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Реферат 
 
Дипломная работа состоит из введения, пяти глав и заключения. 
Объем дипломной работы 52 страниц, источников 33. 
Ключевые слова: РЕЛИГИЯ, ПОЛИТИКА, ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС, ИСЛАМ, ФУНДАМЕНТАЛИЗМ,  АРАБСКИЕ СТРАНЫ, 
ХАЛИФАТ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ. 

Целью дипломной работы является выявление основных тенденций и 
характера взаимовлияния светского и религиозного факторов в Арабском 
мире. 

Для достижения данной цели в работе были поставлены следующие 
задачи: рассмотреть основные положения исламского вероучения, 
касающиеся соотношения религии и политики; установить факторы, под 
воздействием которых происходила эволюция представлений в Арабском 
мире о соотношении религии и политического процесса; определить характер 
взаимоотношений религии и политического процесса в Арабском халифате и 
Османской империи; раскрыть особенности влияния религии на 
политический процесс в практике арабских стран в современную эпоху. 

Объектом исследования являются проблемы взаимосвязи и 
взаимовлияния религии и политического процесса. 

Предметом исследования является влияние религии на политический 
процесс в арабских странах. 

Рассмотрение проблемы соотношения религии и политического 
процесса требует, по крайней мере, четырёх подходов: политологического, 
социально-философского, исторического, и религиоведческого. 

В ходе исследования использовались системный, структурно-
функциональный, институциональный и сравнительный методы. 

В работе  рассмотрены основные формы взаимоотношения политики и 
религии; роль религии в становлении государственности в арабском мире; 
роль религии в политическом процессе Арабского халифата и Оманской 
империи; влияние религии на политический процесс в арабских 
странах в наше время. 

Дипломная работа выполнена самостоятельно. Полученные выводы  и 
результаты работы могут быть использованы в учебном процессе, а также 
при исследовании данной проблемы в дальнейшем. 

 
 

 

 

 



 

Реферат 
Дыпломная праца складаецца з увядзення, пяці глаў і заключэння. 
Аб'ём дыпломнай працы 52, крыніц 33 
Ключавыя словы: РЭЛІГІЯ, ПАЛІТЫКА, ПАЛІТЫЧНЫЯ ПРАЦЭСЫ, 

ІСЛАМ, ФУНДАМЕНТАЛІЗМ, АРАБСКІЯ КРАІНЫ, ХАЛІФАТ, 
ПАЛІТЫЧНАЯ УЛАДА.  

Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца выяўленне асноўных тэндэнцый і 
характару ўзаемаўплыву свецкага і рэлігійнага фактараў у Арабскім свеце.  

Для дасягнення гэтай мэты ў працы былі пастаўлены наступныя 
задачы: разгледзець асноўныя палажэнні ісламскага веравучэння, якія 
тычацца суадносін рэлігіі і палітыкі; ўсталяваць фактары, пад уздзеяннем 
якіх адбывалася эвалюцыя ўяўленняў ў Арабскім свеце аб суадносінах рэлігіі 
і палітычнага працэсу; вызначыць характар узаемаадносін рэлігіі і 
палітычнага працэсу ў Арабскім халіфаце і Асманскай імперыі; раскрыць 
асаблівасці ўплыву рэлігіі на палітычны працэс у практыцы арабскіх краін у 
сучасную эпоху. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца праблемы ўзаемасувязі і 
ўзаемаўплыву рэлігіі і палітычнага працэсу.  

Прадметам даследавання з'яўляецца ўплыў рэлігіі на палітычны 
працэс у арабскіх краінах.  

Разгляд праблемы суадносін рэлігіі і палітычнага працэсу патрабуе, па 
меншай меры, чатырох падыходаў: паліталагічнага, сацыяльна-філасофскага, 
гістарычнага, і рэлігіязнаўчага.  

У ходзе даследавання выкарыстоўваліся сістэмны, структурна-
функцыянальны, істытуцыянальны і параўнальны метады.  

У працы разгледжаны асноўныя формы ўзаемаадносіны палітыкі і 
рэлігіі; роля рэлігіі ў станаўленні дзяржаўнасці ў арабскім свеце; роля рэлігіі 
ў палітычным працэсе Арабскага халіфата і асманскіх імперыі; ўплыў рэлігіі 
на палітычны працэс у арабскіх краінах у наш час.  

Дыпломная праца выканана самастойна. Атрыманыя высновы і вынікі 
працы могуць быць выкарыстаны ў навучальным працэсе, а таксама пры 
даследаванні дадзенай праблемы ў далейшым.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 

Study work consists of an introduction, five chapters and a conclusion.  
The volume of the thesis 52 pages, 33 sources.  
Keywords: RELIGION, POLITICS, POLITICS, RELIGION, 

FUNDAMENTALISM, THE ARAB COUNTRIES, THE CALIPHATE, 
POLITICAL POWER.  

The aim of this work is to identify key trends and patterns of mutual 
influence of secular and religious factors in the Arab world.  

To achieve this objective in the work were as follows: consider the main 
provisions of Islamic teachings concerning the relation of religion and politics; 
identify factors which occurred under the influence of the evolution of ideas in the 
Arab world about the relationship of religion and the political process; determine 
the nature of relations between religion and the political process in the Arab 
Caliphate and the Ottoman Empire; reveal features of the influence of religion on 
the political process in the practice of the Arab countries in the modern era.  

Objects of study are the relationship and interaction problems of religion and 
the political process.  

The subject of this study is the influence of religion on the political process 
in the Arab countries.  

Consideration  of  the  problem  of  the  relation  of  religion  and  the  political  
process requires at least four approaches: political, social, philosophical, historical, 
and religious studies.  

The study used a systematic, structural-functional, institutional and 
comparative methods.  

The paper discusses the basic forms of the relationship between politics and 
religion; the role of religion in the formation of statehood in the Arab world; the 
role of religion in the political process and the Arab Caliphate Omani empire; the 
influence of religion on the political process in the Arab world in our time.  

Study work is done independently. The findings and the results can be used 
in the educational process, as well as the study of this problem in the future.  
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