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У глобальних геополітичних трансформаціях на межі ХХ‒ХХІ ст. взаємовідносини 

Заходу і Сходу частина західних політологів схильні розглядати крізь призму «конфлікту 

цивілізацій». Активізація радикального ісламу та діяльності ісламістських угруповань на 

Близькому і Середньому Сході, на Кавказі, в Середній і Південно-Східній Азії, їх нова 

роль в «арабських революціях» вимагають переосмислення наповнення поняття 

«джихад». 

Метою нашої доповіді є аналіз концепції джихаду в ісламській цивілізаційно-

культурній традиції. В рамках вирішення основної проблеми приділяється увага 

особливостям і формам джихаду, а також ісламському фундаменталізму як 

транскультурному проекту в умовах глобалізації. 

Джерельною базою дослідження є Коран [7] і праці теоретиків політичного ісламу 

‒ Ібн Таймійї [6], Абд ар-Рахмана аль-Кавакібі [1], Хасана аль-Банни, Сайіда Кутба [8‒10], 

Алі Шаріаті [16], Калима Сіддикі [15] та ін. 

Мусульманське богослів‘я відокремлює термін «джихад» від «п‘яти стовпів 

ісламу» (шахада, салят, закят, саум, хадж) та інтерпретує його як «зусилля на шляху 

Аллаха», «боротьбу за віру». У сучасному світі джихад асоціюється переважно зі 

збройною боротьбою мусульман проти невірних (кафірів, гяурів), однак це поняття 

набагато ширше. Ісламські богослови поділяють джихад на великий (духовна боротьба з 

власними недоліками за право вважатися правовірним мусульманином) і малий (газават) ‒ 

збройна боротьба з кафірами.  

Поняття джихаду ґрунтується на історично сформованому протиставленні 

«мусульманського світу» «немусульманському». Ще з часів кодифікації Корану 

утвердилися такі поняття, як «Дар аль-Іслам» (мусульманський світ) і «Дар аль-Харб» 

(територія війни) [5, с. 92], «джахілійя» (невігластво, незнання Бога) і «хакімійя ісламійя» 

(ісламська влада) [8, с. 244], котрі визначили взаємовідносини Заходу і Сходу, проблеми 

війни і миру в світосприйнятті представників мусульманського цивілізаційно-культурного 

кола. 

http://www.cprindia.org/sites/default/files/NonAlignment%202.0_1.pdf
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Джихад триває, відповідно до ісламу, до кінця днів і здійснюється в наступних 

формах: «джихад серця» (боротьба з власними недоліками), «джихад мови» (вимога 

схвально говорити про богоугодне і зневажати те, що засуджує Коран), «джихад руки» 

(застосування покарання проти злочинців і порушників норм моралі), «джихад меча» 

(збройна боротьба з невірними) [6]. Останній отримав поширення в мединських, більш 

пізніх сурах Корану (т. зв. «аят меча»): «І бийтеся на шляху Аллаха з тими, хто бореться з 

вами... І вбивайте їх, де зустрінете, і виганяйте їх звідти, звідки вони вигнали вас... І 

вбивайте їх, поки не закінчиться смута, і віра вся не буде належати Аллаху» [7, 2:189]. 

Мусульманська традиція виділяє також інші види джихаду: джихад шляхом 

поширення істинних знань про іслам (навчання мусульман нормам Корану та обов‘язок 

проповідувати іслам); майновий джихад (з метою відновлення порядку і матеріального 

добробуту в суспільстві, створення системи безпеки для мусульманських держав від 

можливої агресії ззовні); оборонний джихад (боротьба, що ведеться мусульманами проти 

сил, які протистоять ісламу і прагнуть завдати шкоди уммі); наступальний джихад (його 

необхідність виникає в тому випадку, якщо мусульмани, котрі звернулися з ісламським 

закликом до представників інших релігій у країнах свого проживання, зустріли перешкоди 

з боку можновладців цих держав); загальна мобілізація (ініціюється, якщо армія 

супротивника здійснила напад на мусульман, загрожуючи їхній релігії, життю, майну і 

свободі віросповідання); джихад проти власних вад і пристрастей, свого нафсу (его) [4, 

с. 267] (з метою виховати душу в покірності Аллаху і подолати схильність до 

забороненого ‒ харам). 

Про достоїнства джихаду в «Главі про джихад» захоплено міркував один із 

теоретиків раннього ісламського радикалізму ХІІІ ст. шейх ібн Таймійя: «Джихад 

охоплює всі види поклоніння, як очевидні, так і приховані (душевні), такі як любов до 

Аллаха, щирість, надія на Нього, покірність Йому всім своїм життям і майном, терпіння, 

задоволення тим, що Він дав, а також вшанування Аллаха» [6]. 

Теоретик пізнього ісламського радикалізму Саїд Кутб у 4-й главі «Джихад на 

шляху Аллаха» праці «Віхи на шляху» інтерпретував джихад як процес, що почався з 

часів хіджри Пророка в 622 р. із Мекки в Медину: «Аллах наказав Мухаммаду вести війну 

з тими, хто виступає проти нього з мечем, і залишити в спокої тих, хто підтримує Пророка 

і не веде проти нього військових дій» [9, с. 439]. До початку ведення джихаду невірні 

(немусульмани) поділялися на три категорії: 1) люди, які добровільно підкорилися 

мусульманам і уклали з ними договір; 2) люди, що знаходилися в стані війни з 

мусульманами; 3) дхіммії (іудеї та християни), що перебували під захистом мусульман [9, 

с. 440].  

С. Кутб, роблячи акцент на «аяті меча», стверджував, що Мухаммад вів джихад 

проти всіх вищевказаних груп населення, незважаючи на те, дотримувалися вони 

договору про мир із ним чи були в збройній опозиції. За переконанням С. Кутба, джихад 

«вписаний» в іслам ‒  загальну декларацію звільнення людини на Землі від будь-якої 

влади, крім влади Аллаха: «Іслам, прагнучи до миру, не має на увазі той дешевий світ, 

сутність якого зводиться лише до того, щоб захистити територію миру ‒ Дар аль-Іслам... 

Іслам бажає такого миру, під покровом якого вся релігія повністю б належала Аллаху... Це 

кінцевий підсумок розвитку стадій ісламського джихаду» [10, с. 56]. 

Мусульманський муджтахід Калим Сіддикі у 1-й главі праці «Стадії ісламської 

революції» розмірковує над кінцевою метою джихаду як реалізацією Сіри (Життя 

Пророка) і Сунни Пророка: «Щоб Сіра і Сунна Пророка знову стали двигуном історії, має 

відбутися наступне: 1) інтелектуальна революція в ісламі, що відновить відповідність 

поведінки мусульман поведінці Пророка; 2) виникнення такої трансформуючої історичної 

ситуації, яка була б зобов‘язана своїми категоріями «лідерства», «влади», «динамізму», 

«успіху» Сірі й Сунні Пророка» [15, с. 307]. 

З урахуванням зростаючої ролі релігійного фактору в розвитку сучасної ісламської 

цивілізації, активізації етноконфесійних конфліктів у країнах мусульманського Сходу та 
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еволюції концепції джихаду заслуговує на увагу інтерпретація ісламського 

фундаменталізму і тероризму як транскультурного проекту в працях сучасних західних, 

російських і українських вчених [11; 13; 14; 17; 18]. Е. Беррі і М. Епштейн визначають 

термін «транскультура» як «розсування кордонів етнічних, конфесійних, професійних, 

мовних та інших ідентичностей на нових рівнях невизначеності і віртуальності» [18, 

р. 14]. У їхньому розумінні, «транскультура створює нові ідентичності в зоні розмитості 

та інтерференції і кидає виклик самобутності, характерний для націй, рас, професій, 

конфесійних, етнічних груп та інших стійких культурних утворень» [18, р. 17]. Таким 

чином, транскультурація пов‘язана із зміною місця проживання, новою «безмісцевістю» і 

процесом «завоювання місця» у соціальному просторі іншого суспільства. 

На початку ХХІ ст. набуває поширення нове явище ‒  проникнення і стійка 

адаптація нових інституційних структур Арабського Сходу на європейському та 

пострадянському просторі, і як наслідок ‒ утворення анклавів традиційної та гібридної 

культур (з урахуванням часткової вестернізації) і рекрутування «модерністів» в 

«традиціоналісти» [12, с. 76], які сповідують концепцію наступального джихаду на 

немусульманській території «Дар аль-Харб». Професор соціології Пенсільванського 

університету Марк Сейджмен вказав на відміну інтернаціональних фундаменталістських 

організацій, зокрема «Аль-Каїди», від регіональних угруповань бойовиків (на прикладі 

пуштунського руху «Талібан» в Афганістані): «Це люди-інтернаціоналісти, громадяни 

«глобальної сільської місцевості», які покинули батьківщину й мігрували на Захід. 70 % із 

них стали радикалами-ісламістами за межами батьківщини, «рекрутували» себе в 

радикальні групи, незважаючи на те, що були послані як представники еліт національних 

держав на навчання до Європи та США» [14]. Їхній космополітизм істотно відрізняється 

від «локальної культури», тому боротьба західного світу з міжнародним тероризмом в 

Афганістані, країнах Близького Сходу і Магрибу часто «б‘є мимо цілі». На думку 

М. Сейджмена, «глобальний джихад Салафі» є головною стратегією ісламського 

наступального джихаду. Будучи людьми «пограниччя», учасниками «глобального 

транскультурного проекту», вони демонструють концепцію наступального джихаду з 

чітко вираженим завданням помсти традиційного світу постіндустріальному, 

спровокованим сучасними секуляризаційними процесами в ісламському світі, втратою 

традиційних релігійних цінностей і зіпсованістю суспільної моралі, гострою антизахідною 

та антимодерністською спрямованістю. 

Таким чином, відстоюючи сутність ісламського тероризму як транскультурного 

проекту, автор приходить до наступних висновків. Ісламський тероризм розвивається в 

країнах з незавершеною модернізацією, які мають вуглеводневі ресурси і нестабільну 

владу. Завдяки глобалізації, він стає глобальним явищем, а джихад еволюціонує від 

оборонного до наступального. Етнічні та конфесійні конфлікти на мусульманському Сході 

є живильним середовищем для політизації ісламу та активізації міжнародного тероризму. 

Демографічний бум у мусульманських країнах наприкінці ХХ ‒ на початку ХХІ ст., який 

призвів до стрімкого зростання частки молодого населення в соціальній структурі, 

освіченість населення, нові інформаційні технології спровокували підвищення рівня 

політичного мислення широких мас, зробивши їх сприйнятливими до емоційного 

потенціалу націоналізму, соціального радикалізму і релігійного фундаменталізму. У 

сучасному світі поняття «джихад» часто ототожнюється з газаватом і, підкріплене 

мусульманським фанатизмом і фаталізмом, є «серцевиною» ідеології та практичної 

діяльності радикальних ісламістів. 
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Великий шовковий шлях-це один з найбільш відомих торгівельних шляхів, який 

виник ще у перші сторіччя до нашої ери, сполучав Євразію від Середземномор‘я  до 

Китаю. Термін «Великий шовковий шлях» в історію ввів німецький географ Фердинант  

Ріхгофен у 1877 році. Великий шовковий шлях з‘явився у результаті торгівлі шовком, 

проте через шовковий шлях до Китаю потрапляли з Центральної Азії такі товари як 

килими, фарби, породисті коні, дорогоцінне каміння. Китай в свою чергу відправляв 

шовк, чай, папір, порох, хутро. Торгівельний шлях мав могутню систему доріг, основні 

дороги північна та південна. Північна дорога йшла через Турфан, перетинала Памір і далі 
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