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ВСТУП 
 
Французький історик філософії й релігії Ернест Ренан в одній зі своїх лекцій 

висловив думку, що араби – народ, не схильний до науки, а іслам – релігія, що є 
далекою від наукового пошуку. Сучасний дослідник арабо-ісламської культури, 
якщо і згадує цей вислів, то ставиться до нього, мабуть, як до омани, що відійшла 
у минуле. У наш час, скоріш за все, домінує погляд, що найбільш чітко 
представлений відомим орієнталістом Францем Роузенталем, який 
охарактеризував середньовічну культуру мусульманського Сходу як «торжество 
знання» [1]. Настільки ж виразно оцінив її й співвітчизник Роузентала, 
англійський дослідник У. Монтгомері Уотт, стверджуючи, що в «період з 1100 
майже до 1350 р. європейці в культурному та інтелектуальному відношенні 
поступалися арабам» [2].  

Але чому ж тоді мусульманський світ в подальшому поступився 
християнській Європі? Чи міг він стати тим, чим став західний світ, – на багато 
століть визначити майбутній розвиток? Яку роль при цьому відігравала духовна 
культура? Зрозуміти це, знайти свій погляд на велике минуле та інтригуюче 
сьогодення культури арабів та інших мусульманських народів, що створили її, 
можна тільки познайомившись з нею, з її розмаїттям, з її потенціями та вадами, 
які притаманні будь-якій культурі й одночасно заломлюються в кожній з них по-
своєму, складаючи тим самим її своєрідність і визначаючи її місце в 
загальносвітовій цивілізації. Дослідження історії арабо-ісламської філософії – 
один із шляхів до цього.  

Інтерес до арабської культури виник в Європі дуже давно, ще в середньовіччі. 
Вже тоді були відомі такі арабські вчені, як Ібн-аль-Хайсам, праця якого «Скарб 
оптики» в XII ст. була перекладена латиною, Джабір ібн Хайян, що займався 
алхімією. Великим авторитетом в Європі був Ібн Сіна (Авіценна), особливо його 
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медичні праці. Перекладений в XII ст. латиною «Канон медицини» став основою 
у викладанні медицини аж до кінця XVI ст.  

У XV ст. він витримав 16 видань, а в XVI – 20. Великий вплив на розвиток 
європейської філософської думки мала творчість Ібн Рушда (Аверроеса – XII ст.), 
який жив у тодішній мусульманській Іспанії. Завдяки йому Європа 
познайомилася зі справжньою античністю. Його коментарі до робіт  Аристотеля, 
що стали  відомими на  початку  XIII ст.,  дозволили похитнути теологізований 
погляд на Аристотеля, що затвердився в Європі, і побачити справжнього 
античного філософа. Професори богословського факультету Паризького 
університету Альберт Великий і Фома Аквінський обрушилися на вже покійного 
арабського філософа і його французьких послідовників, які в особі Сігера 
Брабантського поклали початок спрямованій проти августинізму і томізму течії, 
що ввійшла в історію під назвою «латинський аверроізм». З Парижа ідеї 
Аверроеса перемістилися до Італії, де в Падуї, що стала центром аверроізму, 
вони проіснували до XVII ст.  

Але, хоча Європа знала арабську думку вже давно, тим не менш серйозне 
вивчення її почалося тільки в XIX ст. Це було пов’язано з єгипетськими 
походами Наполеона й новим відкриттям, завдяки їм, Близького Сходу. У свою 
чергу й Арабський Схід знову відкрив Європу, і через цю взаємодію Європи та 
арабського світу в останньому виник рух Відродження («Нахда»), який 
супроводжувався пробудженням інтересу до своєї культури, до своєї спадщини. 
Але, знову ж таки, XIX ст. – це тільки початок, перші підступи до вивчення 
величезного багатства філософської думки Арабського Сходу. Розквіт 
орієнталістики в Європі та інтересу до власної культури в арабських країнах 
пов’язаний вже з часом звільнення країн від колоніальної залежності, набуттям 
ними самостійності у ХХ ст. На Заході відбулися зміни в розумінні арабської 
культури та філософії, переоцінка концепцій, що існували раніше. Увагу 
привертає не тільки релігійна думка, як це було раніше, а й думка світська, 
з’являється тлумачення минулої думки не як суто релігійної, але й з’являється 
прогресивний світський напрямок. 

Вирішальним моментом у вивченні спадщини була поява в країнах 
арабського Сходу власних високоосвічених кадрів, здатних взяти на себе 
завдання всебічного вивчення минулого, адекватного його розуміння. 
Починається інтенсивна публікація текстів, що раніше були недоступними і 
невідомими. Це допомагає внести корективи в оцінки філософських концепцій 
середньовіччя. 50-60-і рр. ХХ ст. відзначені в арабських країнах великим 
інтересом до філософських течій, пов’язаних з вирішенням проблем науково-
технічного розвитку. Це пробуджує увагу до раціоналістичних, пов’язаних з 
наукою напрямів середньовічної думки, а також вчень, що проявляли увагу до 
людини, індивіда, особистості. Разом з тим, оскільки сучасна арабська культура 
залишається, переважно, визначеною ісламом, тобто значною мірою релігійною, 
то природним є звернення до тих традицій, які орієнтувалися на вирішення 
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проблеми зв’язку науки і релігії, знання й віри. Цей інтерес зберігається і в наші 
дні.  

Другий момент, на який потрібно звернути увагу, пов’язаний з термінами 
«арабська», «арабо-ісламська» або «арабомовна» філософія. Це терміни досить 
умовні. Наприклад, термін «арабська філософія» має точний сенс лише щодо 
сучасної філософії в арабських країнах. Що стосується середньовіччя, то 
правильніше говорити про «арабо-ісламську», «арабомовну» або, ще точніше, 
«арабо-персомовну філософію». Кожен з цих термінів має свої відтінки. Коли ми 
говоримо «арабо-персомовна філософія», то маємо на увазі, що філософія 
розвивалася в регіоні, народи якого мали власні культурні, зокрема мовні, 
традиції, в регіоні, де досить поширеною письмовою мовою була мова фарсі. І 
все ж, оскільки основною мовою культури була мова арабська – вона виконувала 
роль латини в середньовічній Європі, – цю філософію називають 
«арабомовною». Використання понять «арабо-ісламська», «арабо-
мусульманська» філософія дозволяє підкреслити той факт, що вона розвивалася в 
середовищі, де панівною релігією був іслам і де домінуючою культурою була 
ісламська. Тому є можливим вживання цих різних термінів, але при цьому слід 
завжди пам’ятати, що значною мірою користування ними має суто робочий, а не 
принциповий або ідеологічний характер. Умовність терміну «арабська 
філософія» підсилює і та обставина, що серед так званих арабських філософів 
власне арабських було зовсім небагато. Найчастіше, особливо в ранньому 
середньовіччі, це були представники інших народів, що населяли Арабський 
халіфат, і навіть інших релігій (іудеї, християни).  

Останнім загальним зауваженням, що передує викладу основного матеріалу, 
є наполягання на розумінні арабської філософії як певною мірою світської, 
відмінної від релігійної думки, переважно перипатетичної філософії, «фалсафа». 
Безумовно, вся арабська філософія середніх віків була так чи інакше пов’язана з 
ісламом. Те, що з ним була пов’язана релігійна філософія, саме по собі зрозуміло. 
Але й світська філософія, «фалсафа», певною мірою залежала від релігійної 
думки. І не тільки в силу того, що вона існувала всередині ісламської культури й 
повинна була рахуватися з її домінуючим станом, перебуваючи в ній у зіткненні 
чи конфронтації, але і в силу того, що загальні розумові структури, які приніс 
іслам, були характерні і для «фалсафи». Тим не менш «фалсафа» в її ставленні до 
релігії докорінно відрізняється від релігійної філософії. Її зміст визначається, 
насамперед, світськими інтересами філософів, їхнім зв’язком з соціально-
політичним, державним життям, завданнями функціонування держави як 
світської установи. Діяльність філософів, як правило, поєднувалася з їх 
серйозними природничо-науковими заняттями.  

Всі вони були в тій чи іншій мірі державними діячами, радниками вазирів, 
юристами, лікарями, астрономами, математиками, займалися механікою, хімією, 
музикою тощо. Їх заняття філософією були продовженням цих занять, що лежали 
в цій само площині. І тому, на відміну від європейської середньовічної філософії, 
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яка розвивалася в лоні теології й яку часто називають «служницею релігії», 
арабська «фалсафа» ніяк не була такою. Навпаки, вона прагнула вивести думку 
людини з-під влади релігії й протистояла домаганням останньої на всевладдя.  

В західноєвропейській, північноамериканській і вітчизняній філософській 
літературі здавна виникла й продовжує загострюватися суперечка відносно того, 
якій з цивілізацій – Сходу чи Заходу – належить приоритет в сфері створення 
соціальної й політичної філософії. Більшість дослідників віддають пальму 
першості давнім грекам, які сформували в епоху «культурного перевороту» VIII-
V ст. до н.е. велику політичну культуру, спадкоємцями й продовжувачами якої 
стали  Піфагор, Геракліт, софісти, Платон, Аристотель та їхні школи.  Внесок 
древніх греків, а згодом древніх римлян, у формування сучасної традиції 
соціальної та політичної філософії був дійсно величезним. Проте не можна 
випускати з уваги і той факт, що приблизно в той самий період «осьового часу» в 
Індії та Китаї виникли оригінальні філософські школи, представники яких 
розвивали, спочатку не впливаючи один на одного, власні традиції, що сягають 
глибокої давнини. 
  Іншою виявилась ситуація, яка склалася на Близькому та Середньому 
Сході. Хоча перші елементи соціальної рефлексії виникли в цьому регіоні вже в 
космогонічних міфах IV-III тис. до н.е., вони не призвели до створення в пізніші 
періоди системи раціональної соціально-політичної теорії, головним елементом 
якої є аргументована суперечка про філософські й прагматичні принципи, які 
визначають оптимальні й прямо «ідеальні» типи соціуму та політичного устрою. 
Адже навіть після того, як багато міфів, які склалися в цьому регіоні, виявилися 
включеними до структури  старозавітної пророчої  літератури, сама архаїчна 
традиція соціально-політичної рефлексії так і не була подолана. У цьому зв’язку 
надзвичайно важливим й актуальним  є вирішення питання про те: на якому 
історичному етапі близькосхідні народи стикнулися з традицією філософування, 
що є однією з самих ключових в структурі сучасної світової культури. Нема 
ніякого сумніву в тому, що це виникло в період раннього мусульманського 
середньовіччя у творчості  східних перипатетиків, які створили оригінальну 
філософську школу. Постановка і вирішення самого питання про те, яку 
історичну роль в цьому великому духовному перевороті відігравала традиція 
ісламу й інших релігійних культур, власне і складають основу даного 
дослідження проблеми держави і влади в ісламських філософсько-теологічних та 
правових концептах. 
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РОЗДІЛ 1 
 

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ 
ВІДНОСИНИ В АРАВІЇ НАПЕРЕДОДНІ ВИНИКНЕННЯ  

ТА ПОШИРЕННЯ ІСЛАМУ 
 

1.1. Виникнення та поширення ісламу 

Іслам, як християнство і буддизм, належить до числа світових релігій. 
Іслам сповідують країни Близького та Середнього Сходу, Азії, Африки. За 

даними Всесвітньої ісламської ліги, в різних країнах світу налічується приблизно 
до 1 млрд послідовників ісламу. 

Мусульмани мешкають більше ніж у 120 країнах. У 35 країнах вони 
становлять 95-99 % населення, в 15 державах – впливова меншість, у 28 країнах 
іслам – державна релігія. 

В «ісламському» світі є заможні й бідні країни. Заможні – країни-експортери 
нафти, де національний дохід на душу населення вищий, ніж у багатьох 
розвинутих країнах. Це Саудівська Аравія, Лівія, Кувейт. Бідні – які за 
класифікацією ООН віднесені до розряду найбідніших країн, наприклад 
Бангладеш. Багаті нафтовидобувні країни арабського світу (Іран, Пакистан) 
утворюють центр «ісламського світу». Тяжіє до центру «ісламського світу» і 
Єгипет. Його авторитет у багатьох випадках пояснюється тим, що тут 
знаходиться ідеологічна цитадель ісламу – мусульманський університет Сель-
Аль Азхар блискучий (мечеть та мусульманський університет у м. Каїрі). Мечеть 
збудована в 972 р., а в 996 р. створено медресе. У XI ст. – навчальний заклад 
університетського типу. 

Основна маса віруючих мусульман зосереджена у двох великих регіонах 
сучасного світу. 

Перший регіон охоплює район Близького та Середнього Сходу, який включає 
в себе всі країни від Марокко та Мавританії по берегу Атлантичного океану до 
Еміратів у зоні Перської затоки, Туреччина, Іран, Афганістан, Пакистан та деякі 
інші країни. Тут знаходиться країна ісламу – аравійські степи та напівпустелі, 
мешкають в цьому регіоні близько 60% мусульманського населення планети. 

Другий регіон охоплює частину Південно-Східної Азії – Бангладеш, 
Малайзію, Індонезію, південну частину Філіппінського архіпелагу (о.Манденас). 
Тут мешкають близько третини мусульман. За межами цих регіонів більш менш 
значні групи мусульман трапляються в країнах Чорної Африки (Сенегал, Малі, 
Нігерія та ін.), на Балканах (Албанія та Югославія, Боснія та Герцеговина, 
частково Болгарія), у Китаї – серед національних меншин. 
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На території колишньогоРадянського Союзу іслам поширений в 
Азербайджані, автономних республіках гірського Кавказу, Башкортостані, 
Татарстані, республіках Середньої Азії та Казахстані, а на території України  – в 
Автономній Республіці Крим. 

Іслам – наймолодша із світових релігій. Його батьківщиною є Аравійський 
півострів, точніше – північно-західна його частина – область Хіджаз зі 
священними містами Мекка та Медина. Формально заснування ісламу датують 
26 липня 622 р., коли його засновник релігійний реформатор Магомет змушений 
був утекти з Мекки в Медину, оскільки аристократична верхівка племені 
корейшитів не прийняла його вчення. 

Цей рік називається хиджра. 26 липня 622 р. є початком мусульманського 
літочислення. Непарні місяці мусульманського календаря складаються з 30 днів, 
парні – з 29 (354 днів). Кожний третій рік – високосний (355 днів). Місячний 
календар використовують у більшості мусульманських країн, які у 1980 р. 
широко відзначали 1500-ліття хиджри та 1400-ліття ісламу. 

Час виникнення ісламу (кінець VI – початок VII ст.) позначений гострою 
соціально-політичною боротьбою, руйнуванням первісно-общинного ладу та 
формуванням ранньокласового суспільства на Аравійському півострові. На 
відміну від християнства, виникнення ісламу відбувалося в процесі боротьби 
багатьох економічних укладів. З одного боку, в арабських племенах тривала 
боротьба між могутньою родовою аристократією племені корейшитів, з іншого – 
масами вільних бідняків, ремісників, хліборобів, конярів-пастухів, розхитувала 
первісно-общинний лад, готувала перехід до класового суспільства. 

Водночас в економічному житті арабських племен проростали нові класові 
відносини, утверджувалося рабство, особливо боргове. Але рабство на той час 
історично вичерпало себе, воно сковувало розвиток рабовласницького устрою. 
Тому вже наприкінці VI ст. зароджуються елементи феодального устрою. 

Аравія до ісламу. Іслам виник у середовищі арабів, корінних жителів Аравії. 
Доісламські араби – один з багатьох семітських народів, що мешкали в цьому 
районі Близького Сходу з давніх давен. Найпізніша традиція, що була 
зафіксована в Корані, виходить з того, що легендарний біблійний першопредок 
євреїв Авраам був прабатьком не тільки іудеїв, а й арабів: два народи пішли від 
його синів Ісаака та Ізмаїла, що були народжені його різними дружинами. У 
перші століття нашої ери араби (хлібороби та кочівники-бедуїни) вже широко 
розселилися не тільки по всій Аравії, а й на сусідніх з нею землях – у 
Месопотамії, Сирії, Палестині. Вони були вже знайомі з ранніми державними 
утвореннями, частина яких перебувала у сфері політичного та культурного 
впливу Візантії чи Ірану. 

Невеликі держави Південної Аравії (Ємен, Мекка, Ятриб та ін.) у IV-VI ст. 
були об’єктом пильної уваги збоку Візантії та сасанівського Ірану, які змагалися 
одне з одним. Розташовані на узбережжі жвавого торговельного шляху, ці міста-
держави існували в основному за рахунок торгівлі, частково також – ремесла та 
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лихварства. Через Мекку та інші торгові центри йшли каравани з індійськими 
солодощами, екзотичними фруктами та винами, коштовним одягом та каменями, 
товарами далекого експорту, включаючи китайський шовк. Торговельні шляхи 
перетинали й Північну Аравію, але там вони знаходились під наглядом сильних 
держав-суперниць. Південна дорога, менш залежна від політичної кон’юнктури, 
була спокійнішою і надійнішою, тому й процвітала. На караванній торгівлі 
розбагатіли й міські араби (торговці та ремісники), й кочові племена бедуїнів, 
шейхи яких збирали свою частку за безперешкодний прохід караванів. 

У IV ст. розширилась південноаравійська держава Хім’яритів, що об’єднало 
весь Ємен. На початку VI ст. ця держава була завойована ефіопським царством 
Аксум, а в 570 р. ефіопи були вигнані іранцями. Із захопленням Ємену та 
перетворенням його на свою сатрапію Іран практично взяв у свої руки всю 
транзитну торгівлю, направивши її північним шляхом. Південноаравійська 
торгівля призупинилась, її торговельні центри опинились у стані серйозної 
кризи, що зачепила також інтереси кочових арабських племен, в середовищі яких 
виділилася родоплемінна верхівка, що звикла до розкошів. Напруженість 
кризової ситуації знайшла своє вираження, як це нерідко траплялось в історії, в 
духовній сфері, в ідеологічних суперечках, що й слугувало безпосереднім 
поштовхом до виникнення нової релігії. 

Араби, особливо кочовики, були язичниками. Йдучи за стародавніми 
семітськими традиціями, що походили з вавилонської та навіть довавилонської 
Месопотамії, вони поклонялися сонцю та місяцю, різним богам та духам, силам 
природи, померлим пращурам. На півдні Аравії розквітав фетишизм, що знайшов 
своє відображення в культурі великого, поставленого на ребро, каміння. 
Найбільшим з них був знаменитий чорний камінь у храмі Кааба в Мецці. 
Оточений багатьма меншими кам’яними фетишами, що символізували інших 
племінних божеств та духів, цей чорний камінь сприймався всіма арабами як 
найвищий божественний символ. Можливо, це якоюсь мірою відображало 
уявлення про існування найвищого духовного божества, що складалося серед 
арабських племен. 

Такого типу уявлення в Аравії були поширені давно. З ними були знайомі 
араби в Мецці, в Ятрибі та в містах Ємену. Їхнє джерело відоме – це 
монотеїстичні релігії, іудаїзм та християнство. Іудаїзм існував в Аравії вже 
протягом ряду століть, особливо в містах. Великі іудейські громади євреїв, які 
там жили, насамперед європейських торговців, активно функціонували в 
південноаравійських торговельних центрах і досить охоче розповсюджували своє 
вчення, особливо в Ятриб-Медині та в Ємені, де на межі V-VI ст. іудаїзм на 
короткий час став офіційною державною релігією. Завоювання Ємену ефіопами 
(християнами) помітно зменшило вплив іудаїзму, натомість посилило роль 
християнства. 

Християнство, в тому числі несторіанського типу, поширилось у той час 
серед арабів Сирії, Палестини, Месопотамії, не кажучи вже про те, що 
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територіально Аравія була буквально оточена християнськими державами 
(Візантією, Єгиптом, Аксумом), а в південно-аравійських містах існували 
християнські громади та храми. Крім монотеїзму іудео-християнського типу, на 
південно-аравійських арабів мав певний вплив й проникаючий сюди з Ірану 
зороастризм, а також пізніші його модифікації, що склалися під впливом 
християнства (маніхейство-маздакізм). 

Усе це складне переплітіння вірувань та релігій з їхніми відчутними 
монотеїстичними тенденціями не могло не вплинути на арабські племена, що 
жили на межі кількох потужних релігійних потоків. Спокійне і довготривале 
опанування чужого культурного впливу та вироблення на його основі власного 
релігійно-культурного потенціалу (або просто приєднання до однієї з 
перелічених систем) могло б відбутися без потрясінь. Але в умовах різкого спаду 
в торгівлі та змушеного перегляду структури економіки, руйнування 
традиційного життєвого побуту все склалося інакше. На півдні Аравії араби, що 
втратили звичні джерела збагачення, гостро відчули свою слабкість, 
розпорошеність, нездатність протистояти ударам, що на них посипались. Історія 
сповнена прикладами занепаду й навіть загибелі багатьох народів, що опинилися 
в аналогічному стані. Але араби знайшли в собі сили виробити могутній 
інтегруючий імпульс, причому генератором цього імпульсу виявилась нова 
релігія. 

У VI ст. у Південній Аравії помітно активізувався рух ханіфів, пророків-
проповідників, що закликали відмовилися від язичеського бога. Докладних 
відомостей.про ханіфів не збереглося, окремі їхні проповіді досить невиразні. 
Але відомо, що новий бог (арабською мовою – Аллах), ними запропонований, 
відрізнявся й від іудейського Яхве, й від християнської Трійці. 

Кожний з ханіфів проголошував себе довіреною особою нового бога, проте 
до певного часу проповідь кожного з них успіху не мала, хоч діяльність кожного 
робила певний внесок у накопичення тих нових якостей, які рано чи пізно 
повинні були якось виявитися. Успіх випав на долю Мухаммеда – людини, що 
увійшла в історію ісламу як великий та головний пророк. Мухаммед виступив з 
проповіддю, зміст якої зводився до того, що існує лише один великий Аллах і що 
всі повинні коритися його волі. За короткий час Мухаммед став повним і 
загально-визнаним владикою величезної, добре згуртованої та організованої 
громади «правовірних», що прагнула активної діяльності в ім’я Аллаха та нової 
релігії. 

Мухаммед народився в 570 р. в збіднілому роді Хашим могутнього 
мекканського племені курейш. Рано втративши своїх батьків, він спочатку пас 
худобу свого дядька Абу Таліба, а потім пішов на службу до заможної вдови 
Хадідже, де вів її торговельні справи, що сприяло його активному спілкуванню з 
представниками різних народів і релігій. Згодом Мухаммед одружився на 
Хадідже, і, незважаючи на різницю у віці, шлюб їхній був щасливим. Протягом 
27 років їхнього подружнього життя Хадіджа народила дітей, але тільки 
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улюблена дочка пророка Фатіма пережила батька й залишила потомків. Після 
смерті Хадіджі у пророка було багато дружин, включаючи й малолітніх, але 
жодна з них, наскільки це відомо, не залишила йому спадкоємців. 

Після одруження на Хадіджі Мухаммед залишив торгівлю і цілковито вдався 
до релігійних пошуків. Його стали відвідувати «видіння», він почав чути 
«голоси». Приблизно з 610 р. Мухаммед почав виступати як релігійний 
провідник, новий пророк. 

Вчення Мухаммеда полягає в тому, що він зумів добути з усіх знайомих йому 
релігій те головне, що в конкретних умовах Аравії початку VII ст. було так 
необхідне, – заклик арабів до об’єднання під знаменом єдиного бога. Цей заклик 
і дав імпульс небаченої сили. 

На початку Мухаммед взагалі не наполягав на тому, що його вчення нове. Він 
виступив за визнання єдиного Бога, у чомусь спорідненого з іудейським та 
християнським, хоч водночас близького й до вищого божественного символа 
Кааби. Усю догматику свого вчення, включаючи пророків від Авраама до Ісуса, 
він відверто запозичив з Біблії. Авраам при цьому ототожнювався з «володарем 
Кааби» як прабатько всіх арабів. Євреїв і християн Мухаммед не тільки охоче 
запрошував включитися до общини правовірних, а й вважав своїми духовними 
братами. У перші роки поширення нового вчення Мухаммед навіть молився, 
ставши обличчям до святого міста іудеїв та християн – Єрусалима. Тільки після 
того, як євреї почали відверто висміювати теологічні та догматичні помилки 
Мухаммеда, пророк вимагав ставати обличчям під час молитви до Мекки, яка до 
того часу стала духовним центром ісламу. 

Створивши культ єдиного Аллаха, Мухаммед закликав своїх послідовників 
щодня молитися йому, супроводячи молитву омовінням, дотримуватись посту та 
вносити в загальну касу правовірних податок на користь бідних (приблизно 2,5% 
загальної вартості майна). З Біблії Мухаммед запозичив ідею Страшного суду, 
уявлення про рай (населеного гуріями) та пекло, про Сатану (шайтана), бісів 
(джинів) та багато ін. Не чужим Мухаммеду виявився й дух 
ранньохристиянського егалітаризму: у всякому разі він спочатку активно 
виступав на захист бідних, проти утисків («обмірювань») заможними купцями. 

Першими послідовниками пророка були Хадіджа, син Абу Таліба Алі – 
двоюрідний брат Мухаммеда, що одружився на Фатімі, купець Абу-Бекр, Омар 
та деякі інші, менш відомі діячі раннього ісламу. Усі вони увірували в 
божественність пророка, підтримували його й орієнтувалися на зв’язки з іудеями 
та християнами. 

Кількість послідовників Мухаммеда в Мецці зросла, і це зустрічало опір 
заможних купців-курейшитів, найбільш впливових жителів міста. Курейшити, 
що опиралися на святилище та богів Кааби, не бачили сенсу в новій релігії і 
навіть боялися посилення її послідовників. Смерть Хадіджі та Абу Таліба (він 
хоч і не став мусульманином, але підтримував племінника) позбавила 
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Мухаммеда внутрішньої опори в Мецці, і в 622 р. пророк разом зі своїми 
послідовниками вирушив до сусідньої Медини, що суперничала з Меккою. 

Ворожі курейшитам мединці охоче прийняли Мухаммеда, а наявність у 
Медині великої іудейської общини зробило їх більш підготовленими до 
прийняття його вчення. Незабаром після прибуття Мухаммеда в Медину майже 
більшість населення цього міста поповнили ряди правовірних. Це був великий 
успіх, майже тріумф, тому 622 рік, рік переселення (по-арабськи – хіджра) став 
вважатися першим роком нової мусульманської ери. 

Мединська громада мусульман виробила свій статут, свої організаційні 
форми, перші закони та розпорядження в галузі не тільки ритуалу та культу, а й 
норм повсякденного життя. У нових законоположеннях, відмінності між ученням 
Мухаммеда і вченням християн та іудеїв вже набагато глибші, що цілком 
природно: культурні традиції арабів не могли не вплинути на норми сімейного 
життя (багатожонство, упокорення жінки) та на сферу права (чітке відстоювання 
інтересів приватної власності, природне для торгового народу), та навіть на 
характер харчових заборон (не пити вина) тощо. Усе це дало змогу Мухаммеду в 
Медині зробити значний крок на шляху відособлення нової релігії від інших, 
нехай навіть і споріднених з нею. 

Невдовзі під впливом ісламської громади в Медині опинилась майже вся 
Південна та Західна Аравія. Де переконанням, а де й силою послідовники 
Мухаммеда досягали свого. Довше за всіх трималася Мекка, хоч мусульманські 
загони, запалені ідеєю джихаду (війни за віру), грабували її каравани та 
завдавали їй відчутних ударів. Найбільш далекоглядні з курейшитів почали 
переходити на бік пророка. Дні незалежної Мекки закінчувалися, у 630 р. 
Мухаммед урочисто вступив у це місто. Тепер уже курейшити не тільки 
прийняли його, а й схилилися перед ним. Прийнявши іслам, вони швидко 
зайняли помітні місця серед найближчих послідовників пророка. Мекка була 
офіційно оголошена священною столицею ісламу. Мухаммед не став жити в ній, 
а повернувся в Медину, а в 632 р. він здійснив паломництво (хадж) до Мекки. У 
тому ж році він помер і був похований у Медині. Після його смерті в Аравії деякі 
кочові племена намагалися повстати проти нових порядків, але невдало. 

Спадкоємці Мухаммеда швидко й рішуче поклали край внутрішнім 
заворушенням, і всю свою енергію спрямували на поширення й утвердження 
ісламу. Мухаммед зробив головне, чого потребували на початку VII ст. араби: 
він об’єднав їх, дав їм єдине вчення і визначив шлях, по якому вони мали йти. 
Цей шлях передбачав дотримання норм ісламу та військову здобич, яка вже при 
Мухаммеді стала основи им джерелом прибутків мусульманської громади: 
чотири п’ятих її розподілялась між воїнами, а одна п’ята йшла пророку та 
призначалась, в усякому разі спочатку, для потреб бідних. 

Після смерті Мухаммеда постало питання про те, хто очолить мусульман. 
При цьому йшлося не стільки про духовного, релігійного лідера, скільки про 
лідера новоутвореної величезної держави з населенням та територією, що 
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постійно збільшуються. У межах арабської ісламської громади обидві верховні 
посади, духовна та світська, злилися в одній особі, яка під найменуванням халіфа 
повинна була очолити правовірних. 

Найближчим до пророка був його кузен та зять Алі, батько двох улюблених 
внуків пророка, Хасана та Хусейна. Першим халіфом обрали не його, а Абу-
Бекра, найстарішого однодумця Мухаммеда. Абу-Бекр правив недовго (632-634), 
але зробив немало: при ньому було врегульовано внутрішні смути в Аравії і 
започатковано знамениті арабські завоювання (походи на Сирію та зайняту 
сасанідським Іраном Месопотамію). Після смерті Абу-Бекра другим халіфом 
став Омар, якого обрав спадкоємцем Абу-Бекр. За десять років влади (634-644) 
Омар досяг величезних успіхів. Використовуючи слабкість та чвари усередині 
сасанідського Ірану, він не тільки відвоював у нього Месопотамію, а й 
просунувся далі, приєднавши до своїх володінь Закавказзя. Активно діючи проти 
Візантії, арабські полководці завоювали Сирію та Палестину аж до стін 
Константинополя. У 639 р. до халіфата був приєднаний і Єгипет. 

У 644 р. Омар був убитий рабом-іранцем. Халіфом став Осман – також 
мухаджир (учасник хіджри, тобто найближчий прибічник пророка), що належав 
до заможного мекканського курейшитського роду Омейядів. Сам Осман не був 
особистістю, але завоювання, що тривали при ньому, мали успіх. До халіфату 
були приєднані Вірменія та Мала Азія, ряд північноафриканських територій 
(Лівія – аж до самого Карфагена, який щойно відкупився від арабів, що підійшли 
до його стін). При Османі на перший план почали виходити Омейяди, які 
поступово прибирали до рук усі прибуткові посади, що приводило до 
незадоволення багатьох, хто відчував себе обділеним. Це були головним чином 
прибічники Алі, які отримали назву шиїтів (шиа – група, партія, секта). Щиїти 
вважали, що не Осман, а Алі, найближчий родич і прибічник пророка, повинен 
був зайняти місце халіфа. 

Висунення Омейядів дало поштовх для посилення їхньої активності. 
Пропаганда шиїтів, яка стверджувала, що халіфи повинні бути з роду пророка, 
приваблювала багатьох, невдоволених підвищенням Омейядів. У їх числі 
опинилися не тільки араби, а й жителі більш віддалених країн, наприклад Ірану. 
Шиїтів підтримували й багато арабських племен кочовиків-бедуїнів. Справа 
закінчилася тим, що в 656 р. юрби шиїтів, які зібралися в Медині під виглядом 
паломників з Єгипту, Месопотамії та інших районів халіфату, вдерлися до 
палацу Османа і вбили його. Халіфом був проголошений Алі. Новий халіф 
переніс столицю з Медини в Куфу (Месопотамія) і усунув усіх призначених 
Османом намісників різних районів Арабського халіфату. Лише один з 
намісників – Муавія з роду Омейядів – відмовився підкоритися Алі й фактично 
відірвав Сирію від халіфату. Муавія почав готуватися до війни з Алі, а його 
прибічники, спираючись на текст Корану, виступили проти ідеї шиїтів про право 
на владу лише потомків Алі. Перевага сил була явно на боці Алі. Але у 
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вирішальний момент бою з військами Муавії Алі завагався і погодився на 
вирішення суперечки про право на владу третейським судом. 

Це було помилкою, якою скористалися противники Алі та шиїтів. З одного 
боку, нерішучістю Алі були невдоволені прибічники твердої політики, що 
зневірились у новому халіфі й перестали його підтримувати; з іншого – у самому 
таборі шиїтів опинилася значна група мусульман, які схилялися до того, що 
халіф не повинен бути спадковим правителем, і його слід обирати «за волею 
Аллаха та народу». Ця група почала називатися харіджи-тами. Харіджити обрали 
свого халіфа, і тому саме проти нихусво-їх колишніх прибічників, Алі був 
вимушений направити головний удар. 

Боротьба з харіджитами тривала багато років і дуже ослабила позиції Алі, 
який так і не встиг вирішити на свою користь суперечку з Муавією. У 661 р. Алі 
помер від кинджала харіджита. Шиїти втратили владу. Новим халіфом був 
проголошений Муавія, що став родоначальником династії Омейядів, яка правила 
халіфатом до 750 р. 

Разом з Омейядами, що перенесли столицю у розкішно відбудований Дамаск 
з величними мечетями, головною течією в ісламі став протиставлений шиїзму 
сунізм. Суна – це священна легенда, що складалася з розповідей (хадисів) про 
життя та діяльність пророка, про його вислови тощо. Суна, що склалася протягом 
перших двох століть ісламу, увібрала в себе багато історичного матеріалу та ще 
більше легендарних перебільшень. Суна стала чимось на зразок коментаря та 
пояснення до Корану. Усі, хто визнавав святість Суни, стали називатися 
сунітами. Починаючи з Омейядів, що опікали сунітів та протиставляли їх 
прибічникам Алі, цей напрям в ісламі почав вважатися ортодоксальним, у 
відношенні до якого всі інші, насамперед шиїти, були в явній або прихованій 
опозиції. 

Особливо яскраво це проявилося після того, як Муавія, який знову відновив 
єдність арабо-ісламського світу, виступив проти змовників-шиїтів. Відразу ж 
після смерті Алі, його старший син Хасан віддав престол Муавії, забезпечивши 
при цьому певні привілеї для себе. Нейтралізувавши таким чином шиїтів, Муавія 
усі сили спрямував проти харіджитів. Придушивши повстання і примусивши 
таким чином визнати свою владу, він ще за життя призначив своїм спадкоємцем 
сина, започаткувавши практику престолонаслідування халіфів. Але після смерті 
Муавії була організована змова шиїтів, на чолі яких став другий син Алі та 
Фатіми – Хусейн. У бою з військами халіфа Хусейн загинув. Повстання шиїтів 
було придушене, але в особі похованого в Кербеле Хусейна шиїти отримали 
дуже важливого для них мученика, ім’я і пам’ять про якого з тих пір стали 
лозунгом і прапором шиїтів у їхній боротьбі з ненависними їм сунітами. Після 
загибелі Хусейна представники обох напрямів в ісламі стали непримиренними 
суперниками й дуже часто – запеклими ворогами. 

Складна внутрішня боротьба навколо престолу халіфа не послабила 
наступального руху ісламу. Ще при Муавії араби завоювали Афганістан, Бухару, 
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Самарканд, Мерв. На Межі VII-VIII ст. вони підкорили значну частину Візантії, 
знову побувавши біля стін Константинополя. Була завойована частина Грузії, не 
припинялися напади на Хазарію. На початку VIII ст. намісники халіфа, 
придушивши ряд повстань, приєднали до халіфату майже всю Середню Азію, 
діставшись кордонів Індії та Китаю. У Північній Африці до халіфату було 
приєднано Лівію, потім Туніс, Марокко. Перейшовши через Гібралтар, араби 
завоювали Іспанію і через Піренеї вторглися до Франції, де лише в битві при 
Пуатьє (732 р.) їх переможний рух було зупинено. 

Арабські завоювання ґрунтувались на міцній основі, що й дало змогу 
халіфату проіснувати немало століть. Цією основою був іслам. Справа в тому, 
що завоювання йшло паралельно з ісламізацією завойованих народів. Якщо на 
початку, у часи пророка, одним з найважливіших причинних стимулів для 
завоювання були перегони за військовою здобиччю, яка одна тільки могла 
відшкодувати збитки, що понесли арабські міста від спаду торгівлі, то пізніше 
обставини змінилися. В умовах халіфату, у межах якого релігія була об’єднана з 
політичною адміністрацією і навіть відігравала провідну роль у цьому симбіозі, 
на перший план вийшла ісламізація. Намісники пророка, халіфи, вважали своїм 
обов’язком приєднати до імперії нові землі, обертаючи при цьому в 
мусульманство їхнє населення. У районах, де протягом століть мешкало багато 
арабів або близьких до них семітських племен – у Месопотамії, Сирії, Палестині, 
ісламізація практично звелася до арабізації. Місцеве населення за допомогою 
ісламу було порівняно легко асимільоване і згодом фактично стало арабським за 
мовою, культурою та загально етнічною ознакою. Складніше було становище в 
Лівані, де сильне коріння пустило християнство, але й там процес ішов досить 
успішно. Приблизно такою самою була ситуація в Північій Африці, з тією лише 
різницею, що місцеве населення тут не було семітським. Але процес асиміляції 
єгиптян, лівійців (берберів) та іншої частини місцевих народів привів до 
асиміляції місцевого населення, заміщення місцевої мови та культури арабською. 

Інакше було з тими народами та районами, де арабів було небагато, – в Ірані, 
Афганістані, Закавказзі, Середній Азії, не кажучи вже про Іспанію. Тут 
ісламізація йшла не стільки шляхом арабізації, скільки за рахунок економічних 
привілеїв, які були встановлені для тих, хто прийняв іслам. Ці привілеї, у 
всякому разі спочатку, відіграли дуже вагому роль. 

Уся земля в халіфаті була проголошена державною власністю, при чому від 
імені держави нею розпоряджався халіф, а на місцях – його намісники у 
завойованих районах, еміри. Як правило, всі землі залишали їхнім колишнім 
власникам. Рента-податок майже з усіх земель надходила до казни халіфа. Але 
мусульмани як податок платили ушр – одну десяту частину прибутку, а всі 
останні – харадж, розмір якого коливався від одної до двох третин врожаю, а 
також подушну подать (джизію). Торгове мито для мусульман також було 
пільговим. Результати такого роду економічної політики були очевидні: потужні 
економічні важелі стали безвідмовним стимулом для ісламізації підкорених 
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арабами народів. Прийняття ж ісламу завойованими народами, в тому числі й 
країнами високої та стародавньої культури (Єгипет, Іран), тягло за собою різку 
зміну культурних традицій. Ісламізація сильно трансформувала та уніфікувала 
побут, систему сімейних та суспільних відносин, етику, право на всій території 
халіфату. В одних випадках це супроводилося арабізацією, в інших – ні (Іран), 
але всюди те, що суперечило догмам ісламу, не вписувалося в його суворі норми, 
поступово відходило на задній план або зовсім забувалося. Іслам в усіх районах 
Арабського халіфату виходив на перший план і саме його норми визначали 
подальший напрям розвитку культури ісламізованих народів. 

Влада Омейядів впала у 750 р. у зв’язку з повстанням Абу-Мусліма у Мерві 
та в Ірані. До повстання приєдналися хараджіти та шиїти. До влади прийшли 
халіфи з нового роду – Аббасидів. Аббасиди перемогли з допомогою шиїтів, 
проте вони визнали офіційною державною релігією сунізм і перенесли столицю в 
Багдад. Аббасиди не вели активної зовнішньої політики – за багато століть їх 
володарювання до халіфату були приєднані лише Сицілія, Кіпр та ще кілька 
незначних за розміром територій. Загальною їхньою метою було збереження 
завойованого. А зробити це було нелегко. Намісники-еміри з плином часу дедалі 
більше відособлювались у країнах, що ними управлялися. В Єгипті, Марокко, 
Лівії, Ірані, в Середній Азії протягом ІХ-Х ст. виникли фактично власні емірати 
зі спадковою владою. До середини X ст. під владою халіфа залишився один Ірак, 
причому в самому Багдаді влада з рук халіфів перейшла до гвардійських 
військових начальників. Халіфи перетворилися лише у духовних керівників, 
«пап ісламу»; ім’я наступного халіфа все ще називалося під час головної молитви 
по п’ятницях усіма правовірними, його зображення було викарбувано на 
монетах. Халіф також мав право інвентури – тільки після його формального 
утвердження спадкоємець того чи іншого емірату отримував право на місце 
свого попередника. У 945 р. Багдад був захоплений західноіранським 
шахіншахом-шиїтом з роду Буїдів, після чого халіф остаточно втратив політичну 
владу. Ця влада була частково відновлена лише після захоплення Багдада в 
1055 р. турками-сельджуками. 

На початку XI ст. напівкочові племена огузів-туркмен на чолі з керівниками з 
роду Сельджуків вторглись на територію Ірана і за короткий час завоювали Іран, 
Ірак, значну частину Малої Азії. Прийнявши іслам, тюркські племена осіли біля 
Візантії. На початку XIII ст. під ударами хрестоносців із заходу, а потім монголів 
зі сходу сельджуцька держава розпалася. Навала монголів поклала кінець й 
існуванню халіфату Аббасидів; монголи були зупинені на Близькому Сході лише 
мамлюцькими султанами Єгипту. Під владою монгольських ільханів опинились 
Іран, Ірак, Закавказзя та значна частина Малої Азії, включаючи колишній 
сельджуцький султанат. 

У західній частині Малої Азії на початку XIV ст. невелика тюркська 
(турецька) держава бея Османа. Походи проти сусідньої Візантії були 
успішними: невдовзі велика частина Малої Азії опинилась під владою 
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османських турків. У другій половині XIV ст. турки вторглися на Балкани і 
завоювали значну їхню частину. Крім того, турецькі султани розповсюдили свою 
владу на схід, аж до Іраку. Зіткнення з армією непереможного Тимура, 
наприкінці XIV ст., який розгромив монгольську державу ільханів та об’єднав 
під своєю владою Середню Азію, Іран та значну частину Близького Сходу, 
відкинуло турецьких султанів на вихідні позиції. 

Але після розпаду імперії Тимура турки продовжили свою експансію. 
Утворивши регулярну армію з яничар, султани зруйнували Візантію, завершили 
завоювання Малої Азії та Балкан і на початку XVI cт., сильно потіснивши 
іранських Сефевидів, приєднали значну частину Вірменії та Північний Ірак. 
Повернувши потім війська на південний захід, турецькі султани завоювали 
Єгипет і Сирію, встановили свою владу в Аравії та примусили останнього з 
халіфів уступити турецькому султану прерогативи повелителя правовірних. 
Після цього влада турецького султана була поширена на всю арабську Північну 
Африку, а в Європі турецькі війська штурмували Відень. Крім того, васалом 
турецького султана вважався кримський хан, під владою якого перебувала 
значна частина Причорномор’я. 

Об’єднавши під своєю владою більшість мусульманських країн і народів, 
турецький султан став фактичним повелителем правовірних, спадкоємцем 
верховної влади арабських халіфів. Але він уже не міг претендувати на релігійну 
владу в межах усього ісламського світу. Самостійним політичним утворенням у 
пізньому середньовіччі був сефевидський Іран з його переважно шиїтським 
населенням, не кажучи вже про Індію. 

Ще наприкінці XII ст. воїни ісламу вторгалися в Північну Індію і, 
скориставшись міжусобною війною раджпутських князів, зайняли район Делі, 
потім Біхар та Бенгалію. На початку XIII ст. на завойованих землях виник 
Делійський султанат, а іслам став офіційною державною релігією Північної Індії. 
Разом з Ісламом виникли характерні для нього форми землеробства та податків; 
усі впливові посади в державній адміністрації були надані мусульманам. Іслам 
швидко розповсюджувався, особливо серед міського населення, у середовищі 
торговців. Правителі султанату енергійно розширяли свої володіння на схід та на 
південь, але були зупинені на межі XIV-XV ст. вторгненням Тимура. 

У 1526 р. Північна Індія була завойована Бабуром, засновником імперії 
Великих Моголів, що призвело до зміцнення там позицій ісламу. У XIV ст. 
торговці арабських країн та Індії познайомили з ісламом індонезійців. На 
півострові Малакка, а потім на острові Ява виникли ісламські громади. Їхня 
коаліція в 1519 р. розгромила махараджу Маджапахіта, після чого іслам став 
широко розповсюджуватися на островах Індонезії. Торговці ще у VII-VІІІ ст. 
познайомили з ісламом і Китай. Правда, там іслам глибокого коріння не пустив, 
але мусульмани, як частина населення країни, з’явилися й існують там і нині. 

Складними й різними шляхами проникав іслам до Африки. Мусульмани 
Єгипту розповсюдили його у Східному Судані, потім внаслідок контактів з 
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аравійськими купцями з ісламом познайомились на узбережжі Східної Африки 
(Сомалі, Еритрея). Народи Західного Судану, що перебували в сфері впливу 
північноафриканських арабів Магрибу, сприйняли іслам від них. Від 
північноафриканських арабів іслам проник і в державу Малі – одну з найбільших 
і найдавніших в історії Африки. Процес ісламізації негритянської Африки триває 
й досі. 

На території колишнього СРСР іслам поширений в Азербайджані, 
автономних республіках гірського Північного Кавказу, Башкортостані, 
Татарстані, країнах Середньої Азії та Казахстану, а на території нашої країни 
іслам поширений в Автономній Республіці Крим. 

 

1.2. Коран священна книга мусульман 

Коран (аль-Куран – «читання», «читання вголос» від араб кара «читати») – це 
священна книга мусульман. Складається з 114 сур, одкровень, які були отримані 
пророком Мухаммадом. За уявленнями мусульман, текст Корану, як послання, 
адресоване арабам, був вкладений у вуста Мухаммада самим Богом. 

Коран виділяється серед інших творів арабської писемності. Спочатку 
Мухаммад проповідував усно протягом двадцяти років (бл. 610-632 рр.). На 
досить ранній стадії проповідницької діяльності у Мухаммада дозріло уявлення 
про те, що те, що він переказує людям, зберігається в «небесній скрижалі», 
«одвічній і сокровенній», і посилається йому частинами в міру необхідності. Він 
неодноразово говорив про це своїм слухачам, але за життя не дбав про те, щоб 
його одкровення були записані в тій послідовності й тими словами, як вони були 
ним викладені. Більше того, він повертався до вже оприлюднених послань, міняв 
їх словесне вираження і сенс, роз’яснював і доповнював, об’єднував деякі з них, 
інші оголошував «скасованими» і вимовляв замість вилучених нові, посилаючись 
на виконання волі Аллаха. 

Деякі мусульмани записували тексти, інші запам’ятовували їх напам’ять, 
іноді нагадуючи Мухаммаду про те, що він раніше говорив з якого-небудь 
приводу. Подібна усна практика послань відповідала традиції родового 
суспільства Аравії. Існуючі тоді системи писемності (арамейська, сирійська, 
набатейськая, сабейсько-хімйарітска і власне, ще примітивна, арабська) 
використовувалися тільки для торговельних і політичних документів. Тому 
записи одкровень Мухаммада носили випадковий характер. У зв’язку з тим, що 
люди записували їх по пам’яті, опускаючи те, що їм здавалося очевидним (або 
навпаки – незрозумілим), ряд місць досить важко сприйняти непідготовленому 
читачеві. 

У Корані можна знайти не тільки релігійні приписи та проповіді. Часом текст 
являє собою яскраву образну мову, яка барвистими порівняннями нагадує 
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літературну пам’ятку арабських племен Айям аль-араб (Дні арабів), записану у 
ХШ-Х ст. У ній низка сюжетів перегукуються з сурами Корану. 

Текст Корану в основному являє собою римовану прозу. Ця форма викладу, 
звана арабами «саджа», полягає в тому, що рядки віршів закінчуються 
співзвучними словами, замінюють риму, або фразами, повторюваними як 
рефрен. Слухачі Мухаммада спочатку сприймали його як оповідача, поета 
(багато казок користувалися римованої прозою, бо вона дозволяла краще 
запам’ятати текст), і тільки пізніше побачили в його промовах особливий сенс. 
Сам Мухаммад з цього приводу говорив «Аллах не вчив його віршам» (36:39) і 
що проповідь посланника Аллаха – «не слова поета» (69:41). 

Ісламська культура (приблизно до ХУП ст.) надавала перевагу слуху над 
зором і ставила звучаще слово вище за написане, тим більше, що вимовлене 
слово мало і психологічний вплив. Ця обставина й визначило форму викладу в 
Корані. Висловлені Мухаммадом «одкровення» складалися з відрізків мовлення, 
які називалися аятом (араб. буквально – «зміна», «диво»), що умовно 
перекладається як «вірш», «вірші Корану». Насправді аяти – це фрагменти 
ритмізованих прози. Групи аятів складають сури. 

За життя Мухаммада єдиного зводу одкровень не було. Після його смерті 
халіфи з плеяди «праведних» (хулафа ар-рашідун) висловлювали жаль з приводу 
смерті тих мусульман, які славилися добрим знанням напам’ять священних 
послань. Халіф Умар ібн аль-Хаттаб (585-644 рр.) запропонував зібрати разом 
фрагменти записів, які зберігалися у шанувальників Мухаммада. Його наступник 
халіф Усман ібн Аффан (575-656) доручив Зайду ібн Сабіту, колишньому 
секретареві Мухаммада, розібрати накопичені різними людьми тексти і створити 
єдиний звод. Робота зайняла приблизно шість років (між 650 і 656 рр.). 
Спеціальна колегія на чолі з Зайдом відібрала тексти, які вважала найбільш 
достовірними, всі інші версії за указом халіфа Усмана підлягали знищенню. 
Проте досягти цього одразу і повністю не вдалося: ще протягом двох-трьох 
століть в обігу перебували неканонічні версії Корану, але потім вони зникли, так 
само, як і фрагменти перших записів одкровень. 

Робота над складанням Корану була зроблена в критичний для 
мусульманської громади період. Після смерті Пророка деякі бедуїнські племена, 
які присягнули Мухаммаду (що автоматично передбачало прийняття ісламу), 
відчули себе вільними від політичних зобов’язань. Влада мединської громади 
над територією Аравії ослабла, і об’єднання аравійських племен у рамках єдиної 
держави опинилося під питанням. Тим не менш, приєднання нових територій 
тривало. Ірак, Сирія, Єгипет і Палестина підкорилися ісламу. У зв’язку з цим 
створення канонічного тексту Корану стало справою виключно важливим, бо 
визнання священного тексту означало усвідомлення єдності мусульманського 
світу. Крім того, наявність священного писання у мусульман піднімало їх 
авторитет в очах сусідів – іудеїв і християн. 
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Більша частина тексту Корану – це діалог між богом, що говорять то від 
першого, то – від третьої особи, і тими, хто виступає проти нової релігії або 
коливається в її прийнятті. І. Ю. Крачковський, відомий російський 
сходознавець, автор одного з перекладів Корану, звертав увагу на те, що в ряді 
випадків представлена в Корані мова – це слова Мухаммада, виголошені ним у 
відповідь на незафіксовані репліки його слухачів, їх заперечення або навіть 
звинувачення на його адресу. Тільки в кількох випадках Мухаммад спочатку 
цитує звернені до нього слова, а потім вже дає відповідь, цитуючи одкровення, 
дані йому Аллахом. Природно, що вже найближчі покоління мусульман не могли 
точно сказати, з якого приводу було виголошено той чи інший текст. Надалі 
наявність таких фрагментів в Корані викликала до життя цілу галузь 
середньовічного мусульманського богослов’я, що спеціально займалася 
поясненням сенсу неясних місць у тексті. І тим не менше, ряд місць досі 
викликає різне тлумачення. Зокрема, в заголовках деяких сур фігурують літери: 
сура 20 – «та-ха», сури 40-46 – «ха-мім» і т.д. Деякі вважали, що це скорочення 
якихось слів, що мають містичне значення. З гіпотез, запропонованих 
дослідниками, правдоподібним здається думку німецького сходознавця Теодора 
Нельдеке (1836-1930), який вважав, що ці літери позначали корінні приголосні в 
імені передавачів (наприклад, тальха, Хамза). На його думку, букви були 
вставлені при складанні зведеного тексту Корану і потім через недогляд 
залишилися в канонічному тексті. 

У деяких сурах можна виявити релігійно-правові приписи, що визначають 
«угодний богу» спосіб життя і поведінки, деякі правила обрядовості та 
відправлення культу. Сури, що містять притчі і розповіді на біблійні та 
фольклорні сюжети, перемежовуються з описом прийдешнього кінця світу і 
судного дня, відплати грішникам і праведникам. 

Перша з сур Корану Фатіха («відкриваюча» – араб.) Найбільш часто 
використовується в мусульманському ритуалі. Вона має форму молитви, і її 
зазвичай закінчують словом «амінь». У самому Корані (15:87) є вказівка на те, 
що її читати  можна якамога частіше. Всі інші сури (крім 113 і 114) розташовані в 
порядку зменшуваного обсягу тексту. Дві останні мають зовсім особливий 
характер, по суті – це заклинання проти злого духу. Сури складаються з понад 
6000 аятів (віршів), нумерація яких полегшує користування текстом. На думку 
дослідників, подібне розташування сур (в порядку зменшення обсягу) пов’язана з 
тим, що укладачі не могли розташувати їх у хронологічному порядку. 

З давніх пір дослідників Корану займають питання хронології і контекстної 
термінології. У мусульманському світі також робилися спроби розташувати сури 
Корану в логічній послідовності. Одну з таких спроб почав тлумач Корана 
Джаляльаддін ас-Суйюті (1445-1505 рр.), однак духовенство висловило 
невдоволення його діяльністю. 

Дослідники поділяють сури на мекканський і мединський періоди за часом їх 
створення. До першого періоду (610-622 рр.) відносять 90 сур, а до другого (622-
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632 рр.) – 24 сури, велика частина яких є довшою за мекканські. Ймовірно, що 
сура 8-а пов’язана з битвою при Бадрі (624 р.), 33-я – з війною у хандак (рів -
.араб, 627 р.), 48-а – з Худейбійською угодою (628 р.), а в сурі 30-й є згадка про 
поразку, завдану візантійськими військами іранцям в 614 р. Що стосується 
мединських сур, то їх характер демонструє, що їх автор став релігійним і 
політичним законодавцем. Ці сури містять низку розпоряджень членам 
мусульманської громади, які регламентують їх звернення до Пророка і поведінку 
в його присутності. Аналіз цих сур дозволяє дослідникам виявити найважливіші 
стереотипи поведінки, а також ряд характерних рис соціальної психології та 
громадської організації Аравії в часи Пророка. 

Штучний порядок розташування сур, прийнятий в канонічному варіанті 
Корану, не міг задовольнити багатьох людей. Практично від самого початку 
тлумачі помітили розбіжності у стилі окремих частин Корану. Дійсно, частина 
мекканских сур відтворюють оповіді Агади (талмудичної літератури, яка в 
іудаїзмі використовується для тлумачення Тори). Подібні тексти займають 
приблизно четверту частину Корану, вони розповідають про те, як в давнину Бог 
карав людей, які відмовилися слухати пророків, і описують картини кінця світу і 
страшного суду. 

У Корані є багато іудаїстських і християнських елементів. Однак ці 
запозичення потрапили в Коран не безпосередньо з іудейських чи християнських 
книг, а, мабуть, через усну передачу від іудейських талмудистів і християнських 
ченців. Про одного з християнських аскетів Бахіра (або Бухейра) відомо, що 
Мухаммад відвідував його в Басрі, коли супроводжував каравани з Хіджаза до 
Сирії. Деякі біблійні сюжети передані неточно. Наприклад, Марія, сестра 
Мойсея, ототожнена з Марією, матір’ю Ісуса, та ін. Картини раю, і особливо, 
пекла з його жахами, нагадують аналогічні сюжети в зороастрійських релігійних 
текстах. 

Французький вчений А. Массе вважав, що «в очах Мухаммада його релігія 
мала те ж джерело, що іудаїзм і християнство: всі три релігії виходять 
безпосередньо з однієї і тієї ж небесної книги». Головна ідея проповідей 
Мухаммада – спонукати арабські племена визнати нову монотеїстичну релігію. 
Аллах – Бог всіх людей на землі, він творець всього живого, єдиний вищий 
суддя, йому підпорядковуються пророки, ангели. Коран засуджує багатобожжя і 
попереджає про покарання, описуючи пекло, рай, судний день, долі провинилися 
народів, які відкинули проповідь посланих до них (до Мухаммада) пророків. 

На думку ряду дослідників, коранічні оповіді, висхідні до біблійного кола, і 
власне аравійські легенди, що увійшли до Корану, багато в чому відбивають 
перипетії пророчої діяльності самого Мухаммада, а в ряді випадків пов’язані з 
реальними подіями, що мали місце в Аравії у УІ ст. й залишили слід у пам’яті 
наступних поколінь. Про деякі події збереглися лише відлуння, але в контексті 
сюжетів, які можна виявити в Корані, стає очевидним, що мова йде про найбільш 
древній достовірний пласт історичної інформації. Відштовхуючись від 
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