
 
ΘΕΜΑ  1: Συζήτηση για τις αξίες  

Βοηθήµατα διδασκαλίας και µάθησης  
 

 

 
 
 
Iσλαµιστές πολιτικοί στοχαστές κατά τον Μεσαίωνα 
 
 
Όπως φαίνεται από το κεφάλαιο για τον Μωάµεθ (T 1/15 and 16), πολλοί παραδοσιακοί Μουσουλµάνοι 
πιστεύουν µέχρι και σήµερα ότι το Κοράνι είναι η µοναδική πηγή κατανόησης όλων των σηµαντικών αξιών 
για την συνύπαρξη των ανθρώπων. Το Κοράνι διδάσκει τους ανθρώπους το καλό και το κακό, το σωστό και 
το λάθος και το δίκαιο και το άδικο. 
 
Υπήρχαν, όµως, και άλλα είδη σκέψης στην ιστορία του Ισλάµ µεταξύ του 9ου και του 12ου αιώνα – όπως και 
µε τον Χριστιανισµό – που προέκυψαν από την αποδοχή της κλασσικής φιλοσοφίας. 
 
Μουταζιλίτες (9ος αιώνας) 
 
Η Σχολή των Μουταζιλιτών υποστήριζε ότι ο ηθικός νόµος δεν ήταν ένας θετικός νόµος που είχε καθιερωθεί 
από την θεϊκή εξουσία, αλλά πήγαζε από την ανάγκη για τη φύση, από την τάξη πραγµάτων, δηλαδή από τον 
ηθικό νόµο της φύσης.  (T 1/25) 
 
Η αιτία, κατέστησε δυνατή την γνώση σε όλους τους ανθρώπους – όχι µόνο στους πιστούς – και ήταν 
πράγµατι υποχρεωµένοι να την χρησιµοποιούν προκειµένου να γνωρίσουν τον Θεό.  (T 1/26) 
 
Αυτή η µεγάλη έµφαση στην αιτία είναι φυσικό να δίνει στους ανθρώπους µία αυτονοµία που θα µπορούσε 
µόνο να συγκρούεται µε τnν υποχρέωση να υπακούουν στο Κοράνι. Με το θρησκευτικό και το λαϊκό 
βασίλειο να συνδέεται στενά µε το Ισλάµ, οι Μουσουλµάνοι ηγέτες θεωρούσαν προφανώς την σκέψη των 
Μουταζιλιτών επικίνδυνη και µε το πέρας του χρόνου επικράτησε µία ερµηνεία του Κορανίου που έβλεπε 
την ανάγκη για υπακοή ως το “πραγµατικό” µήνυµα του Κορανίου. 
 
Ποιό είναι το πραγµατικό νόηµα του µηνύµατος του Κορανίου;  
 
Αυτό το ζήτηµα κέντρισε το ενδιαφέρον του Ισλάµ από νωρίς, τόσο σε πνευµατικό επίπεδο µεταξύ της 
φιλοσοφίας και του Κορανίου όσο και τον τοµέα του λαϊκού βασιλείου, το οποίο συχνά είχε θεολογικές 
διαφωνίες πρός όφελός του. ∆εδοµένο αυτού, θα έπρεπε κανείς να θυµάται τους Σηίτες που αποσπάστηκαν 
από τους Σουνήτες στα τέλη του 7ου αιώνα. 
 
Οι ισλαµικές παραδόσεις είναι, εν µέρει, ιστορικά επιλεγµένες αποφάσεις λόγω των αντιφατικών λεγοµένων 
στο Κοράνι. Αυτό είναι, πραγµατικά, αλήθεια λαµβάνοντας υπόψη το είδος οργάνωσης της κυβέρνησης και 
την νοµοθεσία της. 
 
Aλ Μαουάρντι (975-1058) 
 
Στο πέρας των αιώνων, µετά τον θάνατο του Μωάµεθ οι Σουνήτες υιοθέτησαν το χαλιφάτο, ένα σύστηµα µε 
έναν ηγέτη που θα εξουσίαζε ιδανικά όλη την περιοχή βάσει του Ισλαµικού καθεστώτος.  
 
Ο Αλ Μαουάρντι το εξήγησε ως εξής: "Ο Θεός όρισε έναν αρχηγό για την κοινωνία του να συνεχίσει ως 
διάδοχος του Προφήτη, να προστατεύει την θρησκευτική κοινωνία και του εµπιστεύτηκε την διαχείριση των 
πρακτικών θεµάτων της κυβέρνησης,έτσι ώστε τα µέτρα που βασίζονται στην καθιερωµένη τάξη του Θεού να 
εκτελούνται και να γίνονται αποδεκτά από όλους."  (ΧΕΪΝ, 1996, σ. 149) 
 
 
 
 
 



 
Ο Χαλίφης δεν µπορεί να νοµοθετήσει µόνος του, αλλά είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του θείου νόµου 
(T 1/27). Άν ο Χαλίφης δεν έχει άµεσο διάδοχο, ένα ειδικό συµβούλιο, η Σούρα, είναι εξουσιοδοτηµένη να 
εκλέξει νέο ηγέτη.  
 
 
Aλ Γκαζάλι  (1059-1111) 
 
Η εδαφική επέκταση της Ισλαµικής κυριαρχίας οδήγησε στη δηµιουργία υπο-κυριαρχιών ή σουλτανάτων, 
των οποίων οι αρχηγοί, οι σουλτάνοι, όσο περνούσε ο καιρός γίνονταν ολοένα και ισχυρότεροι από τον ίδιο 
τον χαλίφη. Αυτό, δηµιούργησε ένα νέο πρόβληµα για τον Ισλαµικό κόσµο. Ο Αλ Γκαζάλι ανέθεσε την 
ευθύνη για τα θρησκευτικά και τα λαΊκά ζητήµατα στους σουλτάνους, ενώ ο µοναδικός σύνδεσµος µεταξύ 
όλων παρέµεινε το Κοράνι.  (T 1/28) 
 
Ο θεολόγος και δικηγόρος Αλ Γκαζάλι – γεννηµένος στο Ιράν, έζησε στη Βαγδάτη – δεν ήταν εξοικιωµένος 
µε τις γραφές των κλασσικών φιλοσόφων, αλλά χρησιµοποιούσε τον διαλεκτικό τους τρόπο 
επιχειρηµατολογίας όχι για να ενισχύσει την λογική σκέψη για την διαλεύκανση της ανθρώπινης 
συνύπαρξης, αλλά για να την υποτάξει ολοκληρωτικά στο θέληµα του Θεού, καθώς αυτό από µόνο του θα 
άνοιγε τον δρόµο για την πραγµατική ζωή.  
 
 
Ίµπν Ρούσντ ή Αβερόης (1126-1198) 
 
Ο Ίµπν Ρούσντ, γνωστός δικηγόρος και γιατρός από την Κόρδοβα, αντέτεινε την ορθότητα µίας θεολογικής 
µόνο εγήγησης της ύπαρξης και υποστήριξε την κλασσική φιλοσοφία, η οποία µέσω της δύναµής της από 
την φύση τεκµηριώνει, αναγνωρίζει το καλό και το κακό ή ότι πρέπει να υπάρχει ένας παντοδύναµος θεός.  
 
Ο Ίµπν Ρούσντ  γνώριζε καλά τις γραφές του Αριστοτέλη, καθώς τις µετέφρασε στα Αραβικά και έγραψε 
γι’αυτές σχόλια. Αυτά τα έργα που χρησιµοποιήθηκαν από τους Χριστιανούς και τους Εβραίους  σαν βάση 
για την µετάφραση στα Λατινικά και τα Εβραϊκά, ώστε να εισάγουν την αριστοτελική φιλοσοφία στις 
βιβλιοθήκες των µοναστηριών του χριστιανικού δυτικού κόσµου.  
 
Αλλά ο ‘Ιµπν Ρούσντ δεν ενδιαφερόταν για την ευρεία διάδοση του «Aραβικού ρασιοναλισµού» του. Ίσως 
να φοβόταν τους κινδύνους  που ενείχε για τους απλούς πιστούς.  (T 1/29) 
 
Προσπαθούσε να παρέχει έναν σύνδεσµο µεταξύ της γλώσσας της ελληνικής φιλοσοφίας και της ιερής 
γλώσσας του Κορανίου, µεταξύ της φιλοσοφικής αλήθειας και της Κορανικής αλήθειας. Όσο ήταν ακόµα εν 
ζωή ο Ίµπν Ρούσντ απαξιώθηκε και έκαψαν τα βιβλία του. Μέχρι και σήµερα θεωρείται αιρετικός από τους 
Ισλαµιστές φονταµενταλιστές.  
 
 
Iµπν Ταϊµίγια  (1263-1328) 
 
∆εν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι την εποχή των σταυροφοριών και των διαφόρων τοπικών δυναστειών 
µεταξύ του Μαρόκο και της Συρίας, δεν υπήρχαν πολλά περιθώρια για  "Iσλαµικό ρασιοναλισµό". Αυτή 
ήταν και η γνώµη του Σύριου Ίµπν Ταϊµίγια, ο οποίος πίστευε ότι ο διαχωρισµός της θρησκείας από την 
πολιτική θα είχε σαν αποτέλεσµα µόνο την αταξία στο κράτος. 
(T 1/30) 
 
Πράγµατι, υπάρχει µία αντίφαση µεταξύ της Ούµα, κάτι κοινό σε όλους τους Μουσουλµάνους και τις χώρες 
όπου ζούσαν ή ζουν ακόµα Μουσουλµάνοι.  
 
Ο Ίµπν Ταϊµίγια δεν αναζήτησε ένα Ισλαµικό κράτος από το Μαρόκο ως το Ιράκ. Γι’αυτόν, ήταν πιό 
σηµαντικό κάθε αρχηγός να δηµιουργεί συνθήκες υπό τις οποίες ένας Μουσουλµάνος µπορούσε να ζήσει 
ειρηνικά, πιστός στο Κοράνι. Αυτό το πρόβληµα παραµένει άλυτο µέχρι και σήµερα. Εκατοµµύρια 
Μουσουλµάνοι είναι σήµερα δυσαρεστηµένοι µε τις κυβερνήσεις τους, πάνω από 10 εκατοµµύρια ζουν στην 
Ευρώπη και επιπλέον δεν έχουν ισλαµική κοινότητα όπου η θρησκεία, η πολιτική, τα οικονοµικά και η 
κοινωνία αποτελούν µία οντότητα.  (Σούρα 3, 110) 
 



 
 
‘Ιµπν Καλντούν (1332-1406) 
 
‘Αν ο Ίµπν Ταϊµίγια είχε αποχωρήσει από το Ισλαµικό κράτος του Αλ Μαουάρντι, τότε ο Ίµπν Καλντούν, ο 
οποίος εργαζόταν στην Τυνησία, το Κάϊρο και τη ∆αµασκό, το έκανε αυτό ακόµα πιό ξεκάθαρα. 
Αναγνωρίζει ότι το ισλαµικό κράτος παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε άλλα κράτη, καθώς το χαλιφάτο 
είναι ένας αδύναµος διάδοχος του προφήτη του παλαιού Ισλάµ και πολλοί τοπικοί αρχηγοί δεν έχουν 
εξουσιοδότηση από τους χαλίφηδες. Κάποιοι αναφέρονται στον νόµο του Θεού και απαιτούν υποταγή από 
τους υπήκοους, ενώ άλλοι χρησιµοποιούν την αιτία για να  κερδίσουν το ενδιαφέρον των υπηκόων τους. Ο 
Ίµπν Καλντούν ανέπτυξε µία θεωρία γραµµικού ξεδιπλώµατος της ιστορίας – ασυνήθιστη για την εποχή του 
– βασισµένη σε κοινωνιολογικές παρατηρήσεις. 
 
"Το αξιοσηµείωτο µε τα όρια της σκέψης του βορειοαφρικανού ιστορικού του 14ου αιώνα, είναι το γεγονός ότι 
αγνοεί όλές τις µορφές θεολογικών αντιλήψεων στην θεωρία του."    (KΟΥΡΙ και άλλοι, 1991, σ. 375) Για τον 
λόγο αυτόν, φαίνεται περίεργο το ότι σε όλες τις λογικές αναλύσεις του για τις ιστορικές διαδικασίες, στο 
τέλος δεν αποκήρυττε την θεία εντολή. 
 
"Παρ’ όλες τις προσπάθειες, η αδιάκοπη συνέχιση  µίας θείας τάξης είναι στην ανάλυση του Ίµπν Καλντούν 
ένα αισιόδοξο όνειρο που παραµένει ανεκπλήρωτο. Και αυτό, γιατί άλλες δυνάµεις της µεγάλης 
αποτελεσµατικότητας εµποδίζουν την απόλυτη διεκδίκηση του ισλαµικού νόµου από το να είναι το µοναδικό 
δυνατό θεµέλιο για την ζωή της κοινότητας. Μένει µε την ελπίδα ότι οι ισλαµιστές ηγέτες θα καταφέρουν να 
τηρήσουν  όσο γίνεται περισσότερο τον θείο νόµο.." (KΟΥΡΙ και άλλοι, 1991, σ. 688)  
 
Φαίνεται σαν να µην είναι τόσο το ίδιο το Κοράνι που ευθύνεται για το ότι ο ισλαµικός κόσµος έχει µείνει 
πίσω κοινωνικά και οικονοµικά, όσο οι άνθρωποι που το ερµηνεύουν µε τον δικό τους τρόπο.  (T 1/31) 
 
 
 
 
Περίληψη 
 
Το Ισλάµ δεν ήταν καλά προετοιµασµένο για την δεύτερη µεγάλη πρόκληση του 19ου και του 20ου αιώνα.  
 
1. Οι ισλαµιστές ηγέτες µέχρι τότε είχαν απόλυτη εξουσία, νοµιµοποιηµένη από τον Θεό. Η 
υποχρέωσή τους απέναντι στους νόµους του Κορανίου, παρέµενε θεωρητική. Γενικά, ο ηγέτης ήταν 
υπεράνω του νόµου. 
  
2. Η κοινωνία ήταν οργανωµένη σύµφωνα µε µία αυστηρή ιεραρχία και η µεγάλη έµφαση στην 
υποταγή σε αυτούς που εξουσίαζαν, σήµαινε µικρή εξέλιξη της ατοµικής ευθύνης.  
 
3. Ο λεγόµενος "Ισλαµικός διαφωτισµός" έληξε τελικά τον 14ο αιώνα και  µαζί η όποια παρέµβαση της 
φιλοσοφικής γλώσσας στην ερµηνεία του Κορανίου. 
 
4. Η φιλοσοφία, η θεολογία και η επιστήµη περιορίστηκαν σε µία µικρή  οµάδα διανούµενων, η οποία 
οδήγησε στην περιφρόνηση των απλών, αµόρφωτων ανθρώπων και σταµάτησε την περαιτέρω εξέλιξη της 
γλώσσας τους , π.χ δεν µπορούσε να πάει πέρα από το λεξιλόγιο του Κορανίου. 
 
Όταν ο Ρίφα Ρ. Ταχτάουι, ένας µεγάλος Άραβας στοχαστής του 19ου αιώνα ανέλαβε το 1831 να µεταφράσει 
πολιτική βιβλιογραφία από την Ευρώπη στα Αραβικά, έπρεπε πρώτα να εκσυγχρονίσει την αραβική 
γλώσσα.  
 
"Σύντοµα, συνειδητοποίησε ότι δεν αρκεί να εισάγει αντιλήψεις που έλειπαν στα Αραβικά, βρίσκοντας νέες 
λέξεις στην γλώσσα. Πώς θα καταλάβαιναν οι υπήκοοι ενός δεσποτικού ηγέτη τις αντιλήψεις που προέκυπταν 
από µία αστική-δηµοκρατική επανάσταση όπως ήταν η ελευθερία, η ανθρωπιά και η αδελφοσύνη, όταν αυτές 
οι λέξεις δεν είχαν ουσιαστική σηµασία στην κοινωνία που ζούσαν;" (TIBI, 1983, σ. 112) 
 


