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Насичений гострими проблемами сучасний політичний соціум 
характеризується наявністю різнопланових векторів соціокультурного 
розвитку, а саме: Півночі, Півдня, Заходу і Сходу, взаємодія яких суттєво 
впливає на розвиток їх політичного дискурсу. Наприклад, неоднорідний і, 
до кінця незрозумілий для представників інших культур, арабський Схід 
все більше привертає увагу як науковців, так і політиків, адже з кожним 
днем він активно зміцнює свої позиції на міжнародній арені. Відкритою 
залишається проблема створення політичного діалогу між арабським 
Сходом і Заходом, яку неможливо розв’язати через брак спільної мови, 
незнання історії, традицій, ігнорування специфічних глибинних факторів 
арабської культури та її дискурсивних практик представниками Заходу, не 
зважаючи на наявність розвинутих орієнтальних західних студій. Таким 
чином, феномен арабського політичного дискурсу постає складним 
суперечливим явищем і особливо актуальним є дослідження його 
специфіки в процесі історичного розвитку.

Е. Саїд, представник інтелектуальної еліти Заходу, аналізує 
політичний дискурс арабського Сходу крізь призму орієнталізму як 
цілісної системи західних уявлень про Схід, А. А. Біляль Філіпс звертає 
увагу на специфіку арабської мови, аналізуючи історію появи й розвитку 
ісламського права (фікха) й розбіжності в тлумаченні основних законів
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мусульманства. Ці суперечності проявляються в мові, в політиці, а також в 
культурі арабського Сходу, як в давнину, так і сьогодні.

Виходячи з цього, метою даного дослідження виступає аналіз 
політичного дискурсу арабського Сходу в контексті опозиції „премодерн- 
модерн”.

В Аравії з давніх-давен поважали поезію й красномовство, ще пророк 
Мухаммед добре розумів, якою силою впливу володіє слово. Він вважав, 
що “чистоти” неможливо досягнути, якщо людина не контролює свою 
мову. Основною вимогою, на думку Мухаммеда, є необхідність говорити 
правду. Такі промови корисні і для промовця і для слухача... [1, 114]. 
Поети у мусульманському світі вважалися людьми особливими й 
недоторканими. В поетичних змаганнях, що збирали багаточисленних 
слухачів, вони прагнули здобути славу, вживаючи різноманітні риторичні 
прийоми, гумор, “гострі слівці”, іронію. Вишуканість і поетичний талант 
вважалися найважливішими якостями людини.

Надзвичайно багата літературна мова й культура слова, безсумнівно, 
свідчать про те, що араби вже на початку перших століть нашої ери, були 
потенційними носіями високої цивілізації. Кочовий спосіб життя не 
створював матеріальних надлишків і тому захищав арабів від соціального 
поневолення. Без створення єдиної ортодоксальної системи соціально- 
політичних, правових, моральних, релігійних і т. д. ідей неможливо було 
управляти суспільством. Тому мусульманські діячі створили ідеологічну 
систему ісламу, що викладена, систематизована й освячена в конкретних 
канонічних джерелах, до яких належать Коран, сунна, тафсир, 
ортодоксальні мазгаби, фікх, калам. Діалекти арабської півночі створюють 
мову, що стає мовою Корану -  своєрідним психологічним дискурсом, який 
відіграє в усіх країнах ісламу ту ж саму роль, що і латина на Заході. 
Ритуальною мовою ісламу є арабська мова, і всі релігійні формули 
вимовляються мовою Корану.

Поява великої кількості теологічних текстів на основі Корану й сунни, 
пояснюється, по-перше, ідейною незавершенністю „священних книг” 
ісламу, що не дають відповіді на питання догматики, моралі, права, 
філософії та не вирішують більшості проблем практичного життя. По
друге, в ісламській ідеології одні й ті ж самі питання, наприклад, про 
божественну або небожественну появу Корану, свободу волі тощо, довгий 
час викликали все нові варіанти тлумачення. По-третє, не слід забувати 
про найважливіший принцип ісламу -  релігійним догматам підкоряються 
всі форми суспільної свідомості, синтезом всього духовного виступає 
релігія.

Достатньо зупинитися на загальному аналізі Корану, сунни, які й 
зараз виконують важливу соціальну роль в ортодоксальній системі ісламу і 
в житті його послідовників і є елементами арабської політичної риторики. 
Коран -  головне ідейне джерело ісламу, яке за змістом носить

323



Випуск 9 Історичні науки Ш НАУКОВІ ЗАПИСКИ

синкретичний характер. Хоча між минулими й сучасними 
мусульманськими діячами існували й існують серйозні розбіжності з 
приводу важливих питань догматики, етики, права й культу ісламу, з 
приводу небесного походження Корану вони всі є одностайними -  Коран 
вважається копією небесної книги. Мухаммед же був лише посланником 
(расулом) Аллаха, тобто посередником між Аллахом і простими арабами. 
В той період історії для виникнення подібної фантастичної концепції 
існували відповідні соціальні, політичні, гносеологічні й психологічні 
корені: залежність людини від природи, слабкі економічні зв’язки, 
всезагальна неосвіченість широких народних мас. Подібні ж ідеї ісламу 
відтворюються і модернізуються в наші дні.

„Коран” у перекладі означає „читання”. Коран розрахований 
виключно на арабів. „Іслам” же означає „віддання себе Богу” [1, 135]. 
Форма риторики Корану передувала, ймовірно, правильному віршованому 
стилю. Коран є ідейною основою ісламу і в ньому канонізовані 
найважливіші положення мусульманської віри, відображений складний 
комплекс догматичних, соціально-політичних і морально-правових ідей 
ісламу. Для мусульман Коран -  це пряма мова Аллаха, звернена до 
Мухаммеда, а через нього до народу [2, 8]. Отже, Коран -  це Слово Боже, а 
сунна, що зафіксована в Хадисах -  це збірка вчинків і висловлювань 
пророка. „Коран” також вважається Біблією ісламу. Проте саме поняття 
„Коран” є своєрідним риторичним прийомом, тому мусульманські вчені 
сперечалися щодо вимови, значення й сенсу цього поняття. А. Массе 
пропонує наступну інтерпретацію поняття „Коран” (курьан або кара’а), а 
саме: читати, вимовляти речитативом, декламувати [3, 61]. Слід зазначити, 
що Коран залишається рівнянням з багатьма невідомими. Крім того, 
інтерес до цієї визначної пам’ятки історії арабів та ісламу з боку 
дослідників у сучасних умовах зростає у зв’язку з процесами політичної 
активізації країн арабського Сходу.

Вивчення ісламу завжди прямувало поруч зі складнощами, які 
полягають в тому, що канонічні тексти ісламу характеризуються 
абстрактністю й езотеричністю. А це призводить до великої кількості, 
часом суперечливих, спроб їх тлумачення. Історія ісламу, наприклад, 
свідчить про те, що проповіді Мухаммеда не були зафіксовані в писемній 
формі. Провісницька роль Мухаммеда поруч із визнанням великого Аллаха 
(таухід) є не лише центральною ідеєю Корану, а і одним із двох 
компонентів шахади -  першого з п’яти стовпів віри ісламу та його 
найважливішим символом, що виражений у формулі: „Немає іншого 
божества окрім Аллаха і Мухаммед -  посланець божий” [4, Сура 9, 1(1), 
3(3), 7(7), 161]. Наведемо приклади висловлювань, що є постійними 
атрибутами у мовленні арабів. „Аллаху Акбар” (араб. -  найвеличніший 
Аллах) -  одна з благочесних формул, яку мусульмани повторюють в 
різних випадках. Ця формула входить у склад азану й багатьох молитов,

324



Ш НАУКОВІ ЗАПИСКИ Історичні науки Випуск 9

широко використовується в каліграфії й орнаментальних прикрасах 
споруд. Одночасно вона є закликом мусульманських воїнів і девізом 
сучасних мусульманських релігійно-політичних угруповань [2, 36]. Термін 
“салям” (салам) (араб.: побажання миру й благополуччя, що є частиною із 
мусульманської вітальної фрази „ас-салям алейкум” (мир вам), за якою 
слідує відповідь „алейкум ас-салям” (і вам мир), або, більш широко, „ва 
алейкум ас-салям ва рахматуллахі ва баракатуху” (мир вам і милість 
Аллаха і його благословення) [2, 100]. Ці приклади вказують на 
традиційний вплив Корану на арабську культуру в цілому.

Мухаммеда вважають не лише яскравим і талановитим оратором, а й 
блискучим політиком. Матеріали для своїх проповідей Мухаммед 
запозичував із різних джерел -  із давніх арабських повір’їв, легенд, із 
перських близьких до зороастризму казок. У своїх промовах Мухаммед 
використовує аргументацію, що впливає на розум і почуття слухачів. Він 
вважав, що молитися необхідно не пошепки і не мовчки, а достатньо 
голосно [1, 119]. Голосна молитва дає можливість не лише контролювати 
ситуацію, а і посилити дієвість впливу методом „щирої” інтонації голосу, 
шляхом правильного вибору тембру голосу, враховуючи порівняльно 
вузький діапазон звукової частоти. Дієвість впливу зростає, якщо словесні 
формули мають чіткий і одноманітний ритм, або коли вони є римованими. 
Мухаммед, який створив власну систему ефективних молитов, безперечно 
показав неабиякі літературні здібності, поетичну обдарованість.

Історична промова Мухаммеда перед курайшитами виявилася 
невдалою. Як зазначають В.Ф. Панова й Ю.Б. Вахтін, послідовники 
пророка намагалися відмовити його від подальших спроб робити промови 
для курайшитів і радили звернутися до вдосконалених методів пропаганди 
[1, 157-158]. Курайшити цінували ораторське мистецтво, в якому
Мухаммед був невігласом. Він промовляв просто неба при яскравому 
світлі гарячого сонця, перед випадковою й непідготовленою аудиторією. 
Пізніше підготовлений Мухаммед майстерно викладає свої думки у 
вигляді коротких фраз з перервним ритмом і помітними асонансами. Такі 
вірші, в деякій мірі, нагадують садж язичницьких віщунів. Араби- 
язичники, сучасники Мухаммеда, завжди активно користувалися 
майстерними риторичними прийомами. Вони використовували не лише 
тексти відомих молитов, але й власні „молитви-імпровізації”. В таких 
молитвах були присутні вдалі поетичні звороти й смислові винаходи.

Опінія сподвижників пророка, як колективна так і індивідуальна, 
вважалася третім найважливішим джерелом ісламського права. Це 
допомагало легко управляти масами й контролювати їх. Риторичні 
прийоми, що використовувалися для управління масами, були дієвими як в 
давнину, так і зараз. Особливий акцент був направлений на вивчення 
Корану широкими верствами населення. Слід відмітити, що після смерті 
пророка з’являється риторичний прийом, що стає популярним у сучасному
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політичному соціумі, а саме: фальсифікація інформації. Зростає потреба в 
інформації, тому зростає й певна кількість фіктивних Хадисів. Вперше за 
всю історію пророку приписують те, чого він не говорив і не робив. Така 
суміш правдивих і фіктивних повідомлень проникла в середовище 
ісламських знань і використовувалася в деяких випадках для прийняття 
рішень.

Слід звернути увагу і на дебати, що організовувалися при дворі заради 
забави Халіфів і членів царської родини. Співаки, танцюристи й блазні 
стають розповсюдженим явищем, вони змагалися між собою за 
прихильність Халіфів, а також створювали проблеми виключно з метою 
дебатів навколо них. Як підкреслює Абу Аміна Біляль Філіпс, дебати при 
дворі породжували догматизм і особисте суперництво, тому що той, хто 
програвав в тій чи іншій дискусії втрачав не лише матеріальну винагороду 
від Халіфа, але і власний престиж [5, 113-114]. В кінцевому рахунку серед 
придворних вчених починає домінувати сектантство Мазхабів. Цікавою 
також є тенденція появи „лжепророків” у різних частинах Аравії після 
смерті великого пророка Мухаммеда. Ця тенденція характеризується 
політичною нестабільністю. На Заході подібне явище називають терміном 
„месіанство”.

Одним із засобів впливу на свідомість віруючих вважається садж 
(римована проза), що використовувалася в доісламській арабській масовій 
літературі. Такі прийоми психологічного впливу на людей, екстатичність 
форм створюють настрій, при якому віруючий бачить єдине спасіння у 
підкорі Аллаху [6, 33]. Таким чином, у коранічних віршах світ 
представлено в стані космічної катастрофи і тут же нав’язується думка, що 
лише Аллах забезпечує світ гармонією, справедливістю й стабільністю 
буття. Одночасно відбувається вплив на свідомість людей, що 
підкоряються релігійній догмі, нормам тощо.

Закони підкорених арабами більш розвинених культур не могли не 
вплинути на мусульманське право, на розвиток соціально-політичних 
відносин, на арабський політичний дискурс. Неоднозначними є терміни 
„Фікх” і „Шаріат”. „Фікх” перекладається як „Ісламський закон”, 
„Ісламське право”. Так само перекладається і „Шаріат”, проте ці терміни 
не є синонімами ані в арабській мові, ані в розумінні мусульманських 
вчених. Фікх в буквальному вимірі позначає правильне розуміння того, що 
є наміром. Шаріат же це джерело, куди худоба кожного дня приходить 
вдовольнити спрагу, або ж це прямий шлях [5, 21-22]. Слід відмітити, що 
шаріатські основи, не дивлячись на їх надзвичайну складність і 
суперечливість, значно полегшили задачу управління державою. Цим 
пояснюється популярність шаріату і в сучасному мусульманському світі. 
Хоча шаріат у своїй початковій версії базувався на Корані й сунні, зі 
зміною історичних умов, під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів, він 
став поступово доповнюватись фікхом (правознавством), на формування
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якого, в свою чергу, вплинули іджм (думка мусульманської общини), кіяс 
(аналогії), рай (вільні індивідуальні судження духовного авторитету) і 
юридичні тлумачення першоджерел ісламу [6, 102]. Тобто Фікх можна 
вважати теоретичним осмисленням шаріату. М. В. Вагабов і Н.М. Вагабов 
визначають фікх як сукупність усієї сфери релігійних знань [6, 102]. Отже, 
мусульманське право -  дуже складне явище не лише з т. з. множинності 
коренів, але і власне методів його застосування і пояснення.

Сунна в перекладі з арабської -  це шлях, приклад, зразок [2, 102]. 
Хоча виникнення сунни обумовлене необхідністю покласти край 
суперечностям в світі ісламу, однак вона не змогла подолати всі існуючі в 
суспільстві проблеми й розбіжності у багатьох догматичних й морально- 
правових сферах. Сунна сама стає джерелом протилежних думок і суджень 
під час тлумачення одних і тих же висловлювань Мухаммеда. Окрім того 
слід відмітити, що в часи становлення ісламу з’явилася велика кількість 
фальшивих і вигаданих хадисів. Хадиси відкривали широкий спектр 
можливостей для апологетики й ідеологічних спекуляцій, тому 
мусульманські ідеологи охоче зверталися до хадисотворчості.

Хадиси, які відзначалися символізмом, високою метафоричністю й 
включали в себе майстерні риторичні конструкції, використовувалися з 
метою маніпулювання свідомістю народних мас та їх підкорення 
пануючому устрою. Відносна гнучкість сунни дозволяла мусульманському 
духовенству використовувати її для пристосування ісламу до сучасних 
умов. Тому багато хто у своїй проповідницькій діяльності звертається 
більше до сунни, ніж до інших джерел ісламу, в тому числі і до Корану. 
Сьогодні, в якійсь мірі, продовжується практика створення нових хадисів в 
якості аргументації суджень чи пояснення фактів і явищ практичної 
діяльності. Сунна є наглядною ілюстрацією Корана, що роз’ясняє його 
загальні положення й конкретизує зміст. Це говорить про наявність високо 
розвинутих риторичних прийомів у давньомусульманському середовищі.

Понятійна розбіжність всередині ісламу, складнощі та специфіка 
арабської мови призводять до нерозуміння, неприйняття, а часом і до 
неможливості перекладу термінів з арабської на інші мови. Ніяка 
транслітерація не може повністю передати звукові розбіжності між 
арабською і, наприклад, англійською, і римські літери не в змозі 
відобразити щось більше ніж приблизне звучання первинних арабських 
слів і фраз. Як зазначає Абу Аміна Біляль Філіпс, існує також проблема 
відображення римськими літерами ряду арабських словосполучень, вимова 
яких відрізняється від їх написання. Серед них префікс „аль” (в англійській 
мові він є аналогічним означеному артиклю „the”). Наприклад, коли він 
стоїть перед словами, що починаються буквами, які відомі як „аль хуруф 
аш-шамсійя” (буквально: „сонячні букви”), звук „ль” зливається із 
наступним звуком (аль Рахман вимовляється як ар-Рахман). Усіма іншими 
буквами, відомими як „аль хуруф аль камарийя” (буквально: „місячні
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букви”), „аль” вимовляється повністю [5, 20]. Наприклад, не існує точного 
перекладу на російську чи українську мови арабського слова Фатва 
(Фатуа), яке англійською позначаються як “ruling”, “legal ruling”, “legal 
decision”, “legal judgment”, і яке до сьогоднішнього моменту не має 
адекватного перекладу з англійської на українську в ісламському 
контексті. В англійській мові слово “principle” може вживатись і в значенні 
„принцип”, і в значенні „джерело” права. Так само як слово “law”, може 
означати і „закон”, і „право”, і „правознавство”, і „законодавство” тощо. 
Вживання цих термінів без відповідної їх прив’язки до конкретних 
випадків може призвести до грубих порушувань з т. з. науки права. Так 
само будь-які стародавні священні документи (маємо на увазі Коран, 
пам’ятки китайської давнини: „Дао де Цзін” чи „І-Цзін”) є складними для 
інтерпретації, адже їм притаманні деякі подібні риси, а саме: символізм, 
алегоричність, двозначність тощо.

Зокрема розбіжності, що виникають з приводу значень слів у Корані, 
мають три основних форми, які виділяє Абу Аміна Біляль Філіпс. По- 
перше, йдеться про наявність слів з декількома прямими значеннями. По
друге, існують слова із буквальним і переносним значенням і, по-третє, в 
арабській мові існують певні граматичні конструкції, яким властива 
двозначність [5, 168-173]. Отже, розбіжності між думками виникають через 
складнощі розуміння та через смислову розбіжність слів (багатозначність, 
буквальне і переносне значення). Наприклад, мекканські сури, які 
розподіляються на сури першого, другого і третього періодів, 
відрізняються від мединських за змістом, стилем, мовними особливостями 
і характеризуються високою внутрішньою неоднорідністю.

Як бачимо, політика на арабському Сході тісно переплітається з 
релігією. Вплив політики на соціально-практичне життя арабського світу 
яскраво проявляється саме у питаннях наслідування халіфської влади 
(йдеться про історичний вимір) та у феномені появи сектантських рухів, 
перш за все політичного походження. Ця тенденція зберігається і у 
сучасному арабському світі. Іслам виник в унікальних історичних умовах, 
що наклали відбиток на його формування. Протягом багатьох століть, 
особливо у феодальному суспільстві, іслам поглинав передові наукові ідеї, 
намагався загальмувати їх розвиток й встановити свою духовну диктатуру, 
не лише в межах своєї культури, а й підкорюючи інші культури. На 
відміну від інших світових релігій, іслам набуває політичного забарвлення 
і міцно зберігає свої позиції. Приблизно в сорока і навіть більше державах 
світу він залишається офіційною релігією, а також впливовою силою в 
міжнародних відносинах і в світовій політиці. З огляду на вищезазначене, 
можна зробити висновок, що політичний дискурс арабського Сходу -  це 
складна система компонентів: ключових понять, напрямків і течій в ісламі; 
сект, шкіл мусульманського права; мусульманських організацій та 
інституцій міжнародного рівня, яка, по-перше, виявляє глибинні
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психологічні корені арабської культури й, по-друге, відображається в 
арабській мові, що характеризується надзвичайною складністю й 
специфічним неповторним колоритом.
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