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 ТЕМА  1:  Дебати за ценностите 
 
 Учебна и дидактическа помощ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ислям 
 
Фундаментализъм и прочит на текста 
 
От:  Едмунд Олендорф 
 
 
• Главната цел на КОМКУЛТ – мрежата е да назове и разпространи ценностите, които ще служат 

за мирния съвместен живот в Европа. 
 
Наред с редица основани на мира указания, Коранът за съжаление съдържа и възгледи и правила за 
поведение, които могат чувствително да попречат на мира между отделните хора и социални групи. 
(Тф  161/1) 
 
Зависи дали отделни наставления се приемат буквално, дали те се преследват изолирано от всички 
други изказвания или дали човек е готов да следва само конструктивните намерения на Корана. Това 
означава интензивно противопоставяне на текста от Корана и на историческите и географски условия 
по времето на неговото откровение. (Тф 161/2) 
 
• Централният въпрос е: Кои ценности или забрани, които Коранът съдържа, имат значение за 

всички хора и за всички времена и кои не? 
 
Този въпрос ислямските фундаменталисти стриктно биха отклонили, тъй като в него те виждат 
дързост от страна на човека, понеже според тях нито хората, нито дори пророкът Мохамед, имат 
правото да променяят или да отричат предписанията на Корана. 
 
15-16  “Ако на тях им бъдат прочетени нашите знаци като ясни указания, казват онези, които не 
очакват да Ни срещнат: “Донеси различен Коран от този или го промени.” Кажи: Не е мое право 
да го поправям. Ще следвам само това, което ми е открито. Страхувам се, че ако не слушам моя 
Господар, ще изпитам огромна мъка. 16 Кажи: Ако Бог не искаше, не бих ви го чел и Той не би ви 
запознал с него. Аз прекарах преди това цял един живот сред вас. Нямате ли разум?” (КОРАНЪТ, 
сура 10, 15-16) 
 
Използването на човешкия ум или разсъдък без съмнение поставя нови въпроси. Дали разумът е 
само за  да обяснява на човека, че той спрямо Аллах е нищо, или той може сам да използва своя 
разум, в едно друго времеи при други обстоятелства да пита какво е необходимо и смислено за 
хората, тук и сега. 
 
За фундаменталистите решението е просто.Те взематотделни указания от Корана без да съблюдават 
времевия и пространствения контекст и го пренасят като напътствие или легитимация за тяхната 
дейност в настоящето. Този начин на поведение води  в много ислямски държави и в част от Европа 
до накърняване на човешките права и в своята радикална форма до тероризъм.  
 
• Как е могло да се стигне до това положение? 
 
За повечето от днешните мюсюлмани Коранът – от тълкуването на мутазилите през 9.в. -  е все още 
непогрешимото пряко слово на Бога и, както пише в самия Коран: „Той е при Нас, записан на небето 
в праформата на книга, възвишен и мъдър.“  (сура 43, 4) „Кажи: Изпратил го е Светият дух на 
твоя Господар с истината, за да утвърди онези, които вярват икато правно ръководство и 
благовестие за смирените.“ (сура 16, 102)   „Ние я (книгата) направихме като арабски Коран ,за да 
бъде разбрана от вас.(сура 43,3) 
 



 
 
 
Невъзможна е критична проверка на текстовете от Корана и на тези в Хадита, съставляващи 
ислямската традиция в ислямските страни поради изложената тук тясна връзка  между религиозни и 
държавни авторитети. Естествено имало е и има и днес в ислямските държави изследване на Корана, 
наистина не в смисъла, както в Европа , където от средата на 19.в. се прави текстово изследване на 
Библията.  
 
Мюсюлманите, които въпреки това се осмеляват да се противопоставят на многобройните 
противоречия и неясноти  на арабските текстове от Корана или от Хадита, трябва да се страхуват за 
живота си  в ислямските държави или да се изселят.  
 
Това се е случило и с египетския тълкувател на исляма Абу Саид, чийто брак бил насилствено 
разтрогнат чрез съдебно решение през юни 1995г. , тъй като от един мюсюлманин не може да се 
очаква да живее  заедно с вероотстъпник  (изменник). Заради това Абу Саид заминал с жена си за 
Холандия, оттогава той преподава там в университета в Лайден. (АБУ САИД, 1999, виж 167 Тф) 
(виж също Тф  161/2) 
 
 
 
 
 
 
Обобщение 
 
Има изследователи на исляма, които смятат, че понятието ислямски фундаментализъм е излишно 
или подвеждащо, тъй като произхождат от това, че всички мюсюлмани приемат Корана буквално. 
Логически тогава всички мюсюлмани така или иначе са фундаменталисти.  
 
Ето че през 21.в. има много нови проблеми, за които текстът на Корана (7.век) или този на Хадита 
(9.век) не предлага готови отговори. 
 
Тъй като ислямът не познава друга централна инстанция , която да може да регулира откритите 
въпроси за всички мюсюлмани, по принцип е възможно за всеки мюсюлманинда ориентира 
поведението си спрямо едно или друго изказване на Корана или в случай на съмнение  да поиска 
правна преценка – така наречена фатва. Това обаче не е непременно задължително, а само 
религиознапрепоръка, и ако вярващият не е доволен от нея, той може да поиска друга фатва от друга 
джамия, университет или дори по телефона или интернет.  
 
Както закостеняло - и установено от векове - се държат някои ислямски „фундаменталисти“ ( 
вярващи буквално в словото) , така други търсят по интернет и сателитната телевизия прагматични 
решения за един обусловен от религията живот. Това „Както, така и“ придава на исляма голяма 
приспособимост към действащите в дадено време локални и времеви обстоятелства, в които живеят 
неговите привърженициV 
 
Наистина голям недостатък има и това, че „ислямът“  като една задължителна цялост никъде не е 
осезаем  или съвсем не може да бъде отговорен за явните недостатъци, като напр. тероризма. 
 
Една глобална етика на отговорността, която по същия начин да включва и немюсюлманите, е 
трудно  да се развие на базата на буквалното тълкуване на Корана. 
 
 
______________________________________ 
Преведено от немски от Гергана Данчева 


