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передмоВА

Імам Абдессалям Яссін народився 1928 року на півдні 
Марокко в містечку Аулюз (провінція Тарудант). Початко-

ву освіту отримав у Марракеші. У 1947 році вступив до педа-
гогічного факультету в Рабаті.

Рано розпочав духовні пошуки, ознайомився із усіма на-
прямами мусульманської релігійної думки. Певний час від-
відував суфійську обитель братства Будшішійя. Обіймав 
високі посади в Міністерстві освіти Королівства Марокко (до 
1967 р.). Усвідомлюючи потребу духовного й політичного 
оновлення країни, у 1974 році пише королю Марокко послан-
ня «Іслам або потоп», в якому закликає до реформ за іслам-
ським зразком. У цей час активно публікується в газетах, ви-
ступає з критикою авторитарних режимів в ісламському світі. 

На початку 80-их років минулого століття ініціює створен-
ня організації, яка відстоюватиме потребу змін в країні. У 
1987 р. це об’єднання отримує назву «Товариство справед-
ливості й доброчесності».

Абдессалям Яссін зазнає переслідувань з боку влади Ма-
рокко. З 1989 року перебуває під домашнім арештом, проте 
продовжує активну письменницьку діяльність. 

Імам Абдессалям Яссін є автором кількох десятків книг та 
сотень статей арабською та французькою мовами («Іслам 
між закликом і державою», «Іслам та світський націоналізм», 
«Діалог із демократами», «Іслам і сучасність», «Пророчий 
метод», «Звичай Божий», «Справедливість: ісламісти та вла-
да» та ін.). Його книги перекладені англійською, німецькою, 
турецькою та іншими мовами. 

Учений відійшов у вічність 2012 року. На думку багатьох 
дослідників, творча та наукова спадщина Абдессаляма Яссі-
на є одним із найбільш визначних здобутків ісламських мис-
лителів сучасності. Його праці користуються популярністю в 
країнах мусульманського світу, а також серед представників 
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арабської діаспори в країнах Європи та Північної Америки.
Книга «Випробування мусульманського розуму: між вла-

дою одкровення та пануванням сліпої волі» (1994 р.), яка 
вперше презентується україномовному читачеві, була напи-
сана Абдессалямом Яссіном на початку 90-их років. Автор 
розглядає актуальніші питання сучасного ісламського світо-
гляду: як мусульманська культура, що поєднує у собі відгомін 
«золотих століть» середньовіччя й трансформації доби коло-
ніалізму, може будувати своє майбутнє? Як знайти баланс 
між релігійною всеосяжністю ісламу та сучасним науковим 
світоглядом? Чи можна побудувати суспільство на «іслам-
ських цінностях», запозичивши найкращі здобутки західних 
цивілізацій? Яким шляхом іти: повертатися до «чистого ісла-
му» часів Пророка Мухаммада чи й далі толерувати вестер-
нізацію як єдиний напрям розвитку? 

Абдессалям Яссін, на відміну від багатьох інших араб-
ських авторів, не схильний обмежуватися типовою анти-
західною риторикою чи, навпаки, пропагандою тотального 
вестернофільства. Учений намагається простежити глибин-
ні витоки західного демократизму та східної релігійності. На 
прикладі здобутків мусульманської культури (зокрема, науко-
вої спадщини ібн Рушда, яка вплинула й на середньовічну 
європейську філософію) Абдессалям Яссін показує «вну-
трішній ресурс» мусульманского розуму, викриває вади, які 
перешкоджають його сучасному розвитку, показує втрати, 
яких цей розум зазнав упродовж останніх століть. Показова 
позиція автора щодо проблем сучасності. Він не ховає про-
блему за традиційним ригоризмом. На думку Абдассаляма 
Яссіна, лише викривши вади, можна зробити світ кращим.

«Випробування мусульманського розуму» закликає до від-
новлення справжніх цінностей мусульманської культури: по-
шани до людини як Божого творіння – «намісника Аллаха на 
землі», чесності, справедливості, доброти та інших мораль-
них принципів. Абдессалям Яссін звертається до епістемо-
логії «мусульманського розуму», наголошуючи, що цінності 
можуть бути обґрунтовані не лише духовно, а й раціональ-

но. Він стверджує, що раціональність у мусульманській та в 
європейській культурах має деякі відмінності, про які треба 
пам’ятати й не ховати їх за лаштунками «загальнолюдських» 
(читай: західних) цінностей. Коранічний «розум», на думку Яс-
сіна, не можна ототожнювати із розумом «буденним», культи-
вованим на Заході. Проте вчений не відкидає також спільних 
рис. Ісламській культурі не є чужою ні ідея парламентариз-
му, ні вільних виборів, ні дотримання базових прав людини, 
спільних для авраамічних релігій. Ісламська культура, не про-
сто закликає до, вона вимагає справедливості. Тому такі не-
гативи сучасного ісламського світу як авторитаризм, терор, 
репресії та приниження людської гідності, якими б гаслами 
вони не прикривалися, суперечать «Пророчому методу», тоб-
то шляху втілення у життя цінностей Корану й Сунни.

 Чим може бути цікава книга «Випробування для мусуль-
манського розуму» сучасному українському читачу? Пере-
дусім тим, що твір сучасного арабського мислителя вперше 
доступний українською мовою. Читач зможе осягнути ті про-
цеси, які хвилюють сьогодні чверть людства, поглянути на 
ісламську культуру зсередини, відчути ту духовну боротьбу, 
яка сьогодні розгорнулася в мусульманському світі, прикла-
дом чого стали події нещодавної «арабської весни». 

За влучним та емоційним стилем автора, який максималь-
но збережений при перекладі, відчутна принципова небайду-
жість до подальшої долі не лише мусульман, а й людства в 
цілому. Абдессалям Яссін був одним із найбільш вимогливих 
представників сучасної мусульманської творчої еліти, еліти, 
розділеної між різними школами, континентами й навіть ци-
вілізаціями. Тому читання «Випробування мусульманського 
розуму» може відкрити читачу нові релігійні інтепретації су-
часності, в яких чимало мусульман, зокрема, в Марокко та 
інших країнах, вбачають надію на звільнення від пут неспра-
ведливості, террору та постколоніального рабства. 

Михайло ЯКУБович,
кандидат історичних наук, сходознавець
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