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Abstract 
In а popular hadith the Prophet Muhammad stated that difterence ot' 
opinions within the итта is divine тегсу (ikhtilaj" иттаП rar,тa). Ап 
indispcnsabIe part IJlese diffс!'слссs аге t11e lIis!orica! schools 
of law. analysis the !argc source matcrial the latc Abbasid age 
reveals that consensus arnong them was achieved through vehement public 
discussions, often growing into violent physical conflicts. ТЬе purpose of 
this anicle to ехашiпе the ехtспt the агguшеПlдtivе us(~ Islamic 
"normative text" as recorded in histшiсаl sources. Three events 
in the second part of the twelfth сепtшy аге put into focus. In аН of them 
sources of argumentation used аге comprised oflate historica! articu!ations 
of "orthodoxy", SUCll the creed the calipl1s al-Qadir 031) al1d 
а1-Qаiш 1031-1075), po!emical trcatises, as the 01 Divine 
Unity of Ibn Кhuzaima (d. 933). It would Ье паУуе to assume that the 
"normative" texts of the Qur'an and the Sunna were not used as forms 
of argumcntation. the univcrsal use of' Qur'an the Sunna 
for substantiating тиtuаllу exclusive doctrinal views made песеssагу tl1e 
composition of later authoritative texts. Although those texts could not Ье 
considered "normative" in the sense ofthe Qur'an and the hadith, still they 
acquired status поrm, for proper ппdеrstaпdiпg the Qur'ап 
anд the Sunna depended оп them. Thus such secondary texts could Ье 
surprisingly significant in critical historical moments in the development 
of religiotls "orthodoxy", 

В популярен, но оспорван хадис пророкът Мухаммад постулира, 
че "различията моята представляват [божествена] ми

лост" (щmWliiф рар,ш). Без значение дали достоверно 
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или не преданието изразява стремеж да се легитимират историче

ските различия интерпретацията на ислямската ilоктрина. Част от 

тях са и правно-религиозните школи в суннитския ислям, обозна

чавани с термина ма;Jхаб. На пръв пошед тяхната роля в практи

ческото приложение па религиозното право ДОl<:трина ЮIюстрира 

горният принцип. Разпространено схващане е, че съществуващите 

четири школи на шафиити, ханбалити, малИКИТИ ханифити са "ед·· 

накво правоверни"! и еднакво изразяващи доктриналното единство 

на суннитската умма. 

В същото време анаЛJВЪТ изворовия материал пока:ша, че са-

моочевидните твърдения чеето ПЪТИ са подвеждащи. Историческата 

еволюция на религиознонраввите ШКОЛИ разкрива дълъг и противо

речив процес, при КОТПО постигането на консенсус и преодоляване

то на различията често пъти става по пътя на яростните спорове, не

рядко прерастващи във фи:шчееки конфликти. С оглед на това целта 

на настоящата статия е да разгледа някои аспекти от публичните 

конфликти между мазхабите в периода от края на Х--ХI Б. сл.Хр. И 

да осветли по какъв начин и доколко нормативните текстове на исля

ма фигурират в историческите хроники от периода като използвани 

за валидирането на определени схващания като "ортодоксални" lШИ 

"еретични". В тази връзка ще разгледаме и по-късни артикулации на 

схващането за суннитска "ортодоксия", като работната ни дефини

ция на "нормативен текст" включва първичните текстуални извори 

на исляма, Т.е. Коранът и корпусите хадиси, признати за достоверни 

в суннизма. 

Трябва да се отбележи, че към средата на IX в. школите пре

търпяват развитие от обособени на географски принцип към съ

средоточени върху учението на отделни единични улеми2 • Този 

период е белязан и от друг основен момент в развитието на ис

лямското право. Тогава се налага "класическият" (по термино

логията, използвана от Йозеф Шахт) възглед за правото. Според 
него степента на употреба на хадисите ка1О база на правото за

почва зависи ГOJlяма степен ог консенсуса (uд;жма ') и инди-

I Makdisi, George. "The Significance of thc Sunni Schools of Law in Islamic 
R.eligious Нistогу", Imernational Jouma! 0/ Mid(lle Easl Stшliеs, Cambridge 
University Prcss: Cambridge, Vol. 10, No. 1 (Feb., 1979), р. 1. 

2 Schacht, Joseph. Ап lntroduction 10 Islamic Lа-и·, Сlагеndоп РгеББ: Oxford, 
1982, f'p. 57-58, същn и Melchert, Christorher. Тhe Formation о( the Sunni 
Schools ojLa-иI , Brill: Lcidcl1--New Уогk-Коlн, 1997, р. 32--48. 
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видуалната интерпретация в рамките на отдел-

ните школиЗ , сиреч извън рамките на 
"нормативните текстове" хадисите. Благодарение на 

аш-Шафии (поч. 820) (Рuсала) се разработва 

в детайли наука за "корените на правото" (усул аЛ-фU1iХ). Нейната 

цел е да регулира употребата на новопоявилия се ИЗточник на 

правото в лицето на аналогията (~ийac), "без да омаловажава 

прерогативите на Писанието и преданието, и да ограничи произ

волното му приложениеЩ• 

Въпреки тези съществени етапи в еволюцията на религиозно

правните школи конфликтите между тях по време на суннитското 

възраждане от края на Х-ХI в. не престават. Напротив, сблъсъ-

ците между традиционалистки~ богослови в лицето 

на последователите на (поч. 855), умереното 
рационалистичното остатъците от свръхра-

ционалното муатазилитско документирани от 

хронисти на периода (поч. 1071), Ибн 
ал-Джаузи (поч. 1200), 233), Ибн Раджаб (поч. 
1393). На фокус ще КJIIОЧОВИ събития от ис-

торията на Багдад в рамките на едно десетилетие от втората поло

вина на ХI в. 

В своята Добре подредена история на народите и царете Ибн 

ал-Джаузи регистрира любопитен епизод от обществената история 

на абасидски Багдад, случил се според него през 1067 г. Предвид 
периода, в който живее историкът (1114-1200), е логично, че той се 
позовава на по-ранен източник, а именно на Абу Али Ибн ал-Банна 

(поч. 1078), чийто личен дневник е лобре известен и ценен истори-
чески документ6. Тогава, джумада, в Държавния 

съвет (дйуан) се събира изтъкнати познавачи на 

хадисите". Целта на това 

тането на "символ-веруюто" 

) Schacht, Joseph. Ор. cit., 

недвусмислено заявена - прочи

(991-1031), което 

4 Goldziher, Ignaz. The Zaflir-is. Illeir History А Contribution 
10 the Нistory 01Islamic Theology, Brill: Leiden-Boston, 2008, р. 20-21. 

5 Тук визираме не просто привърженици на "традицията" в най-общ смисъл, 

а привържениците на "преданието [традиция] на Пророка", т. е. хадисите. 

6 !ЬП al-Banna'. "А utograph Diary of ап Eleventh-Century Н istorian ofBaghdad", 
превод, редакция и коментар Makdisi, George. Bullelin 01 the Schoo! 01 
Oriental and African Studies, University of London: London, Vol. 18, No. 1 
(1956). 
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се ИЗRършна в знаковото присъствие багдадския интелектуален 

елит. причината за такъв публичен символичеи също 

толкова очертана: 

[ ... ] Ибн ал-Уалид муатазилитът беше твърдо решил 
да се заеме спреподаване (mадРЙс). Към това го под

тикна група хора от неговия мазхаб. [ ... ] Тогава аш-
Шариф Абу отиде в джамията на ал-Манеур 

хората на се зарадваха това. А при 

Муслим ал-Лайеи ал-Бухари, на хадиеи-

те, имаше [копие от] книгата за Божието единство 

на Ибн Хазма и той я прочете на събралата се ТhJ]

па. [ ... ] Сетне стана Ибн Фурак, прокълна еретиците 
(мубmадu 'а) "Ние нямаме кредо освен 

"Тогава му благодари, шп-Шариф 

Джаафар и аскетът Тахир поискаха 

им се даде символ-веруюто (ал-U 'mU/fiiд). А везирът 

Ибн Джахир рече: "Тук имаме само това копие. Ще ви 

направим друг препис, за да се прочита в събранията 

(\шджiiлuс), .,така и правехме дните на 

четеше j"олемите и джамии. Така 

IIравите, тъй нямаме др)гга освен та:ш, 

Тогава всички се разотидоха с благодарност.? 

Впоследствие "символ-веруюто" е прочетен о публично и в квар

тала Баб ал-Басра ("Басрийската врата"), отново в присъствието 

на елита IIростолюдието, Анализът енигматичен епизод 

хвърля снетлина върху аспекти нубличните на-

чините артументация абасидски както и върху самите 

участници в тях. Регистриралият събитието историк Ибн ал-Джаузи 

е влиятелен за времето си интелектуалец от ханбалитската школа. 

Като такъв за него е естествено да фокусира повествованието около 

последователите на своя собствен мазхаб протичащите пеговите 

рамки процеси. Източникът, който той - Ибн - е 

привърженик на същата школа и съвременник на описаните съби

тия. Това се отнася за другия основен участник, въвлечен в конкрет

ните събития - аш-Шариф Абу ~каафар (поч. 1077). 

7 Ибн Абу Абд Ибн Али Ибн 

АЛ-МУNmщам фи miiрщ Шl-мулУк уа л-умам, Дар ал-кутуб ал-'илмййа: Бей

pyt,1992,t.16,c.I05-106. 
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После видно е, че в подобни публични спорове аргументацията 

се черпи от източници извън сферата на Корана и хадисите, кои

то обаче фиксират ясно "правоверието" и придават тежест на едни 

богословски концепции на други. В среда, 

тниците - независимо принадлежат към консервативна 

към рационалистическа богословска религиозна школа 

добре обучени нормативния текст за 

ни цели, е нужно на по-нови спрямо тях 

ни текстове, преодоляващи възможните проблематични 

двусмислени п,лкувания. В случая това става чрез привеждането па 

символ-веруюто на халифа ал-Кадир (991-1031) и последвалия го 
ал-Каим (1031-1075). 

Този текст, при все че му липсва всеобхватността на Никейския 

символ на вярата за християните, не е незначителен във всеобщата 

религиозна картина на суннитския ислям от XI век. Изворите сви
детелстват, че "символът на вярата" в този му вид се използва като 

инструмент от настроените фракции 

за маргинализиранс противниците с подкрепата 

авторитет1О, подпомогнат от неговия везир 

Кредото изглежда стандартно, особено с оглед 

доктрини на суннитекия Iри по-близък поглед 

че изпъкват няколко момента, които разкриват 

вения контекст и спорните пунктове на противоречие в рамките на 

исляма от края на Х и началото на ХI в. 

Изповедта на вярата изразява негативно отношение към спеку

лативната умозрителна теология на ашаризма в неговите възгледи 

относно Божиите атрибути 11. После, голяма част от изложението на 

ортодоксалната вяра е посветена на осъждане на муатазилитското 

учение, което все още продължава да бъде жизнено в богословските 

среди: "И нека Аллах не е сътвореuо 

мой - б.а.] [ ... ] и всички случаи - било 

во рено, се разреuюва 

бъде поискано 

ровка като "За 

За онзи, който твърди. 

проляна кръвта му, като 

. И най-сетне, чрез 
Суфян] следва да се 

10 Наnnе, Eric J. Putting the Caliph in His Place: Power, Authority, and the Late 
Abbasid Caliphate, Fairleigh Dickinson University Press, 2007, р. 99. 

11 Ибн ал-Джаузи, Цит. СЪЧ., т. 15, с. 280. 
12 Ибн ал-Джаузи, Цит. СЪЧ., т. 15, с. 280. 
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добро!" съдържанието на кредото издава обща антишиитска насо

ченост13 . Явно в случая халифът се стреми да дефинира консерва

тивно истинната вяра на предците (ас-сшюф). Така формулираното 

Сунната и общността" оппепеJ 

вярата и правия път" 11 

план един фокусиран 

свещения TeKC'l Корана и Сунната ПОГJ1ед 

озното учение. 

Употребата въ:шикнали "изповеди 

как не е случаина. Съществува устойчива историческа традиция 

на фиксиране на "правоверието" в кратки формули, които да се 

използват в подходящи случаи. В емблематичното си съчинение 

по отношение на изповедите на вярата в ислямаlS ориенталистът 
Арент Вензинк изследва подробно развитието на подобна прак

тика. В хронологичен план той открива най-ранните му наченки 

още с оформянето на най-фундаменталния израз на вярата за все-

ки мюсюлманин 

на исляма-

записано в едип 

божество освен Бога и 

правоверието, твърди 

е познат в по времето на Пророка 

с него е съмнителна 17 Показа'гелно е, че разглеждането 

на "засвидетелстването (шахада), но и на 

никнали формулировки на суннитското правоверие е ситуирано в 

обществения и идейния исторически контекст. А абасидският пе-

риод още от възникването на муатазилитството до неговото окон

чателно изчезване е неизменно белязан от противоречията между 

традиционалистки настроените богослови и техните рационалис

тистически настроени съперници. Затова и формулираният израз 

на правата вяра на ал-Кадир набляга толкова на опозицията между 

тези две фракнии. 

Друг ИЗТОЧIIИК 

личен спор според 

13 Пак там. 

14 Пак там, с. 281 

доктринална легитимност в 

на бейрутското 

15 Wensinck, Arent 1. The Muslim Creed, 2nd Impressioll, Bames & NobIe Inc.: 
New York, 1965. 

16 Популярна като "Няма друг Бог освен Аллах и Мохамед е неговият про

рок". 

17 Wellsinck, Arent J. Ор. cit., р. 16. 
lR Редактори: Мухаммад Абд ал-Кадир Ата и Мустафа Абд ал-Кадир Ата. 
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ал-Джаузи се оказва 

(Xa:wa)". Подобен 
възможно, да бъде 

вори. По този повод 

ислям и източни РЕЛИГИИ 

трудно, ако не и не

в биографичните из

споменатия Ибн Раджаб 

предлага по-достоверното и осветляващо четене "Ибн Хузайма" 

(J'узайма) 19. Богословът, от когото съществува такова запазено 

съчинение с пълното заглавие Книга за единобожието и утвър

.ждаването на атрибутите на Превеликия Госnод2О , живее през 

Х в. (поч. 933). Ситуиран в контекста на интелектуалния живот в 
халифата в края на IX и първите десетилетия на Х в., Ибн Хузайма 
признава своето нежелание да пише съчинения, "примесени с бо

гословие (калам)"21, като изтъква тясната си специализация в тру-

дове по фикх. В същото на муатализитите и 

онези, които отричат атрибути и не вярват 

в тях, трябва да бъде - изявена пред всич-

ки, които посещават на Ибн ал-ХузаЙма. 

Авторът принадлежи правна школа, но в също-

духа на консерватив

ните теологични възгледи, ханбализма. Това прави 

и трудът му особено подходящ за целите на антимуатазилитската 

пропаганда, спомагайки за консолидирането на общ ханбалитско

шафиитски фронт. 

Предаването на това събитие при Ибн Раджаб ни насочва и 

към друго показателно събитие от периода. Богословът аш-Ша

риф Абу Джаафар, отрича и "Ибн Акил И неговото често ходене 
при Ибн Уалид"22. Али Ибн Акил (поч. 1119) е един от най-по
казателните примери за потискането на свъхрационалния под-

ход в лицето на муатазилизма постепенпата победа на аша-

ритско-ханбалисткия правовсрието. Окачествяван 

като представител 

традиционализъм"23, 

посещава двама от 

19 Ибн Раджаб. Цит. СЪЧ., е. 19. 

движение в суннитския 

неблагоразумието да 

авторитети в съв-

20 Ибн ал-Хузайма, Абу Бакр Мухаммад Ибн Иехак. Китi1б ат-тayJuд 'ра 

и.hбi1т r;ифi1т ар-рабб 'азза'ра джалла, Дар ар-рушд ли н-нашр уа т-таузй': 

Рияд, 1988. 
21 Ибн ал-Хузайма, Цит. СЪЧ., е. 9. 
22 Ибн Раджаб, Цит. СЪЧ., е. 19. 
23 Makdisi, George. "Ibn 'Akil", ЕР, р. 699. 
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ремието му - вече споменатия Ибн ал-Уалид (поч. 1086) и Ибн 
ат-Таббан. От тях, разказва Ибн Раджаб, "той тайно се учеше 

на спекулативно богословие (калам), от което в някои случаи се 

стигна до отклонение от и тълкуваше алегорич-

но Божиите атрибути, продължиха чак до 

смъртта му24". През открити книги, които въз-

хваляват муатазилитите, молитви Аллах да се 

смили над осъдения ал-Халладж (поч. 922), 
както и "други подобни отклонения по пътя на 

"ереста". Греховната умозрителни спекулации 

относно божеството и слабостта към мистичната мисъл на ал

Халладж му навличат недоволството на влиятелната прослойка 

на ханбалитските богослови. Обвинен от членовете на собстве

ната му школа, Ибн Акил бива принуден публично да се отрече 

от убежденията си през 1072 Г., като се помирява с аш-Шариф 
Абу Джаафар. Това той и прави пространно в писмена форма, 

като обобщава: 

Отричам се 

муатазилитите 

дружбата с 

ратниците им 

ученията на 

lIодобните тям, от 

предците им, разпространяването на ети

ческото им учение. А относно онова, което съм ко

ментирал [върху бележки], и което бе намерено, на

писано с почерка ми по повод ученията и заблудите 

им, се покайвам пред Всевишния Аллах.26 

Историческите събития и контекст, довели до публичното отри

чане на Ибн Акил от изповядваните от него учения, са подробно 

изследвани в монографията на Джордж Макдиси. В тези процеси 

символ-веруюто на играе роля при изобли

чаването на отклоненията 

Друго емблематично 

причината за него е 

назначен в медресето 

24 Ибн Раджаб, Цит. СЪЧ., с. 144. 
25 Пак там. 

26 Пак там. 

през 1076 Г., а 

проповедник Ибн ал-Кушайри, 

преподавател от селджукския 

27 Makdisi, George. Ibn 'Aqil: Religion and Culture in ClassicalIslam, Edinburgh 
University Press: Edinburgh, 1997. 
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везир ал-Мулк 063-1092). извори 

показват забележителна приетрастност към описанието на 

битие го. Шафиитът ашарит ас~Субки (поч. сантименташю 

описва проповедника като "знаещ имам, пълноводно море, пръв 

измежду учените на времето си [ ... ], извисяващ се над блестящи
те звезди със сиянието на изгреваН28 • В същото време историкът 

ханбалит ал-Джаузи и ясно хвърля върху него вината 

за вълнения Багдад, описвайки като "размири~ 

цата ал-Кушайри"29 IIричината са снсргичните публични 

обвинения на Ибн ал-Кушайри към ханбалитския мазхаб в кра

ен антропоморфизъм (mаджсUм). Това води до избухването на 

улични безредици между привържениците на двете богословски 

течения псриода 1076- НЪВ възникналите пререкания 

гословите прибягват и непочтени средства аргументация 

като раздаване на юдеите, за приемат исляма 

Ибн ал-КушаЙри. В размирицата везирът е призован за арбитър 

в конфликта поради взаимните обвинения в неверие (куфр) от 

двете страни и в крайна сметка отстранява ал-Кушайри от поста 

му в Iюамия. 

Ибн ал-Джаузи спорещите страни случая използват 

няколко източника на аргументация. Възгледите рационалисти 

те са обобщени единодушно в документ, който твърди, че според 

привържениците на буквалистичното тълкувание на Писанието 

"Онзи, на Когото се покланяме, има стъпала, зъби, език, пръсти. 

[ ... ] са го в им и са го разпространили 

документы наllОМНЯ за раздраз~ 

нената полемика на ар~Ради (934-980) привърженипите 

на ханбализма, в която повелителят на правоверните възкликва: 

"Понякога твърдите, че вашите грозни, безобразни лица приличат 

на Господа на световете и вашата скверна външност прилича на 

Неговата' 1. Ханбалитите свой ред отговарят на ал-Кушайри, 

позовавайки ее на "нашите и вече Сlюменатото "верую" 

халифите а.l-Каим и Видно е, че години 

28 Ас-Субки, Тадж ад-Дин. Таба1f:iiт аш~шафи 'иййа ал-куб ра, Дар ихйа~ ал-

КУlуб i\:I-'арабйййа, б.Д., I 
29 Ибн Цит. СЪЧ.< 

30 Иб!! Табййн казб Матба'<lI БИ-ДИМ<lШК, 

Дамаск, 1928, с. 311. 
31 Ибн ал-Асир. Ал-камил фи т-тiiрщ, 934 г. 
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своята поява тази своеобразна изповед на вярата вече има утвър

ден статут като позната артикулация на "ортодоксални" възгле

ди. За точната същност на "книгите" по догматика, използвани в 

случая, може само да се гадае. Твърде вероятно е обаче това да 

представляват съчинения, сходни на труда на вече споменатия Ибн 

ал-ХузаЙма. 

Сходни събития изпълват хрониките на абасидския период. 

Какви изводи могат да бъдат направени от така описаните публич

ни сблъсъци между три противоречащи си схващания относно ис

лямската доктрина? В никакъв случай свидетелствата на изворите 

не бива да бъдат приемани буквално, като се твърди, че Коранът и 

Сунната отсъстват като начини за публична аргументация в споро

вете между богословите в абасидски Багдад. Такова заключение би 

било прибързано и невярно, доколкото и многословните богослов

ски съчинения от периода, особено тези на ханбалитите, разчитат 

основно на цитиране на низпосланото откровение и мюсюлманско

то предание. 

Става ясно обаче, че аргументативната база, използвана при 

конфликтни ситуации, далеч не се изчерпва с Корана и Сунната 

въпреки първостепенната им роля като извори на исляма. 

Парадоксално тяхната универсална валидност и привличането 

им за отстояване на конфликтни възгледи за доктрината често на

лагат прибягването до по-късни авторитетни текстове на отделни 

богослови или формулирани "изповеди на вярата", които да зада

дат правилните рамки за осмислянето на низпосланото открове

ние. Чрез разработени механизми като консенсуса на улемите и 

легитимиращата роля на халифа тази късна текстуална база слу

жи като средство за адекватна контекстуализация на мюсюлман

ското Писание и предание. 

Накрая, но не на последно място, формули от този тип не се полз

ват със статут на нормативен текст, доколкото той е вече фиксиран 

в Корана и хадисите. В същото време нормативният текст не може 

да бъде осмислен "правилно" без последвалите го по-късни авто

ритетни тълкувания. Това означава, че по-късните текстове на свой 

ред придобиват нормативност, в светлината на което може да бъде 

разширена и самата дефиниция на нормативен текст. Така истори

ческият и общественият контекст пораждат на свой ред своеобра

зен вторичен нормативен текст, който на свой ред влиза в употре

ба за легитимирането или отхвърлянето на определено схващане. 
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Тогава тези на пръв поглед несравними като значимост с Корана 

Сунната късни и променливи изрази на правоверието придо

биват неподозирана значимост и могат да се окажат решаващи в 

критични за развитието на доктрината исторически моменти. 



Всички права запазени. Нито една част от тази книга не може да 

бъде размножавана или предавана по какъвто и да било начин без 

изричното съгласие на издателя, съставителя и авторите. 

© Симеон Евстатиев, съставител, 2011 
© Издателство "Изток-Запад", 2011 

ISBN 978-954-321-962-9 


	covers archiv 020
	covers archiv 027 - Copy
	covers archiv 028 - Copy
	covers archiv 029 - Copy
	covers archiv 029
	covers archiv 030 - Copy
	covers archiv 030
	covers archiv 031 - Copy
	covers archiv 031
	covers archiv 032 - Copy
	covers archiv 032
	covers archiv 0331
	covers archiv 0332

