
 
ТЕМА 1:  Дебати за ценностите 
 
Материали 
 

 

 
 
 
Мохамед (570 – 632) 
 
Т 1/15 Коранът, модел за човешкия живот 
 
“Сред всички открити книги в света Коранът е тази, която съдържа цялостен модел на човешкия 
живот. Неговите морални и духовни напътствия са насочени към целта и намерението да създават 
мюсюлмани или вярващи (Мю`мин) и едно добродетелно общество, да образуват ислямската 
Умма... Светият Коран е едновременно изследване на високия морал, една книга, която води към 
благородни ценности, една завършена система, съответно модел на практически закон (Шариат).” 
(ХАН, 1987, стр.V и VІ) 
 
“Коранът предава една структура от религиозни традиции, обществени порядки и политически 
връзки, която обхваща и определя целия живот на хората. Той е първоначалната норма на закона за 
мюсюлманите, първичната действителност на исляма. Той не е само кондензация на всички 
напътствия на Пророка, от която се захранва широк поток от традиции, а преди всичко е 
окончателно валидния авторитет, думата на Бог от устата на Пророка, която основава исляма.” 
(АБДУЛЛАХ,  1987, стр.ХІХ)   
 
Т 1/16 Цели на ислямската Умма (общност) 
 
110 “Вие сте най-добрата общност, която някога е създадена сред хората. Вие владеете правото и 
забранявате безбожното, вярвате в Бог. Ако хората на книгата* вярват, ще бъде по-добре за тях. 
Сред тях има вярващи, но повечето от тях са безбожници...” 
 
113 “Те не (всички) са еднакви. Сред хората на книгата има една пряма общност. Те препрочитат 
знаците на Бог в (различни) нощни часове, докато падат на колене.** 114 Те вярват в Бог и във 
Второто пришествие. Те владеят правото и забраняват безбожието, забързани са към добрите 
неща. Те принадлежат към порядъчните. 115 За всичкото добро, което винаги правят, те няма да 
пожънат неблагодарност. Бог познава богобоязливите.” (КОРАН, Глави 3, 110, 113, 114, 115) 
 
*Хората на книгата = имат се предвид евреите и християните** имат се предвид християнските 
отшелници или монаси 
 
“...В Корана се казва, че мюсюлманите са най-добрата Умма (общност), която Бог е сътворил на 
Земята. Липсващият унисон на този религиозно – културен Умма – символ иреалността 
предизвиква неприятно чувство; Околната среда се възприема като безредие. Символът се обгръща 
с аурата на фактологията, която се усеща от засегнатите хора същевременно като поръчение за 
политическа готовност за борба.” (ТИБИ, 1991, стр.27)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Т 1/17  Ислямската класификация на областите с различно обществено устройство 
 
“Класическата правова система на исляма познава разделението на света в две области: 
територията на исляма (dar al-islam) и територията на войната (dar al-harb). В областта на 
исляма владеят ислямският закон и установените от исляма обществен строй и политическа 
структура. Мюсюлманите имат задължението да защитават своята собствена територия от 
нападките на враговете. 
 
Освен това те се застъпват активно, за да съдействат в района на не-мюсюлманите за победата 
на Божия закон и да се наложат законите на Бог. 
 
Това не значи, че ислямската държава не трябва да поддържа политически, културни и 
икономически връзки с не-мюсюлманите. За продължителността на мирното време учените-
прависти означават областта на войната като “област на мира”(dar al-sulh) или “област на 
договора”(dar al-`ahd). Но се набляга на това, че допустимостта на съставените договори и на 
договорените мирни времена не означават равнопоставеност на не-ислямските страни с 
ислямската държава.”(Хури, 2004, стр.7) 
 
Т 1/18 Политически цели на исляма и фундаменталистите 
 
“Съвременни схващания за “Свещената война” 
 
Строгите традиционалисти и ислямисти поддържат позицията на класическата система на 
ислямското право. Готовите за борба радикални ислямисти не могат да се решат да приемат 
плурализма на религиите и да се примирят с различията на политическите и социални порядки. 
 
За значителна част от мислителите и юристите ислямът е религия, която на първо място се 
застъпва за мира. Има обаче обстоятелства, които допринасят войната да изглежда неизбежна, 
респективно целесъобразна: отбранителна война; - защита на нападнати или преследвани 
мюсюлмани в неислямски район; - възпрепятстване на ислямската проповедническа дейност... 
 
Редом с класическите понятия от някои учени се въвежда ново понятие: dar al-da`wa: област на 
проповядване, което означава отказ от употреба на сила. 
 
Наред с теорията за борбата като залог за Божията кауза («Свещена война») в исляма има 
потвърждението, че ислямът иска мира, а също и наченки на съответна теория за мира. 
 
Принципни представи на ислямистите, предимно на привържениците на войната 
 
Мюсюлманските «Божии войни» попълват редиците на ислямистите. Те изискват ислямизиране 
респективно реислямизиране на обществото и държавата.  
 
Молби на мюсюлманите днес 
 
- Решаване на социалните и икономически проблеми 
- Освобождаване от отчуждаването (останка от колониалното време) 
- Единство на ислямската общност (Умма) 
- Ислямски икономически строй 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Различия със Запада  
 
Одобряват се науката и техниката, материалното състояние и търсенето на щастие. Много неща 
обаче се отхвърлят: 
В религиозната сфера: 
 
- Агресивната вековна идеология на Запада 
- Позитивното право отделено от Божите закони 
- Демокрацията, която поставя вярата в държавата на мястото на вярата в Бог 
- Безбожието на науката и материалния прогрес 
- Декадентското общество, нравствения упадък в семейството и обществото 
- Двойнственият морал, различните мащаби и начини на действие 
- Търсене на господство и хегемония 
 
 
Предизвикателства към Запада 
 
- Представите за ред, които ислямът дава като оформяне на Божия закон, в очите на вярващите 
мюсюлмани имат неизмеримото преимущество, че те в основата си не са дело на човека, а именно 
Божи нареждания. Те важат за мюсюлманите и се презентират на хората в цял свят като по-
добрата алтернатива на демократичните институции на Запада. 
 
- Подкрепящите войната ислямисти усещат предимството на Запада в областта на науката и 
техниката и неговата ориентирана към господство политика, както и неговата агресивно 
задвижвана икономическа практика като непрекъсната заплаха на шансовете за бъдеще на 
мюсюлманите. Западът, тяхната оценка на ситуацията в света, поставя непрекъснато пречки на 
пътя на исляма, така че мюсюлманите са подтискани в различни отношения на техните народи и 
всеки шанс им се отнема, винаги когато могат да въздействат директно на мястот на 
интернационалната мощ. 
 
От това възниква една омраза към Запада, който се упреква, че побеждава исляма и отнема от 
мюсюлманите всяка надежда за по-добро бъдеще. 
 
Ако, какъвто е случаят при крайните ислямисти, тази оценка за безнадеждното положение на 
исляма се обедини с една прекалено висока религиозна самооценка и остро осъзнаване на 
безизходността на собствената ситуация, тогава тази смесица неизбежно води към експлозия, 
чиито последици намериха проявление в ударите в най-близкото минало.» (Хури, 2004, стр.8 – 9)   
 
 
 


