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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. В умовах глобалізації питання 

соціально-філософського осмислення можливості побудови демократичних 

політичних систем в країнах «третього світу» в цілому та Арабського Сходу – 

зокрема, стає нагальною потребою. Осмислення демократичної системи 

потребує дослідження таких явищ, як вільні вибори, відсутність перешкод для 

роботи засобів масової інформації, свобода слова, егалітаризм у різних сферах 

суспільного життя, свобода віросповідання, повага прав національних меншин 

та інше. Демократизація як феномен є сукупністю заходів, що проводяться в 

суспільстві з метою наближення, адаптації інститутів цього соціуму до 

загальновизнаних демократичних стандартів. 

Встановлено, що демократична хвиля або процес демократизації 

торкнулися арабського світу, призвівши при цьому до наслідків суперечливого 

характеру. Арабський Схід завжди був унікальним явищем у світовій історії, 

окремої цивілізацією зі своїми культурними, мовними, політичними і 

соціальними особливостями. Нинішні події в арабському світі змушують 

дослідників звертатися до соціально-філософського осмислення різних 

суспільних феноменів, які викликають соціальні конфлікти, деформацію 

суспільства і зміну політичних режимів в умовах глобалізації. Одним із таких 

маловивчених та не осмислених соціальною філософією феноменів є 

передумови, хід та наслідки «арабської весни». Незважаючи на те, що її основні 

події вже давно сталися, деякі консеквенції цього явища, наприклад, війна в 

Сирії, Іраку та Ємені, велика міграційна криза в Європейському Союзі, 

виникнення ІДІЛ нагадують про себе і зараз. 

Таким чином, актуальність теми дисертаційного дослідження 

зумовлюється її запитуваністю у вирішенні низки важливих теоретичних і 

практичних завдань, що належать до компетенції соціальної філософії та 

філософії історії. До того ж, соціально-філософський аналіз мисленнєвих 

моделей побудови демократичного суспільства в сучасному світі є корисним і 

для українського суспільства, яке знаходиться у перехідному (транзитному) 

періоді. 

Доказано, що глобалізаційні процеси сучасного світу, триваючий процес 

демократизації арабського соціуму, лібералізація окремих соціально-

політичних інститутів в арабських країнах, явища секуляризації та 

вестернізації, співвідношення ісламу з усіма переліченими вище процесами 

створюють серйозні складності для об'єктивного вивчення арабського світу для 

експертів і вчених. Оскільки ці соціально-культурні та політичні явища досить 

неоднорідні, проблематикою становлення демократичних систем на 

Арабському Сході займаються дослідники різних сфер наукового знання. 

Теоретичні розвідки дисертаційного дослідження спираються на 

положення класиків соціально-філософської думки про демократію, державу, 

релігію та суспільство. До них відносяться Солон, Аристотель, Платон, Тома 

Аквінський, Ш. Монтеск’є, Т. Джефферсон, Д. Мілль, Д. Медісон, 

А. де Токвіль, П. Тілліх, А. Тойнбі. Концептуальні моделі демократизації 



2 

арабських соціумів в контексті глобалізації пропонували та аналізували 

Д. Растоу, Ф. Шміттер, А. Пшеворський, Ф. Фукуяма, А. Мельвіль, Г. О’Донел, 

Ф. Гаєк, С. Гантінгтон, Д. Сарторі, Й. Шумпетер, Д. аль Афгані, М. Абду, 

М. Рашид Рід, А. ар-Разик, М. Беннабі тощо. 

Поглибленню розуміння аспектів демократизації арабських країн, 

співвідношення ісламу і демократичного суспільства сприяли напрацювання 

українських дослідників: А. Ауліна, Д. Брильова, О. Богомолова, О. Воловича, 

А. Глушака, В. Грігорянца, Г. Данилова, Р. Жангожи, Ж. Ігошіной, 

С. Ісмагілова, М. Кирилко, І. Козловського, Ю. Кочубея, Л. Кривеги, 

А. Кудряченко, М. Лепського, В. Лубського, В. Манжола, В. Нагайчука, 

І. Семиволоса, Р. Халікова, В. Шведа, О. Яроша та інших авторів. 

Серед зарубіжних дослідників на формування авторської позиції 

вплинули роботи Г. Арбатова, А. Богатурова, Г. Васілеску, Д. Даніліна, 

Б. Долгова, М. Єгорова, В. Іноземцева, С. Караганова, А. Малашенко, 

А. Манойло, І. Мохова, І. Мурадяна, Н. Нартова, А. Озерова, А. Тиняєву, 

А. Уткіна, А. Фурсова та ін.  

Доведено, що підвищений інтерес з боку зазначених дослідників до 

Близького Сходу пояснюється подіями «арабської весни», невдалими спробами 

демократизації, а також існуванням низки соціальних конфліктів, які 

представляють загрозу не тільки близькосхідному регіону, а й усьому світу. 

Водночас проблема осмислення дійсності, пошук закономірностей та моделей 

демократизації в арабських країнах поки що не знайшла свого комплексного 

соціально-філософського висвітлення. Тому відповідна проблема – в контексті 

українського досвіду транзитного суспільства – потребує теоретичної 

концептуалізації та практичної інструменталізації засобами соціально-

філософської рефлексії. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана відповідно до планів наукової роботи кафедри філософії 

Донецького національного університету імені Василя Стуса, зокрема – НДР 

«Соціально-філософська рефлексія шляхів вирішення конфлікту на Сході 

України» (№ держреєстрації 0116U002518). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є соціальне-

філософське осмислення проблем і перспектив демократизації арабського 

суспільства, аналіз підсистем, компонентів та елементів дійсності громадського 

життя Арабського Сходу в їх координаційній залежності. 

Досягнення мети роботи передбачає формування та вирішення наступних 

дослідницьких завдань: 

 розкрити еволюцію концепцій демократизації в історії соціально-

філософської думки та виокремити відповідні стадії; 

 визначити методологічну основу для осмислення детермінант 

оптимізації процесу демократизації арабського суспільства, детально з’ясувати 

їх роль у побудові демократичного суспільства на Арабському Сході; 

 розглянути співвідношення процесів глобалізації та демократизації, а 

також їх наслідки для арабського суспільства в цивілізаційному аспекті; 
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 встановити основні причини численних соціальних конфліктів на 

Близькому Сході з точки зору їх соціально-політичних і релігійних передумов 

виникнення; 

 осмислити специфічний зміст коранічного розуміння свободи та 

відповідних її форм та розкрити сутність співвідношення ісламу і процесу 

демократизації в арабському світі  

 визначити загальну перспективу демократизації арабських соціумів і 

детермінанти оптимізації цього процесу, а також вивчити конкретні прояви 

функціонування демократичних інститутів в різних сферах арабського 

суспільства (соціально-правовий статус жінок, мов, політичних інститутів).  

Об'єктом дослідження є мисленнєві моделі багатовимірного процесу 

конструювання демократичного суспільства в арабських країнах. 

Предметом дослідження є детермінанти оптимізації процесу 

демократизації арабського суспільства. 

Методологічні основи дослідження. Проведений аналіз було здійснено 

на базі структурно-інтегративної міждисциплінарної методології. 

Методологічний фундамент дисертації складають принципи системності, 

холізму, детермінізму, розвитку і взаємозв’язку. 

У соціально-філософському дослідженні задіяні аксіологічний, 

цивілізаційний та інтервальний підходи. Вони допомогли формуванню 

аутентичного уявлення про специфіку практики демократизації в кожному 

конкретному випадку.  

Аксіологічний підхід дозволив виявити вплив традиційних цінностей на 

ефективність демократичних перетворень в арабських країнах.  

Важливу роль в роботі відіграє цивілізаційний підхід, що передбачає 

вивчення ідей, принципів і норм конкретної культури (локальної цивілізації) в 

межах сформованого всередині цієї цивілізації світоглядного ядра.  

У дисертації використовується інтервальна методологія, яка передбачає, 

що процедури врахування формування і розвитку соціокультурних інтервалів 

повинні бути узгоджені з процедурами трансінтервальних синтезів і 

конфігурацій. 

Були використані загальнонаукові та спеціальні методи вирішення 

поставлених завдань: структурно-функціональний (при аналізі різних елементів 

структури арабського суспільства через призму його багаторівневої складності і 

багатогранності); фрактальний (при аналізі суперечливих наслідків 

демократизації); компаративістський (при порівняльному аналізі різних 

інститутів арабського соціуму в рамках конкретної арабської держави). сприяв 

виявленню ознак, схожих рис та відмінностей становлення демократичних 

інститутів як складних соціокультурних процесів, що відбувалися в різних 

арабських країнах. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в комплексному 

соціально-філософському осмисленні моделей демократизації арабського 

суспільства в контексті сучасних глобалізаційних явищ і тенденцій. В ході 

здійсненого дослідження отримано результати, що визначають його наукову 

новизну. В роботі 
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вперше: 

 здійснена комплексна експлікація сутності процесу демократизації 

арабського суспільства в системі дуальних соціально-філософських категорій-

рушіїв (авторитаризм/демократія, секуляризація/релігійна радикалізація, 

лібералізація/дискримінація прав жінок тощо) цього суспільного процесу як 

суперечливої єдності потенційного та актуального, ідеального і матеріального в 

творенні демократичних моделей на Арабському Сході в XXI ст.; 

 встановлені три етапи соціально-філософського осмислення 

арабськими філософами західних демократичних принципів як важливої 

передумови демократизації арабського суспільства. Обґрунтовано, що цей 

мислений процес характеризується спробами зрозуміти західні демократичні 

моделі, синтезувати їх з арабсько-ісламськими аналогами (наприклад, з одним 

із принципів державної влади «шура») або створити нові особливі моделі 

взаємодії держави і суспільства (як, наприклад, політична система Лівану); 

 доведено, що коранічне розуміння свободи не суперечать духу 

демократичних перетворень, включаючи свободу віросповідань, свободу 

наукових досліджень та ін., що потребує перегляду поширених мислєнневих 

стереотипів про несумісність ісламу та демократичних принципів. 

Уточнено: 

 значну роль релігійної складової в процесі демократизації арабського 

суспільства. Зроблено висновок про те, що без урахування важливості ісламу як 

духовної основи мусульман неможливо демократизувати арабське суспільство; 

 специфіку розуміння діалектики демократизації арабського світу, що 

проявляється в суперечливому складному процесі, де відособлення культури 

(автономії) під впливом насильницької демократизації або секуляризації 

(гетерономії) призводить не до вирішення конфлікту (теономії), а до ще 

більшого загострення (дизфункції);  

 вплив глобалізаційних процесів на арабське суспільство, де феномен 

демократизації цього суспільства і спроби його вестернізувати наштовхуються 

на існуючий традиційний уклад життя арабського соціуму. Розкрити ознаки 

класичної системною пастки на прикладі невдалих спроб демократизації деяких 

арабських соціумів. До яких відносяться збільшення рівня корупції, 

фрактальність багатьох реформ, розшарування суспільства, деградація 

політичних інститутів, загострення сепаратистських настроїв тощо. 

 специфіка сприйняття демократичних принципів в арабському 

суспільстві його індивідами. У кожній арабській країні з урахуванням існуючої 

національної ідентичності конкретної арабської нації простежується унікальна 

перцепція або несприйняття певних інститутів західної демократії у тому числі, 

через соціальну фрактальність, самоподібність та тиражування теономних 

речей в суспільстві. 

Набуло подальшого розвитку: 

 теоретичні положення про правове та соціальне становище жінки в 

контексті демократичних перетворень в арабському світі. Було аргументовано 

те, що в останні роки спостерігається стійка тенденція до лібералізації 
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соціально-правового статусу жінки. Йдеться про більш активну участь жінок у 

політичній та суспільній сферах життя; 

 знання особливостей здійснення мовної політики в арабських країнах 

в умовах демократизації. Встановлено, що мовна проблема існувала в таких 

країнах як Алжир, Туніс, Ірак. Згодом був найдений компроміс, який 

задовольнив усіх представників різних мовних і етнічних груп в арабських 

країнах що свідчить про наявність бажання в здійсненні процесу демократизації 

свого середовища проживання; 

 чинники, що перешкоджають процесу демократизації арабських 

суспільств, і які, водночас, є детермінантами оптимізації цього процесу 

(мінімізація впливу ісламістських рухів, підтримка багатопартійної системи і 

виконання виборчих процедур, створення незалежних ЗМІ та підтримка 

свободи їх діяльності тощо), вивчення та подолання яких, є необхідним 

компонентом цілісної методології дослідження арабських суспільств та їх 

можливої демократизації в ХХІ ст. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці 

цілісної соціально-філософської концепції осмислення можливості побудови 

демократичного суспільства на Арабському Сході як складного 

соціокультурного феномену; обґрунтуванні детермінант оптимізації 

демократизації арабського суспільства як іманентної основи побудови 

демократичної системи на Арабському Сході, її закономірного характеру; 

використанні розроблених концептів при аналізі нагальності та прогностиці 

демократизації українського суспільства. Висновки дисертації можуть бути 

використані під час розв’язання проблем щодо провадження українських 

демократичних моделей розвитку суспільства, розробці мовної, релігійної, 

мультикультурної політики соціального розвитку та розбудови української 

державності. 

Особливу цінність результати дисертації мають при створенні, оновленні, 

запровадженні теорії суспільства та держави; університетських курсів із 

філософії, сходознавства, політології, соціології, всесвітньої історії, 

міжнародних відносин, таких дисциплін, як «Соціальна філософія», «Філософія 

історії», «Релігієзнавство» та ін. 

Особистий внесок дисертанта. Висновки і рекомендації, що 

розкривають наукову новизну дисертаційної роботи, отримані автором 

самостійно. Публікації за темою дисертації є одноосібними. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри українознавства 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського (2007-2010 роки), на кафедрі філософії Донецького 

національного університету імені Василя Стуса (2015-2017 роки), а також на 

науково-практичних конференціях і семінарах, серед яких: Міжнародна 

науково-практична конференція «Роль науки, релігії та суспільства у 

формуванні моральної особистості» (Донецьк, 30 листопада 2007 р., 28 

листопада 2008 р., 18 квітня 2014 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Культура та економіка» (Донецьк, 20-21 березня 2008 р.); 
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Міжнародна науково-практична конференція «Іслам та ісламознавство в 

Україні» (Донецьк, 19 вересня 2013 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Сильна ООН – кращий світ» (Київ, 22 жовтня 2015 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Реструктуризація глобального 

простору: історичні імперативи та виклики» (Київ, 23 квітня 2015 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція: «Зовнішня політика і дипломатія: 

український та світовий досвід» (Київ, 23 грудня 2015 р.); Всеукраїнська 

науково-практична конференція з міжнародною участю «Модернізація 

соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи» 

(Житомир-Вінниця, 14-15 травня 2015 р.); Перший Південноукраїнській 

конвент Міжнародної асоціації студентів політичної науки «Стихія політики: 

соціологічна, філософська, політологічна рефлексія» (Одеса, 20-21 березня 

2015 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено у 

22 публікаціях, з них 5 статей опубліковано у фахових виданнях України з 

філософських наук, у тому числі 3 статті – у виданнях, включених до 

міжнародних наукометричних баз. 

Структура дисертації. Мета, завдання та логіка дослідження визначили 

зміст і структуру роботи, що складається зі вступу, трьох розділів (містять у 

собі 6 підрозділів), висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг 

роботи – 206 сторінок, з них – 157 основного тексту. Список використаних 

джерел складається з – 232 найменувань. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено ступінь 

наукової розробки проблеми, предмет та об’єкт дослідження, сформульовано 

новизну, завдання та мету, указано зв’язок роботи з науковими програмами, 

пояснено вибір методологічної бази дослідження, розкрито теоретичне та 

практичне значення, зазначено структуру дисертаційної роботи. 

У першому розділі «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ АРАБСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА» визначається категоріальний апарат дослідження, 

обґрунтовується вибір методологічних підходів для аналізу проблеми 

демократизації арабського суспільства. 

У підрозділі 1.1. «Еволюція концепцій демократизації в історії 

соціально-філософської думки» досліджено, що мислителі по-різному 

розуміли зміст терміну «демократія» і тих елементів, які входять до 

демократичної системи суспільства. Залежно від конкретних історичних умов і 

рівня накопиченого знання і досвіду здійснювалися спроби спочатку соціально-

філософського осмислення можливості створення демократичної моделі, а вже 

згодом і безпосередня практична побудова демократичного суспільства в межах 

конкретного державного утворення (наприклад, як це було в період Солона в 

Стародавній Греції).  
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Встановлено, що арабські вчені різних років сформували етапи 

осмислення можливості демократизації арабського суспільства. Виділено три 

значні етапи в межах подібного осмислення: 1. Середньовічний період 

знаменується бурхливим розвитком науки і філософії на Арабському Сході. 

Уява про західну демократію, державу, право та суспільство формувалися у 

арабських мислителів під впливом робіт грецьких філософів, які, як відомо, 

були переведені на арабську мову в період Середньовіччя. Йде процес 

ознайомлення арабів з тим, що саме є демократією. 2. Період Нового часу (з 

XVII ст., включаючи ХІХ ст. та першу пол. ХХ-го ст.). У цей відрізок часу 

відбувається певний «ренесанс» арабської філософської думки, що сталася 

через активну вестернізацію арабського регіону, перш за все, Єгипту. 

Проходить більш глибоке осмислення західних демократичних моделей та їх 

теоретичне поєднання із східними арабськими аналогами побудови суспільства. 

Однак на практиці відсутні спроби на державному рівні інституційно 

впровадити відповідні демократичні принципи. 3. Сучасний етап (з другої 

пол. ХХ ст.) характеризується не лише підвищеною увагою з боку арабських 

вчених до ідей побудови демократії, але й зв’язком з конкретними практичними 

кроками в різних арабських країнах щодо впровадження елементів 

демократичної системи. 

Встановлено, що протягом багатьох століть в арабському світі 

спостерігається особливе осмислення можливості демократизації свого 

суспільства, зберігаючи при цьому власну ідентичність. Без відповідного 

соціально-філософського осмислення, неможливо було б дійти до конкретної 

практичної імплементації демократичних принципів.  

У підрозділі 1.2 «Методологія дослідження процесів демократизації 

арабського суспільства у вітчизняній і зарубіжній науці» зазначено, що 

методологічним базисом дисертації є аксіологічний та цивілізаційний підходи, 

що передбачають вивчення ідей, принципів і норм конкретної цивілізації, в 

межах якої сформована власна система цінностей. 

Використана інтервальна методологія, яка передбачає, що процедури 

врахування формування і розвитку соціокультурних інтервалів повинні бути 

узгоджені з процедурами трансінтервальних синтезів і конфігурацій. На 

практиці це означає, що оцінювати розвиненість (значимість, ієрархічний 

статус) того чи іншого культурного феномену необхідно, виходячи з системи 

цінностей (тобто соціокультурного інтервалу), в якій даний феномен 

функціонує. Іншими словами, кожну з цивілізаційних систем необхідно міряти 

її власною мірою. «Погляд зі сторони» має бути доповнений поглядом 

зсередини, що створює ефект стереоскопічності сприйняття і дозволяє ближче 

підібратися до суті проблеми. 

У другому розділі «АРАБСЬКИЙ СВІТ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ 

ПРОЦЕСИ В КІНЦІ XX – НА ПОЧАТКУ XXI СТ.» аналізуються сучасні 

тенденції демократичних «хвиль» в арабському світі в контексті феномену 

глобалізації. 

У підрозділі 2.1. «Глобалізація, демократизація і арабське суспільство: 

співвідношення феноменів і зіткнення цивілізацій» доведено, що процес 
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демократизації носить суперечливий характер. В умовах глобалізації арабський 

світ проходить процес трансформації і територіальної фрагментації. Деякі 

арабські країни сприйняли окремі елементи демократичних систем, зберігаючи 

при цьому традиційний уклад суспільного життя. Інші ж виявилися втягнутими 

в масштабні соціальні конфлікти, які сьогодні знаходяться в активній стадії в 

ряді арабських держав. 

У підрозділі 2.2. «Соціальні конфлікти в арабському світі як глобальна 

проблема на шляху до демократизації» акцентовано увагу на тому, що саме 

«соціальний конфлікт» лежить в основі як демократичних прагнень арабських 

суспільств, так і в реакції на перші спроби демократизації та секуляризації у 

вигляді консервативно-революційних альтернатив на кшталт ІДІЛ, 

панісламізму, неотрайбалізму тощо. Ця діалектична взаємодія вказаних 

процесів спровокувала фактичну територіальну фрагментацію Близького 

Сходу, поневолення багатьох людей, безпрецедентний потік біженців до 

Європи та інші соціальні й гуманітарні катаклізми. Україна також зараз 

перебуває в транзитному, перехідному проміжку часу, в межах якого 

відбувається становлення окремих інститутів демократичного устрою в 

українському суспільстві.  

Аналізуються також детермінанти демократизації арабського суспільства 

з точки зору соціально-філософської рефлексії. Найвагомішими факторами, що 

детермінують хід демократизації в арабських країнах, є два протилежних 

механізми: з одного боку – універсалізації самоврядування під впливом 

глобалізації, а з іншого – ренесанс традиціоналізму і фундаменталістська 

реакція аж до збройних конфліктів, що негативно впливають на побудову 

демократичного арабського суспільства. 

У третьому розділі «РОЛЬ ІСЛАМУ В ПРОЦЕСІ 

ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ АРАБСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА» аналізується одне із 

найбільш складних та дискусійних питань, а саме, мисленнєві моделі 

демократизації та можливість поєднання суспільно-політичних систем 

арабського світу з принципами західної демократії. Досліджується проблема 

співвідношення ісламу та демократії. У ході аналізу фактологічного та 

теоретичного матеріалу зроблений висновок про те, що демократизація 

арабських суспільств неможлива без урахування ісламу і пов’язаних з ним 

вчень про особистість, державу та мусульманську спільноту, а також похідні 

морально-етичні рамки. 

У підрозділі 3.1. «Філософське і коранічне розуміння свободи і 

демократії». Вперше за допомогою методів соціальної філософії 

проаналізовано аспекти, які є базовими в процесі становлення демократії для 

теперішніх суспільно-політичних процесів в арабських країнах. Аргументовано 

доведено той факт, що розуміння свободи в Корані та в ідеях арабських 

мислителів не суперечать духу демократичних перетворень, включаючи 

свободу віросповідань, свободу наукових досліджень та ін.  

У підрозділі 3.2. «Перспективи демократизації ісламського 

суспільства» зроблено висновок, що майбутня побудова демократичної 

системи на Арабському Сході цілком можлива. У сучасних умовах глобалізації 
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процес демократизації арабського суспільства триває повільно. Тенденціями 

демократизації є лібералізація прав жінок, розв’язання мовних проблем, 

становлення демократичних політичних інститутів, розвиток парламентаризму, 

усунення дискримінації та поява інших складових необхідних для розвитку 

демократії. 

Доведено, що нав’язування принципів демократії ззовні або насильницька 

секуляризація призводить до втрати міри між гетерономію та автономію. 

Наприклад, вторгнення США в Ірак і прагнення екстраполювати західну 

демократію без урахування (перш за все релігійних і етнічних) особливостей 

іракського суспільства призвело до партикуляризму соціальних груп у цій 

країні за етнічними та релігійними ознаками. Поява ІДІЛ на території сучасного 

Іраку і Сирії є безсумнівним наслідком зовнішнього втручання в іракське 

суспільство. 

ВИСНОВКИ 

Результати проведеного дослідження представлені наступними 

висновками: 

1. Доведено, що фундаментальні ідеї про демократію, породжені і 

розвинені в Стародавній Греції, знайшли свої відображення в роботах деяких 

грецьких і римських мислителів часів Античності. У Новий час наукові 

дослідження класиків епохи Просвітництва надали поштовх розвитку 

політичних систем в країнах Європи та Америки, що, в свою чергу, вплинуло і 

на Арабський Схід. Арабські вчені різних часів сформували теоретичне 

підґрунтя для демократизації арабського суспільства. Без відповідного 

соціально-філософського осмислення, неможливо було б дійти до конкретної 

практичної імплементації демократичних принципів. Цей мислений процес 

характеризується спробами зрозуміти західні демократичні моделі, синтезувати 

їх з арабсько-ісламськими аналогами (наприклад, з одним із принципів 

державної влади «шура») або створити нові особливі моделі взаємодії держави і 

суспільства (як, наприклад, в Лівані, де шиїти, суніти і християни мають між 

собою своєрідний суспільний договір із розподілу влади). Арабське соціально-

філософське осмислення західних демократичних принципів – це важливий 

елемент і передумова демократизації арабського суспільства. 

2. Визначено, що методологічним базисом дисертації є цивілізаційний 

підхід, що передбачає вивчення ідей, принципів і норм конкретної культури 

(цивілізації) в межах сформованої всередині цієї цивілізації системи цінностей. 

Використовуються загальнонаукові (наприклад, філософськи принципи 

системності, цілісності, єдності історичного та логічного, розвитку і 

взаємозв’язку тощо) та спеціальні методи вирішення поставлених завдань. 

Наприклад, екстраполяція принципів діалектичної теології П. Тілліха 

(автономії, гетерономії і теономіі) на концептуальні моделі побудови 

демократичного суспільства на Арабському Сході дозволила виявити 

цивілізаційні зіткнення західних цінностей з традиціями арабської культури й 
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історії. Класичним прикладом гетерономії в арабському суспільстві є політика 

секуляризації, яка проводилася в ряді арабських країн по відношенню до 

консервативних кіл і релігійних груп. Насильницькі спроби побудови світської 

системи управління суспільством не мали успіхів у жодній державі Арабського 

Сходу. Навпаки, вони спровокували хвилю радикалізації настроїв в арабському 

суспільстві, а саме, появу ІДІЛ та інших радикальних рухів, що є проявом 

автономії частини мусульманської спільноти у негативному смислі.  

3. Зазначено, що процеси глобалізації, секуляризації та вестернізації 

породили хвилю суперечливих наслідків для арабських суспільств. 

Діалектичний розвиток, а також боротьба протилежностей всередині цих 

суспільств спровокували появу на теоретичному рівні своєрідних діалектичних 

пар: секулярного/релігійного, громадянського суспільства/держави, 

авторитаризму/демократії, лібералізації прав жінок/дискримінації, 

індивіда/політичних партій тощо. Внаслідок вищевказаних діалектичних 

процесів сталася деформація почуття міри і абсолютизація деяких інститутів. В 

цілому в арабському суспільстві міра смерті найчастіше переважає над мірою 

життя, про що свідчить діяльність ІДІЛ. 

Аналізуючи невдалі спроби нав’язування демократизації деяким 

арабським соціумам визначаються ознаки класичної системної пастки. У 

сирійському, лівійському, іракському та інших арабських суспільствах 

спостерігаються прямі наслідки необдуманої і безсистемної модернізації 

(збільшення рівня корупції, фрактальність багатьох реформ, розшарування 

суспільства, деградація політичних інститутів, загострення сепаратистських 

настроїв тощо). Вказується, що системні пастки можуть мати ефект 

каталізатора розпаду неефективної системи, проте, можуть бути й ресурсом її 

розвитку. При їх подоланні вивільняється додаткова корисна енергія розвитку. 

Такий процес спостерігався в Тунісі, де під час подій «арабської весни» 

громадське невдоволення досягло свого піку, але соціальний вибух вдалося 

спрямувати у конструктивне русло. 

4. Доведено, що конфлікти на Близькому Сході давно вже носять форму 

«гібридних», тобто комбінованих, де присутні різні причини їх виникнення та 

розвитку. В цілому, цивілізаційне і культурне зіткнення на Близькому Сході, а 

також криза розвитку арабського світу з урахуванням геополітичних факторів 

дає підстави вважати, що близькосхідні конфлікти є унікальними і являють 

собою одну глобальну проблему для світової спільноти, що вимагає негайного 

вирішення. Цілком очевидним є той факт, що глобалізаційні процеси 

породжують свій неоднозначний вплив на арабське суспільство. Феномен 

демократизації цього суспільства і спроби його вестернізувати наштовхуються 

на існуючий традиційний уклад життя арабського соціуму. Одним з таких 

наслідків є закономірні події «арабської весни». 

5. Зроблено акцент на тому, що поняття свободи в демократичній теорії 

виводиться з поняття природного права, згідно з яким свобода є цінністю, що 

належить людині з моменту його народження, тобто вона, свобода, іманентно 

властива будь-якому індивіду. Розуміння свободи в такому ракурсі виходить із 

праць Г. Гроція і Т. Гоббса, за якими, свобода має в своєму складі вільне 
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волевиявлення своїх поглядів у різних сферах суспільного життя, в релігійній, 

економічній, політичній та інших. Подібне сприйняття свободи як природженої 

властивості людського соціального статусу повністю відповідає ісламським 

розумінням свободи, закріпленим в Корані. 

6. Серед чинників, що перешкоджають процесу демократизації 

арабських суспільств, і які, водночас, розглянуті в контексті детермінант 

оптимізації цього процесу: 

 необхідність подолання моноорієнтації (нафтової залежності) 

економіки деяких арабських країн; 

 подолання злиденності та зубожіння; 

 подолання авторитарних і консервативних традицій; 

 припинення тривалого арабо-ізраїльського протистояння на 

Близькому Сході; 

 відмова Заходу від підтримки «дружніх тиранів» на Близькому Сході; 

 мінімізація впливу ісламістських рухів; 

 підтримка багатопартійної системи і виконання виборчих процедур; 

 створення незалежних ЗМІ та підтримка свободи їх діяльності; 

 узгодження положень державного законодавства з нормами 

мусульманського права. 

Продемонстрована необхідність перманентного соціально-філософського 

осмислення соціально-правового статусу жінок, мов, політичних інститутів в 

арабському суспільстві. Встановлено, що в останні роки, спостерігається стійка 

тенденція до лібералізації соціально-правового статусу жінки. Соціальна-

філософська рефлексія статусу жінки та інших демократичних новел є 

обов’язковим елементом осмислення моделей демократизації арабського 

суспільства, яка буде продовжуватися у майбутньому. 
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АНОТАЦІЯ 

Бузаров А.І. Побудова демократичного суспільства на Арабському 

Сході: соціально-філософський аналіз. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 

за спеціальністю 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії». – 

Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена виявленню специфіки процесу 

демократичного транзиту в країнах Арабського Сходу. Актуальність соціально-
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філософського осмислення зумовлена суперечливими наслідками хвилі 

демократизації, що пройшла в арабських країнах за останнє десятиріччя. 

Зазначається, що впровадження демократичних елементів можливо, але 

має відбуватися поступово і тоді, коли саме суспільство потребує таких 

перетворень, коли будуть наявні відповідні умови для цього.  

Релігійна складова – це важливий елемент арабського суспільства, 

соціокультурним ядром якого, є іслам. Ця релігія об'єднує всі арабські соціуми 

та спільноти незалежно від їх політичної, соціальної або етнічної системи.  

Ключові слова: демократія, демократичні системи, арабський світ, 

Близький Схід, арабське суспільство, арабський соціум, демократизація, іслам, 

соціальний конфлікт.  

АННОТАЦИЯ 

Бузаров А.И. Построение демократического общества на Арабском 

Востоке: социально-философский анализ. - На правах рукописи. 
Диссертация на соискание научной степени кандидата философских наук 

по специальности 09.00.03 «Социальная философия и философия истории». – 

Запорожский национальный университет. – Запорожье, 2018. 

Диссертация посвящена выявлению специфики процесса 

демократического транзита в странах Арабского Востока. Актуальность 

социально-философского осмысления обусловлена противоречивыми 

последствиями волны демократизации, прошедшей в арабских странах за 

последнее десятилетие.  

В работе доказывается, что внедрение демократических элементов в 

арабских странах возможно, но должно происходить постепенно и тогда, когда 

само общество нуждается в таких преобразованиях. 

Религиозная составляющая - это важный элемент арабского общества, 

социокультурным ядром которого, является ислам. Ислам как ценность стоит 

над социальными конфликтами, политически разногласиями и глобализацией 

как таковой. 

Ключевые слова: демократия, демократические системы, арабский мир, 

Ближний Восток, арабское общество, арабский социум, демократизация, ислам, 

социальный конфликт.  

SUMMARY 

Buzarov A.I. Construction of democratic society in Arab world: socially-

philosophical analysis. – On the rights of manuscript. 
The Dissertation is for academic degree of Candidate of Philosophical Science 

on specialty 09.00.03 – Social Philosophy and Philosophy of History. – Zaporizhzhya 

National University. – Zaporizhzhya, 2018. 
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The thesis is devoted to revealing the specific process of democratic transition 

in the Arab East. The necessity to analyze this issue is caused by contradictory 

consequences of wave of democratization that took place in the Arab world over the 

past decade and this is clearly seen on the example of the events of "Arab spring". On 

the one hand, the democratic wave and tendencies destroyed the secular dictatorships 

in Tunisia, Egypt, Libya and shaken the conservative political and social traditions of 

other countries in the Arab world. On the other hand, these events have led to 

destructive social conflicts, which instead became the basis for creating ISIS and 

other entities that are based on views on radical Islam. 

The thesis indicated that the concept "social conflict" lays within democratic 

aspirations of Arab societies and within the first attempt of secularization and 

democratization efforts as a conservative revolutionary alternatives for the type ISIS, 

pan-Islamism etc. These social conflicts and contradictory democratization processes 

triggered actual territorial fragmentation of the Middle East, the enslavement of many 

people, an unprecedented flow of refugees to Europe and other social and 

humanitarian disasters.  

Knowledge of the Arab world with its specific cultural, historical, political, 

linguistic and especially religious features provides better understanding of the this 

region. Understanding of all these difficulties of Arab East helps to prevail 

degenerative stereotypes (such as terrorists, the place of women in society, specific 

political system and many others) about Arabs and Islam that exist in Ukraine. In any 

case if in the Arab society there is something different it does not mean automatically 

that it is wrong. 

That is why the work is done in the spirit of moral rationality, the author 

proposes to deny offensive stereotypes about Arab civilization. It is recommended to 

abandon primitive ideas about underdeveloped nations whish are bound to catch up 

with developed nations. In support of this idea it is added a lot of material that refutes 

the assertion of the inadequacy of the Arab world, including analyzes understanding 

of freedom in the Arab world, Islamic tolerance, business ethics, treatment of women, 

bilingualism in Algeria, Tunisia and others. 

The paper is an overview of analytical views on freedom and democracy from 

antiquity to the present, traced the evolution of ideas about democracy among various 

thinkers in historical sphere. It is done a detailed analysis of the works and writings 

of thinkers from Arabic philosophical and political thought of XIX-XX centuries. 

Among them are the following Arab political scientists (Rifai al-Tahtavi, 

Dzhamaluddina al-Afghani, Muhammad Abdu, Abdarrahmana al Kavakibi etc), who 

interested in democracy as a whole. This gives reason to conclude that the democratic 

direction is quite natural for Arab social and philosophical thought. Many opinions of 

political, philosophical and social ideas of Arab scholars similar to the views of 

Western philosophers. 

The problem of balance of Islam and democracy is one of the most 

complicated and controversial issues in the possibility of a combination of social and 

political systems in the Arab world with the principles of Western democratic model. 

It was one of the main topics of research of many Arab and Western scholars. 
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For the first time using the methods of philosophical science for analyzing the 

aspects that are fundamental to the process of democracy to the current socio-political 

processes in Arab countries. It is proven that the understanding of freedom in the 

Koran and in the ideas of Arab thinkers is not contrary to the traditional democratic 

vision of freedom in the West and in the relevant works of classics of Western 

democratic ideas. It is concluded that the main aspects of the democratization process 

has started and it will continue in the future.  

Imposing democratic principles outside or forced secularization leads to bad 

results. For example, the intervention in Iraq and the desire to extrapolate western 

democracy without (especially religious and ethnic) features of Iraqi society led to 

the particularism of social groups in the country along ethnic and religious lines. 

Appearance of ISIS on the territory of modern Iraq and Syria is doubtless the result of 

external (foreign) interference in Iraqi society. 

Keywords: Democracy, Democratic Systems, Arabic World, Middle East, 

Arabic Society, Democratization, Islam, Islam World, Social Conflict. 
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