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Ислямски държавници през Средновековието 
 
 
Т 1/25 Мнението на мутасилите: Има естествен държавен закон  
 
“ Едно действие е само по себе си добро или лошо, то получава тази оценка не с откровението, че е 
било добро или лошо, а преди да има откровение, и е добро или лошо навсякъде, където се е явил или 
не пророк, за всички хора, независимо дали те са чули за някакво откровение или не. Следователно 
едно добро, достойно за похвала действие не може да бъде преоценено като лошо, заслужаващо 
наказание и обратното от никого, дори и от Бог. И тъкмо защото доброто само по себе си е добро 
и лошото само по себе си е лошо, защото добрите и лошите постъпки не получават чрез 
откровение “добри” или” лоши” оценки, човешкият разум има възможността да различава 
доброто и лошото без откровение.”(ХУРИ и др.,1991, стр.218 и сл.) 
 
Т 1/26 Трите принципа на мутасилите   
 
“Първият принцип гласи, че признанието е излязло от този свят. Ние можем само да говорим за 
другия “невидим, метафизичен свят” въз основа на знаци, които са достигнали до насот 
очевидната реалност на този “видим” свят. 
Вторият принцип гласи, че всички хора, независимо от раса, цвят на кожата, религия, език или 
култура снабдени с необходимите възможности за познание, с “ необходимия интелект”. Те се 
отличават по отношение на способността да направят крачка напред чрез рефлексия от нивото на 
необходимото знание към нивото на придобитото знание. Този акт на отражение не се състои 
нито в дедукцията, нито в индукцията т.е. в изследване на доказателства или признаци. 
Да се познава Бог е религиозен дълг. Познаването на Бога е височайша цел на интелектуалната 
мисъл. Бог е снабдил човек с интелект, т. Е. Той го е подготвил за размишлението, за да може 
независимо от божието откровение да достигне до истинското познаване на Бог. Бог и неговите 
атрибути могат да бъдат познати само чрез размисъл и придобито знание, не чрез непосредствено 
и признато знание.... 
Третият принцип е отхвърлянето на идеята за консенсус или на мнението на мнозинството, 
защото то в никакъв случай не е открита истина. Привържениците на Мохамед например в 
началото били малцинство, и въпреки това убеждението им е истинско. Признаването на 
авторитета на традицията води до една безкрайна верига от грешки.Нито авторитета на 
мнозинството, нито авторитета на един друг традиционализъм може да гарантира правилността 
на съблюдаването на традицията.( АБУ САИД, 2003) 
 
Т 1/27 Задачите на един халиф според Ал Маварди 
 
“ 1. Той трябва да защитава религията в нейните принципи и да съхранява това, което е тачено от 
предците; Ако се появи новатор или някой го отклонява от това, владетелят трябва да му изясни 
заблудите, да му напомня за следването на истината и в случай на нужда да го накаже, за да не 
причинява вреда на общността и нейния ред. 2. Владетелят трябва да прокара сред спорещите 
партии всички постановления на закона, за да задуши всякакъв раздор и да предизвика състояние на 
пълна правова сигурност. 3. Той трябва да се погрижи за обществената сигурност в областта на 
исляма, така че хората, без да се страхуват от посегателства, да могат да се отдадат на 
занаяти и търговия. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4. Халифът трябва да прилага предписаните в Корана наказания срещу престъпленията както и 
срещу държавните изменници. 5. Границите трябва да са укрепени и съоръжени по такъв начин, че 
да могат да бъдат отблъсквани враговете по всяко време. 6. Халифът носи отговорността за 
борбата за вярата ( джихат). 7. Владетелят трябва да се погрижи да бъдат внесени регулираните 
от божия закон данъци и предписания; това да стане без прилагане на сила. 8. Държавните 
постъпления да достигат в точното време в точните ръце. 9. Халифът трябва да повери 
управлението на страната на способни, благонадеждни и верни мъже. 10. Той самият трябва да 
контролира хода на държавните дела и сам да назначава разследвания, дали всичко е наред; 
управлението на ислямската държава се поема лично от него. Затова той не бива да се отдава на 
разюздана наслада, дори и да и делегирал всички задачи. Тъй като една личност никога не може да е 
в състояние да изпълни разнообразните задачи, които носи със себе си ръководенето на една 
ислямска държава, от службата и авторитета на халифа произтичат всички други държавни 
служби. В тази връзка Ал Маварди подрежда службите подчинени на халифа в йерархичен ред, 
начело стои везирът, следван от емирите, съдиите, финансовите служители и т.н.” ( ХАЙНЕ, 
1996, стр.149 и сл.) 
 
Т 1/28 Ал Гасали  опитва да легитимира господството на султана   
 
“Неговата теория се основава на една метафизическа представа за света, но идеалното общество 
не е вече ранно ислямското  общество в Медина, и неговото съществуване не е гарантирано чрез 
Шариата и имама. Той обяснява значението на изречението “подчиняващ  се на Бог и на Пророка и 
на тези от вас, които притежават силата” като покорност към Бог, към Пророка и към емирите, 
т. е. към светските владетели. Султанът притежава божествен блясък и на него трябва да се 
отдава послушание като към Божи избраник; но само който управлява справедливо е истински 
султан. Религията се подсилва чрез кралската власт, кралската власт чрез войската, и войската 
чрез богатството. Богатството се осигурява когато страната е населена и процъфтяваща, което 
се постига чрез справедливост. Ал Гасали придава тежест на необходимостта ат силен султан.”  
(ЛАМБТОН, 1983, стр.197) 
 
Т 1/29 Регионална теология не е добра за общността  
 
“Това противоречие в обясненията на Ибн Рушд е подобно на онова, което се съдържа в 
рационалната теология на модерното ислямско мислене. Твърдото настояване на  Ибн Рушд, 
философското мислене да не се оставя на общността, затваря вратата за Просвещението и го 
запазва като привилегия на елита. Неговата представа за “ отношението между кръвни братя”, 
между религия и философия не построява мост над пропастта между елита и народа. Писанията 
на Ал Гасали владеят ислямския дискурс до 19. век. Едва  в началото на 19. век отваря кръга на  
дебатите.” (АБУ САИД, 2003)   
 
Т 1/30 Модел за бъдещето ли е ранно ислямската общност? 
 
Ибн Таймайа: “За него ранно ислямското общество представлява идеалната ислямска общност и в 
това отношение е обвързващо. Връзката на религия и държава според него е безусловна. Без 
държава няма възможност да бъдат прокарани нормите на религията, без религията да се 
страхува, че тиранията и произвола ще властват в обществото. Главната задача на държавата 
според него е да се погрижи да властва справедливостта,” да бъде поощрявано доброто и 
възпрепятствано лошото”. Само в рамките на една такава държава е възможно слабият по 
природа човек да бъде подтикнат да следва божиите закони. Последователността на неговата 
оценка на действителната политическа ситуация по онова време  не е без индивидуалистични 
аспекти. Той е на мнение, че един мюсюлманин дължи послушание само на Бог и на 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Пророка Мохамед. Като част от обществото на вярващите всеки един има задължението, но и 
правото, да съветва своя брат по вяра според способностите си, да го води по правия път и да 
предотвратява всичко, което би могло да отслаби общността на мюсюлманите. При това той 
може да се позовава на пророческото напътствие да съветва правдиво и търпеливо своя брат. Той 
приема за даденост факта, че има различни ислямски държави. За него е по-важно единството на 
ислямската общност, а не толкова единната държавна формация.”(ХАЙНЕ, 1996, стр.152) 
 
Т 1/31 Краят на светската традиция в исляма 
 
“ Предизвиканото от ислямското православие гонение на философи и еретици е обусловено 
разпадането на арабскоІислямската империя и реаграризацията и географското раздробяване на 
имперската област. Късната фаза на епохата на абасидите маркира края на арабската елитарна 
култура. Предговорът на Ибн Халдун от 14. век представя последната стойностна социално-
философска творба на арабски език. Това, че в тази великолепна творба Ибн Халдун се дистанцира 
от философията и произведението му няма философски характер, е ясен знак за преследването на 
философите по това време. По примера на предговора на Ибн Халдун както и на предходните 
големи философски творби на Авицена и Авероес може да се види колко много се е развил арабският 
език като език на науката и се е отдалечил от сакралния арабски език на Корана. 
Залезът на империята на абасидите, последвалите я малки държави и османско надмощие 
означават края на тази светска традиция и реставрация на религията и на архаичните социални 
структури.”(ТИБИ, 1991, стр.109 и сл.)  
 
 


