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stattfand. Im zweiten Teil finden Aufsätze und eine Übersetzung 
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wurden. Im dritten Teil werden zwei Texte veröffentlicht, die 
auf  das Mittelalter vielmehr rückblickend in Bezug stehen, aber 
eine belangvolle methodologische Rolle auch für die philoso-
phische Forschung des Mittelalters speilen. Im vierten Teil sind 
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Максим Исповедник. Не сум сигурен дека можам децидно да 
го тврдам ова, и сум веројатно спремен сам на себе да си фатам 
каршилак, но сум сигурен дека логосот на хеленската мисла 
може да има ваков спекулативен тропос и разрешување. Име-
но, таа не е платонизам кој сега низ еден хегелијански модел 
се вратил себеси во повисока синтеза во форма на длабока фи-
лософска теологија конечно ослободена од фисиката. Плато-
низмот е само јасно фокусирано промислување на еросот што 
ги измачувал Хелените. Ако св Максим постојано говори за 
потенции и мноштвеност која треба да се оствари како едно, 
логосно исполнение, синтезата може да значи довршување. 
Умувањето е пат на духот во апсолутна хегелијанска смисла. 
Хелените ја сакаа вечноста како вистинско битие и постојано 
се обидуваа да го спасат овој свет на минливоста со тоа што ќе 
го укрепат во вечното битие. Или добиваа призрак или нич-
косан бог. Конечната синтеза се чини беше зависна од новите 
тропи на инвенција на христијанските отци, епитомизирана 
во системот на свети Максим во кој суштините и светот зед-
ничарат и дијалогизираат преку динамизмот на онтичкото 
како дел од самата онтологија на божествениот живот. Ниту 
трансцендентното е контаминирано, ниту пак иманентното е 
привид. Кинесисот не е неперсонална еманација на стасисот, 
туку дел од самиот онтос кој се движи кон стасис. Овој свет е 
икона на Логосот, негово тело кое човекот треба евхаристиски 
да го донесе до единството во Логосот. Космологијата морала 
да се спаси во единствен систем на онтологијата, така што ќе 
се динамизира самата онтологија. Самите словенски јазици 
го вдомуваат битието: светот е свет затоа што е веќе осветен. 

АтАнАс Шиников (софия)1

ОТНОВО ЗА АБУ ХАМИД АЛ-ГАЗАЛИ (ПОЧ. 1111),  
КЛАСИФИКАЦИЯТА НА НАУКИТЕ И 

МЮСЮЛМАНСКОТО РЕЛИГИОЗНО ОБРАЗОВАНИЕ

Увод
В „мюсюлманската цивилизация“, твърди Франц Ро-

зентал, „е много забележимо едно предпочитание към сис-
тематична класификация на науките“. Това предпочитание, 
продължава той, се дължи на класическото наследство и се 
корени в „гръцката логика“2. От повлияните от античност-
та класификации на науките той привежда в превод осем на 
брой3: на Мухаммад ибн Ахмад ал-Хуаризми (поч. ок. 850) в 
неговата енциклопедия на науките („Ключовете на познание-
то“, Мафāтūψ ал-‘улζм), ал-Фараби (поч. 950) в „Класификация 

 1 Атанас Шиников завършва бакалавърска степен и магистрату-
ра по „Арабско обществознание“ в СУ „Св. Климент Охрид-
ски“. През периода 2007–2010 е хоноруван преподавател по 
средновековна история на исляма, арабски език, арабо-мю-
сюлманска философия и история на ориенталистиката в Ев-
ропа, в катедра „Арабистика и семитология“ в СУ. От 2007 г. 
работи по дисертация на тема „Публични пространства и ин-
ституции на религиозното образование в Абасидския халифат 
през ХІ–ХІІ в.“.

 2 Rosenthal, Franz. The Classical Heritage in Islam, Taylor & Francis 
Routledge, London, 1992, p. 52.

 3 Rosenthal, Franz. Цит. съч., рр. 54–75. 
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на науките“ (Иψτā’ ал-‘улζм), „Посланията на братята на чис-
тотата“ (Расā’ил иϊўāн аτ-τафā’) от X в., Ибн Хазм (поч. 1066) 
и „Степените на познанието“ (Марāтиб ал-‘улζм), Ибн Сина 
(поч. 1037) в „Книга на спасението“ (Китāб ан-наджāт), Абу 
ал-Хасан ал-Амири (поч. 992) и „Изложение на достойнства-
та на исляма“ (ал-И‘лāм би-манāπиб ал-ислāм), Абу ал-Фарадж 
Абд Аллах ибн ат-Тайиб (поч. 1043) в неговия коментар на 
„Категории“ на Аристотел, и приписваните на Хунайн ибн Ис-
хак (поч. 873) „Философски истории“ (Наўāдир ал-фалāсифа)4. 

Розентал прави няколко уговорки, преди да пристъпи към 
изложението си. В кратък, но наситен увод към тази част от 
„Класическото наследство в исляма“, той отбелязва,  че според 
философите е желателно да се установят връзки между отдел-
ните дисциплини в рамките на класификациите на науките, 
доколкото така става явно мястото им в структурата на света5. 
Като съществен проблем обаче се очертава начинът на уста-
новяване на връзка между онези науки, които не са собствено 
мюсюлмански, и исляма, с оглед на неговите претенции към 
същественото познание, съдържащо се в писанията му. Про-
блематичната ситуация, обрисувана от Розентал като „битка 
в титаничната борба между религия и философия“ – в която 
впрочем победата се удържа от богословите – става причина 
и за оправданието за съществуването на отделни дисциплини, 
както и доколко усвояването им е позволено. В крайна сметка 
мюсюлманските богослови и  философи са повлияни от ко-
ментарите на Аристотел, осмислящи науките в светлината на 
аристотелевата логика. С оглед на това и не е погрешно да се 
приписват на Аристотел причините, осмислящо дадено ака-
демично усилие6.

Напрежението между исляма и античното наследство, 
доколкото не може да бъде разрешено еднозначно, се отразя-
ва и върху мюсюлманската образователна система. Приносът 

 4 Букв. „анекдоти, [интересни] истории на философите“.
 5 Пак там., рр. 52–53.
 6 Пак там., р. 53.

на античността към специфичните черти на мюсюлманската  
образователна система може да бъде окачествен като сравни-
телно малък. Съществуват общи, определени като „повърх-
ностни прилики“ – например етосът на отношенията меж-
ду учител и ученик, чийто произход се търси в класическата 
античност. Същевременно Розентал отбелязва, че мюсюл-
манското образование е насочено към преподаването на ре-
лигиозни предмети, а оттук и налага различен външен израз 
за това различно съдържание7. Преводаческата литература в 
рамките на арабската традиция се изтъква като предоставяща 
набор от дисциплини (curriculum), които не се определят из-
ключително от религията, но без да оказва значителен прак-
тически ефект8. 

Твърдението на Розентал тук ще бъде използвано като 
отправна точка, свързана с целта на настоящето изложение. 
След като дадена класификация на науките предоставя начин 
за подреждане на света, предполагайки връзката, направена 
от Розентал, може ли да се използват репрезентативни мю-
сюлмански класификации, за да се тестват допускания от-
носно мюсюлманското образование, които да вплътнят тази 
връзка? Ако е възможно проследяването на отношения между 
концепцията за знание в дадена културна среда, оттук  класи-
фикацията на науките, а най-сетне и образование, какви ва-
лидни, устоими предположения относно образованието сме 
способни да направим въз основа на тях? В случая използва-
ният изворов материал ще бъде от мисловна традиция, в рам-
ките на която усилието да се прокара връзка между гръцко-
то философско наследство и „мюсюлманската цивилизация“ 
изисква значително изследователско усилие, доколкото фо-
кусът тук е поставен не върху рецепцията на античността, а 
върху авторитетните дискурси на суннитската „ортодоксия“, 
оставащи извън обхвата на конкретното изследване на Розен-
тал. 

 7 Пак там.
 8 Пак там, рр. 53–54.
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За разбирането на начина, по който връзката между знание 
и образование се разглежда в подобни дискурси, се налагат из-
вестни уточнения. На първо място, особеностите при употре-
бата на основното понятие за знание (‘илм). Както става видно 
при опирането на ключовите текстове на исляма, под „знание“ в 
рамките на вътрешно мюсюлманската парадигма не се възпри-
ема непременно резултатът от упражняването на  познавател-
ната способност на човека. Като ‘илм се схваща нещо, различно 
от античното разбиране за знание, а именно, откровението под 
формата на Корана и Сунната, както и разбирането, „проумя-
ване“, „вникване“ (фиπх) – оттук и в един по-тесен смисъл „мю-
сюлманско право“ – за тяхното приложение при регулирането 
на живота на общността от мюсюлмани (умма)9. В този смисъл 
и Франц Розентал заключава в посветената си на „концепцията 
за знанието в средновековния ислям“ монография, че „[мю-

 9 Вж. например мюсюлмански извори по въпроса, където 
„знанието“ (‘илм) се разглежда в рамките на религиозното 
откровение, като сборниците с хадиси на ал-Бухари (поч. 870) 
[Ал-Бухари. Ал-джāми‘ аτ-τаψūψ, Ал-маφба‘а ас-салафиййа, 
Кайро, т. 1, 1979], Муслим ибн ал-Хадджадж (поч. 875) [Муслим, 
Абу ал-Хусайн. σаψūψ Муслим, Байт ал-афкāр ад-дуўалиййа, Рияд, 
1998] и Абу Иса Мухаммад ибн Иса Ат-Тирмизи (поч. 892) [Ат-
Тирмизи, Абу Иса Мухаммад ибн Иса ибн Саура. Ал-джāми‘ аτ-
τаψūψ, Мактабат ўа-маφба‘ат Муτφафā ал-Бāбū ал-χалабū, Кайро, 
т. 5, 1975], включващи „Книга за знанието“, „Книга за знаещия 
и учещия се“ на Абу Ханифа (поч. 767) [Абу Ханифа [?]. Китāб 
ал-‘āлим ўа-л-мута‘аллим, Маφба‘ат ал-анўāр, Кайро, 1368 сл. 
Хиджра [1948?]], „Добре утъпканият път“ на Малик ибн Анас 
(поч. 795) [Ибн Анас, Малик. ал-Муўаφφа’, Дāр ар-Рийāн ли-
т-турāς, Кайро, 1988], „Сборник на познанието“ на Мухаммад 
ибн Идрис аш-Шафии (поч. 820) [Аш-Шафии, Мухаммад ибн 
Идрис. Джимā‘ ал-‘илм, Мактабат Ибн Таймия, Кайро, 1940], 
„Книга за познанието“ на Абу Хайсама (поч. 849) [Зухайр ибн 
Харб ан-Нисаи, Абу Хайсама. Китāб ал-‘илм, Мактабат ал-
ма‘āриф ли-н-нашр ўа-т-таўзū‘, Рияд, 2001].

сюлманското религиозно] знание“ (‘илм) е ислям“10. Идентична 
формулировка е използвана и за заглавието на глава от моно-
графията с пояснението, че става въпрос за „богословието и 
религиозната наука“ (theology and religious science)11.

На второ място трябва да се вземе предвид, че в езиков 
смисъл ‘илм обозначава терминологично и „наука“, подобно на 
античното гръцко ἐπιστήμη. Затова и се налага съображение-
то, че когато се говори за „знание“, в рамките на мюсюлман-
ската традиция често се има предвид „наука“, а множественото 
число на ‘илм  (‘улζм) се употребява, за да изрази „науки“. Ако 
изходим обаче от тясната антична дефиниция на „знание“ или 
„наука“ (ἐπιστήμη), обвързана с понятието за „научен силоги-
зъм“ и „разсъждение“12, се оказва, че тя не подкрепя непре-

 10 Rosenthal, Franz. Knowledge Triumphant: the Concept of Know-
ledge in Medieval Islam, Brill, Leiden-Boston, 2007, p. 2.

 11 Пак там, р. 70–154. Показателна за разбирането на ‘илм като 
„религиозно знание“ е полемиката по въпроса в българската 
изследователска литература, вж. Тодоров, Тодор П. Забраве-
на та наука. Метафизиката в Арабското средновековие: 
Ал-Кинди, Ал-Фараби, Ибн Сина, „Изток-Запад“, София, 2014, 
където, изхождайки от изказването на Розентал, се прави 
преход към заключението, че „тезата на Розентал, според която 
понятието знание доминира над всички сфери на исляма, се 
препотвърждава и тук, на територията на метафизиката, чиято 
архитектура е подчинена на интелекта и неговата динамика“ [с. 
26] и в крайна сметка „интелектът е освен това и ислям“, [с. 179]. 
На другия полюс обаче стои критиката към подобно схващане, 
утвърждаваща разбирането за ‘илм като религиозно знание, 
търсенето на причината за по-горната „известна неяснота“ в 
„неволен лапсус“ и окачествяването на тази теза като „ефектна 
стилистична фигура“ с прекалено спорна основателност, вж. 
Евстатиев, Симеон. „Предговор. Забравена ли е забравената 
наука?“ в Тодоров, Тодор П. Цит. съч., с. 14–15.

 12 Вж. напр.  Аристотел, „Втора Аналитика“, в Аристотел. 
Съчинения в шест тома, том I, Органон, част II, прев. от 
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менно предаването на ‘илм като „наука“ или съответно мно-
жественото число ‘улζм като „науки“, доколкото отстояването 
на тъждественост между и ‘илм и ἐπιστήμη се оказва пробле-
матично при сравнение с класификацията на знанието при ал-
Газали. Оттук и за предаването на ‘улζм ще бъдат използвани 
и по-общите „видове знание“, „дялове на знанието“. Наред с 
това, трябва да се уточни и че с понятието (‘илм) по смисъла 
на „знание“ и „наука“ езиково се свързват и реалии от обра-
зователното поле като „преподаване“ (та‘лūм), „научаване“ 
(та‘аллум), „учител“ (му‘аллим), „ученик“ (мута‘аллим) и [ре-
лигиозен] „учен“ (‘āлим), тъй като са производни на триконсо-
нантния арабски корен ‘– л – м. 

Горните допускания относно възможни връзки между 
класификацията на науките и образованието ще бъдат прове-
рени чрез близко разглеждане на един от най-представител-
ните текстове на суннизма през аббасидския XI в.: „Съживле-
ние на науките за вярата“ (Иψйā’ ‘улζм ад-дūн)13 на Абу Хамид 
ал-Газали (поч. 1111). Разбирането за ал-Газали като ключова 
фигура за оформянето на схващанията за суннитска „орто-
доксия“ се е превърнало в изследователски труизъм. Тук оба-
че трябва да се спомене и нещо друго, по-специфично и тясно 

старогръцки език Иван Христов, „Захарий Стоянов“, София, 
2009, I, 1, 71b15–26 с определението за „наука“, „знание“, после 
Аристотелевата класификация на науките и определението за 
„знание“ и „наука“ (ἐπιστήμη), по смисъла на което „всяко знание, 
което почива на разсъждението или в нещо му е причастно, е за 
причините и началата, били те по-конкретни или по-прости“ 
[Аристотел, Метафизика, прев. от старогръцки език Николай 
Гочев и Иван Христов, „Сонм“, София, 2000, VI, 1, 1025b5 и 
сл.], както и връзката между понятията за „знание“, „учение“, 
„разсъждение“ и „наука“, [вж. Guthrie, William Keith Chambers. 
A History of Greek Philosophy: Volume 6, Aristotle: An Encounter, 
Cambridge University Press, Cambridge–London–New York, 
1981, р. 130 и сл.].

 13 Ал-Газали, Абу Хамид. Иψйā’ ‘улζм ад-дδн, Дāр аш-ша‘б, Кайро, 
б.д..

свързано с отношенията между „знание“ и „образование“. Ал-
Газали, наред с неговия учител Абу ал-Маали ал-Джууайни 
(поч. 1085), е определян и като един от емблематичните изра-
зители на „спонсорираната от държавата ортодоксия“ поради 
връзката с основаната от везира Низам ал-Мулк (поч. 1092) 
верига от религиозни училища (мадāрис, ед. ч. мадраса)14, въз-
приемани като основно „място за производство на знание“15 в 
периода. Независимо от детайлите около отношенията меж-
ду властта, образованието и изграждането на разбирането за 
„ортодоксия“ в суннизма, ролята на ал-Газали се окачествя-
ва като на най-ключовия „интелектуалец на медресето“ (the 
madrasa intellectual) от епохата на селджуците16. 

В „Съживлението“ на ал-Газали, този opus magnum на 
суннизма от XI в., се обособяват четири големи дяла: пър-
вият обхваща „ритуалните предписания“ (‘ибāдāт), втората 

 14 Тук, както и по-нататък, вместо арабския термин мадраса, ще 
бъде използван утвърденият в българската изследователска 
литература вариант медресе, зает от османски език. В 
западната изследователска литература съществуват редица 
термини, обозначаващи този тип образователна институция: 
„академия“ [Academien, вж. Wüstenfeld, Ferdinand. Die Acade-
mien der Araber und ihre Lehrer, Göttingen, Vandenhoeck und 
Ruprecht, 1837], „колеж“ [вж. Makdisi, George. The Rise of Col-
leges. Institutions of Learning in Islam and the West, Edinburgh 
University Press, Edinburgh, 1981], „университет“ [пак там, 
р. 292]. Поради обвързаността на тези термини със западни 
образователни институции и тяхната натовареност със 
специфични за западната култура конотации, в настоящето 
изследване няма да бъде използван нито един от тях; най-често 
ще бъде употребяван терминът медресе, като негов синонимен 
израз ще бъде използвано и „религиозно училище“.

 15 Safi, Omid. The Politics of Knowledge in Premodern Islam. Negotia-
ting Ideology and Religious Inquiry, The University of  North Caro-
lina Press, 2006, р. XXV.

 16 Пак там, р. XXXI, вж. също и р. XLII–XLIII, р. L
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практическата регулация на ежедневието (‘āдāт) на вярата, 
докато третата и четвъртата се занимават с „погубващите“ 
(мухликāт) и „спасителните“ (мунджиййāт) неща за право-
верния. От значение тук се явява първата „книга“ от първия 
голям раздел на „Съживлението“, в която ал-Газали посвещава 
на „знанието“ части, свързани с „достойнството на знанието“ 
(фадūлат ал-‘илм) – в които влизат и такива като „достойн-
ството на научаването“ (фадūлат ат-та‘аллум),  „достойн-
ството на преподаването“ (фадūлат ат-тāлūм), доказател-
ства от разум (шаўāхид ‘аπлиййа) относно достойнствата на 
знанието; после, ал-Газали разглежда похвалните (маψмζда) 
и порицаеми (маθмζма) клонове на знанието, „онова, което 
обикновено се смята за похвални науки, но не са такива“, за 
причините хората да пристъпват към спор, детайлното раз-
яснение на злините и рисковете от дискусиите и дебата, ус-
ловията те да бъдат позволени, регулирането на отношенията 
между учител и ученик, след това раздел, посветен на „зли-
ните от познанието“ (āфāт ал-‘илм), качествата на „знаещите 
за отвъдното“ (‘уламā’ ал-āϊира), и накрая – за разума (‘аπл), 
неговите достойнства и видове.

В рамките на постепенното разгръщащото се изложение 
подредба на човешките дейности и занаяти може да бъде от-
крита частично в раздела, посветена на доказателства от разум 
за достойнствата на познанието, преди да бъде напълно раз-
гърната в изреждането на „похвалните“ и „порицаемите“ кло-
нове на знанието. Предшестващите откъси относно достойн-
ствата на знанието, на научаването и преподаването, са изгра-
дени чрез привличането на аргументация от Корана, Сунната 
и преданията (āςāр) на съратниците (аτψāб) на Пророка. До-
колкото знанието представлява най-превъзходното и похвал-
но нещо, твърди ал-Газали, неговото научаване представлява 
търсенето на най-превъзходното, докато неговото препода-
ване – известяването на най-доброто. Защото стремежите, 
целите на човешкия род са положени в тукашния и отвъдния 
свят. Няма порядък в тукашния свят, който да не е свързан с 
този в отвъдния, защото тукашният е встъпление, подготов-
ка за отвъдния, и инструмент, който води към Аллах. Делата 

на тукашния свят се възприемат като организирани чрез чо-
вешките дейности, разделени най-общо на три дяла. На първо 
място, четири основни неща [букв. „корени“, уτζл], без които 
светът не може да устои: земеделието, заради произвеждането 
на храна, шивачеството – заради облеклото, строителството – 
заради жилищата – и управлението [букв. „политика“, сийāса] 
– заради уреждането на обществото и отношенията, както и 
съдействието относно употребата на средствата за препита-
ние. Второ място заемат онези занаяти, които са подчинени 
и спомагателни спрямо споменатите в първата категория ка-
то обработването на желязо, което обслужва земеделието и 
множество други. На трето място са такива дейности, които 
допълват (мутаммима) основните, както например смилането 
на брашно и производството на хляб допълват земеделието, 
или например както тъкачеството се отнася към шивачество-
то. Подредбата на дейностите се сравнява с отношението на 
частите на човешкото тяло към цялото: или са основни като 
сърцето, черния дроб и мозъка, или са спомагателни като сто-
маха, вените, артериите; или пък са допълващи, например но-
ктите, пръстите, веждите. Най-превъзходните измежду тези 
занаяти са основните, а измежду тях най-достойна е полити-
ката и отношенията между хората17.  Затова и тя изисква от 
онзи, който се занимава с нея, пълнота, съвършенство (камāл) 
по начин, по който не го изискват другите занаяти. 

Политиката, която има за цел да напътва хората към правия 
път в тукашния и отвъдния свят, на свой ред се дели на четири 
степени. Първата е най-висша и представлява „политиката“-
управление на пророците, тяхната власт както над елита 
(ϊāττа), така и над простолюдието (‘āмма) в скритото и явното 
[мислите и действията?, κāхир ўа-бāφин]. Вторият е тази на ха-
лифите, владетелите и султаните – властта над простолюдието 
и елита, но само над външните им действия. Третият е тази на 
„знаещите“ [но също и „религиозните учени, улемите (‘уламā’)] 
за всемогъщия Аллах, които са наследници на пророците [яв-
но препратка към хадиса със сходно съдържание, бел. моя., 

 17 Ал-Газали, Цит. съч., с. 22.
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А.Ш.]18 – и те владеят само над мислите, вътрешното на елита, 
тъй като разбирането на простолюдието не може да се издигне 
дотам, че да се ползва от тях. И четвъртият – тази на пропо-
ведниците (ўу‘‘āκ, ед. ч. ўā‘иκ) – които пък упражняват власт 
над мислите, „вътрешното“ само на простолюдието. След про-
рочеството най-превъзходният измежду четирите занаята е 
оповестяването на знанието (ифāдат ал-‘илм), отвръщането 
от порицаемите неща в моралните норми (аϊлāπ) и напътване-
то към похвалните – и това се има предвид под „преподаване“. 

И тъй, според ал-Газали, това са най-достойните видове 
занаяти, тъй като достойнствата на един занаят се познават 
чрез три критерия. На първо място, разглеждането на ес-
тествената способност [букв. „инстинкт“, ξарδза], чрез която 
се достига до извършването на тази дейност – например, в 
случая на превъзходството на „рационалните науки“ (‘улζм 
‘аπлиййа) над езиковите – тъй като мъдростта се познава чрез 
разума (‘аπл), а езика – чрез слуха. А разумът е по-достоен от 
слуха. На второ място, чрез разглеждане на ползата от него, 
като например превъзходството на земеделието над бижу-
терството. И на трето, чрез разглеждане на обекта на тяхното 
действие – тъй както бижутерството превъзхожда обработ-
ката на кожа – тъй като обектът на първото е златото, а на 
второто – кожата на труп. 

И не е тайна, твърди суннитският богослов, че науките 
за вярата (‘улζм дδнийа) са проумяването (фиπх) на пътя към 
отвъдното, и се узнават чрез пълнотата на разума и чистотата 
на интелекта – а разумът е най-превъзходното измежду ка-
чествата на човека, тъй като чрез него се приема оказаното 
доверие от Аллах и се достига до приближаване към Него. Що 
се отнася до неговата полезност, не може да има съмнение в 
това, защото плодът на знанието е щастието в отвъдното. А 
пък относно обекта му, ползата от него не може да се отрече, 
защото учителят се занимава със сърцата и душите на хората 

 18 Тук ал-Газали цитира достоверното (τаψūψ) според мюсюл-
маните предание от пророка Мухаммад с аналогично съдър-
жание, вж. напр. ал-Бухари, Цит. съч. с. 41.

– а най-достойното нещо на земята е човешкият род; а пък 
най-достойната част от същността му е неговото сърце. Учи-
телят се занимава с неговото усъвършенстване, пречистване 
и напътване към близостта на Аллах. Затова и преподаването 
на знанието е начин за поклонение (‘ибāда) на Аллах, както 
и най-висша форма на наместничество (ϊилāфа)19 – извод, с 
който приключват „доказателствата от разум“, преди да се 
премине към същинското изграждане на структурата на зна-
нието с неговите видове.

Класификация на видовете знание 

Видове знание, които са индивидуално задължение 
(фард ‘айн)

Ал-Газали цитира известния хадис, според който „търсе-
нето на знанието е задължение на всеки мюсюлманин“, както 
и заръката на Мухаммад „търсете знанието, дори и в Китай!“. 
Съществуват различни мнения относно типовете познание, 
които са индивидуално задължение за всеки вярващ (фард 
‘айн)20, затова и около двадесет отделни групи относно този 
въпрос. Всяка група смята за задължително (ўаджиб) онова 

 19 Ал-Газали, Цит. съч., с. 23.
 20 Трябва да се уточни, че суннитското право разграничава два 

типа религиозни задължения. Първият е описаното тук „ин-
дивидуално религиозно задължение“ (фард ‘айн), представля-
ващо абсолютно задължителните обязаности, които трябва 
да бъдат изпълнени от всеки член на мюсюлманската общ-
ност поотделно. Вторият вид са „колективните задължения“ 
(фардкифβйа), чието изпълнение от достатъчен брой предста-
вители на общността освобождава останалите от тях. Вж. на-
пр. Juynboll, Theodoor Willem. “Fard”, The Encyclopaedia of Islam, 
vol. 2, E.J.Brill, Leiden, 1991, p. 790..
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знание, в което е специализирана21. На Абу Талиб ал-Макки 
(поч. 998)22 се приписва определението, че това е знанието в 
предания като това на Мухаммад, че „ислямът бе изграден 
върху пет [неща]23: свидетелството (шахāда), че няма друго 
божество, освен Аллах“ – и така до края на хадиса – тъй ка-
то тези петте са задължителни (ўāджиб). Затова знанието за 

 21 Според богословите (мутакаллимζн), например, пояснява 
авто рът, това е „спекулативното богословие“ (калāм), 
защото чрез него се познава единството на Аллах,  неговата 
същност и атрибути (τифāт), според юристите – правото 
(фиπх), защото чрез него се узнават ритуалните обязаности 
(‘ибāдāт), забраненото (ψарāм) и позволеното (ψалāл), онова, 
което се запрещава и разрешава в отношенията между хората 
(му‘āмалāт). Тълкувателите (муфассирζн) и занимаващите 
се с хадиси (муψаддиςζн) твърдят, че това е „знанието“ [още и 
„наука“, и в двата случая ‘илм] за Писанието и Сунната, тъй като 
чрез тях се достига до всички останали видове знание. Някои от 
мистиците (мутаτаўўифа) твърдят, че се има предвид знанието 
на [Божия] раб за неговото духовно състояние (ψāл) и отношение 
с Аллах, а пък според други е знанието за пречистването (иϊлāτ), 
страданията на душата и отграничаването на последователите 
на Аллах от тези на дявола, а според други това е знанието за 
езотеричното (бāφин).

 22 Абу Талиб Мухаммад ибн Али ал-Харисиал-Макки, богослов 
и мистик, чието съчинение „Препитанието на сърцата“ (οζт 
ал-πулζб) представлява един от основните източници на 
„Съживлението“ на ал-Газали.

 23 Става въпрос за петте „стълба“ на исляма, тук ал-Газали цитира 
частично хадис, чието пълно съдържание гласи „Ислямът бе 
изграден върху пет [неща]: свидетелството (шахāда), че няма 
друго божество, освен Аллах, и че Мухаммад е Пратеникът 
на Аллах, изпълняването на молитвата (τалāт), даването на 
молитвата (закāт), поклонението (ψаджж) и поста (τаўм) по 
време на [месец] рамадан.“ [Вж. напр. ал-Бухари. Цит. съч.,  
с. 20.]

начина на тяхното изпълнение (‘амал) и начина, по който са 
задължителни (кайфиййат ал-ўуджζб), е задължително24.

Според вече споменатото от ал-Газали, знанието се раз-
деля на два типа – знание относно откровението (мукāшафа) 
и знание относно практическите отношения в религията 
(му‘āмала). Тази част от „Съживлението“ се посвещава на 
практическите отношения. В техните рамки клоновете на за-
дължителното познание се разделят на три вида – свързани 
с изповядването на доктрина (и‘тиπāд), действие (фи‘л) или 
забрана (тарк). Като първо задължение за мюсюлманина се 
смята заучаването на „двата израза“ (калиматāн) на изповяд-
ването на вярата и разбирането на значението им: „Няма дру-
го божество, освен Аллах“ и „Мухаммад е Неговият пророк“. 
Не е нужно да се изследва подробно, разисква или търси до-
казателства (адилла, ед. ч. далāл) за това, а да се приема без 
съмнения. Тъй като Мухаммад е сметнал за достатъчно да из-
исква от „грубоватите араби“ (аджлāф ал-‘араб) приемането 
и потвърждаването на изповедта на вярата без доказателства, 
или нещо друго нужно отвъд това. Така, ако умре някой, из-
повядвайки това, ще умре в подчинение на Всемогъщия Ал-
лах, без да има нечестие. Що се отнася до свързаните с дейст-
вие (фи‘л), измежду тях се нареждат такива като действията, 
свързани с ритуалната чистота (φахāра) и молитвата (τалāт), 
поста (τаўм), милостинята (закāт) и поклонението (ψаджж)25.

Знанието за различните видове забрани (турζк, ед. ч. 
тарк) обаче се разглежда в зависимост от човека, комуто са 
наложени. Така например, изтъква ал-Газали, немият не е 
длъжен да знае забранените в словото неща, на слепия не мо-
же да бъдат забранени неща, които изискват зрение, на беду-
ина да се забраняват неща, свързани с пребиваване в къщи 
(масāкин, ед. ч. маскан) – всички тези забрани зависят от на-
ложеното от случая. За задължително се смята, обаче, науча-
ването на постановки, свързани с пряк досег на правоверния 
с неща като ядене и пиене – пример би бил град, в който се пие 

 24 Пак там, с. 24.
 25 Пак там, 25–26.
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вино и се яде свинско месо, та в такива случаи се налага да се 
обърне внимание на тази забрана и тя да се усвои. Що се отна-
ся до вярванията и действията на сърцата, знанието относно 
тях следва да бъде според мислите: например, ако някой бъде 
сполетян в мислите си от съмнение в смисъла на двете части 
на шахāда-та, би следвало да е задължително за него да научи 
онова, което ще способства за премахването на съмнение-
то26. В това и се обобщава смисълът на задължителното зна-
ние – „знанието за начина на извършване на задължителното 
действие (ал-‘амал ал-ўāджиб) – защото който е узнал какво е 
задължителното действие и кога, той е научил знанието, кое-
то е задължение за всеки вярващ (фард ‘айн)“. В този смисъл, 
премахването на порицаемите страни от поведението на мю-
сюлманите е също въпрос на знанието, наложително за всеки 
вярващ – а „не е  възможно тяхното премахване, освен чрез 
знанието на техните качества [букв. „определения“, ψудζд] и 
причини за тях, признаците им и знанието за излекуването от 
тях, тъй като онзи, който не познава злото, се натъква на него; 
лечението представлява противопоставянето на една причи-
на с нейната противоположност – и как ще бъде това възмож-
но, ако не се познава причината и следствието?“ 

Сред нещата, на които трябва да бъдат научени мюсюл-
маните, са и вярата в Рая и Ада, Съдния ден и възкресение-
то, които представляват допълнение на изповедта на вярата 
(шахāда). Това е нужно, тъй като трябва да се разбере и про-
роческото послание на Мухаммад, както и това, че който се 
подчини на Аллах и Пратеника му, влиза в Рая (джанна), а 
който им се противопостави, отива в Огъня (нāр). И накрая, 
трябва да се знае, че когато Пророкът е казал „Търсенето на 
знанието е задължение на всеки мюсюлманин“, думата „зна-
ние“ е с определителен член [ал-‘илм, „знанието“]27, тъй като 
се има предвид само знанието за действията, за които се знае, 

 26 Пак там. 
 27 Пак там, с. 27. 

че са задължителни за всеки мюсюлманин, така ще стане ясно 
и времето, когато те трябва да се извършват28. 

Видове знание, които са колективно задължение 
(фард кифāйа)

Едно задължение, твърди ал-Газали, може да бъде отли-
чено от нещата, които не са [задължителни], само чрез избро-
яването на дяловете на знанието (аπсāм ал-‘улζм). А видовете 
знание към този тип задължение, се делят на „религиозни“ 
(шар‘иййа)29 и „нерелигиозни“ (ξайр шар‘иййа). „Религиозни“ 
са тези, които са дадени чрез пророците, до тях не се достиг-
на чрез напътствието на разума (‘аπл) като например арит-
метиката (ψисāб), по пътя на експерименталната опитност 
(таджриба) – като да речем медицината (φибб), или пък чрез 
слушането като езика (луга). 

„Нерелигиозните“ дялове на познанието се разделят на 
похвални (маψмζд), порицаеми (маθмζм) и позволени (мубāψ). 
Похвалните са тези, които се свързват с постигането на бла-
годенствие в делата на този свят като медицина или аритме-
тика, а те се делят на такива, които са колективно задължение 
(фард кифāйа) и такива, които не са задължение, а са нещо до-
пълнително (фадδла). Измежду тези, които са задължителни, 
са такива, без които не могат делата на този свят – като меди-
цината, необходима заради поддържането на тялото, аритме-
тика – нужна заради различните видове отношения, сделки 
(му‘āмалāт), разделяне на наследства, завещания и пр. Раз-
лични видове занаяти също спадат към тях: като ковачество, 
тъкачество, политика, също шивачество и слагане на вендузи 
и кръвопускане (ψиджāма) като се изтъква, че „ако в един град 
няма такива, които да извършват кръвопускане (ψуджжāм), 
жителите му ще бъдат застигнати от погибел бързо“. Онези 
дялове на знанието пък, които са нещо допълнително, без да 
са задължение, са например задълбочаването в тънкостите 

 28 Пак там, с. 28. 
 29 Или „свързани с религиозния закон“ (шар‘).
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на изброените науки, без които може, но пък принасят пол-
за като подсилват онова, от което има нужда. Порицаемите 
(маθмζм) дялове на знанието са магията, използването на та-
лисмани, науката за шарлатанските фокуси (ша‘баθа) и илю-
зии (талбδсāт). Позволените (мубāψ) са например знанието 
за поезията, ако в нея няма сквернословия, историята и други 
подобни. 

Религиозните науки са похвални по принцип, но е въз-
можно да бъдат объркани с такива, които са порицаеми30, та 
затова се разделят на похвални и порицаеми. Похвалните са 
„корените“ на вярата (уτζл), техните „разклонения“ (фурζ‘), 
„предпоставящите“ (муπаддимāт) видове знание и „допълва-
щите“ (мутаммимāт). „Корените“ (уτζл) са четири на брой – 
„Книгата на Аллах“ – Коранът, Сунната, консенсусът на общ-
ността (иджмā‘) и преданията на съратниците на Мухаммад 
(аςāр аτ-τаψāба). „Разклоненията“ (фурζ‘) са разбирането на 
„корените“ не според прекия смисъл на техните значения, а 
чрез употреба на разума да се схваща от тях нещо различно 
от буквалното им значение31. И този тип познание се разделя 
на два вида – първият е този, който се свързва с уредбата на 
делата на този свят (дунйā), съдържа се в книгите по ислямско 
право (фиπх), с него се занимават юристите (фуπахā’) и улеми-
те (‘уламā’) на този свят. Вторият се свързва с постигането на 
свързаните с отвъдното блага (маτāлиψ ал-āϊира), състоянията 
на човешкото сърце, онова, което е угодно на Аллах, онова, 
което е порицаемо.

„Предпоставящите“ (муπаддимāт) науки са тези, които 
служат като инструмент – например науката за езика и грама-
тиката, които са просто средство за познаването на Писание-
то и Сунната. Сами по себе си науката за езика и граматиката 

 30 Пак там. 
 31 Например, пояснява ал-Газали, казаното от Мухаммад, мир 

да бъде нему, че „шериатският съдия да не отсъжда, докато 
е гневен“, да означава, че не може да отсъжда, докато 
сдържа ходенето си по малка нужда, гладен е или страда от 
болест, пак там, с. 29.

не са измежду „религиозните“ науки, но поради Свещения за-
кон трябва да се изучават в дълбочина, тъй като този закон е 
даден чрез езика на арабите – и всеки вид закон може да бъде 
изявен само чрез език, та затова и този език става инструмент. 
От тези инструменти е и науката за писанието и калиграфи-
ята, но те не са задължително-необходими (дарζрū), тъй като 
Мухаммад е бил неграмотен (уммδ)32.

„Допълващите“ (мутаммимāт) пък са такива като нау-
ката за Корана (‘илм ал-οур’āн), която се разделя на дялове, 
свързани с произношението (лафκ) – например, научаването 
на различните четения и начини за произнасяне на буквите – 
и дялове, свързани със смисъла (ма‘нā), като тълкуването на 
Корана (тафсūр), който се осланя на авторитетната традиция 
(наπл). Защото езикът сам по себе си не може да бъде незави-
сим и да спомогне за узнаването на неща като „отменящото 
и отмененото“ (нāсиϊ ўа-мансζϊ), „общото и частното“ (‘āмм 
ўа-ϊāττ), [смисъла на] текста [ан-наττ, на Корана и Сунната], 
тяхното явно, външно, буквално (κāхир) значение и начина 
на тяхната употреба: нещо, което се нарича „основи на пра-
вото“ (уτζл ал-фиπх), която пък обхваща също и Сунната. В 
„допълващите“ дялове на знанието попадат неща, свързани с 
преданията на съратниците (āсāр) и знанието за исторически 
събития (аϊбāр), „науката за житията и биографиите“ [‘илм ар-
риджāл, букв. „знание за мъжете“] на видните представители 
на мюсюлманската общност (умма), техните имена и генеало-
гии, имената на съратниците на Пророка и техните качества, 
както и знанието за отсъждането относно достоверността 
на разказвачите на предания (ал-‘адāла фū р-руўаφ), за да се 
отличават недостоверните предания от достоверните [букв. 
„слабите от силните“], както и отличаването на предания с 
прекъсната верига на предаване (мурсал) от тези с непрекъс-
ната верига до Пророка (муснад)33.

И тук ал-Газали се впуска в пространно изложение относ-
но мястото на правото (фиπх) измежду клоновете на знанието 

 32 Пак там, с. 29.
 33 Пак там, с. 30.
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и обосновката на неговата значимост в уреждането на делата 
на общността в тукашния свят. „Защо, би запитал някой, си по-
ставил правото сред „науките“, свързани с тукашния свят, как-
то и юристите (фуπaхā’) сред учените (‘уламā’) на този свят?“ 
Обяснението за това се свързва с разгръщането на свързан със 
сътворението на човека аргумент: Аллах е направил Адам от 
пръст, сътворил е поколението му и рода му от глина (φδн)34 
и „изтласкваща се вода“ (мā’ дāфиπ)35, извадил го е от чреслата 
към утробата, сетне в тукашния свят (дунйā), а сетне до гро-
ба, а от гроба – към Съда, оттам – към Рая или Ада. И това е 
началото на човешкия род, сетнините им и обиталищата им. 
А тукашният свят е създаден като подготовка за онова, което 
идва после, и място, където да се придобият ползи за отвъд-
ното. И ако биха били придобити чрез справедливост, тогава 
биха престанали противоречията, а юристите (фуπахā’) щяха 
да останат бездейни, но хората го правят заради страстите си, 
от което се пораждат противоречия. Затова възниква нужда 
от владетел (сулφāн), който да ги управлява и насочва – а за 
владетеля е възникнала нужда да има и закон (πāнζн), според 
който да ги ръководи. А юристът (фаπδх) е онзи, който при-
тежава познание [букв. „знаещият“, „учен“, ‘āлим] за закона на 
управление (πāнζн ас-сийāса) и как да посредничи (таўассуφ) 
между хората, ако влязат в конфликт заради страстите и жела-
нията им. И по силата на това, юристът е учител на владетеля, 
негов наставник по пътя към управлението над хората и отсъж-
дането между тях в делата на тукашния свят. Затова и според 
ал-Газали правото (фиπх) е свързано също с религията (дδн), 
но не самоцелно, заради него самото, а посредством тукашния 
свят, защото тукашният свят е подготовка (мазра‘а) за отвъд-
ния; и религията е непълна без тукашния свят, като управле-
нието над света (мулк) и религията (дδн) са близнаци. Защото 
религията е основата (аτл), а властта (сулφāн) – пазач. И онова, 
което няма основа, ще погине, а онова, което няма пазач – ще 
се изгуби. Управлението (мулк) не може да се осъществи без 

 34 Вж. напр. Коран, 6:2, 7:12.
 35 Коран, 86:6.

владетел (сулφāн) – а начинът за регулирането (дабφ) на отно-
шенията е по пътя на отсъждането чрез правото (фиπх). Също 
така, управляването [букв. „политика“, сийāса] над хората не 
принадлежи строго към „науката за религията“ (‘илм ад-дδн), 
но религията не може да бъде пълна без него – така е и знание-
то за начина на управление36. Защото е известно, че поклоне-
нието (ψаджж) може да се случи само ако има охрана на кер-
ваните, която да пази от бедуините-араби по пътя. Но покло-
нението е едно, следването на пътя към поклонението е друго, 
охраната, без която не може да се случи поклонението, е трето 
нещо, а познаването на начините за охраняване, тънкостите и 
законите й – нещо четвърто. А крайният резултат от занаята 
на правото (фанн ал-фиπх) е познаването на начините за упра-
вление и охрана (ψирāса). Задачата на юриста е да разглежда 
няколко аспекта, които са близко до отвъдния живот – исля-
ма, молитвата, милостинята и отличаването на позволеното 
от забраненото. Обаче ако се разсъждава относно начина, по 
който юристът ги разглежда, ще се разбере, че той ги разглеж-
да само в проявленията в тукашния свят, не в отвъдния. 

Що се отнася до исляма, юристът разсъждава [букв. „го-
вори“, „диалогизира“, включително и „обсъжда спекулативно“, 
такаллама] за онова, което е правилно в него, онова, което но-
си развала, както и към неговите условия (шурζφ), но само във 
връзка с неговия външен израз (букв. „език“, лисāн). Сърцето 
(πалб) обаче не попада в правомощията на юриста (ўилāйат ал-
фаπδх), тъй като Мухаммад е отделил от тях онези, които владе-
ят меча и упражняват властта, според казаното: „А изпитал ли 
си сърцето му?“, на онзи, който е убил човека, изповядал исляма 
– с оправдание, че той е казал това от страх пред меча. Но юрис-
тът отсъжда относно правилността на вярата в исляма под сен-
ките на мечовете, при все че знае, че мечът не може да разкрие 
истинността на намеренията на човека, нито пък ще отстрани 
от сърцето му невежеството и объркаността. И все пак, той е 
съветник на онзи, който владее меча. Защото мечът се простира 

 36 Пак там, с. 30. 
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към врата на човека, а ръката – към неговия имот; а изповедта на 
исляма с език може да опази и врата му, и имота му, докато все 
още има врат и имот. Това е в тукашния живот37. Затова и Муха-
ммад казва: „Беше ми повелено да се сражавам с хората, докато 
не кажат „Няма друг бог, освен Аллах, и Мухаммад е неговият 
пратеник. И ако го кажат, са опазили от мен кръвта си и имотите 
си“. Само че в отвъдното имотът не принася полза, а само оза-
рението на сърцата, техните съкровени помисли и искреността 
им. И това  не принадлежи към занаята на правото – та ако би 
се задълбочил в тях един юрист, би го направил тъй както би 
се задълбочил например в „спекулативното богословие“ (калāм) 
или медицината, излизайки извън полето на своите занимания. 

Относно ритуалната молитва, юристът може да каже дали 
е извършена правилно, без значение дали онзи, който я изпъл-
нява, е бил небрежен от началото до края, мислел е за своите 
сделки и дела на пазара – това е молитва, от която няма полза 
в отвъдното, тъй както простото изповядване на исляма устно 
няма смисъл. Но юристът може да отсъди дали е била правил-
но изпълнена откъм формална гледна точка, откъм действия и 
така човекът е предпазил себе си от смърт или друго наказание. 
Що се отнася обаче до боязънта в сърцето при заставането пред 
Аллах, тя се отнася до делата на отвъдния свят, чрез които се 
осмисля външното действие. Това не е предмет на юриста, и ако 
той го разглежда, би излязъл извън полето на занаята си. Подоб-
на е ситуацията и при разглеждането на милостинята (закāт), 
където предмет на дейността на юриста са отново външните 
обстоятелства – например, отказът от даването й, при което се 
налага управителят да я вземе насила (πахран). При третирането 
на въпроси, свързани с категориите на позволеното и забране-
ното, отдалечаването от възбраненото (ψарāм) се смята за част 
от религията. В същото време се различават четири категории 
благочестие (уара‘), от която само първата се отнася към полето 
на действие на юристите – свързаната с избягването на външ-
ния, явно забранен грях (ψарāм κāхир) и предпазването от него. В 
нейната област влиза и признаването на достоверност при сви-

 37 Пак там, с. 31. 

детелстване [в съда] (‘адāлат аш-шахāда), съответно и услови-
ята, при които това става непозволено, невъзможно38. Юристът 
няма право да говори за неща, свързани с вътрешните разполо-
жения на сърцето – ненавист, омраза – или отнасящите се до 
тях действия, а само до онези, които възпрепятстват външното 
прилагане на принципа на справедливостта (‘адāла); затова и це-
лият диапазон, покрит от дейността на юриста, е свързан с ту-
кашния живот, въпреки че странично може да навлезе в области 
на познанието като медицина, математика, богословие (калāм), 
тъй както философията [тук обозначена общо като „мъдрост-
та“ (ψикма)] може да бъде свързана с граматиката или поезията. 
Споменава се и казаното от Суфян ас-Саури: как е възможно ня-
кой да смята, че е свързано с отвъдното знанието относно раз-
вода, даването под наем или обмяната на пари? „Който смята, 
че чрез тези неща ще се приближи до Всевишния Аллах, е луд!39“

В такъв случай, реторично продължава ал-Газали, някой 
би запитал как е възможно да се приравняват медицината и 
правото въз основа на това, че са класифицирани като дялове 
на знанието, свързани с тукашния свят? Между тях обаче със 
сигурност съществуват разлики. Правото (фиπх) е по-достой-
но поради три неща40. Първо, то е религиозна наука, която 
произхожда от пророчеството (нубууа), за разлика от меди-
цината, която не е измежду религиозните науки. Второ, никой 
измежду хората, които следват пътя към отвъдния живот, не 
могат без него – нито здравите, нито болните. А от медици-
ната имат нужда само болните. И трето, правото е близко до 
науката за пътя към отвъдното, тъй като се занимава с дейст-
вията, произтичащи от сърцето на човека – като действията 
на сетивата и телесните части (джауāриψ) са ясно свързани 
със сърцата, които са предмет на разглеждане на дяловете от 
знанието, свързани с отвъдното41. 

 38 Пак там, с. 32. 
 39 Пак там, с. 33. 
 40 Пак там, с. 34. 
 41 Пак там. 
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Знанието, свързано с пътя към отвъдното пък се разде-
ля на две части: „наука за разкриването“ (‘илм ал-мукāшафа) и 
„наука за практическите отношения“ (‘илм ал-му‘āмала). Пред-
мет на „науката за разкриването“ е езотеричното (бāφин), 
представляващо целта на всички науки, „знанието на прибли-
жените до Аллах“. „Науката за разкриването“ се описва като 
„светлина, която се появява в сърцето след очистването му 
от порицаемите му характеристики, чрез която светлина се 
разкриват много неща, чийто названия са били чувани пре-
ди, но към тях са били добавяни неясни значения; а сега те се 
изясняват, докато се достигне до истинското знание относно 
същността на Аллах и Неговите вечно пребъдващи, съвърше-
ни атрибути“42. Този тип познание се изразява в прозрение на 
смисъла на свързани с вярата области43. Описанието му е по-
стигнато чрез употреба на езотерични метафори, характерни 
за езика на ислямския мистицизъм: „огледалото на сърцето“ 
се „полира от скверностите“, които представляват „булото 
(ψиджāб), скриващо Аллах и знанието за неговите атрибути и 
дела“, то се „пречиства от страстите“. Няма друг път към то-
ва, освен чрез дисциплина (рийāда), научаване [букв. „знание“, 
‘илм] и преподаване (та‘лδм). Но този вид познание, продъл-

 42 Пак там. 
 43 Тук попадат знание за области като създаването на тукашния 

и отвъдния свят, въздигането на отвъдния свят над тукашния, 
разбирането на пророческата мисия на Мухаммад, смисъла 
на откровението (ўаψйи), Сатаната (аш-шайφāн), смисъла на 
словата на ангелите и дяволите, начина, по който дяволите 
враждуват срещу човека, явяването на ангелите на пророците, 
начинът, по който откровението достига до тях, знанието 
за царството на небесата и на земята, знанието за сърцето, 
сблъсъка на ангелските и дяволските войнства, отликите 
между следовниците на Аллах и на Сатаната, знанието за 
отвъдното, Рая, Ада, мъчението на гроба (‘аθāб ал-πабр), 
[моста] Сират [над адския огън], „отсъждането“ (мδзāн) и 
„равносметката“ (ψисāб) и редица други реалии, свързани с 
отвъдното битие на мюсюлманина [пак там, с. 34].

жава ал-Газали, не е описан в „книгите“, а за него не говорят 
онези, които са удостоени с него, освен помежду си, и съ-
участват в него чрез напомняне (муθāкара) и тайно разкрива-
не (исрāр)44. „Науката“ за практическите отношения (‘илм ал-
му‘āмала) пък обхваща похвални дялове на знанието45, наред 
порицаеми такива46, също изредени в подробности47. Отново 
се изтъква, че тези дялове на познанието не попадат в пряката 
област на действие на юристите, които на свой ред са посвете-
ни на разглеждането на „индивидуалните задължения“ (фард 
‘айн) на членовете на мюсюлманската общност (умма) и оно-
ва, което способства за благата на този свят (τалāψ ад-дунйā)48.

С оглед на така очертаните дялове на познанието ал-Га-
зали проблематизира друг въпрос. След такъв обстоен пре-
глед, защо остават две области, които не са отнесени към 
никой дял – „спекулативното богословие“ (калāм) и фило-
софията (фалсафа) и не са определени като „похвални“ или 
„пори цаеми?“ Въпреки че ал-Газали прибягва до методите на 
спекулативното богословие, което подпомага опазването на 
правоверието – пример за това може да бъде открит в откъ-
сите относно достойнството за познанието „според свидетел-

 44 Пак там, с. 35.
 45 Например търпението, благодарността, страха, надеждата, 

благочестивото задоволство, аскетизма, богобоязънта, 
убеденост, щедрост, знание за Аллах във всички обстоятелства, 
добронравност, искреност, чисти намерения, да се познават 
какво представляват в същността си, как се постигат, плода от 
тях, техните признаци и как се засилват,  ако са отслабнали. 

 46 Сред тях са недостатъци като страха от бедността, горчиво 
негодувание, завист, измама, тщеславие, желание за дълго-
дневие в света заради наслаждението, гордост, гняв, амбиция, 
скъперничество, възвеличаването на богатите, презирането на 
бедните, отвличането на вниманието от пороците на душата 
към пороците на хората и други. 

 47 Пак там, с. 36. 
 48 Пак там. 
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ствата на разума“49, в изграждането на формалната йерархия 
на дяловете на познанието като че ли този тип богословству-
ване не бива остойностено пропорционално на употребата 
му. Резултатът (ψāτил) от богословието (калāм) са единствено 
полезни доказателства, включени в Корана или „преданията“ 
(аϊбāр); онова, което излиза извън техните рамки, се схваща 
или като форма на порицаеми прения (муджāдала маθмζма), 
представляваща ерес (бид‘а), или като безсмислени препир-
ни върху противоречията между отделните групи, някои от 
които се задълбочават в несвързани с религията неща, непри-
вични за първоначалната ера на исляма. Тогава навлизането в 
подобни области на познанието, твърди ал-Газали, се е смята-
ло за ерес, за разлика от сега, когато възбраненото е станало 
позволено и част от „колективните задължения“.

Предпазливото отношение на ал-Газали към спекулатив-
ното богословие се споделя и по отношение на философията. 
На нея също не е посветено място на отделна „наука“ – тя пък 
се разглежда като съставена от четири компонента.  На пър-
во място стоят геометрията (хандаса) и аритметиката [букв. 
„смятане“, ψисāб], на второ място – логиката (манφиπ), която 
се занимава с изследванията на доказателствата и дефини-
циите. И двата вида се включват в богословието (калāм). На 
трето място са „божествените науки“ [също и „метафизика“, 
илāхиййāт], чийто предмет е „изследването на същността на 
Аллах, пречист да бъде той, и Неговите атрибути, което съ-
що влиза в спекулативното богословие“. Философите, се по-
сочва, не са развили отделен тип наука или знание, а се от-
личават с различни течения, някои от които се отличават с 
неверие (куфр), а други – с ерес (бид‘а). Поставя се акцент на 
рационалното, повлияно от античната философия, течение на 
муатазилизма, който е определен „не като наука, чийто при-

 49 Вж. напр. вж. ал-Газали. Цит. съч., с. 21–22 за изграждането на 
доказателства от разум за „достойнствата на знанието“, също 
и за цялостен обзор на окачествената като „философска тео-
логия“ на ал-Газали вж. Griffel, Frank. Al-Ghazālī’s Philosophical 
Theology, Oxford University Press, 2009.

върженици са група от богослови, посветени на дискусията, 
които се отличават със суетни и неверни учения (маθāхиб), 
както и философите“. И на последно, четвърто  място, като 
съставен компонент на философията, са поставени естестве-
ните науки [или „физика“, φабδ‘ийāт], някои от които про-
тиворечат на религиозния закон и „религията на истината“, 
представляват невежество и не могат да бъдат класифицира-
ни като „науки“50. Другите пък представляват проучвания на 
свойствата на телата, техните специфики, начините за тяхно-
то превръщане и промяна – което е нещо подобно на начина, 
по който лекарите правят проучванията си, тъй като лекарите 
проучват човешките тела, а другите проучват всички остана-
ли тела. Само че медицината е по-достойна, защото е нужна, 
докато физиката – не. И тъй, богословието (калāм) се е пре-
върнало в една от науките, които се смятат за „колективно 
задължение“, тъй като опазва сърцата на простолюдието от 
уловките на еретиците. Това е станало само защото са се поя-
вили много еретици, тъй както се е появила нуждата на човека 
от наемането на охрана на керваните по пътя на ритуалното 
поклонение (ψаджж) заради угнетителството на арабите-бе-
дуини. Та ако те биха престанали с нападенията им, наемане-
то на охрана на керваните вече не би било нужно. Затова и 
е нужно богословът (мутакаллим) да познава ограниченията 
си спрямо религията. Положението му е като на охраняващия 
пътя към ритуалното поклонение. Ако пазачът се отдаде са-
моцелно на охраната, тогава не би се числял към поклонници-
те. Така и богословът – ако се посвети изключително на дис-
кусиите и диспута, без да следва пътя към отвъдното, не би 
се числял измежду знаещите относно религията [„улемите на 
религията“]. Така задачата на богословите (мутакаллимζн) се 
ограничава до опазване на вярата на простолюдието и народа 
(‘аўўāм), а на юристите (фуπахā’) – до съхранението на закона, 
чрез който управителите възспират злото и злодеятелите. За-
това юристите и богословите са удостоени с почест51. 

 50 Пак там, с. 38. 
 51 Пак там, с. 39. 
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След като ал-Газали посвещава усилия да очертае полетата на 
преплитане и влияние между богословието (калāм), философията 
(фалсафа) и правото (фиπх), той предприема стъпка към очертава-
нето на особеностите на отделните правни школи (маθāхиб) чрез 
позоваването на техните епонимни основатели. Според ал-Газа-
ли, те са пет: Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии (поч. 820), Малик 
[ибн Анас] (поч. 795), Ахмад ибн Ханбал (поч. 855), Абу Ханифа 
(поч. 767) и Суфян ас-Саури (поч. 778)52. Всеки от тях е описан като 
„покланящ се [на Аллах], аскет, узнал науките за отвъдното“, но 
най-много внимание е отделено на изтъкването на достойнствата 
на аш-Шафии53, даже и от устата на Ахмад ибн Ханбал, според ко-
гото „аш-Шафии беше като слънцето за света“54. След пространно-
то описание – в което на всеки от основателите на школа по право 
е отделено знаково място, начело с аш-Шафии, завършвайки със 
Суфян ас-Саури, се разграничава между аш-Шафии, Малик и Абу 
Ханифа от една страна, и Ахмад ибн Ханбал и Суфян ас-Саури 
от друга. Изтъква се, че последователите на последните двама са 
най-малко на брой в сравнение с останалите – но пък са най-из-
вестни с аскетизма и благочестието си55.

Заключение
По-горната класификация на науките в „Книгата за зна-

нието“ от „Съживлението“ не са единствените места, в които 
Абу Хамид ал-Газали разглежда косвено или пряко свързани с 
образованието теми. Собственообразователна проблематика 
се засяга и в „Книга за възпитанието на душата“ (рийāдат ан-
нафс), също от „Съживлението“, „Балансът на делата“ (Мūзāн 
ал-‘амал), „О, младежо“ (аййухā уалад), кратко съчинение с 

 52 Пак там, с. 41. 
 53 Пак там, с. 42–45, вниманието, отделено на аш-Шафии е обяс-

нимо с оглед на това, че ал-Газали следва неговата правно-бо-
гословска школа. 

 54 Пак там, с. 45.
 55 Пак там, с. 48. 

поучителна тематика, както и други негови произведения56. В 
„Книга за познанието“ обаче откриваме най-консистентно и 
подробно изградената теоретична рамка на възприятието на 
свързани със знанието теми, а оттук и осмислянето на дей-
ностите, участниците, начините на предаване на познание-
то, тоест – образованието. Подобна е ситуацията и с класи-
фикацията на науките. Както посочва Александър Трайгер в 
проучването си по въпроса на класификацията на науките и 
„най-висшата теоретична наука“ при ал-Газали, суннитският 
богослов изгражда не по-малко от седем начина за система-
тизиране на знанието в съчиненията си57. Всички те имат раз-
лично ниво на детайл и като че ли обслужват различни цели. 

Докато в „Целите на философите“ (Маπāτид ал-фалāсифа)58 
се разгръща систематизация на дяловете на знанието според 
критикуваните възгледи на философите (фалāсифа), по влияни 
от античната традиция, в „Съживлението“ се очертава напълно 
различен подход. Тук наблюдаваме най-подробната йерархична 
структура измежду всички подредби, които ал-Газали съставя. 
И все пак погледът към нея разкрива показателни диспропор-
ционалности, при които се забелязва, че схемата59 далеч няма за 
задача изчерпателно да представи всички  „науки“ и като че ли 
преднамерено се оттласква от античното наследство. Липсват 
например подробности относно естествените науки като физи-
ка, математика, медицина, които са изтласкани на заден план и 
са само частично дефинирани, често пъти чрез сравнения с по-

 56 Вж. Giladi, Avner. „Islamic Educational Theories in the Middle 
Ages: Some Methodological Notes with Special Reference to al-
Ghazali“, Bulletin of the British Society for Middle Eastern Studies, 
vol. 14, No. 1 (1987), р. 4.. 

 57 Вж. Treiger, Alexander. „Al-Ghazalı’s Classifications of  the 
Sciences and Descriptions of  the Highest Theoretical Science“, 
Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, cilt 16 sayı 30 (2011/1), 
XX–XX, ss. 1–33.

 58 Ал-Газали, Абу Хамид. Маπāτид ал-фалāсифа, ал-Маφба‘а ал-
маψмζдиййа ат-тиджāриййа би-л-Азхар, Кайро, 1936. 

 59 Вж. схемата в приложението. 
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важните дялове на познанието като „религиозните науки“; зана-
ятите са само мимоходом и илюстративно споменати. „Спекула-
тивното богословие“ (калāм) и философията (фалсафа) са знако-
во пренебрегнати – докато първата „наука“ придобива стойност 
единствено доколкото се опира на Корана и Сунната, на филосо-
фията не е отреден статус на отделна наука чрез нейното деком-
позиране до четири отделни клона на знанието. Не може да се 
твърди, че става въпрос за класификация, издигаща претенции 
за всеобхватност, а за изграждане на концептуален скелет, в кой-
то се очертават смислови ядра, степенувани по важност. 

Цялостната структура на знанието, а оттук, връщайки се 
към твърдението на Розентал за установяването на връзката 
между науките в „структурата на света“60, се възприема през 
призмата на задълженията на уммата, чиято цел е положена 
в постигането на „отвъдния живот“. Оттук и осмислянето 
на всеки дял на познанието се извършва според степента, до 
която той спомага за постигането на тази цел в есхатологичен 
план. Тук правото (фиπх) придобива първостепенна значи-
мост, въпреки че „Съживлението“ не е предвидено като соб-
ствено юридически наръчник от порядъка на „Добре утъпка-
ния път“ (ал-Муўаφφа’) на Малик ибн Анас (поч. 795)61 или 
„Сборник на познанието“ (Джимā‘ал-‘δлм)62 на Мухаммад Ид-
рис аш-Шафии (поч. 820); нито пък следва формата на спра-
вочник с практически инструкции към учителя, зададен от 
предишни ключови образователни автори като Ибн Сахнун 
(поч. 870)63 и Абу Хасан ал-Кабиси (поч. 1012)64. 

 60 Rosenthal, Franz. The Classical Heritage in Islam, Taylor & Francis 
Routledge, London, 1992, pp. 52–53. 

 61 Ибн Анас, Малик. ал-Муўаφφа’, Дāр ар-Рийāн ли-т-турāτ, Кай-
ро, 1988. 

 62 Аш-Шафии, Мухаммад ибн Идрис. Джимā‘ал-‘δлм, Мактабат 
Ибн Таймия, Кайро, 1940. 

 63 Ибн Сахнун. „αдāб ал-му‘аллимūн“, в Ат-тарбиййа фū л-ислβм, 
Дβр ал-ма‘βриф би-Миτр, Кайро, 1968. 

 64 Ал-Кабиси, Абу ал-Хасан. Ар-рисβла ал-муфаττала, аш-Шарика 
ат-тζнисиййа ли-т-таўзū‘, Тунис, 1986. 

Ал-Газали предприема реторичен ход, чрез който обо-
сновава водещата роля на мюсюлманското право: формално, 
„науките за отвъдното“, свързаните с езотеричното (бāтин) 
и човешките състояния под всичките им форми, са онези, на 
които се отдава приоритет. За тях обаче, казва ал-Газали, юр-
истите не са способни да отсъждат, доколкото те са предмет 
на обсъждане единствено от страна представителите на пос-
ветения елит. За сметка на това пък правото, което се оказва 
като че ли нископоставено спрямо „науките за отвъдното“, е 
предметът с валидност за тукашния свят, нещо видимо, което 
подлежи на преподаване, изучаване, обговаряне и прилагане. 
А доколкото всичко, което мюсюлманите извършват, пред-
ставлява подготовка за отвъдния свят и по-висшето познание, 
правото придобива конкретна значимост в настоящото битие 
на мюсюлманската общност, тъй като се занимава с външните, 
оттук и по-лесно регулируеми, установими и външно (κāхир) 
познаваеми правила за уреждане на отношенията в уммата. 
На „знаещите“ – а оттук и в по-тясно терминологично значе-
ние, на общността на религиозните учени [улемите (‘уламā’)], 
измежду които „проумяващите“ – в по-тесния смисъл, юрис-
тите (фуπахā’), се възлага не само задачата и авторитетът да 
тълкуват и прилагат постановленията на небесното открове-
нието в Корана и Сунната, но и да осигурят приемствеността 
на това „знание“ в хронологичен план, явявайки се гарант за 
целостта на общността до времето на Съдния ден. В концеп-
туален план, ударението, поставено от ал-Газали на фикха се 
вписва в по-ранната традиция, установена от предишните ав-
тори, в рамките на която говоренето за „знанието“ може да 
бъде позиционирано без усилия в сферата на юридическия 
дискурс. Оттук и може да се предположи нещо друго. 

Ако предишните автори на образователни съчинения като 
Ибн Сахнун и ал-Кабиси в техните практически наръчници за-
сягат предимно въпросите, свързани със сферата на образова-
нието в „началните образователни институции“ (куттаб), с ог-
лед на описаната от тях тематика и предвид класификацията на 
„науките“ при ал-Газали, при която „индивидуалните задълже-
ния“ са нещо, нужно на всеки мюсюлманин, може да се открият 
косвени основания за концентриране на началната образовател-
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на дейност в сферата именно на тези същите основни „предме-
ти“–задължения за всички представители на общността. Друг 
е въпросът обаче при нуждата от структуриране на областите, 
върху които по-нататъшната образователна дейност би съсре-
доточила усилията си. Предвид значението, отдавано на правото 
и преплитането на дискурсите около  „предаването на познание-
то“, може да се съзират основания за фикха като основен пред-
мет на религиозната образователната дейност отвъд началната; 
дори самата класификация на дяловете на знанието използва 
езика на мюсюлманското право, изградена около ключовите об-
ласти на „индивидуални“ и „колективни“ задължения65. 

Някои изследователи отиват и една стъпка по-нататък чрез 
приписването на класификацията на науките статута на „уче-
бен план“ (curriculum) на преподаваните дисциплини66. Това 

 65 Периодът оставя и други съчинения по въпроса за знанието, 
връзката с богословието, правото и властта като например 
„Книга за юриста и обучаващия се в право“ [но също и „Книга 
за проумяващия и обучаващия се на проумяване“] (Китβб ал-
фаπδх ўа-л-мутафаππих) на ал-Хатиб ал-Багдади (поч. 1071) и 
„Избавлението на народите“ (


Г ийβς ал-умам) на ал-Джууайни 

(поч. 1085); те на свой ред намират и по-късни рецепции като тази 
на авторитетния ан-Науауи (поч. 1277) в неговата „Порядките на 
знаещия и учещия“ (αдβб ал-‘βлим ўа-л-мута‘аллим), посветена 
на знанието и преподаването на право. Ан-Науауи, обговаряйки 
значимостта на познанието, се позовава на гореспоменатите 
съчинения на ал-Хатиб ал-Багдади [вж. напр. ан-Науауи, αдβб 
ал-‘βлим ўа-л-мута‘аллим, Мактабат аτ-τаψβба, Танта, 1987, 
с. 16], и на ал-Джуайни [„имамът на двете светини [имβм ал-
ψарамайн], негово прозвище] е казал в неговата „избавителна 
книга“ (китβбихи л-


г      ийβςδ)“, пак там, с. 17]. В съчинението си 

ан-Науауи предлага и кратка класификация на науките, отново 
въз основа на правното разделение на „индивидуални“ и 
„колективни“ задължения.

 66 Вж. например Себастиан Гюнтер, който предпоставя тъж дест-
веност между понятията за „дялове на знанието“ и „план на 
преподаваните дисциплини“, въпреки липсата на основания за 
такова основно допускане [Günter, Sebastian. „The Principles of 

намеква и Авнер Гилади в методологически бележки относно 
мюсюлманските образователни теории, поставяйки ударение 
върху възгледите на ал-Газали. Той съзира в начина на подредба 
в рамките на „Съживлението“ „инструмент за образователно 
влияние и в това си качество и израз на основите на негова-
та образователна философия“, насочена към привличането на 
учениците към усвояване на „религиозните науки“ в рамките 
на суннитското правоверие според традиционните методи“. 
Оттук и, продължава Гилади, „началната книга на „Съживле-
нието“ включва детайлно описание на „плана на преподавани-
те дисциплини“ (curriculum), методите на учене и преподаване, 
господстващи в институциите на високото образование“ 67. 

Самият Авнер Гилади обаче задава въпрос, който поставя 
рисково безрезервното приемането на такова предположение: 
от съчиненията на ал-Газали не става ясно до каква степен не-
говото изложение очертава вече съществуваща ситуация или 
идеал, дали съдържат критика съм образователната рамка от 
неговото съвремие и предложения за нейното подобрение68. В 
такъв случай става ясно, че ако съчинението му отразява по-
желателен нормативен идеал, е трудно да отразява в същото 
време „методите на учене и преподаване, господстващи в ин-
ституциите на високото образование“, по думите на самия Ги-
лади. Ал-Газали не споменава класификацията на дяловете на 
познанието и описанието си на основанията на дейностите по 
предаване на познанието като нещо, осъществявано на прак-
тика в образователните институции от неговото съвремие. 
Като „интелектуалец на медресето“69, той преподава в рели-
гиозните училища в Багдад, Тус, Нишапур. „Съживлението“ е 
писано в периода след като заема постовете на приближен на 
везира Низам ал-Мулк и след като напуска преподавателската 

Instruction are the Grounds of our Knowledge: Al-Farabi’s (d. 950) 
Philosophical and al-Ghazali’s (d. 1111) Spiritual Approaches to 
Learning“, Trajectories of Education in the Arab World: Legacies and 
Challenges, ed. Osama Abi-Mershed, London, Routledge, 2010, p. 22]. 

 67 Giladi, Avner. Цит. съч., р. 6.
 68 Пак там, р. 5.
 69 Safi, Omid. Цит. съч., р. XXXI, вж. също и р. XLII–XLIII, р. L 
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си кариера в медресето Низамия в Багдад70. Въпреки това, тук 
ал-Газали не проявява никакъв интерес към кодифицирането 
на институционалната рамка на религиозното образование, 
липсва позоваване и проблематизиране на някой от десетки-
те видове образователни институции в Багдад през XI в.71, а 
медресето не фигурира като значим образователен феномен.

За целта на настоящето изследване обаче това не се явява 
от съществена значимост: без значение дали ал-Газали описва 
вече съществуващи схващания и практики или се стреми към 
изграждане на идеал, мястото на ал-Газали в суннитската тра-
диция и ролята му в обществения и интелектуален живот на 
късния Аббасидски халифат подкрепят авторитетността на то-
зи корпус от текстове относно теоретичните основания на пре-
даването на знанието и тяхното вътрешно мюсюлманско ос-
мисляне72. Целта на класификацията на видовете знание не мо-
же да бъде положена в прякото снабдяване на образователното 
поле със списъци на задължителни и избираеми дисциплини. 
Ако трябва да бъдат потърсени реални планове на преподава-
ни дисциплини и „програми“, свидетелствата за това трябва да 
бъдат търсени другаде, не в теоретизиращите образованието 
части от „Съживлението“ на ал-Газали, и после съпоставени с 
него. Въз основа на текста на ал-Газали обаче може да твърдим, 
че той предоставя рамка за вътрешно мюсюлманското остой-
ностяване на различните науки, оттук и предмети, която пък 
да спомогне за по-ясно очертаване на целите на образователна-
та дейност: нещо, което личи при разглеждането на ролите на 
фикха, „спекулативното богословие“ и философията.

 70 Montgomery Watt, William. „Al-Ghazali“, The Encyclopaedia of 
Islam, vol. 2, E.J.Brill, Leiden, 1991, р. 1039.

 71 Вж. Makdisi, George. „Muslim Institutions of Learning in Eleventh-
Century Baghdad“, Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies, University of London, Vol. 24, No.1 (1961).

 72 Относно авторитетността на схващанията на ал-Газали за 
образованието и тяхното възпроизвеждане, вж. например 
Giladi, Avner. Цит. съч., р. 7. 
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THE MORAL IDENTITY OF THE FINITE PERSONAL 
BEING AS INDEPENDENT EXISTENCE. THE BIRTH OF 

THE CONCEPT PERSONALITAS1

How and where within the European philosophical thought 
has emerged and was defined the concept of  „personality“ as the 
primary knowledgeable marker of  the unique human being as ex-
istential self, different from the common concept of  „individual“, 
which predicates the simple numerical presence of  one undivid-
able representative of  the human nature? The present text will ex-
plore the philosophical context of  this conceptual „birth“ and will 
trace the main definitions of  the concepts „persona“ and later the 
one of  „personality“, claiming that in the scholastic philosophy of  
12th and 13th century one could witness a major development of  the 
definition of  persona, which results in the construction of  the per-
sonalitas concept, inherited later by the early modern and modern 
philosophical thought as the main term denoting the uniqueness 

 1 The present text is a revised and considerably extended version of  a 
paper, presented at The International E.G.S.A.M.P. Summerschool 
in Elena, Bulgaria, 19–24 July, 2014, entitled Sein und Freiheit – 
Being and Freedom. The major work on the text was done during 
my fellowship at The Center for Advanced Studies – Sofia within 
the framework of  The Advanced Academia Fellowship Programme, 
2013–2014, as part of  the preparation of  my wider project „The 
birth of  the „personality“ concept and the problem of  identity, and 
their impact on the transition from medieval ontotheology to mod-
ern critical theory. Early Definitions and the conception of  John 
Duns Scotus.“, the results of  which are to be published in the CAS 
Working Paper Series in 2015.
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AL-GHAZALI (D. 1111) REVISITED: CLASSIFICATION 
OF SCIENCES AND MUSLIM RELIGIOUS EDUCATION

ataNaS ShiNikov (Sofia)

Predilections for classification of  sciences in Muslim civilization 
tend to be seen as rooted in the classical antiquity heritage, as Franz 
Rosenthal goes. Yet the Sunni mainstream produced classifications 
significantly differing from the Greek antiquity ones, such as the one 
of  Abu Hamid al-Ghazali (d. 1111) in his influential „Revival of  Re-
ligious Sciences“ (Iḥyā’ ‘ulūm al-dīn). Proceeding out of  a Muslim 
concept of  knowledge (‘ilm), as differing from the Greek ἐπιστήμη, 
each of  the „branches of  knowledge“ (‘ulūm) acquires value 
according to its ability to lead Muslims to the rewards of  the afterlife 
(ākhira). The primary division outlines two large categories: duties 
incumbent upon individual Muslims (farḍ ‘ayn), and „collective 
duties“ (farḍ kifāya) upon the Muslim community. Al-Ghazali does 
not build a comprehensive framework of  sciences, as some indicative 
and value charged disproportions are observed: sciences like 
mathematics and medicine find little place. „Speculative theology“ 
(kalām) and philosophy (falsafa) are subordinate, with philosophy 
not given a status of  a separate „science“. Among the highest of  
sciences formally stands the „science of  the unveiling“ (mukāshafa) 
and the esoteric (bāṭ’in), described in terms reminding of  the Sufi 
tradition. Yet what emerges as immediate importance for this world 
(dunyā), as means for preparation for the afterlife, is Muslim law 
(fiqh) which has for its subject the external (ẓβhir) dimensions of  the 
life of  the umma that can be observed and regulated. Thus we can-
not say that the purpose of  this classification is the provision of  the 
educational field with a ready-made curriculum. Yet, on the basis of  
the text of  the Iḥyā’ we can infer that it provided a framework for a 
Sunni value positioning of  the subjects that could outline the focus 
areas within the Sunni educational institutions of  the Abbasid 11th 
century, with fiqh occupying a pivotal role.

THE MORAL IDENTITY OF THE FINITE PERSONAL 
BEING AS INDEPENDENT EXISTENCE. THE BIRTH OF 

THE CONCEPT PERSONALITAS

gergaNa diNeva (Sofia)

The present text explores the philosophical context of  the con-
ceptual „birth“ of  the concept of  personality as the primary knowl-
edgeable marker of  the unique human being as existential self, dif-
ferent from the common concept of  „individual“. We trace the main 
definitions of  the concepts person and later the one of  personalitas, 
claiming that in the scholastic philosophy of  12th and 13th century 
one could witness a major development of  the definition of  persona, 
which results in the construction of  the perosnalitas concept, inher-
ited later by the early modern and modern philosophical thought as 
the main term denoting the uniqueness of  the human being. For the 
most part this transformation is to be found in several of  the works 
of  the 13th century doctor subtilis John Duns Scotus, whose later 
influence on the university scholastics and the early modern think-
ing is considered to be essential by the vast majority of  the schol-
ars in history of  medieval philosophy. The basis of  this conceptual 
development lies in the new perspective, in which the definition of  
„person“ is problematized. Scotus uses the tradition of  the theologi-
cal Trinitarian debate very well and introduces the personaconcept 
into the field of  anthropology, connecting it to the problem of  infi-
nite freedom of  will of  the finite human being and the possibility of  
a moral act at all. A fundamental role here plays the concept of  in-
communicability (incommunicabilitas), used by Scotus to define the 
intensity of  the ontological freedom, which one finite rational being 
could possess, and to draw the boundaries allowing and defining the 
true moral action of  each human being as its metaphysical power 
to realize its own unique existence. The conclusion we reach is that 
according to Scotusthe personal identity is inextricably bound up 
with the moral action, as far as the human being is actualizing its 
nature as a single person by exercising its will, because its existence 
is a contingent and not necessary an independent one.
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