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TЕМА 1:  Дебати за ценностите 
 
Материали 

 
 

 
 
 
Ислям 
 
Tf  161/1   Фундаментализъм 
 
Това че коранът представя похвални морални принципи, вече бе разяснено в рамките на религиозната 
част. Освен това обаче той съдържа изказвания и напътствия към вярващите, които не съответстват 
на човешките права и не могат да бъдат приети. По-нататък се цитират някои от тези места в Корана. 
Тъй като Коранът – като израз на Божията воля – е и най-висше ръководно начало за 
вътрешносветските ислямски закони, то той има за мюсюлманите абсолютно задължителен характер. 
 
Нетолерантност спрямо езичниците (политеистите) 
 
17 „На политеистите не им се полага да престояват в джамиите на Господ и да извършват 
служби, където те сами свидетелстват срещу себе си, че са неверници. Техните дела са без 
стойност и те вечно ще бъдат в огъня.“(КОРАН, сура 9, 17) 
 
36 „За тези, които не вярват, е огънят в ада. В него за тях няма край,, така че те умират и мъките 
няма да им бъдат облекчени. Така Ние ще се отплатим на всеки , който е неверник.“ (КОРАН, сура 
35, 36) 
 
19 „ За тези, които са неверници, са направени дрехи от огън, на главите им се изсипва гореща вода. 
20 Чрез това се стопява това, което имат в стомаха си, а също и кожата. 21 За тях са 
предназначени и боздугани от желязо. 22 Колкото и често да поискат да излязат от него, те ще 
бъдат връщани обратно и ще им се казва:“Опитайте мъката на адския огън.“ (КОРАН, сура 22, 19) 
 
4 "Когато срещнете такива, които са неверници, то ги удряйте в тила. Когато най-сетне сте ги 
повалили, вържете им здраво веригите. След това може да ги освободите по милост или срещу 
откуп.“ (КОРАН, сура 47,4) 
*В други преводи се казва: "...отсечете им главите и след битката оковете останалите.“ 
 
 
Нетолерантност спрямо евреи и християни 
 
51 „О вие, които вярвате, не се сприятелявайте с евреите или християните. Те са приятели 
помежду си. Който им стане приятел,, принадлежи към тях. Бог не направлява неправедните.“ 
(КОРАН, сура 5,51) 
 
29 „Борете се срещу тези, които не вярват в Господ и в Страшния съд  и не забраняяват това, 
което са забранили Господ и неговият пратеник, и не принадлежат към религията на истината – 
от тези, за които се отнася книгата, докато те не платят данък затова, което притежават. 30 
Евреите казват:"“заир е Божият син." А християните казват: „Христос е Божият син.“ Това са 
техни думи от тяхната собствена уста. Така те говорят като тези, които са били неверници 
преди. Господ ще ги победи! Колко лесно те се отвръщат! 31 Те приемат своите учени и монаси 
като господари редом с Бог, както и Христос, сина на Мария. При това на тях им е заповядано да 
служат само на един единствен Бог. Няма друг Бог освен него.“ (КОРАН, сура 9,29 - 31) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Нетолерантност спрямо вероотстъпниците (вероломни мюсюлмани) 
 
 
137 „На тези, които вярват и после станат неверници, и после отново вярват и отново станат 
неверници и след това неверието им се увеличи, на тях Господ е невъзможно да прости, и е 
невъзможно Той да ги поведе по правия път.“ (КОРАН, сура 4,137) 
 
 
Призиви към убийства и жестокост 
 
 
190 – 193 “И се борете по пътя на Господ срещу онези, които се борят срещу вас и не извършвайте 
прегрешения. Бог не обича онези, които извършват прегрешения. 191 И ги убивайте, където ги 
срещнете, и ги прогонвайте от там, от където те са ви прогонили. Защото изкушението е по-лошо 
от убийството. Не се борете с тях до святата джамия, докато те не се борят срещу вас. Ако те 
се борят срещу вас, тогава  ги убивайте. Такова е отмъщението за неверниците. 192 Ако те 
престанат, то Бог е изпълнен с опрощение и има добро сърце. 193 Борете се срещу тях докато вече 
няма изкушение и докато религията принадлежи само на Бог. Ако те престанат, то не трябва да 
има нарушения, освен срещу тези, които вършат неправди.”(КОРАН, сура 2,190 - 193) 
 
33 Отмъщението за тези, които водят война срещу Бог и неговия пратеник и пътуват по земята, 
за да носят нещастие, трябва да бъде такова, че те да бъдат убивани и разпъвани, или да им се 
отсичат ръцете и краката, или да бъдат прогонвани от страната. Това на този свят е позор за 
тях,  а в отвъдното  за тях е определено ужасно мъчение“ (КОРАН, сура 5,33) 
 
 
Липсващо равноправие за жените 
 
 
221 „И не се женете за жени –политеистки, докато не станат вярващи. Действително  една 
вярваща робиня е по-добра от една жена- политеистка, дори тя да ви харесва. И не допускайте 
политеистите до женитбата, докато не станат вярващи. Действително един вярващ роб е по-
добърот един политеист, дори той да ви харесва.“(КОРАН, сура 2,221) 
 
228 “…Мъжете стоят една степен по-високо от тях (от жените). Господ е могъщ и мъдър.“ 
(КОРАН, сура 2,228) 
 
34 “Мъжете имат пълна власт и отговорност спрямо жените, защото Бог е предпочел едните 
пред другите и защото те харчат (за жените)  от своето имущество. Порядъчните жени се 
показват като смирени и запазват това, което трябва, в тайна, защото Бог го пази в тайна. 
Предупреждавайте онези, от които очаквайте непокорност, и се изолирайте от тях в покоите си, 
и ги удряйте. Ако те ви послушаат, тогава не използвайте нищо друго срещу тях. Бог е възвишен и 
велик.” (КОРАН, сура 4,34) 
 
11 „Бог ви възлага следното относно вашите деца: Едно мъжко дете се равнява на две женски…“ 
(КОРАН, сура 4,11) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ислям 
 
Tf  161/2   Коранът и критичните изследвания на текста 
 
Разцветът на естествените науки, либералното мислене в икономиката и политиката и промените в 
индустриалното общество са съществени белези навтората половина на 19 век. В това време – на така 
наречените първи модерни неща – са се развили и нови методи в духовните науки и теологията на 
Европа, с които от тогава се изследват Стария и Новия завет. В първата половина на 20 век отначало 
евангелистки, а по-късно и католически теолози започнали  така наречената демитологизация на 
Библията. Този метод не се стреми да препрати светите писания изцяло в царството на митовете, а да 
проникне в първоначалния  смисъл на Божието откровение, при което той отвеждаа митичните 
елементи на Библията обратно до първоначалния замисъл.  
 
Изглежда, че тази крачка все още предстои в изследването на Корана. Действително шансовете за 
това в ислямските държави за момента изглеждат още много малки.  
 
В холандския университет Лайден ислямският учен Абу Заид се опитва най-малкото да докаже, че 
Коранът трябва винаги да се интерпретира отново. Заплахите заа убийство обаче и на него, както и на 
други критични мислители, не му бяха спестени. 
 
По-нататък се цитират откъси от статия на Назр Хамид Абу Заид, която е публикувана на 23 януари 
2003 год. в немското седмично списание „Ди цайт“: 
 
 
"Бог само арабски ли говори?" 
 
 
"Като гражданин на Египет, изповядващ исляма, съм изпълнен със загриженост и страх, тъъй 
като постоянно виждам как се манипулира значението на исляма. Мояят живо бе съпроводен от 
раазлични интерпретации на исляма от 60-те и 70-те години, които почти не бяха съвместими 
една с друга. През 60-те години господстващият религиозен дискурс изтъкваше, че ислямът е 
религия на социалната справедливост. Видните уучени на университета Ал –Азхар, меродавната 
теологична инстанция на Египет, се занимаваха с две големи теми: исляям и социализъм, както и 
ислям и арабски наационализъм. Пропагандираше се също и концепцията на джихаат, караха ни да 
се борим срещу империализма и ционизма. С приемането на една либерална икономическа политика 
през 70-те годиниислямътсе превърна в религия, коятозащитава частната собственост. Със 
започването на мирния процесмежду Египет и Израел преез 1978 година  ислямът се превърна в 
религия на мира. 
 
Така осъзнах,, че интерпретацията на Корана никога не е била невинно начинание. Стигнах до 
убеждението, че човек първо саам трябва да проучи съдържанието наа текста. Исках да определя 
 същността на текста за интерпретация и да изследваам правилатаа, които въвеждат 
проучването. Ако не е ясно до каква степен текстът отговаря на тълкуването и къде са границите 
на интерпритацията, то текстът може да бъде използван и да служи на всяка идеология… 
 
 
Бог арабски ли говори? Какво означава това,когато Коранът няколкократно подчертава, че той е 
открит на “обикновен арабски”? Ако се проследи Коранът, ислямът като послание не е нова 
религия, която е разкрита на Мохамед, за да бъде проповядвана на арабите, а е същото послание 
като цяло, което са проповядвали всички пророци от Сътворението на света. Въпреки че 
еуниверсално и общовалидно за всички хора, то посланието на Корана е изразено на обикновен 
арабски, защото Бог взема под внимание езика на хората, при които той изпраща своя посланник. 
“Ние не изпращаме посланник, освен ако не на езика на неговия народ, на който той ще 
просвещава.” 
 
 
 
 



 
 
Затова не е вероятно, че само Коранът представя Словото Божие и това слово е свързано с 
арабския език. Ако следваме това становище, то Божието слово ще се ограничи само върху Корана 
и ще изключи с това предходящи писания, които са изразявали Божието слово на собствен език. 
Това автоматично ще доведе до това, арабският да бъде смятан за свещен език. 
 
Ние можем да направим разлика между трите аспекта на Корана: неговото съдържание, неговия 
език и неговата структура. Неоспоримо е, че отличителният белег на божественото следва само 
извора на Корана. Коранъът първоначално се е предавал устно. Навсякъде в ислямската 
литература се обяснява, че Божият дух при всяко отделно откровение първоначално е казвал на 
пророка стихове, които Мохамед по-късно е цитирал на своите спътници. Тези стихове или пасажи 
са били сглобявани в глави и частично записвани, според ислямските източници. След смъртта на 
пророка тези глави се събират, подреждат и написват най-накрая под формата на книга. 
 
След като Коранът се разкрива част по част, така да се каже на вноски, то той реагира на 
потребностите и изискванията на общността. Понеже той давал отговори на въпросите на 
общността, бавно се развива законовият характер на Корана и по този начин отразява 
диалектичното отношение на Божието слово и човешките интереси. Канонизирането на Корана 
довежда до ново подреждане на стиховете и главите в тяхната до днес използвана форма, която 
вече не съответства на хронологичната подредба. Различни текстове, които се появяват по 
различни исторически поводи, се обобщават в един единствен текст. Така цитираният отново 
Коран се оформяя като една книга за четене. 
 
Въпреки това първоначалното съдържание на Божието слово в неговата непонятна абсолютност -  
според мен преди да бъде изразен на арабски – есвят и божествен, дори и когато неговият явен 
израз не е нито свят, нито божествен.  Все едно дали човек следва доктрината на мутазилите за 
„сътворението на Корана“ или не – изводът е един: Коранът, който четем и интерпретираме, в 
никакъв случай не е идентичен на вечното Божие слово. 
 
Коранът е едно „послание“, което Бог е разкрил на хората чрез пророка Мохамед.Мохамед е 
Божият пратеник и самият той човек. Коранът казва това съвсем ясно. Посланието представлява 
една комуникативна връзка между предавател и приемник с помощта на код. Тъй като Господ като 
предавател на Корана не може да бъде предметът на научно изследване, анализът на културно-
историческия контекст на Корана е единственият достъп до разкриването на посланието. 
 
Анализът на такива факти може да доведе до научно разбиране на Корана. Не се нуждаем от друго 
доказателство, че Коранът е културен продукт. 
 
Посланието на исляма щеше да остане напълно без последствия, ако хората, които са го получили 
първи, не са могли да го разберат. Те са разбрали исляма при своите условия на живот и чрез 
разбирането и приложението на исляма се е променило тяхното общество. Човек обаче не бива да 
смята схващането на първото поколение мюсюлмани и следващите генерации в никакъв случай за 
окончателно и абсолютно. Текстът на Корана позволява един безкраен процес на декодиране. В 
този процес първоначалното значение не трябва да бъде игнорирано или опростено, защото това 
значение е решаващо за показването на посоката на по-нататъшното тълкуване на текста. 
Когато човек има посоката, е много по-лесно да върви напред в смисъла на текста в днешния 
социокултурен контекст. 
 
Коранът, който преди това е бил декодиран в светлината на неговия исторически, културен и 
езиков контекст, трябва да се тълкува повторно, наново , с кода на културния и езиков контекст на 
интерпретаторите. Това води след себе си едно интерпретативно многообразие, един безкраен 
процес на интерпретация след интерпретация. Без този процес посланието дегенерира и тогава 
Коранът може да остане и по-нататък обект на политическа и прагматична манипулация. 
 
Колкото и парадоксално да звучи, точно когато посланието на исляма трябва да стане валидно за 
цялото човечество, независимо от време и място, многообразието от интерпретации е неизбежно. 
Ако текстът е и исторически факт за Божия произход, то неговата интерпретация е абсолютно 
човешка.“ (АБУ ЗАИД, януари 2003 год.) 


