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 ΘΕΜΑ  1: Συζήτηση για τις αξίες  

 Συλλογή υλικού 
 

 

 
 
 
Ισλαµιστές πολιτικοί στοχαστές του Μεσαίωνα 
 
 
T 1/25   Η άποψη των Μουταζαλιτών: Υπάρχει ένας φυσικός ηθικός νόµος 
 
«Μία πράξη από µόνη της καλή ή κακή δεν κερδίζει αυτή την αναγνώριση µόνο µέσω της αποκάλυψης. Υπήρχε 
καλό και κακό και πρίν από την αποκάλυψη  και εκεί που είτε έχει, είτε δεν έχει εµφανιστεί κάποιος προφήτης  
την αποκάλυψη και αυτό ισχύει για όλους τους ανθρώπους, είτε έχουν ακούσει για την αποκάλυψη είτε όχι. 
Μία καλή, αξιέπαινη πράξη δεν µπορεί να µετατραπεί σε κακή και τιµωρητέα πράξη, από κανέναν, ούτε καν 
από τον Θεό. Και επειδή ο Θεός είναι καλός από µόνος του και το κακό είναι κακό από µόνο του, επειδή οι 
καλές και οι κακές πράξεις δεν χαρακτηρίζονται «καλές» ή «κακές» µέσω της αποκάλυψης, η ανθρώπινη 
λογική µπορεί να διαφοροποιεί µεταξύ καλού και  κακού, χωρίς αυτή την αποκάλυψη. (KHOURY και άλλοι, 
1991, σ. 218φ) 
 
 
T 1/26   Οι τρείς αρχές των Μουζαλιτών 
 
«Η πρώτη αρχή δηλώνει τη γνώση που ξεκινά από αυτόν τον κόσµο. Μπορούµε να µιλάµε µόνο για τον άλλο  
„αήττητο, µεταφυσικό κόσµο» βάσει των ενδείξεων που έχουµε από την φανερή πραγµατικότητα αυτού του 
„ορατού“ κόσµου. 
 
Η δεύτερη αρχή δηλώνει ότι όλοι οι άνθρωποι οποιασδήποτε φυλής, χρώµατος,, θρησκείας, γλώσσας ή 
κουλτούρας, έχουν την δυνατότητα να καταλαβαίνουν, βάσει της «νόησης». ∆ιαφέρουν, βέβαια, ώς πρός την 
ικανότητά τους να προοδεύουν  από το επίπεδο της στοιχειώδους γνώσης στο επίπεδο της βαθειάς γνώσης. 
Αυτή η αντανακλαστική πράξη χρακτηρίζεται είτε από αφαίρεση είτε από πρόσθεση κατά την µελέτη διαφόρων 
στοιχείων. 
 
Η ανάγνώριση του Θεού είναι ένα θρησκευτικό καθήκον. Είναι, επίσης, ο υψηλότερος στόχος των 
αντανακλαστικών του νού. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο τη νοητική ικανότητα, που σηµαίνει ότι του έδωσε τη 
δυνατότητα να φτάνει στην πραγµατική γνώση του Θεού ανεξάρτητα από την Θεία αποκάλυψη. Ο Θεός και 
υποστηρικτές του, µπορούν να αναγνωριστούν µόνο µέσω της αντανάκλασης και της βαθειάς γνώσης και όχι 
µέσω της γρήγορης ή της επιφανειακής γνώσης. 
 
Η τρίτη αρχή είναι η απόρριψη της ιδέας της οµοφωνίας ή της γνώµης των πολλών, γι΄αυτό σε καµία 
περίπτωση δεν είναι προφανώς αληθινή. Οι συνεχιστές του Μωάµεθ, για παράδειγµα, ήταν στην αρχή  µία 
µειονότητα, αλλά παρόλ’ αυτά η πίστη τους είναι αληθινή. Η αναφορά στην εξουσία της παράδοσης οδηγεί σε 
µία ατελείωτη αλυσίδα λαθών. Ούτε η εξουσία της πλειοψηφίας, αλλά ούτε και η εξουσία κάποιας άλλης 
παράδοσης µπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα της τήρησης της παράδοσης.“  (ABU SAID, 2003) 
 
 
T 1/27   Τα καθήκοντα ενός χαλίφη σύµφωνα µε τον Αλ Μαουάρντι 
 
«1. Πρέπει να προστατεύει τη θρησκεία και τις αρχές της, καθώς και ο,τι ήταν ιερό για τους προγόνους. Σε 
περίπτωση που κάποιος αντιτίθεται σε αυτό, ο εξουσιάζων πρέπει να του εξηγήσει τα λάθη του, να τον 
συµβουλεύσει να ακολουθήσει την αλήθεια και άν χρειάζεται να τον τιµωρήσει, ώστε η κοινωνία και η τάξη 
της να µην υποφέρουν. 2. Ο εξουσιάζων πρέπει να φροντίζει να τηρούνται όλοι οι νόµοι προκειµένου να 
αποφεύγονται  οι διαφωνίες και να φτιάξει ένα κράτος ασφαλές, βασισµένο στους νόµους. 3. Πρέπει να 
διασφαλίσει την δηµόσια ασφάλεια στην περιοχή του Ισλάµ, έτσι ώστε οι άνθρωποι να µπορούν να κάνουν 
εµπόριο χωρίς να φοβούνται τις επιθέσεις. 
 
 



 
 
 
4. Ο χαλίφης πρέπει να εφαρµόζει τις τιµωρίες που αναγράφονται στο Κοράνι για µεγάλα εγκλήµατα, όπως 
είναι η εσχάτη προδοσία.. 5. Τα σύνορα πρέπει να διασφαλίζονται και να φυλάσσονται έτσι, ώστε να 
αποτρέπονται οι εχθροί οποιαδήποτε στιγµή. 6. Ο χαλίφης είναι υπεύθυνος για τον ιερό πόλεµο (τζιχάντ). 7. Ο 
εξουσιάζων πρέπει να εξασφαλίζει ότι καταβάλλονται οι φόροι και οι εισφορές που προβλέπονται από τον θείο 
νόµο. Αυτό πρέπει να γίνεται χωρίς βία 8. Οι πληρωµές του κράτους πρέπει να γίνονται στα σωστά άτοµα την 
σωστή στιγµή. 9. Ο χαλίφης θα πρέπει να εµπιστεύεται τη διοίκηση του κράτους να την αναθέτει σε ανθρώπους 
σωστούς, αξιόπιστους  και ικανούς. 10. Θα πρέπει ο ίδιος να επιβλέπει τη διοίκηση του κράτους και να 
οργανώνει ο ίδιος τον έλεγχο για την ορθότητα όλων των θεµάτων. Η καθοδήγηση του Ισλαµικού κράτους 
είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη. Για τον λόγο αυτόν, δεν θα πρέπει να επαναύεται µόλις διεκπεραιώνει όλα 
τα καθήκοντά του. Καθώς ένα µόνο άτοµο δεν µπορεί ποτέ να διεκπεραιώνει τα πολλά καθήκοντα που 
προϋποθέτει η αρχηγία ενός Ισλαµικού κράτους,, όλοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι βρίσκονται υπό τον έλεγχο του 
χαλίφη. Σε συνδυασµό µε αυτό, ο Αλ Μαουάρντι φτιάχνει µια ιεραρχία υπαλλήλων που βρίσκονται κάτω από 
τον χαλίφη,στην κορυφή της οποίας βρίσκεται  ο βεζίρης, τον οποίο ακολουθούν οι εµίρηδες, οι δικαστές, οι 
οικονοµικοί αξιωµατούχοι  κ.λπ." (HEINE, 1996, σ. 149f) 
 
 
T 1/28   Ο Αλ Γλαζάλι προσπαθεί να νοµιµοποιήσει την κυβέρνηση µέσω του σουλτάνου 
 
«Η θεωρία του βασίζεται σε µία µεταφυσική αντίληψη για τον κόσµο, αλλά η ιδανική κοινωνία δεν είναι πλέον 
η πρώιµη Ισλαµική κοινωνία στη Μεδίνα και η ύπαρξή της δεν διασφαλίζεται πλέον από την σάρια και τον 
Ιµάµη. Εξηγεί το νόηµα της φράσης « Να υπακούτε τον Θεό και τον Προφήτη και όσους από εσάς έχουν 
εξουσία» ώς υπακοή στο Θεό, τον Προφήτη και τους εµίρηδες, δηλαδή τους κυβερνήτες του λαού.  Ο 
σουλτάνος έχει θεία εντολή και πρέπει να τον υπακούουν ώς εκλεκτό του Θεού. Αλλά µόνο αυτός που ρυθµίζει 
τη δικαιοσύνη είναι πραγµατικός σουλτάνος. Η θρησκεία ενισχύεται από το βασίλειο, το βασίλειο από τον 
στρατό και ο στρατός από τον πλούτο. Ο πλούτος διασφαλίζεται µε το να ρυθµίζεται η γή και οι άνθρωποι από 
τη δικαιοσύνη. Ο Αλ Γκαζάλι δίνει µεγάλη σηµασία στην αναγκαιότητα για έναν ισχυρό 
σουλτάνο.»(LAMBTON, 1983, σ. 197) 
 
 
T 1/29   Η λογική θεολογία δεν είναι καλή για την κοινωνία γενικότερα 
 
«Η αντίφαση  στο δίδαγµα του Ίµπν Ρούσντ είναι παρεµφερής  µε αυτήν που βρίσκουµε στη λογική θεολογία 
της σύγχρονης Ισλαµικής σκέψης. Η επιµονή του Ίµπν Ρούσντ να µην παρέχεται φιλοσοφική γνώση στην 
κοινωνία γενικότερα, έκλεισε τις πόρτες στον διαφωτισµό και την διατήρησε σαν προνόµιο της élite. Η 
αντίληψή του για µία «σχεδόν αδελφική σχέση» µεταξύ θρησκείας και φιλοσοφίας δεν γεφύρωσε το χάσµα 
µεταξύ της élite και των κοινών ανθρώπων. Οι γραφές του Αλ Γκαζάλι κυριαρχούσαν στις συζητήσεις για το 
Ισλάµ µέχρι τον 19ο αιώνα. Μόνο στις αρχές του 19ου αιώνα άνοιξε η ευρωπαϊκή πρόκληση τον  κύκλο των 
συζητήσεων.» (ABU SAID, 2003) 
 
 
T 1/30   Αποτελεί η πρώιµη Ισλαµική κοινωνία πρότυπο για το µέλλον 
 
Ίµπν Ταϊµίγια: «Για εκείνον, η πρώιµη Ισλαµική κοινωνία αντιπροσωπεύει την ιδανική Ισλαµική κοινωνία και 
για αυτό είναι δεσµευτική. Ο σύνδεσµος µεταξύ θρησκείας και κράτους είναι κατά τη γνώµη του άρικτος. 
Χωρίς το κράτος δεν υπάρχει σχεδόν καµία δυνατότητα εφαρµογής των κανόνων της θρησκείας, χωρίς τη 
θρησκεία από την άλλη, υπάρχει ο φόβος ότι η τυρρανία και τα καπρίτσια θα κερδίσουν το πάνω χέρι στην 
κοινωνία. Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, είναι κυρίαρχο καθήκον του κράτους να διασφαλίζει ότι θα επικρατεί  
η δικαιοσύνη, ότι θα προάγεται το καλό και ότι θα εµποδίζεται το κακό Μόνο σε ένα τέτοιο κράτος είναι 
δυνατόν ο άνθρωπος, ο οποίος είναι από τη φύση αδύναµος, να πειστεί να ακολουθήσει τους νόµους του Θεού. 
Οι συνέπειες αυτής της αξιολόγησης της πραγµατικής πολιτικής κατάστασης στην εποχή του, δεν είναι 
αντικειµενικές. Κατά τη γνώµη του, ένας Μουσουλµάνος οφείλει στον Θεό και στον Προφήτη Μωάµεθ µόνο 
υπακοή. Ώς µέλος της κοινωνίας των πιστών, κάθε άτοµο ξεχωριστά οφείλει αλλά έχει και το δικαίωµα να 
συµβουλεύει τα αδέλφια του όσο µπορεί καλύτερα ,να τους βάζει στο σωστό δρόµο και να αποφεύγει οτιδήποτε 
θα µπορούσε να αποδυναµώσει την κοινωνία των Μουσουλµάνων. Στην περίπτωση αυτή, θα µπορούσε να 
θυµηθεί το ρητό του Προφήτη, ότι ο Μουσουλµάνος θα πρέπει να συµβουλεύει τον αδελφό του µε ειλικρίνια  
 



 
 
 
 
και υποµονή. Το γεγονός ότι υπάρχουν διάφορα Ισλαµικά κράτη, το θεωρεί δεδοµένο. Τον απασχολεί η 
ενότητα της Ισλαµικής κοινωνίας, περισσότερο από ότι η δοµή κάθε κράτους ξεχωριστά..» (HEINE, 1996, σ. 
152) 
 
 
T 1/31   Το τέλος της  λαικής  παράδοσης στο Ισλάµ 
 
«Το κυνήγι των µαγισών των φιλοσόφων και των αιρετικών, που οργανώθηκε από τους ορθόδοξους 
Ισλαµιστές βοηθήθηκε ιδιαίτερα από την ανεξαρτητοποίηση της Αραβο-ισλαµικής αυτοκρατορίας και η 
επιστροφή στις αγροτικές δραστηριότητες και στην γεωγραφική διάσπαση της αυτοκρατορίας. Η τελευταία 
φάση της περιόδου του Αµπασίντ σηµατοδοτεί το τέλος του Αραβικού χρυσού αιώνα. Τα Προλεγόµενα του Ίµπν 
Καλντούν τον 14ο αιώνα, αντιπροσωπεύουν το τελευταίο αξιόλογο κοινωνικό-φιλοσοφικό έργο στα Αραβικά. 
Ο τρόπος, µε τον οποίο ο Ίµπν Καλντούν κρατά την φιλοσοφία σε απόσταση σε αυτό το εξαιρετικό έργο και 
αφήνει τη φιλοσοφική φύση έξω από το έργο του, είναι µία σαφής ένδειξη της δίωξης των φιλοσόφων εκείνη 
την περίοδο.Το παράδειγµα του έργου του Ίµπν Καλντούν «Προλεγόµενα», καθώς και τα προηγούµενα 
σπουδαία φιλοσοφικά έργα του Αβικένα και του Αβερόη, δείχνουν την  εξέλιξη της Αραβικής σε µία 
επιστηµονική γλώσσα και την αποµάκρυνσή της από την Αραβική του ιερού Κορανίου. 
  
Η πτώση της αυτοκρατορίας του Αµπασίντ, η ύπαρξη πολλών µικρών κρατών µετά από αυτήν και η 
Οθωµανική κυριαρχία που ακολούθησε, σήµανε το τέλος αυτής της λακής παράδοσης και την αποκατάσταση 
της θρησκείας και των αρχαικών κοινωνικών δοµών» (TIBI, 1991, σ. 109φ) 


