 

Бога живого. 

Висновки. Отже, прослідковується безперечний зв‘язок найдревніших 

християнських груп – ебіонітів або гностиків – з віровченням ісламу, з 

різними суфійськими традиціями. Вірогідно, саме ебіоніти з їхніми 

священими Євангеліями були третьою групою людей Книги – сабіями. Тож 

цілком логічним є і наступний висновок: для мусульман християнство не було 

такою однорідною та гомогенною цілісністю, якою його намагалися 

представити пізніші ортодоксальні християнські історики. Південно-східне 

християнство, зокрема й іудеохристиянство, з його священними книжками 

було для мусульман не менш значимим, аніж західне державницьке 

християнство Павла. Точніше навіть буде сказати, що для арабів, згодом – 

мусульман, християнами (насара) були представники всіх державних Церков 

– від Давньосхідних до т.зв. ортодоксальних. А ті групи і відгалуження, які в 

науковій літературі називають іудеохристиянами, мусульмани відносили до 

сабіїв – людей Книги, тобто до представників релігії авраамістичної традиції, 

однак, не до насара. 
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А н о т а ц і ї 
 

В статье И.Гаюк «Взаимодействие ислама и иудеохристианства в 
период становления ислама» автор выясняет влияние естественно-
неоднородного состава христианской ойкумены на процесс исламо-христианского 
взаимодействия на ранних этапах истории ислама. Доказывается, что для 
мусульман христианами (насара) были представители всех государственных 
церквей – от Древневосточных до т.наз ортодоксальных. В то время как группы и 
ответвления иудеохристианского типа мусульмане относили к сабиям, но не к 
насара. 

Ключевые слова: гностические течения, ислам, иудеохристиане, 
эбиониты, Мухаммад, назореи, сабии, суфии, христианство, Христос, ортодоксия. 

 
In the given research of Hayuk I. «Interaction of Islam and Judeo-Christianity 

during the 1-st period of Islam formation» the author investigated the influence of 
natural-non-uniform structure of Christian world on the processes of interaction between 
Islam and Christianity at the early stage of Islam history. She proved that all of 
representatives of the state Churches - from Ancient East Church to so-called Orthodox 
- were Christians (nasara) for Moslems. And those groups and branches, which are 
known as Judeo-Christians, Moslems named sabaen, but not Christians - nasara. 

Keywords: Gnosis groups, Islam, Judeo-Christians, ebionite, Мuhammed, 
Nazirites, Sabaen, Sufi, Christianity, Christ, orthodoxy. 
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АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

МІЖНАРОДНИХ СУФІЙСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 
Стаття Д.Брильова «Активізація діяльності міжнародних суфійських 

організацій» присвячена феномену міжнародних суфійських організацій, які 
виникли в ХХ столітті. Розглядається вплив процесів глобалізації на формування 
сучасних суфійських рухів та їх протистояння з представниками радикальної 
ідеології в мусульманській уммі.  

Ключові слова: суфізм, Аль-Ахбаш, хабашити, ісламізм, глобалізація. 
 

Аналізуючи тенденції, що існують у світовому ісламознавстві, можна 

відзначити зростання зацікавленості до суфізму з боку західних дослідників, 

яке намітилося в останнє десятиліття. Що більш важливо, на наш погляд, 

ця зацікавленість змінила свій характер. Якщо раніше вона була більшою 

мірою спрямована у бік духовних, езотеричних аспектів суфізму, то сьогодні 

– в її фокус потрапляють насамперед соціально-політичні аспекти цього 

ісламського феномену.  
                                                 

 Д.Брильов – викладач кафедри культурології Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова. 
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Така зміна пріоритетів, з нашої точки зору, крім усього іншого, 

пов’язана з початком так званої «Четвертої світової війни» – війни з 

міжнародним тероризмом, не останню роль у якій грають різні ісламістські 

організації. Оголосивши війну тероризмові, і, спробувавши вирішити 

проблему «кавалерійською навалою», тобто традиційним військовим 

способом, країни «антитерористичної коаліції» зіткнулися з протилежним 

результатом – посиленням терористичної діяльності. Понад те, змінився 

сам характер війни – якщо в 1-й та 2-й світових війнах билися армії, 3-я 

світова (зазвичай іменована «холодною») більшою мірою носила 

інформаційно-ідеологічний характер, то 4-а, на думку деяких дослідників, є 

«асиметричною», «заколото-війною», коли одна з воюючих сторін (а саме 

терористи) прагне опертися на підтримку місцевого населення [Хочешь 

мира, победи мятежевойну! Творческое наследие Е.Э. Месснера (Российский 

военный сборник). – М.: Военный университет, Русский путь, 2005. – C. 542]. 

Як справедливо вказує відомий французький ісламознавець Жиль Кепель, 

терористичні акції 11 вересня 2001 р. являли собою безпрецедентну за 

масштабами провокацію, метою якої були репресії проти мирного населення 

ряду країн (передусім Афганістану та Іраку) [Кепель Ж. Джихад: экспансия 

и закат исламизма. - М.: Ладомир, Научно-издательский центр, 2004. – 

С. 11-12]. Відповідно до задуму ісламістів, ці репресії в кінцевому підсумку 

повинні привести до солідарності мирного населення з терористами (як це 

сталося в Палестині). В цьому випадку терористи «... стануть 

каталізатором соціального руху під прапором джихаду проти «невірних», що 

захопили землі ісламу і винищували мусульман» [Кепель Ж. Джихад: 

экспансия и закат исламизма. М.: Ладомир, Научно-издательский центр, 

2004. – С. 12.].  

Фактичний провал антитерористичної операції привів країни Заходу 

(в першу чергу США) до необхідності пошуку нових шляхів вирішення 

проблеми ісламістського екстремізму та тероризму. У результаті, в 

середині 2000-х років вийшла серія доповідей, підготовлених відомими 

аналітичними центрами (наприклад, RAND Corporation, Центром Ніксона 

та ін.). В них містилися рекомендації урядам країн антитерористичної 

коаліції змінити стратегію вирішення проблеми тероризму, відмовившись від 

виключно військових методів. Пропонувалося звернути увагу на сили, що 

існують усередині самого мусульманського співтовариства, і до яких автори 

доповідей віднесли представників традиційного ісламу (у першу чергу – 

суфійські організації), які завжди були противниками ісламістських течій 

[Barnard S. Civil democratic Islam, partners, resources, and strategies. – RAND 

Corporation, 2003. – 88 р., Р. 46; Baran Z. Hizb ut-Tahrir: Islam’s Political 

Insurgency. – Washington, DC: The Nixon Center, December 2004. – Р. 132-133.]. 

У зв’язку з цим, метою статті є дослідження міжнародних 

суфійських організацій як феномену сучасності, зміни їх ролі та 

функціонування під тиском глобальних процесів та їхнього протистояння з 

носіями радикальної ідеології в мусульманській уммі. 
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Основний зміст статті. Тенденції посилення активності тарікатів 

спостерігаються протягом останніх десятиліть, у тому числі і завдяки 

освоєнню суфійськими групами сучасного глобального інформаційного 

простору. Особливо виразно процеси відродження впливу суфійських 

інститутів спостерігаються на території колишнього СРСР, оскільки тут ряд 

тарікатів (зокрема, накшбандійа і кадірійа) були особливо сильними. У 

деяких центральноазійських державах, що виникли після розпаду СРСР, в 

даний час низка положень суфізму обрані державними органами пропаганди 

як компонент державної ідеології, що, безумовно, свідчить про ту роль, яку 

відіграє суфізм в цьому регіоні [Бабаджанов Б.М. К вопросу о восприятии 

статуса суфийского шайха (на примере Хаджа Ахрара) // Arabia Vitalis. 

Арабский Восток, ислам, древняя Аравия. // Сб. статей в честь 

В.В. Наумкина. – М., 2005. – С. 184]. Аналогічна ситуація спостерігається і на 

Північному Кавказі [Силантьев Р. Новейшая история ислама в России. – М.: 

Алгоритм, 2007. – С. 376]. Окрім того, друга половина ХХ століття 

ознаменувалася появою міжнародних суфійських організацій, 

інкорпорованих в глобальний інформаційний простір і багато чим 

адаптованих до умов функціонування в західній культурі. Ці організації 

являли собою або відгалуження від одного з великих тарікатів, або взагалі 

були конгломератом з представників декількох тарікатів. На думку деяких 

дослідників, прикладом таких організацій може розглядатися гілка тарікату 

Накшбандійа, очолювана Назімом аль-Кубрісі аль-Хаккані або ж гілка 

тарікату Шазілійа – Бурханійа [Ярош О.А. «Исламский суфизм и 

«неосуфизм» в Западной Европе: институциональный аспект» // Четвертые 

Торчиновские чтения. Философия, религия и культура стран Востока: 

Материалы научной конференции. С.-Петербург, 7-10 февраля 2007 г. - СПб. 

: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. – С. 690-699].  

Однією з основних цілей таких організацій є протидія чимдалі 

посилюваній експансії ісламістських організацій. Оскільки ісламісти є, по 

суті, маргінальними утвореннями, розташованими на «околиці» ісламського 

співтовариства, а нерідко і за його межами, вони потребують легітимізації 

своєї ідеології. Остання, в свою чергу, можлива лише за умови появи значної 

кількості прихильників цієї ідеології серед мусульман. Тому, щоб змусити 

мусульман приєднатися до їх боротьби, радикальні ісламістські рухи 

(ваґабіти, хізби тощо) прагнуть будь-якими шляхами впровадити своє 

«розуміння» ісламу, спрямоване на досягнення політичного панування. На це 

звертають увагу багато дослідників екстремізму, вказуючи, що основна мета 

більшості терористичних актів, що проводяться ісламістськими 

угрупованнями – викликати агресивну відповідь Заходу, який би 

підштовхнув поміркованих мусульман (що складають абсолютну більшість) 

до консолідації навколо радикальної ідеології ісламістських угруповань. Як 

відзначають експерти, ісламісти прагнуть спровокувати «великий релігійний 

конфлікт», довести справу до «глобального джихаду», намагаються 
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ініціювати терактами (звичайна тактика заколотників на початковій стадії 

боротьби) загальну партизанську війну [Хочешь мира, победи мятежевойну! 

Творческое наследие Е.Э. Месснера (Российский военный сборник). – М.: 

Военный университет, Русский путь, 2005. – С. 542].  

Оскільки ісламські угруповання самі є результатом глобалізації, вони 

ефективно використовують глобальні ЗМІ у своїх інтересах. На думку 

дослідників, рух ісламізму має значення, коли про нього постійно згадують в 

новинах, а найкращим засобом для цього є проведення драматично 

захоплюючих терористичних актів. Істотним чинником підвищення 

значимості ісламістських угруповань стало створення арабських телевізійних 

каналів, хоча лідери ісламістських організацій висловлюють розчарування, 

що їх ідеї не отримують «належного» відображення на цих каналах. Таким 

чином, ми можемо говорити про те, що сьогодні склався свого роду симбіоз 

екстремізму (перш за все його крайньої форми – тероризму) і сучасних ЗМІ 

[Ежегодник СИПРИ-2006: вооружения, разоружение и международная 

безопасность. – М.: Наука, 2008. – С. 143; Зінько С.Ю. Країни Близького 

Сходу в сучасних міжнародних інформаційних відносинах: Монографія. – Л., 

2009. – 364 с.]. 

Ще одним важливим інструментом з арсеналу глобалізації, який 

використовується ісламістами для розповсюдження радикальної ідеології, є 

Інтернет. Існує чимало свідчень того, що ісламістським угрупованням 

Інтернет потрібен з метою пропаганди, а також у якості комунікаційного 

середовища для збільшення числа активістів-однодумців. За наявною 

інформацією, протягом п'яти років після 2000 р. кількість ісламістських 

інтернет-сайтів збільшилася з менш ніж 20 до понад 4000 [Ежегодник 

СИПРИ-2006: вооружения, разоружение и международная безопасность. – 

М.: Наука, 2008. – С. 143].  

Від самого початку виникнення радикальних течій в ісламі ми можемо 

спостерігати, що саме суфізм виявився єдиною дієвою противагою 

екстремістській ідеології, яка активно розповсюджується. Не випадково 

сьогодні серед багатьох політиків і дослідників у більшості країн Центральної 

Азії звучить ідея про те, що суфізм – це найбільш прийнятна альтернатива 

радикальному ісламу [Бабаджанов Б.М. К вопросу о восприятии статуса 

суфийского шайха (на примере Хаджа Ахрара) // Arabia Vitalis. Арабский 

Восток, ислам, древняя Аравия. // Сб. статей в честь В.В. Наумкина. – М., 

2005. – С. 182]. Саме зростання радикальних настроїв, пов‘язане з низьким 

рівнем релігійної освіти молоді, економічними проблемами в країнах 

ісламського світу, а також політикою «подвійних стандартів» по відношенню 

до арабського світу в арабо-ізраїльському конфлікті, призвело до того, що 

суфії були змушені відмовитися від своєї традиційної політики ухилення від 

конфронтації і різко виступити проти радикалізму серед послідовників ісламу 

[Nizar Hamzeh A., Hrair Dekmejian R.A. Sufi response to political islamism: Al-

Ahbash of Lebanon // International Journal of Middle East Studies, 1996. – ғ 28. 
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– Р. 217-229; Maged А. «Debating political Sufism» - [електронний ресурс] – 

Режим доступу: www.dailystaregypt.com/article.aspx?ArticleID=16351].  

Однією з найбільш відомих та потужних суфійських структур, яка 

представляє собою конгломерат декількох тарікатів та проводить активну 

інформаційну політику з протидії ідеям радикалізму в мусульманському 

співтоваристві, є група «Аль-Ахбаш» (організаційно і юридично ця група 

оформлена у вигляді організації «Асоціація ісламських благодійних 

проектів»). На жаль, наукові дослідження діяльності цієї групи з боку 

вітчизняних дослідників відсутні, якщо не брати до уваги недостатньо 

обґрунтовану і доволі суперечливу інформацію, яка наводиться в праці 

«Ісламська ідентичність в Україні» [Исламская идентичность в Украине / 

А.В. Богомолов, С.И. Данилов, И.Н. Семиволос, Г.М. Яворская / Пер. с укр. – 

Изд. 2-е, доп. – К.: ИД «Стилос», 2006. – 200 с.]. Автори цієї роботи 

посилалися на статтю «Sufi response to political islamism: Al-Ahbash of 

Lebanon» ліванських дослідників з Бейрутського американського 

університету Н.А. Хамзе та Р.А. Хрейр Декмешьяна (на яку, у тому числі, 

спираємось і ми), але зробили це надто вибірково. 

Окрім цього, в російськомовному сегменті Інтернету існує велика 

кількість інформації полемічного характеру. Слід зазначити, що деякі статті 

носять наукоподібний характер, хоча по суті не є науковими – так, наприклад, 

в жодній з подібних робіт [Манкиев М. «Украинский Халифат?» 

[електронний ресурс] – Режим доступу: www.i-r-p.ru/page/stream-

exchange/index-17617.html; Шахбанов М. «По следам Эфиопа» [електронний 

ресурс] – Режим доступу: www.chernovik.net/news/255/MONOTHEOS/ 

2008/01/23/6555] немає навіть натяку на джерела, якими користувалися 

автори. Крім цього, всі ці статті містять безліч дрібних і грубих 

фактологічних помилок. Серед найпоширеніших можна вказати на 

інформацію про те, що наступником голови течії Абдуллаха аль-Хабаші після 

його смерті став Нізар аль-Халябі – і це при тому, що на момент публікації 

даних статей все було саме навпаки. Так, Абдуллах аль-Харарі аль-Хабаші 

помер лише в позаминулому, 2008 р., у той час як Нізар аль-Халябі загинув 31 

серпня 1995 р. під час замаху, організованого ваґабітами.  

Невеликий моніторинг дозволяє виявити, що в більшості випадків 

джерелом для всіх цих публікацій є одна й та ж стаття, перекладачами якої в 

оригіналі є Анзор Астеміров і Расул Кудаєв, котрі більш відомі як 

організатори та учасники атаки на силові структури в м. Нальчик 13 жовтня 

2005 р. [«Все дороги ведут в Нальчик» [електронний ресурс] – Режим 

доступу: www.agentura.ru/press/about/jointprojects/novgaz/nalchik2/]. І в цілому 

можна сказати, що у переважній більшості випадків інформація негативного 

характеру про течію «Аль-Ахбаш» поширюється Інтернет-ресурсами з 

вираженим екстремістським характером. У чому причина такої нелюбові 

прихильників ісламізму до «хабашітів»?  

Відповідь можна знайти в ряді академічних досліджень, проведених 

західними ісламознавцями. Однак у відкритому доступі в Інтернеті є лише 
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одна подібна робота, датована до того ж 1996 р. [Nizar Hamzeh A., Hrair 

Dekmejian R.A Sufi response to political islamism: Al-Ahbash of Lebanon // 

International Journal of Middle East Studies, 1996. – ғ 28. – Р. 217-229], чим 

мабуть і пояснюється тиражування неперевіреної інформації, згаданої вище. 

Значно більш інформативними є пізніші дослідження, що належать М. Кабха 

і Х. Ерліху, а також Т. Цітельманну і Р. Гадбану [Kabha М., Erlich H. Al-Ahbash 

and Wahhabiyya: interpretations of Islam // International Journal of Middle East 

Studies, 2006. – 38 (4). – Р. 519-538; Zitelmann T., Ghadban R. The Habashiya – 

Tendencies of mobilization and differentiation in translocal contexts // Modern 

adaptations of Sufi-based popular Islam: Concepts, practices and movements in a 

translocal perspective. – Centre for Modern Oriental Studies, Berlin. April 4 and 5 

(2003).]. 

Згідно даних, наведеним у цих роботах, «Аль-Ахбаш» являє собою 

конгломерат з тарікатів Ріфаійа, Кадірійа і Накшбандійа, а також має тісні 

зв‘язки з тарікатом Шазілійа. Основною причиною виникнення даної 

організації автори називають реакцію суфійської спільноти на 

розповсюдження ісламської ідеології, на спроби ісламістських структур, 

насамперед таких як Асоціація «Брати-мусульмани», «Джамаат ісламійя» та 

різних течій ваґабізму політизувати іслам [Nizar Hamzeh A., Hrair 

Dekmejian R.A Sufi response to political islamism: Al-Ahbash of Lebanon // 

International Journal of Middle East Studies, 1996. – ғ 28. – Р. 217-229].  

Але треба зазначити, що в арабському світі деякі ісламські вчені 

(зокрема, саме так вважають йорданські улеми) притримуються 

альтернативної точки зору, вважаючи «хабашитів» самостійним тарікатом – 

Хабашійа [True Islam and the Islamic Consensus on the Amman Message // Grand 

list of endorsements of the Amman message and its three points [електронний 

ресурс] – Режим доступу: www ammanmessage.com/index.php?option=com 

_content&task]. 

Засновником руху є Абдуллах аль-Харарі аль-Хабаші, що народився в 

1920 р. у місті Харар, яке є центром ісламу в переважно християнській 

Ефіопії. У 1948 р. Абдаллах аль-Харарі був кинутий у в‘язницю за відмову 

співпрацювати з режимом імператора Хайле Селассіє, і після звільнення 

залишив країну. Існують також вказівки на те, що серед причин вигнання 

було протистояння між Абдуллахом аль-Харарі, який представляв 

традиційний для даного регіону суфізм, і місцевими ваґабітами під 

керівництвом Юсуфа Абд аль-Рахмана аль-Харарі, які користувалися 

підтримкою влади (пізніше Хайле Селассіє призначив Юсуфа аль-Харарі 

контролювати переклад Корану на амхарську мову, рідну для імператора) 

[Kabha М., Erlich H. Al-Ahbash and Wahhabiyya: interpretations of Islam // 

International Journal of Middle East Studies, 2006. – 38 (4). – Р. 527].  

Після від'їзду з Ефіопії шейх Абдуллах аль-Харарі провів деякий час в 

Мецці і Єрусалимі і в кінці 1948 р. попрямував у Дамаск. У 1950 р. він 

прибув до Бейрута, де і прожив до кінця життя. Спираючись на підтримку 

місцевих улемів, аль-Харарі займався головним чином релігійними 
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питаннями. У 1981 р. помер один з його давніх прихильників, шейх 

Абдуррахман аль-Аджуз, який в 1930 р. заснував «Джамаійя машарія хайрія 

ісламійя» (Асоціацію ісламських благодійних проектів), головна мета якої 

полягала у поширення релігійних знань. Після його смерті асоціацію очолив 

один з учнів шейха Абдуллаха аль-Харарі, шейх Нізар Халябій, що надало 

потужний поштовх розвитку організації і перетворило її на одну з 

найпотужніших міжнародних суфійських організацій.  

Головний офіс асоціації знаходиться в Лівані. Основний напрямок 

діяльності – відкриття мечетей і молитовних будинків. Також приділяється 

увага відкриттю та забезпеченню роботи дитячих садків і шкіл, де надається 

релігійна та загальна середня освіта. Асоціацією були відкриті школи в усіх 

регіонах Лівану, а в 2000 р. в Бейруті був відкритий університет. «Аль-

Ахбаш» відомі своїми тісними зв‘язками з такими навчальними закладами 

ісламського світу, як каїрський університет «Аль-Азхар», туніські медресе 

«Аз-Зейтуна», марокканське медресе «Карауїн» і ряд інших. Також цей рух 

користується підтримкою релігійної влади багатьох арабських країн, зокрема 

Йорданії та Сирії. Так, в Йорданії з ініціативи Міністерства вакуфів в 1995 р. 

була проведена ротація імамів у мечетях, і прихильники терористичного руху 

«Брати-мусульмани» були замінені на прихильників «Аль-Ахбаш» 

[Nachman T. Radical Islam in Egypt and Jordan. – Sussex Academic Press, 2005. – 

Р. 215]. Асоціація випускає щомісячний журнал «Манар аль-Худа» з 1992 р., 

має власну радіостанцію, «Нідак аль-Макріфа», з 1998 р. Її учасники дуже 

активні в Інтернеті і мають веб-сайти, на яких поширюють вчення свого 

вчителя і його полеміку з представниками ісламістської ідеології.  

Крім того, «Аль-Ахбаш» активно діє в мусульманській діаспорі в 

західних країнах. Його головний центр в Європі знаходиться в Німеччині, 

при цьому в більшості західноєвропейських країн діють регіональні центри. 

У руху також є філії в Індонезії, Малайзії, Індії, Пакистані, Таджикистані, 

Сирії, Йорданії, Єгипті, Канаді, США, Україні, Австралії. «Аль-Ахбаш» 

активно діє в Африці (особливо в Нігерії та Гані), де намагається налагодити 

контакти між місцевими мусульманами та їх близькосхідними єдиновірцями. 

До кінця 1990-х «Аль-Ахбаш» став однією з кращих організованих 

міжнаціональних Ісламських асоціацій у неісламських країнах, нараховуючи 

не менше чверті мільйона активних членів [Kabha М., Erlich H. Al-Ahbash and 

Wahhabiyya: interpretations of Islam // International Journal of Middle East 

Studies, 2006. – 38 (4). – Р. 528].  

Як відзначають дослідники [Nizar Hamzeh A., Hrair Dekmejian R.A Sufi 

response to political islamism: Al-Ahbash of Lebanon // International Journal of 

Middle East Studies, 1996. – ғ 28. – Р. 221], характерними рисами даного руху 

є наступні:  

1) у питаннях фікху прихильники «Аль-Ахбаш» дотримуються 

головним чином мазхабів Шафіі і Ханафі (більшість – шафіїтського мазхаба), 

хоча також є і прихильники малікітского і ханбалітського мазхабів;  
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2) у питаннях віровчення (акиди) «хабашіти» є прихильниками вчення 

імамів Абу аль-Хасана аль-Ашарі і Абу Мансура Мухаммада бен Мухаммада 

аль-Матуріді, чия акида є домінуючою серед сунітів (приміром, вони 

дотримуються думки, що Аллаґ створив і добро і зло, також – що всі дії 

людини створені Аллаґом, і людина «придбає» той чи інший вчинок);  

3) «Аль-Ахбаш» відстоює позицію про легітимність суфізму, разом з 

його основними ритуалами і практиками, такими як зікри, зійарат та ін При 

цьому слід враховувати, що питання про повну шаріатську легітимність 

суфізму був позитивно вирішено у формі фетв безліччю ісламських вчених, 

зокрема, такими видатними богословами, як Ахмад аль-Газалі (пом. у 

1126 р.), Хваджа Мухаммад Парса (пом. у 1419 р.), 'Абд ар-Рахман Джамі 

(пом. у 1492 р.) та багатьма іншими;  

4) даний рух не приймає насильницьких методів ісламістів, вважаючи, 

що на даний момент немає законних умов для створення халіфату. Крім того, 

«хабашіти» категорично виступають проти поширеної серед ісламістів 

практики звинувачення незгодних з ними мусульман у невір‘ї (такфір), 

оскільки спираються на положення про те, що мусульманин, який не виконує 

свої обов'язки, але визнає їх, залишається мусульманином, хоча і грішником;  

5) «Аль-Ахбаш» не визнає мусульманами головних ідеологів ісламізму, 

таких як Ібн Таймійа, Мухаммад Ібн Абд уль-Ваххаб, Саїд Кутб, Абу аля-

Маудуді і ряду інших, звинувачуючи їх в спотворенні основ ісламу і відході 

від вчення пророка Мухаммада. Особлива увага при цьому приділяється Ібн 

Таймійі, з яким «хабашіти» полемізують з декількох основних питань. Даний 

рух спростовує заборону Ібн Таймійі стосовно практиці заступництва 

(тавассуль), не приймає його випадів проти суфізму, а також звинувачує його 

в антропоморфізмі, тобто приписуванні Аллаґу якостей створених. 

«Хабашіти» вказують, що Ібн Таймійа був звинувачений в невірстві суддями 

всіх чотирьох мазхабів (у тому числі і ханбалітського, до улемів якого у 

вітчизняному сходознавстві традиційно і відносять Ібн Таймійю). При цьому 

підтвердження даної позиції можна знайти в «Подорожах» Ібн Батути, який 

під час свого перебування в Дамаску став свідком звинувачення Ібн Таймійі в 

невір‘ї суддею ханбалітського мазхаба Ізз Ад-Діном ібн Муслімом [Ибн 

Баттута. Путешествие. – Бейрут, 2007. – (араб. мов.). - С. 156]. 

6) «Хабашіти» виступають за шлях мирного заклику до ісламу (даваа), 

дотримуючись принципу толерантності у відносинах з немусульманами.  

Багато в чому завдяки їх послідовній і незмінній політиці протистояння 

ідеології екстремізму і тероризму, «Аль-Ахбаш» і подібні організації були 

сприйняті Заходом як природні союзники в боротьбі з тероризмом. Хоча слід 

зазначити, що, на думку деяких дослідників, було б помилкою приписувати 

суфізму «відкритість західним ліберальним цінностям», оскільки це лише 

дискредитує його і підсилює позиції радикалів, які його відкидають 

[Ярош О.А. «Исламский суфизм и «неосуфизм» в Западной Европе: 

институциональный аспект» // Четвертые Торчиновские чтения. Философия, 

религия и культура стран Востока: Материалы научной конференции. С.-
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Петербург, 7-10 февраля 2007 г. / Сост. и отв. ред. С.В. Пахомов. – СПб., 

2007. – С. 699].  

Реакція ісламістських структур була досить передбачуваною: не маючи 

настільки масової підтримки серед мусульман, як суфійські тарікати, вони не 

могли собі дозволити без підтримки своїх спонсорів на Заході і в арабському 

світі вступити у відкриту конфронтацію з представниками «традиційного» 

ісламу. Так, наприклад, Королівство Саудівська Аравія, яке активно 

фінансувала свого часу організацію «Брати-Мусульмани», у 2002 р. 

припинило свою фінансову підтримку (принаймні на офіційному рівні). 18 

грудня 2002 р. міністр внутрішніх справ Королівства Саудівська Аравія, 

принц Нейеф звинуватив цю течію в тому, що «вони політизували іслам». Він 

заявив: «Ми занадто підтримували «Братів-мусульман», які є причиною 

проблем в арабському світі і, можливо, також у мусульманському світі» 

[Понкин И.В. Ислам во Франции. – М.: Изд-во Учебно-научного центра 

довузовского образования, 2005. – С. 9]. Тоді вони пішли шляхом мімікрії під 

суфійські організації. Прикладом тому може служити зміна риторики 

спікерів ісламістських організацій: якщо в останній чверті ХХ століття вони 

традиційно звинувачували суфізм в тому, що він заснований на недозволених 

нововведеннях (бід'а) і суперечить ісламу, то на початку XXI століття все 

частіше стала пред'являтися інформація про прихильне ставлення до суфізму 

головних ідеологів ісламізму (таких, як Ібн Таймійа, Мухаммад ібн адб уль-

Ваґаб або Юсеф Кардауі), а то й взагалі про їх належність до тарікатів 

[Юсуф Хаттар Мухаммад. Энциклопедия суфизма. – М.: Издательство 

«Ансар», 2005. – С. 64, 93-94].  

На закінчення, варто кілька слів сказати про діяльність послідовників 

Абдуллаха аль-Харарі на пострадянському просторі. Слід зазначити, що 

найбільш серйозні позиції цей рух завоював на Північному Кавказі та, 

особливо, в Україні. На Північному Кавказі, зокрема, в Чечні, прихильники 

руху сьогодні піддаються переслідуванням, оскільки керівництво ЧР в особі 

Рамазана Кадирова бачить у них загрозу власному абсолютистському 

правлінню. Наприклад, на одному з розширених засідань стосовно заходів із 

протидії тероризму і релігійному екстремізму в Республіці Дагестан Рамзан 

Кадиров заявив, що «…після придушення ваґабізму в Чеченській Республіці 

з‘явились нові місіонери, які називали себе хабашитами. Це ті ж самі 

ваґабіти, лише з іншою назвою, й мета в них одна – руйнування ісламу, але 

ми придушили цю течію» (РІА «Новости», 14 листопада 2006 р.).  

Щодо України, то послідовники Абдуллаха аль-Харарі активно 

співпрацюють з Духовним управлінням мусульман України. Понад те, голова 

Духовного управління мусульман України, муфтій України шейх Ахмед 

Тамім є учнем Абдуллаха аль-Харарія, і отримав від останнього іджазу 

(посвячення) у два таріката – Ріфаійа і Кадірійа [Официальный сайт 

Духовного управления мусульман Украины // http://islamyat.org/]. Крім того, 

Ахмед Тамім отримав іджазу в тарікат Накшбандійа, причому як мінімум у 

дві його гілки, у т.ч. в Накшбандійа-Мудждадідійа від авторитетного 
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суфійського шейха Ахмада Зульфікара, про що той згадує в своїй книзі 

[Zulfiqar А. Travelling Across Central Asia. – Maktaba-Tul-Faqeer. 223-Sunnat 

Pura Faisalabad. Pakistan, 2007. – Р. 185]. Внаслідок тісних зв‘язків 

«хабашитів» з ДУМУ одним із основних напрямків діяльності останнього 

став випуск літератури антиекстремістського змісту. Більше того, з деякими 

із духовних управлінь країн СНД підписано договори про поширення 

релігійної та антиекстремістської літератури, випущеної ДУМУ [Краткие 

итоги международных связей Духовного управления мусульман Украины за 

1999 год // Минарет, ғ 34(2000), С. 8]. Також в Україні регулярно видається 

газета «Мінарет», на сторінках якої часто підіймається питання про загрозу 

поширення ваґабізму і називаються організації і особи причетні до цього, 

детально аналізуються праці ідеологів екстремізму, а також аналізуються 

канали фінансування терористичних організацій [«Противостоять 

экстремизму, отстаивать веру» // Минарет, ғ 19(1995), С. 6]. Газета також 

публікує інтерв'ю з релігійними діячами, що протистоять екстремізму і в 

інших державах. Зокрема, було опубліковано інтерв'ю з Головою правління 

Фатв Татарстану доктором Фарідом Сальманом, викладачем університету 

«Аль-Азхар» шейхом Махмудом аль-Хуштом і Сайідмухаммадом 

Абубакаровим – муфтієм Дагестану, якого за його антіваґабітську діяльність 

було вбито прихильниками Шаміля Басаєва в 1998 р.  

Висновки. Таким чином, ми можемо сказати, що остання чверть ХХ – 

початок ХХІ століття ознаменувалися посиленням соціально-політичної ролі 

суфізму і його інституцій серед мусульманської спільноти. Особливо слід 

виділити виникнення транснаціональних суфійських об‘єднань, що стало 

реакцією суфізму на посилення глобалізаційних процесів, в першу чергу – 

інформаційних. Одним з ключових соціально-політичних аспектів діяльності 

міжнародних суфійських об‘єднань стало їхнє протистояння ідеології 

ісламізму, яка активно розповсюджується в ісламському світі. В даний час 

складно сказати, до чого призведе політика західних країн, спрямована на 

підтримку суфізму як альтернативи ісламізму, оскільки не до кінця 

зрозуміло, як саме ця політика буде реалізовуватися. У будь-якому випадку, 

найбільшу небезпеку представляють спрощені інтерпретації як самого 

феномена суфізму, так і його активізації через діяльність міжнародних 

суфійських організацій. 
 

 

А н о т а ц і ї 
 

Статья Д.Брылѐва «Активизация деятельности международных 
суфийских организаций» посвящена феномену международных суфийских 
организаций, возникших в ХХ столетии. Рассматривается влияние процессов 
глобализации на формирование современных суфийских движений и их 
противостояние с представителями радикальной идеологии в мусульманской 
умме.  

Ключевые слова: суфизм, Аль-Ахбаш, хабашити, исламизм, глобализация. 
 



28 
 

The article of D.Briljov “The growing of activity of international Sufi 
organizations” is dedicated to analysis of evolution and activities of international Sufi 
organizations, which were formed in XX-th century. The author analyses the influence of 
the globalization processes on the foundation of contemporary Sufi movements and their 
conflict with the radical ideology in the Islamic society. 

Key words: Sufi, Al-Ahbash, Habashi, Islamism, globalization. 
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ІНСТИТУЦІЙНІ ТА ДОКТРИНАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУФІЗМУ  

В СУЧАСНОМУ СВІТІ: ДЖАМА’А СУЛЕЙМАНІЯ 

 
Статтю О.Яроша «Інституційні та доктринальні трансформації суфізму в 

сучасному світі: Джама'а Сулейманія» присвячено аналізу процесів 
інституційних та доктринальних трансформацій суфійських тарікатів на прикладі 
ісламського місіонерського руху сулейманджі. Рух сулейманджі автор розглядає як 
реформований суфійський тарікат, який ставить за мету не лише поширення 
ісламських знань, але й духовну трансформацію своїх членів. 

Ключові слова: неосуфізм, багатоманітна модерність, сулейманджі, сільсіля, 
накшбандія, халька. 

 

Сьогодні у ЗМІ і почасти у науковому середовищі поширюється 

спрощене бачення сучасного ісламу, як поля протистояння модерністів-

реформаторів та консерваторів-фундаменталістів, а останні 

оголошуються головними «ворогами» поступу та демократії в ісламських 

країнах. Цей підхід є характерним для дискурсу колоніального орієнталізму, 

свого часу блискуче описаного Едвардом Саїдом у роботі «Орієнталізм» 

[Саїд, Едвард В. Орієнталізм / Пер. з англ. В. Шовкун. – К.: Видавництво 

Соломії Павличко «Основи», 2001]. 

Саїд визначає орієнталізм як: «розподілення певного геополітичного 

знання по естетичних, наукових, економічних, соціологічних та філологічних 

текстах; він є також розробкою не тільки основної географічної 

відмінності (світ складається з двох нерівних частин – Сходу й Заходу), але 

й цілою низкою «інтересів», що їх через такі засоби, як наукове відкриття, 

філологічна реконструкція, психологічний аналіз, ландшафтний та 

соціологічний опис, він не тільки створює, а й підтримує; він також являє 

собою – радше, ніж виражає, – певну волю або намір у деяких випадках 

контролювати, підкоряти або навіть інкорпорувати світ, який є вочевидь 

іншим (або альтернативним чи новим); одне слово, орієнталізм – це, 

передусім, дискурс, який у жодному разі не перебуває в прямому, 
                                                 

 О.Ярош – к.філос. н., зав. сектором східної філософії відділу історії зарубіжної 

філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. 
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однозначному співвідношенні з політичною владою в чистому вигляді, а 

радше виробляється та існує в процесі нерівноправної взаємодії з різними 

видами влади» [Там само. - С. 24-25]. 

Водночас, реальність процесів, що відбуваються в ісламському світі 

від другої половини XX століття, суттєво відрізняється від дихотомічного 

бачення, представленого в орієнталістичному дискурсі. Сьогодні ми 

спостерігаємо за модернізаційними процесами у глобальному масштабі, коли 

у найвіддаленіших кутах ойкумени традиційні моделі світогляду та 

соціальної практики збурюються інвазією інформаційних технологій, 

глобальної економіки та ліберальної ідеології. Ці процеси породили широкий 

спектр поглядів, теоретичних диспутів, аналітичних моделей, що ставлять 

собі за мету роз’яснення їхньої суті. 

Більшість дослідників розглядає цей процес в контексті глобальної 

уніфікації (Майк Фезерстоун, Скот Леш), коли модернізація відбувається 

шляхом гомогенізації глобальної культури, підпорядкування локальностей 

універсальним процесам [Featherstone M. Global culture: An Introduction // 

Theory, Culture and Society. – Vol. 7, issue 2/3. – 1990. – Р. 3]. У свою чергу, 

Роланд Робертсон зазначає, що глобальна модернізація не означає 

елімінування локальності, гомогенізації, навіть навпаки – сучасне «локальне» 

саме становить результат модернізації, адже воно значною мірою 

будується на транс- або надлокальній основі [Робертсон Р. Глокалізація: 

часопростір і гомогенність // Глобальні модерності. – К.: Ніка-Центр, 2008. 

– С. 49]. Тому можна говорити про глокалізацію, тобто пристосування 

глобального і універсального до локальних умов. 

Перспективним, на нашу думку, є аналіз вищезгаданих процесів з 

перспективи «багатоманітної модерності» (multiple modernity). Цей 

концепт набув поширення в науковому дискурсі завдяки працям Шмуля 

Ейнштадта, Чарльза Тейлора, Домініка Сачсенмайєра та інших [Eisenstadt 

S.N. Some Observations on Multiple Modernities // Reflections on Multiple 

Modernities. – Leiden, Brill, 2002. – Р. 27 – 42; Taylor Ch. Modern Social 

Imaginaries. – Durham, Duke University Press, 2004; Sachsenmaier D. Multiple 

Modernities – The Concept and its Potential // Reflections on Multiple Modernities 

– Leiden, Brill, 2002. – Р. 42-68]. За визначенням Ейнштадта, сутність 

«багатоманітної модерності» полягає у тому, що суспільства 

модернізуються у їм самим властивий спосіб: «Суть ―багатоманітної 

модерності‖ полягає в припущенні існування специфічних сучасних 

культурних форм, що формуються в різних культурних спадщинах і 

соціально-політичних умовах. Ці форми і надалі відрізнятимуться в їхніх 

системах цінностей, інститутах та інших чинниках. Наприклад, 

структурні диференціації є типовою особливістю інститутів сучасного 

суспільства, починаючи від структури родини, до соціально-економічних 

інститутів та масової комунікації. Проте, диференційовані структури, 

способи відкритості і способи базових запитів сильно різняться в різних 

культурах та історичних періодах. Унікальні форми модерності 
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створюються різними активістами і соціальними рухами, які 

дотримуються різних поглядів на те, що робить суспільство сучасним» 

[Reflections on Multiple Modernities. – Leiden, Brill, 2002. – Р. 1]. 

Метою нашого дослідження є спроба дослідити сучасні процеси 

інституційних та доктринальних трансформацій, що відбуваються в 

середовищі суфійських тарікатів. Адекватне розуміння цих процесів є 

надзвичайно важливим для розуміння загальних тенденції еволюції 

ісламських інститутів у сучасному світі. 

 

Основний зміст статті. Ознакою нашого часу є поява ісламських 

ревівалістьских (revival англ. відновлення) рухів, котрі, незважаючи на своє 

суфійське коріння, відійшли від практики ініціації та екстатичних і 

харизматичних елементів суфійської традиції, підкреслюючи натомість 

важливість суфізму для розвитку індивідуальної релігійності з метою 

досягнення колективних цілей. В цьому контексті ми трактуємо ісламський 

ревівалізм як інсталяцію традиційних моделей суспільної перцепції і 

суспільних відношень та пристосування їх до викликів сучасного світу. 

Водночас ми можемо говорити не лише про заперечення традиційних 

суфійських практик в контексті цих рухів, але про їх переосмислення та 

трансформацію. Безперечно, незважаючи на типологічну схожість, ці 

процеси мають різне підґрунтя, культурний і суспільний контексти. На 

перший погляд, ці сучасні рухи можна класифікувати і досліджувати 

спираючись на концепт «неосуфізм» запропонований Фазлуром Рахманом та 

його учнем Джоном Воллом [Rahman F. Islam – Garden City, NY, Doubleday 

and Company, 1968; Voll J. O. Islam, Continuity and Change in the Modern 

World. – Westview Press,1982]. Одначе, після фундаментальної критики цього 

концепту Рексом О‘Феєм та Берндом Радке, для нас є очевидним, що він не 

відображає всього різноманіття проблеми сучасного суфізму та є 

надзвичайно спрощеною схемою [O‘Fahey R., Radtke B. Neo-Sufism 

Reconsidered // Der Islam. – vol. 70/1. – 1990. – Р. 53-87]. Тим не менш, 

дослідники сучасного суфізму потребують більш-менш універсальної 

концептуальної схеми, яка дозолить їм інтерпретувати паралельні процеси, 

що сьогодні відбуваються в ісламському світі. 

Слід зазначити, що в даному контексті ми розуміємо суфізм як 

релігійну течію в рамках ісламу що ґрунтується на ініціації, духовному 

керівництві в рамках окремого релігійного інституту – тарікату, а не лише як 

індивідуальну і суб‘єктивну містичну духовність, і має за мету духовну 

трансформацію – «іслях аль-нафс». 

Серед цих рухів слід звернути увагу на «Джама'а Сулейманіа», або 

cулейманджі, який від середини ХХ століття набув поширення у Туреччині, 

Німеччині, Франції і віднедавна з‘явився в Росії та Україні. Більшість 

дослідників, зокрема Гердієн Йонкер, Хакан Явуз, Яхмет Ярликапов, 
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вважають цей рух суфійським.
1
 Явуз навіть називає цей рух «нео-

накшбандійським», а Йонкер – «світською суфійською спільнотою». Що 

стосується самих cулейманджі, то, зокрема, Гердієн Йонкер, спираючись на 

власні польові дослідження, зазначає, що cулейманджі заперечують свою 

суфійську приналежність. Протилежну інформацію наводить Хакім Явуз, 

який зазначає, що послідовники сулейманджі вважають себе суфіями. На 

нашу думку, для того, щоб визначити ідентичність сулейманджі, слід брати 

до уваги ставлення до них з боку послідовників традиційних тарікатів. Наше 

польове дослідження, проведене у листопаді 2008 року у середовищі 

послідовників різних турецьких гілок тарікату накшбандія у Берліні, зокрема 

Мензіл Чемааті (Мухаммад Бакі Ерол) та Ісмаіл Ага Чемааті (Махмуд 

Османоглу, свідчить про те, що вони не сприймаються останніми як суфії. 

Так чи інакше, це питання потребує подальшого вивчення. 

Тим не менш, фактом є те, що Сулейман Хільмі Тунахан (1888 – 1959 

рр.), засновник руху сулейманджі, був шейхом однієї з турецьких гілок 

тарікату накшбандія-муджаддідія. Біженець із Болгарії, він вважався одним із 

провідних ісламських вчених Туреччини свого часу. Цікаво, що Сулейман 

Хільмі належав до делійської гілки тарікату накшбандія-муджаддідія, яка 

потрапила до Туреччини через Хіджаз, на той час, як більшість гілок 

накшбандія у Туреччині, Балканах та Північному Кавказі потрапили сюди 

через видатного іракського шейха Халіда Багдаді (пом. 1827) [Див.: Jonker G. 

Op. cit. – Р. 75]. 

Доктринальною основою руху сулейманджі є вчення індійського 

шейха Ахмада Фарукі Сірхінді (Імама Раббані) (1564 - 1624 рр.), лідера 

консервативного напрямку в тарикаті накшбандійя. Він зіграв визначальну 

роль у полеміці між поміркованими та радикальними представниками 

суфізму у другій половині XVII – першій половині XVIII століття. Завдяки 

своїй винятковій вченості і духовним якостям він отримав почесний титул 

«Муджаддід другого тисячоліття» (Муджаддід-і алф-і сані), тобто той, хто 

оновлює віровчення у другому тисячолітті хіджри. У сучасній літературі 

Ахмада Сірхінді звичайно зображають як захисника мусульманської 

ортодоксії проти гетеродоксії могольського імператора Акбара (1542 - 1605 

рр.) та його послідовників.  

Попри те, що Ахмад Сірхінді написав ряд книг, славу йому принесли 

534 листи, 70 з яких були адресовані можновладцям з династії Великих 

Моголів. Подібно до багатьох листів наставників суфіїв, вони призначалися 

для ходіння по руках, за невеликим винятком декількох листів, адресованих 

близьким друзям. Головну заслугу Ахмада Сірхінді передусім вбачають в 
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тому, що він відродив класичну теологію вахдат аш-шухуд – «єдність 

споглядання» на противагу «виродженій теорії», як називали її ортодокси – 

вахдат аль-вуджуд [Faruqi B. A. The Mujaddid's Conception of Tawhid: Study of 

Shaikh Ahmad Sirhindi's Doctrine of Unity. – Lahore: Institute of Islamic Culture, 

1989]. 

Проте, ці концепції не слід аж занадто радикально протиставляти. 

Адже це, передовсім, означає, що тавхід-і вуджуді є інтелектуальним 

сприйняттям Єдності Буття, або, швидше, факту, що не існує нічого іншого, 

крім Бога, тоді як у тавхід-і шухуді містик переживає єдність за допомогою 

«упевненого бачення» (айн-і йакін), а не як онтологічну єдність людини і 

Бога. 

Доктрина вахдат аш-шухуд виразно підкреслювала те, що містичні 

стани носять суб‘єктивний характер і не впливають на онтологічний статус 

людини. Буття як таке залишається незмінним, а кондиція містика є певною 

перспективою, з якої він споглядає реальність. Після переживання Єдності 

суфій повертається у світ множинного, але тепер він пізнає автентичну 

сутність усіх речей і свій власний онтологічний статус. У цьому світі він 

реалізує особисту натуру, покликання та пов‘язані з цим завдання.  

Ахмед Сірхінді створив метафізичну систему, яка стала теоретичним 

підґрунтям поміркованого суфізму. Ця концепція, яка ґрунтується на тезі про 

«єдність споглядання», як було зазначено вище, значною мірою зумовлена 

його особистим містичним досвідом. Сам Сірхінді описує його наступним 

чином: «Спочатку я побоювався переглядати своє ставлення до концепції 

єдності (тавхід), скоріше відстоюючи її, ніж відкидаючи. Я досить довго 

залишався у такому непевному стані. Врешті, я був змушений відкинути цю 

доктрину. Мені було відкрито, що тавхід є нижчою стадією, і мені було 

наказано перейти на стадію зілайят (тобто, бачення, що всі речі суть тіні Бога 

і відрізняються від Нього)». Однією з найвищих стадій духовного прогресу, 

відповідно до настанов Сірхінді, є служіння Богу. Слід підкреслити, що його 

ідеї у певних моментах можна співвіднести із «тверезою» школою у 

ранньому суфізмі, провідним представником якої був Джунайд, та із 

аскетичним напрямком християнської традиції. 

Доктрина Сірхінді вахдат аш-шухуд знайшла значний відгук у 

середовищі індійських суфіїв. Хоча останні переважно залишалися 

прихильниками вахдат аль-вуджуд, вчення Сірхінді згодом стало офіційною 

доктриною тарікату накшбандійя-муджаддідійя. 

Сьогодні сулейманджі, насамперед, відомі своєю активною діяльністю 

у сфері місіонерської діяльності та ісламської освіти. Зокрема, у країнах 

Західної Європи існує близько 400 центрів, пов‘язаних із цим рухом, що 

налічують 60000 - 80000 послідовників. Зокрема в Німеччині нараховується 

300 осередків (халька) сулейманджі, а центральний офіс «Ісламських 

культурних центрів» (офіційна назва руху в Європі) розташований у Кельні. 

В Туреччині за різними оцінками нараховується майже 4 мільйони членів 

сулейманджі та 2500 осередків. Що стосується України, то активність 
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сулейманджі можна спостерігати на Півдні України, у Криму (в м. 

Сімферополі розташований центральний офіс руху), Миколаєві, Одесі, Києві. 

Зокрема, Київський Ісламський університет, заснований Київським 

муфтіятом також підтримує тісні контакти із рухом сулейманджі. 

На нашу думку, в контексті руху сулейманджі можна говорити про 

трансформацію та переосмислення традиційних суфійських практик. За 

життя Сулейман Хільмі діяв як суфійський шейх, якому члени спільноти 

приносили присягу беят, його мюриди практикували рабіта – духовний 

зв‘язок із шейхом, серед своїх мюридів він вважався «печаттю святості». 

Проте, за життя він не призначив каліфа (намісника), який б зайняв його 

місце. Тому він був останнім шейхом цієї сільсіля, а його названий син 

Кемаль Качар (пом. 2000) після його смерті став лідером тільки спільноти, 

але не шейхом. Сьогодні лідером спільноти є онук Сулеймана Хільмі Ахмед 

Аріф Денізоглу. Нам наразі трудно оцінити, наскільки сулейманджі 

дотримуються нісбату (духовного зв‘язку) типу увайсія, тобто у відсутності 

живого шейха, проте знаменним є те, що послідовники сулейманджі 

іменують титулом «шейх» лише самого Сулеймана Хільмі. 

Символічне місце шейха як духовного керівника у спільноті подекуди 

зайняв твір засноника-епоніма тарікату накщбандія-муджаддідія Ахмада 

Сірхінді (Імама Раббані) «Мактубат», про погляди якого йшлося вище, де 

члени спільноти шукають духовної інспірації. Цікаво що, в «халька» 

сулейманджі поширене ритуальне читання тексту «Мектубат», тобто текст 

лише читається, але не обговорюється і не тлумачиться, що контрастує із 

практикою, наприклад, іншого руху – нурджулар, де тексти «Рісале Нур» 

Саїда Нурсі активно обговорюються на зібраннях. Свідком цього був автор 

тексту. 

У той же час, у сулейманджі існує внутрішня духовна ієрархія, 

вочевидь, побудована на ініціації. Першу ланку складають прості члени, які 

беруть участь у місіонерській діяльності. Натомість другу ланку складають 

брати (ihwan), яки мають право брати участь у колективній практиці зікру. 

Вища ланка – вчителі (hoзa), що мають дозвіл (іджаза) вчити інших членів 

[Jonker G. Op. cit. – Р. 76-77]. 

На завершення слід загадати декілька стереотипів що оточують 

сулейманджі. Найбільш поширеним є той, що цей рух є провідником 

політичних інтересів Турецької Республіки. Одначе, сулейманджі 

виступають як критиками світського ладу, так і сучасного турецького 

політичного ісламу і, якщо говорити про націоналізм, то для них це, 

насамперед, османський націоналізм. Тобто для них, як і для багатьох 

суфійських турецьких консервативних рухів, ідеалом є османська доба, хоча 

їх також не можна однозначно віднести до прихильників відродження 

халіфату. 

З іншого боку, місіонерська діяльність сулейманджі часто 

критикується та переслідується, зокрема в РФ та на Півдні України. 

Водночас, парадоксально, що книга «Мухтасар Ільміхаль», котра спирається 
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на вчення Ахмада Сірхінді, написана Мухаммадом Юсуфом Кок-Козі та 

поширювана сулейманджі, набула значного поширення в РФ саме завдяки 

офіційним ісламським інститутам, зокрема ДУМ Санкт-Петербурга та 

Північно-Західного регіону Росії та ДУ Республіки Татарстан, керівництво 

яких аж ніяк не можна звинуватити у релігійному екстремізмі. 

Висновки. Отже, наступні риси зближають «Джама‘а Сулейманіа» із 

суфійським тарікатом: 

- походження від тарікату накшбандія-муджаддідія, а згодом розрив 

із сільсіля; 

- перетворення функції шейха на лідера місіонерської спільноти без 

втрати основної мети – здобуття баракяту, сулейманджі також 

говорять про здобуття маневіяту (духовність) як мету діяльності; 

- різне ставлення до суфійської сам-ідентичності; 

- внутрішня ієрархія побудована на ініціації (іхван, члени зікр 

халька); реінтерпретація суфійських практик: рабіта (сьогодні рабіта 

робиться на померлого шейха), сохбет, зікр, суфійські елементи 

руху підпорядковані завданням суспільної реформи та місіонерської 

діяльності да‘ва. 

Водночас, сулейманджі не можна вважати суфійським тарікатом в 

повному сенсі цього слова, оскільки має місце розрив із сільсіля, хоча, слід 

пам‘ятати що сам інститут тарікату є явищем історичним. Загалом слід 

зазначити, що завдяки інституційним трансформаціям і активній 

місіонерській діяльності сулейманджі перетворився на широкий суспільний 

рух. Так, за часів Сулеймана Хільмі він налічував близько 100 членів, то 

сьогодні – декілька мільйонів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ МОДЕЛІ  

ХАНАФІТСЬКОГО МАЗГАБУ 
 

Стаття Ісмагілова С.В. «Особливості правової моделі ханафітського 
мазгабу» досліджує виникнення та розвиток ханафітського мазгабу – правової 
школи імама Абу Ханіфи. В роботі автор досліджує джерела фікху, феномен 
виникнення мазхабів і особливості правової моделі ханафітського мазгабу. В 
роботі підкреслюється, що мазгаб ханафітів є результатом науково-правової 
діяльності не лише самого Абу Ханіфи, але також і його учнів. 

Ключові слова: ханафітський мазгаб, мусульманське право, іджтихад. 
 

Мусульманське право було й залишається однією з найважливіших 

і невід’ємних складових ісламської цивілізації. Маючи переважно релігійну 

основу, мусульманське право формулює свої принципи, виходячи з ідеї 

справедливості, що заповідана у Священному Корані. Часом шаріат 

помилково ототожнюють із правом. Насправді шаріат охоплює ширше 

коло питань, адже до нього, крім права, входить догматика та етика 

ісламу. 

Виникаючи безпосередньо з тексту Одкровення, ісламське право 

понад тисячу років регулювало різні боки життя цілого мусульманського 

суспільства й кожної людини. До сфери регулювання ісламського права 

входять як норми, що визначають відносини віруючих із Богом, ритуальну 

практику, так і норми, що визначають відносини людей між собою та 

з державною владою, взаємини мусульман із представниками інших 

конфесій та інші питання соціального характеру. Для правильного 

розуміння природи мусульманського права важливо усвідомити його 

фундаментальний принцип, згідно з яким право – не творіння людського 

розуму, а вираз Божої волі; мусульманські правники займаються 

не правотворчістю в прямому сенсі цього слова, а знаходять правові 

рішення в межах ісламського вчення. 

Ісламська правова доктрина дістала назву фікх, що в перекладі 

з арабської значить «знання», «розуміння». Розвиток фікху традиційно 

ділиться на шість основних етапів, серед яких найважливішим для цього 

дослідження є період розквіту, що охоплює часовий відтинок від середини 

VIII ст. н. е. до середини X ст. н. е. У цей період було сформовано всі 

основні правові школи, і однією з перших із них був мазгаб ханафітів. 

В Украні, як і в багатьох країнах Європи, спостерігається інтерес 

не тільки до арабо-мусульманської культури, а й до ісламського права. 

Українські науковці вже мають певні успіхи в дослідженні мазгабів і 

феномена формування фікху. Проте більшість досліджень стосуються 
                                                 

 С.Ісмагілов – аспірант Державного університету інформатики і штучного 

інтелекту.  



36 
 

лише описів характерних ознак тієї чи іншої школи, їхніх принципів і 

методів винесення фетв. А особливості соціокультурних умов, за яких 

формувалися мазгаби, наразі лишаються недостатньо дослідженими. При 

цьому самі мусульманські богослови відзначають прямий зв’язок між 

регіоном формування мазгабу та його правовими методами. Ця 

стаття ― спроба проаналізувати зв’язок між соціокультурною 

ситуацією в Межиріччі й принципами формування ханафітської школи 

права. 

Мета цієї роботи – розгляд ханафітського мазгабу й феномену його 

поширення в мусульманському світі. Об’єктом дослідження є шаріат, 

його джерела й структура, а також методи, до яких удаються богослови 

ісламу для вирішення теологічних проблем. Предметом дослідження є 

мазгаб ханафітів і його особливості. 

Вивчивши літературу з цього питання й спираючись на джерела, 

автор поставив такі завдання: а) розглянути роль, структуру 

та особливості правових шкіл ісламу; б) проаналізувати відмітні 

властивості ханафітського мазгабу; в) виявити причини найбільшого 

поширення ханафітського мазгабу в мусульманському світі. 

 

Основний зміст статті. Початок становлення фікху відносять 

іще до часу діяльності пророка Мухаммада, коли з його слів і зі слів його 

сподвижників записували перші хадиси. Зі смертю пророка розвиток фікху 

не перервався. Свій внесок у формування коранічної екзегетики й 

хадисознавства, що були основами ісламської правничої науки, подальший 

розвиток юридичної практики, що застосовувалася за часів пророка, 

зробили його найближчі сподвижники. Уже тоді закладалися теоретичні 

підвалини майбутніх богословсько-правових шкіл ісламу. 

У наступний період, коли ісламське благовістя вийшло за межі 

Аравії, найбільшу популярність отримали імена окремих факіхів-

правознавців: Саїда ібн Мусаїба, Аль-Касима ібн Мухаммада, Хасана аль-

Басрі тощо. 

Першою фундаментальною працею з фікху можна вважати «Аль-

Муватта» імама Маліка ібн Анаса. Великий внесок у становлення фікху 

зробив імам Мухаммад аш-Шафії, перу якого належить трактат «Ар-

Рісаля», де вперше сформульовано чіткі визначення основних категорій 

ісламської правової доктрини. 

Основними джерелами права, так званим «корінням фікху», в ісламі є 

Священний Коран, сунна пророка Мухаммада, іджма (одностайна думка 

сподвижників пророка або видатних факіхів з обговорюваних питань), 

кияс (раціоналістичне судження за аналогією, коли рішення виводиться 

на основі порівняння моделі розв‘язуваного питання з моделлю 

вирішеного раніше подібного питання). У випадках, коли Коран і сунна 

містять приписи, що дозволяють неоднозначне тлумачення, або не містять 

явної відповіді на якесь питання, правознавці самостійно шукають 
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необхідні рішення на основі творчого раціонального тлумачення 

сакрального тексту. 

Пошук богословом-факіхом аргументів, методів і способів 

раціонального вирішення питань позначають терміном «іджтихад» («вияв 

старанності», «наполегливість»). Учених-правознавців, які мають право 

робити самостійні богословсько-правові висновки, називають 

муджтахідами. 

Період від середини VIII ст. н. е. до середини Х ст. н. е. історики 

ісламського права називають «золотим століттям» іджтихаду. Цій добі 

належать імена видатних богословів і правознавців, що зробили 

вирішальний внесок у подальший розвиток теорії та практики 

фікху, визначили творчий напрямок в ісламської правовій думці. 

У цей період формуються правові школи ісламу, що дістали назву 

мазгабів. Із понад десятка мазгабів до наших днів дійшли тільки 

ханафітський, малікітський, шафіїтський і ханбалітський мазгаби в сунітів, 

зайдитський і джафаритський у шиїтів. 

Правові школи, як у цілому позитивне явище в історії ісламу, мали 

різну долю. Одні з них набули поширення й масу прихильників, інші 

(як мазгаб зайдитів) збереглися локально, а деяким і зовсім судилося зійти 

зі сцени, лишивши свій слід лише в багатотомних працях батьків-

засновників і їхніх опонентів. І феномен поширення мазгабу, і феномен 

зникнення мазгабу частіше за все пов‘язані не так із теологічними 

аспектами, як із політичними, історичними та соціальними. Якщо мазгаб 

сформувався й був визнаний в мусульманському світі, значить, він був 

добре обґрунтований. В ісламі статус правової школи може отримати 

тільки правильно розроблене та аргументоване вчення теолога-

мудштахіда та його послідовників. Вирішальне значення мали процеси, 

що відбувалися в мусульманському середньовічному суспільстві. 

Одним із видатних богословів зазначеного періоду був імам Абу 

Ханіфа Нуман ібн Сабіт Аль-Марзубан (699–767 рр.) – факіх і мухаддис, 

засновник ханафітського мазгабу. Абу Ханіфа відіграв у розвитку 

мусульманського богослов‘я та права роль, яку важко переоцінити. Він 

увійшов в історію ісламу з титулом Аль-імам аль-азам («найбільший 

імам»). У своїх поглядах імам Абу Ханіфа був послідовним прихильником 

суннітського напряму в ісламі. Перебуваючи в регіоні найбільшого 

поширення шиїзму, він не підтримував погляди шиїтів і не поділяв 

шиїтського вчення про імамат. Ба більше, для своєї правової школи імам 

займався збиранням і вивченням хадисів пророка Мухаммада, більшість 

із яких не визнаються шиїтами. Судячи з праць імама, він був непогано 

обізнаний і з іншими релігійними течіями. Саме для неарабів, 

що перейшли в іслам, він і створював свою правову школу – з урахуванням 

їхньої ментальності й традицій. У питаннях фікху імам був прихильником 

дедуктивного мислення й широкого застосування особистого іджтихаду, 

що було зумовлено обставинами, за яких він жив. 
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На початку VI століття в халіфаті намітилася тенденція розділення 

учених-теологів і їхніх послідовників на дві основні групи. Одна група 

вчених схилялася до того, щоб у власних висновках не виходити за межі 

відомих і доступних для використання текстів, а друга група віддавала 

перевагу широкому використанню дедуктивного міркування та іджтихаду. 

Перша група уникала давати фетви з того чи іншого питання 

за відсутності відповідних чітких текстів із Корану або хадисів, 

що стосуються цього питання. Через таку позицію вчених цього напрямку 

стали називати агль аль-хадис («люди хадисів»). Їхнім центром була 

Медина, а фікх мединської школи здебільшого мав практичну 

спрямованість і грунтувався на реальних проблемах. 

Друга група вчених уважала, що всілякі закони, зіслані Аллагом, 

мали певні причини, незважаючи на те, чи були вони визначені Аллагом і 

його пророком, чи ні [Абу Амина Биляль Филипс. Эволюция Фикха 

(Исламский закон и мазгабы). – К.: Ансар Фаундейшн, 2001. – С. 80]. У тих 

випадках, коли причини якогось закону не були конкретно визначені, вони 

вдавалися до власних здібностей раціонального судження, щоб знайти 

можливі причини. Згодом вони застосовували цей закон для всіх інших 

випадків, що виникли за подібних обставин. Їхній підхід ґрунтувався 

на практиці декого з відомих сподвижників пророка, що використовували 

дедуктивний метод для віднайдення можливих першопричин певних 

божественних законів. Через те, що ця група обстоювала широке 

застосування методу дедуктивного міркування, вони здобули популярність 

як агль ар-раї («люди міркування», «люди думки»).  

Центром учених агль ар-раї була Куфа в Іраку. Фікх у Куфі 

розвивався на базі гіпотез: вигадані проблеми розглядалися в різних 

ситуативних контекстах, потім вироблялися передбачувані (гіпотетичні) 

рішення, що записувалися. У процесі подібних обговорень часто виникало 

питання: «А якби це було так?», тому ці вчені отримали прізвисько 

«якбишники». Слід зазначити, що ці два напрями були тільки 

продовженням методів, що виникли ще в середовищі сподвижників 

пророка. 

Різні підходи вчених агль аль-хадис і агль ар-раї до вирішення 

шаріатських питань тісно пов‘язані з різними типами соціо-культурного 

середовища в двох географічних регіонах, де вони процвітали. Від часів 

четвертого праведного халіфа Алі ібн Абу Таліба столицю халіфату 

перенесли спочатку до Іраку, потім до Сирії, тому аравійська провінція 

Хіджаз практично опинилася осторонь від громадських заворушень і 

напливу нових культур та ідей, тобто всього, що зазвичай відбувається 

в столиці держави. Унаслідок такої ізоляції життя в Хіджазі лишалося 

мирним і спокійним. Його не стрясали війни й, мабуть, мало збурювали 

ідеї шиїтів, хариджитів та інших релігійно-політичних відгалужень. Цей 

регіон був ще й рідним домом пророка й місцем народження ісламської 

держави. Останнє було причиною предостатку в ньому хадисів, багатства 
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правових норм і фетв, виведених іще трьома першими халіфами – Абу 

Бакром, Омаром і Османом. Ірак, навпаки, був для мусульман землею 

новою та незнайомою. Коли сюди було перенесено столицю держави, вона 

стала справжньою «плавильною піччю» для різних культур, породжуючи 

величезну кількість ситуацій і подій, що виходили за межі досвіду 

попередніх поколінь мусульманських учених. Через невелику кількість 

сподвижників пророка в цьому краї, хадисів тут не було так багато, як 

у Хіджазі.  

Часто наголошують, що Ірак став місцем виникнення великої 

кількості вигаданих хадисів і країною виникнення більшості 

відступницьких рухів. Невпевнені в правдивості цитованих хадисів, учені 

Іраку в цілому покладалися на них меншою мірою, ніж учені Хіджазу. 

Окремі хадиси, що їх учені Іраку вважали точними, приймалися тільки 

у випадку, якщо вони відповідали певним дуже суворим критеріям 

правдивовсті. Результатом такого розвитку стало те, що іракська школа 

правової думки та її богослови більше покладалися на особисте міркування 

й логіку, аніж на сунну пророка, що передається з уст до вуст [Абу Амина 

Биляль Филипс. Эволюция Фикха (Исламский закон и мазгабы). – К.: 

Ансар Фаундейшн, 2001. – С. 79]. 

Логічним результатом зміцнілої правової традиції Іраку стало 

витворення ханафітського мазгабу, що ввібрав методику цілої когорти 

вчених, які працювали в цьому регіоні. 

Метод викладання імама Абу Ханіфи ґрунтувався на принципі 

колективного обговорення, наради зі своїми учнями. Він ознайомлював 

учнів із якоюсь правовою проблемою як предметом для обговорення, 

а також наказував їм письмово фіксувати рішення, що приймаються 

у випадках, коли вони досягали одностайності в поглядах. Вважаючи на 

такий інтерактивний підхід до виведення фетв, можна сказати, що мазгаб 

ханафітів є продуктом зусиль учнів Абу Ханіфи не меншою мірою, ніж 

його власних зусиль. Також вони провадили дебати з гіпотетичних 

проблем і віднаходили рішення, керуючись таким принципом, 

як підготовка до проблеми, тобто готовність зустрітися з проблемою 

ще перед тим, як вона виникне. Через схильність до гіпотетичного фікху, 

який на той час став уже традиційним у цьому регіоні, ханафітський 

мазгаб відносять до агль ар-раї. 

Слідом за імамом Абу Ханіфою, перші фахівці-правознавці мазгабу 

виводили правові норми з таких джерел (у визначеному ними порядку 

важливості): 

 1. Коран. Згідно з ісламською традицією Коран уважають 

початковим, першорядним і незаперечним джерелом ісламського права й 

використовують його для оцінки точності інших джерел. Ґрунтуючись 

на цій фундаментальній позиції, ханафіти вважали неточним будь-яке інше 

джерело, що суперечить Корану. 
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 2. Сунна. До сунни зверталися як до другого найважливішого 

джерела ісламського права, але з певними застереженнями щодо 

її використання. Вони дотримувалися думки, що коли певний хадис 

використовують як доказ із правового погляду, то такої умови, як його 

точність і правдивість буде недостатньо – він до всього ще має бути дуже 

відомим і поширеним. Ця умова стала гарантією проти вигаданих хадисів, 

які були дуже поширені в тих регіонах, де в минулому було мало 

сподвижників пророка, й рівень релігійної грамотності населення 

залишався невисоким. До таких регіонів імам відносив і Ірак із його 

поліконфесійністю й великою кількістю прихильників шиїзму. 

Треба зазначити, що дуже відомих і поширених хадисів не так уже 

й багато. Вони стосуються переважно моральних настанов, проголошених 

пророком у проповідях у присутності сотень (а іноді й тисяч) людей, 

відправлення релігійних обрядів, основ віровчення тощо. У сфері тонкощів 

фікху хадиси цієї категорії трапляються ще рідше. Зважаючи на ситуацію, 

в імама та його учнів не було іншого виходу, як обирати між сумнівними 

хадисами та особистим іджтихадом. Вони зробили вибір на користь 

другого, що було природним для іракської правової думки того часу. Вони 

вважали, що краще припуститися помилки в другорядному джерелі 

шаріату, ніж узаконити сумнівний хадис, залучивши його до своїх книг, і, 

через це, можливо, припуститися помилки в основному джерелі шаріату. 

Безумовно, це був далекоглядний хід, адже послідовники, помітивши 

помилку в особистому іджтихаді, мають повне право її виправити. 

Виправляти або виключати хадиси в питаннях фікху набагато важче, 

бо треба довести їхню неправдивість і «перемогти» аргументами авторитет 

ученого, що визнав цей хадис припустимим. 

 1. Іджма. Третім за важливістю джерелом права була одностайна 

думка сподвижників пророка або вчених пізніших поколінь із будь-якого 

правового питання, на яке немає відповіді в Корані чи Сунні. Тобто при 

виведенні ісламських норм погляди сподвижників пророка та одностайна 

думка вчених наступних періодів мала перевагу перед особистими думками 

самого Абу Ханіфи та його учнів. Насправді вчені ніколи не збиралися під 

один дах для з‘ясування іджми. Іджма відбувалася на відстані. Кожен 

із видатних богословів у себе на батьківщині висловлювався з нагального 

питання і, якщо висловлені ними думки збігалися, вважали, що іджма 

відбулася.  

Іджма буває двох видів – повна й неповна. Повною іджму вважають, 

коли всі без винятку богослови висловили свої думки, й вони збіглися. 

Неповною вважають таку іджма, коли більшість факіхів зійшлися на думці, 

а решта вважали за краще втриматися, але не висловилися проти. Ханафіти, 

на відміну від деяких інших шкіл, приймають обидва види іджми. 

 2. Індівідуальні думки сподвижників пророка. Якщо сподвижники 

пророка мали різні думки щодо конкретного правового питання, Абу Ханіфа 

обирав ту думку, що здавалася йому найвідповіднішою для цього випадку. 
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Регламентуючи такий підхід як один із найважливіших принципів свого 

мазгабу, він уважав вагомішими думки сподвижників пророка, ніж власні 

думки [Абу Амина Биляль Филипс. Эволюция Фикха (Исламский закон и 

мазгабы). – К.: Ансар Фаундейшн, 2001. – С.104]. Однак, обираючи один 

із кількох різних поглядів, Абу Ханіфа все-таки якоюсь мірою вдавався 

до власних міркувань, адже він обирав певну думку, грунтуючись на своєму 

розумінні проблеми. 

 3. Кияс (дедукція за аналогією). Імам не вважав за потрібне 

погоджуватися з думками й висновками учнів сподвижників пророка в тих 

галузях, де чіткий доказ було відсутній у всіх зазначених вище джерелах. 

Визнаючи себе рівним цьому поколінню вчених, він формулював власні 

рішення на основі принципів киясу, встановлених ним самим і його учнями. 

 4. Істихсан (метод переваги). Термін істихсан означає визнання 

одного доказу за кращий від іншого з огляду на те, що перший здається 

доречнішим для конкретної ситуації, навіть якщо визнаванний за кращий 

доказ буде технічно слабший. Один із можливих прикладів – обрання якогось 

хадиса, що має конкретний сенс, а не іншого, що має загальний сенс. Так 

само імам інколи віддавав перевагу нормам, доречнішим для конкретної 

ситуації, над тими, які були виведені методом киясу. 

 5. Урф (місцевий звичай). Місцевим звичаям надавалася більша 

правова вага там, де іслам не встановлював ніяких обов‘язкових правил. Саме 

завдяки практичному застосуванню цього принципу різні звичаї, що існують 

у великому розмаїтті культур ісламського світу, ввійшли до правових систем 

мусульманських країн. Урф використовують нечасто і, як правило, 

в непринципових питаннях. 

Найзнаменитіші з учнів Абу Ханіфи – Зуфар ібн Аль-Хундайл, Абу 

Юсуф і Мухаммад ібн Аль-Хасан. Важливо зазначити, що Абу Юсуфа 

призначали головним державним суддею халіфами Аббасидської династії: 

Аль-Маді (775-785гг.), Аль-Хаді (785-786гг.), і Гаруном ар-Рашидом (7860-

809гг.). Як головний суддя він призначав суддів до різних міст і провінцій, і 

всі його протеже були послідовники ханафітського мазгабу [Вахби Сулейман 

Гавиджи. Великий имам Абу Ханифа ан-Ну‗ман. – М.: Ибрагим, 2002. – С. 

146]. Це стало одним із важливих факторів поширення цієї правової школи 

в цілому халіфаті. Можна сказати, що Абу Юсуф став головним 

послідовником імама Абу Ханіфи в розповсюдженні та популяризації школи 

ханафітського фікху. 

Висновки. Усі мазгаби в ісламі з‘явилися й розвивалися приблизно в 

той самий час за рівних умов. Проте більшість із них зовсім припинили своє 

існування – по-перше, з причини припинення іджтихаду всередині самої 

правової школи, по-друге, не витримавши конкуренції з боку активніших 

правових шкіл. Проблема полягала в тому, що більшість мазгабів 

формувалися навколо однієї (максимум двох або трьох) осіб, а ханафітський 

мазгаб формувався не навколо особи, але навколо цілої школи. Кожен учень 

у ханафітів мав право голосу. У цій школі виховувалися не послідовники 
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якогось релігійного авторитету, а майбутні богослови – це велика заслуга 

імама Абу-Ханіфи, який розумів, що успіх залежить не від старанних 

виконавців, а від самостійних і незалежних послідовників. Так і сталося: учні 

Абу-Ханіфи й далі провадили незалежний іджтихад, але в межах рідної 

правової школи. Ніхто з них і не думав відмовлятися від школи імама Абу-

Ханіфи з однієї простої причини – усі учні були причетні до правил, 

сформульованих у ній. Такий демократизм і свобода правових досліджень 

призводили не до розподілу всередині школи, а до розширення й збагачення 

її правової бази. 

Орієнтація школи на неарабське населення халіфату так само принесла 

свої плоди. Бачачи подальшу перспективу поширення ісламу серед населення 

різних країн, народів і етнічних груп, ханафіти поставили собі завданням 

допомогти їм адаптуватися в межах нової релігії. Наскільки блискуче їм це 

вдалося, ми можемо бачити тільки тепер. 

Сьогодні ханафітський мазгаб лишається найбільшим і 

найвпливовішим як у мусульманському світі, так і серед мусульман України. 

 

 
А н о т а ц і ї 

 
Статья Исмагилова С.В. «Особенности правовой модели ханафитского 

мазхаба» исследует возникновение и развитие ханафитского мазхаба – правовой 
школы имама Абу Ханифы. В работе автор исследует источники фикха, феномен 
возникновения мазхабов и особенности правовой модели ханафитского мазхаба. 
В статье подчеркивается, что мазхаб ханафитов явился результатом научно-
правовой деятельносты не только самого Абу Ханифы, но также и его учеников. 

Ключевые слова: ханафитский мазхаб, мусульманское право, иджтихад. 
 
The article by Ismagilov S.V. "Features of the jural model of the Hanafi 

school of thought" investigates the origin and development of the Hanafi school of 
thought - the juridical school of Imam Abu Hanifa. In this paper, the author analyses the 
sources of fiqh, the phenomenon of emergence of schools of thought and peculiarities of 
the juridical model of the Hanafi school of thought. The paper stresses that Madh'hab 
Hanafi is a product of scientific and jural activities not only of Abu Hanifa, but his 
disciples also. 

Key-words: juridical school of Abu Hanifa, Moslem jury, idgtikhad. 
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ПОЛІТИЧНИЙ ІСЛАМ – МАРКЕР КРИЗОВОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
У статті М.Кирюшка «Політичний іслам – маркер кризового 

суспільства» аналізуються процеси політизації та радикалізації ісламу в світі в 
цілому та в Україні зокрема» розкриваються передумови, причини та можливі 
наслідки діяльності релігійно-політичного руху «Хізб ат-Тахрір» на теренах України. 

Ключові слова: політичний іслам, політизація ісламу, ісламська політика, 
релігійна партія «Хізб ат-Тахрір», мусульманське середовище. 

 

Зрушення в етнополітичному просторі «постпомаранчевої» України 

спричинили появу цілком нових, цікавих і ніким (крім спеціалістів) 

неочікуваних явищ у середовищі мусульман України. Число мусульман у нашій 

країні може бути визначене лише за допомогою непрямих методів 

вимірювання: за найоптимістичнішими оцінками вона аж ніяк не перевищує 

1% від загальної кількості населення України. Однак існують обставини, які 

змушують нас звертати особливу увагу на цю релігійну спільноту. 

Разом з тим відродження ісламу в країні спричинило появу цілої низки 

гострих проблем, передусім у галузі державно-релігійних і міжконфесійних 

відносин. На особливу увагу заслуговує процес політизації ісламу, який стає 

дедалі більш виразним, починаючи приблизно з 2005 року. 

Цей процес є об’єктивним і пов’язаний він з властивою цій релігії 

природною її сполученістю з соціальними, правовими, державницькими 

питаннями, які в ісламі є практично невіддільними від віросповідних. На його 

інтенсифікацію в Україні впливає загальносвітова тенденція політизації 

ісламу, піднесення політичної активності країн ісламського світу, 

активізації ісламських соціально-політичних рухів. Цей загальносвітовий 

процес, безумовно, відбивається на настроях і поглядах мусульманської 

спільноти України, збуджуючи в середовищі мусульман інтерес до ідей 

ісламського фундаменталізму, пропонуючи їм готові моделі політичного 

ісламу, «істинно ісламської влади», ісламської держави, ісламських 

політичних об’єднань. Ці впливи сформували ідейне тло, на яке 

накладаються соціальні настрої розчарування, невдоволення, що спричинені 

важкими умовами життя і вже майже два десятиріччя нерозв’язуваними 

соціально-економічними і правовими проблемами, з якими стикаються 

кримські мусульмани, повернувшись на свою історичну батьківщину. Вони 

дедалі активніше втягуються в політичне життя нашої країни. 
                                                 

 М.Кирюшко – к. філос. н., провідний науковий співробітник Інституту політичних 

і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, президент 

Всеукраїнської громадської організації «Український центр ісламознавства». 
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Сукупністю цих обставин пояснюються актуальність вивчення 

процесу політизації тієї частини українського населення, яка сповідує іслам, 

і дедалі зростаюча увага наукової громадськості до нього.  

 

Основний зміст статті. Попри те, тривожним фактом стала практично 

повна відсутність будь-якої підтримки з боку владних інституцій України 

вивчення цього надзвичайного складного і потенційно конфліктогенного 

явища. Роки, що проминули після 2004 року, стали періодом завершення 

багатьох трансформаційних процесів у сферах економіки і політики, у 

глибинних основах життя соціуму, які розпочалися відразу після 

проголошення Незалежності. Здійснилася концентрація колишньої власності 

всього народу в руках небагатьох сімей, відбулося вилучення накопичених 

населенням коштів шляхом операцій з Ощадбанком, з інфляцією, 

девальвацією гривні, проведеною 2009 року після закликів найвищих 

державних чинників довіряти гривні як засобу заощаджень. Впроваджено 

соціально-економічну модель низької заробітної платні для соціальних 

прошарків, зайнятих продукуванням матеріальних і духовних цінностей. 

Фінансово-промислові групи у цей період остаточно закріпилися біля важелів 

державного управління. Настала тривала пауза у будівництві нових засобів 

матеріального виробництва. Ускладнилося життя соціуму: занепадає медична 

сфера, транспортна та енергетична інфраструктура. Надто помітними стали 

зміни у духовній сфері. Під впливом ліберальних настроїв правлячих верств 

практично зникли з духовного обрію народу такі донедавна шановані 

цінності, як соціальна справедливість, солідарність, колективізм, частково − 

патріотизм. 

Під впливом цих нових умов окреслилися чіткі настрої їх неприйняття 

структурами, пов‘язаними з ісламом. Оскільки в ісламі від самого початку, 

від часів праведних халіфів особливо сильними і шанованими є ідеї 

справедливості і чесності правителя. Саме ці настрої увійшли до кола 

детермінантів пришвидшення політизації ісламу в Україні. До них 

долучилися повільне розв‘язання економічних і правових проблем 

облаштування кримських татар; підхід до розв‘язання цих проблем з позицій 

рівності, а не на основі відновлення справедливості, спеціальних заходів з 

відродження мови та культури; відсутність ясної політики Української 

держави щодо ісламу, що призводить до застосування державними 

службовцями різних моделей державно-церковних відносин стосовно 

православ‘я (партнерська) та ісламу (сегрегаційна): звідси випливає 

доцільність розробки цілісної концепції релігійної політики держави; 

бездіяльність органів влади у питаннях, пов‘язаних із зростанням 

популярності ідей радикального ісламізму, відсутність науково 

обґрунтованих кроків по відношенню до цих проявів, очевидні сподівання на 

ефективність спецоперацій та стримувальний ефект органів правопорядку в 

разі переходу небезпечних тенденцій у гостру фазу. 
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Серед причин появи радикальних настроїв серед українських 

мусульман слід назвати також наступні: падіння життєвого рівня; 

неконкурентоспроможність сільських господарств у мусульманських 

регіонах; недоступність кредитів для занять дрібним і середнім бізнесом; 

надмірна різниця у прибутках між громадянами, що збагатилися, і 

«простими» людьми; масова корупція на місцях; високий рівень безробіття 

кримських татар, особливо серед молоді; деградація суспільної моралі у 

нашій країні. Цьому ж сприяють окремі прояви часткового відсторонення 

мусульман з активного суспільного життя; ісламофобські матеріали у ЗМІ; 

викривлення або приниження ролі мусульманських народів у навчальних 

програмах з історії у навчальних закладах; прояви тиску на приїжджих 

одновірців з боку органів правопорядку; відсутність представництва 

кримських татар у Верховній Раді Криму; зволікання з розв‘язанням 

юридичного статусу Меджлісу. Підштовхує до радикалізації настроїв 

нерозв‘язувана проблема вакуфних земель, форми принаймні часткового 

повернення яких досі не знайдено. 

Мусульманське середовище у наші дні не є однорідним і 

централізованим. В ньому переважають процеси дисоціації. У 

мусульманських громадах у ХХI ст. переважає молодь: нині відбувається 

процес зміни поколінь. Відійшло з життя перше покоління мусульман, які 

відновлювали ісламське життя у перші роки незалежності України. У наші 

дні в Україні існують 3 типи ісламських організацій. Перший − це традиційні 

духовні управління (наприклад, ДУМУ і ДУМК). Другий − це ісламські 

центри, які діють у статусі громадських організацій (наприклад, Київський та 

Одеський ісламські культурні центри). Третій (ще мало розвинений) − це 

осередки транснаціональних мережевих ісламських структур (наприклад, 

партія «Хізб ат-Тахрір»). Саме ці установи трьох типів справляють помітний 

політичний вплив в ісламському середовищі. 

Політизація ісламу призводить до двох різних наслідків: до появи 

елементів ісламської політики, а потім (разом з утвердженням політичних 

форм ісламської ідеології) − до появи проявів політичного ісламу. 

Ісламська політика пов‘язана з відсутністю жорсткого поділу релігії й 

політики в ісламі, поєднанням релігійно-політичних цілей в політичній 

свідомості та діяльності мусульман. Ісламська політика виходить з базового 

переконання, що влада − це не процес, а дарунок Аллаха суспільству, аби 

воно не загинуло в анархії і хаосі протилежних людських інтересів. 

Володареві слід коритися заради миру і стабільності в суспільстві. 

Відповідно ідея боговладдя породжує парадигму, що політичні дії не повинні 

виходити за межі шаріату, а головна роль держави − створювати умови для 

дотримання політичними силами шаріату. Це дотримання є основною 

засторогою деспотизму. Вплив шаріату на володаря та політиків 

здійснюється через аш-шуру − консультативно-дорадчий колективний орган 

мусульманської спільноти. 
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Саме у межах ісламської політики здійснюються політична активність 

мусульман, «ісламська політична активність», «ісламський політичний 

процес», який часто називають «ісламізмом». Політика в ісламі не 

відокремлена від системи вірувань у надприродне, іслам не є ізольованим 

фактором, він утворює нероздільний комплекс з політичними явищами, що є 

дуже незвичним для людей, вихованих у межах християнської традиції, де 

поділ політики і релігії є справою звичайною і бажаною. Щодо ситуації в 

Криму, то найважливішими виявами взаємозв‘язку ісламу і політики на 

півострові є наступні: мусульманська складова зовнішньополітичної 

діяльності Меджлісу, роль ісламу в націоналістичному проекті Меджлісу, 

іслам як засіб комунікації з закордонними ісламськими організаціями, 

арабський і турецький вектори впливу, діяльність радикальних ісламських 

організацій і груп. 

З появою специфічних політичних форм ісламської практики виникає 

політичний іслам. Політичний іслам − подвійне за змістом поняття, яке 

означає: 1) рух мусульман за набуття державної влади з метою використання 

держави як знаряддя, засобу або першого кроку до глобального утвердження 

ісламу у регіоні або в світі в цілому; 2) окрема ідеологія або сукупність 

ідеологій, спільним витоком яких є уявлення про принципову неподільність 

політики та релігії ісламу, а природним наслідком − діяльність із створення 

ісламських держав як бази для поширення й утвердження ісламу у світі. 

Родовим поняттям щодо політичного ісламу є «ісламський політичний 

процес». Альтернативними щодо політичного ісламу є поняття «ісламська 

політика», «політична активність мусульман», «джихадізм» та «ісламізм». 

Позитивні конотації відносно цього терміну виникають у разі протиставлення 

політичного ісламу індиферентній пасивності, а також щодо тероризму, 

ультрарадикалізму та соціальної аморфності.  

Кристалізація змісту політичного ісламу відбувається шляхом його 

відокремлення від поняття „ісламська політика‖, яка означає простий факт 

участі мусульман, ісламських рухів та ісламських партій у політичному 

процесі у державах різного типу. Ісламські вчені розглядають політичний 

іслам як небажаний прояв справжнього ісламу, протилежного, з одного боку, 

байдужості і безвідповідальній пасивності, а, з другого боку, − тероризму й 

анархії, яким протистоїть політичний іслам як вірний спосіб ведення 

політичних справ згідно Корану та Сунни Пророка. Його призначенням 

вважають необхідність відтворення «духу Мекки та Медини» (вислів 

засновника «Іхван муслімун» Сейїда Кутба). Мета політичного ісламу − не 

нарощування книжкового знання, а створення руху (харака), що має 

забезпечити умови для функціонування людської особистості (карамат аль-

інсан) згідно з волею Всевишнього. Причому цей рух здійснюється за 

допомогою власне ісламських засобів (наприклад, джихаду або Халіфату). 

Головне ж полягає у специфічно ісламських цілях і засобах політичної 

діяльності. Тому, як справедливо пише О. Богомолов, «халіфат − це не 

держава, не економічний устрій, а певний механізм колективного 
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богоосягнення» [Богомолов О. Політичний іслам. Деякі особливості 

ісламського фундаменталізму та його перспективи на території колишнього 

Радянського Союзу // Східний світ. − 2000. − ғ 1. − С. 140] 

Складовими політичного ісламу є: заперечення легітимності існуючої 

влади через їх невідповідність передвічним Божественним законам; 

сакралізація політичного конфлікту в джихаді; апеляція до маргінальних 

верств суспільства; відкидання культурних цінностей оточуючого не 

мусульманського суспільства; ідея обраності, що ґрунтується на досконалості 

ісламу. Всі ці складові різною мірою, але вже починають проявлятися серед 

мусульман Криму, надто ж серед маргіналізованої їх частини. Справедливо 

вважає О. Богомолов, що «Поширення політичного ісламу пов‘язане і з 

особливостями місцевої політичної культури − відсутністю можливості для 

цілком вільного вираження відмінної від офіційної [мусульманських 

авторитетів] точки зору» [Богомолов О. Політичний іслам. Деякі особливості 

ісламського фундаменталізму та його перспективи на території колишнього 

Радянського Союзу // Східний світ. − 2000. − ғ 1. − С. 137]. Саме ця ситуація 

склалася у 2000-ні роки в АРК між ДУМК і незалежними від нього 

релігійними громадами. Передумовою поширення політичного ісламу серед 

мусульман Криму стала і притаманна кримським татарам традиція 

„народного ісламу‖, закріплена в умовах депортації як найпереконливіша 

риса національно-релігійної ідентичності кримців, які жили в оточенні інших 

мусульманських народів. Переплетіння цих умов на тлі нинішньої соціальної 

та економічної кризи, безробіття, безземелля та зубожіння людей, кланового, 

замкненого характеру влади відкрило ворота для проникнення політичного 

ісламу до Криму.  

Політичний іслам − рідне дитя кризового суспільства. Соціологічна 

його роль − участь у зміні еліти, яка не виправдала себе у кризові часи, 

ліфтинг дійсно молодих лідерів, які не жили за умов тоталітарної держави. 

Політичний іслам стає затребуваним у державі, в якій не існує можливості 

для бідної людини отримати владу легальним шляхом, оскільки він пропонує 

свою, суто ісламську модель виходу з кризи. Це і є основне призначення 

політичного ісламу. Повною мірою це стосується і соціального становища 

мусульман, які мешкають у «постпомаранчевій» Україні. Перші паростки 

політичного ісламу на теренах Криму свідчать про те, що він пропонує себе 

як спільний фундамент для різних ісламських рухів, пропонуючи їм власну 

методологію пошуку більш успішних соціальних моделей, ніж та, яка 

запроваджена на кримських землях і яка приховує в собі можливість 

етнополітичного конфлікту. Лідери політичного ісламу репрезентують себе 

як кращі, ефективніші лідери кримськотатарського народу ніж ті, які 

очолюють його останні два десятиріччя. Це спричиняє у природний спосіб їх 

гостру конкуренцію з попереднім поколінням національних і релігійних 

лідерів.  

Найтиповішим представником політичного ісламу є релігійна партія 

«Хізб ат-Тахрір», яка стала широко відомою саме після подій Помаранчевої 
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революції. Повна назва цього нового явища в політичному житті Кримського 

півострова − «Хізб ат-Тахрір аль-Ісламі» (Ісламська партія визволення). 

Перші публічні акції цього незвичного для нашого суспільства і досить 

несподіваного для українських владних кіл ісламського утворення відбулися 

протягом 2003−2004 рр. Відтоді «Хізб ат-Тахрір» (поняття «хізб» пов‘язане з 

розділенням, поділом цілого на частини − звідси трактування «хізб‘у» як 

партії) привернув до себе увагу кримських мусульман, особливо частини 

молоді, спричинив гострі суперечки і організаційні незгоди між ними. 

Відсутність достовірної наукової інформації про «Хізб ат-Тахрір» (далі − 

ХТ), його незвичайність і навіть екзотичність для українського суспільства, а 

також відомий у світі відверто політичний характер міжнародної діяльності 

ХТ разом з завзяттям і молодіжним ентузіазмом його прибічників − хізбітів 

спричинили природну занепокоєність з боку частини українського 

політикуму, держслужбовців і журналістів. Так, відомий ісламолог, 

заступник голови Республіканського комітету АРК у справах релігій Айдер 

Булатов протягом кількох останніх років, виступаючи у пресі, невтомно 

закликає державних чинників і наукову громадськість звернути увагу на ХТ, 

просить їх не відвертатися від зростаючої стривоженості багатьох членів 

суспільства, яка спричинена активізацією цього руху [Булатов А. «Хизб-ут-

Тахрир» в Крыму: миссия Освобождения, или Симптомы болезни Уммы // 

Голос Крыма. − 2004. − 10 дек.]. 

Цілком слушною є думка про те, що «Хізб ат-Тахрір» є «релігійно-

політичною організацією, яка діє у різних країнах і ставить собі за мету 

сприяти поверненню мусульман до ісламського способу життя шляхом 

створення єдиного Халіфату на території держав, населення яких традиційно 

сповідує іслам» [Али-Заде А. Исламский энциклопедический словарь. − 

Москва: Ансар, 2007. − С. 356] 

 Парадигму ХТ від початку склали два концепти: 1) сучасне 

суспільство є язичницьким, перебуває у стані джахілійї − тому його 

необхідно просвітити світлом Ісламу; 2) існують насправді лише дві партії: 

партія Бога (складається з лідерів політичного ісламу та їх послідовників) 

versus партії Сатани (всі їхні опоненти). Перша покликана піклуватися про 

ведення духовної і реальної Священної війни аж до запровадження правління 

Божого повсюди. На тлі означених явищ чітко окреслюється специфіка 

політичного ісламу як сукупності політичних ідеологій та дій, спрямованих 

на створення держави, а також співдружності держав, в яких будуть 

забезпечені максимально сприятливі умови для життя усіх людей та народів 

згідно приписів ісламу як остаточної релігії людства. Метою такої держави є 

виховання суспільства, основою якого є послух Аллахові шляхом 

доконечного дотримання Його приписів. Політичний іслам спирається на 

традиційну ісламську ідею намісництва людини на землі, наслідком чого має 

стати новий халіфат, втілений як повне царство ісламу. У найзагальнішому 

вигляді політичний іслам − це досягнення всеосяжної релігійної мети 
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політичними засобами, логічне продовження ісламської політики, кінцевий, 

вищий, підсумковий її рівень. 

Політичний іслам в залежності від засобів ісламізації політики має 

поміркований (впровадження своїх ідей за допомогою легальних мирних 

засобів) та радикальний (практика насилля, екстремізму, протистояння з 

іншовірними, крайній «джихадізм») рівні. Політичний іслам набуває 

радикалізованих форм у разі, коли його прибічники не мають можливості 

рухатися до своєї мети за допомогою легальних засобів або коли це явище 

сприймається соціальним оточенням виключно як ворог конституційного 

ладу або ж відверто антисоціальна сила на кшталт фашизму чи тероризму. 

Запобіжниками радикалізації політичного ісламу є розв‘язання економічних 

та правових проблем мусульманського населення, налагодження широких 

комунікацій з політично активними мусульманськими організаціями, 

підтримка ідеї поміркованого ісламу «васатиййа» (ісламської серединності, 

збалансованості, центризму, поміркованості). 

Фундаменталістські ісламські рухи ХХ ст. у своєму розвиткові 

пройшли декілька етапів. З середини 90-х років розпочався сучасний етап 

історії ісламського фундаменталізму. Саме на цей етап і припадає поява 

«Хізб ат-Тахрір» на політичній арені пострадянських суспільств. Одначе 

власне виникнення «Хізб ат-Тахрір» припадає на 50-ті роки ХХ ст. За 

офіційною версією це сталося у 1953 р. в Єрусалимі (арабською Аль-Кудс). 

«Хізб» було засновано шейхом Такийюддіном ан-Набагані, який народився 

1909 р. у Палестині, закінчив славетний університет «Аль-Азгар» та інститут 

«Дар уль-Улюм» у Каїрі. Після навчання він повернувся до Палестини, де 

працював учителем і суддею Апеляційного суду. Після створення партії ан-

Набагані присвятив своє життя партійно-організаційній та теоретично-

ідеологічній діяльності, він став автором ряду книг з ідеології «Хізб ат-

Тахрір». У партії її засновник мав беззастережний авторитет ідеолога, 

вважався партійцями за муджтахіда (вчений, що має право на іджтіхад − 

здійснення релігійних суджень-висновків) і засновника нового мазхабу 

(правової школи). Т. ан-Набагані зустрічався і полемізував з Сейідом Кутбом 

(класик єгипетського фундаменталізму, спадкоємець Хасана аль-Банни), 

виступав перед послідовниками ХТ в Йорданії, Сирії, Лівані, де й помер 

вірогідно у 1977 р. (за іншими даними у 1979 р.). Поховано ан-Набагані у 

Бейруті. Він є автором книг «Послання арабів», «Ісламська особистість», 

«Система ісламу». З грудня 1977 р. лідером партії (аміром) став палестинець 

Абд аль-Кадім Заллюм, 1925 року народження, випускник Аль-Азгару. 

Нинішнім аміром партії називають йорданця на ім‘я Ата Абу-Рішта. 

Виникнення ХТ і його поширення світом були складовими 

глобального процесу різкої активізації країн ісламського світу у ІІ пол. ХХ ст. 

На пострадянському просторі рух ХТ найперше укорінився у нових країнах 

Центральної Азії (передусім в Узбекистані) у середині 90-х років. Згодом ХТ 

поширився на півдні Казахстану і в прикордонних з Узбекистаном областях 

Киргизстану і Таджикистану, населених переважно етнічними узбеками. Тут 
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ХТ через ряд обставин опинилася фактично на гребені хвилі суспільного 

протесту проти режимів соціальної несправедливості. 

Наслідком сукупності цих подій і стала поява ХТ в Україні. Перші 

відомості про окремих членів ХТ сягають у нашій країні перших років 

постперебудовчого часу. Наприкінці 90-х рр., повертаючись з депортації, в 

Криму серед кримських татар з‘явилися також перші люди, які ознайомилися 

з окремими ідеями ХТ у Центральній Азії. На початку ХХІ ст. до них 

долучилися молоді люди з числа кримських мусульман. Добре освічені 

інтелектуали, частина з яких здобула освіту в ісламських університетах за 

межами України, а інші в кримських медресе, звернулися до репатріантів, 

критично налаштованих до дій місцевої влади, яка зволікає з розв‘язанням 

корінних проблем облаштування кримських татар на своїй історичній 

батьківщині. Кількість членів партії невідома, найчастіше автори публікацій 

називають довільну цифру у 500-600 чол. Довільність її пояснюється 

плинністю кола осіб, зацікавлених ідеями ХТ. Більшість дослідників 

погоджується на тому, що хізбіти шукають послідовників передусім в 

автономних мусульманських громадах, які реєструються як незалежні від 

Муфтіяту. 

Перший етап публічної діяльності ХТ в Україні розпочався після 

антиамериканського мітингу у Сімферополі у 2003 р. та відомого інциденту в 

мечеті Криму − Кебір-Джамі в 2004 р., коли імам-хатиба мечеті було 

звинувачено керівництвом ДУМК у підтримці ХТ. Головним сенсом другого 

етапу стало поширення ХТ серед кримської громадськості інформації щодо 

суті своєї діяльності на півострові.  

Позиція Української держави щодо ХТ досить тривалий час 

залишалася невизначеною. Не підпадаючи сповна під діючий закон про 

політичні партії, ХТ не може водночас вважатися і релігійною організацією. 

Вона являє собою синкретичне утворення, яке важко піддається існуючим 

кваліфікаційним механізмам. До того ж, будучи забороненою за різними 

юридичними ознаками у багатьох країнах світу, ХТ в Україні не виявляє 

якоїсь радикальної або й навіть терористичної активності. Тому вивчення 

цього суперечливого соціального явища тривало і прийняття рішення 

державними органами відкладалося. На день завершення статті (14.12.09) 

державного рішення відносно юридичного статусу ХТ не було, судові 

розгляди тривали 

Висновки. 1) Поява релігійно-політичного руху «Хізб ат-Тахрір» на 

українських теренах стала звершеною реальністю. 2) Як би не склалася 

політична доля ХТ у майбутньому, гіпотетично сьогодні він має шанси стати 

специфічною рисою політичного процесу в АРК. На користь цього свідчить 

наступне: а) ХТ є популярною ісламістською версією політичного ісламу, а 

елімінувати ісламізм з мусульманської політичної культури навряд чи 

можливо; б) кримські осередки ХТ частково зайняли ту нішу у релігійно-

політичному житті Криму, яку довго не наважувалися зайняти Муфтіят 

мусульман Криму і Меджліс кримськотатарського народу − стати 
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виразником політичних інтересів мусульман півострова і транслятором серед 

них політичних ідей, напрацьованих світовою ісламською соціально-

політичною думкою. 

 

 
А н о т а ц і ї 

 
В статье Н.Кирюшко «Политический ислам - маркер кризисного 

общества» анализируются процессы политизации и радикализации ислама в 
мире и в Украине в частности; раскрываются предпосылки, причины и возможные 
последствия деятельности религиозно-политического движения «Хизб ат- Тахрир» 
на территории Украины. 

Ключевые слова: политический ислам, политизация ислама, исламская 
политика, религиозная партия «Хизб ат-Тахрір», мусульманская среда.  

 

In the article of M.Kiryushkо «Political Islam is a marker of crisis society» the 
processes of politization and radikalization of Islam in the world as a whole and in 
Ukraine in particular are analysed. The author also defines pre-conditions, reasons and 
possible consequences of activity of the religious and political movement of «Khizb ut-
Takhrir» in Ukraine.  

Keywords: political islam, politization of Islam, Islam policy, religious party of 
«Khizb ut-Takhrir», Muslim society. 
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ПРО СПЕЦИФІКУ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІСЛАМСЬКОГО ФУНДАМЕНТАЛІЗМУ 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ  

 
У статті С.І. Голотіна «Про специфіку дослідження ісламського 

фундаменталізму в сучасних умовах» аналізується проблема теоретичного 
визначення сутності понять, пов’язаних з ісламським фундаменталізмом. 
Простежується вплив на формування смислу понять політико-ідеологічної 
парадигми. 

Ключові слова: релігійний фундаменталізм, ісламський фундаменталізм. 
  

 Постановка наукової проблеми та її значення. Якщо зважати на одне з 

найвідоміших колективних досліджень, результати якого були у 2004 році 

надруковані Нью-Йоркським видавництвом «Лексінгтон» в книзі 

«Релігійний фундаменталізм у сучасному світі» [Saha, Santosh C. (ed.). 

Religious Fundamentalism in the Contemporary World: Critical Social and 

Political Issues. New York: Lexington Books, 2004. - 304 p], то слід визнати 

значне посилення впливу релігійного фундаменталізму на процеси 
                                                 

 Голотін С.І. – старший викладач кафедри філософії НА СБУ України. 
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сучасного світового розвитку. Саме на це й звернули увагу у своїх працях 

такі відомі американські вчені як С.Хантінгтон, Б.Льюїс, М.Марті, 

Р.Аплебай, Ф.Фукуяма та інші. Разом з тим, досліджуючи теоретичні 

проблеми релігійного фундаменталізму, його поширення та 

функціонування у різних регіонах світу, вони зійшлися на тому, що у 

багатоманітності термінів тут важко знайти єдину систематичну 

організацію, концептуальну визначеність та наукову коректність. Ця 

проблема існує і в сучасному вітчизняному релігієзнавстві, і в 

політологічних науках, і в практиці протидії спецорганів ісламському 

екстремізму та тероризму.  

Аналіз досліджень проблеми. Серед вітчизняних дослідників, які 

займаються ісламом та ісламським фундаменталізмом (В.Лубський , 

М.Лубська, О.Саган, А.Арістова, В.Єленський, М. Кирюшко, О.Ярош та 

ін.) превалюючою є теоретичн-теологічна проблематика. Проблемам 

соціального та соціально-політичного існування та функціонування 

ісламу, його ідеологічних інтерпретацій приділяється значно менше уваги. 

Особливо це стосується тих площин аналізу ісламського 

фундаменталізму, які є дотичними до практики створення відповідних 

систем соціального та громадянського захисту, до вироблення заходів 

запобігання можливим проявам ісламського екстремізму.  

Мета цієї статті й полягає саме у висвітленні різних ідеолого-

політичних позицій в інтерпретації сутності ісламського 

фундаменталізму в сучасному світі, інтерпретацій, що впливають на 

ідеологічну, політичну та соціальну оцінку можливих виявів релігійного 

екстремізму. 

 

Основний зміст статті. На нашу думку, проблема теоретичного 

визначення сутності поняття, феномену і ноумену релігійного 

фундаменталізму, так само як і фундаменталізму в ісламі, сьогодні полягає 

не тільки в необхідності подальшої концептуалізації вже існуючих 

формулювань. Проблема полягає ще й в тому, що у самому феномені 

релігійного фундаменталізму, у тому, як він виникає, формується і 

виявляється в суспільній свідомості, ідеології, культурі, як саме він 

пов‘язується із суспільною активністю, наявні найрізноманітніші складові 

не тільки релігійного, а й соціально-економічного, соціально-політичного, 

соціально-ідеологічного характеру. Складові, які відповідним чином 

актуалізуються у різноманітних ситуаціях сучасного соціально-

економічного розвитку і впливають на сутність власне релігійного 

концепту фундаменталістських ідей, на їхнє розуміння, інтерпретацію та 

застосування у реальному житті. 

Наведемо конкретний приклад. З моменту створення держави Ізраїль 

та загострення ізраїльсько-палестинської проблеми, а згодом, у зв‘язку з 

подіями 11 вересня 2001 року в США, практично усі релігієзнавчі та 

політологічні дослідження релігійного фундаменталізму опинилися у 
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суттєвій залежності від нової ідеологічної та політичної ситуації. 

Парадигма ідеологічних і політичних пріоритетів суттєво визначила і 

напрямок, і характер релігієзнавчих, філософських та політологічних 

досліджень феномену релігійного фундаменталізму. У таких дослідженнях 

і, зокрема, у дослідженнях ісламського фундаменталізму, як справедливо 

зазначає у своїй праці «Ісламський фундаменталізм як політична 

альтернатива глобалізації» А. Аймагамбетов, стає надзвичайно важко 

відокремити суто релігійну сферу від нависаючими над нею політико-

пропагандистськими складовими» [Аймагамбетов А.К. Исламский 

фундаментализм как политическая альтернатива глобализации. – Режим 

доступу: http://www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q0&sourceid 

=opera&ie=utf-8&oe=utf-8- Заголовок з екрану]. 

У цій парадигмі виокремлюються декілька головних позицій. З 

одного боку, це ізраїльська і так звана американо-проізраїльська позиція, 

яка представлена, зокрема, і професором Єврейського університету 

Єруслиму М.Шароном, де війна Ізраїлю з Хамасом подається як тотальна 

війна ісламу (джихаду) із всім християнсько-іудейським світом. Ізраїль 

розглядається тут як країна, яка оточена «мусульманською монолітною 

масою», така, що знаходиться на передовій цієї «священої» війни. 

Відповідно, іслам розглядається як «програма війни» поміж християнсько-

іудейською та мусульманською цивілізаціями, як релігійно-ідеологічна 

система, розуміння сутності якої неможливе у випадку застосування 

термінів іншого цивілізаційного рівня. «Фундаменталізм» у цій концепції 

розглядається як термін, запозичений з християнської релігії, і як такий, 

що не має ніякого прямого відношення до ісламу: «Не існує 

фундаментального ісламу. Є лише абсолютне припинення розвитку ісламу. 

Питання полягає у тому, як інтерпретувати Коран»,- стверджує у цьому 

зв‘язку М.Шарон [Шарон М. Программа ислама – война между 

цивилизациями. – Режим доступу: http://www.7 kanal.com./article.php3?id= 

251250. – Заголовок з екрану].  

Поняття необхідності «війни з ісламом», особливо після 11 вересня 

2001 р., почало широко вживатися й використовуватися в засобах масової 

інформації західного світу. З.Бжезинський, наприклад, у своїй книзі 

«Вибір. Світове панування або глобальне лідерство» (2005р) 

використовував його і для визначення політики адміністрації президента 

США Дж. Буша, і для визначення тієї ідеологічної концепції, стрижнем 

якої й виступав цей термін. «Іслам має внутрішньо притаманну йому 

антизахідну, антидемократичну спрямованість й містить органічну 

орієнтацію до фундаменталістського екстремізму», а відповідно, й 

«створює підґрунтя для терористичних атак на Америку»,- стверджувалося 

у даному випадку. Коріння проблеми вбачалося тут саме в культурі й у 

філософії Ісламу… й стверджувалося, що на адресу західної цивілізації 

спрямована загроза, яка потребує адекватної глобальної антиісламської 

відповіді [Бжезинский З. Выбор. Мировое господство или глобальное 

http://www/
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лидерство». – М.: «Международные отношения» 2007. – С. 45, 119-120. - 

Режим доступу: http://www.booka.ru/books/348604]. Такої ж позиції 

притримується й директор Інституту стратегічних досліджень ім.Дж.Оліна 

при Гарвардському університеті С.Хангтинтон, автор відомої концепции 

«Зіткнення цивілізацій». Саме у його працях й знаходимо ідею про те, що 

найважливішою світовою проблемою сьогодні є не проблема тероризма та 

екстремізма під прапором Ісламу, і навіть не проблема ісламського 

фундаменталізму, а проблема самого Ісламу [Мухаметов Р.А. Почему 

исламу объявлена война? – Режим доступу: http://www.islam.ru/pressclub/ 

analitika/povois/ - Заголовок з екрану]. 

Втім, у західному світі існує й інша ідеологічна позиція, яка 

розмежовує іслам, як систему релігійного мислення, та «ісламський 

фундаменталізм» і, зокрема, «радикальний ісламський фундаменталізм». 

Саме останній, на думку прибічників цієї позиції, і унаочнює «негативні 

аспекти» та зміст Корану у практиці використання його аятів ідеологами 

екстремістських та терористичних організацій ісламського спрямування. 

Згідно з визначеннями Е.Фінкельштейна з його праці «Іслам у сучасному 

світі», сьогодні вже неможливо не зважати на зростання впливу 

«войовничого ісламського фундаменталізму», джерела якого, на його 

думку, знаходяться ще у XIV столітті й запозичують звідти практику 

насилля та середньовічних методів боротьби «правовірних мусульман» 

супротив прибічників західного способу життя. Сучасний ісламський 

фундаменталізм, як стверджує Е.Фінкельштейн, «явище більш складне, 

аніж ті процеси, які можна визначити «відродженням ісламу», 

поверненням мусульман до «чистої», «справжньої» віри тощо. Небагато 

хто з віруючих мусульман перетворюється на терористів-камікадзе. 

Більшість з них звертаються до ісламу у пошуках відповідей на 

фундаментальні питання буття з метою вирішення тих проблем, які їм не 

допомогли вирішити політичні та соціальні структури прокомуністичної 

або прозахідної орієнтації. Переможна ж хода войовничого ісламського 

фундаменталізму пов‘язана з розчаруваннями, які сьогодні переживають 

мільйони людей, що мешкають на теренах мусульманського світу» 

[Финкельштейн Э. Корни исламского фундаментализма // «Новый век». – 

2002. - ғ1. – Режим доступу: http://www.languages-study.com/harah/ 

magazine7.html. - Заголовок з екрану]. 

Саме радикальний ісламський фундаменталізм, а не іслам загалом, 

на думку Е.Фінкельштейна, складає сьогодні загрозу не тільки Ізраїлю, а 

чи ж США, а й навіть державному устрою багатьох мусульманських 

арабських країн. «Ісламський фундаменталізм здатний вплинути на 

арабський світ більш суттєво, аніж він виявляв себе у застарілому 

конфлікті з Ізраїлем, або у «свіжому» протиборстві з Іраном», - твердить 

цей американський дослідник [Финкельштейн Э. Корни исламского 

фундаментализма // «Новый век». – 2002. - ғ1. – Режим доступу: 

http://www.languages-study.com/harah/magazine7.html. - Заголовок з екрану]. 

http://www.booka.ru/books/348604
http://www.languages-study.com/harah/magazine7.html
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І дійсно, уряди Алжиру, Єгипту, Тунісу, Індії, Пакистану та багатьох 

інших країн світу також давно знаходяться у ситуації відкрито кинутого їм 

виклику з боку радикальних ісламських фундаменталістів. Як це 

справедливо підкреслював радник індійського уряду у справах 

мусульманського населення Мохамед Абхар, сьогодні скрізь - від Магрибу 

до Пакистану - розпочинається боротьба за новий світовий устрій. 

Результати цієї боротьби передбачити неможливо… 

Той факт що подібна боротьба за новий світовий устрій 

розпочинається саме всередині мусульманського світу, всередині ісламу 

засвідчує у своїх працях і Є.Трібус. «Мусульманство згадує славу свого 

великого минулого й знову намагається перетворитися на лідера сучасного 

світу. Іслам знову набуває життєвої сили й вимагає від мусульман 

прагнення досягнути кращого становища в світі. Багато тисяч книг 

написано сьогодні в мусульманських країнах, де доводиться перевага 

Ісламу над усіма іншими шляхами життя, - пише вона у своїй праці, 

присвяченій дослідженню ісламу. – Різноманітне витлумачення 

доісламських традицій, що злилися з мусульманством, різноманітне 

витлумачення висловлювань Пророка та сур Корану, питання щодо 

духовної влади має місце протягом усієї історії Ісламу. Ми з вами – свідки 

довготривалої війни поміж шиїтським Іраном та сунітським Іраком під 

лозунгом боротьби за істинність віри» [Трибус Е. Ислам // Спектр. -2006. - 

ғ8 (026). – С.1. – Режим доступу: http://www.spectr.org/archive.htm. - 

Заголовок з екрану]. 

Загалом, більшість сучасних аналітиків вважає, що необхідно чітко 

розмежовувати іслам та релігійний ісламський фундаменталізм, з одного 

боку, та релігійний ісламський фундаменталізм і радикальний ісламський 

фундаменталізм, або так званий політичний ісламський фундаменталізм, з 

іншого [Hoveyda F. The Broken Crescent: The Threat of Militant Islamic 

Fundamentalism.- Westport, Connecticut; London: Praeger, 2004.- P. 145]. 

Концепція, що закладає своїм постулатом розмежування ісламу, 

ісламського фундаменталізму та радикального ісламського 

фундаменталізму, водночас передбачає і пояснення процесу перетворення 

ісламу на ісламський фундаменталізм, а опісля і на радикальний 

ісламський фундаменталізм. Динаміка перетворення ісламського 

фундаменталізму на радикальний фундаменталізм, як, це засвідчує Д.Хіро, 

визначається наявністю конфлікту, що грунтується на протиріччі 

егалітаристських тез в аятах Корану й нерівності, яка інаявна в реальному 

існуванні суспільства. Використовуючи цю ситуацію, представники так 

званого радикального ісламського фундаменталізму пропагують 

необхідність об‘єднання усіх тих, хто не має відповідних привілеїв на 

основі ісламу, представляють іслам при цьому як релігію рівності та 

справедливості, акцентуючи увагу на злочинності правлячих еліт, її 

корумпованості, та зневазі до законів ісламу. Звідси й випливає, як 

твердить цей дослідник, пропаганда необхідності повалення відповідних 

http://www.spectr.org/archive.htm
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режимів, навіть в арабських, мусульманських країнах, в тому числі й 

насильницькими методами [Hiro D. War Without End: The Rise of Islamic 

Terrorism and Global Response. - London and New York: Routledge, 2004. – P. 

394].  

«Фундаменталізм – це намагання повернутися до джерел релігії й 

очистити її від певних нашарувань. І у цьому нічого поганого немає, - 

зазначає у цьому зв‘язку й директор Інституту сходознавства РАН Віталій 

Наумкін. – Проте, якщо за цим приховується насилля або ж прагнення 

нав‘язати людям таке розуміння релігії, якого дотримуються 

фундаменталісти, - це зовсім інша справа. І якщо подивитися на іншу 

течію, на екстремізм, і якщо там релігія виступає в ролі оболонки та 

прикриття для терористів, які переслідують політичні цілі, з таким явищем 

потрібно боротися» [Наумкин В. Запад хочет сотрудничать с талибами 

("ИноСМИ", Россия, 20 июля 2009г.). Директор Института востоковедения 

РАН отвечает на вопросы читателей 'ИноСМИ'.- Режим доступу: 

http://www.inosmi.ru/press/250334.html. - Заголовок з екрану]. 

Необхідність розмежування понять «релігійного фундаменталізму» 

та «фундаменталізму радикального» (у вищеописаному випадку – 

ісламського фундаменталізму» та радикального ісламського 

фундаменталізму») знаходимо і в працях Ф.Фукуями. Цікавим є й те, що 

цей американський учений відзначає феномен різних ролевих функцій (і 

функцій політико-ідеологічних у тому числі) релігійного фундаменталізму. 

Так, протестантський фундаменталізм, на його думку, сприяє і певній 

підтримці (тут він поділяє ідею німецького філософа Макса Вебера щодо 

протестантських цінностей як релігійно-ідеологічного підґрунтя процесів 

розвитку західноєвропейського капіталізму) суспільного устрою з такими 

його цінностями, що є необхідними для його економічної та політичної 

модернізації. «Фундаменталізм протестантів, - стверджує Ф.Фукуяма у 

своїй праці «Майбутнє фундаменталізму», - на відміну від аналога на 

Близькому Сході в країнах Латинської Америки заохочує деполітизацію 

своїх прибічників, спрямовуючи їх на вирішення питань благодаті та 

внутрішнього спасіння. Численні лівацькі (та деякі католицькі) критики 

помилково сприймають такий підхід за підтримку військово-

авторитарного статус-кво. Одначе, повільний, але невблаганний прогрес у 

сфері охорони здоров‘я, зростання прибутків, освіти, та розвитку 

внутрішніх зв‘язків у суспільстві, що супроводжують навернення до 

протестантизму, призводить до виникнення дієздатного громадянського 

суспільства, і, відповідно, до створення окремого «політичного простору», 

необхідного для функціонування стабільної демократії. Таким чином, 

зрештою, протестантський фундаменталізм у третьому світі не тільки не 

ворожий демократичним цінностям Заходу, але й активно сприяє 

створенню середовища, у якому вони були б здатними розквітати» 

[Фукуяма Ф. Будущее фундаментализма. – Режим доступу: http://hrono.ru/ 

libris/lib_f/fukuyama02.html. - Заголовок з екрану]. Цей висновок 

http://www.inosmi.ru/press/250334.html
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Ф.Фукуями є яскравим свідченням не тільки різного за своєю сутністю 

ставлення відомих сучасних учених до феномену релігійного 

фундаменталізму, але й відповідною характеристикою, що підтверджує 

відмінність різних його «конфесійних інваріантів». 

Інша позиція загальної парадигми ідеологічних та політичних 

пріоритетів, які у наш час застосовуються щодо інтерпретації феномену 

релігійного і, зокрема, ісламського фундаменталізму, пов‘язана з 

відстоюванням цінності ісламу як світової релігії, як концентрованого 

субстрату духовного життя мусульман, які не пов‘язані з практикою 

ісламського радикального фундаменталізму та екстремізму. Спектр цієї 

позиції надзвичайно широкий. Іслам від «ісламофобії» сьогодні захищають 

і представники ісламського фундаменталізму, і представники так званого 

«поміркованого ісламу» (причому як в мусульманських країнах, так і в 

багатьох інших країнах світу), і представники «третьої сторони», 

наприклад, політичні діячі країн, які безпосередньо не залучені до 

протистояння «Заходу» та «мусульманського Близького Сходу» у його 

ісламофобській проблематиці, і церковні ієрархи провідних конфесій, і 

представники мусульманських спільнот з різноманітних країн, ідеологічні 

пріоритети яких полягають, насамперед, в сфері дотримання принципів 

гуманізму, толерантності у міжнаціональних відносинах, міжцерковного, 

міжконфесійного діалогу тощо. Так звана «Амманська відозва» (листопад 

2004 р.) написана й проголошена від імені королівського двору Іорданії, 

королем Абдаллою II Бен Аль-Хусейном («нащадком Пророка 

Мухаммада») й підтримана багатьма мусульманскими лідерами також 

засвідчує, що екстремізм та релігія – несумісні. «Іслам – це щоденна 

боротьба проти екстремізму, радикалізму і фанатизму, які не дозволяють 

розуму вірно оцінити негативні наслідки й заохочують нерегульовані дії 

поза релігійними, ідейними та моральними нормами, - стверджується у 

відозві. – Подібні явища не мають нічого спільного з характерними рисами 

завжди толерантного мусульманина. Іслам заперечує їх, як це чинять і інші 

монотеїстичні релігії… Вони не притаманні лише мусульманському світу, 

з ними тією чи іншою мірою зіштовхнулися усі нації, раси й релігії, адже 

причини у цих явищ завжди однакові. Ми засуджуємо екстремізм так само, 

як його непримиренно засуджували наші пращури протягом усієї історії 

ісламу… Захищати іслам можна лише моральними методами, маючи на 

увазі те, що в ісламі мета не виправдовує засоби. Основа відносин 

мусульман з представниками інших релігій – мир. Якщо немає агресії, 

немає й війни. І тоді мусульмани відносяться до інших з любов‘ю, 

справедливо й милосердно: «Не забороняє Аллах виказувати вам доброту й 

справедливість до тих, хто не боровся з вами через релігію й не виганяв вас 

з ваших помешкань, - адже любить Він справедливих!» (сура 

«Испытуемая»,8) [Мутаилов Магди-хаджи, Садиков М. Ислам против 

террора // інтернет-сайт islamdag.ru. – Режим доступу: http://islamdag.ru/. – 

Заголовок з екрану]. 

http://islamdag.ru/
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Ідеї «Амманської відозви» були розвинуті в документах наступних 

міжнародних ісламських та міжконфесійних конференцій, зокрема, в тексті 

«Провідні улеми ісламського світу щодо обвинувачень в зневірі та єдності 

мусульман» (Амман, 2005р.), та в посланні Всесвітнього саміту голів та 

представників християнських, мусульманських, іудейських, буддійських, 

індуїстських та синтоїстських громад (Москва, 2006 р.). Учасники цих 

конференцій прагнули позбавити екстремістів можливості стверджувати, 

що вони мають право на вбивство тільки через те, що вони – мусульмани. 

«Ніхто не має права вирішувати щось з релігійних питань, якщо не 

розуміється в Ісламі, - стверджувалося у цих документах. – Нікому не 

дозволено займатися самостійною богословською діяльністю без 

відповідної підготовки, проголошувати виникнення нових течій, видавати 

фетви, які виводять мусульман за межі встановлених Шаріатом правил та 

принципів віровчення» [Мутаилов Магди-хаджи, Садиков М. Ислам 

против террора // інтернет-сайт islamdag.ru. – Режим доступу: 

http://islamdag.ru/. – Заголовок з екрану]. 

Показовою є також інтерпретація та розуміння ісламу відомими 

мусульманськими богословами, на яких і спираються сьогодні численні 

«захисники ісламу». Типовим прикладом у даному випадку може бути 

Муса Ярулли Бігі, автор праць "Комментар до аль-Лузуми-ят" (1907р.), 

"Історія Корану а кораничних текстів" (1909р.), "Основи ісламу" (1910р.), 

"Докази милосердя божого" (1911р.), "Основи шаріату" (1916р.), "Основи 

ісляхату" (1918р.) тощо. Ідеї щодо всезагальної Божої милості Бігі 

запозичив з праць таких відомих середньовічних філософів і мислетелів як 

Абу Йазид Вістамі, Джунайд Багдаді та Зу-Нун Місрі. У своїх працях з 

історії релігії універсальність Божої милості визначалась ним як головний 

принцип людської цивілізації, підкріплений такими приписами Корану, як 

милосердя щодо грішників (39:53); тезами про те, що Аллах "усіх милістю 

осягне" (40:7); що Він "усіх заради милості створив" (11:119) та ін. Бігі 

поставив собі за мету відзнайти якомога більше доказів теорії щодо 

всеосяжної доброти Аллаха. На відміну від книг мутакаллимів, які тільки 

збільшили його сумніви, звернення до праць «великих суфіїв» Румі, аль-

Каширі, Ібн аль-Арабі сплетіння цих сумніві, що «зайняли місце у його 

душі, розпустилися один за одним…», «Айяти Корану поза усякою 

суперечністю розташувалися у його серці» [13, 98]. Однією з переваг 

ісламу Бігі вважав те, що вчення ісламу потребує віри не тільки в істину 

Корана, але й в істину попередніх Писань, істину, що була надана 

пророкам і інших народів світу ("Ті, хто вірує в те, що надіслано тобі, і в 

те, що було надіслане до тебе» (2:4)). Іслам, таким чином, стверджував Бігі 

визнає істину з усіх священих книг усіх монотеістичних релігій, а 

визначальним принципом Корану по відношенню до інших священних 

джерел є визнання їхнього Божественного походження. По відношенню до 

інших релігій іслам вчить однакової любові, однаковій повазі, однаковій 

вірі, -підкреслював Бігі. Тому, на його думку, іслам й отримав таке 
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розповсюдження серед багатьох народів світу. Проте, перетворившись на 

звичайне знаряддя у руках «вузьколобих прислужників культу», що 

висунули вимогу «вірувати лише так, бо ж інакше будеш горіту в пеклі»!, 

іслам, що подібний до справжнього океану, перетворився на потічок 

[Шарипова Р.М. Всеобщее спасение в Исламе ) // Фундаментализм. - М.: 

Институт востоковедения РАН - Изд. "Крафт+", 2003. - С.102]. 

Представники кожної з політико-ідеологічних позицій, які вдаються 

до інтерпретації термінів «політичний іслам», «ісламський 

фундаменталізм», ісламський екстремізм», «ісламський тероризм», на 

підтвердження своїх висновків звертаються до першоджерел ісламської 

релігії. Ті, хто не відокремлює іслам від тероризму, як правило, апелюють 

до відомих аятів Корану, зокрема: «І вбивайте їх (невірних), де б ви їх не 

зустріли, зганяйте їх із тих місць, звідки вони вас вигнали, бо для них 

омана гірше, аніж смерть від вашої руки» (2:191) ; «Бийтеся з ними, 

допоки не зникне зневіра й не ствердиться віра в Аллаха. Якщо ж вони 

перестануть (бути невірними), то не повинно бути ворожнечі, окрім як до 

нечестивців» (2:193); «Віруючі хай не будуть товаришувати з 

невіруючими, оминаючи віруючих. А якщо хто товаришує з невіруючими, 

він не заслуговує ніякої винагороди від Аллаха, за винятком тих випадків, 

коли на вас чекає загроза з їхнього боку» (3:28); «Воістину, ті, хто воює 

проти Аллаха та його Посланця й творить на землі безчестя, будуть убиті, 

або розіп‘яті, або у них будуть відрублені навхрест руки і ноги…» (5:33); 

[Згадай, Мохаммед], «як твій Всевишній повідомив ангелам, надісланим на 

допомогу муслимам: Воістину, Я – з вами. Так надайте підтримку тим, хто 

увірував! Я ж посію острах у серці тих, хто не увірував. Так рубайте ж їм 

голови й рубайте усі пальці…» (8:12); «Не ви [о, віруючі] убили невірних, 

а Аллах убив їх. Не ти [о, Мохаммад] кинув [жменю піску], коли кидав, це 

Аллах кинув, щоби піддати віруючих випробовуванню від Себе» (8:17); 

«Бийтеся з невірними, допоки вони не припинять збивати [віруючих з 

шляху Аллаха] і допоки вони не будуть уклонятися тільки Аллаху» (8:39); 

«А коли закінчаться місяці заборонені, то побивайте багато божників 

[християн] де їх знайдете, захоплюйте їх, влаштовуйте їм засідки у будь-

якому утаємниченому місці!» (9:5); «Бийтеся з ними, - покарає їх Аллах 

вашими руками, й зганьбить їх, й допоможе вам супроти них, й вилікує 

груди у людей віруючих» (9:14); «А коли ви їх зустрінете, тих, які не 

увірували, то – удар мечем по шиї; а коли здійсните велике побиття їх, то 

скріплюйте єднання. А якби Аллах мав бажання, то він покарав би їх сам, 

але він хоче випробувати одних вас через інших. А у тих, хто загине на 

шляху Аллаха, - ніколи Він не зійде зі шляху їхніх діянь. Він поведе їх та 

збереже їхній статки. І приведе їх до раю, який Він дозволив їх пізнати» 

(47:4). 

Ті ж, хто принципово розмежовує іслам з тероризмом, аргументуючи 

свою позицію за допомогою коранічних текстів, стверджують, що, згідно з 

установками Корану, війна – це «небажана, вимушена необхідність» й 
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розпочинати її слід у випадку відсутності іншої альтернативи: «Якщо ж 

вони зупинять [війну], то і ви [зупиніть]… адже Аллах – все прощає, бо ж 

він милосерний» (Сура «Корова», 2:192). Ось що, наприклад, про це пише 

у своїй праці «Іслам проти терору» Магді-хаджи Мутаілов: розпочинати 

війну слід тільки для того, щоби боронити себе, й при цьому не 

переступати межі справедливого ставлення до свого супротивника: «І 

боріться на шляху Аллаха з тими, хто б‘ється з вами, проте не 

переступайте [меж], воістину Аллах не любить тих, хто переступає!» (Сура 

«Корова», 2:190); «Не забороняє вам Аллах бути справедливими й 

благодіяти до тих, хто не воював з вами через віру й не виганяв вас з 

ваших осель, - адже Аллах любить справедливих!» (Сура «Випробувана», 

60: 8-9). 

Захисники Ісламу твердять, що екстремісти надають багатьом 

поняттям ісламу, зокрема, поняттю «джихад» невірне значення. «Джихад», 

натомість, у його достеменному значенні слід розуміти як «старанність». 

«Здійснювати джихад» означає «старатися, докладати зусилля». Пророк 

Мухаммад, на думку численних знаних улемів саме й роз‘яснював 

віруючим, що «найвеличніший джихад – це джихад, який людина веде із 

своїм єством», із своїм внутрішнім «Я», із своїми егоїстичними інтересами, 

пожадливістю та іншими від‘ємними почуттями та пристрастями. 

Джихадом є й ідейна боротьба за встановлення справедливості, миру та 

рівноправності, боротьба проти тих, хто поводить себе несправедливо, 

жорстоко й насильницьким чином порушує законні права людей.  

Стверджується тут й про те, що в Корані перевага все-таки надається 

не війні з невірними, а миру з ними: «Якщо невіруючі схильні до миру, то 

й ти, Мухаммад, схиляйся до миру» (Сура «Здобич», 61); що вбивство ні в 

чому невинної людини вважається в ісламі величезним гріхом: «Той, хто 

загубить живу душу не за душу, й не за нечисть на землі, наче всіх людей 

загубить» (Сура «Трапеза», 32); що самогубство (а це має пряме 

відношення до проблеми самогубців – терористів-смертників), так само, як 

і вбивства інших людей суперечать головним постулатам ісламу: «…І не 

вбивайте самих себе…» (Сура «Жінки», 29), що будь-який радикалізм, або 

екстремізм, безкомпромісність та жорсткість позиції також засуджується в 

Корані «…Вони, які жертвують [милостиню] і в радості, і в горі, 

стримують свій гнів й прощають людям [заподіяне зло]. Воістину, Аллах, 

любить тих, хто робить добро! (Сура «Родина Імрана»», 3:134) [Мутаилов 

Магди-хаджи, Садиков М. Ислам против террора // інтернет-сайт 

islamdag.ru. – Режим доступу: http://islamdag.ru/ – Заголовок з екрану/ - C, 

1-7]. 

Дослідник в даному випадку потрапляє неначе у зачароване коло: з 

одного боку, для того, щоби встановити істинність, достеменність змісту 

відповідних релігійних термінів йому потрібно звільнитися від політико-

ідеологічних характеристик ситуації, де такі релігійні постулати можуть 

бути задіяні, а з іншого боку - це неможливо зробити, тому що сенс цих 
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понять у кожному конкретному випадку значною мірою й визначається не 

тільки змістом того, що безпосередньо мовлено, записано у релігійних 

означеннях, але ще й тими інтерпретаціями, які ми знаходимо у різних 

політико-ідеологічних концепціях.  

Висновки. Таким чином, релігієзнавче дослідження сенсу багатьох 

термінів та понять, пов‘язаних з ісламом, ісламським фундаменталізмом та 

ісламським екстремізмом, сьогодні неможливо коректно здійснити поза 

аналізом впливу на формування змісту таких понять різноманітних 

політико-ідеологічних концепцій. Конкретно-історичний контекст 

розвитку таких понять засвідчує не тільки особливості «первинного» 

виникнення та формування їхнього змісту, але й відповідні зміни, що 

відбуваються із цим змістом у сучасному світі. Можна говорити про 

ісламський фундаменталізм на рівні теологічної коранічної догматики, але 

в реальному житті, визначаючи його сенс, ми маєм справу з дещо іншим 

феноменом, який містить і соціально-економічну, і правничу, і політичну, 

й ідеологічну складову, що, зрештою, й формує специфіку 

багаторівневості смислу самого феномену. Загалом, у багатьох випадках 

тут потрібне застосування цілої сукупності методів: і релігієзнавчих, і 

соціально-політичних, і методів текстуально-герменевтичної інтерпретації, 

оскільки звичайне типологічне порівнювання історичних контекстів змісту 

і сенсу понять у даному випадку не завжди дозволяє одержати абсолютно 

коректні наукові результати. 
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С.И.Голотин. О специфике исследования исламского 

фундаментализма в современных условиях. 
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О.Лавринович

 

 

ПРАКТИКА АСКЕЗИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ  

В ДОІСЛАМСЬКИЙ ПЕРІОД 

 
У статті Лавринович О.А. «Практика аскези та її значення в 

доісламський період» аналізується тлумачення аскези в античності, християнстві 
та в доісламський період; розглядається вплив аскетичних традицій на «усунення 
від мирського» (зухд) та визначаються особливості його формування. 

Ключові слова: аскеза, зухд, удосконалення, античність, християнство, 
доісламський період, Абсолютне Благо. 

 

Актуальність теми полягає в тому, що неоднозначне тлумачення 

взаємозв’язку між містико-аскетичним вченням «зречення мирського» 

(«усунення від мирського») – зухд – початків і перших століть ісламу та 

християнським аскетизмом, презентоване в арабо-ісламській філософії, 

потребує компаративного аналізу аскетичних традицій та обґрунтування 

нових підходів до вирішення цієї проблеми. 

Мета статті полягає в порівняльному аналізі релігійно-філософської 

інтерпретації природи аскези в античності, християнстві та 

передісламській традиції, а також у розкритті їх особливостей та 

взаємозв’язку. 

 

Основний зміст статті. В сучасній філософській літературі 

найпоширеною є точка зору, що духовно-практична діяльність, спрямована 

на усування (зречення) від мирського – «зухд», започаткована у 

передісламську та ранньо-ісламську добу й виникла під впливом 

християнського аскетизму. Досить часто поняття «зухд» перекладається саме 

як «аскетизм». Термін «зухд» походить від арабського дієслова 

«утримуватись», «відмовлятися», а утворений від того ж кореня 

дієприкметник «захід» (множина «зуххад», «західна») – означає «той, що 

утримується», «той, що відмовляється» [Петросян А.Р. О термине зухд / 

А.Р.Петросян. – М., 1986. – С. 148].  

Однак поняття «аскетизм» зазвичай вживається в значенні 

«християнська аскеза» і не дає цілковитого пояснення практики 

представників руху усунення від мирського (ахл аз-зухд), навіть якщо 

зовнішні атрибути цього руху на ранньому етапі не відрізняються від 

основних рис аскетизму в його загальноприйнятому, точніше про-західному, 

розумінні (як відмови від задоволень, самообмеження тощо).  

Слід зазначити, що оскільки і географічно й історично традиції аскези 

належать спільному середземноморському цивілізаційному простору, то це 

обумовило їх взаємний вплив і перетин. Проте не варто відкидати те, що 
                                                 

 О.Лавринович – асистент кафедри філософії та педагогіки Національного 

транспортного університету. 
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«автентична традиція не менш здатна творити, ніж запозичена» [Хоружий С. 

К феноменологии аскезы / С.Хоружий. – М., 1980. – С. 29].  

Аскетизм в межах світових релігій тлумачиться як метод морального 

удосконалення та шлях духовного піднесення людини. У «Новій 

філософській енциклопедії» подається наступне визначення поняття 

«аскетизм»: «Аскетизм (від грецької – вправний, подвижник) – метод 

морального самовдосконалення та духовного піднесення людини шляхом 

регуляції нею своїх тілесних та духовних спонукань, а також відповідна 

практика, тобто власне аскеза» [Апресян Р.Г. Аскетизм // НФЭ. – Т. 1. – С. 

18].  

Принагідно зазначимо, що слово «аскетика» походить від дієслова 

«аскео» (грец.), яке за античної культури означало вправну та старанну 

обробку грубого матеріалу, оздоблення житла, вправи, що розвивають 

духовні та тілесні сили. Це поняття означало також підготовку атлетів до 

змагань, але з часом отримало значно ширше тлумачення, позначивши на 

загал боротьбу із вадами і прагнення до удосконалення. 

 Відтак, ще за античних часів термін «аскетизм» набув три основних 

смисли: фізичний – як вправи для тіла, моральний – як вправи для розуму та 

волі, релігійний – як удосконалення душі. Того ж часу ідея удосконалення 

людини – як один із рушійних мотивів та регулятивних принципів для 

особистості – стала основою аскетизму як методу морального удосконалення 

через різні практики регуляції тілесних та духовних прагнень. Удосконалення 

визначається досягненням змісту тих якостей, які ми більшою мірою 

бажаємо бачити. Аскетизм, як шлях до морального удосконалення, вимагав 

досягнення певного внутрішнього та зовнішнього стану душі та тіла, чому 

сприяли ритуальне очищення, цнотливість, утримування від матеріальних 

благ, піст тощо; був досить поширений в античному світі, однак носив 

переважно формальний характер.  

Духовного змісту аскетизм набуває в ученнях піфагорійців та стоїків. 

Важливою складовою релігійного учення Піфагора була віра у переселення 

душі померлої людини у тіла інших людей. В цьому зв‘язку приписи і 

заборони відносно їжі та поведінки, вчення про три зразки життя, найвищим 

з яких визначається життя не практичне, а споглядальне, розглядалися як 

засоби очищення душі та розуму людини та досягнення мудрості. Набуття 

цих якостей можливе шляхом виявлення універсальних законів та вправ, 

розвитку духовних чеснот (особливо безпристрасності, оскільки пристрасть – 

вважалася джерелом зла). Розуміння «досконалості» у піфагорійців цілком 

відповідає підвалинам їхньої філософії – гармонії системи чисел та відносин 

між ними. То ж їхнє трактування досконалості є, скоріше, естетичним, а не 

етичним, адже досконале сприймалося як протилежне дисгармонійного.  

Стоїки, натомість, ототожнювали досягнення досконалості з 

атараксією. Зміст цього поняття розкривається через цінності байдужості, 

зречення мирських речей. Головною метою для стоїків було не просто 

«усунутися від мирського», але осягнути сутність речей і явищ 
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навколишнього світу і в такий спосіб досягти незалежності від тих речей та 

явищ. Для стоїків ідеально досконалою людиною була людина мудра. Чим 

мудрішою вона є, тим більше вона не залежить від матеріальних речей і тим 

далі «усувається від мирського». 

Аристотель тлумачив удосконалення телеологічно, як повне 

досягнення певної мети, що закладена в природі сущого. Щодо Платона, то 

його етична концепція удосконалення так само випливає з його філософських 

ідей. Людська душа, за Платоном, незалежна від тіла та безсмертна, тіло – 

лише тимчасове місце перебування душі. Чим довше душа перебуває в 

царстві ідей до свого падіння на землю, тим більше знатиме індивід, в тіло 

якого вона переселиться. Душа складається з трьох частин: розумна частина 

створюється безпосередньо Творцем, жадана і ефективна – створюються 

нижчими богами. Платон, як і піфагорійці, вбачає шлях до удосконалення 

через очищення душі, що надає їй дійсного безсмертя; досконалість є 

причетністю до Абсолютного Блага. Вивільнення від полону тіла, вкупі з 

набуттям мудрості через споглядання над емпіричного досконалого світу та, 

нарешті, з‘єднання з ним – є вищим ступенем духовного удосконалення.  

Платонівська ідея уподібнення Абсолютному Благу зіграла важливу 

роль у становленні ідеї богоподібності людини в християнстві, в тому числі й 

у традиції християнської аскези як шляху досягнення досконалості. 

Відповідно до християнської ідеї, аскетизм розуміється як «спосіб дій і 

життя, навмисне й чітко спрямований на досягнення християнської 

досконалості; завзяті та упорядковані зусилля як зовнішні, так і внутрішні, 

що передбачають помірність, самозречення, боротьбу, відмову від 

пристрастей» [Хоружий С. К феноменологии аскезы. – М., 1980. – С. 75].  

Тим самим християнство фактично заповнило прірву між досконалим 

буттям – Абсолютним Благом у Платона та недосконалим буттям, в якості 

якого виступає матеріальний світ. Недосконале буття не існує саме по собі, 

воно має початок і кінець, позбавлене внутрішньої необхідності; несе тавро 

гріховності, зіпсованості. Звільнення від гріховності можливе лише через 

перетворення, очищення своєї природи. Досконалість належить Богові. 

Відтак людина, яка створена за образом Божим, мусить прагнути 

досконалості. Прагнення до християнської досконалості є прагнення 

наслідування Христу з метою віднайти стан першопочаткового створіння. 

Останнє досягається лише шляхом боротьби та подолання мирської природи 

людини, тобто завдяки аскетизму: «Релігія Христова зразу ж визначила себе 

в статусі релігії аскетичної» [Сидоров И.И. Древнехристианский аскетизм и 

зарождение монашества / И.И. Сидоров. – М.: Православный паломник, 1988. 

– С. 26]. Аскетизм в християнстві – це доля не тільки обраних, а необхідна 

умова справді християнського буття, оскільки кожен християнин мусить бути 

подвижником. І якщо очищення у платоніків було переважно 

інтелектуальним, то очищення в його християнському розумінні – це відмова 

від буття мирського, недосконалого, яке заважає прилучитися до буття 

досконалого, Божественного.  
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Вплив християнського аскетизму на ранньоісламський рух «усунення 

від мирського» (зухд) є безперечним. Але, з метою виявлення розбіжностей, 

вважається доречним розглянути доісламський аскетизм.  

Аналіз аскетизму як духовної практики арабів-кочівників доісламської 

доби показує, що він мав не моральну природу, а був вираженням настроїв 

певної частини суспільства, критично налаштованої до цінностей 

сакрального та соціального порядку, і відповідної практичної поведінки. 

Особливості аскетизму арабів доісламської Аравії випливають з того, що 

зазначене явище втілювало поширене в ту епоху ставлення до Долі-

Передвизначення (маниййа), уявлення про які відігравало значну роль в 

язичницькому світогляді. Слово «маниййа» має ще одне значення – «смерть». 

То ж Доля постає всемогутньою силою, інтегруючим й організуючим 

принципом світопородяку і водночас уособленням безглуздя смерті, з яким 

людина могла зіткнутися в будь-який момент свого короткоплинного буття. 

Могутність долі і безсилля людини перед її випробуваннями формують 

асиметрію між вищим началом буття і людиною. Вираженням людського 

відношення до Долі, що уособлює приреченість життя до смерті, і наявність 

певного строку, коли наступає смерть, є слово «сабр». «Сабр» – це 

«терпіння», «стійкість», «витривалість», а також «відвага» й «сміливість». 

Отже, це складно-смислове, дуальне поняття, яке охоплює одночасно як 

людську відвагу, так і покірність випробуванням долі, готовність сприймати 

свою долю такою, якою вона є. Така подвійність поняття «сабр» відображає 

суть світосприйняття арабів-язичників, для яких визнання повної покірності 

людини власній долі поєднується із твердженням активного характеру 

людської поведінки. Відношення арабів-кочівників до дійсності має мало 

спільного з аскетизмом як сумою ритуально-релігійних обмежень, практики 

фізичного утримання та регуляції душевних прагнень заради морального 

удосконалення. «З факту всемогутності долі і моральної її індиферентності 

вони (бедуїни) розумно відмічали, що відведений людині відтинок життя 

необхідно присвятити не тужливому стогнанню, а активному облаштуванню 

справ, веселощам і насолоді» [Султанов Р.И. Об изучении начальной стадии 

ислама // Методологические проблемы изучения истории философии 

зарубежного Востока. – М., 1987. – С. 142].  

Підкреслимо, що в ранньому ісламі зухд не сприймався (і не міг 

сприйматися) як засіб досягнення досконалості через уподібнення Богу, адже 

дія Божого Передвизначення уявлялася незбагненною, а спроби уподібнення 

Богу вважалися мусульманами надто тяжким гріхом.  

Таким чином, сабр арабів-язичників відрізняється від аскетизму в 

загальноприйнятому розумінні цього слова і передбачає гордовите, стійке 

відношення до випробувань долі, а не смиренну покірність рішенням 

всесильного божества. Світосприйняття арабів-язичників будується, як 

бачимо, на зовсім інших засадах. Нездатність людського розуму осягнути 

долю є причиною мужнього відношення до її випробувань та прагнення до 
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повноцінної самореалізації в тому, що отримує людина впродовж свого 

життя.  

В історії доісламської Аравії збереглися імена видатних аскетів-

ханіфів, які відкидали поклоніння язичницьким богам, дотримувалися 

жорсткої аскетичної практики, вірили в єдиного Бога, не належали ні до 

іудеїв, ані до християн. Серед них: Варака ібн Науфал, якого застав живим 

пророк Мухаммад і, за переказом, визнав його пророчу місію; Абу Кайс 

Сарма ібн Анас тощо. Всі вони на власному досвіді прийшли до висновку, що 

досягнення «мудрого пізнання» (хікма) про надемпіричний світ єдиного Бога 

і приборкування пристрастей легше досягнути шляхом навмисного 

недоїдання, стримування, відвернення від пристрастей, усамітнення та 

віддалення від людей.  

За мусульманськими переказами, пророк Мухаммад довгий час 

проводив, усамітнюючись в околицях Мекки. Тому першим Одкровенням 

передував етап «усунення від мирського» (зухд). Аналогічні епізоди з його 

життя безпосередньо перед початком пророчої місії свідчать про те, що зухд 

здатен слугувати засобом знаходження істин про надемпіричний світ. 

Висновки. В античній філософії панувала точка зору, що людина 

повинна прагнути досконалості і може її досягнути шляхом уподібнення 

божественному. Засобом сходження до досконалості є насамперед 

досягнення мудрості, а потім – і моральності.  

Однак, якщо вчення стоїків, піфагорійців, Платона опосередковано 

вплинуло на становлення християнського аскетизму, то ми не можемо з 

певністю стверджувати, що аналогічний вплив визначив становлення 

практики «усунення від мирського» (зухд) у передісламський та 

ранньоісламський період. У давніх арабів-кочівників уявлення про «усунення 

від мирського» (зухд) як засіб досягнення досвіду трансцедентування є 

відмінними від традицій християнської та античної аскези. 

 

 
А н о т а ц і ї 

 
В статье Лавринович Е.А. «Практика аскезы и ее значение в 

доисламский период» анализируется понимание аскезы в античности, 
христианстве и в доисламский период; рассматривается влияние аскетических 
традиций на «отрешение от мирского» (зухд) и определяются особенности его 
формирования. 

Ключевые слова: аскеза, зухд, совершенствование, античность, 
христианство, доисламский период, Абсолютное Благо. 

 
In the article of Lavrinovich H. «Practice of the ascesis and its value just 

before Islamic period» is analysed an understanding of ascesis in antiquity, Christianity 
and in early Islamic period; also influence of ascetic traditions on the practice of Zukhd 
and the features of its forming are determined.  

Keywords: ascesis, Zukhd, perfection, antiquity, Christianity, before Islamic 
period, Absolute Blessing. 
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СУЧАСНИЙ ІСЛАМ ТА ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ: 

ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА 
 
У статті М.Якубовича «Сучасний іслам та проблеми інтерпретації: 

історична ретроспектива» досліджуються суттєві особливості сучасної 
мусульманської екзегетики. 

Ключові слова: сакральні тексти, інтерпретація, мусульманська екзегетика, 
айати Корану, ісламська апологетика. 
 

Статус сакрального тексту в релігійній традиції є визначальним 

елементом багатьох особливостей світогляду, що особливо характерно для 

семітських за своєю ґенезою релігійних вчень – іудаїзму та ісламу. 

Невід’ємною рисою усіх сфер релігійного життя є розуміння текстуальних 

імперативів, яке виступає центральним елементом трансляції та 

ретрансляції сакрального знання. Важливу роль у цьому процесі грає 

феномен інтерпретації, тобто трансформації закладених у текстах 

смислів у багатовимірну релігійну практику віруючих. Проте будь-яка 

інтерпретація – незалежно від того, визнавати постмодерністську теорію 

«пустого знаку» й «нульового письма» чи ні – неодмінно пов’язана із 

процедурою сигніфікації, ґенезою значень, відповідних швидкозмінним 

соціальним, політичним та економічним контекстам, гіпердинаміка яких 

виступає істотною рисою сучасності. За таких умов логічним посередником 

між текстом та дійсністю виступає інтерпретатор – авторитет, 

інституція-посередник, яка витлумачує текстуальні й позатекстуальні 

релігійні імперативи. Формально децентралізм ісламу як релігійної системи 

(відсутність інститутів, схожих на католицьку чи православні церкви – 

принаймні, в сунітському ісламі) не містить загальновизнаних 

інтерпретаторів (як, наприклад, церковні собори чи Синод). Натомість на 

посередництво в сучасному постхаліфатському ісламі часто претендує 

влада, до системи якої входять різні міністерства (у справах релігій чи 

фатавва – правових рішень) чи окремі релігійні лідери.  
                                                 

 М.Якубович – викладач кафедри релігієзнавства Національного університету 

«Острозька академія». 
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Реально цей стан пов’язаний із традиційним ісламським вченням про 

взаємозалежність влади й релігії, яке мислитель Х-ХІ століть Абу ’Алі 

Міскавайг формулював так: «релігія (дін) – це основа, а цар – охоронець. Те, 

що не має основи, гине, а те, що немає захисника, зникає» [Міскавайг, Абу 

’Алі. Аль-Гауваміль уа ш-Шауваміль. – Аль-Кагіра: аль-Гійату ль-’Амма лі-

Касур ас-Сакафа, 2001. – С. 155]. Тому нагальною проблемою вивчення 

сучасного співвідношення тексту й дійсності в ісламі, або, висловлюючись 

мовою традиціоналіста Ахмада ібн Таймійї, «релігійного» (діні) й 

«буттєвого» (кавні) [Ібн Тайміййя, Ахмад Абу ль-’Аббас. Маджму’ ль-

Фатаува. – Бейрут: Дар аль-Уафа’, 1426/2005. – Т. 19. – С. 72], є визначення 

статусу інтерпретатора, особи, групи осіб чи інституцій, які надають 

тексту тих значень (чи відкривають смисли), що претендують на роль 

загальноприйнятих. Адже релігійна свідомість є не лише носієм 

ірраціональних переживань, на чому традиційно наголошує західне 

релігієзнавство, а й усвідомлених смислів, що притаманно й для ісламської 

концепції віри (’іман), яка проголошує раціональне невід’ємним елементом 

усього фідеїстичного (іман у сунітському традиціоналізмі – єдність 

«знання», «визнання» й «дії»). 

 Багато представників сучасного західного сходознавства схильні 

розглядати вказану проблему в контексті герменевтики, доказом чого є 

достатньо велика кількість праць на цю тему, опублікованих протягом 

останніх десятиліть. Попри доволі широкий зміст поняття «герменевтика» 

у європейській філософії та науці, окремі дослідники використовують його 

для позначення ’ільм ат-тафсір – «науки про тлумачення», ісламської 

екзегетики, ’ільм усул аль-фікг – «основ права» та ін. У межах цього підходу 

важливе значення мають публікації Ернста Вольф-Газо, Джорджа Граціа, 

Аміни Вадуд та Ярослава Стеткевича, присвячені різним аспектам 

інтерпретації Корану в мусульманській релігійній культурі. Більш широка 

картина сучасних проблем інтерпретації та контекстуального 

витлумачення основних принципів ісламу подана у працях Жака 

Ваарденбурга, Абдуллага Саїда та інших науковців. Серйозним внеском у 

вивчення соціально-політичних наслідків та передумов алегоричного 

витлумачення (таувіль) релігійних текстів є праці видатної школи 

американських вчених, зокрема Мухсіна Магді та Чарльза Буттерворта. Їхні 

праці головним чином присвячені фальсафі – арабомовному перипатетизму й 

неоплатонізму мусульманського середньовіччя. Проект реконструкції логіко-

смислової теорії ісламу, куди входить і проблема легальності 

інтерпретатора, здійснений у дослідженнях російського історика філософії 

Андрія Смірнова. Натомість досі відкритою залишається проблема ролі 

соціального, політичного та інших контекстів як генераторів смислу 

сучасних інтерпретацій, а також статусу посередника – інтерпретатора. 

Хто інтерпретує сакральні тексти – Коран і Сунну – у сучасних 

мусульманських суспільствах? Чому вони витлумачуються саме так, а не 
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інакше? Лише під впливом традиційної системи передачі й збереження 

знання чи внаслідок інших обставин?  

Відповідаючи на ці запитання – чому й присвячена наша розвідка – 

варто врахувати дві суттєвих особливості мусульманської теорії 

інтерпретації, а саме: необхідності опису її внутрішнього змісту через 

реконструкцію вихідного тезаурусу, що дозволить уникнути «вестернізації» 

логіко-смислових структур, а також розглядати сучасну ісламську теорію 

смислоутворення та інтерпретації в її зв’язку з історичною екзегезою та 

правом, оскільки традиційний іслам (салафіййя) декларує легальність усього 

нового (джадід) лише через відновлення старого, «виправлення» (іслях) на 

основі сталого зразка – життєвого шляху Пророка й перших двох поколінь 

ісламської умми (саляф – «попередники» і табі’ун – «послідовники»).  

У межах даної статті ми спробуємо розглянути кілька різних 

парадигм оцінки інтерпретації в ісламській культурі (на прикладі історичних 

змін у розумінні сьомого айату сури «аль-’Імран»), а також появи нових 

смислових акцентів у сучасних коментарях до Корану, вихідного тексту 

ісламської релігії та культури. Водночас зауважимо, що для поняття 

«текст» у автохтонному ісламському розумінні характерна імперативність 

– термін насс («текст») виражає ідею появи чи відкриття чогось [Абу Зайд, 

Наср Хамід. Ан-Насс, ас-Салта, аль-Хакіка. Аль-Фікр ад-діні байна ірада аль-

ма’ріфа уа ірада аль-гаймана. – Бейрут: аль-Марказ ас-Сакафі аль-’Арабі, 

1995. – С. 150], тобто смислової даності (дієслово насса у найуживаніших 

контекстах означає «піднімати, вказувати, визначати» [Гиргас В. Арабско-

русский словарь к Корану и хадисам. – М.: Диля, 2006. – С. 802]). Саме тому 

настільки важливими є історичні зміни у розумінні вихідних релігійних 

понять, що також повинно отримати належну оцінку в сучасних 

дослідженнях. 

 

Основний зміст статті. Однією із багатьох особливих рис Корану є 

імпліцитна присутність у його тексті герменевтичної проблематики, власне 

того, як необхідно не лише читати, а й розуміти Одкровення. Яскравим 

прикладом цього є широко коментований айат сури «Аль ‘Імран» («Родина 

‘Імрана»): «Він – Той, Хто зіслав Тобі Писання. Є в ньому айати однозначні, 

вони – матір Писання. А інші мають багато значень. Тож ті, чиї серця 

відхилилися вбік, йдуть за багатозначним, прагнучи смути й прагнучи 

тлумачення їхнього. Але тлумачення їхнього не знає ніхто, окрім Бога. І 

вкорінені у знання кажуть: «Ми віримо в це. Усе воно – від Господа нашого!» 

Але ж пам‘ятають це лише обдаровані розумом!» (Коран, 3:7. Переклад наш). 

 У контексті нашого дослідження із цього тексту можна зробити два 

висновки. По-перше, усі айати Корану поділяються на мухкамат (букв. 

«добре складені»), однозначні, та муташаббігат («неясні»), багатозначні. 

Зауважимо, втім, що екзегеза часто витлумачує ці поняття по-різному, 

підкреслюючи різні смислові відтінки (наприклад, ханбаліт Зайн ад-Дін аль-

Ханбалі (пом. 1623 р.) наводить більше десятка найвідоміших варіантів 
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розуміння мухкамат і муташаббігат [Аль-Макдісі, Зайн ад-Дін аль-Ханбалі. 

Акавіль ас-Сікат фі таувіль аль-асма‘ уа с-сифат уа ль-айат аль-мухкамат уа 

муташабігат / Тахкік Ша‘їб аль-Арна‘ут. – Бейрут: Му‘асаса ар-Рісала, 

1406/1985. – С. 47-55]). По-друге, найбільш адекватно «багатозначні» айати 

сприймає така категорія слухачів, як «вкорінені у знання» (ар-расіхуна фі ль-

’ільм). Цей вираз вживається ще у одному айаті Корану, де, зокрема, так 

названі ті з «людей Писання», «які вірують у зіслане тобі та зіслане раніше за 

тебе; тим, які творять молитву, дають закят та вірують у Аллаха і Судний 

День» (Коран, 4:162). Але, перш ніж перейти до розгляду історичних змін у 

інтерпретаціях цього тексту, відзначимо існуючу особливість у підходах до 

його декламування (таджвід), яка тягне за собою й значні смислові зміни. 

Наш переклад означеного айату ґрунтується, по-перше, на традиційних 

тлумаченнях (ат-Табарі, аль-Багавві, ібн Касір), а, по-друге, на двох 

авторитетних текстах: «Каїрському виданні» [Аль-Кур‘ан аль-Карім. Мусхаф 

‘Усмані. – Аль-Кагіра: Мактаба Міср, [б.м.]. – 556 с.] та «Мединському 

Сувої» [Аль-Кур‘ан аль-Карім. – Аль-Мадінату ль-Мунаввара: Муджамма‘ 

ль-Малік Фагд лі-т-Таба‘а аль-Мусхаф аш-Шаріф, 1428 [гіджрі]. – 604 с.] 

(варіант читання Хафса, переказаний від ‘Асіма), де перед виразом «вкорінені 

у знання» стоїть знак лязім, обов‘язкової паузи. Але якщо прочитати текст без 

обов‘язкової зупинки, то замість «Але тлумачення їхнього не знає ніхто, 

окрім Бога. І вкорінені у знання кажуть…», вийде «Але тлумачення їхнього 

не знає ніхто, окрім Бога і вкорінених у знання. Вони кажуть…». Саме так 

цей текст подається у деяких коментарях та виданнях (Див., наприклад, 

арабський текст і його переклад у: [The Qur‘an. With a Phrase-by-Phrase 

English translation / Translated by ‘Ali Quli Qara‘i. – L.: ICAS Press, 2004. – p. 

70]). Перед расіхуна фі ль-’ільм стоїть знак «бажаної паузи», а не 

«обов‘язкової», що позначилося і на перекладі). Але у будь-якому з варіантів 

расіхуна фі ль-’ільм – це група осіб, які найадекватніше, згідно із самим 

айатом, сприймають викладені у коранічному одкровенні істини. Хто ж 

мається на увазі під «вкоріненими у знання» – справжніми «читачами» й 

адресатами однозначних і багатозначних айатів? 

 На це питання намагалися відповісти уже перші представники 

ісламської екзегези. Ібн Джарір ат-Табарі (пом. 923 р.), автор одного із 

найавторитетніших тлумачень Корану, апелював до існуючої в усній традиції 

спадщини ще давніших інтерпретаторів – Пророка, його найближчих 

сподвижників та їхніх послідовників (табі’ун), що відповідало традиційній 

методології ’ільм ат-тафсір. Екзегет ставив знак зупинки перед уа р-

расіхуна («і вкорінені…»), внаслідок чого робив висновок, що тлумачення 

багатозначних айатів відомо лише Богу. Саме цей варіант, нагадаємо, 

прийнятий у «Каїрському виданні» та «Мединському сувої». Про расіхуна ат-

Табарі говорить, що вони, по-перше, визнають своє незнання багатозначних 

тверджень, а, по-друге, у їхнє знання всього іншого не входить «ні сумнів, ні 

омана» [Ат-Табарі, Абі Джа‘фар Мухаммад бін Джарір. Джамі‘у ль-байан ‘ан 

таувіль аль-Кур‘ан // Тахкік Махмуд Мухаммад Шакір, тарджі‘ Ахмад 
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Мухаммад Шакір. – Аль-Кагіра: Мактаба ібн Таймійа, [б. р.]. – Т. 6. – С. 202-

206]. Екзегет наводить переказ (хадіс), віднесений до самого Мухаммада. 

Згідно із його текстом, Пророка запитали про те, хто є «вкоріненим у 

знання». Той відповів: «Чия правиця благочестива, чий язик є правдивим, чиє 

серце перебуває на прямому шляху, хто є чистим зсередини (батин), той – 

вкорінений у знання» [Там само. – С. 206]. Ат-Табарі відзначає, що певна 

група людей була названа расіхуна через свої слова («Ми віримо в це…») – 

так, на його думку, вважають усі коментатори [Там само. - С. 207, 208].  

 Приблизно те ж саме повторює й аль-Багавві, екзегет-традиціоналіст 

ХІІ століття. У одному з варіантів тлумачення вказаного айату він розуміє під 

расіхуна «людей Писання», тобто християн та іудеїв: «Це – вчені, ті з людей 

Писання, які увірували, наприклад, ‘Абд Аллаг бін Салам та його друзі. 

Доказом цьому є слова Всевишнього «Але укорінені в знання серед них» 

(Коран, 4:162). Отож, маються на увазі ті люди, які вивчають науку про 

Тору» [Тафсір аль-Багавві / Тахкік Мухаммад ‘Абд Аллаг ан-Намр у гайра-гу. 

– Ар-Рійад: Дар ат-Тайба, 1417/1997. – Т. 2. – С. 10]. Зауважимо, що ‘Абд 

Аллаг бін Салам був знаним серед євреїв Медини книжником, який 

навернувся до ісламу. Переказуючи слова засновника малікітської релігійно-

правової школи Маліка бін Анаса, аль-Багавві говорить, що расіх фі ль-’ільм 

(«вкорінений у знання») – «той, хто володіє знанням та діє у відповідності з 

ним» [Там само. - С. 11]. Вочевидь, це твердження відсилає до класичного 

для ісламського світогляду співвідношення ’ільм – ’амаль («знання – дія»), де 

обидва елементи нерозривно взаємопов‘язані. У своєму тафсірі аль-Багавві 

осмислює расіхуна й у контексті містичної етики ісламу: «Расіх фі ль-’ільм 

має у своєму знанні чотири речі: страх між собою та Богом, справедливість 

(тауваді) між собою й творінням, аскетизм між собою й земним життям, 

боротьбу між собою та своєю душею» [Там само]. Окрім цього, аль-Багавві – 

разом із більш ранніми екзегетами – описує перших інтерпретаторів Корану 

як расіхуна фі ль-’ільм. Адже до ібн ‘Аббаса – «тлумача Корану», 

двоюрідного брата пророка Мухаммада – відносять такі слова: «Я – один із 

вкорінених у знання» [Там само], «Я – один із тих, хто знає тлумачення 

(таувіль)» [Ібн ‘Атайя, Абу Мухаммад ‘Абд аль-Хакк аль-Андалусі. Аль-

Мухаррар аль-Уаджіз / Бі-тахкік ‘Абд ас-Салям ‘Абд аш-Шафі Мухаммад. – 

Бейрут: Дар аль-Кітаб аль-‘Ільміййя, 1422/2001. – Т. 1. – С. 402]. 

 У набагато ширшому контексті вираз ар-расіхуна фі ль-’ільм розуміє 

видатний представник аш‘аритського каляму Фахр ад-Дін ар-Разі (1149 – 

1209 рр.). У своєму об‘ємному коментарі до Корану «Ключі до потаємного» 

він пропонує таку інтерпретацію: «Вкорінені у знання – це ті, хто за 

допомогою переконливих доказів знає, що Всевишньому Богу відомо усе те, 

чому немає кінця» [Тафсір Фахр ар-Разі. – Бейрут: Дар аль-Фікр, 1401/1981. – 

Т. 6. – С. 191]. Далі ар-Разі пише, що «вкорінені у знання» знають про 

існування «потаємного» (батин – хоча їм невідомо, яким точно (’ала 

та’айїн) він є) смислу, але при цьому не відмовляються вірити у «зовнішнє» 

(загір), буквальне значення. Очевидно, маються на увазі вирази на кшталт 
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«руки Божі» чи «обличчя Боже», присутні в Корані. Отож, расіхуна фі ль-

’ільм – ті обрані, які усвідомлюють обмеженість людського розуму в пізнанні 

Божого слова та здогадуються про існування прихованих смислів. Визнаючи 

необхідність зупинки у читанні айату (перед уа р-расіхуна), Фахр ар-Дін 

наводить як один із доказів слова ібн ‘Аббаса про існування інтерпретацій, 

відомих лише Богу: «Тлумачення Корану буває чотирьох видів, а саме: 

тлумачення, яке не може бути невідомим, тлумачення, відоме арабам через 

їхню мову, тлумачення, відоме вченим, тлумачення, якого не знає ніхто, 

окрім Всевишнього Бога» [Там само. - С. 192]. Отож, так само, як і попередні 

екзегети, ар-Разі заперечує легальність будь-яких витлумачень айатів 

муташаббігат, відносячи до расіхуна фі ль-’ільм лише довершене уявлення 

про «буквальний» смисл та знання про існування смислу «внутрішнього», 

потаємного. Як відзначав Абу Хайан аль-Анадалусі, екзегет ХІV століття, 

«вкоріненість (русух) – це ніщо інше, як знання видозмін мов, того, чому 

відповідають закони й подій, яким були присвячені промови»
 
[Аль-Андалусі, 

Абу Хайан Мухаммад бін Йусуф. Тафсір аль-Бахрі ль-Мухіт / Тахкік ‘Абд 

аль-Хайї аль-Фірмаві уа гайра-гу. – Бейрут: Дар аль-Кутуб аль-‘Ільміййя, 

1413/1993. – Т. 2. – С. 401]. Тут підкреслюється «зовнішній», суто 

граматичний смисл. 

 Зовсім інакше айат інтерпретували представники ісламської 

філософської думки, зокрема «Брати чистоти» (Іхван ас-Сафа’) – басрійської 

містичної релігійно-філософської групи IX-Х століть, яку історична наука 

відносить до ісма‘їлізму. У своїх посланнях під ар-расіхуна фі ль-’ільм вони 

розуміли тих обраних, якім відома справжня сутність «внутрішнього», 

потаємного смислу сакральних текстів, зокрема вчень «про початок 

існування світу й створення небес і землі за шість днів» [Масу‘мі,Фу‘ад. 

Іхван ас-Сафа‘. Фальсафата-гум уа гайата-гум. – Дімашк: Дар аль-Мада, 1998. 

– С. 158]. Як відзначає єгипетський дослідник Фу‘ад Мас‘умі, Іхван ас-Сафа’ 

вважали, що на тлумачення мають право лише «вкорінені у знання», 

«особлива група, або еліта мудреців, яким відомі сутності усіх таємниць і 

знаків» [Там само. – С. 161]. Проте, як відзначає той самий автор, «Брати 

чистоти» не пояснювали, кого конкретно і за якими точними критеріями 

можна вважати «вкоріненими у знання» [Там само. – С. 162]. Нагадаємо, що 

на точну атрибуцію цього виразу не претендували й класики ’ільм ат-тафсір 

– релігійної екзегези, хоча й не вважали, що у расіхуна є специфічне право на 

інтерпретацію. 

 Більш конкретно говорить про расіхуна фі ль-’ільм Абу ль-Валід 

Мухаммад ібн Рушд (1126 – 1198 рр.), видатний ісламський мислитель 

середньовіччя, представник фальсафи – арабомовного перипатетизму й 

неоплатонізму. Поділяючи суспільство – услід за Платоном – на кілька 

верств із різними пізнавальними здібностями, ібн Рушд залишає право на 

інтерпретацію (таувіль – «витлумачення») лише для агль аль-бурган – 

«аподиктиків» [Ібн Рушд, Мухаммад Абу ль-Валід. Аль-Кашф ‘ан манагідж 

аль-адділя фі ‘ака‘ід аль-мілля / Ішраф Мухаммад ‘Абід аль-Джабірі. – 
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Бейрут: Марказ дірасат аль-вахда аль-‘арабіййя, 1998. – С. 204, 205], 

називаючи знавців лише релігійних наук «діалектиками» (агль аль-джадаль), 

а усіх інших – риториками (агль аль-хутаба). Такий підхід до витлумачення, 

з одного боку, необхідний з метою вільного функціонування філософії 

(«молочної сестри релігійного закону») у суспільстві (адже не усі здатні її 

осягнути), а з іншого, убезпечення широких верств населення (’амма – 

«загал») від єресей та невір‘я, до яких може призвести неправильне 

витлумачення релігійних істин. Ібн Рушд украй негативно ставився до 

намагань розкриття «аподиктичних істин» народу – задля його ж блага [Там 

само. – С. 155], тому в своїй політичній теорії (де «загал» потрапляє у 

залежність від «еліти» – хасс) орієнтувався на систему образно-символьних 

витлумачень (релігійні образи як амсаль – «подоби» істини), на чому 

наполягав ще аль-Фарабі (870 – 950 рр.). Схожу думку на статус знавців 

релігійних наук – щоправда, зовсім із іншими світоглядними підставами – 

згодом висловив ібн Хальдун (1332 – 1406 рр.), коли відзначав, що «серед 

усіх людей представники релігійних наук (’улама) найвіддаленіші від 

політики та її шляхів» [Ібн Хальдун, ‘Абд ар-Рахман Абу Зайд. Мукаддіма / 

Тахрір Халіль Шахада уа Сугайль Заккар. – Бейрут: Дар аль-Фікр, 1421/2001. 

– С. 745], адже замість того, щоб порівнювати ідеї та дійсність, вони 

співставляють із зовнішнім світом лише найзагальніші принципи релігійного 

закону, зупиняючись на рівні «розумових справ та мисленнєвих теорій», 

адекватний інтерпретатор дійсності – «проста людина зі здоровим глуздом та 

посередньою кмітливістю» [Там само. – С. 746]. У своїй соціології знання ібн 

Хальдун заперечував провідну роль як релігійних вчених, так і представників 

фальсафи, критикуючи, зокрема, метафізику.  

 Зважаючи на традиціоналістичну сутність ісламської екзегези та інших 

апологетичних дисциплін, варто розглянути кілька найвідоміших коментарів 

до Корану, написаних у ХХ столітті. Чи відбулися істотні зміни у розумінні 

виразу ар-расіхуна фі ль-’ільм і, взагалі, статусу інтерпретатора? Серед 

найважливіших тлумачень Корану, створених ісламськими релігійними 

діячами ХХ століття, чільне місце займає тафсір аль-Манар – «Маяк», праця 

єгипетського реформатора Мухаммада ‘Абдуга (1849 – 1905 рр.), закінчена 

його учнем Рашідом Рідою (1865 – 1935 рр.). Окрім уже згаданих 

традиційних інтерпретацій, автори аль-Манар не заперечують можливості 

раціоналістичного витлумачення багатозначних айатів: «Не сказано: 

«вкорінені у релігію», але сказано: «вкорінені у знання», адже знання є 

загальнішим та ширшим» [‘Абдуг, Мухаммад. Тафсір аль-Кур‘ан аль-Хакім. 

– Аль-Кагіра: Дар аль-Манар, 1947. – Т. 3. – С. 170]. Дозволений Божою 

милістю науковий пошук (бахс) повинен відрізняти муташаббігат від інших 

айатів, переймаючись також віднайденням раціональних аргументів на шляху 

до побудови адекватного таувіль – витлумачення [Там само]. Отож, подібно 

до середньовічних раціоналістів (яким був, наприклад, Фахр ад-Дін ар-Разі), 

аль-Манар також визнає авторитет наукового (тобто буттєвого, а не лише 

релігійного) знання у питаннях розуміння сакральних текстів. Натомість у 
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класичну добу більшість сунітських коментаторів намагалися уникати різних 

наукових інтерпретацій (авторитет мали два методи – історичний, сутність 

якого полягала у пошуку та оцінці переказів-коментарів, а також 

філологічний, який використовував широкий спектр мовознавчих засобів. 

Часткового сюди входила й теорія смислу, ’ільм усул аль-фікг). Проте сучасна 

ісламська екзегетика, визнаючи авторитет природознавчої науки, часто 

наголошує на можливості пояснення окремих айатів Корану через їхнє 

співставлення з науковими даними. Більше того, окремі інтерпретатори 

вважають, що проведення паралелей між сучасними науковими теоріями та 

вченнями коранічного одкровення є необхідною умовою під час написання 

нових коментарів [Аш-Шаркаві, Ахмад бін Мухаммад. Іхтіляф аль-

муфассірін: асбаба-гу уа даувабіта-гу // Аль-Маджалла аль-‘ільмійя бі-

куліййя усул ад-дін уа д-да‘ува Джамі‘а аль-Азгар. – Νο 17. – 2005. – С. 278].  

 Сучасна ісламська апологетика демонструє яскраву тенденцію до 

намагань пов‘язати науку і релігію, розкрити значення коранічного 

одкровення у термінах сучасної науки. Однією з найвідоміших праць такого 

роду є опубліковане ще у 70-х роках дослідження французького вченого 

Моріса Бюкая («Біблія, Коран і наука»), перекладене з того часу на кілька 

європейських мов [Бюкай, Морис. Библия, Коран и наука. Священные 

Писания в свете современного знания / Пер. с англ. Т. В. Гончаровой. – К.: 

Ансар Фаундейшн, 2006. – 360 с.]. «Науковий коментар» до Корану став 

одним із засобів ісламської апологетики та да’уви – «заклику». У контексті 

класичного ісламського підходу до витлумачення Тексту, відбулася суттєва 

зміна акцентів його розуміння. По-перше, статус легального інтерпретатора 

отримують спеціалісти у галузі природознавчих наук. По-друге, окремі 

положення коранічного одкровення зводяться до констатації тих чи інших 

природних фактів, відсуваючи на задній план соціально-етичні та світоглядні 

особливості Корану. По-третє, відбувається процес визнання тих чи інших 

наукових моделей, які в умовах сучасного розвитку науки мають тенденції до 

видозмін. Виходячи з цього, традиційні расіхуна фі ль-’ільм – ’улама’, фахівці 

у галузі шаріатських наук, частково втрачають свої позиції, потрапляючи у 

залежність від інших авторитетів. По-четверте, більшість наукових 

відкриттів, які цитують у своїх працях сучасні апологети, зроблені поза 

мусульманською громадою, що також не може не викликати сумнівів та 

підозр. Натомість один із шедеврів середньовічної екзегези – тафсір Фахр 

ад-Діна ар-Разі, де активно використовувалися напрацювання тогочасного 

природознавства – був цілком побудований на досягненнях надзвичайно 

розвинутої у той час мусульманської науки. З іншого боку, розширення 

коментаторського дискурсу за рахунок іншокультурних надбань має паралелі 

й середньовічному традиціоналізмі. Традиціоналіст Ахмад ібн Таймійя, 

наприклад, вважав, що у питаннях науки (’акліййят – проблемах, які ставить 

і вирішує розум), звинувачувати когось у невір‘ї (куфр), єресі (біда’) чи 

грішності (ісм) зовсім неправомірно [Ібн Тайміййя, Ахмад Абу ль-‘Аббас. 
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Маджму‘ ль-Фатаува. – Бейрут: Дар аль-Уафа‘, 1426/2005. – Т. 19. – С. 110-

126].  

 Зважаючи на вказані аргументи, досить багато ісламських релігійних 

авторитетів виступають проти розширення повноважень «наукового 

тафсіру». Окремі автори (наприклад, єгипетський науковець та мислитель 

Каміл Хусайн) наголошували, що метою Корану є відкриття Божої єдності, 

тобто сакральний текст зорієнтований, в першу чергу, на пізнання 

Всевишнього, а не повторення методології світських наук. Індійський 

кораніст ‘Абд ар-Рахім Кідваї, коментуючи методику й зміст сучасних 

англомовних перекладів Корану, називає інтерпретацію Тексту крізь призму 

сучасної науки загрозливим псевдораціоналізмом [Kidwai, Addur Raheem. 

Bibliography of the Translations of the Meanings of the Glorious Qur‘an into 

English: 1649-2002. A Critical Study. – Al-Madinah al-Munawwarah, 1428/2007. 

– С. 6, 77, 78, 132]. Визнаючи тотожність смислу окремих айатів Корану 

сучасним науковим теоріям, можна дійти висновку, що основою релігійної 

системи є розум, повторюючи тезу представників раціонального богослов‘я – 

каляму, зокрема му‘тазилітського, проти якого активно виступали 

традиціоналісти. Отож, парадигматика оцінки Корану в межах наукових 

вчень сьогодення не може не викликати зворотньої критики у багатьох 

релігійних авторитетів ісламу. Фактично ця ситуація нагадує уже згадану 

проблему середньовічних інтерпретацій, коли на місце расіхуна фі ль-’ільм 

ставали визначені авторитети, недоступні широкому загалу.  

 Французький сходознавець Жак Ваарденбург, поділяє іслам, а отже, й 

усі його інтерпретації, на народну (popular), офіційну та нормативну релігію 

[Waardenburg, Jacques. Islam: Historical, social, and political perspectives. – New 

York: De Gruyter, 2002. – С. 85-101], наголошуючи на паралельних 

«народних» традиціях екзегези, адаптованої до щоденної релігійної практики 

та соціального життя. За таких умов інтерпретатором виступає, наприклад, 

родина – основний елемент системи традиційного виховання, часто найбільш 

консервативний, але й найменш ангажований гіпердинамікою сучасності. 

Зрозуміло, що, так звана «наукова екзегеза», про яку мова йшла вище, не 

буде грати тут істотної ролі, оскільки не матиме суттєвого значення для 

розвитку ціннісних орієнтацій нового покоління мусульман.  

Кораніст Абдаллаг Саїд розглядає основні тенденцій сучасних 

мусульманських інтерпретацій сакрального тексту так: «У залежності від 

відповідей на виклики, поставлені перед ісламом сучасними ідеями, 

інституціями та цінностями, мусульман можна поділити на три групи. Перша 

група вважає, що немає сенсу змінювати 14 століть традиції та розглядає 

будь-яку «модернізацію» у розумінні релігії як смертельну загрозу ісламу. 

Друга група відчуває, що протистояння змінам буде нерозумним та 

непродуктивним, якщо мусульмани прагнуть бути активними учасниками 

сучасного світу… Третя категорія намагається репрезентувати іслам, 

запитуючи ключові аспекти традиції, ігноруючи те, що не відповідає 

сучасному періоду, натомість підкреслюючи те, що є (курсив автора. – М. 
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Я.) відповідним, намагаючись залишитись вірними незмінному коранічному 

етосу, цілям та цінностям» [Saeed, Abdullah. Interpreting the Qur‘an: towards a 

contemporary approach. – London-New York, 2006. – C. 19]. Отож, наукова 

інтерпретація Корану, поряд із усіма намаганнями обґрунтувати сучасні 

цінності західних суспільств (права людини, рівність, свобода слова) на 

основі традиційних ісламських першоджерел належать до інтенцій третьої 

групи інтерпретаторів. Проте чи має кожна група формальний інституційний 

вираз, який відображав би увесь зміст даних тексту витлумачень? 

Висновки. Вочевидь, вироблена ісламом система соціальної 

комунікації апелює швидше до безпосередньої інтерпретації, а не 

опосередкованої. Поширення величезної кількості друкованої та 

мультимедійної продукції, розвиток системи освіти та науки дозволяє 

використовувати раніше важкодоступні матеріали на усіх рівнях суспільного 

життя. Визрівання протиріч між владою, яка у сучасних мусульманських 

соціумах часто прагне до контролю над мережею релігійних громад, а також 

окремими релігійно-політичними інтерпретаціями ісламу, спонукає багатьох 

мусульманських інтелектуалів до переосмислення фундаментальних запитів 

співвідношення релігії та влади, адже Коран однозначно не проголошує тез 

про необхідність об‘єднання цих соціальних феноменів. Будь-яке намагання 

надати ар-расіхуна фі ль-’ільм конкретного, чітко фіксованого статусу, 

завжди наштовхувалося на протидію. Тому коранічна екзегетика – яка у 

питаннях статусу інтерпретації, про що свідчить наше дослідження – не 

зазнала суттєвих змін, не трансформувалася у енкратичну (за Р.Бартом) мову 

владної домінанти. Внаслідок своєї багатоманітності й відсутності єдиної 

системи інституціоналізації, мусульманська герменевтична традиція завжди 

поєднувала у собі кілька тенденцій надання смислу (інтелектуалістську, 

наукову, політичну, народну та ін.). З одного боку, осучаснені (адаптовані до 

змінної дійсності) інтерпретації виконують певні соціальні завдання, але з 

іншого – ставлять витлумачення у залежність від різних швидкоплинних 

факторів – економічних, політичних, культурних. Чи не призведе така 

«відкритість» до приватизації смислу, появи нових расіхуна, які 

трансформують глибинні принципи екзегези? Адже таклід – «наслідування» 

– вважається забороненою практикою. Загалом видається, що однією з 

актуальних проблем сучасного ’ільм ат-тафсір є осмислення головних 

завдань цієї релігійної науки. Статус інтерпретатора у мусульманському 

суспільстві, як свідчить наше дослідження, не зазнав істотних змін із часів 

класичної доби. Щоправда, внаслідок комунікативних революцій та 

стрімкого наукового-технічного розвитку змінилися форми його присутності 

й соціального виразу. Тому загальноприйняті методи й смислові орієнтири 

екзегези продовжують зберігати своє історичне значення у мусульманських 

суспільствах. На нашу думку, подальші дослідження сучасної та історичної 

мусульманської екзегети повинні апелювати до розкриття автохтонного 

значення понять (що таке насс – «текст», ма’ні – «смисл», даліль – 

«означення» та ін.) та їх контекстуального функціонування в мусульманській 
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культурі, а не намагань описати теорію мови й смислу в межах 

постмодерністської філософії. Ісламське розуміння Корану ніколи не 

обмежувалося кількома авторитетами, тому співвідношення смислу, тексту й 

інтерпретатора завжди характеризувалося багатовимірністю підходів і 

тенденцій, тобто свободою витлумачення – щоправда, у специфічно 

ісламському розумінні. 

 

 
А н о т а ц і ї 

 
В статье М.Якубовича «Современный ислам и проблемы 

интерпретации: историческая ретроспектива» исследуются сущностные 
особенности современной мусульманской экзегетики 

Ключевые слова: сакральные тексты, интерпретация, мусульманская 
экзегетика, айати Корана, исламская апологетика. 

 
Article "Contemporary Islam and the problems of interpretation: a historical 

retrospective" dy M. Yakubovich investigate the essential features of modern Muslim 
exegesis. 

Key-words: sacral texts, interpretation, Muslim exegetics, Koran’ ayats, Islam 
apologetics. 

 

 

 

О.Аулін

 

УДК 316.3; 297 

 

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПАРАДИГМИ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ МУСУЛЬМАНСКОГО СВІТУ 

 
У статті О.Ауліна «Соціокультурні парадигми модернізації 

мусульманського світу» розглядаються причини та особливості соціокультурної 
модернізації сучасного мусульманського світу, а також визначаються умови, 
необхідні для оптимізації цього процесу. 

Ключові слова: мусульманська цивілізація, модернізація, ісламський світ, 
ісламізм, діалог цивілізацій. 

 

Сучасна мусульманська цивілізація чинить значний вплив на соціальне 

життя світової спільноти завдяки своєму високому культурному, 

економічному, демографічному й конфліктогенному потенціалу. У контексті 

руйнування однополярної системи світоустрою від початку нового 

тисячоліття роль ісламського чинника продовжує зростати. Ця тенденція 

відбувається в умовах системної кризи в мусульманських країнах
2
, 

                                                 

 О.Аулін – аспірант Національного авіаційного університету. 

2
 За винятком багатих країн Перської Затоки, в яких криза виявляється в меншій 

мірі внаслідок їх значних нафтових запасів. 
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радикальними проявами якої є, зокрема, насильницькі акції ісламських 

терористів у різних регіонах світу. На цьому тлі актуалізується рефлексія 

модернізації мусульманської общини (умми) як можливого джерела 

позитивних змін, зокрема для нинішньої України, де мусульмани – одна з 

найактивніших у соціально-політичному плані груп населення.  

 

Основний зміст статті. Основні соціально-філософські аспекти 

проблеми розробили А.Ан – Наїм, З.Бжезінський, А.Іонова, Л.Климович, 

С.Наср, М.Сапронова, М.Степанянц, А.Султангалієва, Л.Сюкияйнен, 

С.Хантінгтон, Дж.Еспозіто, П.Юсупов у другій половині минулого століття. 

Внаслідок цього виникла можливість, спираючись на роботи згаданих авторів, 

а також останні напрацювання Т.Алі, Г.Джемаля, Ж.Кеппеля, А.Муктадар 

Хана, А.Мухаметова, З.Левіна, Ф.Пертеса, М.Хатамі підійти до рішення задачі 

дослідження соціокультурних парадигм модернізації умми на початку XXI 

століття. 

Під час дослідження трансформаційних процесів у мусульманському 

світі вважається за доцільне розглядати феномен модернізації як складову 

частину загального соціально-історичного процесу й домінанту суспільного 

розвитку. При цьому основна функція модернізації – створення умов для 

адекватної реакції соціуму на виклики навколишнього середовища. Часовий 

проміжок – від моменту отримання незалежності більшістю мусульманських 

країн і заснування відповідної теорії – з другої половини XX століття до 

наших днів. Механізм модернізації полягає в культурному запозиченні й 

освоєнні інновацій. Атрибутом її виникнення є соціальна криза.  

Кризова ситуація в мусульманському світі фіксується більшістю 

дослідників. Користуючись визначенням Ю.Павленко, нинішній стан 

співвідношення понять «етносоціальний організм – природне середовище» 

цілком правомірно розглядати як соціальну кризу умми  

[Павленко Ю.В. История мировой цивилизации. – К.: Феникс, 2002. – C. 137-

139]. Вона виявляється в пріоритетному розвитку видобувних галузей 

економік мусульманських країн із одночасним відставанням у галузі 

наукоємних виробництв
3
. Серйозні проблеми спостерігаються в системі 

освіти, науки й соціального захисту. Демографічна ситуація характеризується, 

зокрема, наявністю значних незатребуваних людських ресурсів, міграція яких 

створює соціальну напругу в інших, переважно західних, суспільствах. 

Жорстке придушення внутрішньої опозиції й поразки в політичних і 

військових зіткненнях із Заходом та Ізраїлем також свідчать про необхідність 

кардинальних змін в ісламському світі. Інакше могутній конфліктогенний 

потенціал умми, який охоплює всі види міжконфесійних конфліктів, що 

визначені А.Арістовою (конфлікти конфесій, етноконфесійні конфлікти, 

геоконфесійні конфлікти), може реалізуватися назовні й привести до 

міжцивілізаційного зіткнення за сценарієм С.Хантінгтона.  
                                                 
3
 Окрім підприємств, пов'язаних з військовою сферою. 
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Природним виходом із ситуації, що склалася, є модернізація 

мусульманського світу. Консервація нинішнього стану умми гіпотетично 

можлива за рахунок автаркії. Проте останню заперечує досвід режиму талібів, 

що існував в унікальних соціально-географічних умовах Афганістану. 

Зважаючи на факт проживання значної кількості мусульман за межами 

ісламських держав, будівництво «нової залізної завіси» для всієї умми 

бачиться безперспективним.  

Початковою стадією модернізації, що припадає на 1950-1960-і роки 

минулого сторіччя, передбачалися істотні зміни відповідно до західних 

інноваційних моделей у всіх основних сферах життєдіяльності ісламського 

світу. Соціокультурна парадигма будувалася на основі дихотомії «традиція-

сучасність» і передбачала реформування за західними стандартами соціальних 

інститутів, політико-правової й освітньої систем, а також секуляризацію 

суспільного життя. Модернізація вважалася об'єктивним процесом розвитку в 

напрямку від традиційного суспільства до сучасного. «Як західні аналітики, 

так і мусульманські експерти були схильні вважати процес модернізації 

західного типу за необхідне й неминуче та, водночас, вважали релігію 

головною перешкодою на шляху політичних і соціальних змін у 

мусульманському світі» [Еспозіто Дж. Ісламська загроза / Міф чи реальність? 

– Л.: Кальварія, 1999. – C. 23].  

Перехідний процес набував рис соціальної революції. Деколонізація 

мусульманських держав супроводжувалася посиленням національної еліти 

прозахідної орієнтації. «Приблизно два-три десятиліття після краху 

колоніальної системи й вступу народів Сходу на шлях суверенної державності 

тон у мусульманському русі задавали в основному ті лідери, чия позиція була 

близька до офіційної стратегії розвитку, що «наздоганяє Захід» [Ионова А.И., 

Султангалиева А.К., Юсупов П.С. Современный ислам, человек и общество. – 

М.: Знание, 1991. – C. 19]. 

 Разом з тим, слід звернути увагу і на досить потужну опозицію 

модернізації з боку прихильників традиції. Соціальною базою 

неотрадиціонализму виступало, головним чином, мусульманське духівництво. 

Суть цього соціального явища полягала в спробі улема відповідати духові 

часу, нічого не змінюючи в традиційній доктрині ісламу.  

До другого етапу ісламської модернізації умовно можна віднести 

трансформаційні процеси 1960-1970-х років. У цей час вже позначилися явні 

невідповідності між цілями модернізації та її проміжними підсумками. 

Більшість соціальних проблем залишилися невирішеними. Посилювалася 

соціальна дезорганізація, спостерігалося зростання девіантної поведінки й 

злочинності. Рівень економічного розвитку західних країн, як і раніше, був 

недосяжним. У соціально-політичній сфері на хвилі націоналізму до влади в 

мусульманських країнах приходили лідери, які визначали політику 

ісламського світу до кінця сторіччя: М.Каддафі, С.Хусейн, Х.Ассад,  

Я.Арафат та інші. Втрачало актуальність пряме протиставлення сучасності й 

традиції. Остання виявляла стійкі адаптаційні властивості. «Елітарна 
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концепція мусульманських реформаторів та їх послідовників не могла 

потрощити ортодоксію, яка знаходить спосіб співіснування із сучасністю 

традиційними засобами» [Левин З.И. Реформа в исламе: быть или не быть? – 

М.: Крафт+, 2005. – C. 146]. Поступово відбувалася корекція соціокультурної 

парадигми, яка остаточно сформувалася в 1970-1980-х роках. 

Парціальна парадигма модернізації мусульманського світу передбачала 

здійснення трансформаційних процесів на основі матричної культури. 

Відмінними рисами часткової модернізації є відмова від периферійної 

інтеграції до цивілізації-еталону, опора переважно на внутрішні ресурси, 

освоєння зарубіжних інновацій з урахуванням власних релігійних імперативів.  

В останній чверті ХХ століття значна частина соціокультурних змін у 

мусульманському світі відбувалася на тлі ісламського відродження. У значній 

мірі ґенезі останнього сприяло те, що «ні ліберальний націоналізм, ні 

арабський націоналізм/соціалізм не виконали своїх обіцянок» [Еспозіто Дж. 

Ісламська загроза / Міф чи реальність? – Львів: Кальварія, 1999. – C. 28]. 

Основними рисами процесу відродження був відступ секуляризації й 

одночасне посилення релігійної складової соціуму. Незважаючи на значні 

зміни, викликані реалізацією модернізаційних проектів в економічній і 

соціальній сфері, у соціальному житті умми істотно зростала роль релігії, 

філософсько-релігійних учень і традицій. «З‘явився новий релігійний підхід, 

що ставить за мету вже не ухвалення світських цінностей, а повернення 

священних основ для організації суспільства, змінивши для цього суспільство, 

якщо необхідно» [Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ 

Москва, 2006. – C. 138-139].  

Заповнення релігією лакун, що утворилися в соціокультурній сфері 

після невдач прозахідних реформаторів і світських націоналістів, стає однією з 

причин виникнення ісламізму, для якого характерне посилення радикалізму 

мусульманських політичних рухів антизахідної, антимодернізаторської, 

антисекуляристської спрямованості [Левин З.И. Реформа в исламе: быть или 

не быть? – М.: Крафт+, 2005. – C. 148]. 

Соціокультурні парадигми модернізації, про які йшла мова вище, зробили 

істотний вплив на соціальне життя умми другої половини ХХ століття. 

Специфіка трансформаційних процесів, полягала в посиленні ролі ісламу в 

мусульманському світі як соціального, культурного і політичного регулятора. 

«Іслам – це не тільки релігія, а це і політика, і сім‘я, і побут, і багато-багато 

різних сфер життя. У цьому відношенні дійсно іслам претендує у вигляді 

шаріату… не тільки на регулювання поведінки мусульман в їх релігійному 

житті, але і все, і вся» [Сюкияйнен Л. Ислам и перспективы развития 

мусульманского мира. – http://www.polit.ru.lectures/2006/9/19/ sjukijaynen/ html]. 

У результаті початкова «прозахідна» модернізація мусульманського світу 

поступово перетворилася на синкретичну «ісламсько-західну». З одного боку, 

мусульмани «не відкидають урбанізацію, індустріалізацію, розвиток, 

капіталізм, науку й технологію, а також все, що ці речі означають для 

організації суспільства» [Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: 
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АСТ Москва, 2006. – C.146]. З іншого – для значної частини умми «традиція 

припускає священну, вічну, непорушну істину як непорушну мудрість, а також 

її постійну ефективність у різних умовах простору й часу» [Nasr S.N. 

Traditional Islam in the Modern World. – London – New-York, 1987. – P. 84.].  

Для позначення ситуації, що склалася, є доцільним звернутися до 

історичних паралелей розвитку антагоністичної західному лібералізму 

соціалістичної системи. При цьому розвиток подій у минулому свідчить про 

потенційну можливість (у разі відповідних досягнень мусульманського світу у 

військово-економічній сфері) глобального протистояння, але вже не на 

політико-ідеологічному, а на культурно-цивілізаційному рівні. 

Для встановлення «нового ісламського порядку» на сьогоднішній день 

існує ряд важливих передумов. Так, на думку Ф.Пертеса, дослідника 

німецького Інституту Міжнародних Справ і Безпеки, в короткочасній 

перспективі очікується серйозна трансформація соціально-політичної ситуації 

на Близькому Сході, яку викликано зміною генерацій еліт, що відбувається 

сьогодні. Генерація лідера палестинського опору Я.Арафата та правителів 

Бахрейну, Йорданії, Марокко, Сирії та ОАЕ, які пішли з життя в 1999-2000 рр., 

а також єгипетського президента Х.Мубарака, голови Лівійської Джамахирії 

М.Каддафі, сформувалася в основному на панарабському націоналізмі. 

Натомість їх спадкоємці: нинішній президент Сирії Б.Ассад, король Йорданії 

Абдулла, король Марокко Махаммед VI, лідер партії ФАТХ на західному 

березі М.Баргоуті, а також син президента Єгипту Г.Мубарак, не обтяжені 

негативним досвідом арабо-ізраїльських воєн і конфлікту західно-ліберальної 

та соціалістичної систем. Більшість молодих мусульманських лідерів мають 

якісну західну освіту, їм добре знайомі такі поняття як глобалізація й 

економічні реформи, вони не є релігійними фанатиками. У той же час нова 

мусульманська політична еліта є свідком двох воєн із режимом С.Хусейна, 

палестинської інтифади й терактів, що відбулися у США в 2001 році. Вибір 

цих людей та їх близького оточення робитиме значний вплив на подальший 

розвиток соціально-політичної ситуації в ісламському світі у той період, коли 

історичний процес підходить до чергової точки біфуркації й починається 

демонтаж однополярного світу [Perthes V. Arab Fathers and Sons. – 

http://www.project-syndicate.org/ commentary/ perthes1/].  

Політика мусульманських лідерів нового покоління зазнає певного 

впливу з боку сучасних ідеологів ісламізму, позицію яких багато в чому 

віддзеркалюють погляди Г.Джемаля и М.Муктадар Хана. Останній 

диференціює «ідеалістичний», «реалістичний» та «ісламістський» підходи до 

взаємин умми й західного співтовариства. Ідеалісти, на його думку, 

«концентрують увагу на позитивних аспектах Заходу, таких як демократія й 

права людини, а реалісти вважають за краще говорити про західний 

колоніалізм і витрати західної зовнішньої політики» [Хатамі С. Текст 

выступления на заседании ООН, посвященном диалогу цивилизаций. – 

http://iran.ru/rus/knigakhatami.php].  
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У своїх висновках М.Муктадар Хан спирається на позицію відомого 

реформатора М.Абдуха про Захід як «ісламський світ без мусульман» і аятоли 

Хомейні, який неодноразово стверджував, що Захід – втілений сатана, 

відповідальний за занепад мусульманського світу, та є ворогом умми номер 

один. Для М.Мухтадар Хана обидва підходи мають на увазі один одного й 

необхідні, але тільки як доповнення до такого, який відрізняється 

«збалансованістю й конструктивністю» та є сьогодні домінуючим дискурсом – 

ісламізму. На його думку, саме ісламізм може стати матрицею вибудовування 

дійсно рівноправного міжцивілізаційного діалогу, вільного від пригноблення 

мусульман Заходом.  

У свою чергу Г.Джемаль вважає Захід провідником ентропії, а іслам – її 

природним супротивником. Для того, щоб уникнути знищення 

мусульманської цивілізації, він пропонує завдати глобальної військово-

стратегічної й політичної поразки «системі», створеній «апологетами хаосу», і 

трансформувати ойкумену відповідно до справжньої авраамічної традиції, де 

іслам – єдиний шлях до істини [Джемаль Г.Д. Освобождение ислама. – М.: 

Умма, 2004. – C. 96-108].  

Обидва підходи швидше вписуються в хантінгтонівську концепцію 

зіткнення цивілізацій (і тому несуть потенційну загрозу світовій спільноті), 

аніж у запропоновану на рубежі сторіч іранським президентом М.Хатамі нову 

парадигму міжнародних відносин «діалогу культур і цивілізацій», яка також 

впливатиме на світобачення «молодого покоління» мусульманських лідерів.  

За логікою М.Хатамі, діалог повинен базуватися на принципах рівності 

сторін, терпимості й взаємної поваги, виразом яких стане уміння «почути» 

один одного. При цьому неприпустимим є «культурне панування» у формі 

привласнення будь-якою цивілізацією досягнень іншої, приниження або 

заперечення її соціально-історичної ролі. Велике значення також надається 

співвідношенню моралі й політики. Реалізації цієї концепції в політиці повинні 

сприяти адекватні зміни в етичній сфері. «Найважливішими умовами 

налагодження ―діалогу цивілізацій‖ є витримка, вірність зобов'язанням і 

співпраці в політиці й міжнародних відносинах. Понад те, ті уряди, які, 

спираючись на свою економічну й військову потужність, проявляють 

зарозумілість і визнають лише мову сили, удаючись до насильства й брехні 

заради забезпечення своїх інтересів, повинні знайти мудрість і перейти на 

мову діалогу, і це мусить виражатися в зміні не тільки політико-економічної 

термінології, а в сутності справи; у політиці належить об'єднати раціональне 

мислення з відчуттям доброзичливості по відношенню до людини» [Хатамі С. 

Текст выступления на заседании ООН, посвященном диалогу цивилизаций. – 

http://iran.ru/rus/knigakhatami.php]. 

Аналізуючи, крім перерахованих, релігійний, екологічний і теоретичний 

аспекти «діалогу культур і цивілізацій», а також звертаючи увагу на живий 

інтерес з боку вчених, політичних і суспільних діячів до концепції М.Хатамі, 

можна зробити висновок про те, що вона має реальні шанси стати основою 
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соціокультурної трансформації не тільки мусульманських, але й решти країн 

світу.  

До того ж, на думку відомого ісламознавця Ж. Кеппеля, в XXI сторіччі 

ісламізм зазнаватиме серйозних проблем в області ідеології. Йому «все важче 

закликати під свої прапори населення, а створена ісламізмом коаліція 

соціальних груп, спокушених перспективою швидкого захоплення влади, 

почала розпадатися» [Кеппель Ж. Джихад: Экспансия и закат исламизма. – М.: 

Ладомир, 2004. – C.15].  

У результаті нова ісламська еліта на рубежі зміни століть і тисячоліть 

отримала сприятливу можливість «полегшити зародження якоїсь 

мусульманської демократії, зумівши якимсь чином з‘єднати культуру й 

релігію з політичними та економічними реаліями» [Там само. – C. 350]. 

Висновки. Таким чином, натепер продовження модернізації 

ісламського світу є нагальною необхідністю. У цьому напрямі 

мусульманськими країнами досягнуті певні успіхи в соціальній, політичній та 

економічній сферах. Як і раніше, основним соціальним і культурним 

регулятором життєдіяльності умми залишається іслам. У зв‘язку з тим, що в 

даний час соціально-історичний процес підходить до чергової точки 

біфуркації, ісламському світові доведеться здійснювати вибір у рамках 

дихотомії «зіткнення цивілізацій» С.Хантінгтона або «діалогу культур і 

цивілізацій» М.Хатами. Як для самої умми, так і світової спільноти в цілому 

сьогодні особливо актуальною стає поява нової соціокультурної парадигми 

мусульманської модернізації, яка передбачатиме перехід до «ісламської 

демократії» на основі загальнолюдських цінностей, власних традицій і вже 

існуючого західного досвіду. «Людство сьогодні потребує не забуття одних 

духовних традицій в ім'я гегемонії інших, не антагоністичного їх 

протиставлення, а зусиль, скерованих на повноту використання всього 

історичного духовного багатства» [Степанянц М.Т. Мир Востока. – М.: 

Восточная литература, 2005. – C. 301]. 

 

 
А н о т а ц і ї 

 
В статье А.Аулина «Социокультурные парадигмы модернизации 

мусульманского мира» рассматриваются причины и особенности 
социокультурной модернизации современного мусульманского мира, а также 
определяются условия, необходимые для оптимизации этого процесса. 

Ключевые слова: мусульманская цивилизация, модернизация, исламский 
мир, исламизм, диалог цивилизаций.  

 
The article «Socioсultural paradigms of modernization of the moslem world» 

of Aulin A.A. briefly reviews the reasons and features of sociocultural modernization of 
the modern Muslim world, and also determines the terms necessary for optimization of 
this process. 

Key-words: Muslim civilization, modernization, Islamic world, Islamism, dialog 
between civilizations. 
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УДК 297, 329 

 

ГРОМАДСЬКА СКЛАДОВА 

У ФОРМУВАННІ РЕЛІГІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

МУСУЛЬМАН ДОНЕЧЧИНИ 

 
У статті І.Папаяні «Громадська складова у формуванні релігійної 

ідентичності мусульман Донеччини» автор аналізує вплив громадських 
організацій мусульман на конструювання релігійної ідентичності ісламського 
населення Донецького регіону. Базуючись на парадигмі соціально-
феноменологічного конструктивізму і розуміючи релігійну ідентичність як певний 
конструкт, автор доводить, що громадські організації мусульман, завдяки основним 
своїм завданням і особливостям діяльності, формують також і релігійну 
ідентичність ісламського населення регіону. 

Ключові слова: релігійна ідентичність, мусульманське середовище 
Донеччини, громадські організації мусульман. 

 

На сучасному етапі іслам є в світовому контексті однією з релігій, яка 

демонструє інтенсивну динаміку свого поширення. В кінці XX – на початку 

XXI ст. він справляє дедалі зростаючий вплив на сучасні – політичні, 

геостратегічні, етнічні й релігійні – взаємини в світі. Актуальність теми 

дослідження полягає в тому, що Україна, будучи активним членом світової 

спільноти, не йде осторонь глобальних процесів ісламського ренесансу. 

Понад те, вона є державою, на теренах якої за останні роки вище означені 

процеси значно употужнилися. Це зумовлено самим розміщенням держави, 

на порубіжжі двох великих цивілізацій, християнської та мусульманської, 

що, в свою чергу, детермінує неабияку концентрацію в географічному ареалі 

України полі-етнічного та полі-конфесійного елемента з ментальними 

особливостями східного (мусульманського) і західного (християнського) 

ґатунку. Особливістю процесів конструювання ісламської релігійної 

ідентичності в Україні є те, що поряд зі створенням релігійних громад 

виникають також і громадські організації та національно-культурні 

центри, які активно впливають на духовну складову ісламського населення. 

Вони об’єднують людей з метою здійснення заходів, спрямованих на 

вироблення певних «ідентифікаційних стилів».  

Отже, мета роботи полягає в огляді діяльності громадських 

організацій мусульман та виявленні впливу останніх (завдяки аналізу їх 

форми, змісту, особливостей формування і напряму дій тощо) на 

конструювання релігійної ідентичності ісламського населення Донеччини. 

Об’єктом роботи є процес конструювання релігійної ідентичності 

ісламського населення Донеччини. Предметом – громадська складова, 

завдяки якій іде конструювання релігійної ідентичності мусульман регіону.  
                                                 

 І.Папаяні – асистент кафедри філософії і релігієзнавства Державного університету 

інформатики і штучного інтелекту. 
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Для реалізації мети роботи пропонується розв’язати низку завдань: 1) 

виокремити громадські організації мусульман як специфічні форми об’єднань 

громадян, що сприяли конструюванню релігійної ідентичності мусульман; 2) 

відобразити процес конструювання релігійної ідентичності через 

характеристику діяльності громадських організацій мусульман, при 

розкритті їх форми, структури та основних напрямків роботи.  

Огляд літератури. Питання ісламу та ісламської ідентичності доволі 

широко розглядається українськими дослідниками, зокрема його 

концептуалізацією займаються відомі релігієзнавці: А.Колодний, 

Л.Филипович, О.Саган, М.Кирюшко, О.Ярош [Релігія і нація в суспільному 

житті України й світу [Текст] / За ред. Л.О. Филипович. – К.: Наукова 

думка, 2006. – 286 с.]. Докладно проблема ісламу в світі та Україні 

розкривається також молодими дослідниками в збірці «Іслам: історія, 

сутнісні виміри та сучасні тенденції», яка була видана за матеріалами VII 

міжнародної молодіжної релігієзнавчої школи, під редакцією Л.Владиченко і 

Т.Хазир-Огли [Іслам: історія, сутнісні виміри та сучасні тенденції. 

Матеріали VII міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи 

[Текст] / Наук. ред. Л.Д. Владиченко, Т.В. Хазир-Огли. – К., 2008. – 292 с.]. 

Питання ісламської ідентичності в Україні знаходяться у фокусі уваги 

вчених-сходознавців І.Семиволос, О.Богомолова, С.Данилова, Г.Яворської, 

зокрема у науковій збірці «Ісламська ідентичність в Україні» [Богомолов О., 

Данилов С., Семіволос І., Г. Яворська. Ісламська ідентичність в Україні 

[Текст] / За ред. О.Богомолова. – К.: «АМЕS», 2005 – С. 39]. Однак, 

дослідження ролі саме громадських організацій мусульман у конструюванні 

релігійної ідентичності ісламського населення в конкретному регіоні є 

недостатньо актуалізованим у науковому дискурсі, тому потребує 

докладного розгляду. 

 

Основний зміст статті. Насамперед, слід визначитися у питаннях, які 

наразі доволі активно дискутуються представниками напрямку практичного 

релігієзнавства. А саме, що і як розуміти під релігійною ідентичністю і яким 

чином відбувається процес формування останньої.  

Виходячи з філософської парадигми феноменологічного 

конструктивізму, релігійну ідентичність автор розглядає як соціально-

психологічний конструкт. Інтенційний принцип свідомості (що здійснюється 

особою як інтеріоризація соціального та об‘єктивація індивідуального) 

скерованої на предмет або явище, що має в певній культурі священну 

(релігійну) природу, конструює особистісний і соціальний виміри релігійної 

ідентичності індивіда. Конструктивістський підхід, який використовується 

при розгляді питання релігійної ідентичності, через поєднання досі 

непримиренних антитез суб‘єктивного і об‘єктивного знімає питання 

однобічного розгляду всього релігійного комплексу або через призму 

індивідуального, або соціального. Відтак соціально-феноменологічний 

конструктивізм дає змогу подолати опозицію між індивідом і суспільством. 
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Хоча повністю відійти від ессенціальної трактовки релігійної ідентичності є 

неможливим, адже навіть найвиразніший конструктивний підхід має 

ессенціальні припущення. Однак, деконструкція ессенціального в підході до 

релігійної ідентичності і актуалізація конструктивного потрібна не для того, 

щоб її повністю відокремити від традиції, з подальшим повним 

методологічним запереченням важливої ролі останньої, а, навпаки, для 

виявлення всієї повноти, складності та неоднозначності процесів, які 

пов‘язані з формуванням, розвитком та функціонуванням феномену 

релігійної ідентичності. 

Як окремий випадок соціальної ідентичності, релігійну ідентичність 

можна вважати однією з форм відображення під певним кутом соціальної 

реальності, що походить від процесу створення і конструювання образу 

соціального світу. Під конструюванням автор розуміє приведення в систему 

інформації про світ, організація цієї інформації у сполучені структури з 

метою осягнення її змісту. Результатом цього процесу виступає зведений 

онтологічний образ світу, який постає перед індивідом у вигляді певної 

соціальної реальності, в нашому випадку релігійної.  

Конструювання релігійної ідентичності в повсякденні розгортається і 

актуалізується на рівні двох умовно окреслених практик – дискурсивних і 

недискурсивних. Рівень недискурсивних (іншими словами тілесних) практик 

представляє собою певний набір візуальних, слухових, тактильних, образів, 

за допомогою яких конструюється та чи інша релігійна ідентичність. В 

процесі такого відтворення важливу роль відіграють естетичні фактори – 

маркери релігійної ідентичності, які можна сприймати на візуальному 

слуховому і тактильному рівнях. Інтенція свідомості на даний маркер 

відтворює або позитивний елемент релігійної ідентичності, тобто віруючий 

знаходить своїх одновірців і намагається приєднатися до їхнього загального 

«Ми» або, навпаки, саме ці маркери стають тими важливими елементами, на 

основі яких конструюється власна ідентичність за принципом: «Ми не Вони», 

а «Ми». Дискурсивний рівень конструювання релігійної ідентичності 

(останній можна окреслити як рівень «мови в мові») розгортається завдяки 

«нарраціям». Він є доволі складним і багатовимірним, адже включає в себе 

чимало елементів, починаючи від соціокультурного середовища і процесу 

ідентифікації аж до так званих оповідей (іншими словами нарративів), що 

забезпечують трансляцію певного досвіду, який в дослідницькій літературі 

окреслюється як «колективна пам‘ять». 

На думку автора, громадська організація в ісламському середовищі є 

специфічною формою і важливим каналом актуалізації, артикуляції, 

трансляції, відтворення конструктів, що складають релігійну ідентичність 

мусульман. Виникаючи у державах, які проводять світську внутрішню і 

зовнішню політику, в інорелігійному та іноетнічному середовищі, громадські 

організації мусульман стають «лакмусом», який відображає запити громадян, 

їх вимоги в культурній, релігійній та соціальній сферах.  
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В мусульманському середовищі Донеччини громадський рух, поруч з 

релігійним, є активною формою, що конструює релігійну ідентичність. 

Аналізуючи діяльність ісламських громадських організацій Донеччини 

можна стверджувати, що громадський рух мусульман є більш прийнятним 

серед ісламського населення. На наш погляд, це стає можливим завдяки 

декільком аспектам. По-перше, громадський рух не є дуже клерикалізованим, 

що в свою чергу дає змогу участі в ньому клерикально незаангажованої 

інтелігенції, яка стає провідною рушійною силою в такому русі. По-друге, 

формуючи на основі вчення ісламу ідентифікаційні конструкти, громадська 

організація тим самим через активну соціально-політичну позицію 

популяризує ісламське вчення як серед мусульман, так і серед іновірців. 

Найбільш помітною і показовою в цьому плані є діяльність міжобласної 

асоціації громадських організацій «Арраїд», яка представлена на Донеччині 

організацією «Аль-Амаль». Остання в своїй діяльності спирається на кращі 

організаційні розробки близькосхідних ісламських громадських рухів 

[Ісламська ідентичність в Україні [Текст] / За ред. О.Богомолова, С.Данилова, 

І. Семіволос, Г. Яворської. – К.: «АМЕS», 2005 – С. 39]. Організація в своїй 

програмі виокремлює наступні завдання роботи: пропаганда 

загальнолюдських цінностей добра і милосердя, гуманізму и справедливості, 

здорового способу життя і толерантності, виховання повноцінної 

особистості; проведення благодійних акцій, надання соціальної допомоги 

нужденним, опікунська діяльність в медичній царині, виховні заходи серед 

молоді; культурно-просвітницька діяльність. 

Поруч із загальноукраїнськими громадськими організаціями, які 

позиціонують себе як над-етнічні мусульманські об‘єднання, існують 

організації етнорелігійного спрямування. Останні, в свою чергу, 

репрезентують етнічні спільноти, що сповідують іслам. До даної групи 

можна віднести, зокрема, культурні центри: Татарський культурний центр, 

Конгрес азербайджанців Донбасу тощо. Ці організації стоять на позиціях 

відродження етнічної самобутності, однією із складових якої є поширення 

ісламських релігійних традицій. Робота в них спрямовується головно на 

формування етнічної самосвідомості при використанні освіти, релігії, історії 

тощо. Зокрема, татарський культурний центр, створений в 1998 році, за 

період свого існування проводив наступні культурно-освітні акції: участь у 

виставці «Золотоординські мусульманські давності»; участь у всеукраїнській 

конференції «Соціальний захист в національних спільнотах України»; участь 

в київському сабантуї; створення телевізійного фільму про татарську 

діаспору міста Донецька; створення інформаційного центру по зв‘язкам із 

закордонною діаспорою; участь у фольклорному фестивалі національних 

меншин Донецької області; участь в етнічній програмі «Казань для татарської 

діаспори»; проведення Сабантуя «Донбас – 2005» [Козловський І.А. 

Своєрідність розвитку ісламського фактору в умовах Донецького регіону 

[Текст] /І.А. Козловський // Українське релігієзнавство. Буття ісламу в 

Україні та світі: історія та сьогодення. – К., 2004. – С. 178-182].  
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Аналізуючи наведені вище форми роботи, можна говорити про етнічну 

замкненість подібних громадських організацій. Їх діяльність, в кращих 

традиціях діаспорних етносів, спрямована на задоволення вузьких етнічних, 

подекуди сімейно-корпоративних інтересів. Іслам в цьому випадку стає 

формою ідентифікації етнічної самосвідомості. Виходячи з аналізу діяльності 

даних організацій, можна стверджувати, що вони конструюють ідентичність 

лише представників етнокультурних діаспорних груп мусульман Донеччини, 

а не всього ісламського населення. 

 Розглядаючи діяльність ісламських громадських організацій, слід 

також зосередитися на аналізі їх програмних документів. На думку автора, 

вони є, так би мовити, особливим нарративним матеріалом, який, по-перше, 

(на рівні організації) окреслює загальний напрямок її діяльності в рамках 

суспільного простору, а, по-друге, (на рівні окремого члена організації), надає 

взірці для особистісної і соціальної ідентифікації. Здійснити аналіз 

програмних документів пропонується наступним чином: а) розглянути 

статути мусульманських громадських організацій, що існують в Донецькій 

області; б) порівняти їх зі статутами мусульманських релігійних громад. 

Даний підхід надасть нам можливість виявити специфічні особливості 

конструювання релігійної ідентичності в ісламському середовищі. 

Пропонується провести огляд статутів: 1) Громадської організації 

«Донецький обласний культурний і науко-просвітницький центр ісламу»; 2) 

Донецької міської організації студентів «Аль-Амаль», що є складовою 

частиною МГО Арраїд; 3) Донецького обласного татарського культурного 

центру; 4) Релігійної громади міста Сніжне «Ісламія».  

Планується дослідити наступні складові: мета та завдання громадської 

та релігійної організації; загальні положення або правовий статус; форми 

діяльності; керівні органи та структура.  

Так, в контексті загальних положень, правового статусу організацій 

виокремлюємо наступні дані: 1) громадська організація Донецький обласний 

культурний і науко-просвітницький центр ісламу: «Центр є громадською 

організацією що створена на принципах добровільності та єдності інтересів її 

засновників для реалізації своїх прав і свобод. Стати членом центру можуть 

бути люди, що досягли 18-річного віку, що визнають устав та мають спільні 

інтереси в професійній та особистій специфіці діяльності центру»; 2) 

Донецька міська організація студентів «Аль-Амаль»: «Донецька міська 

організація студентів «Аль-Амаль» є громадською організацією студентів, 

що сприяють духовному вдосконаленню ідеалів східної культури. Заснована 

22 серпня 1996 року»; 3) Донецький обласний татарський культурний центр: 

«Донецький обласний культурний татарський центр. Заснований у квітні 

1998 року»; 4) Релігійна громада «Ісламія»: «Релігійна громада «Ісламія» є 

добровільним об‘єднанням віруючих громадян, що сповідують вчення 

ісламу. Громада здійснює свою діяльність відповідно до вчення ісламу, 

Конституції та Законів України».  
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Щодо мети та завдань організацій: 1) Донецький обласний 

культурний і науко-просвітницький центр ісламу: «Метою створення центру 

є вивчення основ ісламу, а також культури арабського світу і інших країн, 

сповідуючих іслам. До завдання центру входить тлумачення релігії іслам та 

доведення цих знань до суспільства, встановлення різних зв‘язків між 

народами, що сповідують іслам, співдопомога у міжконфесійному діалозі 

проведення благодійних акцій»; 2) організація студентів «Аль-Амаль»: 

«Організація АльАмаль покликана укріплювати мораль серед студентів, 

задоволення їх культурних і соціально-економічних потреб, юридичного 

захисту тощо. Організація «Аль-Амаль» незалежна у своїй діяльності, від 

держави та релігійних конфесій. «Аль-Амаль діє на принципах 

добровільності, рівності, законності і гласності»; 3) Донецький обласний 

татарський культурний центр: «Мета – задоволення та захист соціальних, 

економічних, творчих, національно-культурних та інших інтересів своїх 

членів, що мешкають в Донецькій області. Піднесення національної 

свідомості, відродження і розвитку культури та мови татарського народу. 

Завдання – сприяє реалізації Закону України «Про національні меншини 

України», надає допомогу своїм членам у вивченні історії та культури 

татарського народу»; 4) Релігійна громада «Ісламія»: «Мета – забезпечення 

доступності обрядів, молитов її членам, а також тим, хто бажає її членства, 

духовно виховувати віруючих в дусі ісламу, відродження національних 

традицій мусульман, проведення національних релігійних обрядів».  

Стосовно форм діяльності організацій: 1) Донецький обласний 

культурний і науко-просвітницький центр ісламу – не зазначає; 2) організація 

студентів «Аль-Амаль»: «ведення господарської діяльності; співпраця з 

міжнародними неурядовими організаціями, підтримка з ними контактів, 

створення регіональних представництв, ЗМІ, лекційно-просвітницька робота 

з вивчення арабської мови та культури, проведення конференцій, семінарів, 

лекцій, створення асоціацій, створення і участь в діяльності неурядових 

організацій»; 3) Донецький обласний татарський культурний центр: 

«організація фольклорних груп та ансамблів, рекламно-видавнича діяльність, 

сприяння розвитку народно-прикладних та інших видів народної творчості, 

проведення науково-громадських практичних досліджень у сфері етнографії, 

релігії, відновлення архітектурних пам‘яток, організація недільних 

загальноосвітніх татарських шкіл; благодійність»; 4) Релігійна громада 

«Ісламія»: «громада проводить богослужіння, релігійні обряди, церемонії, 

виготовляє та експортує предмети релігійного змісту, громада має право 

засновувати будівельні, реставраційно-будівельні, господарські, видавничі 

підприємства, засоби масової інформації, недільні школи, гуртки»
4
.  

                                                 
4
 Статут релігійної громади мусульман Ісламія 12.06 2000. / Поточне діловодство 

релігійної громади мусульман «Ісламія». – Протокол ғ 345 від 12.06.2000 р.; Устав 

общественной организации Донецкий обласной культурный и научно-

просветительский центр ислама от 18.05.1993 г. / Текущее делопроизводство 

общественной организации Донецкий обласной культурный и научно-
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Таким чином, спираючись на подані матеріали, можна стверджувати, 

що в ісламському середовищі Донеччини існують дві узагальнені форми 

громадських організацій. Одну з них можна охарактеризувати як суто 

«етнічну», спрямовану на підтримку культури етносу, складовою якої є 

релігія ісламу (сюди можна віднести всі етнічні, культурні рухи, асоціації, 

об‘єднання тощо). Іншою формою громадських організацій є організації типу 

«Арраїд». В процесі розвитку громадські організації, як першого так і 

другого ґатунків, набували більш-менш чітких форм та методів діяльності. 

Однак, незважаючи на розбіжність у базових підходах, основні 

ідентифікаційні конструкти, які задаються громадськими організаціями в 

ісламському середовищі Донеччини, все ж таки лишаються однаковими. 

Зокрема, всі організації в своїх завданнях декларують наступні напрямки 

своєї діяльності: освітній – поглиблення знань з мови, культури; задоволення 

національно-культурних потреб членів товариства, збереження та поширення 

національно-культурних традицій, звичаїв, забезпечення інформаційних 

запитів, проведення мистецьких заходів, фестивалів, налагодження 

міжнародних зв‘язків з іноземними країнами.  

Так само можна спостерігати деяку подібність у структурах 

організацій. Доволі прийнятною серед громадських організацій мусульман є 

структура т.зв. обраного голови та спеціальних органів управління. Нарешті, 

уніфікованими є і форми діяльності, однак, коефіцієнти активності 

громадських організацій в соціально-політичному дискурсі регіону – дуже 

різні. Зокрема, мережева структура «Арраїду» – «Аль-Амаль», завдяки її 

наднаціональному підходу, посідає дуже активну позицію в ісламському 

середовищі регіону. Наднаціональна позиція сприяє об‘єднанню навколо цієї 

організації представників різних етносів, що сповідують іслам. Можна 

зробити припущення, що в подальшому дана організація може стати такою 

собі парасольково-мережевою структурою, до складу якої увійдуть і етнічні, і 

релігійні організації ісламського населення регіону. На базисі цієї організації 

буде створюватись нова мережа ісламських організацій, яка буде доволі 

мобільною, соціально та політично активною у відстоюванні інтересів всіх 

мусульман, незважаючи на їх етнічну та соціально-політичну приналежність. 

(Підтвердженням цьому є створення в 2008 р. фактично при сприянні НГО 

«Арраїд», ще одного Духовного управління мусульман України - «Умма»).  

Висновки. Конструюючи ідентичність ісламського населення 

Донеччини, громадські організації актуалізують наступні напрямки 

діяльності: а) збереження відданості мусульманській традиції; б) фактичне 

залучення до цієї традиції осіб, вихованих у недостатньо релігійних умовах, 
                                                                                                                                                         

просветительский центр ислама. – Протокол ғ1 от 05.05.1993 г.; Устав Донецкой 

городской организации студентов «Аль-Амаль» от 22.08.1996 г. / Текущее 

делопроизводство Донецкой городской организации студентов «Аль-Амаль». – 

Протокол ғ3 от 22.08.1996 г.; Устав Донецкого обласного татарского культурного 

центра / Текущее делопроизводство Донецкого обласного татарского культурного 

центра. – Протокол ғ 326 от 21.04.1998 г. 
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недостатньо обізнаних із засадами ісламу, з відсутньою ґрунтовною 

мусульманською освітою; в) запрошення місіонерів з інших ісламських країн, 

відрядження своїх кадрів, підготовка незначного числа служителів в медресе; 

г) активізація зовнішньополітичних зв‘язків з ісламськими країнами, що 

сприяють збільшенню кількості релігійно-освітніх центрів та культових 

споруд. Справді, привертає увагу висока динаміка розвитку 

інституціональної мережі мусульман. Втім, вироблення єдиного 

ідентифікаційного конструкту для всього ісламського населення регіону 

заради його загальної інтеграції все ще має декларативний стан. Подальші 

наукові розвідки в цьому напрямі автор вбачає в аналізі нарративів, що 

конструюються представниками інших конфесій щодо мусульман, та їх 

впливу на міжконфесійну взаємодію мусульман і християн в регіоні.  

 
 

А н о т а ц і ї 
 

В статье И.Папаяни «Общественная составляющая в формировании 
идентичности мусульман Донецкого региона» автор анализирует влияние 
общественных организаций мусульман на конструирование религиозной 
идентичности исламского населения Донецкого региона. Базируясь на парадигме 
социально-феноменологического конструктивизма и понимая религиозную 
идентичность как определенный конструкт, автор отстаивает мысль о том, что 
общественные организации мусульман благодаря основным своим заданиям и 
особенностям деятельности, формируют также и религиозную идентичность 
исламского населения региона. 

Ключевые слова: религиозная идентичность, мусульманская среда 
Донецкого региона, общественные организации мусульман. 

 
In given article “The public component in the forming of identity of Moslems 

of Donetsk region” by I.Papayani, the author analyzes influence of public 
organizations of Moslems on designing of religious identity of the Islamic population of 
Donetsk region. Being based on a paradigm of socially-phenomenological 
constructivism and understanding religious identity as defined construct, the author 
defends thought that public organizations of Moslems thanks to the basic tasks and 
features of activity, form as well religious identity of the Islamic population of region. 

Key-words: religious identity, Islamic population of Donetsk region, public 
organizations of Moslems. 
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О.Кисельов

  

УДК 21:316 

 

МУСУЛЬМАНО-ХРИСТИЯНСЬКІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ 

У СВІТЛІ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
У статті О.Кисельова «Мусульмано-християнські відносини України у 

світлі соціологічних досліджень» аналізуються результати вивчення 
громадської думки населення щодо ісламу та мусульман, а також ставлення 
мусульман до християнства і простежується динаміка змін у цьому ставленні. 

Ключові слова: соціологічні дослідження, громадська думка, мусульмано-
християнські відносини, православні, мусульмани. 

 

У ситуації релігійного плюралізму, що є однією з найголовніших 

характерних рис релігійного життя України, як для дослідників-

релігієзнавців, так і для пересічного громадянина, особливо цікавою і 

гострою постає проблема взаємовідносин між різними віросповіданнями. 

Якщо говорити про міжрелігійні відносини, то не буде помилкою ствердити, 

що найпомітнішим тут постають ті, де суб’єктами виступають 

християни та мусульмани.  

Вивчення мусульмано-християнських відносин можливе у кількох 

векторах: дослідження позицій офіційних представників релігійних 

організацій, контент-аналіз релігійних ЗМІ, анкетне опитування віруючих 

тощо [Кисельов О.С. Вивчення мусульмансько-христианских відносин в 

Україні: завдання, методи та проблеми // Наука. Релігія. Суспільство. – 

2009. – № 1. – С. 119-122]. 

Метою даної статті є аналіз результатів вивчення громадської 

думки населення України щодо ісламу та мусульман, а також мусульман по 

відношенню до християнства, і простеження динаміки змін у цьому 

ставленні. Очевидно необхідні декотрі попередні пояснення щодо 

необхідності такого аналізу. Як показують усі соціологічні дослідження, що 

проводилися в Україні – більшість населення в Україні ідентифікує себе із 

християнством, а серед християнських конфесій із православ’ям (наприклад, 

згідно опитування, що проходило у рамках Програми міжнародного 

соціального дослідження (ISSP — International Social Survey Programme), 

проведеноuj у 2008 р., до православного віросповідання віднесли себе 82 % 

українців [Паращевін М. Релігія та релігійність в Україні / За ред. С.Макеєва. 

Переднє слово О.Іващенко. – К.: Інститут політики, Інститут соціології 

НАН України, 2009/ - C. 21]). Ми будемо використовувати дані 

загальноукраїнських та регіональних (кримських) досліджень, в яких серед 

респондентів є певна частка невіруючих та послідовників інших релігій, 
                                                 

 О.Кисельов – канд. філос. н., учений секретар Інституту філософії імені Г.С. 

Сковороди НАН України, член Правління Молодіжної асоціації релігієзнавців. 
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тобто, котрі фактично виходять за рамки нашого аналізу. Проте за браком 

спеціальних досліджень, що проводились би виключно у середовищі віруючих, 

такі дослідження певною мірою заповнюють дану прогалину. Відповідно 

дані таких досліджень (особливо, коли в них немає диференціації відповідей 

за конфесійною чи світоглядною ознакою) ми маємо інтерпретувати не як 

ставлення виключно християн до мусульман чи ісламу, але й, в тому числі, як 

ставлення світського населення. 

Порівнюючи дані окремих досліджень необхідно брати до уваги, що 

абсолютно валідне порівняння можливо лише при однаковому формулюванні 

запитань та тотожній вибірці. Тому, оскільки ми використовуватимемо 

дані соціологічних досліджень, що проводилися різними соціологічними 

центрами та з нетотожними запитаннями і вибіркою, то необхідно 

пам’ятати, що паралелі, які ми проводитимемо тут, не є абсолютними.  

 

Основний зміст статті. Найбільш гостро питання про відносини 

християн та мусульман постають у Автономній Республіці Крим, що 

пов‘язано із тим, що саме на півострові проживає найбільша кількість 

мусульман країни. Для прикладу – якщо загальноукраїнські дослідження 

виявляють серед респондентів до 1 % мусульман [Інформаційні матеріали 

соціологічного національного дослідження «Релігія і Церква в сучасній 

Україні» (листопад 2003 р.). / Незалежна фірма «Юкрайніан соціолоджі 

сервіс». – К., 2003. – С. 3], тобто знаходяться у рамках похибки, то 

соціологічні дослідження Криму виявляють їх більше 15 % [Суспільно-

політичні, міжнаціональні та міжконфесійні відносини в автономній 

республіці Крим: стан, проблеми, шлях вирішення. Робочі матеріали до 

Фахової дискусії на тему «АР Крим сьогодні і завтра: територія ризику чи 

зона конфлікту?» 18 грудня 2008 р. / Центр Разумкова. – К., 2008. – С. 7]. 

Згідно типології регіонів України, запропонованої співробітниками Центру 

близькосхідних досліджень, АР Крим є регіоном з найбільш високою 

кількістю мусульман (272,2 тис.), натомість Донецька область (36,2 тис.) вже 

відноситься до категорії «велика кількість» [Исламская идентичность в 

Украине / А.В. Богомолов, С.И. Данилов, И.Н. Семиволос, Г.М. Яворская / 

Пер. с укр. – Изд. 2-е, доп. – К.: ИД «Стилос», 2006. – С. 24-25]. 

Одним серед найцікавіших, з релігієзнавчої точки зору, соціологічних 

досліджень, що виявляли громадську думку населення півострову є 

дослідження Центру Разумкова 2008 р., оскільки поставленні респондентам 

питання охоплюють доволі широке коло релігійних проблем, а у матеріалах 

дослідження представлені кореляції відповідей на всі питання із конфесійною 

приналежністю респондентів. Що стосується безпосередньо нашого об‘єкту 

зацікавлення, то Центр Разумкова пропонує вельми цікаві дані. По-перше, 

мешканці Криму відповіли на запитання «Як Ви ставитесь до релігійних 

організацій, що представляють віру, відмінну від Вашої?». Отримані 

дослідниками відповіді [Суспільно-політичні, міжнаціональні та 

міжконфесійні відносини в автономній республіці Крим: стан, проблеми, 
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шлях вирішення. Робочі матеріали до Фахової дискусії на тему «АР Крим 

сьогодні і завтра: територія ризику чи зона конфлікту?» 18 грудня 2008 р. / 

Центр Разумкова. – К., 2008. – С. 60] ми подамо у таблиці: 

 

Як Ви ставитесь до релігійних організацій, що представляють віру, відмінну 

від Вашої? 

відповіді / респонденти 

Усі 

мешканці 

АРК 

Віруючі 

УПЦ 

Віруючі 

УПЦ КП 
Мусульмани 

1. Терпимо 31,7 % 35,6 % 22 % 32,2 % 

2. Позитивно 29,5 % 33,4 % 37,6 % 37,5 % 

3. Негативно 2,4 % 2,6 % 2,4 % 7,8 % 

4. Надаю посильну 

допомогу в їх 

діяльності 

2,3 % 1,3 % 3,1 % 1,8 % 

5. Борюся з ними мірою 

власних сил і 

можливостей 

1 % 0,3 % 0 % 2,3 % 

6. Мені вони байдужі  29,1 % 24,8 % 28,9 % 14,4 % 

7. Інше 0,3 % 0,3 % 0,7% 0 % 

8. Важко відповісти 3,7 % 1,7 % 5,3 % 4 % 

 

Відзначимо, що позиції православних в контексті нашої проблеми 

необхідно обережно інтерпретувати, оскільки респонденти відповідаючи на 

питання не обов’язково мали на увазі мусульман. Відповіді могли 

стосуватися як представників протилежної православної церкви, так і 

протестантів («сектантів»). Узагальнюючи позитивне (відповіді 1 і 4) і 

негативне ставлення (відповіді 3 і 5) і об’єднуючі позиції православних 

відзначимо маємо наступну картину: 

 

Ставлення / віруючі православні мусульмани 

Позитивне 30,6 % 39,3 % 

Негативне 2,65 % 10,1 % 

 

Тобто, підсумовуючи дані, ми бачимо, що серед православних у 

порівнянні із мусульманами менше тих, хто ставиться до інорелігійних 

позитивно, але серед них і менше тих, хто має негативне ставлення.  

Для того, аби ці цифри були краще зрозумілими, наведемо для 

порівняння дані кількох інших соціологічних досліджень, що проводилися в 

Україні. У цьому відношенні цікавим є дослідження, що проводилося ще у 

1999 році. Тоді, серед російського населення Криму 23 % респондентів 

заявили, що з повагою ставляться до мусульман, 19 % – не люблять їх і 58 % 

– заявили про байдужість [Результаты социологического исследования 

«Социально-экономические проблемы населения крымско-татарского 
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населения Крыма». – Севастополь, 1999. – С. 33]. Враховуючи, відсутність 

данних конфесійної приналежності респондентів цього дослідження, 

відзначимо принагідно, що коливання позицій між національною та 

конфесійною приналежністю – українці – УПЦ КП, росіяни – УПЦ, у 

дослідженні Центру Разумкова, не перебільшує 5 % [Суспільно-політичні, 

міжнаціональні та міжконфесійні відносини в автономній республіці Крим… 

- С. 60]. Відповідно, ми можемо з великою долею вірогідності констатувати, 

що динаміка направлена у сторону зменшення негативного ставлення до 

мусульман у Криму з боку православного населення.  

Про динаміку зменшення кількості негативно налаштованих щодо 

інорелігійних організацій вказує порівняння дослідження Центру Разумкова 

із опитуванням, що проводилося у 2004 р. Центром етносоціальних 

досліджень Таврійського національного університету у м. Сімферополі [Див: 

Толерантність: сфера міжконфесійних відносин. Релігієзнавчий аналіз / 

Упор., автор передмови Л.О. Филипович. – К.: ЦеРІС, 2004. – С. 179]. 

 

Порівняльна таблиця відповідей сімферопольців досліджень Центру 

етносоціальних досліджень (ЦЕД) і Центру Разумкова (ЦР) 

Ставлення до представників інших релігійних груп 

Відповіді / дослідження ЦЕД (2004 р.) ЦР (2008 р.) 

1. Терпимо 53,7 41,4 

2. Позитивно - 21,6 

3. Негативно 8,3 2,6 

4. Надаю допомогу - 1,6 

5. Готовий до співробітництва 2,3 - 

6. Борюся із ними 0,7 0,4 

7. Байдуже (нейтрально) 12,7 29,5 

 

Порівнюючи наведенні дані, необхідно констатувати, що позитивне 

ставлення (відповіді 1 і 2) мешканців м. Сімферополь збільшилося майже на 

10 %, а негативне ставлення (відповіді 3 і 6) зменшилося на 6 %. На жаль, 

наявні у нас матеріали не дають можливості прослідкувати динаміку по 

конфесійних групах. 

У загальноукраїнському контексті можемо констатувати, що ставлення 

до мусульман в АРК є набагато позитивнішим, оскільки, згідно із даними 

національного дослідження «Юкрайніан соціолоджі сервіс» 2003 року лише 

12,4 % респондентів ставляться позитивно до ісламу, 39,6 % – ставляться 

байдуже і 14,6 % респондентів мають негативне ставлення [Інформаційні 

матеріали соціологічного національного дослідження «Релігія і Церква в 

сучасній Україні» (листопад 2003 р.). / Незалежна фірма «Юкрайніан 

соціолоджі сервіс». – К., 2003. – С. 5]. Тобто у загальноукраїнському 

масштабі соціальне дистанціювання громадян України від ісламу набагато 

більше, аніж серед населення Криму. Ймовірно, це необхідно пояснювати 

тим, що мешканці Криму постійно, у повсякденному житті стикаються із 
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мусульманами і відповідно вони не постають в образі «Чужого» і 

«Невідомого». Більше того, така висока толерантність кримчан співіснує із 

«цілеспрямованою антитатарською та ісламофобською інформаційною 

кампанією» [Суспільно-політичні процеси в АР Крим: основні тенденції. / 

Ю. Тищенко, Р. Халілов, М. Капустін; Український незалежний центр 

політичних досліджень. – К., 2008. – С. 17].  

Що стосується безпосередньо оцінки міжрелігійних відносин, то 

дослідження Центру Разумкова дає вельми цікаві данні для інтерпретації – з 

точки зору кримчан для АРК набагато актуальнішою є проблема 

міжнаціональних, аніж міжрелігійних відносин [Суспільно-політичні, 

міжнаціональні та міжконфесійні відносини в автономній республіці Крим… 

- С. 27]: 

 

Наскільки актуальними для АР Крим є наведені проблеми? 
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відповіді / 

респонденти 

Усі меш-

канці 

АРК 

Віруючі  

УПЦ 

Віруючі 

УПЦ КП 

Мусульмани 

Надзвичайно 

актуальна 
16,9 % 23,2 % 14,7 % 9,6 % 

Певною мірою 

актуальна 
41,6 % 41,2 % 26,3 % 57,7 % 

Малоактуальна 25 % 19 % 30,2 % 21,4 % 

Проблеми взагалі 

не існує 
8 % 9,3 % 21,8 % 5,3 % 

Важко відповісти 8,5 % 7,3 % 7 % 6 % 
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Надзвичайно 

актуальна 
8,5 % 13,2 % 7 % 3,8 % 

Певною мірою 

актуальна 
21,1 % 25,3 % 21,3 % 20,6 % 

Малоактуальна 27,7 % 25,1 % 19,2 % 33,7 % 

Проблеми взагалі 

не існує 
32,2 % 26,4 % 38,5 % 36,4 % 

Важко відповісти 
10,5 % 10 % 14 % 

5,5 % 

 

Узагальнюючи позитивні відповіді щодо актуальності 

міжнаціональних та міжконфесійних відносин (відповіді «Надзвичайно 

актуальна» і «Певною мірою актуальна») і, водночас, об‘єднуючи позиції 

православних різних юрисдикцій, маємо таку картину: 

Ставлення / віруючі православні мусульмани 

Міжнаціональна напруженість 

є актуальною 
52,7 % 67,3 % 

Міжрелігійна напруженість є 

актуальною 
33,4 % 24,4 % 
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Ці данні можна інтерпретувати наступним чином. Усі існуючі 

конфлікти, що виникають на півострові, навіть якщо вони супроводжуються 

релігійними гаслами, сприймаються кримчанами у переважній більшості як 

конфлікти між представниками слов‘янського та кримсько-татарського 

населення. 

Подібні настрої, що представляє нам дослідження Центру Разумкова, 

підтверджується іншим дослідженням, проведеним Українським незалежним 

центром політичних досліджень. Так на питання: «Чи вважаєте Ви, що в 

Криму можливий конфлікт на міжнаціональному або міжконфесійному 

ґрунті?» майже 59 % опитаних кримських татар відповіли, що такі конфлікти 

можливі у АРК. При цьому 28,6 % респондентів заявили, що це будуть 

міжетнічні конфлікти, лише 5,6 % – міжконфесійні, а 24,7 % сказали, що 

можуть бути як міжетнічні, так і міжрелігійні конфлікти [Суспільно-

політичні процеси в АР Крим: основні тенденції / Ю. Тищенко, Р. Халілов, 

М. Капустін; Український незалежний центр політичних досліджень. – К., 

2008. – С. 79]. Більше того, лише 7 % респондентів назвали «проісламські 

організації» причетними до міжетнічних конфліктів на півострові, а 8 % – 

кримсько-татарські організації [Там сам. – С. 80]. 

Більш розгорнута картина щодо причин міжконфесійних конфліктів у 

Криму виглядає наступним чином [Суспільно-політичні, міжнаціональні та 

міжконфесійні відносини в автономній республіці Крим… - С. 62]: 

 

Що є головною причиною міжконфесійних конфліктів в АР Крим? 

відповіді / респонденти 

Усі 

мешканці 

АРК 

Віруючі 

УПЦ 

Віруючі 

УПЦ КП 
Мусульмани 

1. Перенесення до 

релігійної сфери 

політичних і 

національних протиріч 

26,2 % 32 % 16,1 % 32,7 % 

2. Зіткнення економічних 

інтересів представників 

різних національних 

груп, приховані під 

релігійними гаслами 

25,2 5 27,1 % 30,8 % 18,8 % 

3. Релігійна нетерпимість і 

фанатизм віруючих 

заважають мирному 

вирішенню 

міжконфесійних 

проблем  

10,3 % 12,3 % 12,2 % 13,3 % 

4. Вибіркове, упереджене 

ставлення влади до 

різних релігійних 

8,5 % 7,8 % 9,4 % 10,6 % 
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організацій, внаслідок 

чого їх конституційні 

права забезпечуються не 

рівною мірою 

5. Інші 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,5 % 

6. Важко відповісти 29,3 % 20,3 % 30,8 % 24,1 % 

 

Ми бачимо, що лише трохи більше за десяту частину як православних, 

так і мусульман вбачають причину міжрелігійних конфліктів саме в 

упередженому ставленні до іновірців. Натомість майже половина 

представників двох релігійних традицій причину конфліктів вбачають у 

перенесенні протиріч з інших сфер суспільного буття. Для порівняння 

причиною міжрелігійних конфліктів у 2004 р. Центру релігійної інформації і 

свободи Української асоціації релігієзнавців респонденти називали 

«несправедливий розподіл землі в Криму, непоінформованість населення 

щодо суті «сусідньої релігії», етнічний і релігійний шовінізм» 

[Толерантність: сфера міжконфесійних відносин. Релігієзнавчий аналіз / 

Упор., автор передмови Л.О. Филипович. – К.: ЦеРІС, 2004. – С. 175], тобто 

на першому місці, знову ж таки, стоять суто нерелігійні чинники.  

Нарешті, на кому лежить відповідальність за наявні міжрелігійні 

конфлікти у АРК? Доволі симптоматично, що як представники усіх 

конфесійних напрямків півострова, так і невіруючі вибудували однакову 

ієрархію: найбільше відповідальності несуть органи влади АР Крим, за ними 

йдуть органи влади України, потім – керівники релігійних організацій АР 

Крим; віруючі, які беруть участь у цих конфліктах; керівники громадських і 

політичних організацій АР Крим; зарубіжні релігійні центри і найменшу 

відповідальність несуть зарубіжні державні, політичні та громадські 

структури [Суспільно-політичні, міжнаціональні та міжконфесійні відносини 

в автономній республіці Крим… - С. 63]. У зв‘язку із цим, дозволимо собі 

зауважити, що респонденти не зовсім послідовні відносно відповідей на два 

останніх запитання. Якщо кримчани вважають, що республіканські та 

державні органи найбільше відповідальні за існуючі конфлікти, то вочевидь 

найбільш вірогідною причиною існуючих конфліктів є політика органів 

влади (відповідь 4 на запитання щодо причини конфліктів). Оскільки 

більшість респондентів вважають, що причиною конфліктів є зіткнення 

політичних та економічних інтересів, то очевидно, що носіями цих інтересів є 

не органи влади, а громадські і політичні організації, а також комерційні 

структури (цього варіанту відповіді у анкеті не було).  

Покладаючи відповідальність за міжрелігійні конфлікти на органи 

влади, лише кримські татари серед усіх кримчан вважають, що найбільш 

важливим заходом у політичній сфері має стати створення комісії для 

розв‘язання міжнаціональних, міжрелігійних і політичних конфліктів 

[Національна безпека і оборона. – 2009. – ғ 5. – С. 20]. Експерти Центру 

Разумкова відзначають, що у кримсько-татарської і слов‘янської спільноти є 
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відмінне бачення щодо пріоритетності заходів для поліпшення міжрелігійних 

відносин. Якщо для слов‘янського населення на першому рівні стоїть відмова 

у реєстрації нетолернатним і нелояльним релігійним організаціям, то для 

кримських татар – запровадження у навчальні програми релігієзнавчого 

предмета («предмета, що дає знання про історію та основи віровчення 

традиційних релігій Криму») [Там само. – С. 21, 28]. 

Висновки. Розглянуті нами дані соціологічних досліджень дозволяють 

констатувати наступне. По-перше, спостерігається динаміка у сторону 

зменшення негативного ставлення до представників інших релігійних 

організацій у Криму як серед православних, так і серед мусульман. При 

цьому ставлення до мусульман серед населення Криму є набагато 

позитивнішим, аніж по Україні в цілому. Проте, серед самих мусульман 

кількість тих, хто має негативне ставлення до представників інших 

релігійних традицій є більшим, аніж у православних. Очевидно, це необхідно 

пов‘язувати з наявністю у Криму тиражування нетолерантної інформації 

щодо кримських татар у ЗМІ та суспільно-політичному дискурсі, що більше 

сприймається кримськими татарами, аніж слов’янським населенням 

півострова. Тиражування інформації, дискримінація у суспільно-політичній, 

економічній та культурній сферах кримських татар ймовірно сприймається 

ними, в першу чергу, у національній, а не релігійній площині. Принаймні, так 

можна пояснити надання переваги міжнаціональним відносинам перед 

міжрелігійними як більш актуальної проблеми. Вочевидь міжконфесійні 

конфлікти сприймаються радше як прояв зіткнення політичних та 

економічних інтересів представників різних національних 

(«соціокультурних») груп, аніж несумісність цінностей релігійних спільнот. 

Саме тому, відповідальність за наявні конфлікти кримчани покладають на 

кримську та українську владу, яка має виступати справедливим арбітром у 

вирішенні наявних суперечностей та розподіленні національних благ (в т.ч. 

землі). 

Якщо говорити про позиції мусульман взагалі, то тут спостерігається 

тенденція до позиціювання себе в контексті інтеграції умми в суспільно-

релігійне середовище України. Відомими є данні дослідження, яке проводили 

Всеукраїнський центр ісламознавства та Асоціація «Арраїд» у 2004 р., згідно 

яких 58 % мусульман вважають потрібним діалог із християнами [Кирюшко 

М.І., Бойцова О.Є. Іслам в Криму: релігійно-національна самоідентифікація 

кримськотатарського народу. – К.: Світогляд, 2005. – С. 247]. У свою чергу, 

Молодіжна асоціація релігієзнавців у 2008 році проводила пілотне 

дослідження мусульман Києва та Донецька (опитано 92 респонденти). З 

отриманих даних можна зробити висновок, що мусульмани бажають 

представити іслам та мусульман і відносини із християнськими церквами у 

найсвітліших фарбах. Наприклад, респонденти відзначали, що їхня община 

співпрацює із християнськими церквами і абсолютно не має із ними ніяких 

конфліктів. Проте в анкеті містилося також відкрите запитання щодо 

конкретних прикладів співпраці із християнами. Значна частка респондентів 
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дати відповідь на додаткове запитання не змогла. Поряд із цим київські та 

донецькі мусульмани не є замкненою спільнотою – більшість опитаних 

мають серед друзів і знайомих християн і навіть нерелігійних. 

 

 
А н о т а ц і ї 

 
В статье О. Киселѐва «Мусульмано-христианские отношения Украины 

в свете социологических исследований» анализируются результаты изучения 
общественного мнения населения относительно ислама и мусульман, а также 
отношение мусульман к христианству и прослеживается динамика изменений в 
этом вопросе. 

Ключевые слова: социологические исследования, общественное мнение, 
мусульмано-христианские отношения, православные, мусульмане. 
 

In the article of О. Kiselyov “Moslem and Christian relations of Ukraine in 
the light of sociological researches" are analyzed the results of study of public 
opinion of population in relation to Islam and Moslems, and also relation of Moslems to 
Christianity and the dynamics of changes is traced in this relation. 

Keywords: sociological researches, public opinion, Moslem and Christian 
relations, Orthodoxies’, Moslems. 
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РОЗДІЛ 3 
 

БУТТЯ ІСЛАМУ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ 
 

 

 

 

А.Колодний* 
 

 

МУСУЛЬМАНСЬКА ЗАГРОЗА: ІЛЮЗІЯ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 

  
Характерною особливістю функціонування ісламу в наш час є все більша 

його глобалізація і політизація, зростання впливів на суспільне життя багатьох 
країн його ортодоксальних спільнот. В статті А.Колодного «Мусульманська 
загроза: ілюзія чи реальність?» розкривається характер протікання означених 
процесів не тільки у світовому контексті, а й на українських теренах. При цьому 
автор доводить, що причини з’яви і поширення т.зв. мусульманського екстремізму 
слід шукати не в ісламі, а в зовнішніх щодо нього чинниках. 

Ключові слова: іслам, ісламський екстремізм,. мусульманський світ, 
халіфат, кримськотатарський народ, ДУМК. 

 

Питання теми цієї статті актуалізувало у мене перебування в 

Москві. Столиця Росії створює враження осадного міста. На вокзалі і в метро 

весь час звучать застереження від можливого віднайдення якихось 

небезпечних предметів. Місто переповнене міліцією, яка повсюди перевіряє 

документи у перехожих. Все це, як нам роз‘яснили, від страху росіян перед 

можливим терактом мусульманських екстремістів, які вже мали місце в 

російській столиці, а ще більше яких вдавалося нібито відвернути.  

Відтак чи насправді носії цієї світової релігії настільки небезпечні, що 

із-за них не можна мати спокою? 

Відзначимо, що характерною особливістю функціонування ісламу 

як релігії в наш час є все більша його глобалізація і політизація, 

зростання впливів на суспільне життя багатьох країн його 

ортодоксальних спільнот, виявів у різних формах нетерпимості щодо 

інаковіруючих. Це знаходить своє вираження в наступному: 

1. Мусульманський спосіб життя все більше приходить в конфлікт з 

тими формами духовності та життєдіяльності, які постали й утверджуються в 

суспільстві постмодерну, особливо в його моральній сфері. Віднісши той 

спосіб життя, який поширився переважно в молодіжному середовищі 

Західних країн за умов постмодерну, до неприйнятних для нього виявів 

християнської цивілізації, іслам із-за цього вступає в конфлікт з 
                                                 
*
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Сковороди НАН України, президент Української Асоціації релігієзнавців. 
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християнством у різних його конфесійних виявах як із світом невірних, 

світом спокуси до гріха, світом зла.  

2. Подаючи всі інші релігійні вірування як єретичні, хибні людські 

витвори, іслам нині в ряді країн світу практично відкрито й гостро 

конфліктує зі всіма конфесіями, навіть одновірцями з інших своїх же течій, 

зокрема шиїтами. Останнє особливо нині виявляється в Іраці.  

3. При співставленні й аналізі „обгрунтованих‖ ісламом баталій в 

різних країнах, наявності певної синхронності у їх виявах все ж відчуваєш 

почерк якоїсь підспудної інституції-диригента, що прагне повсемісно 

ініціювати екстремістські дії мусульман у відповідь на будь-який негатив 

щодо ісламу (також часто кимось спеціально зініційований). Згадаймо 

реакцію на негативні слова Папи Римського про пророка Мухаммеда. 

Характерно, що цей екстремізм цим іксом спрямовується переважно в 

напрямку християнства, країн з його домінуванням, а не іудейства, хоч 

конфлікт мусульманства з останнім мав би бути домінуючим.  

Лідерство протидії ісламському світу, поширенню мусульманства з 

підштовхуванням до цього єврейського лобі перебирають на себе США, 

прагнучи водночас навернути до цього і європейські країни. В разі підтримки 

й успіху об‘єднавчої антимусульманської місії США світ мав би 

протистояння двох цивілізацій – християнства та ісламу. Проте такий 

розвиток світового співтовариства не сприйняла європейська демократія при 

підтримці цього Ватиканом. То ж не сталося те, що хотіли б, щоб сталося, 

якісь „глибоко утаємничені сили‖. Європа загалом толерантна до ісламу: він 

їй платить загалом тим же. 

Іслам навіть за своєю назвою є мирна релігія, але він не терпить 

несправедливості щодо себе. Він здатний активно захищати себе від 

скривдників, здатний до помсти. З цим слід рахуватися, якщо хочеш спокою.  

Подеколи підспудно зініційовані екстремістські й терористичні дії 

ісламістів тримають в напрузі весь світ, спричиняють локальні військові 

конфлікти, а зрештою – травмують буття цілих народів (Афганістан, країни 

теренів колишньої Югославії, Ірак, Індонезія та ін.). На теренах 

міжконфесійного протистояння, до якого прилучають іслам, з‘являються 

політичні суб‘єкти типу Бен Ладена, міжнародні організації або окремі 

держави, які прагнуть перебрати на себе роль провідника-носія ідеї світового 

ісламського панування, а то й ініціатора утворення якогось світового 

халіфату. 

Як духовний феномен, іслам владно і повсетериторіально входить в 

релігійне поле України. Маємо вже на наших теренах фактично у всіх 

областях більше тисячі його громад. Проте входить іслам в контекст нашого 

суспільного життя не завжди мирно (згадаймо тут протистояння його з 

московсько-православною церквою в Криму), а заодно і організаційно 

розколотим, що призводить до протистояння його інституційних виявів.  

Україна загалом налаштована толерантно щодо мусульманського світу, 

не має якихось і в чомусь загострених відносин із країнами ісламу. Вона 
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виявляє виважену підтримку інтересів цих країн під час вирішення їх долі у 

різних міжнародних інституціях. Не підспівуючи світовому сіонізму і 

виявляючи водночас певну байдужість до антисемітських чи 

антиізраїльських витівок різних громадських спільнот, держав, інституцій, а 

то й окремих осіб, Україна в такий спосіб зберігає рівновіддаленість свого 

буття у світовому співтоваристві і в такий же спосіб толерантизує 

міжконфесійні відносини у світі, а заодно – і в себе.  

Росія ж платить за Чечню. Інколи кажуть: а чого раптом має страждати 

від терактів пересічний російський громадянин? Питання цікаве, але 

поверхове. Бо ж нібито той громадянин не обирав Президента, Думу, а відтак 

і Уряд РФ, що імперськи налаштовані до народу Ічкерії, інших народів 

Кавказу, їх споконвічного прагнення до свободи. Той пересічний громадянин 

не протестує проти загарбання Чечні російськими вояками, проти погромів 

мирного населення автономії там під виглядом боротьби з «бандидами», як в 

Росії називають чеченських бійців опору. Більше того, своєю мовчанкою він 

своїми синами йде в одній військовій колоні з поневолювачами. Не маючи 

можливості рівного протистояння російській навалі на своїх теренах, славні 

чеченці свій повністю виправданий опір ворогу перенесли на його ж 

територію і вдаються до нього у своїх формах. То ж і живе Росія у страху 

можливих терактів (а вони ще будуть) із-за своєї ж необдуманої й імперської 

політики в світі.  

Так само й Ізраїль сам породив собі активного супротивника в особі 

палестинців. Одержав би цей народ у 1948 році свою землю для 

державотворення і самовиявлення, то, гадаю, ми мали б державу типуЛивану, 

Йорданії чи Ємену, яка нікому не загрожувала б і, певне, що жила б у мирі із 

своїм сусідом Ізраїлем.  

В другій половині ХХ століття історія розбудила іслам до активного 

входження у світовий суспільний процес. Він вийшов за межі країн свого 

історичного буття. Інтенсивно поширюючись по країнах Європи, іслам стає 

тут елементом не тільки релігійного, а й загалом суспільного життя. Він 

заявляє про себе як релігія, яка вимагає поваги. Неповага до мусульманських 

традицій, до мусульманських народів, їх прагнень і сподівань, зневажання їх 

волевиявів може призвести до тривалих кровавих колізій.  

Відтак треба рахуватися з тим, що іслам як релігія проснувся до ролі 

активного чинника світового суспільного процесу. І це не тільки тому, що у 

світову історію знову активно ввійшли мусульманські країни і що 

мусульмани нині становлять десь більше 20% населення Землі і кількістю 

своїх послідовників майже зрівнявся з католицизмом, а й ще тому, що іслам 

«образився» за зневажання світовим співтовариством тих народів, які його 

сповідують, за історичне згвалтування їх, матеріальне пограбування, 

нехтування ними на користь світовому сіонізму, який практично руками 

Америки чинить у світі історичні неподобства, залишаючись при цьому якось 

непоміченим. «Ображений» за цих умов іслам – загалом надто мирна за 

своєю суттю релігія – став виявляти себе у спотворених формах, зокрема у 



104 
 

формі ісламського екстремізму. Подеколи говорять, що то не іслам. Я з цим 

погодитися не можу. То – іслам, але зневажений іншими, іслам розбуджений 

іншими саме до таких дій, до войовничого джихаду. Інших засобіпротидії він 

нині не має.  

Ми часто думаємо, що виявів екстремізму в Україні бути не може, бо ж 

у нас немає традиції протистояння з ісламським світом і ми не маємо своєї 

Чечні. Але ж у нас є Крим, а тут не так вже й просто. В Криму найбільша 

мусульманська умма. Ситуацію тут ускладнює цілий ряд чинників. 

Насамперед, це певна довільність і волюнтарність у сфері церковно-

державних відносин, коли влада автономії в той чи інший спосіб явно 

фаворизує Московсько-Православну Церкву і в різний спосіб обмежує 

діяльність інших конфесій і церков, в т.ч. й мусульман. Багато ЗМІ Автономії 

фактично розпалюють міжнаціональну й міжконфесійну ворожнечу, 

спотворюють у вигідному для російського етносу ракурсі історію краю, 

ображають національні почуття кримчан різних національностей. Ще не 

вирішене питання повного повернення і облаштування кримських татар на їх 

історичній землі. Все це зумовлює радикалізацію тут ісламу, сприяє 

консолідації тих мусульман, які зорієнтовані на побудову на півострові 

мусульманської держави - халіфату. При цьому кількість прихильників цієї 

ідеї зростає. 

Газета «Голос Крыма» 4 червня ц. р. інформувала, що в останнє 

десятиліття в середовищі кримських татар укорінені й активізували свою 

діяльність при навіть деякому сприянні Рескомрелігій під виглядом 

альтернативних муфтіяту громад релігійні і політичні організації, які 

пропагують ідеї відродження халіфату. Користуючись ослабленням 

ідеологічної складової у національному русі, зменшенням авторитету органів 

національного самоуправління на місцях, релігійні і політичні групи, які 

поширюють ідею відродження халіфату, часто видають себе як альтернативу 

національному руху. Варто наголосити, що концепція халіфату розроблена за 

межами Криму, привнесена ззовні й активно підтримується деякими силами 

в автономії з метою дезорієнтації національного руху, а також на противагу 

Духовному Управлінню мусульман Криму, вносячи розкол в релігійну 

єдність народу.  

Загостренню внутріполітичної ситуації в Криму, пов‘язаної з 

ісламським чиником, сприяють надто агресивні дії незначної за кількістю 

своїх членів партії „Хізб ут-Тахрірі‖ і деякі інші мусульманські спільноти, 

про що йде мова в інших статтях цієї праці. Водночас помірковану позицію у 

вирішенні проблем кримськотатарського народу займає його Меджліс, а 

також і Духовне Управління мусульман Криму. Ігнорування українською 

владою інтересів кримськотатарського народу, його прагнення до культурної 

автономії і протидії асиміляції в російську більшість, спонукає ці інституції 

шукати самостійні шляхи виходу з кризи. Якщо українська влада в особі 

колишнього Президента В.Ющенка не знайшла за потрібне вирішувати 

проблеми кримськотатарського народу, то він вимушений був зі своїми 
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болями звертатися до Європейської спільноти навіть із певним 

застереженням сприймаючи своє подальше буття в межах Української 

держави . 

Особливістю відносин України з ісламським світом є те, що він в її долі 

виступав завжди як зовнішній чинник, Іслам позначився на її історії через ті 

зв‘язки (а вони були різними), які вона мала із сусідніми народами, які є 

носіями ісламу. Ці зв‘язки вносили в нашу історію переважно трагічні 

сторінки. Україна не мала у своїй історії іслам в ролі конструктивного начала. 

Зазначимо притнагідно, що негативний образ мусульманина в українця 

формувало православ‘я, починаючи ще з часів хрещення Руси-України 

князем Володимиром у 988 році. Згадаймо тут принагідно ті наклепи, до яких 

вдався щодо мусульман Нестор-літописець. Зокрема, він писав, що вони 

(мусульмани) творять «скверны деющая»: «си бо омывають оходы своя, в 

ротъ вливаютъ и по браде мажются, поминаютъ бохмита»(тобто апостола 

Мухамеда); «нет у них весельця, а только печаль, красоты нет такой». Все це 

засвідчує той факт, що при виборі для своєї держави релігії князь керувався 

не пізнанням глибинної суті можливих. За критерій вибору бажаної релігії 

йому слугував зовнішній чинник – обрядодіяння, спосіб життя їх носіївта ін. 

Князю в ісламі не сподобалося те, що він не дозволяє вживати алкоголь, їсти 

свинину і обмежує кількість жінок лише чотирма.  

Особливістю України є те, що вона у своїй історії мала справу не з 

ісламом як релігією, а з носіями цієї релігії. Для них вона поставала як 

спільнота невірних, а то й ворогів Аллаха. Тому українців можна вбивати, 

використовувати як майно, зокрема чоловіків як дармову робочу силу, а 

жінок – як наложниць. Звідси й для українців мусульманин також поставав як 

ворог, загарбник, гвалтівник. При сварках й нині українець вживає як 

образливе слово «бусурман», позначаючи ним якусь недобру і чужу людину.  

Історія відносин українців з мусульманами в основному обмежувалася 

їх відносинами з турками і татарами. Згадаймо слова пісні: «То ж хай їдуть 

турки і татари, а я навіть вусом не моргну». Особливо складними були 

стосунки наші із татарами, які здавна населяли південні щодо нашого 

проживання терени. В багатьох українських фольклорних творах, зокрема в 

піснях, маємо негативну оцінку татар із-за їх набігів на поселення українців, 

пограбування їх, а ще більше - викрадення молодих жінок. Водночас з історії 

ми дізнаємося не тільки про ворожнечу татар і українських козаків, а й про 

взаємну підтримку у боротьбі проти поневолювачів, зокрема москалів і ляхів. 

Отець Дмитро Блажейовський у своїх працях засуджує козаків за те, що вони, 

подібно москалям, не прихапали для себе території, населені кримськими 

татарами. Що характерно, то й кримські татари також не вдалися до 

захоплення українських земель з метою розширення за їх рахунок свого 

ханства. То ж маємо взаємні набіги з метою пограбування, а не поневолення 

одним народом іншого. Певною мірою тут можна зрозуміти мотиви 

грабіжницьких діянь татар. Маючи бідні, висушені сонцем землі, які 
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фактично не давали якихось врожаїв, вони вимушені були жити за рахунок 

пограбувань.  

Вважаю, що історія відносин українців з тими історичними 

спільнотами, які сусідствували з ними і мали мусульманську релігійність, ще 

належно не досліджена. Християноцентричне написання нашої історії 

спонукало дослідників давати переважно негативні оцінки цих стосунків. А 

між тим між цими історичнимит суб‘єктами була не тільки ворожнеча, а 

співпраця, порозуміння, навіть сумісна історична діяльність . Вшановуючи 

наших героїв під Берестечком, ми чомусь не віддаємо при цьому шану й тим 

татарам, які своїми загонами допомагали українцям виборювати волю у 

поляків. Ми не згадуємо те, що разом з українськими козаками під проводом 

гетьмана Сагайдачного в його поході на Московію були й загони татар.  

До загарбань на українських і біляукраїнських теренах вдалася у ХVІІІ 

столітті тільки Російська імперія, бо ж для її імперських смаків «всѐ, что нами 

пройдено, всѐ вокруг моѐ». Вона загарбувала від Карпат, Кавказу і Чорного 

моря жадібно все нові й нові землі, встановлюючи там кріпосницькі порядки 

й при своїй споконвічній суспільній відсталості аж ніяк не сприяючи 

історичному поступу поневолених народів. То ж в її ярмі неволі були не 

тільки українці, а дещо пізніше й татари. Саме буття у московській неволі 

поєднує український і татарський народи. І якщо маршалу Жукову із згоди на 

те вождя росіян Йосипа Сталіна вдалося депортувати до Середньої Азії в 

1944 році порівняно невеличкий татарський народ, то десь 

білясорокамільйонний масив українців із-за його величезної кількості 

вивезти не вдалося, хоч наміри такі Жуков мав. Замість цього він формував із 

них ті «штрафбатальйони», завдяки живому м‘ясу яких вдавалося маршалу 

обеззброювати німців, бо ж у н7их навіть не вистачало зброї, щоб 

знешкоджувати одну навалу за іншою беззбройних вояків Червоної Армії. В 

Україні кажуть: не вмер Данило, то його болячка задавила. Не вдалося 

депортувати, то десь 8 мільйонів вдалося знищити через «штрафвійська». 

Відтак нині, формуючи свою специфічну концепцію відносин до 

ісламу як релігії, Українська держава має насамперед сприйняти його як 

органічну складову свого релігійного поля, одну з традиційних релігій 

українських теренів. При цьому варто також позбутися підходу до ісламу як 

релігії, яка нібито утримує в собі якусь потенційну небезпеку, а дивитися на 

неї як на таку, існуючу поруч з християнством, духовну силу, що може 

слугувати культурному і духовному відродженню України. Варто, щоб 

відвернути небажане втручання ззовні в релігійні процеси ісламського 

конфесіовияву, продумати також форми можливої матеріальної допомоги 

часто небагаточисельним мусульманським громадам, зокрема у будівництві 

ними мечетей, у підготовці в Україні духовних кадрів для конфесії. Відтак 

влада, громадські спільноти країни разом з діючими духовними 

об‘єднаннями мусульман – ДУМУ, ДУМК, ДЦМУ, ДУМУ «УММА» – 

мають думати і діяти так, щоб ця релігія в Україні працювала в духовному 
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полі її суті, визначеної в її йменуванні. Іслам в перекладі з арабської - це 

покірний, мирний. З ісламом треба вміти жити, а не творити з нього ворога. 

 

 
А н о т а ц і ї 

 
Особенностью функционирования ислама в наше время является его всѐ 

большая глобализация и политизация, возрастание влияния на общественную 
жизнь многих стран его ортодоксальных организаций. В статье А.Колодного 
«Мусульманская угроза: иллюзия или реальность?» раскрывается характер 
протекания названных процессов не только в мировом контексте, но и на 
украинских территориях. При этом автор доказывает, что причину возникновения и 
распространения так называемого мусульманского экстремизма следует искать не 
в самом исламе, а у внешних по отношению к нему факторах.  

Ключевые слова: ислам, исламский экстремизм, мусульманский мир, 
халифат, крымскотатарский народ, ДУМК. 

 
A special feature of the functioning of Islam in our time is its increasing 

globalization and the politicization of an increasing influence on public life in many 
countries its orthodox organizations. In the article by A.Kolodnyi "Muslim threat: 
Illusion or Reality?" reveals the character of these processes not only in the context of 
the world, but also in the Ukrainian territories. The author argues that the reason for the 
emergence and spread of so-called Muslim extremism should be sought not in Islam 
itself, while external to him, factors. 

Keywords: Islam, Islamic extremism, the Muslim world, caliphate, Crimean-Tatar 
people. 
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СВОБОДА ВІРИ В СУЧАСНОМУ ІСЛАМІ:  

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ, ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР 

 
У статті М.Бабія «Свобода віри в сучасному ісламі: концептуальні 

засади, практичний вимір» осмислюється одна з найактуальніших проблем 
сьогодення – проблема свободи віри та свободи релігії в її «ісламському 
прочитанні». Підкреслюється, що важливим індикатором рівня забезпеченості 
свободи віри в ісламській державі є питання віротерпимості та свободи 
віросповідання для представників релігійних меншин. 

Ключові слова: свобода віри, свобода релігії, Європейська концепція прав 
людини. 

 

В сучасній релігієзнавчій думці назрілою є потреба по-новому, з нових 

позицій і в новому контексті, осмислити здавна існуючу проблему свободи 
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віри (свободи релігії), передусім в її конфесійній експлікації і, зокрема, в її 

«ісламському прочитанні». 

Ця проблема в означеному конфесійному вимірі сьогодні є надзвичайно 

актуальною і вельми тематизованою не лише в релігієзнавчому, а й у 

правовому і соціологічному дискурсах, у площині глобалізаційних процесів, 

різного роду трансформацій і тих викликів, які постають серйозною 

детермінантною основою сучасного цивілізаційного розвитку. Не буде 

перебільшенням сказати, що проблеми прав людини і, насамперед її права на 

свободу совісті, свободу віри, постали у черзі денній ХХІ століття як одні з 

першочергових, центральних у глобальному вимірі проблем. Зауважимо, що 

означені процеси значною мірою екстраполюються, зокрема на світ 

традиційних релігій, «загострюючи їхні внутрішні протиріччя, посилюючи 

певні деградаційні процеси», які підривають існуючі релігійні і моральні 

системи. У філософській, соціологічній, релігієзнавчій та ісламській 

(теологічній) літературі відчутним є чіткий акцент на їх руйнівному ефекті 

саме в ісламському світі [Див.: Орлов М.О. Аникин Д.А. Религиозный фактор 

и террористические риски в глобальном мире // Религиоведение. – 2008 – №1. 

– с.114; Ан-Наим А.А. Предпосылки религиозных прав в исламе // Права 

человека и религия. Хрестоматия. – М., 2001. – С. 310-315]. 

Відзначимо, що глобальні трансформаційні процеси активно 

стверджують, конституюють як реальність, як цінність культурний, 

релігійний плюралізм, а також те, що в цій площині тематизується як 

проблема ставлення (сприйняття або несприйняття) різних систем 

духовних, зокрема релігійних цінностей, права на їх існування. В цьому 

аспекті першочергового значення набувають питання культурної, 

конфесійної ідентичності й автентичності, їх збереження й захисту. 

 

Основний зміст статті. Сьогодні створена чітка у своїй основі й 

універсальності міжнародно-правова система, яка спрямована на захист прав 

людини, її свобод, в т.ч. й свободи совісті і віри. Універсальність останніх 

полягає в тому, що вони є правами, які належать усім людям, незалежно від 

їх національної, етнічної, релігійної належності. І в цій площині важливим 

саме у контексті права на свободу совісті, свободу релігії (віри) – права на 

вільний вибір особистістю своїх світоглядних, зокрема віросповідних 

координат смислу свого буття, і вільної самореалізації в межах цього вибору 

– постає фундаментальний, загальнолюдський модус, зафіксований в 

«міжнародному кодексі» прав людини. Ця універсальність прослідковується 

у змісті «Загальної декларації прав людини», в якій наголошується, що ці 

права розглядаються «як певний зразок, відповідати якому мають прагнути 

всі народи і всі держави з тим, щоб кожна людина і кожна структура 

суспільства, постійно враховуючи положення цієї Декларації, прагнули... 

сприяти поважанню цих прав і свобод [Див.: Загальна декларація прав 

людини // Сводода совісті та віросповідань у контексті міжнародних й 

українських правових актів та релігійних документів / Упоряд. М. Бабій. – 
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Київ, 2006. – С. 11]. В основу цих положень Декларації, які відносяться до 

проблем свободи совісті, думки, релігії, покладена європейська концепція 

цих прав. 

Її сутність знайшла своє вираження в статті 18 цієї Декларації: «Кожна 

людина має право на свободу думки, совісті і релігії, це право включає 

свободу міняти свою релігію чи переконання та свободу сповідувати свою 

релігію чи переконання як одноосібно, так і разом з іншими, публічно або 

приватно у вченні, богослужінні та здійсненні релігійних обрядів і ритуалів». 

[Там само]. Ці концептуальні підходи фактично повторені в «Міжнародному 

пакті про громадянські і політичні права» (1966 р.). До речі, у пункті 2 ст. 18 

цього Пакту суттєвим є додаток: «Ніхто не повинен піддаватися примусу, 

який обмежує його свободу мати або приймати релігію чи переконання за 

своїм вибором» [Там само. – С.13]. До цього додамо, що свобода совісті, 

свобода віри сьогодні розглядається дослідниками в контексті 

західноєвропейської концепції як право сповідувати будь-які релігійні 

парадигми або заперечувати їх, як право на свободу думки, совісті, релігії 

переконань, на публічне вираження. 

Ісламський світ, по суті, не сприйняв основних принципів європейської 

концепції прав людини, права на свободу совісті, свободу віри. Це 

несприйняття чітко прослідковується у відповідній ісламській літературі, в 

політичних дискусіях, зокрема на Всесвітніх конференціях, які 

організовуються ООН, і які присвячені правам людини. Мусульманські 

країни передусім Іран, Саудівська Аравія, Пакистан, Індонезія, Малазія та 

інші, а також окремі країни, які розвиваються, «активно виступають на таких 

конференціях проти західноєвропейського принципу універсальності, 

передовсім права на свободу віри. При цьому увага акцентується на 

історичних і культурних особливостях нації, народів, їх традиціях, 

стандартах і цінностях, релігійних уподобаннях». [Див.: Арц Д. Религиозное 

инакомыслие в классическом и современном исламском праве // Права 

человека и религия. Хрестоматия. – М., 2001.- С. 328]. 

Зауважимо, що існує тісний звязок між активним захистом 

культурного релятивізму і запереченням передовсім у практичній площині 

прав людини, права на свободу совісті, віри. На конференціях під егідою 

ООН (1992, 1993, 1995 роки) більшість ісламських лідерів підтримали 

позицію короля Саудівської Аравії Фада, який наголошував на тому, що 

«домінуюча в усьому світі демократична система не може бути перенесена на 

народи, що сповідують нашу (іслам – М.Б) релігію. Розташування та певні 

особливості відрізняють нас від іншіх народів світу. Тому ми не можемо 

просто перейняти методи цих народів і накласти їх на наші. Ми маємо свою 

ісламську віру, що являє собою єдину замкнену в собі систему» [Цит. за: 

Окін С.М. Конфлікт між основними правами // Філософія прав людини / За 

ред. М.Гасепата та Г.Ломанна. – К., 2008. – С. 238]. 

Зрозуміло, що оціночне відношення до західноєвропейської концепції 

прав на свободу совісті, віри різних течій ісламу є різними. Тим більше, що 
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іслам не є «неподільною системою, яка генерує єдині відповіді на питання, 

поставленні сучасністю…» [Див.: Яріко М.О. Ісламська концепція прав 

людини в порівнянні з Загальною декларацією прав людини // Грані – 2009. – 

ғ3 (65). – С. 74]. 

І хоча більшість ісламських держав підтримує Загальну декларацію 

прав людини, визнавши таким чином і її положення щодо свободи думки, 

совісті, релігії, все ж таки таке визнання постало формальним, як своєрідний 

компроміс щодо концептуальних засад західноєвропейського ліберального 

походження. З іншого боку, робиться акцент на тому, що Декларацію, як й 

інші документи міжнародного виміру з означених проблем, слід сприймати 

як такі, що відображають «частину тієї істини, яка певною мірою зберігається 

в ісламі» [Див.: Там само]. Аналіз, в т.ч. й експертів міжнародних організацій 

з прав людини (ООН), засвідчує, що в практичному плані документи ООН з 

питань прав людини і передовсім з права на свободу совісті, свободу віри (в 

їх т.зв. «імперіалістичній інтерпретації») реалізуються у специфічній формі – 

в площині ісламського досвіду. 

В аспекті цього досвіду ми можемо вести мову про чіткий ісламський 

концептуальний вимір як всезагальної проблеми прав людини, так і права на 

свободу совісті, релігії. Зрозуміло, що тут є різні інтерпретації, скажімо 

теологічні, теологічно-фундаменталістські, ліберальні, окремих ісламських 

інтелектуалів, орієнтованих на західноєвропейський концепт свободи віри. 

Зрозуміло, що це суттєво впливає як на специфіку підходів до 

теоретичного (у філософсько-теологічному ракурсі) обґрунтування проблем 

свободи віри, так і їхнього практичного вирішення. 

Майже всі ісламські мислителі визнають, що джерела свободи віри, 

основні концептуальні засади останьої містятся в Корані, Сунні, шаріаті: 

«ніякі цінності (в т.ч. й свобода релігії – М.Б.) не мають під собою іншої 

основи, окрім волі Аллаха, який сворив їх». Основні концепти прав людини, 

права на свободу зафіксовані також в «Загальноісламській декларації прав 

людини» (1981р.), «Каїрській декларації прав людини» (1990 р.), «Арабській 

хартії прав людини» (1994 р.) та інших регіонального плану документах. 

Останні є своєрідною «ісламською альтернативою» західноєвропейської 

концепції свободи віри, свободи совісті. 

Зауважимо, що у багатьох положеннях ісламська концепція прав 

людини, права на свободу віри контамінує із європейською концепцією. 

Хоча, як наголошується для уяснення наявної суттєвої різниці, остання 

базується на концепції природного права, а в ісламі «всі права – від Бога» 

[Цит. за: Подопригора Р.А. Государство и религиозные организации. – Алма-

Аты; Аркаим, 2002. – С. 125]. І коли мусульманин веде мову про права 

людини в ісламі, він обов'язково акцентує увагу на їх божественному 

походженні. 

У «Загальній ісламській декларації прав людини» чітко зафіксовано, 

що «права людини даровані Всевишнім, тому їх дотримання є обов'язковим. 

Свобода людини розглядається як священна, як і її життя. Всі люди рівні 
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перед шаріатом і у своїй людській цінності». Суспільно-релігійне становище 

релігійних меншин визначається принципом Корану: «немає примусу в 

релігії...» (К., 2:256). Кожна людина володіє свободою на віропереконання і 

свободою виконання релігійних обрядів у відповідності до своїх переконань: 

«Ви сповідуєте свою релігію, а я сповідую свою» (К., 109:6). «Загальна 

ісламська декларація прав людини» наголошує, що саме «іслам подарував 

людству довершений кодекс прав людини» [Цит. за: Аль-Газали М. Права 

человека в исламе. – М., 2006. – С. 146-157]. 

Подібні твердження знаходимо й у «Каїрській декларації прав людини 

в ісламі»: «Вірування, фундаментальні права й універсальні свободи – є 

складовою і невід'ємною частиною ісламської релігії» [Див.: The Cairo 

Deklaration on Human Rights in Islam // Twenty-Five Human Rights dokuments – 

Colambia University, 1994 – P. 190]. 

До речі, «Каїрська декларація прав людини в ісламі» характеризується 

окремими дослідниками як «суміш міжнародних та ісламських елементів», і 

як така, що значно відхиляється від норм міжнародного права, зокрема й в 

аспекті права на свободу віри. В Декларації (ст.10) наголошується, що «іслам 

– релігія вибору. Забороняється використання методів примусу для 

навернення будь-кого в іншу віру або нав'язування атеїстичних переконань» 

[Там само. – Р.191]. Відзначимо, що в цій Декларації зафіксована відповідь на 

проблему віровідступництва, яка кваліфікується як «ігнорування або 

порушення обов'язку перед Богом, божественних заповідей і є тяжким 

гріхом». Віровідступництво в ісламі розцінюється як виклик Богу, як 

«реальна моральна загроза» суспільній безпеці ісламського соціуму. Один з 

відомих ісламських просвітників минулого століття, вчений богослов 

Мухамад-аль-Газалі у своїй книзі «Права людини в ісламі» щодо проблеми 

віровідступництва (або точніше – реалізації права на зміну релігії в аспекті 

свободи віри) наголошує на тому, що «віровідступництво справедливо 

прирівнюється до державної зради і протидія йому є священним обов'язком 

релігії...». В світлі ісламської системи віровідступництво є «осудливе 

відхилення, яке цілковито несумісне зі стабільністю соціуму». [Див.: Аль-

Газали М. Права человека в исламе. – М., 2006. – С. 51]. 

Як відомо, – пише Аль-Газалі, – «закони ісламу відносяться до всього, 

що є в суспільстві. Як же можна миритися з тим, що віровідступник не визнає 

іслам як релігію». Враховуючи універсальність ісламу, стає зрозумілим, чому 

віровідступництво не є прийнятним в ісламському суспільстві. Хоча в Корані 

ми не знайдемо чітких прямих вказівок щодо будь-якої спеціальної кари за 

віровідступництво. Однак, Коран вимагає кари для тих, які повернулися до 

нечестя, «де б не знайшли їх» (К., 4:89). Немало прикладів в історії, коли 

віровідступників вбивали. Іслам не допускає будь-яких спроб навернути 

мусульманина до будь-якої іншої релігії. Цілком закономірним є той факт, 

що представники мусульманських країн під час обговорення різних 

документів в ООН, що стосувалися проблем свободи віри, активно виступали 

проти включення в них положення щодо «свободи змінювати релігію», адже 
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воно є несумісним з вченням ісламу, ісламським правом. Не випадково в 

підсумкових статтях «Каїрської декларації прав людини в ісламі» 

зафіксовано, що всі права і свободи, які записані в ній, регулюються 

шаріатом, який постає як єдине джерело для тлумачення і пояснення будь-

яких статей декларації. 

Разом з тим слід відзначити, що в континуумі різних видів прав і 

свобод людини в ісламі акцент робиться на свободі віри (свободі 

віросповідання). Остання в його «широкому сенсі і визначила завдання 

Володаря Послання». 

Іслам звертає увагу на добровільність у сповідуванні віри: «Скажи: 

Істина від нашого Господа. Хто хоче, хай вірує, а хто не хоче, нехай не 

вірує» (К.,18:29). 

І хоча навернення в іслам має бути жестом вільного вибору, без 

будь-якого страху і силування, «практично неможливо, – як відзначає 

сучасний дослідник цих проблем Мохамед Талбі, – пов'язавши себе з 

ісламом, покинути його». Бог милостивий і дуже терпеливий до 

навернених в іслам, але дуже суворий і нетерпимий до переходу з ісламу в 

іншу релігію [Цит. за: Арц Д. Религиозные инакомыслящие в классическом 

и современном исламском праве // Права человека и религия. Хрестоматия. 

– М., 2001. - С. 334]. Відзначимо також, що в Корані містяться положення 

про різні способи звернення до тих, хто є невіруючими. Однак серед них 

немає жодного, що дозволяв би примус у прийнятті ісламу. 

Висновки. Розглядаючи проблеми свободи віри в ісламі, варто взяти 

до уваги той факт, що останній є не просто релігією, це – цілісна 

цивілізація й культура, держава і право, ідеологія, яка охоплює всі сфери 

буття індивіда й соціуму. Світська влада (при всіх її модифікаціях) 

нерозривно пов'язана з релігійною. Зрозуміло, що це значною мірою 

впливає на розуміння свободи віри, принципів віротерпимості в ісламі й на 

практичну іпостась їх реалізаційного вияву. 

 Більшість з мусульманських країн (35) має конституції, 28 з них 

проголосили іслам державною релігією, а шаріат – основним джерелом 

законодавчих актів, в тому числі й тих, які стосуються проблем свободи 

віри, свободи совісті. 

Важливим у контексті мусульманської концепції свободи віри є 

питання віротерпимості, свободи віросповідання для представників 

релігійних меншин. Саме ставлення владних структур, законодавчі норми, 

що регулюють релігійне буття цих менших, є важливим індикатором рівня 

забезпеченності в ісламській державі свободи віри. 

Іслам в історичному контексті виявляв певну віротерпимість до 

послідовників інших релігій. Іудеям і християнам, як «людям Писання», 

була фактично надана свобода в сповідуванні своєї релігії. 

Немусульманські меншини у певних цивільних справах мають в 

ісламському суспільстві право чинити відповідно до законів своєї релігії і 



113 
 

не можуть бути примушені дотримуватися в цих питаннях шаріатських 

законів. 

І хоча в значній частині мусульманських держав є непоодинокі 

випадки дискримінації у ставленні до немусульман, порушення принципів 

свободи віри, в тому числі щодо християн та іудеїв (і на це, до речі, звертає 

увагу Рада з прав людини ООН), все ж їх стає менше під впливом як 

міжнародного права, так і активності міжнародних правозахисних 

організацій. Мусульманські мислителі, державні чинники вважають (і на 

тому наголошують), що саме в ісламських країнах вслановлено 

«неймовірно високий стандарт релігійної терпимості, якого ще не досягнув 

західний світ». 

Зрозуміло, що у сучасних умовах важливо позбутися такого роду 

альтернативних підходів як в ісламі, так і в християнстві. У черзі денній як 

необхідність у вирішенні означеної нами проблеми свободи віри постає 

сьогодні засудження будь-яких спроб ісламофобії, боротьба на 

міжнародному рівні зі всіма формами культурного і релігійного 

релятивізму, який виправдовує дискримінаційні дії і порушує права 

людини, підтримка позитиву в реалізації права на свободу совісті й релігії. 
 
 

А н о т а ц і ї 
 
В статье М.Бабия «Свобода веры в современном исламе: 

концептуальные основы, практическое измерение» осмысливается одна из 
актуальнейших проблем современности – проблема свободы веры и свободы 
религии в ее «исламском прочтении». Подчеркивается, что важным 
индикатором уровня обеспечения свободы веры в исламском государстве 
являются вопросы веротерпимости и свободы вероисповедания для 
представителей религиозных меньшинств. 

Ключевые слова: свобода веры, свобода религии, Европейская 
концепция прав человека. 

 
The article of M.Babiy "Freedom of faith in Islam today: a conceptual 

framework and practical dimension" gives meaning to one of the most pressing 
challenges of our time – the problem of freedom of faith and freedom of religion in its 
"Islamic reading". It is emphasized that an important indicator of the level of freedom 
in an Islamic state are the issues of religious tolerance and religious freedom for 
religious minorities.  

Keywords: freedom of faith, freedom of religion, the European concept of 
human rights. 
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УДК 316.774: 316.647.8 

 

СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ ІСЛАМУ У МАС-МЕДІА 

 
У статті Бутиріної М.В. «Стереотипізація ісламу у мас-медіа» 

висвітлюються особливості мас-медійної стереотипізації ісламу. Актуалізуються 
питання формування та функціонування етнорелігійних стереотипів.  

Ключові слова: етнорелігійні стереотипи, мас-медіа, іслам, релігія, 
національна ідентичність. 

 

Актуальність дослідження. Явище етнорелігійних стереотипів у 

медійному середовищі заслуговує на окремий розгляд як феномен, що 

характеризується специфічним способом утворення та значною 

впливовістю на функціонування соціуму. Вивчення етнорелігійних 

стереотипів зародилось у рамках соціологічного підходу і поступово 

виокремилось в особливу дослідницьку сферу, яка сьогодні активно 

опрацьовується релігієзнавцями, етнографами, культурологами, 

фольклористами, етнолінгвістами.  

Дослідження змісту, процесів формування та легітимізації 

етнорелігійних стереотипних форм у мас-медіа дозволить розв’язати 

численні гострі питання у складному комплексі міжетнічних відносин, 

виявити характер етнічних ідентичностей, запобігти політичній та 

соціальній напруженості. Важливість ролі етнорелігійних стереотипів 

може бути увиразнена, по-перше, з огляду на актуальну ситуацію зміни 

ідентичностей у пострадянському суспільстві (Є.І.Головаха, Н. В. Паніна), 

по-друге, в контексті існування поліваріантної системи ідентичностей (Н. 

Годзь, Н. Яблоновська) у межах кордонів сучасної України. «Історія 

породила чимало релігійних стереотипів, завдяки яким відбулося 

конституювання і збереження етносів, націй, релігійних спільнот, конфесій. 

Разом з тим неконтрольоване панування, а особливо використання цих 

стереотипів в теорії і практиці суспільного та індивідуального буття, 

призвело до ускладнень у функціонуванні етнорелігійних спільнот, до їх 

боротьби, та навіть руйнації, в результаті чого зникли одні й з’явилися інші 

етноси, нації, релігії і церкви», – зауважує дослідниця Л.О.Филипович 

[Филипович Л. Українські релігійні стереотипи та їх вплив на процеси 

культурної ідентифікації сучасних українців: європейський та 

альтернативний вектори [електронний ресурс] / Л.Филипович // Доповідь на 

Міжнародну філософську конференцію «Європа: об’єднавчі процеси і 

християнські цінності», Львів, 27-28 лютого 2009 р. ― Режим доступу до 

тексту : http://www.risu.org.ua/ukr/study/religstudy/article;27763]. 
                                                 

 М.Бутиріна – доктор наук із соціальних комунікацій, зам. декана факультету 

журналістики Дніпропетровського університету. 
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Метою даної розвідки є висвітлення особливостей мас-медійної 

стереотипізації ісламського питання. Об'єктом дослідження є 

медіатизовані стереотипи ісламу. Звуження етнорелігійної сфери зумовлено 

надзвичайною тиражованістю й резонансністю означених стереотипів у 

глобалізованому медіа середовищі. 

 

Основний зміст статті. Стереотипні форми складають значну частину 

проблематики досліджень відносин між «християнським Заходом» та 

«мусульманським Сходом». Подібна увага дослідників обумовлюється 

визнанням ролі стереотипів у погіршенні відносин між цивілізаціями та 

релігійними системами. Зокрема, питання впливу політичних конфліктів на 

формування стереотипних образів ісламу порушується у працях 

М.Батунського, Л.Гатагової, А.Малашенка. Проблема медіатизації 

стереотипів розробляється у працях П.Александрова, З.Гакаєва, С.Кусової-

Чухо, В.Слінчук, Х.Ях‘я. Серед вітчизняних розвідок, присвячених 

проблематиці етнорелігійних стереотипів, – праці С.Аледінової, О.Галенка, 

І.Дзюби.  

Етнорелігійні стереотипи структурують культурний простір націй, 

виступають сигніфікатами націєтворчих факторів. Стереотипи, забобони, 

вірування, настанови реалізуються не лише у дискурсивних практиках 

неофіційного буденного спілкування, але й часто є змістом офіційних медіа 

дискурсів. Вони пронизують національну самосвідомість, яка реалізується у 

найрізноманітніших формах – від об‘єктів масової культури до наукових 

розвідок та творів літератури. Як слушно зазначає І. Дзюба: «…національна 

культура – це не тільки твори професійного чи народного мистецтва, то вже її 

вивершення, а її підґрунтя – це насамперед буденне життя слова i думки, 

незліченних душевних актів…» [Дзюба І. Між культурою і політикою / Нац. 

ун-т «Києво-Могилян. Акад.», Центр європ. гуманіт. досліджень / І. Дзюба ; 

[ред. М. Петровський]. Ғ К. : Сфера, 1998. Ғ 372, [1] с. Ғ (Бібліотека 

журналу «Дух і літера» / Редкол.: М. Рябчук та ін.). Ғ ISBN 966-7267-17-2. – 

С. 313]. 

Тривалий період панування есенціалістського розуміння ідентичності 

поступається у 1990-х роках новим баченням її як динамічного конструкту, 

що перманентно вибудовується-трансформується під впливом політичних 

чинників, медійної практики, а також планетарних факторів глобалізації й 

регіоналізації.  

Явище стереотипізації відбиває актуальну тенденцію до посилення 

протиріч між соціальними відносинами й культурою соціальних суб'єктів. 

Сьогодні загострення конфлікту між соціальним (нормативним, легітимним, 

гомогенним на рівні певного суспільства) та культурним (творчим, стихійним 

та гетерогенним) відбувається, перш за все, у медійному середовищі. І часто 

саме медіатизація такого протистояння стає поштовхом для його ескалації, 

особливо тоді, коли йдеться про етнорелігійну складову. При визнанні факту 

інтегрованості релігії у культуру суспільство може бути розглянуте крізь 
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призму властивого йому культурного конфлікту, як таке, що включає у себе 

етнорелігійні групи, котрі мають не тільки різні, але й часом взаємовиключні 

ціннісні орієнтації. В умовах глобалізованого інформаційного суспільства 

будь-які обмеження, що накладаються певною релігією, можуть у будь-який 

момент виявитися центральною темою, точкою відліку для дискусії в іншій 

етнорелігійній системі. Адже в інорелігійному середовищі такі заборони 

неодмінно стають предметом культурної та соціальної рефлексії, що набуває 

особливо значущих форм у медіа («справа про хіджаб», «карикатурний 

скандал» тощо). 

Як відомо, вивчення медіаявищ у контексті «діалогу культур» було 

започатковане ще В.Біблером, який з цього приводу зазначав: «Розум 

культури актуалізується саме як розум спілкування логік, спілкування 

культур» [Библер Б.С. От наукоучения – к логике культуры: Два 

философских введения в двадцать первый век / В. С. Библер. Ғ М. : 

Политиздат, 1991. Ғ 412 с. Ғ ISBN 5-250-00739-2]. 

Слід також зазначити, що взаємодія двох чи кількох релігійних систем 

є завжди процесом створення, застосування чи руйнації стереотипів, оскільки 

у соціальній взаємодії люди керуються не адекватними уявленнями про 

носіїв іншої культури, а тими неповними, ізоморфними або викривленими 

образами, які конструюються комунікантами з потрібних на поточний 

момент рис та компонентів.  

Отже, якісні та морфологічні риси етнорелігійних стереотипів є, перш 

за все, віддзеркаленням уявлень та потреб суб‘єктів стереотипізації, і лише, 

по-друге, властивостями об‘єктів, які стереотипізуються. Дана група 

стереотипів, як підтверджують результати сучасних етнолінгвістичних і 

соціолінгвістичних досліджень, відіграє етнодиференціюючу роль, важливу 

для самоусвідомлення й самопізнання етносу у вигляді уявлень про «свій» та 

«чужий» народ, «свою» та «чужу» релігію, обрядовість та систему цінностей. 

У масовій культурі, для якої характерна буденна (наївна, народна) картина 

світу, ставлення до представників інших етносів багато в чому визначається 

поняттям етноцентризму, коли «свої» традиції, «своя» релігія, «свої» звичаї й 

«своя» мова мисляться як єдино «дійсні» й «правильні». Цікавою у цьому 

зв‘язку є думка дослідниці О.В.Бєлової, яка вважає, що емоційна складова 

стереотипів виступає підґрунтям релігійного фундаменталізму [Белова О.В. 

Этнические стереотипы по данным языка и народной культуры славян 

(Этнолингвистическое исследование) : дис. на соискание учен. степени 

доктора филол. наук : спец. 10.02.03 / О. В. Белова. Ғ М., 2006. – С. 25-36.]. 

На думку М. Рябчука, «суспільні стереотипи – це продукт складної взаємодії 

колективної свідомості і підсвідомості, тобто «ідеології» (в найширшому 

розумінні) та ―колективного підсвідомого‖» [Рябчук М. Від Малоросії до 

України: Парадокси запізнілого націєтворення / М. Рябчук. Ғ К., Критика, 

2000. Ғ 303 с. Ғ Бібліогр. : С.296-298. Ғ ISBN 966-7679-11-x. - С. 194–195].  

Найбільшу репрезентативність у вітчизняному медіасередовищі має 

етнорелігійний стереотип ісламу – синкретичне утворення, в якому 
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контекстуально увиразнюються етнічна або релігійна складова. Його 

актуалізацію традиційно пов‘язують із пострадянською медійною практикою. 

В період релігійного ренесансу пильну увагу мас-медіа присвячували 

формуванню образів своєї релігії, «нових пострадянських віруючих». Поряд 

із ствердженням автентичної релігійної ідентичності українців створювався 

також негативний образ «чужої релігії».  

За логікою контрастного мислення, характерною для формування 

стереотипів соціальної взаємодії, спочатку у свідомості закріплювалась 

негативна настанова, націлена на «не наше», а згодом вибудовувався і 

відповідний когнітивний базис. У повідомленнях мас-медіа концепт «іслам» 

пов‘язувався із концептами «війна», «тероризм», «насилля». Через 

журналістську неграмотність позиція екстремізму екстраполювалася на всю 

ісламську традицію. Сплеск ісламофобії, інспірованої політичними і 

медійними чинниками, прийшовся на кінець ХХ – початок ХХІ століть. І 

сьогодні, на жаль, можемо говорити лише про ескалацію міжетнічної 

напруженості, консервацію негативних стереотипних уявлень щодо ісламу, 

реалізацію установок у конкретних деструктивних діях.  

Ретроспективний аналіз дозволив з‘ясувати, що гетеростереотип ісламу 

має давню історію, яка вибудовувалася навколо типового сприйняття «Своїх» 

та «Чужих». На архаїчному рівні антагонічне ставлення до ісламу 

втілювалося у тривалому протистоянні степові, пізніше воно відбилось в 

опозиції «Європа – Азія». Негативний гетеростереотип підживлювався 

конфліктогенними прецедентами взаємодії з «ворогами», «поганцями», що 

накопичувалися й осідали в узагальненому досвіді предків. Цей осад і 

сьогодні визначає «налаштованість» генетичної пам‘яті слов‘ян щодо 

представників Сходу. Через високу ригідність гетеростереотип чинить 

потужний опір альтернативним фактам і когнітивним практикам, 

представленим у мас-медіа. 

Термін «ісламофобія» почали широко застосовувати після публікації в 

1997 році британським дослідницьким центром Runnymede Trust доповіді 

«Ісламофобія – виклик для всіх», де у вигляді характерних формул 

зображення ісламу в ЗМІ були наведені найбільш поширені стереотипи: 

ісламська культура є відсталою, статичною, ворожою до інакомислення, 

фундаменталістською, агресивною. 

Потужним чинником для активізації ісламського стереотипу на 

когнітивному, афективному та поведінковому рівнях стали події 11 вересня. 

Гетеростереотип був легітимований в офіційному західному медіадискурсі, 

він набрав інструментального значення у реалізації зовнішньої політики 

західних країн. Вітчизняна медіаверсія подій «чорного вівторка» була лише 

відлунням загальновизнаної у глобалізованому західному медіасередовищі 

американської версії висвітлення теракту. 

І сьогодні мас-медіа відіграють одну з ключових ролей у 

конструюванні моральних панік щодо ісламської загрози, тиражуючи 

«катастрофічні» визначення ситуації й негативно марковані стереотипні 
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образи «Чужих». Некоректним при цьому є залучення до реалізації 

медіаполітичних програм будь-яких «зручних» кримінальних ситуацій. 

Спосіб висвітлення ісламської проблематики у мас-медіа можна 

визначити як політизацію релігії. Про це свідчать особливості риторики, яка 

застосовувалася, наприклад, для висвітлення недавніх кримських подій
5
, що 

фігурували у медіа як «спалах ісламського екстремізму». Заступник голови 

ДУМУ «Умма» назвав офіційну версію інтерпретації подій «розігруванням 

ісламської карти в політичних цілях» і вказав на досить важливу для 

розуміння механізмів дестереотипізації передумову: в Україні нараховується 

близько двох відсотків мусульман, що дозволяє їм «багато чого знати один 

про одного» («День». – 2009. – ғ 202). Прозорість ісламського середовища 

унеможливлює розповсюдження хибної або викривленої інформації щодо 

його представників. Тому вкрай необачним представляється приписування 

цьому середовищу нехарактерних для нього намірів і, що гірше, не належних 

йому суб‘єктів. 

З іншого боку, цілковита щільність ісламського середовища для решти 

громадян України створює умови для повідомлень ісламофобського 

характеру, активізації недовіри й упередженого ставлення до мусульман. 

Іслам в його субстанціональному й інституціональному вимірах лишається 

тією лакуною у свідомості українців, яка активно заповнюється мас-

медійними конструктами. Утворення їх супроводжується процесами етнізації 

криміналітету, поєднання етнонімів із негативними смислообразами, 

спирається на традиції примордіалістського тлумачення етносу, згідно з яким 

властивості окремих членів етнорелігійних груп або етнічно маркованих 

ситуацій транслюються на етнос та його релігію у цілому. 

На нашу думку, стереотипізація ісламського питання є не стільки 

наслідком певної позиції журналістів, представленої переважно афективним 

компонентом стереотипно-настановного комплексу, скільки результатом їх 

некомпетентності, підпорядкованості принципам буденного сприйняття. У 

медійній продукції зустрічаємо, зокрема, такі зразки релігійної 

неграмотності: «мусульманська церква» (мечеть), «ісламський Бог любові», 

«мусульманський бестселер» (Коран), «релігія, яку вважають найбільш 

войовничою» (запитання з кросворда).  

Досить поширеною у вітчизняному медіасередовищі стає практика 

цитування й апелювання до позицій західних дослідників щодо ісламу. Так, 

посилаючись на авторитетного західного історика Льюїса, С.Сененко пише у 

«Дзеркалі тижня»: «Головним гальмом на шляху відродження ісламського 

світу на сучасному етапі є недотримання принципу відділення церкви (!) від 

держави», або «більшість неприємностей у мусульманському світі породжує 

брак свободи: свободи розуму від догматичних обмежень, свободи економіки 

від корупції та позаекономічних методів управління, свободи жінок від 

чоловічого домінування, свободи громадян від тиранії…» («ДТ». – 2004. – ғ 
                                                 
5
 Йдеться про викриття і затримання кримськими правоохоронцями у жовтні 2009 

року прибічників ісламістської організації «Ат–Такфір валь–Хіджра». 
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27). Ще більш негативні, образливі конотації містяться у пропонованій 

Н.Сняданко «рефлексії» на роман М.Уельбека «Платформа». У публікації 

наводяться розгорнуті цитати з цієї скандальної книги, на кшталт: «Іслам 

народився посеред самої пустелі, серед скорпіонів, верблюдів та всіляких 

хижаків. Знаєте, як я називаю мусульман? Нікчемами Сахари. Тільки на таку 

назву вони і заслуговують» («ДТ». – 2004. – ғ 15).  

Наведені судження профанують одну зі світових релігій, таврують її 

носіїв. Подібні матеріали не можуть не завдавати шкоди етноконфесійним 

відносинам в Україні, тим більше, що вони публікуються у провідному 

якісному виданні.  

Стереотипізація ісламу проявляється також у створенні таких 

усталених смислових зчеплень, як «іслам – загроза стабільності Європи», 

«кримський іслам – друга Чечня», «іслам – тероризм». До їхньої актуалізації 

у масовій свідомості призводить не дистанційоване від ісламу висвітлення 

діяльності терористичних організацій, зокрема, «Аль-Каїди»
6
; подання 

інформації про теракти тощо. Стереотипізуючи іслам, медіа йдуть за тими, 

хто використовує релігійні гасла для досягнення політичних цілей.  

Характерним це є також для мас-медійної репрезентації кримського 

ісламу, який часто подається як прояв загальносвітового ісламського наступу. 

Часто вживаним прийомом стереотипотворення тут є так зване 

«наклеювання ярликів» («В Україні теж є своє потенційне Косово» 

(Українська правда. — 2008. — 20 лютого); «У Криму може бути друга 

Чечня» (Газета по-українськи. — 2007. — 17 грудня)), яке полегшує масовій 

аудиторії процес оцінювання подій шляхом згадування прецедентних фактів 

та явищ. Ярлик як засіб дискредитації окремої людини чи цілої 

етнорелігійної групи діє за допомогою спрощеної дефініції, яка наголошує на 

одній характерній ознаці. Ця ознака нівелює багатогранність поняття, звужує 

його зміст, програмує певне сприйняття.  

Етнодиференціюючі матеріали частіше з‘являються напередодні 

резонансних подій – на початку курортного сезону, акцій протесту кримських 

татар, приїзду посадовців. У дослідженні кримського інформаційного 

дискурсу А. Смагіна пише: «„Міфологізація‖ кримської теми, роздмухування 

теми міжетнічних відносин зміцнює вже сформовані упередження в 

розумінні загальної ситуації, усталює класичний стереотип щодо 

розмежування на «своїх» і «чужих». Ці негативні міфологеми досить плідно 

експлуатують вітчизняні та зарубіжні політики, що дозволяє їм постійно 

тримати Крим у напруженні. Подолати такі стереотипи не можна за один 

день, тут потрібні виважена державна політика, активна співпраця з 

громадянським суспільством, заходи, які поступово виробляли б суспільний 

імунітет до такого роду провокацій...» (цит. за [Семена М. Френсіс Фукуяма і 
                                                 
6
 «Дзеркало тижня» цитує командуючого операціями «Аль-Каїди» в Афганістані 

Мустафи Абу аль-Язіда, який наголошує, що « „Аль-Каїда‖ планує не лише 

захопити ядерну зброю Пакистану, а й, «коли на те буде воля Аллаха, то 

мусульмани застосують її проти американців» («ДТ». – 2009. - ғ 26). 
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кримський інформаційний простір / М. Семена // Кримські студії. Ғ 2007. Ғ 

ғ 1-2. Ғ С. 28-36]).  

У дослідженнях Центру інформації та документації кримських татар, 

одним із завдань якого є моніторинг української преси, застосовується 

словосполучення «кримські інформаційні війни», що дозволяє дослідникам 

говорити про технологічність і певну спрямованість масово-комунікаційного 

дискурсу. «Сюжети нинішніх інформаційних вкидань витримано 

здебільшого в єдиній тональності, – зазначає М. Семена, – це хроніка процесу 

поглиблення протиріч між «слов‘янським і татарським населенням» з огляду 

на «неабияке поширення радикальних ісламістських течій у Криму», «розквіт 

у Криму вахабізму», «перманентні акції протесту кримських татар», 

«сприяння з боку кримських татар розміщенню баз чеченських терористів», 

«безвладдя на півострові» тощо» [Семена М. Френсіс Фукуяма і кримський 

інформаційний простір / М. Семена // Кримські студії. ― 2007. ― ғ 1-2. ― 

С. 28-36].  

Таким чином, у масову свідомість наполегливо вкорінюється уявлення 

про нібито непримиренні етнічні та релігійні суперечності між слов‘янською 

більшістю півострова і кримськими татарами, що, на думку С.Н.Аледінової є 

«головною парадигмою етнополітичного конфлікту» [Аледінова С.Н. 

Ісламський чинник у Криму [електронний ресурс] // Актуальні питання 

масової комунікації. ― вип. 3. ― Режим доступу до журн. : 

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=book.index&book=31], а також 

інваріантною основою для формування конфліктогенних стереотипів про 

кримський іслам.  

Конфліктність медіадискурсу кримсько-татарської тематики набирає 

особливої гостроти також тому, що кожна спільнота, яка мешкає на 

півострові, прочитує його, спираючись на різні фонові знання: «російсько-

православна спільнота читає цей текст відповідно до ситуації, яка склалася до 

кінця 1980-х років, кримськотатарська – на тлі уявлень про ситуацію до 

депортації або навіть часів Кримського ханства» [Исламская идентичность в 

Украине / [А. В. Богомолов, С. И. Данилов, И. Н. Семиволос, Г. М. 

Яворская]; [пер. с укр.] Ғ [изд. 2-е, доп.] Ғ К. : ИД «Стилос», 2006 Ғ 200 с. 

Ғ ISBN 966-8518-454. – С. 97]. Цілком очевидно, що від способу висвітлення 

кримсько-татарської проблематики у мас-медіа залежить формування як 

авто- так і гетеростереотипів етнорелігійної свідомості. 

Висновки. Таким чином, доходимо висновку, що для стереотипізації 

ісламу у мас-медіа характерними є інституціоналізація, політизація й 

десакралізація релігії; викривлення засадних її положень; актуалізація 

упередженого ставлення до мусульман, що негативно позначається на 

міжконфесійних відносинах в Україні. Типовим для медіа є 

недиференційоване подання релігії в аспекті духовності людини та в розрізі 

ззовні нав‘язаних їй спекулятивних політичних претензій. 

 

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=book.index&book=31
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А н о т а ц і ї 
 

В статье Бутыриной М.В. «Стереотипизация ислама в масс-медиа» 
освещаются особенности масс-медийной стереотипизации ислама. 
Актуализируются вопросы формирования и функционирования этнорелигиозных 
стереотипов. 

Ключевые слова: этнорелигиозные стереотипы, масс-медиа, ислам, 
религия, национальная идентичность. 

 
The problem of mass media stereotype formation of Islamic theme is under study 

in the thesis by M.Butyrina “Stereotyping of Islam in Mass-media”. The factors and 
conditions of ethnical and religious stereotype formation are researched here. 

Key-words: ethnic and religious stereotypes, mass-media, religion, Islam, 
national identity. 

 

 

 

О.Гнесь

 

УДК 316.774: 316.647.8 

 

СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ ІСЛАМУ І ФОРМУВАННЯ ІСЛАМОФОБІЇ  

В УКРАЇНІ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 
Авторка О.Гнесь у статті «Стереотипізація ісламу і формування 

ісламофобії в Україні засобами масової інформації» визначає роль українських 
ЗМІ у світовому конфлікті цивілізацій та обґрунтовує принцип «міжцивілізаційної 
об’єктивності» у роботі журналістів. 

Ключові слова: мас-медіа, медіа-простір України, іслам, тероризм, 
стереотипи, міжнародні новини. 

 

Світ поділений на цивілізації за сплавом ознак: територіальних, 

політичних, ідеологічних, економічних, соціальних, релігійних, спільної 

історичної пам’яті тощо. В основі лежать культурні відмінності між 

спільнотами людей [Baylis John, Smith Steve The Globalization of World 

Politics. An introduction to international relations. Third edition. – London.: 

Oxford University press, 2007. – Р. 812., 539-553 р.].  

На цивілізаційній мапі світу домінує Західна цивілізація з 

геополітичним центром у США. Єдина світова пандержава чинить тиск на 

інші країни, насаджуючи свою систему цінностей та устрій в усіх галузях 

життя. Найбільший опір тискові США (експансії демократії, поширенню 

масової культури та ринку вільної торгівлі за західними правилами гри 

тощо) серед усіх цивілізацій чинить Ісламська на чолі з Іраном.  
                                                 

 О.Гнесь – магістр журналістики, кореспондент міжнародного відділу телеканалу 

«Інтер». 
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Дослідження цього питання на сьогодні залишається актуальним, 

оскільки протистояння двох цивілізацій набуло глобальних масштабів, 

виявило себе в усіх сферах та потребує всебічного і глибокого вивчення.  

Україна теж займає певне місце на цивілізаційній мапі світу. Вона 

належить до Російсько-ортодоксальної цивілізації згідно інтерпретації 

А.Д.Тойнбі, до Православно-слов’янської – за С.Гантінґтоном, до 

Східноєвропейської – вважають Б.Кузик та Ю.Яковець. За Збігневим 

Бжезинським, Україна – буферна зона між Європою та Росією. В кожному 

разі, Київ не стоїть осторонь кросс-цивілізаційного розвитку і відіграє в 

ньому певну роль. Українські журналісти залучені у глобальні процеси, а сама 

держава інтегрована у світовий інформаційний простір. На населення 

країни впливають ЗМІ інших країн і водночас українські медіа мають свою 

аудиторію за кордоном.  

Отже, ми поставили за мету у статті з’ясувати, як протистояння 

цивілізацій (насамперед Ісламської та Західної) проявляє себе в українських 

ЗМІ: чи воно впливає взагалі (і якщо так, то якою мірою) на роботу 

журналістів. Для цього виконаємо завдання – експериментально перевіримо 

й обґрунтуємо характер участі українських ЗМІ в інформаційному конфлікті 

цивілізацій.  

Таким чином, за предмет дослідження взято відображення глобально-

цивілізаціного інформаційного та ідеологічного протистояння у мас-медіа 

України та їх роль у генеруванні ісламофобних стереотипів у громадській 

думці. Щоб досягти поставленої мети і розв’язати окреслені задачі, ми 

застосували цивілізаційний підхід і вдалися до таких методів: включене 

спостереження для аналізу ситуації в українських ЗМІ; експрес-моніторинг, 

контент-моніторинг і контент-аналіз (кількісний метод збору даних і 

якісний – для їхнього аналізу) для виявлення та аналізу прояву конфлікту 

цивілізацій в українських мас-медіа. 

 

Основний зміст статті. Джерельна база дослідження є досить 

потужною, оскільки феномен протистояння цивілізацій від часів Ф.Фукуями 

[Фукуяма Ф. Конец истории? – [електронний ресурс] – Режим доступу до 

тексту: www.netda.ru/belka/nomipor/fukujama.htm] та С.Гантінґтона 

[Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: ООО «Издательство АСТ», 

2003. – 603 с.] досліджувала ціла плеяда закордонних і вітчизняних 

науковців: Б.Льюїс, Б.Барбер, З.Бжезинський, Б.Кузик і Ю.Яковець, 

О.Малашенко тощо – з позицій Західної цивілізації 
7
; Абу-ль-Хасан Алі 

                                                 
7
 Lewis B. Roots of Muslim Rage. Why so many Muslims deeply resent the West, and 

why their bitterness will not easily be mollified. – 1990. – Sept. – 

http://www.theatlantic.com/doc/199009/muslim-rage/; Льюис, Бернард Что не так? 

Путь Запада и Ближнего Востока: прогресс и традиционализм. – М.: Олимп-Бизнес, 

2003. – 224 c.; Луис, Бернард. Ислам и Запад. – М.: ББИ, 2003. – 320 c.; Barber 

Benjamin. Fear‘s Empire. War, Terrorism, and Democracy. – New York, London: W.W. 

Norton & Co., 2003. – Р. 220.; Barber Benjamin Jihad vs. McWorld // The Atlantic. – 
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Надві, М.Ікбал, М.Хаттамі, Ахмад-Каді Ахтаєв та інші – з позицій Ісламської 

цивілізації.
8
 Тему також досліджували українські науковці: викладачі 

Київського національного університету ім. Т.ГШевченка А.Чічановський, 

В.Шкляр і О.Порфімович, співробітники Інституту філософії ім. Г.С. 

Сковороди НАН України – А.В.Арістова, А.М.Колодний, Т.В.Хазир-Огли, 

О.С.Кисельов, викладачі Ісламського університету України Фатіх Хазрат та 

Ільдар Хазрат. Наукові розвідки мають викладачі громадського ісламського 

центру «Аль-Раїд» Іслям Гімадутін та Тарік Сархан, голова Духовного 

управління мусульман України Шейх Ахмед Тамім, директор Інституту 

релігійних наук св. Томи Аквінського отець Адам Добжинський. Питаннями 

відносин Західної та Ісламської цивілізацій ретельно займаються в Інституті 

сходознавства ім. А.Кримського та в Міжрегіональній академії управління 

персоналом. 

Ґрунтовні дослідження проводяться у галузях політики, економіки та 

культури. Адже кожна із цивілізацій має свою: 

1. політичну модель (у Західній цивілізації – демократія, в Ісламській 

– тенденція до встановлення теократії, оскільки «ісламська 

політична культура по своїй суті закріпляє принцип релігійної 

теократії, обумовленій єдністю і нероздільністю духовної і світської 

влади голови мусульманської спільноти» [Василенко И.А. Диалог 

цивилизаций: социокультурные проблемы политического 

партнерства. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 272 с.]; 

2. економічну модель (у Західній – капіталізм, в Ісламській – 

змішаний вид); 

3. військову потужність та ідеологічне підґрунтя (у Західній – масове 

споживання, масова культура, демократія та особистісна свобода, в 

Ісламській – орієнтація на виконання заповідей Корану, 

підпорядкування всіх сфер життя релігії);  
                                                                                                                                                         

1992. – March. – http://www.theatlantic.com/doc/199203/barber/;.Бжезинский, Збигнев. 

Великая шахматная доска (Господство Америки и его геостратегические 

императивы): Пер. с англ. – М.: Междунар. отношения, 1998.; Бжезинский, Збигнев. 

Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство: Пер. с англ. – М.: 

Междунар. отношения, 2005. – 288 с.; Кузик Б.Н., Яковець Ю.В. Цивилизации: 

теория, история, диалог, будущее: В 2 т. – М.: Институт экономических стратегий, 

2006. – 646 c.; Малашенко А. Исламская альтернатива и исламистский проект. – М.: 

Изд-во «Весь мир», 2006. – 221 с. 
8
 Надви, Абу-ль-Хасан Али. Что потерял мир по причине отхода мусульман от 

ислама / Пер. с английского. – М.: Издательский дом «Ансар», 2006. – 192 с.; 

Икбалл, Мухаммад / Энциклопедия «Кругосвет». – http://slovari.yandex.ru/dict/ 

krugosvet/article/a/aa/1009594.htm/; Хатами, Сейед Мохаммад. Страх перед бурей. 

Пер. с персидского Х. Вахриза. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – 128 c.; Ахтаев Ахмад-

Кади Война идей. – М.: 2005. – 120 с. 
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4. систему мас-медіа з власними стандартами професіоналізму, 

межами етики, принципами, правилами, цілями, завданнями, 

методологією тощо.  

Ми взялися проаналізувати останній, найменш досліджений в Україні, 

аспект протистояння цивілізацій: протікання конфлікту у мас-медійній сфері. 

У цьому і полягатиме наукова новизна роботи. 

Важко порахувати, скільки насправді жителів України на запитання 

«Яку релігію сповідують терористи?» дадуть відповість «іслам», а відтак 

«хто такі мусульмани?» – терористи. Такої статистики не ведуть, але 

потенційні результати можуть бути шокуючими.  

Зважимо на те, що дослідження особливостей сприйняття і 

запам‘ятовування особою інформації, зокрема, новин, що їх постачають ЗМІ, 

свідчать: вже через три години після сприймання людина забуває 30% 

почутого і 20% побаченого, а через 3 дні – всі 90% інформації [Жаворонков 

А.Н. Факторы вдияющие на процесс обучения // Publishing house Education 

and Science s.r.o. – [електронний ресурс] – Режим доступу до тексту: 

http://www.rusnauka.com/ONG/Pedagogica/3_zhavoronkov%20a.n.).doc.htm/.]. 

Тепер уявимо пересічного українця, який майже щовечора дивиться 

телевізор: за приготуванням їжі, її поглинанням, побутовими клопотами чи 

іншою діяльністю. Мозок при цьому розслаблений і податливий до потоку 

інформації з «блакитного екрану», «не відфільтровує» й не аналізує його, 

сприймає інформацію пасивно. У його підсвідомість безперешкодно 

закрадаються і закарбовуються там образи, кліше, стійкі асоціації. У такий 

спосіб ЗМІ формують стереотипи – «спрощені, схематичні образи соціальних 

об‘єктів, які поділяє достатньо велика кількість членів соціальних груп» 

[Стереотипы социальные // Энциклопедия «Кругосвет». – [електронний 

ресурс] – Режим доступу до тексту: – http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/ 

article/2/]. Один серед таких стереотипів – «іслам дорівнює тероризму», «всі 

мусульмани – терористи», про що переконливо свідчить моніторинг і 

кількісно-якісний контент-аналіз медіа-простору України.  

Не претендуючи на загальнонаціональний масштаб дослідження, ми 

обрали за об‘єкт моніторингу лише один телеканал, але із найвищим 

рейтингом в Україні – «Інтер» (частка телеканалу по аудиторії «18 і більше 

років» у крупних містах «50 тис. і більше населення» станом на вересень 

2008 року склала 20,7% [«Інтер» став лідером телебачення у вересні // 

U.A.Inter. Media Group Limited. – http://www.uaimg.com/ua/].  

Зауважимо, що висвітлення подій та явищ, які стосуються мусульман 

та ісламу, не є пріоритетними на «Інтері». Про це свідчить той факт, що 

76,4% повідомлень подані у коротких формах (ВМЗ, СНХ та студій), у яких 

неможливо розкрити суть порушеної проблеми, вона лише побіжно 

окреслюється. Однак, ми проаналізували всі вечірні випуски телеканалу 

(вихід в ефір приблизно о 17.00 з понеділка по п‘ятницю включно) за період 

дослідження з січня по жовтень 2008-го року. Отримані результати 

засвідчили, що серед 55-ти повідомлень, у яких звучали слова із корінням 
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«іслам» і «мусульман», майже половина (25 повідомлень, 45,5%) були 

пов‘язані з тероризмом: 

 

Теми новин (7) Кількість (55) Відсоток (100%) 

Теракт, терористична загроза 25 45,5% 

Ісламізація 7 12,7% 

Політика 6 10,9% 

Війна 6 10,9% 

Образа мусульманських святинь 5 9,1% 

Земельний конфлікт 4 7,3% 

Культура 2 3,6% 

 

Інший моніторинг тих самих новин за аналогічний період, але за 

ключовими словами «теракт» і «терор», показав, що: за перші десять місяців 

2008 р. слово «теракт» прозвучало у програмах новин 74 рази, слова із 

коренем «терор» (тероризм, терорист, терористичний, антитерористичний) – 

66 разів. Загалом 140 разів. За цей період темі тероризму було присвячено 92 

повідомлення: у 36-ти із них йшлося про теракти, 32 – сповіщали про загрозу 

тероризму і розповідали про необхідність боротьби із ним, про заходи, які 

проводяться у цій площині. У 17 новинах – йшлося про теракти, що сталися 

давно або напередодні, їх згадували докладно або побіжно (у 7-ми із них 

йшлося про теракти 11 вересня). Лише 7 новин, хоча і містили ключові слова, 

але розповідали про інше: слова «терорист» і «тероризм» у цих 

повідомленнях вживалися як алегорія (наприклад, протестувачі в Індонезії 

називали «терористом» нідерландського політика Герта Вілдерса за 

створення фільму «Фітна»). У повідомленнях також йшлося або про 

спростування версії теракту, вибух побутового газу, телефонний чи 

побутовий «тероризм». 

  

Категорії повідомлень 
Кількість 

повідомлень (92) 

Відсоток повідомлень 

(100%) 

Теракт 36 38% 

Загроза терактів, 

боротьба із тероризмом 
32 35% 

Згадка про теракт 10 11% 

Згадка про теракт 11 

вересня 
7 8% 

Не теракт 7 8% 

 

З усіх новин, які повідомляють про теракт, терористичну загрозу, 

боротьбу із тероризмом, згадують про теракти і спростовують версії теракту, 

половина – так чи інакше пов’язана з ісламом (!). Йдеться про те, що 

теракт або стався у мусульманській країні (і за кадром мається на увазі, що 

його здійснив сповідувач ісламу), або ж його ставлять за вину радикальному 
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ісламістському угрупованню (чи-то сама організація бере на себе 

відповідальність за теракт, чи журналіст озвучує версії та підозри 

правоохоронців, місцевої влади або преси). Один раз за досліджуваний 

період в ефірі навіть прозвучало словосполучення «ісламське угруповання» 

та «мусульманські сепаратисти». Цей моніторинг чітко показує, що у 

половині випадків про іслам та мусульман розповідають лише у «зв‘язці» з 

тероризмом, а про тероризм – у сполученні з ісламом.  

Відтак відбувається процес навіювання і формування стереотипів, в 

результаті якого «люди з легкістю виявляють готовність давати широким 

соціальним категоріям неідентифіковані, грубі, упереджені оцінки і ці 

характеристики відрізняються стабільністю протягом тривалого часу» 

[Мельник Г.С. Стереотип, формирование стереотипов в процессе массовой 

коммуникации // Библиотека «Пси-фактор». – [електронний ресурс] – Режим 

доступу до тексту: – http://psyfactor.org/lib/stereotype1]. Глядач групує людей 

(в нашому випадку мусульман) за легко помітними ознаками, спираючись на 

свої уявлення про властивості і якості такої групи. У нашому випадку це – 

схильність до тероризму, навіяна засобами масової інформації. Як наслідок, 

«людина сприймає інших як таких, що належать до певних груп, які 

виділяються за певними категоріями: віком, расою, професією, в нашому 

випадку – віросповіданням. При сприйнятті довколишнього світу людина 

спирається на власні уявлення про те, що всі люди у межах специфічної 

групи мають ті самі риси і характеристики». В результаті «формується 

очікування щодо інших і людина інтерпретує їх поведінку відповідно до 

своїх стереотипів» [Стереотипы // Информационный портал руководителя 

организации New-Org.ru. – [електронний ресурс] – Режим доступу до тексту: 

http://www.new-org.ru/?m=persons_texts&an=stereotips/.]. Отже, глядачу 

нав‘язують стереотипи про те, що мусульмани лише тим і займаються, що 

терактами, а відповідно всі теракти – справа рук мусульман. 

Застосувавши метод включеного спостереження, опишемо роботу 

журналіста-міжнародника на ранкових змінах на телеканалі «Інтер», на 

якому авторка має честь працювати кореспондентом міжнародного відділу з 

вересня 2008 року. (Аналогічна ситуація на телеканалі «К1», де авторка 

працювала з липня 2007 року по вересень 2008 року і на «5 каналі» – досвід 

роботи з лютого по липень 2007 року.)  

Один-двійко журналістів-міжнародників приїжджають о 5.15 ранку в 

офіс. Вмикаються чотири телевізори з телеканалами на зрозумілих йому/їм 

мовах – «CNN», «BBC», «Reuters», можливо «НТВ», «Euronews» (російська 

версія); відкриваються інформаційні сайти – приблизно ті самі: перший – 

«Reuters». Спочатку близько півгодини журналіст проводить моніторинг 

подій, що сталися за ніч, пізній вечір або про які стало відомо о цій порі.  

На перший ефір о 7.00 журналіст готує три-п‘ять коротких 

повідомлень: 30, максимум 50 секунд тексту з вуст ведучого, часткового 

перекритого відео «Reuters» (БЗ або ВМЗ). На 7.30, 8.00, 8.30 або 9.00 – може 

підготувати сюжетик на півтори-дві хвилини (не більше), а на додаток ще 
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декілька коротких повідомлень. На написання одного такого повідомлення 

відведено від 10 до 30 (максимум) хвилин. У такому поспіху свідомість, чи-

то підсвідомість, видає на-гора зручні кліше і, зрештою, стереотипи. 

Наступний випуск новин о 12.00. Але його наповнення планують не раніше 

10.00, оскільки агенція відео та інформації Reuters надсилає відео-файли за 

певним розкладом. Лише о десятій стає приблизно зрозуміло, яке відео є в 

нашому розпорядженні, а отже, про які події можемо повідомити аудиторії 

(«картинка» – один із головних пріоритетів у телевізійній журналістиці).  

Новина на блакитному екрані «живе» не більше доби. 24 години – це 

максимум, який тільки можна собі уявити. ТВ може подавати події «у 

розвитку», але це стосується тільки найважливіших, найрезонансніших подій 

або ситуації, «якщо сьогодні немає новин» (тобто їх не запропонував 

«Reuters» та Інтернет). Крім того, про «події в світі» українські телеканали 

повідомляють за залишковим принципом: спочатку про «українське» в 

Україні і в світі, потім – про світове. Якщо залишаються хвилини «вільного» 

ефіру – вони заповнюються «міжнародкою».  

Це – та реальна атмосфера і ті умови, у яких творяться міжнародні 

новини в Україні, і навряд чи вони зміняться у найближчі декілька років. Що 

ми отримуємо в результаті, а точніше, як наслідок? Прирівнювання всіх 

мусульман до терористів і розширення поняття самого тероризму. 

Журналісти фактично розмили його межі: «тероризм» у ЗМІ вже не 

розглядають як енциклопедичний «засіб політичної боротьби», 

запропонований британським політологом Браяном Крозьє у 1922 році («як 

мотивоване насилля з політичними цілями») [Brian Crozier // Wikipedia the 

free encyclopedia. – [електронний ресурс] – Режим доступу до тексту: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Crozier/.]. Ми беремо до уваги, що тероризм 

– це «термін, який не має узгодженого визначення серед урядів і наукових 

аналітиків (проте його майже завжди вживають у негативному значенні, 

найчастіше для характеристики дій, які загрожують життю)». [Короткий 

оксфордський політичний словник / Пер. з англ.; за ред. І.Макліна, 

А.Макмілана. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2005. – 189 с.]. 

Кожна держава і організація інтерпретує визначення тероризму по-своєму. 

Хіба що Організація Об‘єднаних Націй в результаті обміну науковими 

концепціями між 192 країнами світу, запропонувала узагальнене єдине 

визначення тероризму: це «груба зневага до цілей і принципів ООН, яка може 

загрожувати міжнародному миру і безпеці, ставити під загрозу дружні 

відносини між державами, заважати міжнародному співробітництву і вести 

до порушення прав людини, основних свобод і демократичних основ 

суспільства» [Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism // 

UN. – 1994. – 9 Dec. - [електронний ресурс] – Режим доступу до тексту: 

www.un.org/documents/ga/res/49/a49r060.htm/.].  

Журналісти зазвичай обирають це занадто широке визначення, 

ідентичне визначенню «насилля». Тож будь-який злочин із застосуванням 
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вибухівки у країнах Близького Сходу, тим паче із жертвами, іменують 

тероризмом.  

Під час моніторингу ми натрапили на парадоксальний випадок у 

новині з Ірану за 14 квітня 2008 року. У першому реченні журналіст 

повідомляє, що стався теракт, а в передостанньому уточнює: «правоохоронці 

вже заявили, що терористичні угруповання до вибуху не причетні». 

Виявляється, «у мечеті здетонували боєприпаси, котрі були частиною 

експозиції, присвяченої ірано-іракській війні». Терористом називають 

кожного смертника, бандита і зловмисника з Близького Сходу – одразу, ще 

до початку слідства і тим паче не чекаючи його результатів та вердикту суду.  

Крім того, із 92 новин, пов‘язаних з тероризмом, які вийшли в ефір з 

січня по жовтень 2008 року у вечірніх випусках новин на Інтері, – лише у 30 

випадках вказувалась назва конкретної організації, які низка країн вважає 

терористичними (в інших країнах їх називають політичними партіями, 

партизанами, борцями за свободу тощо). Це - «Аль-Каїда», «Талібан», «Армія 

Палестини», «Бригади мучеників Аль-Акси», «Бригади визволення Галілеї – 

мученики Імада Мугнії та Гази», «ХАМАС», «Ісламський Джихад» та 

«Комітети народного супроводу», «Курдська робітнича партія», «Об‘єднаний 

фронт звільнення Ассаму» і особисто Усама бен Ладен. А також три 

організації, не пов‘язані з ісламом: «Фарк», «Ета», «Тамільські тигри» 

(«Тигри визволення Таміл Ілама»). Стійкими словосполученнями вже стали 

фрази «пакистанські ісламісти», «уйгурські бойовики», «баскські 

сепаратисти», «суданські повстанці», «сомалійські пірати». У новинах не 

гребують такими кліше як «ісламістське угруповання» і «мусульманські 

сепаратисти». Серед популярних слів – «терористи», «бойовики», 

«смертники», «екстремісти», «радикали», «ісламісти», «міжнародне 

угруповання», «самогубці-бомбісти».  

Притому, причина полягає не у масовій цілеспрямованій ксенофобії 

щодо мусульман чи у проводі цілеспрямованого ідеологічного навіювання. 

Так гучніше, ефектніше, зручніше розпочинати перше речення у 

повідомленні, зрештою стилістично правильно без тавтології (пам‘ятаємо, що 

у журналіста є десять хвилин на прочитання тексту події в декількох 

англомовних варіантах або одному іншомовному, її аналіз і написання 

власної інтерпретації). 

Типовий шаблон інформаційного повідомлення: «І до подій у світі. 

Теракт у столиці Іраку. На центральному ринку Багдада у повітря злетів 

автомобіль, начинений вибухівкою. За попередньою інформацією, п‘ятеро 

людей загинули, тридцятеро зазнали поранень. Наразі жодна із організацій не 

взяла на себе відповідальність за цей злочин». Все. Крапка. Далі – до інших 

подій. Якщо на завтра виявиться, що це був вибух побутового газу у 

сусідньому будинку, про це вже ніхто не згадає, тому що поспішаємо далі, 

«до інших подій у світі» (пам‘ятаємо про життя новини тривалістю у 24 

години і залишковий принцип відбору новин. Скоріше, ми повідомимо про 

новий «теракт», ніж згадаємо вчорашній).  
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Після написання сотні подібних новин журналіст сам починає мислити 

стереотипами і називати терористами і сомалійських партизанів-ісламістів і 

місцевих піратів (хоча у других на відміну від перших немає політичних 

вимог, лише вимога викупу, отже, це – бандитизм). Показовою є надзвичайна 

подія у центрі Єрусалиму 22 вересня 2008 року. 

Ось як її висвітлював Інтер: 

1) НА КАМЕРУ: До подій у світі. У Єрусалимі водій легкового 

автомобіля – врізався у натовп людей. Щонайменше 12-теро - зазнали 

серйозних поранень, одна людина у важкому стані. НА ВІДЕО: Усе 

трапилося на жвавому перехресті між єврейською та арабською 

частинами Єрусалиму. Ізраїльська поліція вважає дії водія терористичним 

актом. Зловмисника застрелив охоронець мерії міста, розташованої поруч. 

КІН. ВІДЕО. 23 вересня 2008, випуск о 7.00 

2) НА КАМЕРУ: У Єрусалимі водій легкового автомобіля - врізався у 

натовп людей. Щонайменше 12-теро - зазнали серйозних поранень, двоє у 

важкому стані. НА ВІДЕО: Усе трапилося на жвавому перехресті між 

єврейською та арабською частиною Єрусалиму. Всі постраждалі - 

ізраїльські солдати. За кермом автомобіля був житель Східного 

Єрусалиму. Його одразу ж після атаки застрелили. Правоохоронці 

вважають дії водія навмисними і називають вчинок терористичним 

актом. КІН. ВІДЕО 23 вересня 2008, випуск о 8.00 

3) НА КАМЕРУ: Ізраїльська поліція - встановила особу водія, який на 

легковому автомобілі в’їхав у натовп і поранив щонайменше 12-тьох людей. 

НА ВІДЕО: Це 19-річний житель східної частини міста, палестинець з 

ізраїльським паспортом. Інцидент, нагадаю, стався цієї ночі у центрі 

Єрусалиму. Юнак на легковому авто врізався у натовп солдатів, котрі саме 

поверталися з туристичної прогулянки містом. Заступник командувача 

роти наказав стріляти на ураження. У поліції відкидають версію дорожньої 

аварії і вважають дії водія терористичним актом. КІН. ВІДЕО. 

СИНХРОН (МІККІ РОЗЕНФЕЛЬД РЕЧНИК ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ ПОЛІЦІЇ): Ми 

підтверджуємо, що стався теракт. Підозрюваного вбито. Спочатку у нього 

поцілив солдат ізраїльської армії, потім двічі вистрелив поліцейський. 23 

вересня 2008, випуск о 12.00. 

Отже, глядач Інтера запам‘ятав, що в Ізраїлі палестинець здійснив 

терористичний акт, напав на ізраїльтян. Проте, наступного дня в «Інтернеті» 

(сайт компанії ВВС) з‘явилося інтерв‘ю батьків водія авто, котрі розповіли, 

що їхній 19-річний син не мав водійських прав, погано керував автомобілем, 

юнак просто не впорався із керуванням, він ніколи в житті не замахнувся би 

на життя невинних людей [Отец палестинца: машина врезалась в толпу 

случайно // BBCrussian.com. – 2008. – 23 сент. – [електронний ресурс] – 

Режим доступу до тексту: news.bbc.co.uk/hi/russian/international/newsid_ 

7632000/7632323.stm]. Звісно, «Інтер» про це не повідомив, адже було 

достатньо нових свіжих новин і на додаток – політична криза в Україні. Що 

залишилося у свідомості пересічного українця? Черговий стереотип: 
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«Палестинці в Ізраїлі терористи». І для цього було достатньо тридцяти 

секунд поспіхом написаного і поспіхом виправленого редактором-

літредактором-ведучим тексту, що прозвучав з вуст диктора, частково 

перекритий відеорядом.  

Такій «мові ворожнечі» українських телевізійних журналістів-

міжнародників ніхто не вчив. Так склалися обставини, у яких вони змушені 

працювати. Так налагоджена система. Зрештою, вони, тобто ми, інерційно 

мислимо як представники Західної цивілізації, не маючи снаги піднятися над 

цією ідентифікацією. На наукових конференціях і зборах, у колективі колег 

ми дискутуємо про об‘єктивність журналістів, але завжди – в межах ідеології 

Західної цивілізації. Журналісти, на жаль, не вбачають своєю задачею вийти 

на новий рівень професійних стандартів, який полягає у «міжцивілізаційній 

об‘єктивності». Але це питання назріває і у майбутньому на нього доведеться 

дати відповідь.  

Застосувавши метод включеного спостереження та консультацій з 

експертами, ми з‘ясували, що телеканал «Інтер» працює за тією схемою, як і 

решта провідних загальнонаціональних українських телеканалів: «1+1», 

«ICTV», «Новий канал», «Перший національний», «5 канал». Вони не мають 

серед своїх цілей формування ісламофобських настроїв в українському 

суспільстві та не прагнуть перемоги Західної цивілізації, але інерційно 

виконують цю програму. Застосувавши метод індукції, ми можемо 

припустити, що решта телеканалів України так само веде бій на боці Заходу. 

Ця гіпотеза потребує перехресної перевірки: контент-аналізу випусків новин 

кожного загальнонаціонального телеканалу.  

Отже, на сьогоднішній день, враховуючи ситуацію в українських 

телевізійних ЗМІ, місія врівноваження образу мусульманина та ісламу у 

вітчизняних медіа лежить на мусульманських культурних, духовних та 

просвітницьких центрах на території України. Головні з них із центральними 

офісами в Києві: Всеукраїнська асоціація громадських організацій «Альраїд», 

Релігійне управління незалежних мусульманських громад України 

«Київський муфтіят», Духовне управління мусульман України, 

мусульманська релігійна громада «Аль-Іхлас», Духовне управління 

мусульман України «УММА». Якою має бути стратегія цих організацій в 

інформаційному просторі України? 

По-перше, цим організаціям необхідно налагодити співпрацю з 

телеканалами через окремих журналістів, щоб мати своїх постійних 

«речників» у ЗМІ. Для цього не треба їх вербувати і навертати в іслам. 

Можна організувати майстер-клас – серію тренінгів «лікнепу» про іслам. 

Запросити на них по одному-два представників від каналу – із загального 

відділу і міжнародного; обмінятися прямими телефонами і адресами 

електронної пошти; «налагодити контакти». Наприклад, посольство Ізраїлю в 

Україні періодично проводить зустрічі з журналістами, на яких пояснює 

специфіку палестино-ізраїльського конфлікту.  
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По-друге, необхідно створювати інформаційні приводи – свята, події, 

акції. Так, наприклад, свято Курбан-Байрам ранкова редакція «Інтера» 

висвітлювала у випусках о 6.00, 7.00 і 8.00. А о 12.00 – додала у випуск 

інформацію, про те, як у Києві, в культурному центрі «Аль-Раїд», відзначали 

Свято жертвопринесення. На подібні заходи потрібно запрошувати загалом 

представників телеканалів та інших ЗМІ через прес-релізи і окремо, особисто 

– журналістів, з якими налагоджений контакт. Причина такої необхідності 

банальна: прес-реліз можуть відсіяти на початковому етапі координатори чи 

випускові редактори, яких може не зацікавити ця подія. Натомість, 

поінформований журналіст, до того ж зацікавлений і такий, що розуміється 

на темі, здатен проявити ініціативу, знайти вдалу подачу події і переконати 

редактора у важливості й цікавості теми. 

Головне – компенсувати негативні повідомлення про «теракти на 

Близькому Сході, скоєні ісламістами» повідомленнями позитивними – про 

культуру, традиції, звичаї мусульман в Україні. Тоді глядач почне 

розрізнятися «іслам» та «ісламізм», мусульман і терористів. Наразі ж 

більшість новин про іслам та мусульман має негативний підтекст: так, серед 

55 проаналізованих повідомлень у вечірніх випусках новин на «Інтері» (з 

січня по жовтень 2008 року) лише 3 мали позивний підтекст, 4 – були 

скоріше позивними, ніж негативними, решта – негативними або 

нейтральними. Таким чином, більшість повідомлень про іслам на телеканалі 

«Інтер» (47,3%) мали негативну психологічну спрямованість, 40% 

нейтральну і лише 12,7% – позитивну. 

Висновки. В умовах міжцивілізаційного конфлікту, який проявляється 

серед іншого і на глобальному медіа-просторі, загострюється проблема 

впровадження нового рівня професійних стандартів у роботі журналістів мас-

медіа. Авторка з‘ясувала, що ЗМІ опосередковано виступають інструментами 

розпалення «міжцивілізаційної ворожнечі», ревно обстоюючи позиції однієї з 

геополітичних формацій. Українські журналісти, усвідомлено чи 

неусвідомлено, формують і підживлюють ісламофобні настрої в суспільній 

свідомості, інерційно діючи в системі координат, визначеній Західною 

цивілізацією. Тож потреба впровадження принципу «міжцивілізаційної 

об‘єктивності» у роботі мас-медіа є назрілою з огляду на поліконфесійність і 

мультикультурність українського суспільства.  

В цьому зв‘язку, перед журналістами та науковцями у сфері медіа 

постає цілий комплекс завдань: 1) визначити роль вітчизняних ЗМІ у 

світовому конфлікті цивілізацій; 2) свідомо обрати і розробити стратегію 

діяльності мас-медіа у контексті цивілізаційного конфлікту: певний ЗМІ 

може стати на оборону однієї з цивілізацій або зайняти нейтральну роль (при 

цьому кожний ЗМІ вільний самостійно визначити свої цілі у конфлікті 

цивілізацій); 3) розробити та узгодити адекватну термінологічну базу 

(визначитися із трактуванням елементів соціальної дійсності, які в різних 

цивілізаціях тлумачать по-різному) для того, щоб свідомо слідувати обраній 

стратегії і досягати поставлених цілей. 
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Автор О.Гнесь в статье «Стереотипизация ислама и формирование 

исламофобии в Украине средствами массовой информации» определяет 
роль украинских СМИ в мировом конфликте цивилизаций и обосновывает принцип 
«межцивилизационной объективности» в работе журналистов. 

Ключевые слова: масс-медиа, медиа-пространство Украины, ислам, 
терроризм, стереотипы, международные новости. 

 
The author O.Gnes' in the article «Stereotyping of Islam and forming of 

Islamophobia in Ukraine by mass Medias» determines the role of Ukrainian mass 
media in the world conflict between civilizations and also grounds the principle of «inter 
civilization objectivity» in journalist’s work. 
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ВОПРОСЫ РЕЛИГИИ И ПОЛИТИКИ 

В ВОСПРИЯТИИ МУСУЛЬМАН КРЫМА 

 
У статті Е.Муратової «Питання релігії і політики у сприйнятті 

мусульман Криму» вжита спроба поглянути на процес ісламського відродження в 
Криму очима самих мусульман. В ній подані результати соціологічного 
дослідження, яке допомагає зрозуміти роль ісламу в системі самоідентифікації 
кримських татар та його вплив на їхнє ставлення до національних органів та 
держави. 

Ключові слова: іслам, кримські татари, Меджліс, органи влади. 

 

Начавшееся после возвращения на родину национальное возрождение 

крымских татар затронуло разные сферы жизни этноса – политическую, 

культурную, духовную. Своѐ особое место в этом процессе занял 

религиозный ренессанс, что вполне закономерно, учитывая существенную 

роль, которую традиционно играл ислам в формировании мировоззрения и 

определении ритма повседневной жизни народа. Очевидно, что и сегодня 

мусульманская религия является одним из важнейших факторов этнической 

самоидентификации крымских татар. Для значительной части из них она 

становится всѐ более значимым регулятором семейно-бытовых отношений. 

Нормы морали, принципы и традиции, основанные на исламе, порой 

эффективнее светских правовых норм регламентируют поведение 

мусульман полуострова. Помимо семейно-обрядовой сферы, ислам, активно 
                                                 

 Е.Муратова – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри політичних наук та 

соціології Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. 
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вторгаясь в область публичной политики, трансформируется в «ислам 

политический»
9
. Эти процессы могут существенно повлиять на 

последующее развитие крымскотатарского этноса и поэтому нуждаются в 

глубоком анализе.  

Особенности исламского возрождения в Крыму вызывают заметный 

интерес со стороны исследователей и представителей СМИ. Данная 

проблематика нашла своѐ отражение в трудах таких учѐных, как С.М. 

Червонная [Червонная С.М. Возвращение крымскотатарского народа: 

проблемы этнокультурного возрождения. Крымскотатарское национальное 

движение. Том 4: 1994 – 1997 годы / Под ред. М. Н. Губогло. – М., 1997. –154 

с.], Н. И. Кирюшко [Кирюшко М.І., Бойцова О.Є. Іслам в Криму: релігійно-

національна самоідентифікація кримськотатарського народу. – К.: 

Світогляд, 2005. – 300 с., Кирюшко М. Іслам у житті кримських татар // 

Людина і світ. – 2001. – № 1. – С. 26 – 29., Кирюшко Н. И. Мусульмане в 

украинском обществе: социологическое исследование. – К.: Ансар 

Фаундейшн, 2005. – 46 с.], А.В. Богомолов, В.Е. Григорьянц [Григорьянц В.Е. 

О некоторых особенностях процесса возрождения ислама в Крыму (1989 – 

2001). – Симф., 2002. – 40 с.], Э.С. Муратова [Муратова Э.С. Ислам в 

современном Крыму: индикаторы и проблемы процесса возрождения. – 

Симф.: Элиньо, 2008. – 240 с.]. В публицистической среде вопросами 

исламского развития интересуются В. Притула, Г. Усеинова, И. Абдуллаев, 

Л. Алядинова, Г. Керимова и ряд других журналистов. Анализ большинства 

работ позволяет сделать вывод о том, что исследователи делают акцент 

преимущественно на индикаторах исламского возрождения – деятельности 

общин, мечетей, медресе, различных исламских групп и организаций – так 

называемой «внешней» составляющей исламского присутствия в Крыму. 

Подобный подход позволяет выстроить каркас исламского развития на 

полуострове, понять ключевые тенденции происходящих процессов и дать 

общую характеристику «крымского ислама». Однако при всѐм этом он 

представляется ограниченным и не способным на глубокое осмысление 

внутреннего содержания выстроенной таким образом структуры. Он не 

способен, например, ответить на вопросы: «какое место занимает ислам в 

жизни отдельно взятого крымского татарина», «насколько добросовестно 

соблюдаются им исламские нормы и предписания», «как ислам влияет на 

мировосприятие и поведение человека, на его отношение к родным, соседям, 

да и просто представителям других религий».  

Целью этой работы является попытка взглянуть на процесс 

исламского возрождения изнутри, глазами самих крымских мусульман.  
                                                 
9
 Под «политическим исламом» здесь понимается устоявшееся в западной и 

отечественной науке определение направления в исламе, представленное 

множеством действующих по всему миру организаций и групп, ориентированное 

на переустройство всех основ жизни государства в соответствии с нормами 

шариата.  
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Среди задач исследования могут быть обозначены следующие: 1) 

проанализировать место ислама в системе самоидентификации крымских 

татар; 2) проследить влияние «исламского фактора» на отношение 

мусульман Крыма к национальным организациям и органам власти.  

 

Основное содержание статьи. Статья опирается на результаты 

социологического опроса «Крымские мусульмане: кто мы, какие мы?», 

проведѐнного в ноябре – декабре 2008 г. кафедрой политических наук 

Таврического национального университета им. В.И.Вернадского при 

поддержке Ассоциации «Альраид». Исследование было осуществлено в 32-х 

населѐнных пунктах – посѐлках компактного проживания крымских татар
10

. 

Выборка составила 600 человек, опрошенных по методике случайного 

опроса.  

Ислам в системе самоидентификации крымских татар. На вопрос 

об отношении к религии подавляющее большинство респондентов (79,5%) 

ответило, что считает себя мусульманами в силу историко-культурной 

традиции своего народа [Дет. см: Червонная С. М. Возвращение 

крымскотатарского народа: проблемы этнокультурного возрождения. 

Крымскотатарское национальное движение. Том 4: 1994 – 1997 годы / Под 

ред. М. Н. Губогло. – М., 1997. – С. 145.], 18% – заявили, что они – глубоко 

верующие мусульмане, 1,3% респондентов признались, что безразличны к 

религиозным вопросам и лишь 0,5% опрошенных назвали себя атеистами. 

Доминирование первого варианта ответа является, по сути, отражением 

типичной ситуации в области религиозной самоидентификации крымских 

татар, для которых ислам воспринимается не сам по себе, а через 

историческое прошлое народа и его культурные традиции. Обращает на себя 

внимание крайне низкий процент безразличных к религии людей и атеистов. 

Анализ ответов респондентов, принадлежащих к разным возрастным 

группам, показывает, что более всего крымских татар, идентифицирующих 

себя как глубоко верующих, принадлежат к категории «60 лет и старше». 

Таковыми считают себя около трети (29,9%) опрошенных этого поколения. В 

других группах этот показатель заметно ниже и составляет 19,3% для 

крымских татар в возрасте 50–59 лет, 18,4% – 30–39 лет, 13,4% – 40–49 лет и 

13,1% – 18–29 лет. Таким образом, мы видим, что представители разных 

поколений крымских татар отводят исламу различное место в системе 

самоидентификации. Особенно существенно различие между самой молодой 

и пожилой категориями.  

Можно отметить определенное влияние гендерного фактора на 

отношение к исламу. Так, среди мужчин доля людей, считающих себя 

глубоко верующими, несколько выше, чем среди женщин, и составляет 
                                                 
10

 Отбор населенных пунктов проводился на основе данных «Перечня наиболее 

крупных мест компактного проживания депортированных граждан в Автономной 

Республике Крым», полученных в Республиканском комитете по делам 

межнациональных отношений и депортированных граждан АРК. 
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20,4% к 15,9%. Определенные различия в этом вопросе можно проследить 

между городским и сельским населением. Глубоко верующими считают себя 

14,9% городских жителей и 19% – сельских.  

Интересно влияние фактора образования на самоидентификацию 

крымских татар. Доля людей, идентифицирующих себя как глубоко 

верующих, заметно выше у респондентов, которые имеют начальное 

образование (35,3%), и менее всего ощутима среди информантов со 

среднеспециальным образованием (11,4%). В других группах она примерно 

одинакова и колеблется в пределах 20–22%. 

Отношение к Меджлису крымскотатарского народа. Четверть 

респондентов (25,7%) отметили, что в силу того, что Меджлис является 

представительным органом народа, все его решения они поддерживают 

безоговорочно. Более половины опрошенных (51%) выбрало уклончивый 

вариант ответа – «избирательно поддерживаю решения Меджлиса: что-то 

принимаю, а что-то нет». Наконец, 20,5% информантов ответили, что 

решения Меджлиса вообще не являются для них авторитетными. 

Исследование показало, что в большей степени склонны поддерживать 

решения Меджлиса люди среднего и пожилого возраста, в меньшей степени 

– молодое поколение. Так, безоговорочно принимают все действия этого 

учреждения 48,3% респондентов возрастной группы «60 лет и старше», 

28,7% крымских татар в возрасте «40-49 лет», 25,2% – в возрасте «50-59 лет», 

20,4% – в возрасте «30-39 лет» и всего 10,7% респондентов возрастной 

группы «18-29 лет». Соответственно в двух последних группах самый 

высокий процент тех, для кого решения Меджлиса вообще не являются 

авторитетными (27,9% в группе «18-29 лет» и 23,5% в группе «30-39 лет»). 

Подобное положение дел может быть объяснено отсутствием у этого 

национального органа стратегии, направленной на привлечение 

крымскотатарской молодѐжи. Ряд исследователей полагает, что Меджлис в 

последние годы несколько «законсервировался» и вследствие этого является 

малопривлекательным для молодого поколения [Дет.см. Богомолов А.: Идея 

запрета «Хизб ут-Тахрир» сродни культу вуду // События. – 2009. – ғ 42. – 

30 октября.] 
11

. 

Нет существенной разницы в отношении к Меджлису со стороны 

мужской и женской части опрошенных. Безоговорочно поддерживают 

решения этой структуры 26,7% представителей мужского пола и 24,8% – 

женского. Еѐ решения не являются заслуживающими безусловного доверия 

для 21,8% представителей первой группы и 19,4% – второй. 
                                                 
11

 В интервью президента Центра ближневосточных исследований Александра 

Богомолова говорится о причинах «проигрыша» Меджлиса и Муфтията в борьбе за 

умы молодежи, отметил, что «<…> меджлис – структура, которая выросла из 

национального движения, состоявшего из людей более старшего поколения. И они 

не нашли интонации, которая была бы созвучна молодежи, выросшей уже в Крыму, 

в новых условиях. Меджлис вообще должен был бы как-то развиваться все эти 

годы, но эта структура немножко законсервировалась». 
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Жители городов более критично настроены по отношению к этой 

структуре, нежели жители сельской местности. Безоговорочно 

поддерживают деятельность Меджлиса 20,9% городских жителей и 27,2% – 

сельских, избирательно подходят 54,7% респондентов первой группы и 

49,8% – второй. Решения вообще не считают авторитетными 21,6% горожан 

и 20,1% селян. 

Всецело поддерживать действия Меджлиса в большей степени 

склонны крымские татары с начальным (70,6%) и средне-специальным 

образованием (27,1%). Решения этого органа считают для себя не 

заслуживающими доверия более всего респонденты со средним (28%) и 

неполным высшим образованием (27,5%). 

Существует связь между степенью религиозности крымских татар и их 

отношением к Меджлису. Среди информантов, назвавшихся глубоко 

верующими, значительно большее число сторонников этого органа, чем 

среди группы респондентов, считающих себя мусульманами в силу 

историко-культурной традиции народа (39,8% к 22,6%). В первой группе 

также меньше тех, кто относится к решениям Меджлиса избирательно (39,8% 

к 54,3%) или не считает его решения вообще для себя авторитетными (18,5% 

к 19,9%).  

Учитывая, что самоидентификация большинства крымских татар 

напрямую не связана со следованием базовым исламским канонам, 

необходимо рассмотреть вопрос отношения к Меджлису сквозь призму 

соблюдения респондентами исламских норм. Разительно отличаются данные 

опроса крымских татар, совершающих намаз, и тех, кто этого предписания не 

соблюдает. Так, среди первой группы респондентов доля безоговорочно 

поддерживающих Меджлис значительно выше, чем во второй (35% к 22,8%). 

Если число сторонников избирательного отношения к решениям 

национального органа примерно одинаково (52,9% к 50,4%), то число тех, 

кто считает эти решения для себя не авторитетными, значительно больше 

среди респондентов, которые намаз не совершают (23,7% к 10%). Та же 

картина в вопросе соблюдения поста в месяц Рамадан. Среди крымских 

татар, постящихся в течение всего месяца, больше сторонников Меджлиса, 

безоговорочно поддерживающих его решения, нежели среди тех 

респондентов, которые вообще не соблюдают пост (35,2% к 22,2%).  

Таким образом, в оппозиции Меджлису преобладают лица, считающие 

себя мусульманами в силу культурной традиции и в большинстве не 

соблюдающие обязательные исламские нормы. В то же время не стоит 

списывать со счетов так называемую «исламскую оппозицию» – сторонников 

различных исламских групп и организаций. Результаты исследования 

показывают, что среди крымских татар, совершающих пятикратный намаз (в 

числе которых как раз немалое число сторонников этих групп и 

организаций), гораздо выше процент тех, кто не считается с решениями 

Меджлиса, чем среди тех, кто совершает только пятничную молитву (15,6% к 

4,3%). 
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Восприятие религиозной политики государства. Для прояснения 

отношения крымских татар к религиозной политике государства был задан 

вопрос: в достаточной ли степени обеспечиваются в Украине права и 

свободы мусульман и равенство всех религий перед законом? Лишь около 

четверти респондентов (24,3%) дали утвердительный ответ. Данные 

свидетельствуют: ответы опрошенных, принадлежащих к разным 

возрастным группам, отличаются несущественно. Однако явно 

прослеживается нарастание недовольства религиозной политикой 

государства от младших респондентов к более старшим. Так, считают, что 

права и свободы мусульман и принцип равенства религий соблюдаются в 

достаточной мере 28,7% респондентов в возрасте 18-29 лет, 25,5% – 30-лет, 

22,9% – 40-49 лет, 22,2% – 50-59 лет и 21,8% в возрасте 60 лет и старше. 

Мужчины более позитивно оценивают политику государства, чем 

женщины. Удовлетворены степенью обеспеченности прав и свобод и 

равенством перед законом 28,8% мужчин и 20,3% женщин. Жители сельской 

местности менее критично воспринимают религиозную политику 

государства, чем горожане. Удовлетворены существующим положением 

вещей в исследуемой сфере 26,1% крымских татар, проживающих в городах, 

и 18,9% – в сѐлах. Качество образования информантов серьѐзно не сказалось 

на результатах опроса по этой теме: степень одобрения колеблется от 25,8% 

(у людей со средне-специальным образованием) до 22,9% (со средним). 

Примечательно, что у крымских татар, относящихся к исламу как к 

историко-культурной традиции народа, степень поддержки религиозной 

политики государства ниже, чем у респондентов, идентифицировавших себя 

как глубоко верующих мусульман. Считают, что государство обеспечивает 

права и свободы мусульман и равенство всех религий перед законом, 22,9% 

опрошенных первой категории и 30,6% – второй. Также мусульмане, 

совершающие намаз, более позитивно оценивают политику руководства, чем 

те, которые не исполняют это предписание ислама. Такое мнение высказали 

34,3% респондентов первой группы и 21,3% – второй. Причем мусульмане, 

соблюдающие индивидуальную молитву 5 раз в день, в большей степени 

удовлетворены существующим отношением властей, чем их единоверцы, 

практикующие только пятничный намаз (46,7% к 29,8%). Судя по всему, 

отсутствие препятствий, чинимых официальной властью мусульманам в 

исповедовании своей религии, в частности в совершении намаза (что было 

отмечено в советскую эпоху и до сих пор имеет место в некоторых 

государствах постсоветского пространства), способствует формированию 

позитивного отношения к государству. Доля респондентов, регулярно 

посещающих мечеть, примерно одинакова среди тех, кто позитивно 

оценивает религиозную политику, и тех, кто выражает своѐ недовольство ею 

(14,3% и 13,5% соответственно).  

Выводы. Исследование показало, что подавляющее большинство 

крымских татар считает себя мусульманами, при этом доминирует 
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отношение к исламу как к историко-культурной традиции своего народа. 

Чувство глубокой веры в большей степени свойственно пожилому 

поколению народа и в меньшей – молодежи. Именно среди респондентов 

старше 60 лет был отмечен самый высокий процент тех, кто соблюдает 

исламские предписания. 

Исследование подтвердило мнение о преимущественной поддержке 

Меджлиса представителями старшего поколения крымских татар и 

неприятии его деятельности молодѐжью. В последней категории отмечен 

самый низкий процент тех, кто одобряет и учитывает решения этих структур. 

В то же время изыскание показало, что критическое отношение к политике 

названных организаций не связано с фактом возрастания влияния ислама на 

повседневную жизнь людей. Доля крымских татар, безоговорочно 

поддерживающих эти структуры, существенно преобладает среди тех, кто 

совершает намаз и соблюдает пост в месяц Рамадан, чем среди тех, кто этим 

предписаниям ислама не следует. Таким образом, оппозиция Меджлису 

имеет в значительной степени «светский» характер и представлена в 

большинстве своѐм людьми, идентифицирующими себя как мусульман в 

силу историко-культурной традиции народа и не соблюдающими 

обязательные исламские нормы.  

Так же, как в случае с Меджлисом, критическое отношение к 

религиозной политике государства не связано со степенью религиозности 

крымских татар. Напротив, исследование показало, что люди, 

идентифицирующие себя как глубоко верующие мусульмане и совершающие 

намаз, более лояльны к политике государственных органов, чем их 

единоверцы, игнорирующие соблюдение обязательных предписаний ислама. 

 

 
А н о т а ц і ї 

 
В статье Э. Муратовой «Вопросы религии и политики в восприятия 

мусульман Крыма» предпринята попытка взглянуть на процесс исламского 
возрождения в Крыму глазами самих мусульман. В ней представлены результаты 
социологического исследования, которое помогает понять роль ислама в системе 
самоидентификации крымских татар и его влияние на их отношение к 
национальным органам и государству. 

Ключевые слова: ислам, крымские татары, Меджлис, органы власти. 
 
The attempt to look at the process of Islamic revival in Crimea from the point of 

view of the ordinary Muslims was undertaken in the article of E.Muratova “The 
questions of religion and politics in the perception of the Crimean Muslims”. It 
presents the results of the sociological survey that helps to understand the role Islam 
plays in the system of the Crimean Tatars’ self-identification and its influence on their 
attitude to the ethnic institutions and the state. 

Key words: Islam, the Crimean Tatars, Mejlis, state authorities. 
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РОЗДІЛ 4 
 

ІСЛАМ В ЗАРУБІЖЖІ 
 

 

 

 

А.Арістова

 

УДК 297; 21:316 

 

ІСЛАМСЬКІ ПРОЦЕСИ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: 

УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 
У статті А.Арістової «Ісламські процеси в російській Федерації: уроки 

для України» узагальнюються провідні тенденції розвитку мусульманської умми в 
Росії, висвітлюються їх аналогії із процесами, що перебігають в українському 
суспільстві, та визначаються актуальні для українських реалій шляхи оптимізації 
державно-релігійних відносин. 

Ключові слова: мусульманська умма, політизація ісламу, внутрішньо-
ісламські суперечності, ісламофобія, державно-конфесійні відносини. 

 

Відродження ісламу та його реінтеграція в суспільне буття потягли 

за собою розгортання нових для України соціально-релігійних процесів. 

Досить було одного десятиліття, аби країна увійшла до переліку 

європейських держав із найбільшою кількістю мусульманського населення 

(притому корінного мусульманського населення, а не першого-другого-

третього покоління мігрантів), а словосполучення «ісламський чинник» 

наповнилося на українських теренах конкретним політичним, 

етнонаціональним, ідеологічним змістом. Невід’ємним від новітньої історії 

ісламу стає поява цілої низки гострих проблем, як у галузі державно-

релігійних, так і міжконфесійних та внутрішньо-конфесійних відносин, – 

проблем, які примусили виснувати про початок нового етапу в розвитку 

релігійної ситуації на українських теренах. 

Притому, ми маємо перед собою приклад країни, де процеси 

употужнення ісламського чинника явлені настільки зримо, масштабно, 

актуалізовано, що нехтувати їх осмисленням і компаративним аналізом було 

б не тільки науково невиправданим, а й соціально безвідповідальним. Адже 

Україна і Росія мають спільну історію політичної інтегрованості в єдину 

систему, що наклало відбиток на весь хід пострадянських трансформацій (і 

на процеси в релігійно-конфесійній сфері зокрема). Україна, як і Росія, є 

однією з небагатьох країн Європи, на терені якої століттями проживало 

корінне мусульманське населення, а південний ареал тривалий час розвивався 
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як органічна частина мусульманської цивілізації. Сьогодні в Україні, як і в 

Росії, утворилася розшарована, роздерта протиріччями мусульманська 

спільнота, що стає сприятливим ґрунтом для поширення радикальних ідей 

та екстремістських практик, і чимдалі більше увиразнює свою силу як 

чинник дестабілізації не тільки релігійної, а й соціополітичної ситуації в 

суспільстві. Тому, попри всю розбіжність українського і російського 

суспільного середовища, схожість багатьох процесів ренесансу ісламу та 

інституалізації мусульманської умми в них – безсумнівна, а породжувані 

ними проблеми і соціальні небезпеки – спільні. Відтак їх дослідження та 

осмислення стає запотребованим як у сучасній науці, так і в практиці 

державно-конфесійних відносин. 

Визнаємо, що під час роботи над статтею складнощі виникали не 

стільки через неосяжну кількість різноманітних джерел з проблем ісламу в 

Росії, скільки через суперечливість, фрагментарність, мозаїчність їх 

теоретичного змісту і фактичного матеріалу. Безумовно, є запотребованим 

вагомий доробок науковців, експертів, аналітиків з різних проблем історії, 

сьогодення та перспектив розвитку ісламу в Росії (Р.Абдулатипов, 

М.Батунський, А.Буттаєва, С.Градіровський, В.Зорін, В.Курінний, Р.Ланда, 

А.Малашенко, Р.Набієв, В.Наумкін, А.-В.Ніязов, А.Нуруллаєв та ін.). На 

окрему увагу заслуговує низка монографій і видруків за авторством як 

науковців, так і релігійних діячів, де аналізуються неоднозначні процеси 

легалізації та відродження ісламу від 90-их рр. м.ст. (О.Алов, Ф.Асадуллін, 

Р.Баширов, М.Владиміров, Р.Гайнутдін, А.Малашенко, Ф.Мухаметшин, 

Т.Саїдбаєв). Утім, левова частка того, що публікується про «іслам в Росії» 

та «російський іслам» (а ці поняття, звісно, нетотожні), має або 

інформаційно-описовий, або ксенофобно-алармістський, або 

самопрезентаційний характер, нерідко несе відбиток політичного 

замовлення. Навіть провідні російські науковці відзначають гостру потребу 

в концептуалізації, теоретичному осмисленні питань організації, розвитку 

та функціонування російської умми [Куренной В. Ускользающий предмет // 

Отечественные записки. – 2003. - № 5 (13). - С. 3-5]. Щодо українських 

дослідників, то, попри зростаючу зацікавленість процесами в ісламському 

просторі, у фокусі уваги були і залишаються «внутрішні проблеми», 

найперше – життєдіяльність мусульманської умми Криму. Компаративний 

аналіз буття мусульманських спільнот на пострадянському терені наразі є 

лакуною у вітчизняній соціології релігії. 

Відтак об’єктом дослідження є ісламські процеси на теренах 

російської та української держав у пострадянські десятиліття; метою - 

виділення та аналіз провідних тенденцій розвитку мусульманської умми 

зазначених регіонів у новітню добу; завданнями – висвітлення кореляцій та 

аналогій між процесами, що перебігають в російському та українському 

суспільствах; визначення на цій основі актуальних для українських реалій 

шляхів оптимізації міжрелігійних та державно-релігійних відносин. 
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Основний зміст статті. Відродження ісламу та ісламських інститутів, 

як правило, описується як компонент і прояв феномену загально-релігійного 

відродження на терені пострадянських країн. Однак, на пострадянському 

просторі перетнулися два паттерни ісламського ренесансу: з одного боку, 

ренесансу «внутрішнього», що розгорнувся на хвилі лібералізації 

політичного ладу в цілому і державно-конфесійних відносин зокрема, 

актуалізації етноконфесійних ідентичностей; з іншого боку – ренесансу 

«зовнішнього», що його переживає світова мусульманська умма, стаючи 

повноправним суб‘єктом глобального світу і усвідомлюючи свою нову 

геополітичну ідентичність. Як наслідок, динаміка відбудови і розбудови 

ісламського геоконфесійного простору ставала настільки інтенсивною, що 

російські дослідники вимушені були визнати: темпи і рівень релігійного 

ісламського відродження в Росії практично не піддаються точному обліку та 

аналізу [Буттаева А.М. Исламское возрождение в современной России: 

проблемы и перспективы // Религиоведение. – 2008. - ғ 2. – С. 30].  

На оці ситуація, коли країна з багатовіковими традиціями ісламу навіть 

не має достовірної інформації щодо кількості мусульман, які проживають на 

її території. Вживані способи оцінки суцільно базуються на етнічних та 

демографічних критеріях (тим самим релігійний фактор повсякчас 

підміняється етнічним): у науковому, політичному та інформаційному 

просторі міцно закріпилося словосполучення «мусульманські народи Росії» 

або «корінні мусульманські народи», що охоплює кілька десятків етнічних 

спільнот із власною понад тисячолітньою історією. З огляду на демографічні 

та статистичні показники переписів, кількісний склад мусульманської умми 

здебільшого визначається в межах від 12 до 15 млн. осіб (8-10 % населення). 

Натомість, частина експертів певна, що на кінець ХХ ст. з урахуванням 

масштабів імміграції та активного навернення в іслам представників 

«немусульманських народів» цей показник складав не менше 20 млн. осіб 

(тобто 14-15% населення) [Бжезинский З. Великая шахматная доска. – М., 

1998. С. 160]. Будемо відверті – українські науковці так само не знають 

достеменно справжніх масштабів мусульманської умми в країні. Цифрові 

дані в соціологічних, статистичних, релігієзнавчих, медійних джерелах 

розбіжні на порядок: від 250 тис. до 2,5 млн. осіб (від 0,5% до 5% населення). 

Втім, за обережними оцінками науковців мусульмани не перевищують 1% 

від чисельності населення України. 

В кожному разі, не викликає сумніву, що збільшення чисельності 

мусульман в останні десятиліття відбулося стрибкоподібно, а динаміка 

розвитку ісламської інфраструктури (у т.ч. кількості релігійних організацій і 

об‘єднань, мечетей, мусульманських освітніх закладів, громадських рухів 

тощо) набула нелінійного, вибухового характеру. Наведемо лише один 

приклад: станом на 1 січня 1991 р. в Росії знаходилося на обліку 870 мечетей, 

а в 2000 р. – майже вдесятеро більше, понад 7 тисяч [Мухаметшин Ф. М. 

Мусульмане России: судьбы, перспективы, надежды. - М., 2001. - С. 72], і це 
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кількісне зростання триває по теперішній час, помітно перевищуючи середні 

темпи приросту іноконфесійних організацій.  

Аналогічні процеси спостерігаємо і в українському суспільстві: якщо у 

1991 р. в Україні діяла 31 мусульманська громада, то у 2000 р. їх кількість 

зростає в 10 разів (346 громад), а в 2007 р. вже перевищує 1 тис. [Див: 

Державна статистика релігій в Україні [електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://old.risu.org.ua/ukr/resourses/statistics].  

Впадає в очі ще одна аналогія: зростання кількості незареєстрованих 

мечетей. Так, в Росії їх кількість за різними оцінками сягнула від 3,5 до 5 тис. 

(біля 60 % від загальної кількості громад); в Криму серед загалу 

мусульманських громад не зареєстровано понад 600 (що дивує, ті ж самі 60 

%). Вже самий факт, що ісламські осередки виникають, діють і не прагнуть 

до реєстрації, викликає чимало запитань: чи це небажання чималого 

адміністративного клопоту? свідома установка лідерів новоутвореної 

місцевої спільноти? координоване рішення очільників кримських 

мусульман? політика органів місцевої влади? нав‘язана із-зовні стратегія 

певних релігійно-політичних кіл абощо? На загал, діяльність 

незареєстрованих об‘єднань мусульман навколо стійкого осердя (імама та 

його помічників), стає прикметною ознакою нинішнього стану умми.  

Таким чином, надшвидка динаміка зростання конфесійної 

інфраструктури мусульман та поява нових тенденцій в її розвитку спростовує 

нещодавні оптимістичні висновки аналітиків про досягнуту помірність і 

сталість темпів розбудови мусульманських інституцій.  

Безумовно, провідним трендом, що відобразив усю складність і 

суперечливість релігійного відродження на пострадянському терені, став 

процес глибокого організаційного розколу мусульманської умми. Зауважимо, 

що мусульмани в Росії ніколи не мали єдиного централізованого духовного 

центру (історично сформувалися кілька незалежних ісламських центрів 

впливу: в Поволжі, в Середній Азії, на Північному Кавказі, на Закавказзі та в 

Криму), але за радянських часів відбулася штучна централізація 

мусульманської умми з метою суворого підпорядкування релігійних 

інститутів світській владі. Розпад СРСР, процеси політичної та 

етнокультурної автономізації суб‘єктів РФ, гострі міжнаціональні конфлікти і 

громадянська деконсолідація увиразнили соціальну, етнічну, ідеологічну 

неоднорідність мусульманської спільноти і потягли за собою кризу 

традиційних ісламських управлінських структур та реструктуризацію 

мусульманського простору. Вже у серпні 1992 року вибухають перші крупні 

розколи (відокремлення ДУМ Татарстану і ДУМ Башкортостану) та набуває 

сили процес децентралізації й автономізації релігійних центрів: лише за 1992-

1997 рр. утворено 21 муфтіят, а на теперішній час конституювалося 52 

самостійних ДУМи. 

Значне число різномасштабних ісламських центрів та напружені 

відносини між ними свідчать про наявність серйозних протиріч у російських 

мусульман – протиріч, здатних генерувати відкриті протистояння і гострі 
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внутрішні конфлікти. Останніми роками очолити мусульманську громаду 

Росії і перебрати централізований вплив на віруючих намагаються дві значні 

мусульманські організації: Центральне Духовне управління мусульман Росії 

(м. Уфа) та Рада муфтіїв Росії (м. Москва); крім того, своїм впливом не 

збираються поступатися і крупні регіональні центри. Конкуренція між ними 

одразу охопила не тільки інституційний, політичний, інформаційний, а й 

персональний рівень, виявляючись у ворожнечі духовних лідерів. Наявна 

релігійна ситуація підвела провідних ісламознавців до висновку, що в Росії 

утвердилася «асиметрична організація мусульманського простору», суть якої 

– в утвердженні розбіжних моделей і способів буття ісламу в різних суб‘єктах 

РФ [Выступление генерального директора Центра арабских и исламских 

исследований проф. В.В.Наумкина на расширенном выездном заседании 

Совета муфтиев России в Казани [електронний ресурс] – Режим доступу: 

www.islamica.ru/?pageID=388]. Йдеться про співіснування централізованих та 

автономних моделей самоорганізації мусульман; різні сектори впливу 

конфліктуючих між собою Духовних управлінь та різну практику їх 

формування; високу ступінь персоналізації духовної влади та утворення 

когорти конкуруючих регіональних духовних вождів; орієнтацію частини 

муфтіятів на ханафітський, інших – на шафіїтський мазхаби сунізму при 

збереженні величезної ролі суфійських тарикатів; утвердження різних 

моделей взаємодії з регіональними і федеральними органами влади; 

асиметрію етнічного та демографічного складу віруючих тощо. 

Схожі за змістом процеси організаційного розколу та загострення 

суперечностей всередині ісламської умми через її гетерогенність 

відбуваються і в середовищі мусульман України: нині діють п‘ять крупних 

релігійних центрів мусульман, між якими існують проблеми, непорозуміння, 

а то й відкриті конфлікти, а наявність значного числа автономних громад 

(частка яких у мусульманській мережі Криму вже сягла 14%) свідчить про те, 

що структуризація ісламського ареалу ще далека від завершення. 

Окремої розмови потребує і така серйозна і наразі незворотна 

тенденція, як швидка політизація мусульманської умми. Зауважимо, що 

індекс співвідношення кількості мусульманського населення і числа 

ісламських організацій значно вище аналогічного індексу для інших 

конфесій. Так, за винятково короткий час в РФ утворилися і діють майже 

2500 (!) ісламських організацій та політичних рухів, що репрезентують 

різнобічні інтереси мусульман Росії (Фонд розвитку мусульманських народів, 

Ісламський конгрес Росії, Ісламський культурний центр, Союз мусульман 

Росії, Загальноросійський політичний рух «Рефах» та ін.); крім того, активно 

функціонують філії понад 60 міжнародних громадських ісламських 

організацій. Окрім вагомої культурної та релігійно-просвітницької роботи, 

деякі з них, маючи значні фінансові можливості, прагнуть якнайповніше 

контролювати діяльність регіональних громад у власних інтересах. Відтак 

соціальна і політична активність російських мусульман стає чинником 

впливу не тільки на внутрішню ситуацію, а й на формування зовнішнього 
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політичного курсу РФ. Факт високої політичної активності послідовників 

ісламу, порівняно з вірниками інших релігій, примушує навіть поміркованих і 

модернізаційно налаштованих провладних діячів обстоювати бажаність 

модифікації федерального законодавства для мусульманських територій. 

Але процес політизації ісламу об‘єктивно пов'язаний і з процесом його 

радикалізації. Нагадаємо, що радикальний іслам в Росії, головно у формі 

вахабізму, виник і утвердився як реакція на російське вторгнення у Чечню в 

1994 р. Від того часу політичні, національні, соціальні протестні настрої 

масово каналізувалися через радикальний іслам; його прояви охопили мало 

не всі мусульманські автономії (Абхазію, Дагестан, Башкирію, Кабардино-

Балкарію, Карачаєво-Черкесію, Інгушетію, Татарстан та ін.); мережа 

радикально налаштованих осередків поширилася на Поволжя, Ставропілля, 

Сибірський і Далекосхідний регіони. Радикальний іслам витісняє не тільки 

християнські конфесії, а й ліберальні ісламські структури, вкорінюючи серед 

вірних ідеї розбудови ісламської держави, правової вищості шаріату, 

ісламської глобалізації та етносепаратизму. Російський інформаційний 

простір сповнений звинуваченнями на адресу провідних ісламських діячів 

(Р.Гайнутдіна, Н.Аширова, Г.Джемаля та ін.) у дестабілізації 

міжконфесійного миру, розпаленні ворожнечі із православною більшістю, 

штучній ісламізації, спекуляціях на тему «переслідування ісламської 

меншості» чи гаслах «союзу Росії та ісламу проти Заходу». Зрештою, від 

кінця 90-их років низка суб‘єктів РФ вимушена була вжити законодавчих 

заходів з метою протидії релігійному екстремізму та встановлення контролю 

за релігійною і місіонерською діяльністю на своїй території.  

Схожі процеси спостерігаємо і в мусульманській УММІ України: 

повне протиріч, внутрішніх конфліктів і проблем мусульманське середовище 

швидко політизується й радикалізується. Серед релігійно-політичних течій 

екстремістського типу, що вже знайшли осідок в Криму, вкажемо на адептів 

салафітів (ваххабітів), хізб ат-тахрір аль ісламі, табліг джамаат; діють 

осередки партії аль-іхван аль-муслімун («брати-мусульмани»), аль-джамаат 

аль-ісламійя («ісламська громада») та ін. Небезпека полягає в тому, що 

означені течії екстремістського спрямування здатні до тісної взаємодії між 

собою, і світовий досвід дає тому чимало прикладів. Утвердження в Криму 

десятків подібних мусульманських громад стає першою ластівкою так званої 

«мережевої експансії», яку сьогодні успішно застосовують радикальні 

організації і рухи під ісламськими гаслами.  

Уся складність і важкоздоланність цієї проблеми полягає в тому, що 

політизація та радикалізація мусульманського середовища спричинюється 

цілим комплексом факторів, які глибоко вкорінені в реаліях суспільного 

буття. Зазначені фактори можна умовно об‘єднати в три групи: перша група – 

охоплює чинники позарелігійного порядку, тобто соціально-економічні, 

державно-політичні, міжнаціональні, правові та ін. умови буття, які 

впливають на громадську й індивідуальну свідомість та активність віруючих 

мусульман; друга група – це власне релігійні чинники, насамперед проблеми, 
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протиріччя, конфлікти внутрішньо-ісламського розвитку, організаційні, 

ідеологічні, кланові протистояння всередині умми; третя група – зовнішні 

геополітичні, етнорелігійні, релігійно-ідеологічні впливи різної сили і 

характеру, політична активізація світової умми та перетворення територій 

компактного проживання мусульманського населення на перехрестя 

різновекторних інтересів зарубіжних держав (Туреччини, Арабського Сходу, 

США тощо). 

Тож вибухова динаміка ісламського ренесансу, внутрішній розкол і 

сегментація мусульманської умми, політизація і радикалізація ісламської 

спільноти висунули перед російською владою чимало складних проблем. 

Серед них коротко означимо такі. 

1) Проблема якості та ефективності державно-конфесійної політики. 

Події останнього часу засвідчили, що російське керівництво нерідко обирає 

шлях конфронтації, прагнучи: а) управляти мусульманами, б) здійснювати 

управління через зацентралізовані й бюрократичні ДУМи, тобто сформувати 

максимально ієрархізований мусульманський простір. Деструктивну роль 

відіграє непідготовленість і неосвіченість в релігійному питанні значної 

частки управлінців; нерозбірливість у контактах з презентаторами 

ісламського світу, незнання особливостей сучасних течій, рухів, напрямів 

всередині ісламу. Показово, що низька ефективність дій органів державної 

влади, відповідальних за сферу державно-церковних відносин, спеціально 

відзначена в Концепції Державної релігійної політики РФ [Концепція 

Державної релігійної політики Російської Федерації [електронний ресурс]. – 

Режим доступу до тексту: www.religioved.narod.ru/religioved/016.htm].  

2) Проблема якості і змісту мусульманської освіти, передусім рівня 

підготовки, освіченості, духовності, політичних та ідеологічних орієнтацій 

духовенства як мобілізуючого провідника мусульманської спільноти. 

Неспроможність існуючої в Росії системи мусульманської релігійної освіти 

постачати підготовлені кадри надвисокими темпами обумовила нагальну 

потребу їх «імпорту». Запрошення іноземного духовенства, як і практика 

навчання за кордоном російських мусульман, заклали передумови для 

поширення нетрадиційних мазхабів, падіння толерантності російського 

ісламу, небажаної політизації й радикалізації молодої генерації духовенства. 

3) Проблема зовнішньої залежності мусульманської умми в Росії від 

закордонних інвестицій та політико-ідеологічних впливів. Масштабна 

допомога одновірців з ісламських країн у будівництві мечетей, виданні 

релігійної літератури, підготовці кадрів духовенства, створенні освітніх 

закладів тощо, окрім неабиякого значення для справи мусульманського 

відродження, мала зворотнім боком далекоглядні «інвестиції у світогляд», 

цілеспрямовану ідеологічну та інформаційну стратегію, трансляцію власної 

системи цінностей, яка нерідко суперечить національним інтересам і сприяє 

радикалізації ісламу. 

4) Проблема поширення ісламофобії в російському суспільстві. Так, 

згідно опитувань фонду «Общественное мнение», роль ісламу в сучасному 
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світі оцінили як «негативну» 49 % росіян і лише 14 % визнали її 

«позитивною». Та річ у тім, що ісламофобія з духовного, світоглядного, 

ідеологічного феномену швидко перетворилася на проблему політичну. З 

одного боку, звинувачення довкілля в ісламофобії стали зручним приводом 

для нарощення власного авторитету лідерів російського ісламу (при цьому 

проявами ісламофобії виголошується що завгодно: від поміркованої критики 

чи зволікань у виділенні земельних ділянок до відмови місцевої влади 

визнати ті чи інші норми шаріату). З іншого – кампанія «боротьби з 

ісламофобією» в російських реаліях перетворилася на ефективну політичну 

технологію просування інтересів мусульманських громад, гуртування 

ісламських структур та укріплення їх авторитету серед політичної опозиції та 

зарубіжної громадськості. 

5) Проблема міжконфесійних конфліктів. За лічені роки в російському 

суспільстві були спростовані вкорінені стереотипи, що за тривалу історію 

співжиття християни та мусульмани «притерлися», порозумілися, подолали 

причини для жорсткої конфронтації, а православно-мусульманські відносини 

є толерантнішими за православно-католицькі та навіть внутрішньо-

мусульманські. Відтепер потреба у налагодженні міжконфесійного діалогу 

усвідомлюється як невід‘ємна умова стабілізації суспільства. Понад те, у 

колах радників вищої політичної еліти висуваються різноманітні проекти 

«адаптації» мусульманських спільнот в Російській державі, включення їх у 

простір російської культури і мови, ефективного використання «енергії» 

національних, релігійних, культурних ідентичностей (чи не найбільшого 

розголосу набув заявлений у 2002 р. проект «Русский ислам»). 

6) Нарешті, не можна обминути увагою і проблему оцерковлення 

політичної сфери в Росії, насамперед зриму і посилювану близькість 

православ‘я до владних кіл, перетворення de facto Російської Православної 

Церкви на політичний інститут. Подібне політичне лобіювання РПЦ 

невідворотно посилюватиме напругу у поліконфесійному суспільстві. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, виснуємо, які ж уроки для 

українського суспільства надають досвід і реалії сусідньої держави. 

По-перше, розбудова продуктивних міжконфесійних і державно-

конфесійних відносин з ісламською спільнотою категорично вимагає 

врахувати, що іслам не являє і не буде являти собою єдиної централізованої 

ієрархічної структури, не має і не матиме загальновизнаних поділів на течії 

«ортодоксальні» і «єретичні», не визнає єдиного авторитету, здатного 

презентувати іслам чи заявляти щось від імені ісламської умми в цілому, 

зберігає і надалі зберігатиме виразну структурну, організаційну, етнічну 

гетерогенність, але при цьому лишається носієм «цивілізаційної 

солідарності» мусульманства. За цих умов, замість політики штучного 

створення єдиного (чи вибору привілейованого) духовно-адміністративного 

центру мусульман, що потягне тільки загострення внутрішньо-ісламських 

суперечностей, слід обрати шлях толерантних взаємовідносин між різними 

релігійними керівниками та регіональними духовними управліннями. 
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По-друге, завданням найближчого часу є вироблення Концепції 

державно-ісламських відносин, яка б визначила мету, завдання, принципи, 

напрями ефективної розбудови відносин з мусульманською уммою. Попри 

діючі конституційні норми, держава у спектрі відносин з різними конфесіями 

обирає різні моделі стосунків, зокрема щодо ісламу – відверто сепараційні. 

До того ж існуючі відносини з ісламськими центрами не мають чіткої 

внутрішньої логіки і спрямованості; законодавча база з багатьох питань не 

впорядкована; діяльність органів влади і адміністрації різного рівня 

практично не узгоджена; а брак відповідної підготовки чиновництва, 

службовців, управлінців тягне за собою деструктивні наслідки. 

По-третє, умовою адаптації ісламу до світської моделі держави є 

формування верстви кваліфікованого духовенства як провідника чисельної 

громади віруючих; духовенства – патріотично налаштованого, високо 

освіченого, толерантного, зі знанням мови, культури, регіональної специфіки, 

здатного стати дійсним духовним авторитетом для молодих генерацій.  

По-четверте, умовою соціальної стабільності в країні є суспільна 

підтримка різних форм історичного ісламу; економічний, соціальний та етно-

культурний розвиток регіонів з домінуючим мусульманським населенням, 

збереження традицій та інститутів самоуправління мусульман. Іншим боком 

органічної інкорпорації в українське суспільство традиційного ісламу є 

вироблення системи адміністративних, політичних, правових, інформаційних 

механізмів протидії релігійному екстремізму і радикалізму; блокування 

шляхів для керованої екстремізації мусульманського середовища.  

Україна, звісно, не стане мусульманською державою, але «ісламський 

чинник» в житті її суспільства ставатиме все більш помітним. Ісламська 

громада відроджується на теренах України як диференційований комплекс 

інститутів із власними організаційними механізмами, каналами комунікації і 

мобільності, субкультурою, самоідентичністю. Відтак завданням великої 

теоретичної і практичної вагомості стає віднайдення власної моделі 

узгодження державних і конфесійних інтересів, пошук стійкого балансу між 

провідними і регіонально-домінуючими конфесій, важливість і потенційну 

можливість якого демонструє новітній досвід Росії. 
 
 

А н о т а ц і ї 
 
В статье А.Аристовой «Исламские процессы в российской Федерации: 

уроки для Украины» обобщаются основные тенденции развития мусульманской 
уммы в России, прослеживаются их аналогии с процессами, происходящими в 
украинском обществе, и определяются актуальные для украинских реалий пути 
оптимизации государственно-религиозных отношений. 

Ключевые слова: мусульманская умма, политизация ислама, внутри-
исламские противоречия, исламофобия, государственно-конфессиональные 
отношения. 
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The article of Аlla Aristova “Islamic Processes in Russian Federation: the 
Lessons for Ukraine” analyses the main trends of the development of Moslem’s umma 
in Russia; also examines the analogous processes, which are inherent to Ukrainian 
society. On the ground of comparative approach, the author defines an actual means of 
the optimizing of state and religion relations. 

Keywords: Moslem’s umma, politization of Islam, inner Moslem’s contradiction, 
Islamofobija, state and religion relations. 
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«ФІКХ МЕНШИН» 

ЯК СПОСІБ ІСНУВАННЯ ІСЛАМУ В ЄВРОПІ 
 
У статті Т.Хазир-Огли «Фікх меншин» як спосіб існування ісламу в 

Європі» розглянуто актуальний нині юридичний напрямок «фікх для 
мусульманських меншин» (система юридичних рішень, винесених ісламськими 
вченими на основі Корану та Сунни, де враховані також особливості місцевої 
культури та специфіка суспільних відносин). Наведені приклади сучасних фатв, які 
полегшують існування мусульманської умми в європейському суспільстві. 

Ключові слова: фікх меншин, фатва, іслам, мусульманська умма, 
мусульманські меншини, європейські країни. 

 

Нині питання проживання мусульман в немусульманському суспільстві 

гостро потребує отримання правових відповідей з позицій шаріату та 

мусульманського фікху. Адже на сьогоднішній день ні колишня правова 

спадщина, ні правові рішення, пропоновані сучасними мусульманськими 

вченими, не дають більшості відповідей мусульманам. Це відбувається з тих 

причин, що протягом століть «в мусульманській етичній та релігійній 

спадщині статус ісламу як релігійної меншини ніколи не розглядався й навіть 

не вважався можливим» [Местери Мохаммед. Статус меншин не 

обязательно означает позицию маргиналов / Мохаммед Местері 

[Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – Режим доступу: 

http://www.islamnews.ru/news-6068.html]. Проте нині мусульмани 

проживають по всьому світі і дуже часто складають меншість в багатьох 

країнах світу. А відтак такий правовий напрямок, як «фікх мусульманських 

меншин» є досить актуальним.  

Відтак об’єктом нашого дослідження є мусульманська правова 

система як історично еволюціонуюче явище. Метою статті є висвітлення 

особливостей становлення і розвитку «фікху мусульманських меншин» в 

умовах сучасного поліетнічного і полікультурного світу, а саме – на теренах 

Європи.  
                                                 

 Т.Хазир-Огли – молодший науковий співробітник Відділення релігієзнавства 

Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. 
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Основний зміст статті. Народження правової концепції, а саме «фікху 

меншин» (the law for minorities, fiqh for minorities, fiqh al-aqaliyat), відбулось 

за сприяння північноамериканської Ради з питань фікху, метою цієї концепції 

була «розробка фікху для мусульман, які жили за межами мусульманських 

країн». Вперше «фікх меншин» було використано у 1994 році доктором 

Тахою Джабір аль-Альвані у фатві, яка була присвячена участі мусульман у 

політичному житті США [Masud Muhammad Khalid Islamic law and Muslim 

minorities / Muhammad Khalid Masud [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.wluml.org/english/pubsfulltxt.shtml? 

cmd%5B87%5D=i87531767]. Адже більшість мусульман Америки була 

стурбована дозволом на політичну участь, оскільки це означало б політичний 

союз з іновірцями, визнання легітимності неісламської світської політичної 

системи і могло спровокувати розділення умми. Аль-Альвані у своїй фатві 

відкинув заперечення і зазначив, що американська світська політична 

система нейтральна відносно тієї або іншої релігії і не є релігійною. Він 

також вказав на відмінності умов життя мусульман в країнах, де вони 

складають більшість, і в тих країнах, де проживають як меншини. Терміном 

«фікх меншин» позначено собою систему юридичних рішень, винесених 

ісламськими вченими на основі Корану та Сунни, де враховані також 

особливості місцевої культури та специфіка суспільних відносин. 

Синонімами цього терміну можна вважати також «фікх обставин», «фікх 

місцевостей» тощо. Головною причиною впровадження цього терміну в обіг 

була потреба в осмисленні способів вирішення проблем, які постали перед 

мусульманами, інтегрованими в суспільство США, та мусульманами-

іммігрантами інших країн. 

На сьогодні «фікх меншин» є темою актуальною й дискусійною для 

мусульман не лише США, але й країн Європи. Можна говорити про початок 

розвитку цієї теми і на теренах СНГ, щоправда наразі лише в дискусіях та 

окремих статтях. 

Серед ісламських вчених, які зробили свій внесок в розвиток теми – 

Таха Джабір аль-Альвані (один із засновників Міжнародного інституту 

ісламської думки, Президент Ради фікху Північної Америки), автор 

численних наукових праць із фікху, серед яких є й узагальнююча робота з 

«фікху меншин» – «Деякі роздуми відносно фікху меншин» [Alwani T. J. 

Towards of Fiqh for minorities (Some Basic Reflections) / Taha Jabir al-Alwani.- 

London-Washington: The International Institute of Islamic Thought, 1994. – 44 p.], 

шейх Юсуф Кардаві (президент Європейської ради фатв та досліджень, 

Голова Міжнародної асоціації улемів, автор численних досліджень з фікху та 

просвітницьких робіт – «Дозволене та заборонене в ісламі» [Кардави Ю. 

Дозволенное и запретное в Исламе / Юсуф Кардаві. – М.: UMMAH, 2005. – 

336 c.], «Пробудження ісламу. Між зневірою та екстремізмом» [Qaradawi J. 

Islamic Awakening between Rejection and Extremism / Jusuf Qaradawi 

[Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – Режим доступу: 
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http://www.youngmuslims.ca/online_library/books/iabrae/index.htm], «Сучасні 

фатви» [Карадави Ю. Современные фатвы (избранное) /Юсуф аль-Карадаві. – 

М.: Андалус, 2004. – 255с.], також – Захід Бухарі [Bukhari Z. Five Years After; 

A Post-9/11 Identity Shift; Muslim Americans Reassess How They Portray Their 

Faith in Public /Zahid Bukhari [Електронний ресурс].– Електрон. дан.– Режим 

доступу: http://www.latimes.com/news/ printedition/la-me%20muslims8sep08,1, 

3507109.story?ctrack=1&cset=true], Луї Сафі [Safy L. The Creative Mission of 

Muslim Minorities in the West /Louay Safy [Електронний ресурс]. – Електрон. 

дан. – Режим доступу: http://lsinsight.org/articles/Current/MuslimMinorities.htm] 

та інші. Загальним проблемам існування мусульман в немусульманських 

суспільствах присвячені журнали – «Journal of Muslim Minority Affairs» та 

«Studies in Contemporary Islam». Також є відомості про читання в медресе 

США та Великобританії лекцій з «фікху меншин» [Hisham A. Fiqh for Muslim 

Minorities (Lectures 1-14) / Abdallah Hisham [Електронний ресурс]. – 

Електрон. дан. – Режим доступу: http://www.masmediacast.net/archives/ 

category/dr-hisham-abdallah/page/2].  

Серед опонентів ідеї «фікху меншин» можна виділити Асіфа Хана 

«Фікх меншин – новий фікх для знищення ісламу» [Khan K. A. The Fiqh of 

Minorities – the New Fiqh to Subvert Islam /Asif K. Khan. – London: Deluxe 

Printers, 2004. – 44 p.], шейха Саліха аль-Фавзана («Спростування Юсуфа 

Кардаві» [Фаузан Салих. Заблуждения доктора Юсуфа Кардауи /Саліх аль-

Фаузан [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – Режим доступу: 

http://www.salafsalih.narod.ru/oproverjeniekardawi.doc]), фатви шейха Саїда ал-

Буті [Masud Muhammad Khalid. Islamic law and Muslim minorities /Muhammad 

Khalid Masud [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – Режим доступу: 

http://www.wluml.org/english/pubsfulltxt.shtml?cmd%5B87%5D=i-87-531767] та 

інші дослідників.  

 На сьогодні відбувається поступове проникнення ідей «фікху 

меншин» до арабомовного простору – у 1998 р. було видано дослідження 

Халіда Абд ал-Кадіра «Fi Fiqh al-aqalliyat al-Muslima» («Відносно фікху 

мусульман-меншин») у Лівані, а у 2002 р. в Єгипті – двотомник Юсуфа 

Кардаві з тією ж назвою [Masud Muhammad Khalid Fiqh al-Aqalliyat: Towards 

Another Civil Rights Movement /Muhammad Khalid Masud [Електронний 

ресурс]. – Електрон. дан. – Режим доступу: http://www.maruf.org/]. Проте не 

можна говорити про суттєвий вплив «фікху меншин» на ісламську думку в 

країнах із переважним мусульманським населенням.  

 Нині можна говорити про актуалізацію теми на теренах СНГ. Відтак 

цей напрямок фікху висвітлюється на сайтах: www.islam.ru [Салих Ибрахим 

Фикх мусульманских меньшинств /Ібрахім Саліх [Електронний ресурс]. – 

Електрон. дан. – Режим доступу: http://www.islam.ru/pressclub/ 

analitika/fikmon/, Исаев Д. Обязанности мусульман в немусульманском 

обществе [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – Режим доступу: 

http://islam.ru/pressclub/vslux/obmune/, Курбанова Р. Фикх для мусульманских 

меньшинств [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – Режим доступу: 
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http://www.islam.ru/pressclub/analitika/ prolmed/]. Також на форумі 

www.forum.islam.ru є посилання на лекції з «фікху меншин» д-ра Хішама 

Абдаллаха [Проблема мусульманских меньшинств в фикхе [Електронний 

ресурс]. – Електрон. дан. – Режим доступу: http://forum.islam.ru/viewtopic. 

php?t=3433&postdays=0&postorder=asc&start=0. Слід відзначити внесок 

російського дослідника, старшого наукового співробітника Інституту 

сходознавства РАН, кандидата політичних наук Курбанова Р. [Курбанов Р. 

Правовая логика мусульмнских меншин. Мединская или мекканская? 

[Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – Режим доступу: 

http://www.islam.ru/pressclub/analitika/prolmed/, Курбанов Р. Юсуф аль-

Карадави и фикх меньшинств [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – 

Режим доступу: http://www.islam.ru/pressclub/analitika/ usqumen/, Курбанов Р. 

Критика фикха меньшинств. Правовое пространство нового поколения. 

[Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – Режим доступу: 

http://www.islam.ru/pressclub/analitika/fiqmennovok/] тощо.  

На українських теренах зазначена тема також досліджується, адже 

українська умма складає меншість, а відтак «фікх меншин» є особливо 

актуальним. На найвідомішому з українських ісламських форумів 

(www.forum.islamua.net) є позитивні відгуки на ідею «фікху меншин» [Мы ли 

хавариджиты? [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – Режим доступу: 

islam.com.ua/forum/index.php?showtopic=6941]. Змістовною для нашого 

дослідження виявилася стаття харківського ісламознавця М.Яріко [Яріко М. 

Полеміка навколо фікху для меншин як відображення тенденцій розвитку 

сучасної ісламської думки // Грани. – 2008. – ғ3 (59). – С.101-105]. Також 

своє місце зайняли і так звані конфесійні розвідки, так Сайран Аріфов 

прочитав ряд лекцій з досліджуваної тематики.  

 У науковій сфері відбувається зростання інтересу до вивчення теми 

«фікху меншин» не лише у теоретичному ракурсі (як одну з течій сучасної 

ісламської думки) [Fishman S. Fiqh al-Aqalliyyat: a Legal Theory for Muslim 

Minorities /Shammal Fishman [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – Режим 

доступу: http://www.futureofmuslimworld.com/docLib/20061018_MonographFis

hman2.pdf, Masud Muhammad Khalid Fiqh al-Aqalliyat: Towards Another Civil 

Rights Movement/Muhammad Khalid Masud [Електронний ресурс]. – Електрон. 

дан. – Режим доступу: http://www.maruf.org/], але й у суто практичному – 

вирішення проблем співіснування мусульман з іншими релігійними та 

світськими спільнотами суспільства [Бухари З. Мусульмане в публичном 

пространстве Америки: надежды, опасения и устремления /Захід Бухарі, 

Джон Л. Еспозіто, Таха Джабір аль-Альвані, Омар Халіді та ін. – М.: Идея-

Пресс, 2005. – 480 с.]. 

Але незважаючи на наукові зацікавлення «фікхом меншин», поки що 

він не знайшов свого місця на українських теренах. Хоча можна відзначити 

опосередкований вплив ідей «фікху меншин» на спільноти українських та 

російських мусульман через розповсюдження фатв Юсуфа Кардаві, які, 

щоправда, викликають неоднозначну реакцію в ісламських спільнотах країн 
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СНД, зокрема і через визнання війни в Чечні джихадом [Яріко М. О. 

Полеміка навколо фікху для меншин як відображення тенденцій розвитку 

сучасної ісламської думки // Грани. – 2008. – ғ3 (59). – С.101]. 

 Слід відзначити, що позиції авторів щодо «фікху меншин» 

розділяються. Частина вважає «фікх меншин» засобом встановлення кращих 

комунікацій з немусульманами для того, щоб власним прикладом довести 

значущість ісламу та навернути їх до істини. Для інших «фікх меншин» 

вигадка злих сил, мета яких – розділити мусульман, показати помилкове 

істинним. Критерій для визначень в першому випадку – ефективність 

вирішення завдання безконфліктного існування мусульман в неісламському 

суспільстві, в межах якого можна виконувати основні релігійні обов‘язки та 

вести заклик до ісламу. Критерій для визначень у другому випадку – 

невідповідність принципів «фікху меншин» загальним встановленням 

чотирьох мазхабів. І в першому, і в другому випадках обґрунтування 

правильності чи неправильності власної позиції базується на тлумаченні тих 

чи інших аятів Корану та хадисів, чи випадків з життя Мухаммада, 

зафіксованих в Сірі [Яріко М. О. Полеміка навколо фікху для меншин як 

відображення тенденцій розвитку сучасної ісламської думки // Грани. – 2008. 

– ғ3 (59). – С.103.].  

Як вже зазначалося, «фікх меншин» виникає в середовищі мусульман, 

які вже значною мірою інтегровані в немусульманські суспільства і до того ж 

створюють там стійкі громади. Як справедливо відмітив засновник «фікху 

меншин», Таха Джабір аль-Альвані, «фікх чотирьох мазхабів складався в 

умовах домінування мусульман та практично постійного військового 

протистояння ісламських країн з неісламськими» [Бухари З. Мусульмане в 

публичном пространстве Америки: надежды, опасения и устремления / Захід 

Бухарі, Джон Л. Еспозіто, Таха Джабір аль-Альвані, Омар Халіді та ін. – М.: 

Идея-Пресс, 2005. – С. 66-67]. А нині, для вирішення проблем західних 

мусульман виникає необхідність шукати історичні правові аналогії, бо 

вирішення проблем європейської умми не в рамках одного певного мазхабу. 

Й можливо, навіть не в рамках чотирьох класичних мазхабів, а в рамках 

зниклих і забутих мазхабів: мазхабах сподвижників, табіінів тощо. Таким 

чином, в основу «фікху меншин» покладений не принцип суворої 

прихильності одному мазхабу, а принцип вільного пошуку вирішень 

специфічних проблем мусульманських меншин у всій правовій спадщині 

мусульман, починаючи від спадщини сподвижників і табіінів, включаючи 

спадщину невідомих широкому загалу правознавців та вчених. У цій справі 

факіху, муфтію або шаріатському вченому слід розглядати всі горизонти 

фіксу, вдаватися до спадщини різних шкіл фікху та напрямів і не 

обмежуватися однією поширеною і пануючою думкою, звертатися до гідних 

уваги думок, які були слабкими свого часу, але заслуговують на посилення 

нині [Яріко М. О. Полеміка навколо фікху для меншин як відображення 

тенденцій розвитку сучасної ісламської думки // Грани. – 2008. – ғ3 (59). – 

С.103].  
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Цю позицію добре ілюструє приклад з фатвою щодо дозволу жінці, яка 

прийняла іслам, зберігати свій шлюб з чоловіком-немусульманином. За 

класичним мусульманським фікхом жінка повинна обов‘язково розлучитись 

із чоловіком, оскільки мусульманка не може бути в шлюбі з 

немусульманином та перебувати в його будинку. Натомість, реальність 

європейських суспільств полягає в тому, що більшість тих, хто приймає іслам 

– жінки. А обов‘язкова вимога класичного фікху розлучитися з чоловіком 

після прийняття ісламу є загрозою розпаду родини, а розлучення з дітьми є 

серйозною перешкодою на шляху прийняття ісламу багатьма західними 

жінками. Таке питання не є виключно сучасним, адже починаючи з періоду 

сподвижників, було виявлено тринадцять думок з цього питання, які 

коливалися між дозволом збереження шлюбу і його забороною. Деякі з цих 

думок і фатв належали сподвижникам і табіінам, а деякі – імамам, факіхам та 

муджтахідам різних мазхабів. Шейх Юсуф аль-Крадаві на основі детального 

вивчення всіх цих думок виніс фатву про дозвіл збереження шлюбу [Фетвы: 

Если жена стала мусульманкой? [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – 

Режим доступу: http://www. umma.ru/fetva/446/]. 

Очевидно – класичний фікх не завжди може дати адекватні відповіді на 

всі питання, що виникають в сучасних обставинах. Прикладом причини, з 

якої це неможливо, є хоча б ставлення до немусульман – практичні рішення 

представників чотирьох мазхабів виводяться на основі того, що 

немусульмани можуть бути ворожими або ж підкореними (варіант «дружні 

немусульмани, які виказують мусульманам підтримку» по суті є тимчасовим 

і зрештою зводиться до одного з перших двох). Такий підхід не дає 

мусульманам Заходу можливості повноцінного співіснування з громадянами 

неісламських країн і врешті-решт призведе до конфлікту. Натомість «фікх 

меншин» є фікхом мирного співіснування – головним є не політичне 

домінування, а можливість виконання мусульманами приписів Корану та 

можливість ведення заклику до ісламу тими методами, які для цього 

суспільства є звичними. Тож відношення до немусульман має бути 

максимально толерантним та справедливим [Карадави Ю. Современные 

фатвы (избранное) / Юсуф аль-Карадаві. – М.: Андалус, 2004. – С. 244]. 

Система фатв «фікху меншин» базується на повному перегляді основних 

принципів відносин з немусульманами та усталених термінів ісламської 

юриспруденції (таких, як dar al-islam, dar al-harb, dar al-kufr, dar al-hudna, dar 

al-ahd, jihad, dawa, fiqh, sharia‘), і водночас на використанні всіх класичних 

методів фікху [Яріко М. О. Полеміка навколо фікху для меншин як 

відображення тенденцій розвитку сучасної ісламської думки // Грани. – 2008. 

– ғ3 (59). – С.104.]. 

«Фікх меншин» не відхиляється від загального фікху. Але при цьому 

він володіє достатньо вираженою специфікою. «Так, колишні мусульманські 

правознавці не знали такого напряму фікху, як і не знали тієї специфіки, яка 

привела до його появи. Колишні вчені не знали подібного змішування одних 

народів з іншими, і не знали подібного переселення одних народів до інших» 
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[Курбанов Р. Методология Юсуфа аль-Кардави в фикхе меньшинств 

[Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – Режим доступу: http://meshit.kz/ru/ 

analityc_82.html].  

Полегшення виконуваних обов‘язків для мусульман – одна з 

основних цілей Шаріату. На цьому ґрунтується вся ісламська релігія, яка 

наказує віруючому вибирати з двох можливих шляхів найлегший. Одним з 

аспектів полегшення у «фікху меншин» є метод поступовості накладення 

на віруючих зобов‘язань релігії і поступовості зміни свого способу життя. 

Одна з найпоказовіших фатв, яку було видано на основі методу 

полегшення, є фатва щодо часу вечірньої і нічної молитви для мусульман 

країн Північної Європи. В цих країнах у літній час ніч стає коротшою, а 

нічна молитва майже співпадає з ранковою, тож виконання кожної з цих 

молитов своєчасно є складністю (оскільки віруючі вимушені проводити 

ніч майже без сну, не маючи можливості виспатися перед щоденною 

роботою). У фатві було дозволене об‘єднання двох молитов – вечірньої і 

нічної – у літній час в країнах Європи.  

В основу «фікху меншин», було покладено ідею обов‘язкового 

служіння інтересам ісламського заклику. Основною метою цієї місії є 

створення позитивного іміджу ісламу та мусульман в очах 

немусульманського суспільства. А також ознайомлення їх з ісламом, з його 

творчим потенціалом, спрямованим на «суспільне благо і у результаті – 

запрошення в іслам». Цей аспект «фікху меншин» має назву – 

продовження «посланницької місії», що є обов‘язком кожного 

мусульманина. Саме цю мету і припускав ідеолог «фікху меншин» в 

Європі шейх Юсуф аль-Карадаві, коли закладав в його основу даний 

аспект для того, щоб мусульманські общини Європи могли «виконувати 

зобов‘язання донесення глобальної місії ісламу до тих, серед кого вони 

живуть, за допомогою їх мови, для роз‘яснення, заклику і ведення з ними 

дискусій». Прикладом опори шейха аль-Карадаві на цей принцип служить 

його фатва, в якій він порахував дозволеним для мусульман Європи 

отримання банківської позики під відсоток на купівлю власного житла. 

Оскільки придбання власного житла мусульманами є чинником зміцнення 

мусульманської общини і посилення її позицій в європейському 

суспільстві, шейх розглядає придбання мусульманами власного житла як 

насущну необхідність (дарура), яка робить дозволеним для них узяття 

позики під відсоток. «Придбання житла покращує положення мусульман, 

піднімає їх рівень життя, звільняє їх від економічних перешкод на шляху 

розповсюдження ісламського заклику і побудови міцного суспільства. Всі 

ці аспекти вимагають, щоб мусульманин впродовж всього свого життя не 

був залежний від виплати орендної плати за житло», – зазначає аль-

Карадаві в своїй книзі [Курбанов Р. Четыре принципа методологии ―фикха 

меншинств‖. [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – Режим доступу: 

http://i-r-p.ru/page/stream-exchange/index-20330.html]. 
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У багатьох мусульман немає іншого шляху накопичити засоби на 

купівлю житла, а сам факт отримання власного житла знімає з мусульман 

багато проблем з постійним пошуком і його оплатою, періодичною зміною 

місця проживання, економічною залежністю. Саме тому шейх розглядає 

придбання мусульманами власного житла як чинник зміцнення общини, 

підвищення їх статусу у відстоюванні власних прав і просуванні в 

західному суспільстві мусульманських моделей. 

Висновки. «Фікх мусульманських меншин» нині є дуже необхідною 

вимогою, адже становлення мусульманської умми за межами ісламських 

країн веде до зіткнення мусульман із сучасними реаліями. А це, зрештою, 

може привести до постмодерністської подрібненості ісламської правової 

системи на мільйони «мікромазхабів» в головах і практиках західних 

мусульман. Провідний турецький експерт з фікху, професор Хайреттін 

Караман, вказує на те, що в ситуації відсутності у мусульман чітких 

відповідей на сучасні питання стає великою вірогідність того, що вони 

підуть за своїми спотвореними уявленнями про іслам і роль мусульманина 

у західному суспільстві. 
 
 

А н о т а ц і ї 
 

В статье Т.Хазыр-Оглы «Фикх меньшинств» как способ существования 
ислама в Европе» рассмотрено актуальное нынче юридическое направление 
«фикх для мусульманских меньшинств» (система юридических решений, 
вынесенных исламскими учеными на основе Корана и Сунны, где учтены также 
особенности местной культуры и специфика общественных отношений). 
Приведены примеры современных фатв, которые облегчают существование 
мусульманской уммы в европейском обществе. 

Ключевые слова: фикх меньшинств, фатва, ислам, мусульманская умма, 
мусульманские меньшинства, европейские страны. 

 
In the article of T.Hazur-Ogly “Fiqh for minorities” as a mode of existing of 

Islam in Europe” the actual legal direction such as “fiqh for Muslim minorities” is 
considered (system of the legal decisions which have been substantiated by Islamic 
scientists on the basis of the Koran and Sunna, where features of local culture and 
specificity of public relations are considered also). Examples of the modern fatw 
which facilitate existence of Muslim umma in the European society are presented. 

Keywords: fiqh for minorities, fatwa, Islam, Muslim umma, Muslim minorities, 
European countries. 
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ПОЛІТИЧНА ДУМКА МУСУЛЬМАНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПОЛІТИЧНУ СИСТЕМУ 

В КРАЇНАХ АРАБСЬКОГО СХОДУ 

 
Стаття С.Нагорного «Політична думка мусульманського суспільства та 

її вплив на політичну систему в країнах Арабського Сходу» присвячена 
аналізові базових принципів мусульманської політичної системи, вихідних засад 
ісламського розуміння влади та демократії. 

Ключові слова: Арабський Схід, політична теорія ісламу, мусульманська 
політична система, Халіфат. 

 
Схід – це професія. 

Бенджамін Дизраелі 

 

Політична думка – один із основних виявів суспільної свідомості 

мусульман протягом двох останніх століть. Це питання варто розглядати 

насамперед у контексті тривалої боротьби різних мусульманських народів 

за свободу, суверенітет і незалежність від західних держав. Ця боротьба 

наразі не досягла мети, отже, у майбутньому вона вимагатиме подальшої 

політизації мусульманського суспільства. 

Обрана автором тема дослідження – політична думка 

мусульманського суспільства та її вплив на політичну систему в країнах 

Арабського Сходу – до останнього часу не була об'єктом спеціального 

дослідження ні в українській, ані в зарубіжній політичній науці. Разом з тим, 

було б невірно стверджувати, що в сучасній українській, російській, 

західноєвропейській чи арабській політології цілком відсутні праці, 

присвячені даній науковій проблемі. Інша річ, що в переважній більшості 

вони висвітлювали тільки її окремі аспекти, відводячи побіжне місце в колі 

численних і різноманітних питань, що стосувалися країн Арабського Сходу. 

Таким чином, наукова проблема, розв'язувана в даному дослідженні, 

відноситься до числа маловивчених в українській та закордонній науковій 

літературі.  

 

Основний зміст статті. Відзначимо широке коло українських та 

російських досліджень, присвячених проблемам зростання ролі ісламського 

фактора в суспільно-політичному житті арабських держав, причин і наслідків 

цього явища в країнах Арабського Сходу. Свідченням безсумнівних 

досягнень української і російської арабістики постали дослідження 

українських і російських вчених і фахівців, серед яких С.Є.Бабкіна, 
                                                 

 С.Нагорний – старший консультант відділу зовнішньо-політичних стратегій 

Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України. 
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А.М.Васильєва, А.В.Германович, А.А.Ігнатенко, В.І.Максименко, 

Л.І.Медведко, Н.А.Пророченко, Л.І.Скороход, І.Л.Фадєєва. В їхньому 

доробку розглядаються еволюція та динаміка ісламських рухів в країнах 

арабського регіону, розширення масштабів ісламізації окремих соціальних 

груп, духовного і політичного життя, суспільства в цілому. Це також 

колективні праці – «Арабський світ: три десятиліття незалежного розвитку», 

«Нариси політичного і соціально-економічного розвитку країн Сходу», 

«Арабські країни. Проблеми соціально-економічного і суспільно-політичного 

розвитку», «Арабські країни Західної Азії і Північної Африки», в яких 

аналізуються різні аспекти соціально-економічного і політичного розвитку 

країн Арабського Сходу, їх зовнішньо-політичного курсу, а також їх роль у 

системі міжнародних відносин. 

Зокрема, слід відзначити праці західноєвропейських і американських 

політологів. Характерною рисою політичної науки країн Арабського Сходу є 

тенденція до зростання кількості праць, присвячених проблемі посилення 

впливу ісламу на Близькому і Середньому Сході й у Північній Африці в 

цілому, та в окремих арабських країнах. Ці питання стали об'єктом 

дослідження таких вчених, як Н.Айубі, М.Гілсенан, У.Доувелл, 

Дж.Єкспозіто, Г.Мансон, М. Оттавей, Е.В. Саїд, М.Уіліс.  

Зауважимо, що на відміну від європейців американські вчені 

сприймають Схід трохи інакше (бо з погляду американців Схід певно 

викликає зовсім інші асоціації, які пов‘язані з країнами Близького, 

Середнього й Далекого Сходу) та, по суті, невиправдано ототожнюють 

ісламський екстремізм з ісламом як таким. Європейські вчені – мають 

тривалу традицію та специфічне сприйняття Сходу, оперте на ту роль, яку 

Схід відіграє в західноєвропейському векторі. Схід не тільки межує з 

Європою, він – її культурний суперник, а також є для неї найзмістовнішим 

образом «іншого», до якого найчастіше звертаються. Крім того, Схід допоміг 

визначити Захід як свій контрастний Образ, Ідею, Особистість та Досвід. 

Проте жодна з характеристик цього Сходу не є просто витвором уяви. Схід – 

інтегральна складова європейської матеріальної цивілізації та культури. 

З точки зору відомого американського політолога Г.Кісінджера, 

сучасний реальний стан взаємин між Сполученими Штатами і так званим 

«третім світом» (куди входять Далекий і Близький Схід, Африка та 

Латинська Америка) являє собою сукупність надзвичайно гострих проблем. 

На його думку, Америка має змогу встановити менш проблематичні стосунки 

з індустріальним Заходом, аніж зі світом країн, які розвиваються [Henry 

Kissinger. Domestic structure and Foreign Policy. – New York: Simon & Schuster, 

2001. – P. 111-176.]. 

Великий інтерес являють собою наукові праці таких арабських 

науковців, як І.С.Абдалла, С. ад-Дін Ібрахім, Ю. аль-Карадаві, М. Кафагі, 

Г.Саляме, котрі стосуються процесу розвитку демократії в арабському світі 



158 
 

та впливу західноєвропейських країн на формування політичних систем у 

країнах Арабського Сходу.
12

 

Науковці, які досліджують питання політичної системи в країнах 

Арабського Сходу, виключають жодні сумніви у тому, що психології 

мусульман притаманна особлива схильність до політики, котра живиться 

духом самого ісламського вчення. Але у багатьох випадках ця властивість 

приховується покірністю і політичною байдужістю. Якщо метою політичної 

культури вважати вміння жити та працювати разом з іншими, то у п'яти 

підвалинах ісламу (1. Ат-Таухід (Визнання єдинобожжя Аллаха); 2. Намаз 

(Мусульманська канонічна молитва (Синонім Ас-Салат); 3. Саум (Піст ); 4. 

Закят (Податок на користь громади, один із головних обов'язків мусульман); 

5. Аль-Хаджж (Щорічне паломництво до Мекки, одне з основних 

розпоряджень ісламу)) відображається ставлення ісламу до моралі, 

піднесення духу співробітництва та групової згуртованості поміж його 

послідовниками. А в Джихаді (Ретельність у вірі, боротьба за віру), який 

деякі мусульмани вважають шостою підвалиною, прихований ще більший 

потенціал такого духу. 

Наприкінці ХХ століття у Лондоні (1998 р.) проходив Міжнародний 

семінар на тему: «Держава і політика в ісламі», організований 

мусульманським інститутом дослідження і планування [«State and politics in 

Islam» International Seminar at The Muslim Institute (TMI). London, 1998. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://themusliminstitute.org]. На 

семінарі була прийнята Декларація, яка більш детально визначає принципи 

мусульманської політичної системи та шляхи її досягнення. 

I. Базові принципи: 

1. Вся влада належить Аллаху, з цього будь-яка мусульманська 

держава, яка сама підкорилася владі чи ідеології поза ісламом, є, 

власне кажучи, виступом проти правління Аллаха. 

2. Релігія і політика складають єдине ціле, і будь-яке уявлення ісламу 

на основі поділу релігії і політики є неприйнятним до «Умми». 
                                                 
12

 Абдалла І. С. Ікті сад ва іджтіма-агі аль-шартатуль-дімукратійа фі аль-ватані аль-

арабі (Економічні та соціальні передумови демократії в арабській вітчизні). – 

Бейрут, 1994. – С. 201. (арабською м.); Ібрахім С. Д. Аль-муджтамаг аль-мадні ва 

ат-тахаваля ад-дімукратійа фі аль-ватані аль-арабій. – Каїр: Дар аль-Куба, 1999. С. 

12. (арабською м). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.eicds.org/ 

drsaadcv_ar1.html; Аль-Карадаві Ю. ―Аш-Шура ва ад-дімукратійа‖ фі мутамірі бі 

аль-урдун (―Шура і демократія‖ Конференція в Йорданії). – 22 серпня 2004. 

(арабською м). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.qaradawi.net/ 

site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=3380&version=1&template_id=187&parent_id

=18; Medhat Khafagy. Open Letter to President Obama. Center for the Study of Islam and 

Democracy. Project on Middle East Democracy. May 22, 2009. P. 55. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://www.csidonline.org/documents/pdf/Open_Letter_ 

to_Pres_Obama_about_Democracy.pdf; Салямі Г. Інна дімократійа ма адатуль-гаам 

(Демократія як знаряддя миру). – Бейрут, 1995. – С. 109-138 (арабською м.). 
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3. Політична роль ісламу і політична роль богохульства є двома 

протилежними тенденціями в історії, і жодна з них не має нічого 

спільного з іншою. 

4. Основні принципи діяльності політичних партій у західних 

демократіях, які засновані на поділі суспільства, не влаштовують 

«Умму». 

5. «Джихад» є важливим обов‘язком кожного мусульманина у всі 

часи та повинний стати головним елементом сучасного 

ісламського руху. 

II. Політичні цілі Умми : 

1. Ліквідувати владу, яка знаходиться в конфлікті з Аллахом та Його 

Пророком. 

2. Ліквідувати націоналізм у всіх його проявах та формах, особливо у 

формі «нація – держава». 

3. Об'єднати всі ісламські рухи в єдиний глобальний рух для того, 

щоб створити ісламську державу. 

4. Перетворити Світ Ісламу в систему мусульманських держав, 

пов'язаних одна з одною такими інститутами, які є необхідними, 

щоб підкреслити єдність «Умми». 

5. Ліквідувати всі політичні, економічні, соціальні, культурні і 

філософські впливи західної цивілізації, котрі впровадилися в 

мусульманський світ. 

6. Відродити домінуючу, глобальну ісламську цивілізацію, засновану 

на принципі «Таухід». 

7. Створити необхідні інститути, щоб дотримуватися принципу «не 

роби нічого грішного та цурайся ганебного». 

8. Встановити справедливість у людських відносинах на всіх рівнях у 

світі. [Brohi A. K. Relative Priority of Ethical and Political Principles 

for Securing Integration and Consolidation of Ummah Islamia // The 

Islamic Concept of State. L.: Hamdart Foundation Press, 1983. – P.145-

146; Muhammad Hamidullah. Introduction to Islam. – Paris, 1997. – P. 

258-300.].  

Якщо виходити з тієї позиції, що прагнення до досягнення влади є 

метою політичної структури, то важко знайти інший, більш політизований 

світогляд, аніж іслам.  

Мусульманська політична система, на думку відомого теолога Шаміса 

Абд Аль-Манама, закликає до: «Повної соціальної справедливості; Вільності 

народів без якої-небудь расової дискримінації; Вільної думки, це вища влада 

у заклику Корана» [Шаміс А. М. Аль-Iсламійа фі Мууаджаха Тахаддіяат Аль-

Аср Аль-Хадід. Каір: Дар аль-Маариф, 1980. – С. 8 (арабською м).]. 

Мусульманська політика виходить з того, що вся влада належить 

Аллахові і кожен, кому дозволені повноваження займатися справами людей 

або суспільства, не є, втім, їх правителем, оскільки єдиним правителем 

людства є Аллах. Справжнім законодавцем у мусульманському світі є Аллах, 
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а законодавча активність, оскільки вона делегована віруючим, повинна 

здійснюватися так само, як і віра, відповідно до положень Корану і практики 

пророка [Brohi A. K. Relative Priority of Ethical and Political Principles for 

Securing Integration and Consolidation of Ummah Islamia // The Islamic Concept 

of State. L.: Hamdart Foundation Press, 1983. – P.145-146; Muhammad 

Hamidullah. Introduction to Islam. – Paris, 1997. – P. 138]. Особливістю в ісламі 

є визначальна норма, відповідно до якої може бути організоване політичне 

життя суспільства – висунута на перший план спільність зв‘язків віри. Ці 

зв‘язки створюють основу мусульманської політичної інтеграції, соціальної 

консолідації, економічної допомоги та духовного братства [Там само, Р. 138-

139]. Аллах є суверенним правителем усіх мусульманських держав. 

Іслам висуває перед державою такі ж завдання, як і перед 

індивідуумом: виконувати усі договори й приписи; дотримуватися 

послідовної поведінки у всіх відносинах; пам'ятати про свої права та 

обов'язки. 

В основі політичної системи ісламу закладені три основних принципи: 

Ат-Таухід (Єдинобожжя), Рісалят (Пророцтво) і Хіляфа (Намісництво). Без 

повного розуміння цих принципів оцінити різні аспекти ісламської форми 

державного правління дуже важко, тому почнемо з короткого розгляду 

кожного з них. 

Таухід – визнання того, що тільки Аллах (Єдиний Бог, у якого безліч 

прекрасних імен) є Творцем Всесвіту, і тільки від Аллаха залежать усі істоти 

та речі органічного і неорганічного походження. Добробут та процвітання 

цього царства може забезпечити тільки Він. Тільки Він має право покарати 

чи заборонити. Тільки Він один гідний поклоніння, шанування і 

підпорядкування, та більш ніхто і ніщо не може розділити з ним ці атрибути. 

Життя, у всіх його формах, фізичні органи та здібності людини, навіть 

контроль, який мусульмани нібито здійснюють над подіями, що відбуваються 

з ними, усе це не було створено людиною і не належить їй. Все це – цілком 

належить Аллахові та даровано мусульманам його милістю. Отже, не 

мусульманам вибирати мету та призначення їх існування чи визначати межі 

їх влади; і ніхто інший не вправі вирішувати це за мусульман. Таке право 

належить тільки Аллаху, який створив мусульман, наділивши фізичними та 

розумовими здібностями, і дав їм у розпорядження речі матеріального світу. 

Посередники, за допомогою яких мусульманське суспільство одержує 

вчення Аллаха, відомі, як Рісалят. З цього джерела мусульмани одержали 

Книгу законів Аллаха, котрі пояснив для них Пророк Мухаммад, як 

Посланник Аллаха. Відповідно до наміру Священної Книги, Пророк (мир 

йому і благословення) є для мусульман прикладом ісламського способу 

поведінки, втілюючи мусульманські закони і поясняючи їх у своїх 

висловлюваннях, коли це необхідно. Поєднання цих двох аспектів і є 

шаріатом. 

Хіляфа – з арабської мови перекладається як «представництво». В 

ісламі людина є представником Аллаха на Землі, його намісником. Тому вона 
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покликана, використовуючи добро діяча та здібності, надані Господом, 

виконувати розпорядження Аллаха в цьому світі у межах, обумовлених 

Аллахом. Халіф — намісник, той, хто використовує владу, довірену йому 

його старшим або начальником (за дорученням в якості уповноваженого). 

Цей термін також використаний у Корані стосовно людини в такий спосіб: «І 

от, сказав Господе твій Ангелам: «Я установлю на землі намісника» [Ал-

Кур‘ан, Суратуль-Бакара – аль-Медіна аль-Мунаdара, 1411 (араб. м.). Коран, 

сура 2:30 – Медіна, 1411 р. Хіджри]. Згідно цього тлумачення, людина є 

намісником Аллаха на землі. Слово «Халіф» також може позначати титул 

правителя ісламської держави чи халіфату. 

Згідно з мусульманською релігією, жоден індивідуум, родина, клас 

суспільства або раса не мають права ставити себе вище за іншу людину, бо 

тоді вони будуть засуджені. Тільки Аллах один є правителем і його 

розпорядження – закон. 

Припустимо випадок, коли хтось від імені мусульманина повинен 

розпорядитися його майном. Ця людина, іменована згодом «представником», 

щоб не відступати від правил чесних ділових відносин, мусить 

дотримуватися чотирьох обов'язкових умов: по-перше, дійсним власником 

майна, як і раніше, є мусульманин, а не той, хто їм розпоряджається; по-

друге, представник користується вашим майном тільки за вашим наказом; по-

третє, його влада щодо майна поширюється тільки в обумовлених 

кредитором межах; нарешті, по-четверте, за дорученням та з дозволу 

кредитора представник виконує його, а не свої побажання. 

Ці чотири умови настільки притаманні концепції «представництва», 

що у разі їх недотримання кимось із представників, того засудять за 

порушення ділового договору. Саме ці принципи має на увазі Іслам, 

стверджуючи, що людина є намісником Аллаха на землі. 

Держава, побудована на цій політичній аксіомі, стане людським 

халіфатом (територія ісламської держави, на яку поширювалася влада халіфа) 

під керівництвом Аллаха, втілюючи Його волю, функціонуючи в окреслених 

Ним межах, відповідно до Його розпоряджень. Вищенаведені тлумачення 

принципу намісництва пояснюють, що жодна династія або клас чи людина не 

може бути вищими за іншу людину, громаду або расу. Авторитетність 

халіфату покладена на будь-яку спільноту або суспільство, котрі визнають 

принципи єдинобожжя і пророцтва. У такому суспільстві кожен індивідуум 

несе відповідальність перед халіфатом, покладену Аллахом.  

Водночас ці принципи і аспекти ісламської форми державного 

правління маловідомі. Адже країни Арабського Сходу багато в чому 

унікальні з погляду політико-правових, міжнародних та гуманітарних 

аспектів у внутрішньополітичному державному розвитку. В даному регіоні 

існують оригінальні політичні системи від монархічних (Марокко, Йорданія, 

Саудівська Аравія), султанатів та еміратів (Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман і 

ОАЕ) до республіканських (Туніс, Єгипет, Сенегал), які впливають на 

розвиток усіх мусульманських країн. Понад мільярд осіб сповідує іслам у 
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світі. В одних країнах іслам є релігією, в інших – проживає значне число 

мусульман. Серед них Росія, Болгарія, Англія, Франція, Китай, а також 57 

держав, які є членами ОІК [Більш докладно про країни – членів ОІК (з 

прапорами) можна дізнатись з вебсайту: www.oic-oci.org/members]. 

Незважаючи на те, що східна концепція суспільного ладу кардинально 

відрізняється від західної, необхідно відзначити особливості відносин 

держави і суспільства в східному регіоні. 

Соціальна доктрина ісламу передбачає державний устрій, який 

встановлений Богом, а приватну власність оголошує недоторканою. Влада, не 

санкціонована релігією, оголошується ненадійною, і духовні лідери 

вимагають релігійного контролю над урядом країни. Однак, релігійний 

контроль не означає, що духівництво обов'язково повинно посісти якусь 

державну посаду. 

В ісламському суспільстві кожна людина насолоджується правами та 

обов'язками намісника Аллаха, і в цьому відношенні всі індивіди рівні. 

Жодна людина на Землі не має права позбавити іншу людину цих 

вольностей. Державні органи, які управляють суспільством, формуються 

відповідно до побажань мусульман, а вищим урядовцем виконавчої влади 

стає людина, обрана народом на цю посаду. Думка мусульман вирішальна у 

формуванні уряду, який діє відповідно до їх порад та вимог. Той, хто 

заслуговує на довіру людей, буде виконувати обов'язки халіфа від імені 

народу; той, хто втрачає цю довіру, буде змушений залишити своє крісло. У 

цьому сенсі політична система ісламу є найдосконалішою демократією.  

Ісламську демократичну систему від демократії Заходу відрізняє не 

тільки відмінності ментальності та державного ладу, а те, що остання 

ґрунтується на суспільній владі, а перша – на принципах суспільного 

халіфату (намісництва). У західній демократії люди дотримуються норм 

права, тоді як в ісламі – суверенітет дарується Аллахом, люди є його 

халіфами чи представниками. У західній системі люди створюють власні 

закони, в ісламі – громадяни дотримуються та підкоряються законам шаріату, 

надісланим Аллахом його Пророку Мухаммаду. На Заході уряд покликаний 

здійснювати волю людей; в ісламі – і держава, і громадяни повинні 

здійснювати волю Аллаха. Західна демократія є різновидом абсолютної 

влади, де управління здійснюється вільно та безконтрольно, натомість 

ісламська демократія – підпорядкована божественному закону і здійснює 

своє управління відповідно до постанов Аллаха в окреслених ним межах 

розпоряджень.  

Відповідно до політичної теорії ісламу, дозвіл на здійснення влади дає 

народ. При цьому народ зобов'язується бути вірним і покірним правлінню та 

владі. Саме мусульманське правління розглядається як двосторонній договір 

між ними. Відповідно до шаріату мусульманська громада «Аль-умма» 

зберігає за собою право усування правителя, якщо той узурпує владу. 

Одним із важливих моментів у навчанні ісламу є тлумачення нації та 

громадянства. Відповідно до шаріату мусульманська нація — це «Аль-умма». 
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Тлумачення терміна Аль-умма — народ як носій єдиної віри ісламу — 

завжди залишається могутнім фактором національної інтеграції, нівелювання 

етнічних розбіжностей [Джаляль М. К. аль-Джихад…аль-Аклият…аль-

Анаджиль. – Каир: Дар сабит, 1985. – С. 59 (арабською.м.)]. 

Щодо мети ісламської держави, то священний Коран чітко визначає 

мету і призначення держави, побудованого на принципах єдинобожжя, 

пророцтва і намісництва. Остаточна мета ісламської держави, на думку 

мусульманських правознавців, полягає у забезпеченні можливості 

мусульманину жити праведним, з погляду ісламу, життям. Держава в ісламі 

створена не тільки для політичного управління, втілення волі народу чи 

певного, елітного кола людей. Іслам ставить перед державою високі ідеали, 

для досягнення яких вона повинна використовувати всі кошти, які має у 

своєму розпорядженні. Головна мета – це розвивати та заохочувати чистоту, 

красу, доброту, чесність, успіх і процвітання, котрі Аллах хоче бачити у 

житті своїх людей, а також викорінювати усі прояви експлуатації чи 

несправедливості. Отже, ісламська держава може будувати програми 

розвитку в будь-який час і за будь-яких обставин.  

Іслам ставить перед державою постійну вимогу: принципи моральності 

повинні втілюватися за будь-яку ціну та у всіх галузях людської 

життєдіяльності. Тому необхідно, щоб політика держави ґрунтувалась на 

чесності й справедливості. За кожних обставин, для досягнення будь-яких 

політичних, адміністративних чи національних зисків країна не повинна 

миритися із шахрайством, неправдою та несправедливістю. Незалежно від 

того, які відносини складаються у самій державі чи між державами, 

пріоритетними слід вважати принципи правди і справедливості.  

Висновки. Іслам ставить перед державою такі ж зобов'язання, як і 

перед індивідуумом: виконувати всі договори та обов'язки; дотримуватись 

правил поведінки у всіх суспільних відносинах; пам'ятати про свої права та 

обов'язки, не забуваючи про права і обов‘язки інших людей; використовувати 

авторитет і владу для того, щоб встановити справедливість; дивитися на борг 

як на священний обов'язок та розглядати владу як довіру Аллаха, яку 

необхідно реалізовувати, враховуючи те, що за всі свої вчинки мусульманин 

відповідатиме перед Аллахом у цьому та у майбутньому житті.  

Оскільки шаріат, який є священним законом ісламу, охоплює всі 

сторони людської діяльності, він спрямовує владу в усіх сферах її 

застосування ( як до держави, так і до суспільства). Усі теоретичні концепції 

ісламу щодо держави та політики базуються на тому, що влада в державі 

існує завдяки «божественному фактору», котрий ґрунтується на шаріаті 

(релігійному законі) при наявності справедливого правителя. Якщо правитель 

наказує робити те, що суперечить релігійним канонам, то підлеглі не 

зобов'язані коритися йому. Порочність та несправедливість такого правителя 

позбавляє підданих можливість вести праведне життя.  

У країнах Арабського Сходу на сучасному етапі існують різні 

концепції релігійної держави. Але ми повинні бути переконані в одному: 
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ігнорувати роль ісламу і шаріату у становленні суспільного ладу і державного 

устрою небезпечно та недоцільно. 

 

 
А н о т а ц і ї 

 
Статья С.Нагорного „Политическая мысль мусульманского общества 

и ее влияние на политическую систему в странах Арабского Востока» 
посвящена анализу базовых принципов мусульманской политической системы, 
ключевых положений исламской трактовки власти и демократии. 
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ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ 

ТА ІДЕОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ ПРОЦЕСІВ ІСЛАМІЗАЦІЇ 

ТА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ ІРАНІ 

 
У статті К.Семчинського «Історико-політичний контекст та 

ідеологічне підґрунтя процесів ісламізації та демократизації в сучасному 
Ірані» досліджується історико-політичний контекст та релігійно-правове 
обґрунтування ідеологічних трансформацій, які мали на меті утвердити 
легітимність теократичного та авторитарного правління в ісламській республіці. 
На основі дослідження першоджерел ісламської релігії, постулатів шиїзму, 
історії виникнення віри в Махді та теологічних дискусій щодо розділення 
держави і релігії в ісламі, автор припускає можливість переосмислення політико-
релігійної доктрини в ісламській шиїтській державі. 

Ключові слова: Іран, іранська революція, шиїтська держава, доктрина 
Махді, релігійна влада, демократичні цінності. 

 

8 грудня 2009 року День студентів в іранських університетах було 

відзначено антиурядовими протестами під девізами «Смерть 

диктатору» та «Не бійся, ми всі разом». Ці протести стали 

продовженням червневих протестів 2009 року, придушених поліцейським 
                                                 

 К.Семчинський – кандидат філософських наук, доцент кафедри політології та 

соціології Національного університету біоресурсів і природокористування України. 



165 
 

спецназом та басіджі (самоутвореним воєнізованим загонам підтримки 

уряду), які спалахнули по президентських виборах в Ірані. Протестувачі 

ставили під сумнів не лише легітимність президента Ахмадінеджада, але 

й легітимність теократичного та авторитарного правління в Ірані після 

революції 1979 року, і піднімали питання демократії в ісламській державі. 

Ці питання мають глибоке ідеологічне підґрунтя та можуть бути 

зрозумілі лише з урахуванням історії виникнення віри в Махді та у зв’язку з 

тривалими теологічними дискусіями щодо розділення держави і релігії в 

ісламському світі. Недавні суспільно-політичні події в Ірані та 

необхідність дати їм правильну оцінку з метою визначення політичної 

позиції України визначають актуальність дослідження процесів 

ісламізації та демократизації в сучасному Ірані. 

Глибоко вкорінений ісламський традиціоналізм і потужний 

революційний дух іранського народу викристалізували діалектичність 

політичної енергетики, характерної для сьогоднішнього Ірану. Хронічний 

конфлікт між поміркованими політиками, які виступають за проведення 

реформ (Мохаммед Хатамі, Мір-Хосейн Мусаві, Мехді Каррубі) та 

прихильниками авторитаризму, які не підтримують реформування чинної 

системи (президент Ахмадінеджад, голова Ради охоронців Конституції 

Ахмад Джанаті, командувачі Революційної гвардії), розколов як іранську 

політичну еліту, так і суспільство загалом. 

Президентські вибори 12 червня 2009 року і акції громадянської 

непокори, що їх супроводжували, стали для іранської влади приводом до 

обмеження демократичних свобод і наступу на опозицію, до якої входять 

реформатори – опоненти жорстких авторитарних методів управління 

президента Махмуда Ахмадінеджада. За офіційними даними, на 

всенародних виборах чинний президент-консерватор набрав близько 63% 

голосів, проте на «тегеранський майдан» вийшли близько двох мільйонів 

людей, які вважали результати виборів сфальсифікованими. Але найбільші 

релігійні авторитети Ірану стали на бік Ахмадінеджада. Жоден серед 11 

найвищих ісламських кліриків Ірану не виступив проти президента, чиє 

переобрання поставила під сумнів значна частина іранського суспільства. 

Саме підтримка ісламського духівництва, на думку низки дослідників та 

публіцистів, вирішила долю післявиборчого цивілізаційного дискурсу 

[Безп’ятчук Ж. Дисидентство: іранська версія // Український тиждень. – 

№ 38. – 2009 . – С. 36-38], [Smiley X. Struggle and Strife. Iran’s Threat Is 

From Within and Without // The Economist. – The World in 2010. – 2009. – Р. 

68.], [Growing Signs of Desperation // The Economist. – January 2
nd

. – 2010. – 

Р. 34-35].  

«Ісламський фактор» не вперше відіграє вирішальне значення в 

політичних протистояннях впродовж іранської історії останнього 

століття. Тому вивчення ідеологічного обґрунтування законності 

затвердження важливих політичних рішень верховним релігійним лідером 

Ірану постає наразі актуальним. Нам видається важливим дослідити 
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історико-політичний та правовий контекст тих ідеологічних 

трансформацій, які мали на меті утвердити у суспільній свідомості 

іранців примат влади духівництва над світською владою, легітимізувати 

авторитарне, необмежене правління Верховного лідера Аятоли Хомейні 

після перемоги ісламської революції в 1979 році.  

 

Основний зміст статті. Попередні іранські революції 1905 і 1953 

років було придушено за допомогою іноземних держав, чиї інтереси 

вигравали від придушення демократії в цьому регіоні. Але «антишахська» 

революція 1979 року не стала повною перемогою демократичних 

цінностей через дії власного духовенства, і зокрема Аятоли Хомейні, який 

використав свій моральний авторитет для захоплення влади перехідного 

уряду. Інші аятоли спробували протестувати проти цього, справедливо 

застерігаючи, що в такому випадку одну форму тиранії буде замінено 

іншою [Aslan, Reza. No god, but God. – New York: Random House Publishing 

Group, 2006. – 310 p.]; так воно й сталося насправді – авторитарне 

правління шаха після революції 1979 року було замінене на авторитарне 

правління Аятоли Хомейні. До того ж вміле використання ключових 

концептів та символів шиїзму, вливання теологічних поглядів у політику, 

маніпулювання суспільною свідомістю та релігійними постулатами 

детермінувало фактичну необмеженість цієї влади.  

Іранська конституція 1905 року була першою антиімперіалістичною 

конституцією, встановила суверенітет та виборність президента, який є 

вищою виконавчою особою централізованої держави, парламент для 

створення та обговорення законів і незалежну юридичну владу для 

інтерпретації тих законів. Друга конституція, створена по іранській 

революції, була написана для нової Ісламської республіки Іран під 

проводом та наглядом Хомейні. В цій конституції поєднується 

антиімперіалістична риторика із соціально-економічними теоріями 

легендарних іранських ідеологів на зразок Джалала-е Ахмада та Алі 

Шаріаті, релігійно-політичними філософіями Хасана аль-Банни та Саїда 

Кутба та традиційними шиїтськими ідеалами ісламського популізму. 

Творці цієї конституції обіцяли рівність чоловіків та жінок, релігійний 

плюралізм, соціальну справедливість, свободу слова, свободу зібрань з 

одночасним утвердженням ісламського характеру нової республіки. Але 

особливість цієї конституції полягає в тому, що вона мала відобразити 

ідентичність саме ісламської, і навіть конкретніше – шиїтської – держави. 

Для того, щоби зрозуміти, в чому полягає ідентичність шиїтської 

держави, необхідно звернутися до історії ісламу та його головного джерела 

– Корану. Назва шиїтів походить від араб. «шиа», що буквально означає 

«партія» та виразу «шиату Алі» - «партія Алі». Після смерті Пророка 

мусульманське суспільство, відносно однорідне релігійно, було розділено 

політично. Партія Алі, партія Усмана, партія Муавійя та Хариджитів були 

насамперед саме політичними фракціями суспільства, а не релігійними 



167 
 

сектами, але вони завжди визначали себе словом дін (релігія) (дін Алі, дін 

Усман і т.д.). Ці партії по-різному оцінювали роль релігії в державі і 

політиці. Зокрема, перший по смерті Пророка голова мусульманської 

спільноти Абу Бакр отримав звання «халіфат Расул Алла» (наступник 

Божого посланника), яке не означало релігійну посаду. Каліф заміняв 

Мухаммада як голову Умми, але не мав статусу Пророка. Звичайно, каліф 

(наступник) був відповідальний за утримання інституцій мусульманської 

віри. Але на той час іслам ще не викристалізувався як релігія, бути 

мусульманином на той час визначало людину за її етнічними, культурними 

та соціальними характеристиками. Тому Каліфат за Абу Бакра більше 

нагадував соціальну позицію племінного шейха, старійшини, до якого 

зверталися по вирішення спірних питань, але вони вирішувалися в процесі 

колективних консультацій; втім до цього додавалася відповідальність 

військового командувача спільноти. Первинне призначення каліфа було 

підтримувати єдність та стабільність спільноти, щоби мусульмани були 

вільними практикувати свою віру. Абу Бакр вважав, що релігійна та 

цивільна влада не повинна належати одному кланові, і не має бути 

зосереджена в одних руках. 

Саме через те, що Абу Бакр не брав на себе права визначати, як саме 

можна практикувати іслам, шанувати Бога і відправляти Богослужіння, 

виділився новий клас Улама, «вчених мужів», які взяли на себе 

відповідальність скеровувати і направляти Умму в її вірі. Хоча не варто 

вважати цих релігійних кліриків та схоластичних теологів одностайними у 

своїх поглядах, їх вплив на формування віри й практики ісламу 

надзвичайно великий, і з часом цей вплив лише зростав. Наступні три 

каліфи підтримували такий поділ влади, хоча Алі, який став визначною 

фігурою для шиїтів, отримав двозначне трактування як лідер спільноти.  

Алі ібн Абі Таліб, кузен та зять Пророка, якого за шиїтською вірою 

Мухаммад призначив своїм наступником, також не наважувався брати на 

себе роль духовного лідера спільноти, а прийняв на себе військове та 

світське звання (вживане також другим каліфом Умаром) Амір аль 

Муманін – «командувач вірних». Але через його родинність із 

Мухаммадом та його домом, через те, що він зростав разом з Мухаммадом 

і був єдиним його спадкоємцем, послідовники Алі вірили, що той був 

призначений Богом вести та наставляти мусульман. Тож Алі був не просто 

і не тільки каліфом, але чимось більшим. Шиїти називають його першим 

Імамом – «доказом Бога на землі». Сини Алі та онуки Мухаммада – Хасан 

та Хусейн, син Хусейна Алі і онук Хусейна, якому було чотири роки на час 

подій в Карбалі, Мухаммад аль Бакір, син аль Бакіра Джафар також 

вважаються імамами.  

Для сунітів імам – це людина, яка веде богослужіння і спільний 

молебень. Але для шиїтів імам – це законний спадкоємець Пророка, 

відповідальний за збереження Божественного послання. На відміну від 

каліфа, визначеного людьми політичного лідера, імам представляє духовну 
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владу Пророка, і його призначення йде безпосередньо від Бога через факт 

його народження. Хоча Імам шиїтів не має реальної політичної влади, його 

наділено живим духом Пророка, а тому його духовна влада вища за владу 

будь-якого земного правителя. За шиїтськими віруваннями, Імам виконує, 

втілює в життя Боже послання, передане Пророком. Так само, як Ісус 

(пророк, за мусульманською традицією) передав послання про спасіння, 

але Петро (як імам) збудував церкву. Імам, так само, як і Пророк, 

безгрішний і непогрішимий. Поступово шиїти розвинули думку про те, що 

імамів було створено не з глини чи праху, але з вічного світла. Імамам 

відоме таємне ім‘я Бога, і лише вони знають, як розкрити вищу істину 

мусульманської віри. З терміном імам пов‘язаний інший важливий для 

Іранської революції термін – Махді. 

Імам Джафар помер 757 р. Перед смертю він призначив свого 

старшого сина Ісмаїла сьомим імамом. Але Ісмаїл помер до смерті батька, 

тому Джафар перепризначив імамом свого другого сина Мусу аль-Казима. 

Хоча більшість шиїтів визнала Мусу, але дехто став сумніватися в 

правильності того, що відбувалося, адже імам – це божественне 

призначення. Поширилися чутки, що насправді Ісмаїл не помер, а 

переховується в духовному царстві, з якого він повернеться в кінці віків, 

але не як Імам Ісмаїл, а як месіанський відновлювач справедливості Махді. 

Послідовники Ісмаїла, ісмаїліти або «сімники» (бо визнавали лише 

сім імамів) не були першими, хто поширював доктрину Махді. Дослівно 

Махді означає «той, хто веде божественно», і цей термін вживався з 

початку ісламської ери як поважне звання: Мухаммада називали Махді, як 

і Алі та його двох синів, Хасана і Хусейна. Ісмаїліти були першою 

ісламською сектою, для якоъ віра в Махді стала центральною засадою віри. 

Але лише потому, як більшість шиїтів, «дванадцятики» (бо визнавали 

імамів від Муси і до останнього, дванадцятого імама), також прийняли 

доктрину Магді, ця унікальна ісламська есхатологія сперлася на провідну 

ідею «прихованого імама», який кинув цей світ, перебуває у 

трансцендентному царстві, звідки повернеться в Судний День відновити 

справедливість у світі. 

В Корані Махді не згадується, тому мусульмани ретельно вивчали 

хадіси, які могли б підказати щось про другий прихід «прихованого 

імама». Хадіси дуже відрізняються в залежності від того, де були створені, 

та від політичних уподобань їх авторів. Так, наприклад, в Сирії, де вірність 

Умайядам домінувала в релігійних та громадянських переконаннях, хадіси 

стверджують, що Махді буде членом Курайш, в той час, як в Куфі, місці 

шиїтських сподівань, хадіси стверджували, що Махді буде прямим 

нащадком Мухаммада через свого приймака Алі, і, звісно, його першою 

справою буде помста за кровопролиття в Карбалі. Деякі традиції 

передбачали, що перед приходом Махді будуть громадянські війни та 

неправдиві пророки, землетруси та занепад Ісламського права. Згідно 

тверджень історика та філософа XIV сторіччя Ібн Халдуна, Махді або 
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прийде прямо перед Ісусом, або обоє месій зійдуть на землю разом та 

об‘єднають свої сили, щоби вбити антихриста. 

По тому, як доктрина Махді стала домінувати в шиїзмі, сунітські 

теологи поступово віддалили себе від подальших спекуляцій на цю тему. 

Сунітські школи права відкрито критикували віру в Махді у спробі 

розвінчати релігійний рух, який швидко ставав порушником спокою. 

Оскільки Імам не був присутній на землі, шиїти вбачали у будь-якій владі 

узурпацію божественної влади Махді, не вірили в легітимність шиїтської 

держави без «Прихованого Імама», а тому не дуже переймалися прямою 

політичною практикою. Втім, в історії відомі поодинокі випадки існування 

шиїтських урядів. Так, у 1501 році шістнадцятирічний амір Ісмаїл захопив 

Іран і встановив своє правління як першого шаха Сафавідської Імперії. Він 

проголосив Дванадцятиковий Шиїзм державною релігією і розпочав 

брутальний джихад проти сунітів як в Ірані, так і за його межами. Ісмаїл 

легко вирішив питання законності своєї влади для шиїтів, оголосивши себе 

довго очікуваним Махді. Дванадцятиковий шиїзм лишився державною 

релігією в Ірані і після завершення Сафавідської династії у XVIII ст., і за 

Каджарської династії в XIX ст., і за династії Пахлаві у XX ст., хоча й 

повернувся до свого поміркованого в політичному смислі стану. 

Тож від самих перших років існування ісламу питання про те, до якої 

міри релігія грає роль в державних справах, та про можливість поєднання 

релігійної та цивільної влади не тільки турбувало, але й розділяло 

мусульманське суспільство.  

Ще одне питання, яке стало головним питанням ісламської інквізиції 

за Абассидської династії, розділило спільноту теологів і вчених. Це – 

питання про сутність Корану. Коран, святе Одкровення, постійно 

повторює мусульманам, що це – не нове послання, але «підтвердження 

попередніх святих писань» (12:111). В Корані навіть пропонується, що всі 

святі писання виведені із єдиної прихованої книги в раю, так званої Умм 

аль-Кітаб (матері усіх книг) (13:9). Це означає, що Тора, Новий Завіт, та 

Коран мають бути прочитані як один текст про стосунки людства з Богом, 

в якому пророча свідомість одного з пророків духовно передається 

наступному – від Адама до Мухаммада. Звичайно, мусульмани вірять, що 

Мухаммад є останнім з пророків, але сама ідея Умм аль-Кітаб (матері усіх 

книг) має важливі витоки. 

В ісламі розрізняється відкрито сформульована думка (захір) і 

прихована у підтексті (батін). Відкрито сформульована думка доступна 

усім мусульманам, які вивчають Коран у дисципліні тафсір, але прихована 

ідея (батін) може бути виявлена лише імамом у процесі «тавіл». Хоча 

розрізнення тафсір та тавіл існує і в сунітському ісламі, шиїти вірять, що 

через те, що Одкровення виходить із джерел, недоступних людському 

розумінню, увесь Коран складається із символів та натяків, які лише імам 

може осягти. На думку восьмого Імама Алі ар-Ріди, лише особа, яка може 
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співвіднести потаємні вірші з їх відкритим вираженням може заявляти про 

те, що її наставлено на правильний шлях. 

Вищість тавіл в шиїзмі мало великі переваги для ранніх шиїтів, які 

прагли пов‘язати себе з Мухаммадом через розкриття духовних посилань, 

які виправдовують їх особливі вірування та ритуали. Це не нова тактика 

сектантства, що бажає пов‘язати себе з вихідною релігією. Ранні 

християни, які фактично були юдеями, вірили, що месія явився, і знайшли 

дуже багато натяків та підтверджень часто доволі суперечливим діям та 

словам Ісуса в Старому Завіті. Так само й шиїти ретельно вивчали кожне 

слово Корану, і знайшли вірші, які при певній інтерпретації в тавіл 

виявляли в підтексті ідею вічної істини імамату. Наприклад, вірш Корану, 

відомий як «Вірш світла» (24:35) міг бути використаний для 

обґрунтування терміну імам та для доказу особливого високого 

призначення імама.  

Тому Абассидські каліфи питали у приведених до них вчених мужів, 

чи Коран створено Богом, чи це несотворенна книга і існує вічно, як і Бог. 

Якщо «вчені божі люди» (Улама) визнають, що Коран було створено 

(теологічна позиція «раціоналістів»), вони вільні повернутися додому та 

продовжувати навчати. Якщо ж вони вперто стоять на тому, що Коран 

нетворений (позиція «традиціоналістів), їх сікли різками та кидали у 

в‘язницю.  

Цікаво, що Абассиди прийшли до влади, скинувши Умайядську 

династію, саме завдяки підтримці неарабських (здебільшого перських) 

навернутих, більшість з яких була шиїтами. Абассиди виголошували своє 

походження від дядька Мухаммада – аль-Абасса, і посилалися на Махді та 

на месіанські очікування шиїтів, а тому знайшли підтримку шиїтів. 

Перший Абассидський правитель узяв собі месіанське звання ас-Саффа 

(«щедрий»), до нього звертаючись, його називали «Махді Хашиміс». 

Другий абассидський каліф узяв собі звання аль-Мансур (ще один 

месіанський термін Махді, використовуваний здебільшого в Йемені), і 

третій абассид просто назвав себе «Махді», відкрито асоціюючи своє 

правління з обіцяним відновленням справедливості. Абассиди, як і усі інші 

узурпатори, легітимізували своє правління якимось Божим провидінням. 

Вони проголосили себе Божими діячами; і що відрізняє абассидів від їх 

попередників, вони й самі вірили, що Бог дав їм халіфат, щоби вести 

мусульманську спільноту до правильного розуміння ісламу. Називаючи 

себе лідерами, яких веде Боже Провидіння, вони змінили установу 

попереднього каліфа Муавійя, за якою каліф веде цивільні справи 

спільноти, в той час як улама веде віруючих дорогою Бога.  

Але кінець кінцем шиїти відкинули легітимність Абассидів, і за це 

нові каліфи їх переслідували. Абассидські каліфи продовжували правити 

як світські царі, але при цьому втручалися в релігійні справи набагато 

більше, ніж їх попередники Умайяди [Aslan, Reza. No god, but God. – New 

York: Random House Publishing Group, 2006. – Р. 137]. Сьомий Абассид 



171 
 

каліф аль-Мамун (помер 833 р.) запровадив релігійну інквізицію проти тих 

теологів та правників, які не погоджувалися з його релігійними поглядами. 

Щоправда, ця інквізиція була неуспішною і не протрималася довго. Вже за 

халіфата аль Мутаваккіла (помер 861 р.), племінника аль-Мамуна і сина 

його брата аль Мутасіма, інквізицію було припинено з підтекстом, що 

ніколи більше каліф не стане так відкрито втручатися в релігійні справи. 

Це надало уламі (вченим теологам, насамперед традиціоналістам) високий 

авторитет у спільноті, можливість встановити різні школи думки для 

вираження своїх правових та теологічних поглядів, а також укласти 

систему законів мусульманського суспільства, відому як Шаріат. 

Наслідком цього став процес ісламізації, всеохоплюючого ісламу не 

стільки як релігії, скільки як способу життя, визначення якому давали ці 

вчені мужі. 

Цей історичний контекст пояснює, чому для сучасного Ірану і всього 

мусульманського світу лишаються важливими ці старі класичні питання 

ісламу, які сформували і течію в ісламі – шиїзм, а також, яку роль могли 

відіграти в політичній риториці такі терміни, як Махді, Імам, Карбала. У 

ХХ сторіччі теологічні дискусії про функції каліфа та особливості умми 

було замінено на дебати щодо того, як правильно поєднати релігійні та 

соціальні принципи ісламу, визначені Мухаммадом та розвинуті вірними 

послідовниками, із сучасними ідеями конституціоналізму та 

демократичних прав. Але й ці сучасні дебати укорінені в ті ж питання 

релігійної та політичної влади, які турбували умму в перші сторіччя 

ісламу. 

Так, в 1934 році модерністський реформатор Алі Абд ар-Разік (1888-

1966 рр.) доводив у своїй книзі «Іслам та основи управління» необхідність 

відділення релігії від держави в Єгипті; він доводив це, посилаючись на 

чітке розрізнення між авторитетом Пророка в релігійних питаннях як 

Посланника Бога, і суто секулярною функцією халіфату, який був 

громадською інституцією, котру будь-хто з мусульман може піддавати 

критиці, якій можна протистояти і навіть піднімати повстання проти цієї 

установи. Ар-Разік вважав, що універсальність ісламу спирається лише на 

свої релігійні та моральні принципи, які не мають нічого спільного з 

політичним укладом окремих держав. 

Декілька років по тому єгипетський активіст Саїд Кутб (1906-1966) 

виступив проти аргументів Ар-Разіка, доводячи, що посада Мухаммада в 

Медині поєднувала релігійну та політичну владу, а тому в ісламі теологічні 

вірування не можуть бути відділені від секулярного життя. Тому лише 

легітимна ісламська держава забезпечує і матеріальні, і моральні потреби 

своїх громадян. 

У 1970-х роках Аятола Рухолла Хомейні застосував явно шиїтську 

інтерпретацію аргументів Кутба, аби скерувати в потрібному йому 

напрямку соціальну революцію, яка була наслідком незадоволення 

деспотичним монархічним правлінням, підтримуваним США. Звертаючись 
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до історичних сентиментів шиїтської більшості країни та демократичних 

сподівань народу, Хомейні доводив, що лише найвища релігійна влада 

може управляти суспільними та політичними справами так само, як це 

робив Пророк.  

Ці три політичні лідери відновлювали почуття єдності мусульман, 

які на цей час вже були роздрібленою спільнотою в світі. Без 

централізованої політичної влади (на зразок халіфа), чи централізованої 

релігійної влади (на зразок Папи) єдині установи сучасного світу, які 

могли б об‘єднати під одним прапором, були саме релігійні установи 

Улами (вчених правників та теологів). 

За всю історію ісламу мусульманські династії замінювали одна одну, 

ісламські парламенти обиралися та розпускалися, і лише Улама, вчені 

мужі, зі своїм умінням нагадати традиції минулого, утримали роль, яку 

взяли на себе самі, бути лідерами мусульманського суспільства. В 

результаті упродовж чотирнадцяти століть іслам майже виключно 

визначався невеликою купкою незламних, часто традиціоналістських 

чоловіків, які вважали себе стовпами релігійних, соціальних та політичних 

засад свого суспільства. 

Геніальність Хомейні як політичного та релігійного лідера полягала 

у розумінні ролі шиїтської віри та культури для Ірану. Він використовував 

у своїх промовах такі символи та метафори шиїтського ісламу, які не 

тільки мобілізували маси, але й натякали на його, Хомейні, особливий 

статус. Так, згадуючи Ісмаїла, сафавідського правителя, який 500 років 

тому створив першу шиїтську державу та проголосив себе Махді, Хомейні 

опосередковано пов‘язав цей історичний факт із сучасністю і собою. 

Звичайно, Хомейні ніколи відкрито не називав себе месією і Махді, але він 

дозволив своїм слухачам дійти цієї думки і пошепки називати його месією 

та Махді. Він, як і всі попередні Махді, виводив своє походження від 

сьомого Імама Муси аль Казима, він дозволив себе називати Імам, він втяг 

країну у восьмирічну криваву війну з Іраком як помсту за різанину родини 

Хусейна в Карбалі. Десять тисяч іранських підлітків і дітей як гарматне 

м‘ясо йшли через передові із «ключами до раю» на шиї та пов'язкою на 

лобі зі словом Карбала – для того, щоби нагадати їм, що вони йдуть 

слідами мучеників. Хомейні навіть переосмислив термін джихад на 

мілітаризований кшталт. Аятола Хомейні спирався на військову 

інтерпретацію джихада спершу для того, щоб вдихнути енергію 

радикалізму в революцію 1979 року і пізніше, щоби підтримувати дух 

війська й народу під час 8-річної війни з Іраком. Хомейні вбачав в джихаді 

не віру, але військову зброю. На основі цього бачення джихаду Хомейні 

пізніше було створено ісламську військову організацію «Хезболла», яка в 

свою чергу винайшла ідею смертників з бомбами, що розпочало нову еру 

міжнародного тероризму. 

Але найкращим винаходом Хомейні для здійснення його особистої 

мрії теократичного правління була доктрина Валайят-е Факіх, який 
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фактично нівелював усі демократичні завоювання Ісламської революції, 

закріплені в «пореволюційній» конституції 1979 року. Цей новий принцип 

Валайят-е Факіх «опіка захисника, юриста», розроблений Аятолою 

Хомейні під час його вигнання та перебування у Франції, піддавав 

теологічному та ідеологічному перегляду традиційне шиїтське уявлення 

про те, що держава може вважатися ісламською тільки тоді, коли вся влада 

в ній належить Богові. За цими традиційними переконаннями лише Пророк 

міг утримувати як релігійну, так і мирську владу. Каліфи, царі, султани чи 

лідери ісламських демократій можуть виконувати лише цивільні 

обов‘язки. Виходячи з цих традиційних переконань, в своїй доктрині 

Валайят-е Факіх Аятолла Хомейні переніс увагу саме на владу Бога в 

насправді ісламській державі; Боже правління можливе за присутності 

Махді (Прихованого Імама), а за його відсутності – його представниками, 

здатними правильно інтерпретувати Боже послання; звідси йшло логічне 

продовження, що правильна інтерпретація Божих законів може бути 

виконана лише тими, хто присвятив своє життя вивченню релігії, і з них 

той правник, хто найкраще знає Святе писання і є моральним авторитетом, 

може і повинен опікуватися справами спільноти.  

За цією теорією, Факіх (вищий правник, знавець законів, захисник) – 

людина з найглибшими знаннями, релігійний та моральний авторитет 

країни – мав би насамперед забезпечити відповідність державного устрою 

та законів принципам ісламу. Хомейні говорив, що Факіх – це не 

звичайний мирський ватажок, це спадкоємець «прихованого Імама», тому 

він не адмініструє справедливі рішення, він є сама справедливість. Як 

представник Махді на землі, він повинен мати таку ж владу, що й Махді. 

Так фактично моральний вплив релігійного авторитета, у сфері 

компетенції якого мали б бути насамперед теологічні питання, було 

перетворено на контролюючу інстанцію в процесі ідеологічної 

реінтерпретації шиїтських принципів державного управління іранським 

владним духовенством, і офіційна позиція Факіха із символічної стала 

вищою посадою країни. Конституцією Факіху було надано право 

призначати голову верховного суддівства, бути головним командувачем 

армії, відправляти президента у відставку, накладати вето на будь-які 

закони, створені парламентом. Хоча спочатку принцип Валайят-е Факіх 

мав на меті поєднати та узгодити вищу владу народу з владою 

божественною, насправді він проклав шлях встановленню теократії, 

абсолютної влади церкви. 

На жаль, іранці до голосування за цю конституцію не змогли 

розгледіти тонкі нюанси та підводні камені нової конституції і зрозуміти 

можливості для їх застосування, вони ще раділи новій незалежності і надто 

були засліплені риторикою звинувачення у всіх бідах американців та 

британців, які могли відновити правління шаха. У своїй риториці Аятола 

Хомейні використав ще один прийом, звичний для тоталітарних режимів: у 

випадку критики влади відволікати увагу мас на справжніх та (частіше) 
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уявних зовнішніх та внутрішніх ворогів, які буцімто намагалися позбавити 

звільнений народ завоювань революції. Були і тверезі голови, були інші 

аятоли, як, наприклад, голови релігійної громади Аятола Боруджерді та 

Аятола Шаріатмадарі, котрі не погоджувалися з легітимністю доктрини 

Валайят-е Факіх, доводячи, що відповідальність сучасних мусульманських 

кліриків полягає в збереженні духовного характеру ісламської держави, а 

не безпосередньому управлінні нею [Aslan, Reza. No god, but God. – New 

York: Random House Publishing Group, 2006. – Р. 192]. Вони намагались 

попередити суспільство про заміну одного авторитарного режиму іншим, 

але проект було затверджено на національному референдумі 98-ма 

відсотками електорату. Пізніше Хомейні покарав своїх критиків, зокрема, 

Аятолу Шаріатмадарі було позбавлено його вищих духовних звань, хоча 

сторіччя шиїтського права забороняли такі дії.  

Врешті решт, за рік більшість іранців зрозуміла, за що вони 

проголосували насправді, але на той час Саддам Хусейн за підтримкою 

США розпочав війну проти молодої ісламської республіки. Як часто 

трапляється під час війни, в інтересах національної безпеки усіляку вільну 

критику було припинено, і мрія створення нової демократичної держави на 

засадах ісламських моральних принципів зазнала краху, а на зміну їй 

прийшла реальність встановлення тоталітарного режиму з невмілим 

клерикальним правлінням на основі безапеляційного релігійного та 

політичного авторитету. Американський уряд у своїй підтримці Саддама 

Хусейна під час Ірано-Іракської війни прагнув за допомогою сили 

припинити поширення ісламської революції, але ця війна мала більш 

руйнівні наслідки, бо вона дала в руки Хомейні необмежену владу. Лише 

на кінець цієї війни в 1988 р. та після смерті Хомейні рік по тому нове 

покоління іранців збагнуло, що демократичні ідеали, закладені в іранську 

конституцію, було зраджено. Ця генерація вже не пам‘ятала шахської 

тиранії, але бачила, що сучасна система була не тим, за що боролися їх 

батьки. Демократичний дух Конституції був нівельований.  

Невідповідність декларованих демократичних цінностей 

авторитарній реальності надихнула науковців, політиків, філософів, 

теологів, які прагнули реформувати систему не через секуляризацію 

країни, але через виявлення справжніх ісламських цінностей, таких, як 

плюралізм, свобода, справедливість, і передусім – демократія. Це дало 

поштовх до теологічних та наукових розвідок, дискурсів [A Supreme 

Leader at Bay // The Economist. – January 9
th 

. – 2010. – Р. 26-27] з метою 

обґрунтування хибності та упередженості підходу Хомейні у трактуванні 

релігійних постулатів Ісламу, що стосуються влади, законності її 

застосування у духовному вимірі і легітимності у вимірі суспільного 

визнання. 

Висновки. За тридцять років, що минули по іранській революції, 

ісламський радикалізм часто ставав на заваді назрілим соціально-

економічним та релігійно-ідеологічним перетворенням. «Ісламська 
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республіка» в сучасному іранському трактуванні потребує реформ, а 

іранський народ готовий до змін, на той час як владно-клерикальна 

верхівка вбачає в реформах безпосередню загрозу існуючого режиму. 

Поєднання таких непоєднуваних, здавалося б, речей як характерний для 

іранського суспільства ісламський традиціоналізм із демократичними 

цінностями виявляється для нової генерації іранців тим фундаментом, на 

якому постане могутня як в політико-правовому, так і в духовно-

моральному вимірі Іранська держава. 
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in Mahdi, and the theological discussions concerning the division of the state and 
religion in Islam. The author admits reexamination of political and religious doctrine in 
shia state.  

Key-words: Iran, Iranian revolution, shia state, doctrine of Mahdi, religious 
power, democratic values. 
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