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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Питання соціокультурної єдності та

відмінностей між людьми Сходу й Заходу є актуальним для всіх історичних
епох,  враховуючи  безліч  конфліктних  ситуацій,  зокрема  кровопролитних
війн,  які  були  породжені  протистоянням  людей  різних  культур,
національностей, віросповідань.

В  умовах  сьогодення  важливими  є  відносини  християнської  та
ісламської  соціокультурних спільнот.  Враховуючи їх взаємопроникнення у
ХХІ  ст.,  ці  відносини  набули  надзвичайної  актуальності,  адже  останнім
часом  саме  серед  їх  представників  зустрічається  відверте  нерозуміння  і
навіть  ворожнеча.  Такі  явища,  як  міжнаціональний  конфлікт  або
міжнародний тероризм є загрозою не лише для цих спільнот, а й для всього
людства.  Особливе  значення  має  осмислення  соціального  буття  людини
християнської  та  ісламської  спільнот,  адже,  по-перше,  соціальне  буття  є
основою  всіх  політичних  і  економічних  процесів,  а  по-друге,  ментальні
особливості  набувають  своєї  значущості  саме  в  цьому  вимірі  буття.
Відмінності  у  соціальному  бутті  людини  християнської  та  ісламської
спільнот є досить значною й очевидною проблемою, і хоча дані відмінності
поступово  згладжуються  під  тиском  сучасної  індустріальної  та
постіндустріальної  цивілізації,  роблячи  світ  більш  цілісним  та
взаємопов'язаним, останніми роками маємо загострення протистояння між
фундаменталістськи  налаштованими  прошарками  цих  спільнот  Заходу  і
Сходу.

Наше дослідження  дає  можливість  диференційованого  аналізу
соціального буття людини християнської та ісламської культур. Це є вельми
важливим  для  реалізації  національних  інтересів  сучасної  української
держави, адже Україна перебуває на межі цих культур. 

Християнська  та  ісламська  культури  –  це  культури  Заходу  і  Сходу.
Тому,  здійснюючи  наше  дослідження,  слід  звернутися  до  критичного
осмислення  основних  підходів  до  культур  Заходу  та  Сходу  і  специфіки
соціального буття людини в них. Це є доволі актуальним, адже в класичній
та  сучасній  філософській  думці  існує  чимало  взаємовиключних  думок  з
цього приводу.

Аналіз  культур  Заходу і Сходу  й  соціального  буття  людини  в  них
особливо характерний для XIX-XXI ст. При цьому достатньо продуктивними
можна вважати дослідження тієї чи іншої культури Заходу або Сходу через
філософію і  релігію цієї  культури – адже тут ми рухаємося від буденних
традицій, ритуалів до їх духовних першооснов. 

Ф. Ніцше вважає, що християнство – «релігія слабких». Показово, що
критикуючи християнство, філософ бере до уваги переважно буденні прояви
цієї  релігії  і  культури,  не  враховуючи  більш глибинні  духовні  її  аспекти.
К.Г. Юнг стверджує, що Захід і  Схід – два різні світи, які необхідні один
одному.  І  якщо для сучасної західної людини характерна недостатня сила
духовного прагнення, якої необхідно повчитися в людей Сходу, то людина
Сходу потребує досвіду інтелектуального й технічного прогресу, властивого
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для  Заходу.  Е. Фромм  переконаний,  що  в  кожній  з  культурних  спільнот
Заходу й Сходу можна знайти спільні риси, які як плідно, так і деструктивно
впливатимуть на людину та її буття у соціумі. 

З  точки  зору  відомого  західного  дослідника  особливостей  Заходу і
Сходу  С. Хантінгтона,  західна  цивілізація  є  домінуючою на  планеті.  Такі
автори як Й. Байдаров, М. Конрад, В. Чалоян вважають, що західна та східна
цивілізації  є  однаково  важливими  для  людства.  Вони  наполягають  на
необхідності діалогу культур і ментальностей Заходу і Сходу, уникаючи як
протистояння, так і насильницької асиміляції. 

Питання соціальних аспектів релігійних культур піднімається у працях
А. Колодного,  М. Короткова,  Г. Пирог,  С. Рика,  І. Стокаліча,  В. Федотової,
Л. Филипович, Л. Марченко та ін.

Для  компаративістського  аналізу  соціального  буття  людини  у
християнській та ісламській культурах цінними є напрацювання дослідників,
які  порівнювали  ці  дві  соціокультурні  спільноти,  зокрема  зарубіжних
науковців  М. Аюба,  М. Борманса,  М. Бюкая,  Ж. Габюса,  Н. Даніеля,
Ф. Журдена,  Р. Каспара,  О. Клемана,  Б. Льюиса,  Ш. Пінеса, та  авторів
пострадянського  простору  –  А. Алі-заде,  А. Арістової,  О. Журавського,
О. Максименко, Н. Сухової та ін. 

У  контексті  розуміння  Ю. Максимова,  іслам  –  «релігія  слабких»,  а
християнство – «релігія сильних». На відміну від Ю. Максимова, О. Мень
вважає, що культури і Сходу, і Заходу є частиною одного цілого – вони є
різними,  але  доповнюють  одна  одну,  тому  дуже  важлива  взаємодія  цих
культур і ментальностей на основі взаємоповаги та взаєморозуміння.

Проблеми  війни  та  миру  в  контексті  взаємодії  християнської  та
мусульманської  культур  досліджують  В. Лубський,  С. Путілов,
К. Семчинський, М. Талбі, А. Тарік.

Гендерні  відносини в  християнських та  ісламських соціокультурних
вимірах  розглядають  О. Дашковська,  О. Журавський,  Ю. Максимов,
О. Маскевич,  Н. Недзельська,  Л. Погоріла,  А. Хромяк,  Т. Шамсутдинова-
Лебедюк та ін. 

Детальний  аналіз  специфіки  християнських  спільнот  знаходимо  у
українських  науковців  І. Васильєвої,  К. Вергелеса,  А. Колодного,
В. Поповича,  М. Стадника,  Ю. Чорноморця  та  ін.  Серед  дослідників,  які
проводять  безпосередній  аналіз  християнського  соціуму  в  Україні  варто
відзначити праці В. Бліхара, О. Василець, С. Онищук та ін.

Окремої  уваги  заслуговують  праці  відомого  французького  вченого-
ісламіста А. Массе. Вагомий внесок у дослідження ісламу зробили сучасні
науковці: К. Ель Гуессаб, Г. Керімов, О. Кудін, К. Матвєєв, Д. Шестопалець,
Н. Юзеф, М. Якупов, вчені-ісламісти А. Ахмедов, В. Бартольд і Т. Саїдбаєв.
Цікаве  осмислення  проблематики  ісламської  культури  в  українському
соціумі  знаходимо  у  низки  вітчизняних  науковців  (О. Аулін,  Д.  Брильов,
М. Бутиріна,  Р.  Жангожа,  К. Зуєв,  М. Кирюшко,  Ю. Кочубей,  Е. Муратова,
Я. Полотнюк, А. Шабашов, О. Ярош та ін.).
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Для  компаративістського  аналізу  християнських  та  ісламських
спільнот значущими є напрацювання науковців, які досліджують соціальні
аспекти розвитку феномену «європейського ісламу» (А. Арістова, С. Зінько,
С. Клод, Ю. Кочубей, О. Новокшанова, Ю. Подаєнко, Б. Тібі, Ю. Чмеленко,
Н. Шаленна,  А. Юклейн),  а  також  соціокультурні  виміри  ісламського
фундаменталізму  та  екстремізму  (Ю. Абаджиєв,  І. Добаєв,  О. Добродум,
А. Канах, І. Куліш, В. Лубський, М. Несправа, К. Поляков, А. Тарік та ін.).

Серед  зарубіжних  авторів,  які  працювали  над  теоретичними
питаннями соціальної філософії, що дотичні до проблематики дослідження,
необхідно  зазначити  Х. Арендт,  Д. Белла,  Ж. Бодрійяра,  М. Вебера,
Ж. Марітена,  Т. Парсонса,  К. Поппера,  Р. Робертсона,  Е. Тоффлера,
А. Селігмана,  В. Шубарта та  ін.  Проблемам  діалогових  відносин  між
людьми  та  спільнотами,  які  вкрай  актуальні  у  соціальній  взаємодії
християнської  та  ісламських  культур,  присвячені  роботи  М. Бубера,
Е. Левінаса, Ф. Поше та ін.

Важливі теоретичні передумови для осмислення соціального буття в
різних культурах маємо в працях сучасних науковців у галузях соціальної
філософії,  філософії  історії  та  філософії  культури:  В. Ананьїна,
Є. Бистрицького,  О. Білого,  В. Бови,  В. Вашкевича,  О. Гаєвської,
Б. Дем’яненка,  В. Калуги,  І. Карпенка,  Л. Карсавіна,  О. Кравченко,
В. Кременя,  С. Кримського,  Л. Левченко,  Ю. Малинки,  В. Мельник,
В. Муляра, О. Полисаєва, С. Пролеєва, Г. Семигіна, Г. Сілласте, Н. Скотної,
М. Степика, Н. Юхименко, М. Халіман та ін.

Для  дослідження  важливе  значення  мали  класичні  роботи  Л. Леві-
Брюля,  присвячені  аналізу  феномену  ментальності  в  соціальному  бутті
людини,  які  знайшли  продовження  в  розвідках  сучасних  авторів
(В. Андрущенко, Д. Полежаєв, А. Гуревич, В. Колесов, О. Шульман та ін.).

В контексті дослідження соціального буття людини евристично цінним
був  проект  метаантропології  Н. Хамітова,  який  продовжує  ідеї  пізнього
М. Шелера  та  фундатора  Київської  світоглядно-антропологічної  школи
В. Шинкарука,  що  відкриває  нові  перспективи  осмислення  архетипових
основ соціального буття людини в різних культурах; в цьому теоретичному
річищі  здійснюються  дотичні  до  проблематики  дисертації  дослідження
українських та зарубіжних філософів Л. Гармаш, О. Зайченко,  І. Зубавіної,
С. Крилової, С. Мінєвої, М. Препотенської, Д. Свириденка, Л. Тарасюк та ін.

Аналіз публікацій дозволяє зробити висновок, що хоча окремі аспекти
соціального  буття  людини  у  християнській  та  ісламській  культурах  були
достатньо  повно  осмисленні  в  філософській  літературі,  спеціального
комплексного компаративістського дослідження цих феноменів ще немає. Це
актуалізує необхідність системного філософського вивчення цих явищ.

Зв'язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.
Дослідження  здійснено  в  межах  науково-дослідницької  роботи  кафедри
культурології  та  філософської  антропології  Національного  педагогічного
університету  імені  М.П. Драгоманова  й  безпосередньо  пов’язане  з  темою
«Актуальні  проблеми  філософської  антропології»,  науковий  напрям
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«Дослідження  проблем  гуманітарних  наук», що  входять  до  тематичного
плану  науково-дослідницьких  робіт  Національного  педагогічного
університету  імені  М.П. Драгоманова,  який  затверджено  вченою  радою
університету  28 грудня  2006 року,  протокол  № 5.  А  також  дослідження
здійснено  в  межах  науково-дослідницької  роботи  кафедри  соціальної
філософії,  філософії  освіти  та  освітньої  політики  Національного
педагогічного  університету  імені  М.П. Драгоманова  й  безпосередньо
пов’язано  з  темою  «Філософська  парадигма  глобальних  трансформацій
суспільства  і  освіти:  теоретичні  та  прикладні  аспекти»,  що  входить  до
тематичного  плану  науково-дослідницьких  робіт  Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, затвердженого вченою
радою університету 13 жовтня 2017 року. Тема дисертації «Соціальне буття
людини  у  християнській  та  ісламській  культурах»  затверджена  вченою
радою  Національного  педагогічного  університету  імені  М.П. Драгоманова
26 червня  2018  року,  спеціальність  09.00.03  –  соціальна  філософія  та
філософія історії.  

Метою дослідження є аналіз особливостей соціального буття людини
в християнській та ісламській культурах.

Досягнення  поставленої  мети  потребує  вирішення  наступних
дослідницьких завдань:
обґрунтувати  методологічні  підходи  дослідження  роботи,  визначити
основні поняття та сформулювати його базові гіпотези;
проаналізувати осмислення природи людини і суспільства у християнській
та ісламській культурах;
порівняти сенс буття людини і суспільства у християнській та ісламській
соціокультурних спільнотах;
проаналізувати місце людини у суспільстві та державі;
дослідити  питання  влади  та  управління  в  контексті  сакральних  текстів
християнства та ісламу;
проаналізувати  відмінність  гендерних  відносин  в  християнській  та
ісламській спільнотах;
осмислити  проблему  ксенофобії  в  соціальному  бутті  людини  в
християнській та ісламській культурах.

Об’єктом дисертаційного  дослідження виступає  соціальне  буття
людини. 

Предметом  дослідження  є  соціальне  буття  людини  у  контексті
християнської та ісламської культур.

Теоретико-методологічна основа дослідження. Для досягнення мети
і  вирішення  поставлених  завдань  у  дисертаційній  роботі  застосовано
компаративістський та герменевтичний підходи, зокрема ідея  Г.Г. Гадамера
щодо  значущості  осмислення  сакральних  текстів  для  продуктивного
соціального буття людини тієї чи іншої культури. 

Осмислення специфіки соціального буття людини в християнській та
ісламській  культурах  потребує  аналізу  їхніх  духовних  основ.  Це  вимагає
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звернення  до  класичних  праць  Г. Сковороди,  П.  Юркевича,  В. Соловйова,
С. Франка, К. Ясперса. 

Для  порівняння  соціального  буття  людини  в  християнській  та
ісламській культурних спільнотах плідною є теорія архетипів колективного
позасвідомого  К.Г. Юнга,  а  також теорія  архетипів  культури,  що визначає
соціальне й ментальне «обличчя» тих чи інших спільнот.  Зіставлення цих
архетипів  з  вимірами  людського  буття,  в  контексті  методології
метаантропології, дозволяє  визначити  спільні  риси  досліджуваних  нами
культур,  та  ті,  які  докорінно  відрізняють  їх.  Такі  підходи  сприяють
розумінню і виникненню можливостей для діалогу і взаємодії християнської
та ісламської соціокультурних спільнот.

У контексті  дослідження  особливостей  соціального  буття  людини у
християнській  та  ісламській  культурах  значущим  є  підхід  Е. Фромма
стосовно пошуку сенсу існування та поділу соціальних і релігійних систем
на авторитарні й гуманістичні. 

Осмислення соціального буття людини в культурі потребує звернення
до  фундаментальної  онтології  М. Гайдеґґера,  а  також  до  її  розвитку  у
роботах Є. Бистрицького, який розробляє онтологічний підхід до культури.

У нашому дослідженні  ми  звертаємося  також до  персоналістичного
підходу  М. Бердяєва,  Е. Муньє,  а  також  пізнього  М. Шелера.  Цей  підхід
Н. Хамітов розвиває у теорії духовного й душевного розвитку особистості –
метаантропології, в якій людське буття поділяється на три виміри: буденний,
граничний та метаграничний. Така тріадична типологія людського буття дає
змогу  проаналізувати  та  порівняти  суперечливість  і  плюральність
соціального  буття  людини  в  християнській  та  ісламській  культурах.  Для
продуктивного  визначення  особливостей  християнської  та  ісламської
культур  використано  метод  соціальної  метаантропології,  який  розробила
С. Крилова і за допомогою якого зіставлено особливості соціального буття
людини у буденному, граничному та метаграничному вимірах. Дослідження
світоглядних  особливостей  людей  різних  культур  з  позицій  методології
соціальної  метаантропології  дало  змогу  системно  дослідити  їх,  а  також
осмислити фактори, які впливають на формування суспільних цінностей тієї
чи іншої культури. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає передусім у тому, що
соціальне  буття  людини  у  християнській  та  ісламській  культурах
проаналізовано в контексті метаантропології як теорії про екзистенціальні й
соціальні  виміри  буття  людини,  умови  комунікації  в  цих  вимірах  та
архетипові основи культури – у буденному, граничному та метаграничному
вимірах; при цьому для коректності аналізу, було порівняно прояви одного і
того  ж  виміру  людського  буття  кожної  з  цих  культур.  Це  дозволило
усвідомити суперечливий характер  онтологічних основ  людини Заходу  та
Сходу,  які  є  неоднозначними,  та  амбівалентними  і  в  особистісному,  і  в
суспільно-комунікативному  вимірах,  та  знайти  не  лише  відмінне,  а  й
спільне.
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Новизна  дослідження  конкретизується  в  таких  положеннях,  які
виносяться на захист.

Вперше: 
виявлено, що архетипові основи соціального буття людини в культурі

передусім  сконцентровані  в  її  релігійній  системі,  тому  при  дослідженні
суспільних вимірів буття людини в християнській та ісламській культурах
слід проводити компаративістський аналіз їхніх сакральних текстів – Біблії і
Корану;

доведено, що ксенофобія на глибинному рівні не є органічною як для
християнської, так і для ісламської культур. В соціальному бутті людини цих
культур,  незважаючи  на  національні,  соціальні,  культурні  і  релігійні
особливості,  ми  знаходимо  поцінування  таких  чеснот,  як  розуміння,
толерантність, милосердя, здатність до співтворчості, що є основою природи
людини та суспільства і виражає сенс їхнього буття;

визначено,  що  і  в  християнській,  і  в  ісламській  соціокультурних
спільнотах маємо вимогу ставитися до влади з повагою. Однак, виходячи з
духу сакральних текстів цих культур, можна зробити висновок, що людина
не  повинна  сліпо  підкорятися  правителям,  які  здійснюють  державне
управління, якщо порушуються вищі принципи справедливості та добра;

доведено,  що  гендерні  відносини  в  соціальному  бутті  людини
християнської  та  ісламської  культур мають суттєві  відмінності.  З’ясовано,
що в мусульманській культурі жінці не надається того сакрального значення,
яке  ми  знаходимо  в  християнській.  Якщо  в  ісламській  культурі  акцент
робиться на можливості близьких стосунків чоловіка з різними жінками, що
формує практику полігамної сім’ї,  то в християнському соціокультурному
просторі  маємо установку  на  стійку пару чоловіка  та  жінки і  моногамну
сім’ю. Саме це зумовлює важливі відмінності соціального буття людини в
християнській та ісламській культурах, проте ця відмінність у ХХІ ст. стає
все менш помітною завдяки системним міграціям в глобалізованому світі і
практикам мультикультуралізму.

Удосконалені та уточнені наступні положення:
показано, що методологія метаантропології дає можливість осягнути

не  лише  буденний  вимір  соціального  буття  і  світогляду  представників
християнської  та  ісламської  культур,  а  й  його  граничний  вимір  з
особистісним типом світогляду, в якому головними цінностями стають вже
не безпека й здоров’я, а влада і творчість, а також осмислити метаграничний
вимір,  якому  відповідає  філософський  світогляд,  де  основоположними
цінностями стають любов, свобода й розуміння Іншого; 

доведено,  що  для  продуктивного  діалогу  й  партнерства
представників  християнської  та  ісламської  культур  потрібен  перехід
буденного і особистісного світогляду людини, які продукують ксенофобію і
ворожнечу, у гуманістичний філософський світогляд, для якого органічною є
толерантність і відкритість представникам інших культур.

Набули подальшого розвитку такі ідеї та положення: 
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показано  поліфонічний  характер  соціального  буття  людини  як
християнської,  так  і  ісламської  культур  сучасності.  Зокрема,  доволі
відрізняється  соціальне  буття  людини  у  протестантській  та  православній
соціокультурних спільнотах – мова передусім іде про домінанту цінностей
самореалізації та успіху в протестантських країнах та жертовного служіння
Іншому  й  суспільству  в  країнах  православних.  Ісламській  світ  при  всій
світоглядно-ціннісній єдності теж не є однорідним, відповідно неоднорідним
буде  і  соціальне  буття  людини.  Показовим  прикладом  є  соціокультурні
відмінності Об’єднаних Арабських Еміратів та Ірану;

жертовне  служіння  як  чеснота  постає  спільною  для  ісламської  й
православної культур, вона їх об’єднує і дає точки дотику у діалозі. У свою
чергу,  це  може  стати  поясненням  ворожнечі  між  соціальними  системами
ісламського фундаменталізму й Сполученими Штатами Америки; 

в  українському  суспільстві  маємо  перетин  цінностей  та  способів
життя  православної,  протестантської  й  католицької  соціокультурних
спільнот у їх взаємодії  з ісламською. Враховуючи проведене дослідження,
можна  говорити  про  принципову  можливість  продуктивного  суспільного
діалогу представників християнської та ісламської культур України.

Теоретичне значення дисертаційного дослідження полягає у побудові
цілісного  філософського  дослідження  соціального  буття  людини  у
християнській  та  ісламській  культурах  в  екзистенціальних  та
соціокультурних  аспектах  за  допомогою  компаративістського  аналізу  їх
сакральних текстів у контексті методології метаантропології, що відкриває
можливість нових досліджень у соціальній філософії  та  філософії  історії.
Дослідження  особливостей  християнської  та  ісламської  соціокультурних
спільнот на основі методології  метаантропології  наразі є вкрай важливим,
адже завдяки такому підходу з’являється можливість усвідомлення критеріїв
плідності їхньої взаємодії. 

Практичне  значення полягає  в  узагальненні  теоретико-
методологічних та практико-прикладних положень дослідження, які можуть
бути застосовані при аналізі низки проблем у галузях соціальної філософії,
філософії  культури,  філософської  антропології,  політології,  теоретичної
соціології,  соціальної  психології,  а  також  у  освітньому  процесі  при
викладанні  курсів  та  спецкурсів  з  гуманітарних  і  соціальних  дисциплін.
Дисертаційне  дослідження  може  бути  корисним  для  дипломатів  та
працівників  спецслужб,  адже  дає  змогу  зрозуміти,  чому  геополітичні
конфлікти,  що  розпалюються  передусім  на  релігійному  та  ментальному
ґрунті,  призводять  до  збройних  протистоянь,  а  відтак  усвідомити  як
запобігати цьому. 

Особистий  внесок  здобувача.  Дисертація  є  оригінальним
дослідженням.  Висновки і  положення наукової  новизни одержані  автором
самостійно. Опубліковані праці за темою кандидатської дисертації написані
без співавторів. 
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Апробація  результатів  дослідження. Основні  теоретико-
методологічні  положення  дисертаційного  дослідження  доповідались  та
обговорювались  на  засіданнях  кафедри  культурології  та  філософської
антропології  Національного  педагогічного  університету  імені
М.П. Драгоманова,  а  також  методологічних  семінарах,  міжнародних  та
всеукраїнських науково-практичних і науково-теоретичних конференціях та
семінарах,  зокрема:  методологічних  семінарах  Інституту  філософії
імені Г.С. Сковороди  НАН  України  (м. Київ,  2010–2019);  Філософсько-
антропологічних читаннях Інституту філософії  імені Г.С. Сковороди НАН
України (м. Київ, 2016, 2017); щорічних наукових конференціях викладачів,
аспірантів  та  студентів  Національного  педагогічного  університету  імені
М.П. Драгоманова  (м. Київ,  2010–2019);  щорічних  Міжнародних  науково-
практичних  конференціях  кафедри  культурології  та  філософської
антропології  Національного  педагогічного  університету  імені
М.П. Драгоманова (м. Київ, 2013–2019).

Публікації. Основні положення, ідеї і висновки дисертаційної роботи
оприлюднені  в  дев’яти  одноосібних  авторських  публікаціях  (з  них  2  –  у
зарубіжних  збірниках  наукових  праць;  4  −  у  фахових  виданнях,
затверджених  ВАК  України  для  філософських  наук;  1  –  у  спеціальному
фаховому виданні  України  з  політичних наук;  2  –  у  збірниках  матеріалів
міжнародних науково-практичних конференцій).

Структура та обсяг дисертації  зумовлені специфікою її предмета та
логікою  розкриття  теми,  а  також  поставленою  метою  і  завданнями
дослідження. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, що
включають дев’ять підрозділів,  висновків та списку використаних джерел.
Загальний  обсяг  дисертації  –  237  сторінок.  Список  використаних  джерел
становить 22 сторінки і налічує 247 найменувань, з них 21 іноземне.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У  Вступі  обґрунтовано  актуальність  теми  дослідження,  окреслено

мету,  завдання,  об’єкт  і  предмет  проблематики,  а  також  представлено
наукову новизну,  теоретичне й практичне значення  одержаних результатів
роботи, наведено дані про публікації.

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження»
розкрито  основні  підходи  до  аналізу  особливостей  соціального  буття
християнської  та  ісламської  культур,  визначаються  основні  поняття
дослідження, ставиться та розв’язується проблема його методології. 

У підрозділі 1.1. «Обґрунтування методології роботи та визначення
основних понять» запропоновано евристично цінні методологічні стратегії
для дослідження соціального буття людини у християнській та ісламській
культурах.

Обґрунтовано,  що,  враховуючи  неоднорідність  та  суперечливість
соціального  буття  людини  в  християнській  та  ісламській  культурах,  у
дослідженні  їх  особливостей  методологічно  цінною  є  теорія
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метаантропології  Н. Хамітова,  а  також  соціальної  метаантропології,  яку
розробила С. Крилова. 

Плідними  для  дослідження  стали  теорія  архетипів  колективного
позасвідомого  К.Г. Юнга,  підходи  до  архетипів  культури,  що  визначає
соціальне  й  ментальне  «обличчя»  тих  чи  інших спільнот,  а  також  підхід
Е. Фромма відносно поділу соціальних та релігійних систем на авторитарні
й гуманістичні. 

Визначено  поняття  «соціальне  буття  людини»,  «культура»,
«ментальність», «Захід» і «Схід».

Соціальне  буття  людини  в  культурі  інтерпретується  як  відносини
особистостей цієї  культури між собою і  особистостями інших культур  як
безпосередньо, так і опосередковано через соціальні структури й інституції.
Соціальне  буття  людини  розглянуто  через  парадигму  культури,  до  якої
належить людина. Адже завдяки культурі у людини з’являється можливість
розвивати і виявляти як свої особистісні здібності, так і способи взаємодії з
іншими. 

Під культурою в дослідженні розуміється світ того чи іншого народу,
процес розвитку людини і суспільства, а також результати цього розвитку.
Культура – це та сфера, в якій людина виходить за свої межі і в якій у неї
з’являється можливість усвідомити себе творцем як в особистісному, так і в
соціальному аспектах. 

У  контексті  роботи  ментальність  визначено  як  феномен,  що
складається  з  двох рівнів:  індивідуального  і  національного  (етнічного).  У
такому разі ментальність має дуальну природу: вона обумовлена проявами
несвідомого і в цей же час формується під впливом соціальних і культурних
процесів.

В координатах дослідження під Заходом розуміється світ античної  і
християнської  культур,  а  під  Сходом  –  соціокультурний  простір,  в  якому
мусульманська культура грає значну роль разом з низкою інших, зокрема з
південно-східною та далекосхідною (буддійською і конфуціанською). 

У підрозділі 1.2. «Аналіз підходів до соціального буття людини на
Заході  і  Сході  в  цілому  та  у  християнській  й  ісламській  культурах
зокрема» проаналізовано праці авторів класичної та сучасної філософської
думки, які проводили компаративістський аналіз культур Заходу і Сходу. 

Для осмислення проблематики дисертаційного дослідження особливо
важливими  стають  праці  К.Г. Юнга,  який  вивчає  ментальні  відмінності
людей  Заходу  і  Сходу  не  з  метою  протиставлення,  а  з  метою  кращого
розуміння  людини  та  її  місця  у  світі.  Усвідомлюючи  можливості  та
перешкоди  на  шляху  такого  синтезу  соціального  буття  Заходу  та  Сходу,
проаналізовано  погляди  Е. Фромма,  який  звертається  до  актуальної  для
кожного  часу  і  людини  будь-якої  ментальності  проблеми  авторитарних  і
гуманістичних  цінностей  у  контексті  філософських  і  релігійних  культур
Заходу  і  Сходу.  Визначено,  що,  підходячи  до  питання  своєрідності
соціального буття людини східної і західної культур, Е. Фромм надає оцінку
духовним спрямуванням людства в цілому. Аналізуючи відмінності, він не
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протиставляє  релігії  і  філософські  світогляди  Заходу  і  Сходу,  а  навпаки,
прагне знайти загальне в кожному з них, що може як плідно, так і негативно
впливати на особистість людини.

Відзначається, що для дослідження показовою є полеміка О. Меня та
Ю. Максимова.  О. Мень  у  своїх  працях  осмислює  різницю  між
християнською та ісламською релігіями та соціокультурними спільнотами,
але при цьому він не протиставляє їх, показуючи можливості для плідного
діалогу.  На  відміну  від  О. Меня,  Ю. Максимов,  проводячи
компаративістський аналіз  сутнісних особливостей християнства й ісламу,
наголошує  на  принципових  відмінностях  в  усвідомленні  сенсу  і  способу
буття людей у цих соціокультурних просторах, що зумовлює їх відсторонене
існування.

У  другому розділі «Суспільне  призначення  людини  у  Біблії  та
Корані»  проведено  компаративістській  аналіз  природи  людини  й
суспільства,  становлення  особистості  у  суспільстві,  сенсу  буття  людини і
суспільства у християнській та ісламській культурах у контексті біблійних та
коранічних ідей. 

Підрозділ 2.1. «Природа людини та суспільства у Біблії і Корані»
присвячено  осягненню  особливостей  створення  людини,  досконалості
людини, цінності  життя людини у суспільстві в контексті  цих сакральних
текстів і соціального буття християнської та ісламської культур. 

Відзначено, що як у християнстві, так і в ісламі виокремлюється теза
про винятковість людської природи, що, в свою чергу, передбачає наявність
у  людства  особливого  покликання  –  сприяти  одухотворенню  реальних
суспільних відносин. Саме цей факт може стати точкою дотику двох таких
різних на перший погляд соціокультурних спільнот. 

Обґрунтовано,  що  в  ісламській  культурі,  як  і  в  християнській,
визнається цінність особистості у суспільстві, однак акцент робиться не на
індивідуальності,  а на спільноті людей. У християнстві ж більшою мірою
виділяється кожна окрема людина з соціуму, є тенденція до акценту на її
винятковості. Таким чином, системи суспільних цінностей християнської та
ісламської  культур  насправді  є  не  протилежними,  а  відрізняються
особливостями, маючи багато спільних рис.

У  підрозділі  2.2.  «Становлення  особистості  у  суспільстві  в
контексті  біблійних  та  коранічних  ідей»  розглянуто  призначення
заповідей, важливість для людини душевності та духовності у соціальному
просторі християнської та ісламської культур. 

Досліджено,  що  в  заповідях  прописані  моральні  ідеали  як  для
актуалізації людських цінностей, так і для можливості їх співіснування та
плідних взаємин у соціумі. І те, й інше ми знаходимо і у Біблії, і в Корані, а,
відповідно, і в християнській, і в ісламській культурах. Більш того, звід цих
правил  настільки  очевидний  як  для  Заходу,  так  і  для  Сходу,  що  став
життєвим орієнтиром і для християнина, і для мусульманина. 

Виявлено, що і в Біблії, і в Корані є визнання безсумнівного значення
для суспільного буття людей душевності як любові і співчуття. Це означає,
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що і в християнстві, і в ісламі ставиться питання і висуваються імперативи
соціального буття людей на принципах любові й емпатії. Інша справа, що в
християнстві  це  стосується  і  соціально  Ближнього,  і  соціально  Далекого,
тоді як в ісламі душевне ставлення можливе, передусім, до одновірців. Це
значною  мірою  відрізняє  суспільне  життя  людини  в  християнській  та
ісламській культурах.

Показано, що в координатах теорії К.Г. Юнга можна поставити знак
рівності між мудрістю і архетипом Самості – єдності духу та душі. Робиться
висновок,  що  цей  архетип  і  у  християнському,  і  в  ісламському
соціокультурних просторах постає дуже важливим. Лише мудра людина з
розвиненою  Самістю  здатна  єднатися  з  іншими  людьми  у  продуктивне
соціальне буття. Повага до мудрості зустрічається в сакральних текстах як
християнської, так і ісламської культур, а отже, це важлива основа, на якій
може будуватися їх взаємодія. 

У  підрозділі  2.3.  «Сенс  буття  людини  та  суспільства  у
християнській  та  ісламській  культурах» осмислено  роль
відповідальності,  труднощів,  смерті,  свободи  вибору,  любові  та  спасіння
душі як сенсу буття людини в контексті її приналежності до соціуму.

Визначено, що як у християнській, так і в ісламській культурах сенсом
буття  людини  є  порятунок  душі  та  відповідальність  за  оточуючих,  що
передбачає  певний  рівень  розвитку  й  гармонійної  душевної  та  духовної
взаємодії у суспільстві. Саме наявність відповідальності робить сенс життя
особистості у суспільстві не абстрактним, а реальним і практичним. 

Доведено, що випробування в житті людини сприяють її  розвитку, є
імпульсом для  вдосконалення  її  природи.  В  свою чергу,  соціум у  такому
випадку часто виступає знаряддям, за допомогою якого цей процес набуває
безперервності. З іншого боку, коли людина зростає як особистість, то вона
плідно впливає й на навколишній світ.

Обґрунтовано,  що  як  у  християнському,  так  і  в  ісламському
соціальному бутті  людини існують механізми, які  сприяють її  розвитку й
вдосконаленню через змінення ціннісних пріоритетів членів цього соціуму.

Встановлено, що релігійні аспекти як християнської, так і ісламської
культур сприяють розвитку людини, – як її фізичної, так і душевно-духовної
складової,  у  цьому  випадку  –  через  прагнення  і  можливість  позитивно
впливати на навколишній світ завдяки трансформації своєї безмежної душі.

У третьому  розділі  «Держава,  влада  і  гендерні  відносини  в
контексті  сакральних  книг  християнської  та  ісламської  культур»
розкрито  значущість  соборності,  соціального  розшарування  населення,
ставлення до влади в державі, до жінки в сім’ї та соціумі, й до людей інших
віросповідань.

У підрозділі  3.1.  «Місце  людини  в  суспільстві  та  державі»
розглянуто  значущість  соборності  та  соціального  розшарування  як
феноменів соціального буття у християнській та ісламській культурах. 

Доведено, що і для християнської, і для ісламської спільнот характерна
соборність,  яка  є  необхідною  умовою  для  прояву  якостей,  притаманних
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людині  –  творінню,  на  яке  покладається  особлива  відповідальність.  У
християнській  культурі,  наприклад,  наголошується  на  тому,  що  лише
усвідомлюючи себе  як  частину соціуму,  з’являється  можливість  розкрити
свою індивідуальність й реалізувати сенс свого життя. В ісламській культурі
людина повинна бути здатна зрозуміти Іншого, допомогти йому. Особлива
увага  звертається  на  те,  що  саме  в  об’єднанні  люди  мають  можливість
виявити й удосконалити вищі людські цінності. 

Розглянуто сенс такого феномену як соціальна нерівність й визначено,
що  як  у  Біблії,  так  і  в  Корані  закріплюється  соціальна  нерівність  як
природний й необхідний стан людства. Як у християнській культурі, так і в
ісламській  соціальному  розшаруванню  суспільства  надається  певне
«виховне» значення для особистості  – завдяки цьому феномену у людини
з’являється  здатність  трансформувати  свої  цінності  в  більш  піднесені  й
продуктивні,  завдяки  чому  розвиватимуться  як  її  душевні,  так  і  духовні
якості.

Відзначено, що як  у Біблії, так і в Корані велике значення надається
суспільству,  тому  що  саме  в  цій  сфері  можуть  бути  виявлені  якості,
притаманні  виключно  людям.  Таким  чином,  акцентується  увага  на
обов’язковій відповідальності за того, хто знаходиться поруч.

У підрозділі  3.2.  «Питання  влади  та  управління»  спростовано
стереотип,  що Захід  є  винятково  демократичним,  тоді  як  на  Сході  панує
авторитаризм. 

Зазначено,  що  соціальне  буття  людини  в  ісламській  культурі
демонструє  свої,  іманентні  форми демократії,  які  сьогодні  доповнюються
західними, а не витісняються ними. При аналізі Біблії і Корану за допомогою
методології  метаантропології  доведено,  що  призначення  правителя  як  у
християнській, так і в ісламській соціокультурних спільнотах – організація
такого способу життя соціуму, який веде до праведного морального життя
кожного з його членів.

У підрозділі 3.3. «Відносини чоловіка та жінки у християнській та
ісламській  спільнотах»  здійснено  компаративістський  аналіз  сакральних
текстів  християнської  та  ісламської  культур  щодо особливостей  гендерної
проблематики, які б могли стати каталізатором вирішення або поглиблення
низки соціальних проблем і криз, оскільки відносини чоловіка та жінки є
основоположним фактором у стосунках людей у сім’ї, а значить і в соціумі, а
також у взаємодії різних спільнот між собою.

Розглянуто  архетипові  образи чоловіка  й жінки у Біблії  та  Корані  з
позицій метаантропології й зазначено, що в християнській культурі більшою
мірою присутній мотив пари, андрогінної цілісності не лише на фізичному, а
й  на  екзистенціальному  рівнях.  В  цьому  випадку  першочергове  значення
надається саме душевній та духовній єдності.

Доведено,  що  в  християнському  культурному  соціумі  образ  жінки
більш  трагічний  й  більш  духовний,  ніж  в  ісламському  соціокультурному
просторі. У мусульманстві образи чоловіка та жінки настільки рівні, що дві
статі  «зливаються»,  їм  не  надають  особливих  духовних  відтінків.  У
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християнській культурі образ жінки більш яскраво забарвлений, більш чітко
промальований, ніж в ісламській культурі. Тут простежується підтвердження
ідеї, що на жінку покладається місія допомоги духовному розвитку чоловіка,
з яким вона поруч. Отже, в християнському соціальному бутті особистості
жінки, її значущості та її впливу на близьких і оточуючих надається більша
перевага, ніж в ісламському. 

У  підрозділі  3.4.  «Проблеми  ксенофобії» розглянуто,  як  у
християнському  та  мусульманському  віровченнях  ставляться  до  людей
інших релігійних поглядів, і, відповідно, національностей. 

Доводиться,  що згідно з  християнським та  ісламським сакральними
текстами  расові  й  соціокультурні  відмінності  людей  не  повинні  бути
приводом для неприйняття й ворожнечі. Хоча людина, передусім, через свою
недосконалість  саме  це  відчуває  відносно  того,  хто  відрізняється  від  неї.
Священні  тексти  закликають  людей  долати  ці  деструктивні  прояви
недосконалої  людської  природи.  Зробити  це  можна,  по-перше,  через
розуміння  того,  що  таке  різноманіття  збагачує  світ,  а  по-друге  –  через
подолання відторгнення завдяки розумінню та прийняттю.

Показано,  що  подолання  ксенофобії  можливе  лише  завдяки
трансформації  буденного  та  особистісного  світогляду  людини  у
філософський,  для  якого  характерне  толерантне  ставлення  до  цінностей
Іншого і гуманістичні засади якого відображені в самій суті християнства та
ісламу  й  сприяють  взаєморозумінню  таких,  на  перший  погляд,  різних
соціокультурних спільнот. 

Висновки.  У  результаті  проведеного  дослідження  запропоновано
науково-практичні висновки та окреслено перспективи роботи.

1.  У  християнській  культурі  в  цілому  людина  сприймається
неповторною  особистістю.  В  ісламській  культурі  людина  трактується
передусім як елемент суспільного цілого. За Біблією, людство має шанс на
спасіння  через  вдосконалення  кожної  окремої  людини.  Згідно  з  Кораном,
людина  може  врятуватися,  зумівши  реалізуватися  та  побудувавши
продуктивні  відносини  в  суспільстві.  Цим  обумовлюються  основні
відмінності соціального буття людини даних спільнот. Але, незважаючи на
свою  особистісну  неповторність,  західна  людина  також  є  частиною
суспільного  цілого,  так  само  як  і  східна  людина  здатна  відчувати  свою
винятковість.  Таким  чином,  християнська  та  ісламська  соціокультурні
спільноти постають  один для  одної  духовно-ментальними каталізаторами.
Християнські та ісламські духовні практики ставлять перед собою спільну
мету – дати людству вектор до гідного життя у суспільстві через мудрість
своїх сакральних текстів. 

2.  Як  в  християнській  соціокультурній  спільноті,  так  і  в  ісламській
велике  значення  надається  такій  цінності  і  чесноті,  як  любов.  В
християнському  соціумі  це  дієвий  спосіб  життя,  який  передбачає,  що
людина співвідносить кожен свій вчинок і навіть думку з цінністю любові не
лише по відношенню до себе і до Бога, а й до будь-якої іншої людини. В
Корані в цьому випадку мова іде лише про любов Бога до людини і людини
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до Бога. Що стосується відносин з Іншим, то в ісламській культурі є наголос
на розумінні, милосерді і дружелюбності. Акценту на любові до Іншого ми
не знаходимо.  Отже,  любов як сенс життя,  що притаманна християнській
культурі, ісламській соціокультурній спільноті не властива. 

3. Як у Біблії, так і в Корані йдеться про те, що соціальне об’єднання
людей  є  необхідним  для  того,  щоб  вони  мали  можливість  виявити  свої
найкращі чесноти, властиві цілісній духовній і душевній людині, які згідно з
методологією метаантропології відповідають філософському світогляду, для
якого  характерна  сукупність  принципів  толерантності,  співтворчості,  що
обумовлюють любов та свободу і в особистісному, і в соціальному просторі
людського буття. При цьому і Біблія, і Коран закликають наслідувати вищі
цінності та погляди, навіть якщо доведеться протистояти позиції більшості. 

4. Визначено, що і в Біблії, і в Корані присутня вимога ставитися до
правителя шанобливо та з повагою, навіть якщо його рішення не знаходять
однозначного позитивного відгуку більшості.  Однак у цих же сакральних
текстах  наголошується,  що  людина  не  повинна  сліпо  підкорятися  владі,
якщо порушуються принципи справедливості та добра. 

5. Ставлення до жінки в християнському соціокультурному просторі
більш піднесене,  вона  постає  не  лише  помічницею чоловіка  та  уважною
матір’ю  дітям, але й особистістю, яка повинна дбати, насамперед, про своє
духовне  становлення.  В  Біблії  відзначається,  що саме  від  жінки  багато  в
чому залежить розвиток чоловіка, з яким вона поруч, – від її душевності та
мудрості.  Так само в сакральному християнському тексті  велике значення
надається єдності чоловіка та жінки. Не просто «двоє поруч», а лише «двоє в
парі» – це Людина.

В Корані, на відміну від Біблії, є висловлювання щодо того, що чоловік
має  право  карати  дружину  фізично  і  що  у  чоловіка  може  бути  чотири
дружини.  Саме  цей  факт,  мабуть,  слугував  тому,  що  й  до  сьогодні  в
ісламській культурі жінка займає другорядне місце в суспільстві та родині. У
Корані, і відповідно у мусульманському соціокультурному просторі, жінці не
надається  того  сакрального  значення,  яке  ми  знаходимо  в  Біблії.  У
християнському  сакральному  тексті  більше  висловлювань  стосовно
неповторного союзу чоловіка та жінки, а також самої жінки, коли йдеться
про її духовне та душевне призначення. 

Отже, якщо розглянути архетипові образи чоловіка й жінки у Біблії та
Корані  з  позицій  метаантропології,  то  необхідно  зазначити,  що  в
християнському сакральному тексті більшою мірою присутній мотив пари,
андрогінної  цілісності  не  лише  на  фізичному,  а  й  на  екзистенціальному
рівнях, особливе значення надається саме душевній та духовній єдності. 

Якщо в Корані людина – це, насамперед, чоловік, й акцент робиться на
його відносинах з різними жінками, то в Біблії, особливо в Новому Заповіті,
людина – це і чоловік, і жінка в їх тілесній, і духовно-душевній єдності.

6. Стосовно ставлення до людей іншого віросповідання та ворогів, то і
в  Біблії,  і  в  Корані  ми  можемо  знайти  цитати,  які,  на  перший  погляд,
закликають до насильства та агресії. Аргументовано, що вони або вирвані з
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контексту  і  насправді  несуть  протилежний  посил,  або  відображають
історичні  обставини.  Більше  того,  як  в  християнському,  так  і  в
мусульманському  сакральних текстах  закладена  ідея  милосердя  до  людей
іншого віросповідання. 

7. Результати аналізу свідчать, що і Біблія, і Коран містять вчення про
єдність  людського  роду.  Всі  народи  і  раси  походять  від  однієї  людини,
створеної Богом, а тому ксенофобія не є органічною. Обґрунтовано, що у
висловлюваннях  з  Біблії  та  Корану,  що  суперечать  одне  одному,  немає
виражених  антагонізмів.  Всі  ці  контрастні,  на  перший  погляд,
висловлювання, є такими, що доповнюють та розвивають одне одного.

8. Важливо усвідомити поліфонічний характер сучасної християнської
та ісламської культур. Наприклад, соціальне буття людини у протестантській
та  православній  соціокультурній  спільнотах  доволі  відрізняється  –  мова
передусім  іде  про  домінанту  цінностей  самореалізації  та  успіху  в
протестантських країнах та  жертовного служіння Іншому й суспільству в
країнах православних. 

Жертовне  служіння  як  чеснота  постає  спільною  для  ісламської  й
православної культур, вона їх об’єднує і дає точки дотику у діалозі. У свою
чергу,  це  може  стати  поясненням  ворожнечі  між  соціальними  системами
ісламського фундаменталізму й Сполученими Штатами Америки.

Ісламській світ теж не є однорідним, відповідно неоднорідним буде і
соціальне буття  людини.  Дуже показовим може бути порівняльний аналіз
Об’єднаних Арабських Еміратів та Ірану. Об’єднані Арабські Емірати стали
на шлях відкритості до зовнішнього світу (туризм, інвестиції тощо). В Ірані
маємо акцент замкнутості на собі, на своєму способі життя. Показово, що
іранська  соціокультурна  спільнота  ближче  за  своїми  ментальними,
культурними проявами до православ’я, зокрема до Росії, тоді як Об’єднані
Арабські Емірати – до протестантських країн, в тому числі до США. 

9.  В українському суспільстві  маємо перетин цінностей та  способів
життя  православної,  протестантської  й  католицької  соціокультурних
спільнот у їх взаємодії з ісламською. Враховуючи, що у більшості положень
Біблії та Корану, які є суперечливими, немає антагонізмів, можна говорити
про  принципову  можливість  продуктивного  суспільного  діалогу
представників християнської та ісламської культур України. 

Але  для  цього  діалогу  потрібен  перехід  буденного  й  особистісного
світогляду  людини,  які  продукують  протистояння  й  ксенофобію,  у
гуманістичний філософський світогляд, що характеризується відкритістю і
можливістю порозуміння з представниками інших культур. 
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Григорія Сковороди», Переяслав-Хмельницький, 2019. 

Дисертація присвячена компаративістському аналізу соціального буття
людини в християнській та ісламській культурах. На основі положення, що
архетипові  прояви  культур  сконцентровані  в  їх  сакральних  текстах,
соціальне  буття  людини  в  християнській  та  ісламській  культурах
досліджується на основі компаративістського аналізу текстів Біблії і Корану.

Показано принципову відмінність гендерних відносин в християнській
та ісламській культурах – в мусульманській культурі жінці не надається того
сакрального  значення,  яке  ми  знаходимо  в  християнській.  Це  одна  з
найбільш важливих відмінностей соціального буття людини в християнській
та ісламській культурах.

Доведено, що в більшості положень Біблії та Корану, які вступають у
суперечності,  немає  антагонізмів,  тому  можна  говорити  про  можливість
продуктивного  діалогу  представників  християнської  та  ісламської
соціокультурних спільнот. Але для цього діалогу потрібен перехід буденного
і  особистісного  світогляду  людини,  які  продукують  протистояння  й
ксенофобію, у гуманістичний філософський світогляд, що характеризується
відкритістю і можливістю порозуміння з представниками інших культур. 

Це є  доволі  важливим для українського  суспільства,  в  якому маємо
перетин  цінностей  та  способів  життя  православної,  протестантської  й
католицької культур у їх взаємодії  з ісламською.

Ключові  слова: соціальне  буття  людини,  культура,  християнська
культура,  ісламська  культура,  Захід,  Схід,  ментальність,  соціокультурна
спільнота,  сенс  буття,  влада,  ксенофобія,  гендерні  відносини,
метаантропологія, соціальна метаантропологія.

Сулейманова Л.Ф. Социальное бытие человека в христианской и
исламской культурах. – Рукопись, 237.

Диссертация  на  соискание  ученой  степени  кандидата  философских
наук  по  специальности  09.00.03  −  социальная  философия  и  философия
истории.  –  Национальный  педагогический  университет  им.
М.П.Драгоманова.  –  Киев,  2019;  ГВУЗ  «Переяслав-Хмельницкий
государственный  педагогический  университет  имени  Григория
Сковороды». – Переяслав-Хмельницкий, 2019. 

Диссертация  посвящена  компаративистскому  анализу  социального
бытия  человека  в  христианской  и  исламской  культурах. На  основе
положения, что архетипические проявления культур сконцентрированы в их
сакральных  текстах,  социальное  бытие  человека  в  христианской  и
исламской  культурах  исследуется  на  основе  компаративистского  анализа
текстов Библии и Корана. 

Показано  принципиальное  отличие  гендерных  отношений  в
христианской и исламской культурах – в мусульманской культуре женщине
не  придается  того  сакрального  значения,  которое  мы  находим  в
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христианской.  Это  одно  из  наиболее  важных отличий социального  бытия
человека в христианской и исламской культурах. 

Доказано,  что в большинстве положений Библии и Корана,  которые
вступают  в  противоречия,  нет  антагонизмов,  поэтому  можно  говорить  о
возможности продуктивного  диалога  представителей  христианского  и
исламского социокультурных обществ. Но для этого диалога нужен переход
обыденного  и  личностного  мировоззрения  человека,  продуцирующих
противостояние  и  ксенофобию,  в  гуманистическое  философское
мировоззрение,  которое  характеризуется  открытостью  и  возможностью
взаимопонимания с представителями других культур. Это является весьма
важным для украинского общества, в котором проиходит встреча ценностей
и образов жизни православной, протестантской и католической культур в их
взаимодействии с исламской.

Ключевые слова: социальное бытие человека, культура, христианская
культура,  исламская  культура,  Запад,  Восток,  ментальность,
социокультурное сообщество, смысл жизни, власть, ксенофобия, гендерные
отношения, метаантропология, социальная метаантропология. 

Suleimanova  L.F.  Human  social  being  in  Christian  and  Islamic
cultures. – Manuscript, 237.

Dissertation  for  the  degree  of  Candidate  of  Philosophical  Sciences  in
specialty  09.00.03. – social  philosophy and philosophy of history.  –  Nataional
Pedagogical  Dragomanov  university.  –  Kyiv,  2019;  Pereiaslav-
Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda  State  Pedagogical  University  –  Pereiaslav-
Khmelnytskyi, 2019. 

The dissertation is devoted to a comparative analysis of the human social
being in Christian and Islamic cultures. Based on the position that the archetypal
manifestations of  the cultures are concentrated in their  sacred texts,  the social
being of a human in Christian and Islamic cultures is being investigated on the
basis  of  a  comparative  analysis  of  the  texts  of  the  Bible  and  the  Koran.  To
accomplish this, classical methodological strategies of M. Weber, H.-G. Gadamer,
E. Fromm and C.G. Jung are being used. In the study of the human social being in
Christian and Islamic cultures turned out to be useful a personalistic approach of
N. Berdyaev and E. Mounier, as well as the “metaphysics of the act” or the meta-
anthropology  of  the  late  M. Scheler,  based  on  which  the  modern  Ukrainian
philosopher N. Khamitov has interpreted meta-anthropology as a theory of life-
and ideological development of personality.

In this work it’s being proved that the division of human  being into the
ordinary,  ultimate  and  transcendental,  as  a  methodological  basis  of  meta-
anthropology, as well as using this typology regarding the human social  being
(methodology of social meta-anthropology), allow us to analyze the contradictory
nature of both the personal and communicative dimensions of being in Christian
and Islamic sociocultural communities. It is shown that in a comparative analysis
of the social being in Christian and Islamic cultures it is necessary to compare the



19

manifestations of the same dimension of the human social life in each of these
cultures, otherwise the result of the analysis will not be correct.

It is confirmed that the study of peculiarities of the human social being in
Islamic  and  Christian  cultures  opens  up  the  possibility  of  understanding  the
criteria for the fruitfulness of their dialogue and interaction.

The analysis shows that both the Bible and the Koran contain the concept of
unity of the human race. All races and nations were descended from one human
created by God, the further division of people into cultures, societies and nations
took place with a certain intention. The separation of people on a national basis is
necessary to restrain pride and to form such qualities as understanding, tolerance,
mercy and the ability to co-create. This can be an underlying restraining factor for
xenophobia. The  gender  relations  in  Christian  and  Islamic  sociocultural
communities  have  been analyzed in  detail.  It  is  determined that  in  a  Muslim
culture a woman is not being given such a sacramental significance, which we
find in the Christian sociocultural community. If the Koran focuses on the need
for  fruitful  relations  between  a  man  and  various  women  inside  a  family  and
society, the Bible emphasizes that a human is a man and a woman together, so the
emphasis is being made on stable monogamous relationships. In this work it’s
being shown that in a Christian sociocultural community a couple of a man and a
woman is a Union that generates both bodily and a soul-spirit unity. This defines
an important difference between the social  being of a human in Christian and in
Islamic culture.

Taking into account  that  in  majority  of  statements  of  the Bible  and the
Koran, that contradict each other, there is no antagonism, we can talk about the
possibility  of  a  productive  dialogue  between  representatives  of  Christian  and
Islamic sociocultural societies. But for such a dialogue we need a transition of  the
ordinary and personal worldview of a human, which creates confrontations and
xenophobia, into a humanistic philosophical worldview, which is characterized by
openness and the possibility of mutual understanding between the representatives
of different cultures.

This  is  quite  important  for  the  Ukrainian  society,  where  there  is  an
intersection  of  values  and  lifestyles  of  Orthodox,  Protestant  and  Catholic
sociocultural societies in their interaction with the Islamic one.

Keywords: human social being, culture, Christian culture, Islamic culture,
West,  East,  mentality,  sociocultural  society,  the  meaning  of  life,  power,
xenophobia, gender relations, meta-anthropology, social meta-anthropology.


