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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

 

Η  παρούσα  εργασία  υπήρξε  μία  πρόκληση  γ ια  εμένα .  

Όταν  ο  σύμβουλος  καθηγητής  μου ,  κος  Ηλίας  Νικολακάκης ,  μου  

ανέθεσε  ως  θέμα  διπλωματ ικής  εργασίας  τη  Θεοκρατ ία  στο  

Ισλάμ ,  πίστεψα  ότ ι  δεν  θα  ήταν  ιδ ια ίτερα  δύσκολο  να  το  

διαπραγματευτώ .  Στην  πορεία ,  όμως ,  διαψεύστηκα  και  

συνε ιδητοποίησα  ότ ι  το  θέμα  ήταν  πολύ  πιο  σύνθετο  απ ’  ότ ι  

αρχικά  πίστευα .   

Καθώς  επεξεργαζόμουν  τη  βιβλ ιογραφία ,  ήρθα  

αντ ιμέτωπη  με  μία  ιστορική  πραγματ ικότητα  την  οποία  ούτε  καν  

ε ίχα  φανταστε ί ,  ότ ι  δηλαδή  ο  ίδ ιος  ο  Μωάμεθ  ε ίνα ι  ο  ιδρυτής  

του  πρώτου  θεοκρατ ικού  καθεστώτος .  Ότι  ολόκληρη  η  ζωή  και  

η  ύπαρξη  του  Μωάμεθ  καταλήγε ι  στον  διπλό  ρόλο  που  αυτός  

διαδραμάτ ισε  στην  ιστορία  του  Ισλάμ  :  ήταν  ταυτόχρονα  

πολιτ ικός  και  πνευματικός  ηγέτης .   

Το  γεγονός  αυτό  διαφαίνετα ι  και  στο  Ι ερό  Κοράνιο ,  το  

οποίο  διάβασα  αρκετές  φορές  προσπαθώντας  να  βρω  στίχους  

που  να  υπονοούν  την  έννοια  της  θεοκρατ ίας .  Στην  πορεία  της  

συγγραφής  της  παρούσης  εργασίας  το  Ι ερό  Κοράνιο  υπήρξε  μία  

από  τ ις  σπουδαιότερες  πηγές  μου .  Μέχρι  τη  στιγμή  εκε ίνη  δεν  

ε ίχα  ασχοληθε ί  ιδ ια ί τερα  με  το  Κοράνιο  και  τ ις  διδασκαλίες  του .  

Η  παρούσα  εργασία  όμως  στάθηκε  αφορμή  να  το  διαβάσω  

προσεκτ ικά  και  να  τεκμηριώσω  αυτά  που  γράφω  με  τα  

αντ ίστοιχα  εδάφια  του  Κορανίου .  Ως  σύγγραμμα ,  με  εξέπληξε  

με  την  αμεσότητα  του  και  με  την  ιδ ιότητα  του  να  περνάει  

ξεκάθαρα  τα  μηνύματα  του  στον  αναγνώστη  του .  Άλλωστε  ε ίναι  

πολύ  απλά  γραμμένο ,  ώστε  να  μπορεί  να  το  καταλαβαίνε ι  ο  

καθένας ,  άμεσο ,  περιγραφικό  και  με  μία  πολεμική  που  λίγα  

συγγράμματα  διαθέτουν .  

 Αισθάνομαι  την  ανάγκη  να  ευχαριστήσω  τον  σύμβουλο  

καθηγητή  μου  κο  Ηλία  Νικολακάκη  που  μου  ανέθεσε  το  θέμα  
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της  παρούσης  εργασίας  και  που  με  εμπιστεύτηκε  να  αναλύσω  

ένα  τόσο  περίπλοκο  ζήτημα ,  το  οποίο  ουσιαστ ικά  επηρεάζε ι  

κάθε  πτυχή  της  ζωής  ενός  μουσουλμάνου ,  αλλά  και  τ ις  σχέσεις  

που  θα  έχε ι  εκε ίνος  με  τους  αλλόθρησκους .  Τον  ευχαριστώ  

γ ιατ ί  μου  έδωσε  την  ευκαιρ ία  να  περιπλανηθώ  σε  έναν  κόσμο  

που  δεν  γνώριζα  και  που  πιθανόν  να  μην  γνώριζα  ποτέ .  Η  

γνώση  που  πήρα  κατά  τη  διάρκε ια  της  μελέτης  μου  με  έκανε  να  

αναθεωρήσω  κάποιες  απόψεις  μου  και  να  αντ ιληφθώ  καλύτερα  

το  πως  λε ιτουργούν  τα  πράγματα  μέσα  στον  ισλαμικό  κόσμο .  

Ελπίζω  ότ ι  μέσα  από  την  εργασία  μου  αυτή  θα  γίνε ι  κατανοητή  

η  έννοια  της  θεοκρατ ίας  με  τον  πιο  απλό  τρόπο .   

Θα  ήθελα  επίσης  να  ευχαριστήσω  τον  κύριο  λέκτορα  

Απόστολο  Κραλίδη  για  τ ις  υποδείξε ις  του ,  όπως  και  όλους  τους  

υπαλλήλους  της  βιβλ ιοθήκης  της  Θεολογικής  Σχολής  Α .Π .Θ . ,  

επειδή  καθ ’  όλη  τη  διάρκε ια  της  συγκέντρωσης  του  υλικού  μου  

ήταν  πρόθυμοι  να  με  βοηθήσουν  σε  ό ,  τ ι  χρε ιαζόμουν  

Τέλος ,  δεν  θα  παραλείψω  να  ευχαριστήσω  την  οικογένε ια  

μου ,  η  οποία  καθ ’  όλη  τη  διάρκε ια  των  μεταπτυχιακών  μου  

σπουδών  με  εμψύχωνε  και  μου  έδ ινε  ώθηση ,  δύναμη  και  

κουράγιο  να  συνεχίσω  και  να  ολοκληρώσω  με  επιτυχία  τ ις  

σπουδές  μου .   

 

 

 

 

 

Παντούσα  Ευαγγελ ία  

Θεσσαλονίκη  2008 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Η  αλλαγή  που  παρατηρείτα ι  τα  τελευταία  χρόνια  στον  

παγκόσμιο  πολιτ ικό  και  γεωφυσικό  χάρτη ,  καθώς  και  τα  

γεγονότα  της  11η ς  Σεπτεμβρίου  που  αφύπνισαν  τους  

ναρκωμένους  στη  δίνη  της  ευδαιμον ίας  και  παγκοσμιοποίησης  

Δυτικούς  έδωσαν  επιπρόσθετη  ώθηση  στη  μελέτη  των  

ανατολ ικών  σπουδών  και  συγκεκριμένα  στη  μελέτη  ορισμένων  

πτυχών  της  μουσουλμανικής  θρησκε ίας  που  συνδέονται  άμεσα  

με  το  modus v ivere ενός  αξιοσέβαστου  πληθυσμιακού  τμήματος  

του  αραβικού  κόσμου .  Σε  αυτά  τα  πλαίσια  κ ινήθηκε  και  το  δικό  

μας  ενδιαφέρον ,  το  οποίο  στην  παρούσα  εργασία  εντοπίζετα ι  

στην  παρουσίαση  σε  ένα  πρώτο  επίπεδο  και  στην  αξιολόγηση  

σε  ένα  δεύτερο ,  του  φαινομένου  της  θεοκρατ ίας  στο  Ιράν ,  

φαινομένου  άμεσα  συνδεδεμένου  με  το  φανατ ισμό  στο  χώρο  

της  θρησκε ίας .  

Για  τη  διαπραγμάτευση  του  θέματος  απαραίτητη  κρίθηκε  

η  επίσκεψις  ονομάτων ,  η  ετυμολογική  δηλαδή  και  ιστορική  

προσέγγιση  του  όρου  θεοκρατ ία .  Σήμερα  λέγοντας  θεοκρατ ία  

εννοούμε  το  πολιτ ικό  σύστημα ,  κατά  το  οποίο  πηγή  

προέλευσης  των  νόμων  διακυβέρνησης  ενός  λαού  ε ίναι  τα  ι ερά  

κε ίμενα  της  θρησκε ίας  του .  Ο  όρος  επινοήθηκε  από  τον  

ιστορικό  Φλάβιο  Ιώσηπο  τον  πρώτο  αιώνα  μ .Χ .  μετά  από  

παρατήρηση  της  διαφορετ ικότητας  του  πολιτε ιακού  συστήματος  

των  Εβραίων  σε  σχέση  με  τα  καθιερωμένα  μοναρχικά ,  

ολιγαρχικά  ή  και  δημοκρατ ικά  συστήματα  των  άλλων  εθνών .  Ο  

Ιώσηπος  εντοπίζε ι  την  απαρχή  της  θεοκρατ ίας  στα  χρόνια  του  

Μωυσή ,  ο  οποίος  μη  ικανοποιούμενος  από  τα  υπόλοιπα  

μοντέλα  διακυβέρνησης  απέδωσε  την  πάσα  εξουσία  και  

κυριαρχία  στο  Θεό . 1 

                                                 
1 Dewey D. Wallace, JR., “Theocracy”, ER, σ.427. 
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Αφορμή  γ ια  περαιτέρω  χρήση  του  όρου  δίδεται  στην  

«Φιλοσοφία  της  Ιστορίας» του  Hegel ,  όπου  επιστρατεύεται  για  

να  περιγράψει  την  πρώιμη  φάση  του  αρχαίου  ανατολικού  

πολιτ ισμού  όπου  δεν  παρατηρείτα ι  διάκριση  μεταξύ  θρησκε ίας  

και  κράτους .  Παρόλα  αυτά  ο  όρος  δεν  κατέστη  αυστηρά  

προσδιοριστ ικός  μιας  συγκεκριμένης  επιστήμης  ε ίτε  αυτή  

ονομάζεται  κοινωνική  επιστήμη  ε ί τε  θρησκε ιολογία .  Εάν  και  

συναντάται  με  περισσή  συχνότητα  στο  χώρο  των  βιβλ ικών  

σπουδών ,  λόγω  κυρίως  της  ιστορικής  του  καταγωγής2,  στην  

αντ ίληψη  των  περισσοτέρων  ε ίναι  συνδεμένος  με  το  Ισλάμ  και  

με  ορισμένες  από  τ ις  βία ιες  πρακτ ικές  του  καθώς  η  αναδρομή  

στην  ιστορία  της  θρησκε ίας  αυτής  και  στα  θεμελ ιώδη  κε ίμενά  

της  καταδεικνύουν  ότ ι  το  Ισλάμ  ε ίναι  η  πιο  σπάνια  αν  όχι  η  

μοναδική  περίπτωση  στην  ιστορία  των  θρησκευμάτων  που  

κατοχύρωσε  την  ύπαρξη  μιας  ι εροκρατ ικής  κοινωνίας ,  

δημιουργώντας  κοινωνικές  ανισότητες ,  τ ις  οποίες  νομιμοποίησε  

και  βάσει  των  οποίων  καθιέρωσε  προϋποθέσεις  γ ια  μια  

φανατισμένη  έκβαση  θρησκευτ ικότητας3.   

Εάν  και  όπως  προαναφέρθηκε  ο  όρος  θεοκρατ ία  

επινοήθηκε  τον  πρώτο  χριστ ιανικό  αιώνα ,  η  αντ ίληψη  της  

διακυβέρνησης  από  ι ερατ ικούς  οργανισμούς  και  σωματε ία ,  από  

βασιλε ίς  ή  γεν ικότερα  από  τη  θεία  θέληση  και  τον  ι ερό  νόμο  

που  αυτή  επέβαλε  υπήρξε  ανέκαθεν  ιδ ια ί τερα  προσφιλής  στην  

ιστορία  της  ανθρωπότητας .  Θεοκρατίες  του  πρώτου  τύπου  

( ι εροκρατ ίες )  συναντώνται  στην  μετά  τη  βαβυλώνια  αιχμαλωσία  

περίοδο ,  όπου  το  ι ερατε ίο  αναδύθηκε  και  κατέλαβε  την  

εξουσία ,  στο  Θιβετ ιανό  Βουδισμό  του  δέκατου  τρ ίτου  αιώνα ,  

αλλά  και  στα  χρόνια  του  Μωάμεθ  και  των  διαδόχων  του  

χαλίφηδων .  Θεοκρατίες  με  σαφές  βασιλοκεντρ ικό   χαρακτήρα  

υπήρξαν  αυτές  της  Φαραωνικής  Αιγύπτου  και  της  αρχαίας  

Μεσοποταμίας4 αν  και  η  αυστηρή  κατηγοριοποίηση ,  όπως  

                                                 
2 Dewey D. Wallace, JR., “Theocracy”, ό.π., σ.427. 
3 Αλ. Σ. Καριώτογλου, Σπουδή στη θρησκειολογία, εκδ. Γρηγόρη 2005, σ.146. 
4 Dewey D. Wallace, JR., “Theocracy”, ό.π., σσ.427-428. 
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διαπιστώσαμε  κατά  την  πορεία  της  επεξεργασίας  του  θέματος  

ε ίνα ι  ιδ ια ί τερα  επισφαλής  και  αποπροσανατολιστ ική .  

Η  παρούσα  εργασία  επικεντρώνεται  στην  εξέταση  του  

φαινομένου  της  θεοκρατ ίας  στο  Ισλάμ  και  συγκεκριμένα  στο  

Ιράν  στη  διαπραγμάτευση  δηλαδή  μιας  κλασικής  και  ιδ ια ί τερα  

χαρακτηριστ ικής  περίπτωσης  θεοκρατ ίας  ως  πολιτ ικού -

θρησκευτ ικού  συστήματος .  Παράλληλα  κάνει  νύξε ις  σχετ ικά  με  

τη  θεοκρατ ία  στο  Ισραήλ ,  καθώς  και  με  την  ιδ ιότυπη  

περίπτωση  του  Βυζαντ ίου  αφενός  για  να  καταδείξε ι  τ ις  

διαφορές  των  συστημάτων  αλλά  και  για  να  τον ίσε ι  την  

πολυπλοκότητα  και  συνθετότητα  του  φαινομένου  καθώς  και  τ ις  

διαφορετ ικές  εκφάνσεις  του  ανά  τους  αιώνες .  

Πιο  συγκεκριμένα  γ ια  το  Ισλάμ  μπορούμε  να  αναφέρουμε  

τα  εξής .  Το  Ισλάμ  εμφανίστηκε  στα  μέσα  του  7ο υ  αιώνα .  

Ξεκίνησε  ως  θρησκεία  «εξ ’  αποκαλύψεως»,  καθώς  ο  

«προφήτης  του  Ισλάμ» Μωάμεθ  θεώρησε  ότ ι  ο  Θεός  του  

αποκαλύφθηκε  σε  όραμα  και  του  ανέθεσε  να  φέρει  στο  δρόμο  

του  μονοθε ϊσμού  τους  πολυθεϊστές  συμπατριώτες  του  Άραβες .   

Κλασική  περίπτωση  θεοκρατ ίας  ως  πολιτ ικό  –  

θρησκευτ ικού  συστήματος  αποτελε ί  το  Ισλάμ .  

Στη  διπλωματική  αυτή  εργασία ,   θα  προσπαθήσουμε  να  

προσεγγίσουμε  το  θέμα  της  θεοκρατ ίας  στο  Ισλάμ ,  όσο  γίνεται  

πληρέστερα .  Δίνουμε  ιδ ια ί τερη  έκταση  στη  βιογραφία  του  

Μωάμεθ ,  καθώς  θεωρείτα ι  ως  ιδρυτής  του  πρώτου  θεοκρατ ικού  

καθεστώτος .  

Στο  πρώτο  μέρος  θα  μας  απασχολήσουν  τα  βιογραφικά  

στοιχε ία  του  Μωάμεθ .  Είναι  ένα  σημαντ ικό  κομμάτ ι  της  

εργασίας ,  γιατ ί  από  τα  πρώτα  στάδια  της  ζωής  του  Μωάμεθ ,  

διαγράφεται  μία  πορεία ,  η  οποία  θα  σημαδέψει  την  ψυχή  και  θα  

διαμορφώσει  ολόκληρη  την  προσωπικότητα  του  ιδρυτή  μίας  

ολόκληρης  θρησκε ίας ,  η  οποία  αναπτύχθηκε  ραγδαία  και  
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συνεχώς  αναπτύσσεται  με  φανατ ικούς  οπαδούς  σε  όλον  τον  

κόσμο .  

Το  κήρυγμα  του  Μωάμεθ  ήταν  σαφώς  επηρεασμένο  από  

τον  Χριστ ιανισμό  και  εντελώς  πρωτοποριακό  γ ια  τα  δεδομένα  

της  κοινωνίας  που  ζούσε .  Προσπάθησε  να  επιβάλλει ,  και  τελ ικά  

τα  κατάφερε ,  έναν  αυστηρό  μονοθε ϊσμό  σε  μία  κοινωνία  που  

γ ια  πολλούς  αιώνες  ζούσε  και  ανέπνεε  σε  ένα  περιβάλλον  

ε ιδωλολατρίας .  Έγινε  εμπνευστής  ολόκληρων  γενεών  πιστών  

και  το  κήρυγμα  του  παίζε ι  σημαντ ικότατο  ρόλο  σχεδόν  σε  όλες  

της  πτυχές  της  καθημερινής  ζωής  τους .  

Έπειτα  θα  ασχοληθούμε  με  το  ίδ ιο  το  κήρυγμα  του  

Προφήτη  του  Ισλάμ .  Έχοντας  παρακολουθήσει  τη  ζωή  του ,  

μπορούμε  να  καταλάβουμε  καλύτερα  το  νόημα  του  κηρύγματος  

του ,  στο  οποίο ,  όπως  ε ίπαμε ,  υπάρχουν  οι  ρίζες  της  

θεοκρατ ίας  που  αποτελε ί  και  το  θέμα  μας .  

Επίσης  θα  ασχοληθούμε  με  το  ίδ ιο  το  καθεστώς  της  

θεοκρατ ίας ,  αρχίζοντας  από  την  θεοκρατ ία  στο  αρχαίο  Ισραήλ  

από  την  εποχή  του  Μωυσή  ,  περνώντας  από  τη  «μη  καθαρη» 

θεοκρατ ία  του  Βυζαντ ίου  και  καταλήγοντας  στην  κατεξοχήν  

θεοκρατ ία  του  Ισλάμ .  Θα  αναπτύξουμε  της  έννοια  της  Umma, 

δηλαδή  της  ισλαμικής  κοινότητας .  Μέσα  από  την  ισλαμική  

κοινότητα ,  και  συγκεκριμένα  την  πρώτη  ισλαμική  κοινότητα  που  

ίδρυσε  ο  Προφήτης  Μωάμεθ  στη  Μεδίνα ,  ξεπήδησε  η  έννοια  

της  θεοκρατ ίας .  Για  τη  διακυβέρνηση  μιας  τέτοιας  κοινωνίας  

έπρεπε  να  χρησιμοποιηθούν  θεόπνευστοι  νόμοι ,  νόμοι  του  

Κορανίου .  Η  ισλαμική  Umma, ήδη  από  την  εποχή  του  Μωάμεθ  

ήταν  μία  πολιτ ικά  οργανωμένη  και  αυτόνομη  κοινότητα .  Ο  

ηγέτης  της  κοινωνικό  –  θρησκευτ ικής  αυτής  πραγματ ικότητας  

ήταν  ο  Χαλίφης .  

Θα  αναφερθούμε  πιο  ε ιδ ικά  στην  έννοια  του  ισλαμικού  

κράτους  και  τ ις  αρχές  που  το  διέπουν  βασιζόμενοι  στ ις  σούρες  

του  Ι ερού  Κορανίου .  Θα  μπορούσαμε  να  πούμε  ότ ι  η  θεοκρατ ία  
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ε ίνα ι  ουσιαστ ικά  μία  «κορανιοκρατ ία»,  καθώς  του  σύνταγμα  

ενός  ισλαμικού  κράτους  βασίζετα ι  πάνω  στ ις  αρχές  και  τ ις  

κατευθυντήριες  γραμμές  που  δίνε ι  το  Ι ερό  Κοράνι .   

Το  πιο  τρανταχτό  παράδειγμα  θεοκρατ ίας  στο  σύγχρονο  

κόσμο ,  ε ίναι  η  περίπτωση  του  Ιράν .  Με  την  περίπτωση  αυτή  θα  

ασχοληθούμε  στο  δεύτερο  μέρος  της  εργασίας  αυτής .  Θα  

ξεκ ινήσουμε  από  την  γέννηση  του  Σι ι τ ισμού ,  καθώς  ο  Σι ι τ ισμός  

αποτελε ί  την  κυρίαρχη  θρησκε ία  του  Ιράν  και  αυτός  με  τη  σειρά  

του  συνέβαλλε  στη  γέννηση  του  ιρανικού  εθν ικ ισμού  που  

άλλαξε  την  πολιτ ική  ιστορία  της  χώρας .  Θα  προχωρήσουμε  τη  

μελέτη  μας   βρίσκοντας  τα  αίτ ια  που  το  Ιράν  μετατράπηκε  από  

ένα  μοναρχικό  κράτος  με  δυτ ικά  πρότυπα ,  σε  μία  ισλαμική  

δημοκρατ ία  με  ένα  κληρικαλιστ ικό  καθεστώς ,  το  οποίο ,  

σύμφωνα  με  αρκετούς  μελετητές  της  ιστορίας ,  έχε ι  γυρίσε ι  τη  

χώρα  πολλά  χρόνια  πίσω ,  και  το  οποίο  καθορίζε ι  την  

διακυβέρνηση  της  χώρας ,  τόσο  στο  εσωτερικό  της ,  όσο  και  στ ις  

σχέσε ις  της  με  τ ις  άλλες  χώρες .   

Θα  επιχε ιρήσουμε  μία  σκιαγράφηση  της  προσωπικότητας  

του  Αγιατολαχ  Χομεϊν ί ,  ιδρυτού  της  αμφιλεγόμενης  αυτής  

ισλαμικής  δημοκρατ ίας  του  Ιράν ,  ο  οποίος  ουσιαστ ικά  άλλαξε  

την  πορεία  μίας  ολόκληρης  χώρας  και  ενός  λαού  κατά  180 

μοίρες .  Θα  αναφερθούμε  στο  βιβλίο  που  έγραψε  ο  Αγιατολαχ  

Χομεϊν ί ,  στο  οποίο  επεξηγε ί  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  ο  ίδ ιος  

αντ ιλαμβάνετα ι  την  έννοια  των  νόμων  και  το  πως  αυτοί  

μπορούν  να  επιτύχουν  την  ευημερία  και  ευτυχία  του  

ανθρώπου .  

Τέλος ,  στο  τρίτο  μέρος ,  θα  εξετάσουμε  κάποιες  αρχές  

του  Ισλάμ ,  οι  οποίες  γ ια  την  χριστ ιαν ική  θρησκε ία  ε ίνα ι  

απαράδεκτες  και  κατακριτέες .  Έπειτα ,  θα  κάνουμε  μία  

αντ ιπαράθεση  της  έννοιας  της  εξουσίας ,  όπως  αυτή  γίνετα ι  

αντ ιληπτή  στο  χριστ ιαν ικό  και  στο  μουσουλμανικό  χώρο .   
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ΜΕΡΟΣ  ΠΡΩΤΟ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΡΩΤΟ               

 

1 .  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ  ΜΩΑΜΕΘ  

 

 Η  θρησκε ία  του  Ισλάμ  ιδρύθηκε  στην  Αραβική  χερσόνησο  

τον  έβδομο  αιώνα  από  τον  Μωάμεθ ,  τον  προφήτη  του  οποίου  

οι  διδασκαλίες  μεταμόρφωσαν  την  πολιτ ική ,  την  οικονομία ,  και  

την  κουλτούρα  της  Αραβίας  και  μίας  μεγάλης  γεωγραφικής  

περιοχής  που  εκτε ίνετα ι  από  το  Μαρόκο  και  την  Ισπανία  μέχρι  

τα  νησιά  της  Νοτιοανατολικής  Ασίας . 5 

 Ο  Μωάμεθ  γεννήθηκε  περίπου  το  570 από  μία  φτωχή  

οικογένε ια  στην  πόλη  της  Μέκκας ,  που  βρίσκετα ι  σήμερα  στην  

Σαουδική  Αραβία .  Πριν  από  τη  γέννηση  του ,  ε ίπαν  στη  μητέρα  

του  ότ ι  ο  γ ιος  της  θα  γινόταν  ηγέτης  και  προφήτης  και  ότ ι  θα  

έπρεπε  να  τον  ονομάσει  Μωάμεθ ,  που  σημαίνε ι  στα  αραβικά  «ο  

Ένδοξος».  Σύμφωνα  με  το  μύθο ,  η  γέννηση  του  Μωάμεθ  

συνοδεύτηκε  από  θαυμαστά  σημάδια  :  ένα  λαμπρότατο  αστέρι  

φώτισε  τον  ουρανό  από  την  ανατολή  ως  τη  δύση ,  και  το  παιδί  

γεννήθηκε  απολύτως  καθαρό ,  με  τον  ομφάλιο  λώρο  του  ήδη  

κομμένο . 6 

Όπως  αναφέρει  ο  καθηγητής  Γρηγόριος  Ζιάκας ,  ο  

Μωάμεθ  γεννήθηκε  στη  Μέκκα  σε  μία  εποχή  αναταραχής .  

Σύμφωνα  με  την  παράδοση  γεννήθηκε  κατά  το  «έτος  των  

ελεφάντων»,  το  οποίο  κατά  τους  ε ιδήμονες  ιστορικούς  

τοποθετε ίτα ι  στο  570 μ .  Χ .  Ο  Μωάμεθ  γεννήθηκε  την  12η  του  

αραβικού  μήνα  Rabi  ‘a l  –  Awwal ,  που  συμπίπτε ι  με  την  20η  

Απριλ ίου  του  εν  λόγω  έτους .  Με  τη  φράση  «έτος  των  

ελεφάντων»,  νοε ίτα ι  μία  εκστρατε ία  κατά  της  Μέκκας  του  

                                                 
5 Arts of the Islamic World, a teacher’s guide, Smithsonian, Freer Gallery of Art and Arthur M. 
Suckler Gallery, 2002, Smithsonian Institution, σ. 6 
6 Arts of the Islamic World, a teacher’s guide, ο.π., σ. 6 
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βασιλέως  της  Αιθ ιοπίας  και  κυρίαρχου  της  Ευδαίμονος  Αραβίας  

Άβραμου ,  ο  στρατός  του  οποίου  επέδραμε  και  πολιόρκησε  τη  

Μέκκα  «εποχούμενος  ελεφάντων»,  ότ ι  δηλαδή  οι  ελέφαντες  

ήταν  το  σημαντ ικότερο  «όπλο» που  χρησιμοποιούσε  στο  

στράτευμα  του .  Ο  στρατός  του ,  όμως ,  καταστράφηκε  μάλλον  

από  αμμοθύελλα ,  την  οποία  ακολούθησε  επιδημία  ευλογιάς  και  

αυτό  θεωρήθηκε  από  τους  ε ιδωλολάτρες  Άραβες  ως  θε ίο  

σημάδι  κατά  των  «ασεβών»,  οι  οποίο ι  ήθελαν  να  καταστρέψουν  

την  Ka’ba,  το  ι ερό  τους  σύμβολο  .   Έτσι  έγ ινε  επικός  θρύλος  

διαλαλούμενος  για  πολλά  έτη .  Ο  Μωάμεθ  στο  Κοράνιο  του  

(105,  1-5)  υπενθυμίζε ι  στους  Μεκκίτες  τον  θρύλο  για  να  τους  

πείσε ι  να  αρνηθούν  τα  ε ίδωλα  και  να  λατρεύουν  τον  ένα  και  

μοναδικό  Θεό  της  Ka’ba.  Έχοντας  υπόψιν  όλα  τα  παραπάνω ,  

ε ίνα ι  φυσικό  και  επόμενο  να  θελήσει  η  μουσουλμανική  

παράδοση  να  τοποθετήσει  τη  γέννηση  του  προφήτου  της  στο  

έτος  αυτό ,  ως  θεϊκό  σημάδι  υπέρ  του  αραβικού  κόσμου ,  ακόμη  

κ ι  αν  αυτή  ενδέχεται  να  ε ίχε  σημειωθεί  2 ή  3 χρόνια  νωρίτερα . 7 

Ο  Μωάμεθ  ανήκε  στη  φυλή  των  Κορεισ ιτών  (Quraish) ,  

που  ήταν  η  κυρίαρχη  φυλή  της  Μέκκας .  Επειδή  έμε ινε  ορφανός  

σε  μικρή  ηλικ ία ,  δεν  κληρονόμησε  τ ίποτα  από  τους  γονείς  του ,  

σύμφωνα  με  τα  επικρατούντα  τότε  στην  Αραβία  έθ ιμα ,  και  

έζησε  μια   ζωή  γεμάτη  στερήσεις  κατά  τα  παιδικά  και  νεανικά  

του  χρόνια .  Ο  παππούς  του  Abdul  –  Mut ta l ib  ήταν  ηγέτης  της  

πατριάς  των  Χασεμιτών  (Banu Hashim),  οι  οποίο ι  ήταν  

υπεύθυνοι  για  την  φύλαξη  του  ι ερού  της   Ka’ba,  και  αυτός  

φυσικά  ανέλαβε  την  προστασία  του  Μωάμεθ ,  όταν  πέθανε  η  

μητέρα  του .  Όταν  πέθανε  και  ο  παππούς  του  μετά  από  2  

χρόνια ,  η  επιμέλε ια  του  Μωάμεθ  περιήλθε  στα  χέρια   του  θε ίου  

του  Abu – Tal ib ,  αδελφού  του  πατέρα  του  και  νέου  προστάτη  

του  ι ερού . 8 

                                                 
7 Γρηγορίου Ζιάκα, Ιστορία των θρησκευμάτων, Β’ Το Ισλάμ, Θεσσαλονίκη 1991 , σσ 67-68 
8 Ηλία Νικολακάκη, ο.π., σσ 28-29 
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Όταν  λοιπόν  ο  Μωάμεθ  έγ ινε  8 ετών  τέθηκε  υπό  την  

κηδεμονία  του  θε ίου  του  και  πέρασε  σχεδόν  όλη  την  παιδική  

του  ηλικ ία  ζώντας  κοντά  στους  βεδουίνους  ως  βοσκός ,  

διατρέχοντας  την  αμμώδη  έρημο ,  κάτω  από  τον  αίθριο  ουρανό .  

Κατά  την  πρώτη  φάση  της  ζωής  του  ο  Μωάμεθ  συμμεριζόταν  

τ ις  αντ ιλήψεις  των  συμπατριωτών  του ,  δηλαδή  ε ίχε  και  ο  ίδ ιος  

πολυθεϊστ ικές  – ε ιδωλολατρικές  απόψεις .  Κατά  μαρτυρία  

μάλιστα  του  Ibn a l  –  Kalb i ,  κάποτε  θυσίασε  πρόβατο  στη  θεά  a l  

–  Uzza.9 

Κατά  το  δωδέκατο  έτος  της  ηλικ ίας  του  συνόδευσε  το  θε ίο  

του  σε  εμπορική  περιοδε ία  στην  Αραβία ,  κατά  την  οποία  

γνωρίστηκε  με  έναν   χριστ ιανό  μοναχό  ονόματ ι  Γεώργιο  και  

έδε ιξε ,  όπως  λέγεται ,  μεγάλη  φιλομάθεια  και  ερευνητ ικότητα  

γ ια  τα  θρησκευτ ικά  ζητήματα . 10 

Ένας  πολύ  γνωστός  μύθος  εξ ιστορε ί  ένα  ταξ ίδ ι  που  έκανε  

ο  Μωάμεθ  με  το  θε ίο  του  γ ια  εμπορικούς  λόγους  όταν  ήταν  12 

χρονών .  Όταν  σταμάτησαν  στη  Συρία  για  να  ξεκουραστούν ,  ένα  

δέντρο  χαμήλωσε  τα  κλαδιά  του  γ ια  να  παρέχε ι  σκιά  στο  παιδί .  

Ένας  μοναχός  ήταν  μάρτυρας  του  φαινομένου  αυτού  και ,  αφού  

εξέτασε  προσεκτ ικά  το  παιδί ,  βρήκε  ένα  ιδ ια ί τερο  σημάδι  

ανάμεσα  στους  ώμους  του  παιδιού ,  το  οποίο  ερμήνευσε  σαν  τη  

σφραγίδα  του  προφητ ικού  αξ ιώματος  του  Μωάμεθ .  Ο  μοναχός  

προειδοποίησε  τον  θε ίο  του  Μωάμεθ  να  γυρίσε ι  στην  Αραβία  

και  να  φυλάξει  αυτό  το  ιδ ια ίτερο  παιδί  από  εκε ίνους  που  θα  

επιχε ιρούσαν  να  το  βλάψουν . 11 

Ο  Μωάμεθ  δεν  γνώριζε  ανάγνωση ,  αν  λάβουμε  υπ ’  όψιν  

τ ις  μαρτυρίες  του  Κορανίου  (7 ,  156-157) .12 Οι  Μουσουλμάνοι  

ισχυρίζονται  πως  ο  ίδ ιος  ο  Μωάμεθ  ήταν  αγράμματος ,  

                                                 
9 Αναστασίου Γιαννουλάτου, Ισλάμ Θρησκειολογική επισκόπησις, Αθήνα 1985, σ. 73 
10 Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ελευθερουδάκη, Τόμος 9, Αθήνα 1964, σ. 641 
11 Arts of the Islamic World, A teacher’s guide, ο.π., σ. 6 
12 Γρηγορίου Ζιάκα, Ιστορία των θρησκευμάτων, Β’ Το Ισλάμ, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 68 
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απόδειξη  επαρκής  πως  το  Κοράνιο  ε ίνα ι  πραγματ ικά  ο  Λόγος  

του  Θεού . 13   

Όταν  ενηλικ ιώθηκε ,  προσλήφθηκε  στην  υπηρεσία  των  

εμπορικών  υποθέσεων  μίας  πλούσιας  χήρας  της  Χαντ ί τζ ιας  

(Khadi ja)  επίσης  από  τη  φυλή  των  Κορεϊσιτών .  Η  έξυπνη  και  

πολύ  δραστήρια  χήρα  Χαντ ίτζ ια ,  η  οποία  φαίνετα ι  ότ ι  ε ίχε  

κάποια  φιλολογική  παιδε ία  και  θρησκευτ ική  ευαισθησία ,  

εκτ ίμησε  την  ευστροφία  και  τ ις  ι κανότητες  του  Μωάμεθ  και  για  

το  λόγο  αυτό  τον  έκανε  διαχε ιρ ιστή  όλων  των  εμπορικών  της  

επιχε ιρήσεων .  Τελικά  25ετής  ο  Μωάμεθ  παντρεύτηκε  την  

Χαντ ίτζ ια ,  αν  και  αυτή  διήνυε  ήδη  το  τεσσαρακοστό  έτος  της  

ηλικ ίας  της ,  και  έτσι  έγ ινε  έμπορος  και  οδηγός  καραβανιών . 14 

Κανε ίς  δεν  μπορεί  να  παραθεωρήσει  τον  ρόλο  της  

Χαντ ίτζ ια  στη  ζωή  του  Μωάμεθ .  Από  όσα  αφήνουν  να  

εννοήσουμε  οι  πηγές  της  μουσουλμανικής  παράδοσης ,  η  

Χαντ ίτζ ια  επιβλήθηκε  στο  Μωάμεθ  όχι  τόσο  με  τα  πλούτη  της ,  

όσο  με  τα  πνευματ ικά  της  χαρίσματα ,  τη  διάνοια  και  την  

ευστροφία  της ,  αλλά  και  με  την  ισχυρή  της  προσωπικότητα .  

Τον  στήριξε  και  τον  ενθάρρυνε  στα  πρώτα  βήματα  του  

κηρύγματος  του ,  όταν  ο  Μωάμεθ  πιεζόταν  από  αμφιβολίες  για  

το  αν  τα  οράματα  του  ήταν  αληθινά ,  και  ήταν  αυτή  που  πρώτη  

πίστεψε  στην  αποστολή  του .  Με  την  Χαντ ί τζ ια  ο  Μωάμεθ  έζησε  

μια  πολύ  ευτυχισμένη  ζωή  και  γι ’  αυτό  μέχρι  το  θάνατο  της  δεν  

παντρεύτηκε  και  άλλη  γυναίκα .  Απέκτησε  μαζί  της  6  παιδιά ,  

από  τα  οποία  όμως  επέζησε  μόνο  η  Φάτιμα ,  η  μετέπειτα  

σύζυγος  του  εξαδέλφου  του  Αλή ,  γ ιου  του  θε ίου  του  Αμπού  

Ταλίμπ ,  και  κατοπινού  4ου  χαλίφη  του  Ισλάμ  και  αρχηγού  της  

παρατάξεως  των  Σι ι τών  (Shi ’ah) .  Μετά  το  θάνατο  της  ο  

Μωάμεθ  παντρεύτηκε  κατά  καιρούς  άλλες  8  επίσημες  γυναίκες ,  

τ ις  περισσότερες  γ ια  πολιτ ικούς  λόγους .  Η  πιο  σπουδαία  από  

αυτές ,  η  οποία  έπαιξε  σημαντ ικό  ρόλο  στην  διαμόρφωση  της  

                                                 
13 Ward Mc Afee, Τα πέντε μεγάλα ζωντανά θρησκεύματα, Αθήνα 1990, σ. 229 
14 Γρηγορίου Ζιάκα, Ιστορία των θρησκευμάτων, Β’ Το Ισλάμ, Θεσσαλονίκη 1991, σσ. 68-69 
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ισλαμικής  πολιτ ικής  και  της  εδραίωσης  της  1η ς  μουσουλμανικής  

κοινωνίας  και  παράδοσης ,  ήταν  η  Αϊσά ,  η  πιο  αγαπημένη  από  

όλες  τ ις  γυναίκες  του ,  θυγατέρα  του  σπουδαιότερου  στρατηγού  

του  Αμπού  Μπάκαρ ,  κατοπινού  1ου  χαλίφη  του  Ισλάμ  (632-

634) .  Η  ισλαμική  παράδοση  τ ιμά  ως  «μητέρες  των  πιστών» την  

αγαπημένη  του  θυγατέρα  Φάτιμα ,  την  Χαντ ίτζ ια ,  όπως  και  όλες  

τ ις  υπόλοιπες  γυναίκες  του  προφήτη . 15 

Ο  γάμος  του  Μωάμεθ  με  τη  Χαντ ίτζ ια  ήταν  σπουδαίος  

σταθμός  στη  ζωή  του  και  μάλιστα  έγ ινε  αφετηρία  γ ια  μία  νέα  

πορεία  ζωής .  Έγινε  πλούσιος  και  του  δόθηκε  η  ευκαιρ ία  να  

γνωρίσει  με  τα  καραβάνια  από  κοντά  πολιτ ισμένες  χώρες  της  

Μεσοποταμίας ,  της  Παλαιστ ίνης  και  της  Συρίας ,  στ ις  οποίες  

κυριαρχούσε  ο  Χριστ ιανισμός .  Το  υψηλό  πολιτ ιστ ικό  επίπεδο  

των  χωρών  αυτών  σε  συνδυασμό  με  τα  χριστ ιαν ικά  κηρύγματα  

που  άκουσε  εκε ί ,  ιδ ια ι τέρως  αυτό  γ ια  την  έσχατη  ημέρα  της  

κρίσεως ,  επέφεραν  μια  μεγάλη  αλλαγή  μέσα  του .  Συγκρίνοντας  

το  ε ιδωλολατρικό  περιβάλλον  της  χώρας  του  με  εκε ίνο  των  

χριστ ιανικών  χωρών  που  επισκέφτηκε ,  αντ ιλήφθηκε  ότ ι  η  

ανωτερότητα  τους  οφείλονταν  στην  καθαρότητα  της  πίστεως  

τους  στον  ένα  θεό .  Τον  κατέλαβε  λοιπόν  η  επιθυμία  να  

διαφωτίσε ι  τους  συμπατριώτες  του  και  να  τους  οδηγήσει  σε  μία  

καθαρή  μονοθε ϊστ ική  πίστη .  Ο  Μωάμεθ  ήταν  ανεξάρτητος  

οικονομικά  και  δεν  ε ίχε  καμία  σκέψη  να  αυξήσει  τον  πλούτο  

του ,  αλλά  ήθελε  να  γνωρίσε ι  ο  ίδ ιος  περισσότερα  θρησκευτ ικά  

πράγματα  και  να  οδηγήσει  τους  συμπατριώτες  του  στο  

μονοπάτ ι  της  πραγματικής  αλήθειας  του  θεού .  Έγινε  έτσ ι  

σιωπηλός  οραματιστής  και  πολλές  φορές  αποσύρθηκε  σε  μία  

σπηλιά  κοντά  στη  Μέκκα ,  όπου  συλλογιζόταν  τα  θρησκευτ ικά  

προβλήματα ,  νήστευε  και  οραματ ιζόταν . 16  

Καθώς  ο  Μωάμεθ  ήταν  ένας  άνθρωπος  πολύ  ευαίσθητος  

ψυχικά  και  επίσης  πολύ  επηρεασμένος  από  τη  συμπεριφορά  

                                                 
15 Γρηγορίου Ζιάκα, Ισλάμ, Θρησκεία και Πολιτεία, Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 16-17 
16 Γρηγορίου Ζιάκα, Ιστορία των θρησκευμάτων, Β’ Το Ισλάμ, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 70 
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των  μάντεων  της  χώρας  του ,  επιδ ιδόταν  συστηματ ικώς  στην  

προσευχή ,  για  την  οποία  ασφαλώς  ε ίχε  πολλές  παραστάσεις  

και  από  τ ις  επισκέψεις  του  σε  χριστ ιανικά  μοναστήρια  και  

ερημητήρια .  Το  μήνα  του  Ραμαζανίου  (Ramadan)  ε ίχε  τη  

συνήθε ια  να  ανεβαίνε ι  για  περισυλλογή  σε  ένα  σπήλαιο  του  

όρους  Χίρα  (Hi ra) ,  που  βρισκόταν  κοντά  στη  Μέκκα .  Μία  νύχτα ,  

που  αργότερα  ονομάστηκε  «Νύχτα  της  θε ίας  Εντολής» (Laylat  

A l  Qadr) ,  μέσα  στην  απόλυτη  ηρεμία  και  το  σκοτάδι  του  

σπηλαίου  και  ενώ  αυτός  ήταν  ξαπλωμένος  και  τυλ ιγμένος  με  το  
μανδύα  του ,  αντ ιλήφθηκε  να  πέφτε ι  επάνω  του  ξαφνικά  ένα  

δυνατό  κύμα  φωτός .  Μόλις  συνήλθε  από  το  ξάφνιασμα ,  ε ίδε  

ένα  υπερβατ ικό  ον ,  που  στην  αρχή  το  ονόμασε  άγιο  πνεύμα ,  

αργότερα  όμως  το  ταύτ ισε  με  τον  άγγελο  Γαβριήλ .  Μέσα  στην  

ταραχή  του ,  ε ίδε  τον  άγγελο  να  ξετυλ ίγε ι  ένα  μεταξωτό  

ύφασμα ,  επάνω  στο  οποίο  υπήρχαν  γράμματα  και  τον  άκουσε  

να  παραγγέλλε ι :  «διάβασε».  Όμως  ο  Μωάμεθ  απάντησε  ότ ι  δεν  

γνωρίζε ι  γράμματα .  Ο  άγγελος  τότε  επανέλαβε  «διάβασε»,  τον  

έπιασε  από  το  λαιμό  και  τον  πίεσε  τόσο  σφιχτά ,  ώστε ,  από  

ανάγκη  άρχισε  να  διαβάζε ι .  Αυτό  που  ανέγνωσε  τότε  ο  Μωάμεθ  

ήταν  οι  πέντε  πρώτοι  στίχοι  του  κεφ .  96 του  Κορανίου . 17 

Κατεχόμενος  από  δέος  και  αμφιβάλλοντας  γ ια  το  νόημα  

της  οπτασίας  ο  Μωάμεθ  επέστρεψε  στο  σπίτ ι  του  και  διηγήθηκε  

στην  σύζυγο  του  την  εμπειρ ία  που  ε ίχε  μέσα  στη  σπηλιά .  Η  

Χαντ ίτζ ια  τον  βοήθησε  να  υπερνικήσει  την  ταραχή  του  και  

εξέφρασε  την  βεβαιότητα  ότ ι  ο  άγγελος  που  ε ίχε  εμφανιστε ί  

στον  Μωάμεθ  ήταν  ο  αρχάγγελος  Γαβριήλ .  Για  να  

αποσαφηνιστε ί  μάλιστα  περισσότερο  το  νόημα  του  γεγονότος ,  

τον  προέτρεψε  να  συναντήσει  έναν   συγγενή  της  ονόματ ι  

Ουάρακα .  Εκείνος  αφού  άκουσε  το  περιστατ ικό ,  απεφάνθη  ότ ι  

                                                 
 
17 Ηλία Νικολακάκη, ο.π., σ. 30 
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ο  άγγελος  με  την  εμφάνιση  του  καλούσε  τον  Μωάμεθ   στο  

προφητικό  αξ ίωμα .  18 

Ο  Μωάμεθ  από  τότε  δεχόταν  συνεχώς  προφορικές  

αποκαλύψεις  από  τον  άγγελο  σε  μικρές  ενότητες  5  έως  15 

στίχων ,  γ ια  να  μπορεί  να  απομνημονεύει  εύκολα  τ ις  

παραγγελ ίες .  Αργότερα  οι  ενότητες  έγ ιναν  πολύ  μεγαλύτερες  

από  ότ ι  οι  πρώτες .  Όλες  αυτές  καταγράφηκαν  και  απετέλεσαν  

το  Κοράνιο ,  όπου  οι  παλαιότερες  αποκαλύψεις ,  σύντομες  

γεν ικώς ,  βρίσκονται  στο  τέλος  του ,  ενώ  οι  μεταγενέστερες ,  

μακροσκελε ίς ,  προς  την  αρχή . 19 

  Όπως  και  αν  προτ ιμά  κανε ίς  να  εξηγε ί  τα  συχνά  οράματα  

του  Μωάμεθ ,  ε ίναι  φανερό  ότ ι  πίστευε  ε ιλ ικρ ινά  ότ ι  ο  Θεός  του  

ε ίχε  αναθέσει  να  μεταρρυθμίσε ι  την  πίστη  των  συμπατριωτών  

του  Αράβων  και  από  πολυθεϊσμό  να  την  μετατρέψει  σε  

μονοθε ϊσμό .  Πίστευε  ότ ι  στο  παρελθόν  ο  Θεός  ε ίχε  

αποκαλυφθεί  σε  πολλούς  προφήτες ,  στον  Αβραάμ ,  έπειτα  στον  

Μωυσή ,  στον  Χριστό ,  και  τώρα  κατά  την  τελ ική  φάση  της  

αποκαλύψεως ,  σε  αυτόν  τον  ίδ ιο .  Αν  και  αρνιόταν  την  θε ϊκή  

φύση  του  Χριστού ,  επέμενε  στην  θεοπνευστ ία  των  διδασκαλιών  

και  του  Χριστού  και  των  προφητών  της  Παλαιάς  Διαθήκης .  

Μάλιστα  θεωρούσε  τον  Χριστό  ως  τον  μεγαλύτερο  από  τους  

όλους  προφήτες  του  παρελθόντος  και  τοποθετούσε  τα  

κηρύγματα  του  ως  δεύτερα  μόνο  των  δικών  του . 20 

Ο  Μωάμεθ  εμφάνισε  τον  εαυτό  του  ως  προφήτη  που  

έστε ιλε  ο  Θεός  στους  Άραβες  για  να  τους  λυτρώσει  από  την  

ε ιδωλολατρία .  Αναγνωρίζε ι  ως  αρχηγό  τον  προφητών  τον  

Αβραάμ  και  συγκαταλέγε ι  στους  προφήτες  τον  Μωϋσή  και  τον  

Χριστό .  Σε  ένα  χωρίο  του  Κορανίου  εμφανίζε ι  ο  Μωάμεθ  τον  

Χριστό  να  προαναγγέλλε ι  την  έλευση  του .  Στο  61ο  κεφάλαιο  του  

Κορανίου  στο  εδάφιο  6  παριστάνε ι  τον  Ιησού  να  λέε ι  :  
                                                 
18 Αναστασίου Γιαννουλάτου, ο.π., σ. 78 
19 Ηλία Νικολακάκη, ο.π., σ. 30 
20 Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου, Μεσαιωνικός Δυτικός Πολιτισμός, Θεσσαλονίκη 1993,   
σσ. 191-192 
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«Απόγονοι  του  Ισραήλ ,  εγώ  ε ίμαι  απόστολος  του  Θεού ,  

σταλμένος  προς  εσάς  γ ια  να  επικυρώσω  τον  Μωσαϊκό  Νόμο  

που  στάλθηκε  πριν  από  εμένα  και  να  σας  προαναγγείλω  τον  

ερχομό  και  άλλου  αποστόλου ,  μετά  από  εμένα ,  του  οποίου  το  

όνομα  θα  ε ίνα ι  Αχμέτ  (Ένδοξος )».  Οι  σχολιαστές  του  Κορανίου  

λένε  ότ ι  το  όνομα  Μωάμεθ  (ένδοξος )  έχε ι  την  ίδ ια  ρίζα  με  το  

όνομα  Αχμέτ ,  το  οποίο  αντ ιστοιχε ί  με  την  ελληνική  ομηρική  

λέξη  «περικλυτός».  Προσθέτουν  ακόμη  ότ ι  στο  «περικλυτός» 

υπολανθάνε ι  η  λέξη  «παράκλητος»,  γ ια  το  οποίο  μίλησε  ο  

Ιησούς  στο  κατά  Ιωάννην  Ευαγγέλ ιο  ιστ ’  7 .  «Εάν  γαρ  μη  

απέλθω ,  ο  Παράκλητος  ουκ  ελεύσεται  προς  υμάς ,  εάν  δε  

πορευθώ  πέμψω  αυτόν  προς  υμάς».  Οι  Άραβες  ερμηνευτές  

υποστηρίζουν  ότ ι  στο  κε ίμενο  του  Ιωάννη  υπήρχε  η  λέξη  

«Περικλυτός»,  την  οποία  οι  χριστ ιανοί  άλλαξαν  με  τη  λέξη  

«Παράκλητος».21 

Ο  Μωάμεθ  εμφανίζε ι  τον  εαυτό  του  ως  τον  τελευταίο  από  

τους  προφήτες  και  για  αυτό  αυτοαποκαλείτα ι  «Σφραγίδα  των  

Προφητών».  

Ο  Μωάμεθ  επί  μία  τρ ιετ ία  περιορίστηκε  στο  να  κηρύττε ι  

και  να  γνωστοποιε ί  τ ις  αποκαλύψεις  του  σε  στενό  μάλλον  

κύκλο  συγγενών  και  φίλων .  Σε  αυτό  το  χρονικό  διάστημα ,  

απέκτησε  πενήντα  μαθητές ,  οι  περισσότεροι  των  οποίων  ήταν  

νέοι  εύπορων  οικογενε ιών ,  αλλά  μαζί  με  αυτούς  υπήρχαν  και  

μερικο ί  ισχυροί  άνδρες .  Πρώτη ,  όπως  ε ίπαμε ,  ήταν  η  σύζυγος  

του  Χαντ ίτζ ια ,  δεύτερος  ο  Ουάρακα ,  εξάδελφος  της  Χαντ ί τζ ια ,  

ιουδαϊκής  καταγωγής ,  αλλά  χριστ ιανός  στο  θρήσκευμα ,  που  

διατελούσε  σύμβουλος  του  Μωάμεθ  στα  θρησκευτ ικά  θέματα ,  

μεταφράζοντας  του  κε ίμενα  από  τη  Βίβλο .  Ένας  άλλος  πιστός  

ήταν  ο  δούλος  του  Ζαΐντ ,  όπως  και  ο  νεαρός  εξάδελφος  και  

έπειτα  γαμπρός  του  Αλής ,  που  επρόκε ιτο  να  γ ίνε ι  ο  τέταρτος  

Χαλίφης  και  αρχηγός  της  παρατάξεως  των  Σι ϊ τών .  Σύντομα  

προστέθηκαν  και  μερικοί  άλλοι  από  τους  θεμελ ιωτές  του  
                                                 
21 Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος 9, στήλη 118 
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Ισλαμισμού ,  όπως  ε ίνα ι  ο  Αμπού  Μπάκρ  (Abu Bakr) ,  εξάδελφος  

του  Μωάμεθ  και  αργότερα  πεθερός  του ,  που  θα  γ ινόταν  ο  

πρώτος  Χαλίφης ,  ο  Ομάρ  (Umar) ,  που  αργότερα  έγ ινε   

δεύτερος  Χαλίφης ,  ο  Οθμάν  (Uthman) ,  που  νυμφεύθηκε  τη  

θυγατέρα  του  Μωάμεθ  Ροκάγια  και  έγ ινε  ο  τρ ίτος  Χαλίφης . 22 

Μετά  την  πρώτη  τρ ιετ ία  ο  Μωάμεθ  δέχθηκε  μία  

αποκάλυψη ,  σύμφωνα  με  την  οποία  άρχισε  να  κηρύττε ι  σε  όλο  

το  λαό .  Όπως  ε ίπαμε  παραπάνω ,  ανήκε  στη  φυλή  των  

Κορεϊσ ιτών ,  της  οποίας  δύο  ήταν  οι  διαπρεπέστερες  πατριές ,  η  

δική  του ,  των  Χασεμιτών ,  και  η  άλλη  των  Άμπντ  Σεμσιτών .  Η  

πατριά  τον  Χασεμιτών  τον  προστάτευε ,  ενώ  η  άλλη ,  των  Άμπντ  

Σεμσιτών  τον  εχθρευόταν  με  μανία ,  γ ιατ ί  έμενε  πιστή  στην  

ε ιδωλολατρία ,  που  άλλωστε  με  την  προσέλκυση  προσκυνητών  

εξασφάλιζε  ένα  υψηλό  επίπεδο  εμπορικής  κ ινήσεως .  Αυτό  δεν  

σήμαινε  βέβαια  ότ ι  τα  μέλη  της  δικής  του  φυλής  προσχώρησαν  

στο  θρησκευτ ικό  του  κήρυγμα ,  επειδή  στην  πλειονότητα  τους  

έμεναν  και  αυτά  πιστά  στην  ε ιδωλολατρία ,  αλλά  τον  

προστάτευαν ,  γιατ ί  έτσι  απαιτούσε  το  έθ ιμο .  Οι  άλλες  πατριές  

των  Κορεϊσιτών  ε ίχαν  απαιτήσει  από  τον  Αμπού  Τάλεμπ ,  τον  

θε ίο  του ,  ή  να  υποχρεώσει  τον  Μωάμεθ  να  σταματήσει  να  

κηρύττε ι  ή  να  τον  αποκηρύξε ι ,  αλλά  τελ ικώς  εκε ίνος  δεν  έπραξε  

ούτε  το  ένα  ούτε  το  άλλο  και  έτσι  έθεσαν  υπό  απαγόρευση  όλη  

την  πατριά ,  οπότε  ταλαιπωρήθηκαν  όχι  μόνο  οι  οπαδοί  του  

Μωάμεθ ,  αλλά  και  οι  υπόλοιποι  συγγενε ίς  του ,  ακόμη  και  οι  

μακρινοί .  Τελικώς  έχασε  την  προστασία  από  τη  φυλή  του  

συνολικώς .  Προσπάθησε  να  βρει  νέους  προστάτες  ακόμη  και  

σε  άλλη  πόλη ,  αλλά  δεν  το  κατόρθωσε .  Το  κήρυγμα  του  

απορρίφθηκε ,  αλλά  και  ο  ίδ ιος  καταδιώχθηκε . 23   

Το  έτος  620,  κατά  τη  διάρκεια  δεινών  περιστάσεων ,  ο  

Μωάμεθ  γνώρισε   μερικούς  προσκυνητές  από  τη  πόλη  Ιαθρίβη ,  

μία  πόλη  που  βρισκόταν  250 μίλ ια  βορειότερα  από  τη  Μέκκα  

                                                 
22 Ηλία Νικολακάκη, ο.π., σ. 31 
23 Ηλία Νικολακάκη, ο.π., σ. 34 
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και  της  οποίας  ο  πληθυσμός  αποτελούνταν  από  ε ιδωλολάτρες ,  

ιουδαίους  αλλά  και  χριστ ιανούς .  Οι  παραδόσεις  των  τρ ιών  

αυτών  κοινωνικών  ομάδων  αλληλεπιδρούσαν  μεταξύ  τους .  Σε  

μία  εποχή  λοιπόν  που  κανένας  δεν  τολμούσε  να  πλησιάσε ι  ένα  

αποκηρυγμένο  κήρυκα ,  οι  προσκυνητές  από  την  Ιαθρίβη  –  που  

θα  ονομάζουμε  Μεδίνα  από  τώρα  και  στο  εξής  –  έξ ι  σεΐχηδες  

πατριών ,  όχι  μόνο  τον  πλησίασαν  αλλά  εντυπωσιάστηκαν  από  

την  ομορφιά  του  λόγου  του  Μωάμεθ ,  που  τους  υπενθύμισε  όσα  

ε ίχαν  ακούσει  για  τον  Μεσσία  των  Ιουδαίων  και  τον  Ιησού  

Χριστό  των  Χριστ ιανών ,  και  δέχτηκαν  την  υποταγή  τους  στον  

Αλλάχ ,  στο  Ισλάμ . 24 

Αργότερα ,  επειδή  οι  πιέσε ις  της  αντ ίπαλης  πατριάς ,  των  

Άμπντ  Σεμσιτών ,  άρχισαν  να  γίνονται  εντονότερες ,  και  στην  

πραγματ ικότητα  επρόκειτο  πλέον  περί  διωγμού ,  ο  Μωάμεθ  

έκανε  έκκληση  στους  οπαδούς  του  να  φροντ ίσε ι  ο  καθένας  για  

τη  σωτηρία  του  εαυτού  του ,  υποδεικνύοντας  ως  ασφαλέστερο  

καταφύγιο  τη  Μεδίνα .  Οι  οπαδοί  του  στη  Μέκκα  πρέπει  να  ήταν  

τώρα  γύρω  στους  τετρακόσιους .  Από  τον  Ιούλιο  λοιπόν  του  

έτους  622 άρχισε  η  μετανάστευση  του  πληθυσμού  αυτού  καθ ’  

ομάδες  προς  τη  Μεδίνα ,  και  η  μετοικεσία  αυτή  ονομάζεται  

Εγίρα  (Hi j ra) . 25 

 

 

1 .2.  Η  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ  ΣΤΗ  ΜΕΔΙΝΑ  (ΕΓΙΡΑ )  

 

Η  μετανάστευση  των  Μουσουλμάνων  από  την  Μέκα  στη  

Μεδίνα   θεωρείτα ι  ως  ένα  πολύ  σημαντ ικό  γεγονός  και  αυτό  

φαίνετα ι  από  το  ότ ι  η  χρονολογία  των  Μουσουλμάνων  δεν  

αρχίζε ι  με  την  πρώτη  αποκάλυψη  του  Μωάμεθ ,  αλλά  με  την  

Εγίρα ,  δηλαδή  τη  φυγή  από  τη  Μέκκα  στην  Ιαθρίβη ,  που  από  

                                                 
24 Ηλία Νικολακάκη, ο.π., σ. 35 
25 Ηλία Νικολακάκη, ο.π., σ. 36 
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τότε  ε ίναι  γνωστή  ως  Medinat  um – nabi ,  ή  η  πόλη  του  

Προφήτη .  Θα  μπορούσε  βέβαια  να  ονομαστε ί  απλώς  Μεδίνα  ή  

«Πόλη».26   

Η  συνένωση  των  αραβικών  φυλών  του  νότου  υπό  την  

ηγεσία  του  Μωάμεθ  ως  θρησκευτ ικού  ηγέτη  ήταν  μια  αφορμή  

αλλά  και  μια  αιτ ία  να  ενεργοποιηθε ί  και  ο  δυναμισμός  τους  σε  

πολιτ ικό  επίπεδο . 27  

Ο  Μωάμεθ ,  που  ξεκ ίνησε  σαν  φυγάς  από  τη  Μέκκα ,  με   

μόνο  σύντροφο ,  τον  Αμπού  Μπάκρ  (Abu Bakr) ,  έγ ινε  δεκτός  

στη  Μεδίνα  σαν  θριαμβευτής  από  τους  οπαδούς  του ,  που  στη  

συνέχε ια  άρχισαν  να  αυξάνουν  με  αλματώδη  ρυθμό .  

Αναγνωρίστηκε  από  όλες  τ ις  αραβικές  φυλές  της  Μεδίνας  ως  

απεσταλμένος  του  Αλλάχ .  Έτσι  απέκτησε  διπλή  εξουσία ,  

πολιτ ική  και  θρησκευτ ική ,  και  συνέστησε  ένα  θεοκρατ ικό  

καθεστώς . 28 

Ο  Προφήτης  Μωάμεθ  πέθανε  από  δηλητηρίαση  την  28η  

μέρα  του  μήνα  Safar  το  11ο  έτος  της  Εγίρας ,  630 μ .  Χ . 29 Σε  

αυτό  το  σύντομο  χρονικό  διάστημα ,  κατάφερε  να  εγκαθιδρύσει  

ένα  πολύ  μεγάλο  θρησκευτ ικό  κίνημα  και  η  βάση  γ ια  μία  νέα  

κοινωνία  πιστών . 30 

Πολλοί  λόγιο ι  έχουν  αναφερθεί  κατά  καιρούς  στον  

Μωάμεθ ,  άλλοι  με  κολακευτ ικά  λόγια  και  άλλοι  με  σκληρούς  

χαρακτηρισμούς .  Ο  Δάντης  έχε ι  αναφερθε ί  στον  Μωάμεθ  

λέγοντας  ότ ι  εκφράζε ι  τα  αισθήματα  ενός  πολύ  βασανισμένου  η  

ακόμη  και  καταραμένου  ανθρώπου ,  ενώ  αντ ίθετα  ο  Βολτέρος  

επιτέθηκε  κατά  του  Μωάμεθ  αποκαλώντας  τον  καμηλιέρη  

επαναστάτη  που  έγραψε  ένα  βιβλ ίο  το  οποίο  παραβιάζε ι  σε  

κάθε  σελίδα  του  τη  λογική  του  ανθρώπου .  Ο  άνθρωπος ,  λέε ι ,  ο  

                                                 
26 Ward Mc Afee, ο.π., σσ. 230-231 
27 Βλασίου Φειδά, Εκκλησιαστική Ιστορία Α’, Αθήνα 1994, σ. 366 
28 Ηλία Νικολακάκη, ο.π., σσ. 37-38 
29 Imam Muhammad Shirazi, The Prophet Muhammad, A Mercy to the world, Fountain Books 
2005, σ. 1 
30 Arts of the Islamic World, a teacher’s guide, ο.π., σ. 8 
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οποίος  κηρύσσει  πόλεμο  εναντ ίον  των  συμπατριωτών  του  και  

μάλιστα  το  κάνει  ε ις  το  όνομα  του  Θεού  δεν  ε ίναι  άξιος  γ ια  

καμιά  τ ιμή  και  γεν ικά  για  οποιοδήποτε  πράγμα . 31 

Με  λίγα  λόγια  μπορούμε  να  πούμε  ότ ι  «ο  Μωάμεθ  άρχισε  

τη  ζωή  του  ως  βοσκός ,  κατόπιν  εξελ ίχθηκε  σε  έμπορο ,  ο  

έμπορος  σε  προφήτη  και  τέλος  ο  προφήτης  σε  αρχηγό  

θεοκρατ ικού  κράτους .  Τα  χαρακτηριστ ικά  του  ε ίνα ι  πολύπλευρα  

:  τον  αντ ικρ ίζουμε  ως  ένθερμο  οραματιστή ,  επιτυχημένο  

επιχε ιρηματ ία ,  δικαστή ,  ευαίσθητο  ποιητή ,  δυναμικό  

θρησκευτ ικό  αναμορφωτή ,  πανούργο  στρατηγό ,  ι κανό  πολιτ ικό  

ηγέτη .  Οι  εχθροί  του  –  και  μεταξύ  αυτών  πρωτεύουσα  θέση  

κατε ίχαν  οι  Βυζαντ ινο ί  –  δεν  δίστασαν  να  τον  χαρακτηρίσουν  

ηδονιστή ,  νευρωτικό ,  επιληπτ ικό ,  αδίστακτο ,  φιλόδοξο  και  τα  

παρόμοια .  Για  πολλούς  μουσουλμάνους  πάντως  εξακολουθε ί  

να  ε ίναι  ο  τέλε ιος  άνθρωπος ,  το  «προαιώνιον  φως»,  η  «κόρη  

του  οφθαλμού»,  η  ζωή  του  δε ,  αποτελε ί  για  αυτούς  πρότυπο  

γ ια  μίμηση».32   

 

1.3 Η  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΤΟΥ  ΜΩΑΜΕΘ  

 

Τέσσερις  μεγάλες  ιδέες  υπάρχουν  στο  κέντρο  του  Ισλάμ :  

Ο  Θεός  (Allah ) ,  η  κοινότητα  (umma ) ,  η  θε ία  αποκάλυψη  

(Koran ) ,  και  ο  νόμος  (shari ’a ) . 33 

Allah: η  αραβική  λέξη  γ ια  το  Θεό ,  την  ανώτατη  ύπαρξη .  

Μέσα  σε  έναν  κόσμο  πολυθεϊστ ικών  αντ ιλήψεων ,  ο  Μωάμεθ  

έφερε  μία  παγκοσμίως  εφαρμόσιμη  μονοθεϊστική  πίστη .  Στο  

Ισλάμ ,  η  λέξη  Al lah δεν  ε ίναι  απλώς  ένα  όνομα  για  το  Θεό .  

Είναι  ένας  τρόπος  περιγραφής  της  παγκόσμιας  θεϊκής  

δύναμης .  
                                                 
31 Παναγιώτη Γ. Φούγια, Ισλάμ, Πηγές, Πορεία, Προκλήσεις, Διάλογοι, Μαλλιάρης Παιδεία, 
2002, σ. 64 
32 Αναστασίου Γιαννουλάτου, ο.π., σ. 96 
33 Arts of the Islamic World, a teacher’s guide, ο.π., σ. 8 
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Umma:  η  ισλαμική  κοινότητα .  Το  να  ε ίσαι  Μουσουλμάνος  

σημαίνε ι  υποταγή  στον  ένα  Θεό  και  το  να  γίνεσαι  μέλος  της  

παγκόσμιας  ισλαμικής  κοινότητας .  Παρόλο  που  τα  μέλη  αυτής  

της  κοινότητας  προέρχονται  από  ποικ ίλα  περιβάλλοντα  και  

κουλτούρες ,  μοιράζονται  την  πίστη  στον  Αλλάχ ,  τον  Προφήτη  

Μωάμεθ  και  τους  πέντε  Στύλους  του  Ισλάμ .  

Koran  (επίσης  Qur ’an) :  το  σώμα  των  θε ίων  αποκαλύψεων  

που  μεταδόθηκαν  προφορικά  στον  Προφήτη  Μωάμεθ  και  

γράφτηκαν  από  τους  ακολούθους  του  μετά  το  θάνατο  του .  Ο  

Μωάμεθ  έλαβε  το  μήνυμα  του  Θεού  στα  αραβικά  και  συνεπώς  

αυτά  έγ ιναν  η  γλώσσα  του  Κορανίου .  Κάθε  στίχος  θεωρείτα ι  

σημάδι  από  το  Θεό ,  και  η  αγνότητα  και  η  ομορφιά  του  δεν  

μπορεί  να  μεταφραστε ί  σε  καμία  άλλη  γλώσσα .  Το  κε ίμενο  ε ίναι  

τόσο  καθαρό  που  το  να  το  αγγίξε ις  ε ίναι  μία  πολύ  ισχυρή  

τελετουργία ,  το  να  το  αποστηθίσε ις  ε ίνα ι  ένα  ευσεβές  καθήκον ,  

και  το  να  το  ψάλλεις  ή  να  το  αντ ιγράψεις  ε ίνα ι  ένα  ι ερό  

επάγγελμα .  Παρομοίως ,  πριν  ε ισέλθε ι  κάποιος  σε  ένα  τζαμί  ή  

διαβάσει  ή  αγγίξε ι  το  Κοράνι ,  πρέπει  να  πλυθε ί  με  τελετουργικό  

τρόπο .  Το  Κοράνι  ε ίναι  το  κέντρο  όλων  των  ισλαμικών  

διδασκαλιών  και  τεχνικών .  

Shari ’a:  Ισλαμική  θρησκε ία  και  νόμος  που  κυβερνά  κάθε  

πτυχή  της  ζωής  ενός  μουσουλμάνου .  Πριν  την  εγκαθίδρυση  του  

Ισλάμ ,  η  κοινωνία  βασιζόταν  κατά  ένα  πολύ  μεγάλο  μέρος  σε  

άγραφους  κανόνες  και  φυλετ ικά  και  οικογενε ιακά  έθιμα ,  οπότε  

η  ε ισαγωγή  της  ιδέας  της  υποταγής  σε  ένα  κοινό  σύνολο  

θρησκευτ ικών  νόμων  υπήρξε  μία  ριζοσπαστική  αλλαγή .  

Παρόλες  τ ις  διαφορετ ικές  ερμηνε ίες  κάποιων  θεμάτων  της  

Shar i ’a ,  όλοι  οι  Μουσουλμάνοι  ενώνονται  ακολουθώντας  τα  

πέντε  στοιχε ία  της  ισλαμικής  πίστης ,  Που  ονομάζονται  Πάντα  

Στύλοι .  Μαζί  με  το  Κοράνιο ,  τα  hadith,  μία  συλλογή  των  

πράξεων  του  Προφήτη  και  των  ρητών  του ,  όπως  

συναρμολογήθηκε  και  καταγράφηκε  από  τους  ακολούθους  του ,  



 26

λε ιτουργε ί  ως  ένας  επιπλέον  οδηγός  γ ια  μία  σωστή  ισλαμική  

ζωή .  

Το  μήνυμα  του  Μωάμεθ  χτυπούσε  κατευθε ίαν  τον  

πολυθε ϊσμό  του  γηγενούς  πολιτ ισμού .  Κήρυττε  ότι  ο  Αλλάχ  

(A l lah)  ε ίναι  ο  μοναδικός  Θεός .  Ο  Αλλάχ ,  ήδη  πριν  το  Μωάμεθ ,  

ήταν  μία  από  τ ις  πολλές  θεότητες  του  Αραβικού  φυλετ ικού  

πανθέου ,  αλλά  ο  Μωάμεθ  έδωσε  σε  αυτήν  την  ήδη  υπάρχουσα  

θεότητα  νέο  νόημα  και  νέο  ρόλο .  Οι  Άραβες  συνήθιζαν  να  

παριστάνουν  τους  διάφορους  θεούς  τους  με  ε ίδωλα  από  λίθο  ή  

ξύλο .  Είναι  γενονός  ότ ι  η  Ka’ba ε ίχε  χρησιμοποιηθε ί  ως  

αποθήκη  αυτών  των  αρχαίων  θρησκευτ ικών  μορφών  τέχνης .  

Για  τον  Μωάμεθ  όμως  η  άσκηση  της  ε ιδωλολατρίας  ισούνταν  με  

βλασφημία .  Ο  Αλλάχ  ο  Μεγαλειώδης  δεν  θα  μπορούσε  να  

περιοριστε ί  από  κάποια  ανθρώπινη  παράσταση  του ,  και  η  ίδ ια  

αρχή  ίσχυε  γ ια  κάθε  τμήμα  της  δημιουργίας  του ,  άρα  και  

έπρεπε  να  σταματήσει  κάθε  απεικόν ιση  του . 34 

Ο  αρχικός  πυρήνας  του  κηρύγματος  του  ε ίχε  τρε ις  

σκοπούς .  Πρώτον  ε ίχε  σκοπό  να  καταδικάσει  τον  πολυθε ϊσμό  

και  την  ε ιδωλολατρία ,  που  επικρατούσε  στη  Μέκκα ,  δεύτερον   

να  διακηρύξε ι  ότ ι  ο  Θεός  ε ίναι  ένας ,  ο  Αλλάχ ,  ο  παντοδύναμος ,  

ο  δημιουργός  του  κόσμου ,  και  ότ ι  ε ίναι  γεμάτος  καλοσύνη  προς  

τα  λογικά  του  δημιουργήματα ,  και  τρ ίτον  να  αφυπνίσε ι  τον  

άνθρωπο ,  ώστε  να  αναγνωρίσει  το  Θεό  και  να  δείξε ι  σε  αυτόν  

απόλυτη  αφοσίωση  και  υποταγή .  Η  κατάληξη  του  κηρύγματος  

ήταν  ότ ι  θα  υπάρξε ι  τελ ική  κρίση ,  η  οποία  δεν  θα  αργήσει  

πολύ ,  και  τη  στιγμή  εκε ίνη  όλοι  οι  άνθρωποι  θα  εμφανιστούν  

ενώπιον  του  Θεού  θα  κριθούν  από  αυτόν  όσον  αφορά  στην  

ποιότητα  των  έργων  τους ,  την  αγαθή  ή  την  κακή ,  και  αναλόγως  

θα  καταλήξουν  στον  παράδεισο  ή  στην  κόλαση . 35Το  κεντρ ικό  

θέμα  της  θρησκευτ ικής  διδασκαλίας  του  Μωάμεθ  ήταν  ο  

αυστηρός  και  ανένδοτος  μονοθε ϊσμός  του .  Επίσης  ε ίναι  

                                                 
34 Ward Mc Afee, ο.π., σ. 229 
35 Ηλία Νικολακάκη, ο.π., σ. 31 
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σημαντ ικό  ότ ι  ο  ίδ ιος  ο  Μωάμεθ  κατέστησε  τους  οπαδούς  του  

πολύ  προσεκτ ικούς ,  ώστε  να  μην  προβούν  σε  καμία  ενέργε ια  

θεοποιήσεως  του . 36 

 Βάση  της  ισλαμικής  δογματ ικής  αποτελε ί  η  πρόταση :  

«Δεν  υπάρχει  άλλος  Θεός  πλην  του  Αλλάχ».  Στην  πρόταση  

αυτή  προστ ίθετα ι  και  η  αναφορά  στην  προφητική  αποστολή  του  

Μωάμεθ  :  «Ο  Μωάμεθ  ε ίναι  ο  προφήτης  του».  

 Τέτοιος  αυστηρός  μονοθε ϊσμός  προφανώς  δεν  έχε ι  καμία  

σχέση  με  μία  πίστη ,  όπως  η  πίστη  στη  χριστ ιαν ική  τρ ιάδα .  Η  

μοναδικότητα  του  Θεού  ε ίναι  ο  ακρογωνια ίος  λ ίθος  του  Ισλάμ ,  

όπως  ονόμασε  ο  Μωάμεθ  τη  νέα  πίστη ,  που  σημαίνε ι  κατά  λέξη  

«υποταγή  στο  θέλημα  του  Θεού».   

Το  ενδιαφέρον  του  Μωάμεθ  και  της  ισλαμικής  θρησκε ίας  

γ ια  την  ούμμα ,  δηλαδή  τη  μουσουλμανική  κοινότητα ,  ε ίναι  

βαθιά  χαραγμένο  στους  «στύλους» (ρουκν ) ,  στα  πέντε  θεμέλ ια  

του  Ισλάμ  που  δεσμεύουν  κάθε  μουσουλμάνο ,  σουνίτη  και  

σηίτη .  «Ενώ  οι  χριστ ιανοί  έφτασαν  στο  σημείο  να  ταυτ ίσουν  

την  ορθοδοξία  με  την  ορθή  πίστη ,  οι  μουσουλμάνοι ,  όπως  και  

οι  Εβραίο ι ,  αξ ιώνουν  την  ορθοπραξία ,  την  ομοιομορφία  των  

θρησκευτ ικών  τελετών  και  θεωρούν  το  δόγμα  ως  ένα  

δευτερεύον  ζήτημα».37 

Ο  κάθε  πιστός  Μουσουλμάνος  έχε ι  πέντε  βασικά  

καθήκοντα ,  τα  οποία  περικλε ίουν  όλες  τ ις  θρησκευτ ικές  και  

κοινωνικές  αξίες  της  ισλαμικής  θρησκε ίας  και  ονομάζονται  

«Στύλοι  του  Ισλάμ».  Κατά  την  ισλαμική  παράδοση  ο  προφήτης  

της  ε ίπε :  «Το  Ισλάμ  στηρίζετα ι  σε  πέντε  στύλους :  α )  στην  

πίστη  ότ ι  ο  Θεός  ε ίνα ι  ένας  και  σε  εκε ίνον  ανήκει  η  υποταγή ,  

και  ότι  ο  Μωάμεθ  ε ίνα ι  ο  απόστολος  και  δούλος  του  Θεού ,  β )  

στην  προσευχή ,  γ )  στην  ελεημοσύνη ,  δ )  στη  νηστε ία  κατά  το  

μήνα  Ραμαντάν  και  ε )  στο  ι ερό  προσκύνημα  στη  Μέκκα».38 Το  

                                                 
36 Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου, ο.π., σ. 192 
37 Κάρεν Άρμστρονγκ, Ο Εμπόλεμος Θεός, Αθήνα 2002, σ. 72 
38 Γρηγορίου Ζιάκα, Ιστορία των θρησκευμάτων, Β’ Το Ισλάμ, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 375 
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αν  κάποιος  πιστός  θα  γίνε ι  τέλε ιος  μουσουλμάνος  εξαρτάται  

από  την  έμπρακτη  τήρηση  των  εντολών  αυτών  και  τ ίποτα  άλλο  

δεν  απαιτε ί τα ι  για  την  τελε ίωση  του .  Αναλυτ ικότερα  τα  πέντε  

αυτά  καθήκοντα  ε ίναι ,  ή  αλλιώς  οι  λεγόμενοι  «Πέντε  Στύλοι» 

του  Ισλάμ  ε ίναι :  

 Α )  Η  ομολογία  πίστεως  (shahada) στον  ένα  Θεό  και  στο  

προφητικό  αξίωμα  του  Μωάμεθ .  Ό ,τ ι  συνιστά  την  ισλαμική  

κοινωνία  ως  «κοινωνία  Θεού» ε ίνα ι  η  κοινή  αυτή  πίστη  των  

μελών  της .  ‘Όλοι  οι  Μουσουλμάνοι  ομολογούν  ομόφωνα  την  

πίστη  στον  «ένα  Θεό  και  στον  απόστολο  του  Μωάμεθ».  Η  πίστη  

αυτή  στο  Θεό  και  στο  προφητ ικό  αξίωμα  του  Μωάμεθ  ε ίνα ι  η  

βάση  της  ισλαμικής  θρησκε ίας .  Χωρίς  την  πίστη  αυτή  δεν  

μπορεί  να  ανήκε ι  κανένας  στο  Ισλάμ .      

 Β )  Η  προσευχή  (sa lat ) ,  η  αποτελε ί τα ι  πρώτον  από  τ ις  

πέντε  καθημερινές  προσευχές  που  καθορίζε ι  ο  νόμος  και  

πρέπει  να  κάνε ι  ο  πιστός  μόνος  του  όπου  και  να  βρίσκεται  

χωρίς  να  χρειάζεται  να  πηγαίνε ι  στο  τζαμί ,  και  δεύτερον  από  

την  προσευχή  της  Παρασκευής  που  γίνεται  στο  τζαμί .  Κάθε  

πιστός  λοιπόν  πρέπει  να  προσεύχεται  πέντε  φορές  την  ημέρα  

μόνος  του ,  ή  πηγαίνοντας  στο  τζαμί ,  στραμμένος  πάντα  προς  

την  κατεύθυνση  της  Μέκκας .  

Γ )  Η  νομικώς  καθορισμένη  «ελεημοσύνη»  (zakat ) .  Αυτή  

στην  αρχικά  ισλαμική  κοινότητα  και  στα  κατοπινά  θεοκρατ ικά  

ισλαμικά  κράτη ,  ήταν  ένα  ε ίδος  φόρου  για  τ ις  ανάγκες  των  

φτωχών  της  ισλαμικής  κοινότητας .  Αποδέκτες  ε ίνα ι  οι  φτωχοί ,  

οι  απελευθερωμένοι  δούλοι ,  οι  χρεωμένοι ,  οι  οδοιπόροι ,  οι  

χήρες  και  τα  ορφανά  και  οι  ανάπηροι  των  «θρησκευτ ικών  

πολέμων» ( j ihad) .   

Δ )  Η  νηστε ία  (Sawm).  Γίνετα ι  καθ ’  όλη  τη  διάρκε ια  του  

μήνα  Ραμαντάν ,  κατά  τον  οποίο  έγ ινε  η  πρώτη  αποκάλυψη  

στον  Μωάμεθ .  Η  μουσουλμανική  νηστε ία  ε ίναι  ιδ ιόρρυθμη .  Ο  
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πιστός  νηστεύε ι  όλη  τη  διάρκε ια  της  ημέρας  και  λύνει  τη  

νηστε ία  του  κατά  τη  διάρκε ια  της  νύχτας .  

Ε )  Το  προσκύνημα  (ha j j )  στους  ι ερούς  τόπους  της  

Μέκκας ,  καθώς  και  στον  τάφο  του  Προφήτη  στη  Μεδίνα .  Ο  

μήνας  του  ι ερού  προσκυνήματος  ονομάζεται  Δουλ  – Χίτζα .  Το  

ι ερό  προσκύνημα  ε ίνα ι  «καθήκον» του  θρησκευτ ικού  νόμου  για  

κάθε  πιστό .  Γι ’  αυτό  όνε ιρο  κάθε  μουσουλμάνου  ε ίνα ι  να  

επισκεφτε ί  μία  φορά  στη  ζωή  του  τους  ι ερούς  τόπους  του  

Ισλάμ .  

Εκτός  από  τα  παραπάνω  καθήκοντα  κάθε  μουσουλμάνου  

υπάρχουν  και  άλλα  που  καθορίζονται  από  την  ισλαμική  

κοινότητα .  Σπουδαίο  ε ίναι  το  καθήκον  του  Τζιχάντ  ( j ihad) ,  

«εντατ ικού  αγώνα»,  γνωστού  στον  δυτ ικό  κόσμο  με  τον  όρο  

« ι ερός  πόλεμος».  Το  καθήκον  αυτό  ε ίνα ι  ατομικό  και  

αποσκοπεί  στην  εξάπλωση  και  την  κυριαρχία  των  «δικαίων  του  

Θεού» σε  όλη  τη  γη . 39 

Οι  περισσότερες  από  τ ις  θεμελ ιώδεις  ιδέες  του  Ισλάμ  

εμπεριέχονται  στο  Κοράνιο ,  το  Ι ερό  Βιβλίο  του  Ισλάμ .  Με  το  

πέρασμα  των  αιώνων  και  μέσω  των  διαφόρων  ερμηνε ιών  της  

παράδοσης  δημιουργήθηκαν  αρκετοί  ακόμη  θεσμοί  στον  

ισλαμικό  κόσμο .  Τα  δύο  κύρια  θρησκευτ ικά  και  δογματ ικά  

ρεύματα  του  Ισλάμ  ε ίναι  οι  Σουνίτες  και  οι  Σι ί τες . 40 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Γρηγορίου Ζιάκα, Ισλάμ, Θρησκεία και Πολιτεία, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 80 
40 HPCR Central Asia, Policy Brief, Issue 2, v. 1, updated 15 Oct. 2001, Programm on 
Humanitarian Policy and Conflict Research at Harvard University, σ. 2 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΔΕΥΤΕΡΟ  

 

2  Η  ΘΕΟΚΡΑΤΙΑ  ΣΤΟ  ΑΡΧΑΙΟ  ΙΣΡΑΗΛ  

 

Ο  Θεός  του  Ισραήλ  ε ίνα ι  ο  κεντρ ικός  χαρακτήρας  των  

εβραϊκών  γραφών .  Παρόλο  που  δεν  αναφέρετα ι  στο  Βιβλίο  της  

Εσθήρ  και  στο  Άσμα  Ασμάτων ,  ο  Θεός  εμφανίζεται  σε  όλα  τα  

υπόλοιπα  22 βιβλ ία  της  εβραϊκής  Βίβλου .  Μέσα  σε  αυτά  τα  

βιβλ ία  ο  Θεός  παρουσιάζεται  ως  δημιουργός ,  προμηθευτής  και  

νομοθέτης .  Η  πλειοψηφία  των  συγγραφέων  υποθέτε ι  ότ ι  αυτός  

ε ίνα ι  δίκαιος ,  ότ ι  έχε ι  μία  ιδ ια ίτερη  σχέση  με  το  λαό  του  Ισραήλ  

και  ότ ι  δίνε ι  μεγάλη  προσοχή  στ ις  προσευχές .  Αλλά  επειδή  η  

Βίβλος  δεν  ε ίναι  μία  επιστημονική  πραγματε ία  και  επειδή  όλες  

οι  εσωτερικές  αντ ιφάσεις  έχουν  αφαιρεθε ί  από  τους  εκδότες ,  

βρίσκουμε  μεγάλες  διαφωνίες  όσον  αφορά  τα  κρίσιμα  στοιχε ία  

της  ισραηλιτ ικής  πίστης  και  ανάμεσα  σε  αυτά  περιλαμβάνονται  

και  οι  έννοιες  του  Θεού . 41 

Στην  Βίβλο  υποδηλώνεται  η  ύπαρξη  της  θε ίας  

δικαιοδοσίας  σε  όλες  τ ις  πτυχές  της  ζωής  του  ανθρώπου  και  

μάλιστα  με  έναν  πολύ  πιο  ξεκάθαρο  τρόπο  από  ότ ι  σε  άλλες  

σωζόμενες  πηγές  της  Ανατολής .  Παρόλο  που  οι  βαβυλωνιακές  

νομικές  συλλογές ,  όπως  γ ια  παράδειγμα  ο  Κώδικας  του  

Χαμουραμπί ,  έχουν  μεγάλη  ομοιότητα  με  τους  νόμους  της  

Πεντατεύχου ,  εν  τούτοις  το  περιεχόμενο  τους  ε ίνα ι  

διαφορετ ικό .  Ο  Χαμπουραμπί  ισχυρίζεται  ότ ι  οι  θεοί  τον  

κάλεσαν  να  εγκαθιδρύσει  την  δικαιοσύνη  και  ότ ι  ο  ίδ ιος  ως  

βασιλ ιάς  έφτ ιαξε  τους  νόμους  και  τους  έθεσε  σε  ισχύ .  Αντ ίθετα ,  

στην  Εβραϊκή  Βίβλο  γίνεται  ξεκάθαρο  ότ ι  όλοι  οι  νόμοι  που  

αφορούν  τους  πολιτ ικούς  θεσμούς  των  Ισραηλιτών  αλλα  και  

εκε ίνοι  που  διέπουν  τ ις  κοινωνικές  σχέσε ις  τους ,  

                                                 
41 I. Mircea Eliade,  The Encyclopedia of Religion, volume 6, Macmillan Publishing Company, 
New York 1987, σ. 1 
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αποκαλύφθηκαν  στον  Μωυσή  από  τον  ίδ ιο  τον  Γιαχβέ  στο  ι ερό  

βουνό  του . 42 

Η  αποκλε ιστ ική  λατρεία  του  Γιαχβέ  ήταν  η  θρησκευτ ική  

έκφραση  όλων  των  πολιτ ικών  και  κοινωνικών  παραγόντων  που  

ε ίνα ι  υπεύθυνοι  για  την  ύπαρξη  του  Ισραήλ .  Η  απαίτηση  γ ια  να  

λατρεύεται  μόνο  ο  Γιαχβέ  ήρθε  στο  προσκήνιο  με  τον  

αποικ ισμό  της  χώρας ,  στην  ανάπτυξη  της  μοναρχίας  με  τον  

Saul  (ενδέκατος  αιώνας  πΧ )  στην  επιβολή  του  οίκου  του  Omr i  

από  τον  Jehu (842 – 815 πΧ ) ,   στον  αντ ι  – ασσυριαν ισμό  του  

Hezekiah (715 – 686 πΧ )  και  στον  επεκτατ ισμό  του  Jos iah (640 

– 609 πΧ ) .  Έφτασε  στην  λογική  της  κατάληξη ,  τον  μονοθε ϊσμό ,  

στα  κηρύγματα  της  εξόδου  και  στην  αναδόμηση  της  κοινωνίας  

μετά  την  έξοδο  τον  5ο  αιώνα  πΧ . 43 

Ο  ηθικός  μονοθε ϊσμός ,  που  σήμερα  πλέον  οι  μελετητές  

συνηθίζουν  να  τον  εμφανίζουν  ως  αποκλε ιστ ικό  προϊόν  και  

πρωτότυπο  στοιχε ίο  της  σκέψης  των  προφητών ,  στην  

πραγματ ικότητα  δεν  ε ίναι  κάτ ι  το  καινούργιο .  Αιγυπτ ιακα  και  

βαβυλωνιακά  κε ίμενα  δείχνουν  ότ ι  τουλάχιστον  μερικά  μέλη  του  

ι ερατε ίου  τους  ελ ιχαν  φτάσει  σε  σημείο  να  συλλαμβάνουν  την  

έννοια  του  Θεού ,  ως  ένα  αδιαχώριστο  σύνολο  πολυάριθμων  

θεοτήτων  με  διαφορετ ικά  ονόματα ,  τα  οποία  ουσιαστ ικά  

αποδίδονταν  στον  ίδ ιο  Θεό   ανάλογα  με  την  ποικ ιλομορφία  των  

εκδηλώσεων  του .  Η  προφητ ική  σκέψη  έρχεται  ως  συνέχε ια  των  

αντ ιλήψεων  αυτών  και  τελ ικά  διαγράφει  οριστ ικά  το  πλήθος  των  

θε ϊκών  όντων  για  να  εξάρει  την  ηγεμονική  παρουσία  και  

προσωπικότητα  του  ενός  από  αυτά . 44  

Από  ελεύθερη  επιλογή  των  ανθρώπων ,  ο  Ι εχωβάς  έγ ινε  ο  

κοσμικός  άρχων  του  εβραϊκού  κράτους .  Γι ’  αυτό  το  λόγο  τον  

κατέστησαν  υπεύθυνο  και  γ ια  την  νομοθετ ική  δύναμη  αλλά  και  

γ ια  την  κυριαρχία  του  κράτους .  Έχοντας  αυτό  στο  μυαλό ,  ο  

                                                 
42 I. Mircea Eliade, οπ, σ. 5 
43 I. Mircea Eliade, οπ, σ. 5 
44 Adolphe Lods, Οι Προφήτες, Εκδόσεις Δίβρης, Αθήνα 1979, σσ. 123-124 
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Ιώσηππος ,  αλλά  και  άλλοι  μεταγενέστεροι  του ,  αποκάλεσαν  την  

εβραϊκή  διακυβέρνηση  θεοκρατ ία .  Ο  όρος  Θεοκρατία  

υποδηλώνει  μια  θε ϊκή  διακυβέρνηση .  Ο  όρος  αυτός  δικαίως  

αποδίδετα ι  στον  μωσαϊκό  νόμο .  Ωστόσο  υπάρχε ι  ο  κ ίνδυνος  

της  παραπλάνησης  από  τον  όρο  αυτόν ,  εάν  αυτός  αποδοθεί  σε  

ευρε ία  κλ ίμακα ,  και  έτσι  να  μην  εκτ ιμηθε ί  επαρκώς  η  

πραγματική  φύση  και  η  εξουσία  του  εβραϊκού  πολιτεύματος .  Το  

γεγονός  ε ίνα ι  ότ ι  υπήρχε  μία  πολύ  έντονη  παρουσία  του  

θεοκρατ ικού  στοιχε ίου  στο  εβραϊκό  πολίτευμα ,  αλλά  

αποτελούσε  μόνο  ένα  στοιχε ίο  του  πολιτεύματος  και  όχι  το  ίδ ιο  

το  πολίτευμα .  Με  άλλα  λόγια ,  η  εβραϊκή  κυβέρνηση  δεν  ήταν  

μία  καθαρή  θεοκρατ ία ,  αλλά  μία  θεοκρατ ία  με  την  περιορισμένη  

έννοια  του  όρου .  Οι  Εβραίο ι ,  όπως  και  όλα  τα  υπόλοιπα  έθνη ,  

ε ίχαν  τους  κοσμικούς  ηγέτες  τους ,  δηλαδή  ανθρώπους  που  

ασκούσαν  εξουσία  σε  άλλους  ανθρώπους ,  και  οι  οποίο ι  

αναγνωρίζονταν  από  το  νόμο  ως  ανώτατοι  άρχοντες  του  

έθνους . 45 

Τότε  ποία  ήταν  η  πραγματική  δικαιοδοσία  της  θεοκρατ ίας  

και  ποίοι  οι  αντ ικε ιμεν ικοί  σκοποί  της ;  Οι  αντ ικε ιμεν ικο ί  σκοποί  

της  θεοκρατ ίας ,  χωρίς  να  παραβλέπουμε  και  άλλους ,  ήταν  

κυρίως  δύο .  Ο  πρώτος  ήταν  να  διδάξε ι  στην  ανθρωπότητα  την  

αληθινή  έννοια  της  κοσμικής  διακυβέρνησης :  Ο  Θεός  

παραμένε ι  ένα  σημαντ ικό  μέρος  της  νομοθεσίας ,  ως  νομοθέτης  

του  Ισραήλ ,  για  να  επιδε ίξε ι  πώς  πρέπει  να  δημιουργηθεί  η  

αστική  αρχή  μεταξύ  των  ατόμων ,  και  πώς  πρέπει  να  

αντ ιμετωπιστε ί  οποιοδήποτε  πρόβλημα ,  έτσι  ώστε  να  

προωθήθει  καλυτερα  η  ευημερία  και  η  ευτυχία  ενός  έθνους ,  και  

επίσης  να  υποδείξε ι  πώς  πρέπει  να  ρυθμιστούν  οι  σχέσεις  

μεταξύ  των  κυβερνητών  και  των  κυβερνομένων .  Αλλά  ένα  άλλο  

αντ ικε ίμενο  του  θεοκρατ ικού  χαρακτηριστ ικού  γνωρίσματος  της  

εβραϊκής  κυβέρνησης ,  ήταν  η  συντριβή  και  η  εξάλε ιψη  της  

ε ιδωλολατρίας .  Το  σχέδιο  ήταν ,  πρώτα ,  να  επηρεαστε ί  ένας  

                                                 
45 E.C. Wines, The Hebrew Republic, Book II Organic Law of the Hebrew State, pages 64-65 
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χωρισμός  μεταξύ  των  Ισραηλιτών  και  των  ε ιδωλολατρικών  

γε ιτόνων  τους ,  και ,  αργότερα  να  γ ίνε ι  η  ε ιδωλολατρία  ένα  

έγκλημα  ενάντ ια  στο  κράτος ,  που  να  ε ίναι  τ ιμωρητέο  από  το  

αστικό  δίκαιο ,  χωρίς  να  υπάρχει  καμία  παραβίαση  της  αστικής  

ελευθερίας .  Ένας  θεμελ ιώδης  σκοπός  των  μωσαϊκών  πολιτ ικών  

ήταν  η  κατάργηση  της  ε ιδωλολατρικής  λατρείας ,  και  η  

αντ ικατάσταση  της  στην  συνε ίδηση  του  κόσμου  με  την  αληθινή  

θρησκε ίας .  Το  μόνο  μέσο ,  που  θα  ήταν  επαρκές  στην  επίτευξη  

αυτού  του  αποτελέσματος ,  όσο  μπορεί  να  δε ι  η  ανθρώπινη  

φρόνηση ,  ήταν  αυτό  το  ίδ ιο  το  όργανο  της  εβραϊκής  

θεοκρατ ίας . 46 

 

 

2 .1 Η  ΘΕΟΚΡΑΤΙΑ  ΣΤΟ  ΒΥΖΑΝΤΙΟ  

 

Δεν  μπορούμε  να  πούμε  με  σιγουριά  αν  στο  Βυζαντ ιο  

ε ίχαμε  ένα  καθεστώς  θεοκρατ ίας .  Στο  Βυζαντ ίο  και  μάλιστα  στα  

χρόνια  του  αυτοκράτορος  Κωνσταντ ίνου  του  μέγα ,  έμφανίστηκε  

μία  πολιτ ική  με  το  όνομα  Κωνσταντ ιν ιαν ισμός  ή  αλλιώς  και  

Καισαροπαπισμός .  Αυτή  περιλάμβανε  την  αναγνώριση  της  

χριστ ιανικής  θρησκε ίας  ως  επίσημη  θρησκε ία  του  κράτους  και  

με  συγκεκριμένη  μορφή  και  αρμοδιότητες  του  ι ερατε ίου .  Όπως  

ε ίπαμε  παραπάνω  αρχικά  διαμορφώθηκε  από  τον  ρωμαίο  

αυτοκράτορα  Κωνσταντ ίνο  Α ’  τον  Μέγα  (337 μΧ . ) ,  συνέχισε  να  

υπάρχε ι  στην  βυζαντ ινή  αυτοκρατορία  (μέχρι  το  1453 μΧ ) ,  το  

Φράγκικο  βασίλε ιο ,  την  Αγία  Ρωμαϊκή  Αυτοκρατορία  (962-1806 

μΧ )  και  σε  πολλά  άλλα  κράτη  της  Ευρώπης  σε  πολλα  από  τα  

οποία  μπορεί  να  άλλαξε  η  μορφή  που  αρχικά  ε ίχε  λόγω  της  

Προτεσταντ ικής  μεταρρύθμισης ,  αλλα  συνεχίζε ι  να  υπάρχε ι  ως  

και  σήμερα .  Σύμφωνα  με  την  έννοια  του  Καισαροπαπισμού ,  τ  

κράτος  και  η  εκκλησία  πρέπει  να  σχηματ ίσουν  με  πολύ  δεμένη  

                                                 
46 E.C. Wines, ο.π., σ.65 
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συμμαχία ,  έτσι  ώστε  το  ένα  μέρος  να  εξυπηρετε ί  σκοπούς  του  

άλλου ,  αλλά  και  να  εργάζονται  μαζί  προς  ικανοποιησιν  κοινών  

συμφερόντων  τους . 47 

Δεν  μπορούμε  να  γνωρίζουμε  με  σιγουριά  για  τον  αν  στα  

αλήθε ια  δόθηκε  στον  αυτοκράτορα  Κωνσταντ ίνο  η  εμπειρ ία  

ενός  οράματος  που  τον  κατευθυνε  στην  χριστ ιανική  πίστη .  Ο  

βιογράφος  του  Ευσέβιος  αναφέρει  ότ ι  πολλά  χρόνια  αργότερα  ο  

ίδ ιος  ο  αυτοκράτορας  του  εξομολογήθηκε  αρκετά  διστακτ ικά ,  

ότ ι  ενώ  προχωρούσε  γ ια  να  ε ισβάλλει  στην  Ι ταλία  το  312 μΧ ,  

του  φανερώθηκε  ξαφνικά  και  μέσα   στο  καταμεσήμερο ,  το  

όραμα  ενός  λαμπερού  σταυρού  που  ε ίχε  στη  βάση  του  τ ις  

λέξε ις  «Εν  τούτω  νίκα»,  και  ότ ι  το  ίδ ιο  βραδυ  ο  Χριστός  

εμφανίστηκε  στον  ύπνο  του  και  του  παρήγγειλε  να  τοποθετήσε ι  

πάνω  στ ις  ασπίδες  των  στρατευμάτων  του  το  χριστ ιανικό  

μονόγραμμα  ΧΡ . 48 

Μετά  τη  θρησκευτ ική  μεταστροφή  του  το  312,  ο  

Κωνσταντ ίνος  προχώρησε  βήμα  βήμα  ώστε  να  ανακηρύξε ι  τον  

Χριστ ιαν ισμό  ως  την  μοναδική  θρησκε ία  της  αυτοκρατορίας .  

Από  το  312 έως  το  320 ανεχόταν  τον  παγανισμό ,  αλλά  

παράλληλα  ανύψωνε  την  θέση  του  Χριστ ιανισμού  με  

αξιοπρόσεκτη  δυναμικότητα .  Από  το  320 έως  το  330 έδωσε  μία  

μεγάλη  ώθηση  στην  οργανωση  της  εκκλησίας  και  σχεδίασε  μία  

κατα  μέτωπον  επίθεση  στον  πολυθε ϊσμό .  Και  τέλος  από  το  330 

έως  και  το  337,  μετα  τη  μεταφορά  της  πρωτεύουσας  από  τη  

Ρώμη  στο  Βυζάντ ιο ,  κήρυξε  έναν  ανοιχτό  πόλεμο  ενάντ ια  στην  

παλαιά  θρησκεία . 49 

 Ο  Κωνσταντ ίνος  πίστευε  οτ ι  ο  ανώτατος  Θεός  που  

λάτρευαν  οι  χριστ ιανοί  του  ε ίχε  δώσει  τη  νίκη  στη  γέφυρα  της  

Μουλβίας  και  την  εξουσία  σε  ολόκληρη  την  αυτοκρατορία .  

Έλπιζε  ότ ι  κάνοντας  το  θέλημα  του  Θεού  θα  κερδιζε  και  άλλη  
                                                 
47 E. Glenn Hinson, “Constantinianism”, The Encyclopedia of Religion, vol. 4 Macmillan 
Publishing Company, New York 1987, σ. 71 
48 Steven Runciman, Η Βυζαντινή Θεοκρατία, Εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 2005, σ.15 
49 E. Glenn Hinson, ο.π., σ. 71 
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ευημερία  γ ια  τον  ίδ ιο  και  τους  υπηκόους  του  και  φοβόνταν  ότ ι  

αν  πρόσβαλλε  τον  Θεό  θα  τον  έριχνε  από  την  εξουσία  και  μαζί  

με  εκε ίνον  και  την  αυτοκρατορία  ολόληρη .  Ενδιαφερόταν  για  

την  διατήρηση  μίας  ενομένης  Ορθόδοξης  Χριστ ιανοσύνης .  Για  

αυτό  και  αργότερα  ότι  ε ίδε  τους  Χριστ ιανούς  να  ε ίναι  

διασπασμένοι ,  έν ιωσε  ότ ι  ε ίναι  χρέος  του  να  επιβάλλε ι  την  

ενότητα .  Για  τον  λόγο  αυτόν  συγκάλεσε  και  την  πρώτη  

οικουμεν ική  σύνοδο  στην  Νίκαια  στην  οποία  προέδρευσε  και  ο  

ίδ ιος . 50  

 Στην  περίπτωση  του  Κωνσταντ ίνου  του  Μέγα  

παρατηρούμε  ότ ι  ο  ίδ ιος  μπορεί  να  μην  έχε ι  κληρική  εξουσία  

στα  χέρια  του ,  όμως  η  ανάμειξη  του  στα  εσωτερικά  ζητήματα  

της  εκκλησίας  ε ίναι  εμφανής .  Αυτό  επίσης  φαίνετα ι  και  απο  το  

γεγονός  ότ ι  μέχρι  καποιο  σημείο  θρησκεία  και  κρατος  ήταν  ένα .  

Σε  μία  ομιλ ία  του  στους  επισκόπους ,  παρομοίασε  τον  εαυτό  

του  με  «επίσκοπο  σταλμένο  από  το  Θεό  γ ια  αυτούς  που  ε ίνα ι  

εκτός  της  εκκλησίας».  Επίσης  θεωρούσε  και  τον  εαυτό  του  ως  

τον  «δεκατοτρίτο  Απόστολο».51 Τα  λόγια  και  οι  πράξεις  όμω  

του  Κωνσταντ ίνου  δείχνουν  ότ ι  ε ίχε  πάρει  πολύ  σοβαρά  υπό  

την  προστασία  του  τον  Χριστ ιανισμό  και  ότι  η  μεταστροφή  του  

ήταν  πέρα  για  πέρα  ε ιλ ικρινής .  Αν  όμως  με  αυτήν  του  την  

ενέργε ια ,  να  προστατευε ι  τους  χριστ ιανούς  δηλαδη ,  κατάφερε  

να  εν ισχύσει  τη  δύναμη  της  αυτοκρατορικής  απολυταρχίας  αυτό  

δεν  θα  οφειλόταν  τόσο  σε  κάποιο  κακόβουλο  δικό  του  σχέδιο ,  

αλλα  σε  διάφορες  περιστάσε ις  και  ελλέ ιψεις  από  μέρους  των  

Χριστ ιανών . 52 

 Στο  Βυζάντ ιο  ο  αυτοκράτορας  και  ο  πατριάρχης  ε ίναι  

καταδικασμένοι  να  συνεργάζονται ,  αν  φυσικά  μπορούμε  να  

χρησιμοποιήσουμε  τον  όρο  αυτόν .  Αλλιώς  διαταράζονται  τα  

θεμέλ ια  της  ίδ ιας  της  αυτοκρατορίας .  Ας  μην  ξεχνάμε  άλλωστε  

και  την  αλληλεπίδραση  που  έχουν  οι  δύο  πλευρές  μεταξύ  τους .  
                                                 
50 E. Glenn Hinson, ο.π., σ. 71 
51 E. Glenn Hinson, “Constantinianism”, π.π., σ.71 
52 Steven Runciman, ο.π.17 
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Ο  Χριστ ιανισμός  ε ίχε  νομιμοποιηθε ί  και  ε ίχε  γ ίνε ι  η  επίσημη  

θρησκε ία  του  κράτους  με  αυτοκρατορικές  αποφάσεις ,  αλλά  και  

η  αυτοκρατορία  έγ ινε  Βυζαντ ινή  γιατ ί  ήταν  Χριστ ιανική . 53 

 

 

2 .2 ΙΣΛΑΜΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΘΕΟΚΡΑΤΙΑ  

 

Με  έναν  σημαντ ικό  αριθμό  ανθρώπων  που  ασπάστηκαν  

το  Ισλάμ  και  μετανάστευσαν  από  τη  Μέκκα  στη  Μεδίνα ,  όπως  

και  την  πλειοψηφία  των  ντόπιων  Μεδιν ι τών ,  θα  μπορούσε  να  

πει  κανε ίς  ότ ι  η  πρώτη  μουσουλμανική  κοινότητα  άρχισε  να  

παίρνε ι  μορφή  στην  πόλη  της  Μεδίνας ,  κάτω  από  την  

καθοδήγηση  του  Προφήτη .  Μέσα  από  τ ις  διδασκαλίες  του ,  ο  

Αγγελ ιοφόρος  του  Αλλάχ  έφερε  αρμονία  και  ε ιρήνη  στ ις  

διάφορες  αντ ιμαχόμενες  ομάδες  και  φυλές  της  πόλης  και  των  

γύρω  περιοχών .  Επειδή  πριν  από  την  άφιξη  του ,  πλεονεξ ία ,  

έχθρα  και  πόλεμος  επικρατούσαν  ανάμεσα  στους  κατοίκους  

της ,  ο  Προφήτης  κατάφερε  σε  ένα  μικρό  χρονικό  διάστημα  να  

σπείρε ι  του  σπόρους  μίας  ε ιρην ικής  και  συνεκτ ικής  τάξης  με  

την  έννοια  ότ ι  παρ ’  όλη  τη  φτώχια  τους  μοιράζονταν  ό ,  τ ι  ε ίχαν  

μεταξύ  τους  και  με  τους  μουσουλμάνους  πρόσφυγες  από  τη  

Μέκκα . 54 

Στον  ισλαμικό  κόσμο  σήμερα ,  όπως  θα  δούμε ,  κάποιοι  

μουσουλμάνοι  ενδιαφέρονται  πολύ  γ ια  δύο  πράγματα .  Πρώτον ,  

απεχθάνονται  την  εκοσμίκευση  της  δυτ ικής  κοινωνίας ,  η  οποία  

διαχωρίζε ι  τη  θρησκε ία  από  την  πολιτ ική ,  την  Εκκλησία  από  το  

κράτος .  Δεύτερον ,  θα  ήθελαν  να  δουν  τ ις  κοινωνίες  τους  να  

κυβερνώνται  σύμφωνα  με  τον  ι ερό  νόμο  του  Ισλάμ ,  τη  Σαρία .  

Αυτό  μάλλον  φαίνετα ι  πολύ  περίπλοκο  σε  ανθρώπους  του  

                                                 
53 Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ, Η Πολιτική Ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Εκδόσεις 
Αργώ, Αθήνα 1977, σ. 151 
54 Imam Muhammad Shirazi, ο.π., σ. 16 
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σύγχρονου  πνεύματος ,  οι  οποίο ι ,  φοβούνται  ότ ι  το  ι ερατ ικό  

κατεστημένο  θα  ε ίνα ι  τροχοπέδη  στη  συνεχή  πρόοδο ,  την  

οποία  θεωρούν  ως  ένα  ουσιώδες  στοιχε ίο  μιας  υγε ιούς  

κοινωνίας .  Έχουν  βιώσει  τον  διαχωρισμό  Εκκλησίας  και  

κράτους  ως  απελευθέρωση  και  για  το  λόγο  αυτό ,  η  ιδέα  ενός  

Θείου  αποκεκαλυμένου  νόμου  τους  φαίνετα ι  εντελώς  ασύμβατη  

με  τα  σύγχρονα  ήθη . 55  

Όλες  οι  συντηρητ ικές  κοινωνίες  του  κόσμου  έχουν  και  

από  μία   «Χρυσή  Εποχή» να  αναπολήσουν .  Μία  από  αυτές  

ήταν  η  περίοδος  του  Προφήτη  Μωάμεθ  και  των  τεσσάρων  

ρασιντάν  («δίκαιων») χαλίφηδων ,  δηλαδή  των  άμεσων  

διαδόχων  του  προφήτη .  Στην  εποχή  τους  δεν  υπήρξε  ποτέ  

διαχωρισμός  της  θρησκε ίας  από  το  κράτος ,  και  όλους  τους  

κυβέρνησαν  την  κοινωνία  σύμφωνα  με  τον  ισλαμικό  νόμο .  Ο  

Μωάμεθ  ήταν  ταυτοχρονα  και   προφήτης  αλλά  και  πολιτ ικός  

ηγέτης  και  καθοδηγητής  της  κοινότητας .  Το  Κοράνι ,  η  εξ ’  

αποκαλύψεως  ι ερή  Γραφή  που  παραδόθηκε  στους  Άραβες  στις  

αρχές  του  έβδομου  αιώνα ,  καταδείκνυε  ως  πρώτο  καθήκον  ενός  

πιστού  μουσουλμάνου  τη  δημιουργία  μίας  κοινωνίας  

δικαιοσύνης  και  ισότητας ,  στην  οποία  οι  φτωχοί  και  αδύναμοι  

άνθρωποι  θα  ήταν  σεβαστοί .  Για  αυτό  όμως  αναγκαίος  ήταν  

ένας  τζ ιχάντ  (μία  λέξη  που  θα  πρέπει  να  μεταφράζεται  

περισσότερο  ως  «αγώνας» ή  «προσπάθεια»,  παρά  ως  « ι ερός  

πόλεμος»,  όπως  θεωρούν  συχνά  οι  Δυτικοί ) ,  σε  όλα  τα  

μέτωπα :  πνευματικό ,  πολιτ ικό ,  κοινωνικό ,  προσωπικό ,  

στρατ ιωτ ικό  και  οικονομικό .  Βάζοντας  ως  πρώτη  προτεραιότητα  

τα  σχέδια  του  Θεού  για  την  ανθρωπότητα  και  την  πλήρη  

εφαρμογή  τους ,  οι  μουσουλμάνοι  θα  πετύχαιναν  την  

προσωπική  και  κοινωνική  τους  ολοκλήρωση ,  η  οποία  θα  τους  

προσέφερε  την  αίσθηση  της  ενότητας  με  τον  Θεό .  Το  να  

αποκλείσε ι  κανε ίς  κάποια  πτυχή  της  ζωής  και  να  την  θέσε ι  

εκτός  των  ορίων  αυτής  της  θρησκευτ ικής  «προσπάθειας»,  

                                                 
55 Κάρεν Άρμστρονγκ, ο.π., σ. 70 
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αποτελε ί  σκανδαλιστ ική  παραβίαση  της  αρχής  της  ενότητας  

(ταουχίντ ) ,  η  οποία  ε ίνα ι  μία  από  τ ις  πρωταρχικές  ισλαμικές  

αρετές .  Ο  παραπάνω  αποκλεισμός  θα  ισοδυναμούσε  με  άρνηση  

του  ίδ ιου  του  Θεού .  Για  έναν  αφοσιωμένο  και  πιστό  

μουσουλμάνο ,  η  πολιτ ική  ε ίνα ι  ό ,τ ι  και  για  τους  χριστ ιανούς  τα  

μυστήρια .  Είναι  μία  δραστηριότητα  που  πρέπει  να  ι εροποιηθε ί ,  

έτσι  ώστε  να  αποβεί  δίοδος  προς  το  Θείο . 56  

Ο  Μωάμεθ  δεν  ε ίχε  την  συναίσθηση  ότ ι  δημιουργούσε  μία  

νέα  θρησκε ία ,  αλλά  πίστευε  ότ ι  απλά  έφερνε  την  αρχέγονη  

θρησκε ία  της  ανθρωπότητας  στην  αραβική  φυλή  του ,  στην  

οποία  δεν  ε ίχε  σταλεί  ποτέ  πριν  ένας  προφήτης  και  δεν  ε ίχε  

καμία  ι ερή  Γραφή  στην  δική  της  γλώσσα .  Από  την  εποχή  του  

Αδάμ  ακόμη (  τον  οποίο  το  Κοράνι  θεωρεί  ως  τον  πρώτο  από  

τους  προφήτες ) ,  ο  Θεός  έχοντας  ως  σκοπό  τη  διαρκή  

επικοινωνία  του  με  τον  άνθρωπο ,  ε ίχε  στείλε ι  αγγελ ιoφόρους  

σε  κάθε  λαό ,  για  να  τους  πει  πως  να  καθορίσουν  τον  τρόπο  

ζωής  τους .  Τα  ανθρώπινα  όντα  έχουν  ελεύθερη  βούληση  και  

θέληση  και  μπορούν  να  επιλέξουν  να  υπακούσουν  ή  όχι  στη  

θε ϊκή  τάξη ,  σε  αντ ίθεση  με  τα  ζώα ,  τα  ψάρια  ή  τα  φυτά ,  που  

ε ίνα ι  από  τη  φύση  τους  μουσλίμ ,  αφού  υποτάσσονται  

ενστ ικτωδώς  στη  θε ϊκή  τάξη .  Όταν  τα  ανθρώπινα  όντα  

περιφρονούν  τους  βασικούς  νόμους  της  ύπαρξης  και  

δημιουργούν  τυραννικές  κοινωνίες  που  καταπιέζουν  τον  

αδύνατο  και  αρνούνται  να  μοιράσουν  τον  πλούτο  τους  δίκαια ,  

οι  πολιτ ισμοί  καταρρέουν .  Το  Κοράνι  αναφέρει  πως  όλοι  οι  

μεγάλοι  προφήτες  του  παρελθόντος  –  ο  Αδάμ ,  ο  Νώε ,  ο  

Μωυσής ,  ο  Ιησούς  κ ι  ένα  πλήθος  άλλων  –  έχουν  όλοι  τους  

επαναλάβει  το  ίδ ιο  μήνυμα  γ ια  την  κοινωνική  δικαιοσύνη .  Τώρα  

το  Κοράνι  έδωσε  το  ίδ ιο  θε ϊκό  μήνυμα  στους  Άραβες ,  

διατάζοντας  τους  ν ’  ασκήσουν  την  κοινωνική  δικαιοσύνη  και  

ισότητα ,  που  θα  τους  φέρει  σε  αρμονία  με  τους  βασικούς  

νόμους  της  ύπαρξης .  Όταν  οι  μουσουλμάνοι  συμμορφώνονται  
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προς  το  θέλημα  του  Θεού  ε ίνα ι  συντονισμένοι  με  τον  τρόπο  

που  τα  πράγματα  θα  πρέπει  να  ε ίνα ι .  Το  να  παραβιάσουν  το  

νόμο  του  Θεού  θεωρείτα ι  ως  κάτ ι  αφύσικο ,  σαν  να  προσπαθεί  

ένα  ψάρι  να  ζήσει  στη  στεριά . 57   

Η  έννοια  του  Θεού  όμως  δεν  περιορίζετα ι  μόνο  στο  ότ ι  

ε ίνα ι  ο  παντοδύναμος  Κύριος ,  η  πρωταρχική  αυθεντ ία   του  

κόσμου  και  ο  δεσπότης  της  ημέρας  της  κρίσεως .  Ταυτόχρονα  

νοεί τα ι  και  ως  ο  αγαθός  δημιουργός ,  ο  οικτ ίρμων  και  ελεήμων ,  

ο  οποίος  φροντ ίζε ι  για  τα  δημιουργήματα  του  και  τα  

προφυλάσσει  από  τους  κινδύνους  και  τ ις  θλίψε ις  της  ζωής .  Η  

πίστη  και  οι  ελπίδες  των  μουσουλμάνων  προς  τον  Θεό  

εκφράζονται  χαρακτηριστ ικότατα  στην  πρώτη  sura του  

Κορανίου ,  την  a l  –  Fat iha,  η  οποία  επαναλαμβάνεται  

καθημερινά  από  τους  μουσουλμάνους  στις  πέντε  ημερήσιες  

προσευχές  τους :  

«Εις  το  όνομα  του  Θεού ,  του  οικτ ίρμονος  και  ελεήμονος .  

Δόξα  ε ις  τον  Θεόν ,  Τον  Κύριο  όλων  των  κόσμων  (a l  –  a lamin) ,  

τον  οικτ ίρμονα  και  ελεήμονα ,  τον  δεσπότη  της  ημέρας  της  

κρίσεως .  Σε  προσκυνούμεν  και  σε  ικετεύομεν .  Οδήγησον  ημάς  

ε ις  την  ευθε ίαν  οδόν ,  ε ις  την  οδόν  εκε ίνων  ε ις  τους  οποίους  

επέδε ιξας  τας  ευεργεσίας  σου  και  οι  οποίο ι  δεν  υπέπεσαν  ε ις  

την  οργήν  (σου )  και  δεν  επλανήθησαν».58 

Ο  άνθρωπος  σύμφωνα  με  τη  διδασκαλία  του  Ισλάμ  

κατανοε ίτα ι  κάτω  από  διπλή  έννοια :  ως  ατομικό  όν  αλλά  και  ως  

συλλογικό  όν .  Σύμφωνα  με  τους  θεολόγους ,  το  όνομα  του  

πρώτου  ανθρώπου  και  πρώτου  προφήτη  του  Ισλάμ ,  του  Αδάμ ,  

σημαίνε ι  άνθρωπος  ως  ατομική  και  ταυτόχρονα  ως  συλλογική  

πραγματ ικότητα . 59  

Ο  Μωάμεθ  αυτό  προσπάθησε  να  το  δείξε ι  έμπρακτα  

στους  πρώτους  πιστούς  οπαδούς  του  Ισλάμ  ιδ ια ίτερα  κατά  την  
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περίοδο  της  παραμονής  του  στη  Μεδίνα ,  ότι  δηλαδή  ως  άτομα  

ε ίνα ι  απόλυτα  υπεύθυνα ,  ο  καθένας  απέναντ ι  στο  Θεό ,  αλλά  

και  ταυτόχρονα  ότ ι  εντάσσονται  όλοι  στην  ισλαμική  κοινότητα ,  

την  umma, ομολογώντας  πίστη  στο  Ισλάμ . 60 

Κατά  το  Ισλάμ ,  ο  μοναδικός  σκοπός  της  δημιουργίας  ε ίνα ι  

η  δοξολογία  του  Θεού  και  η  απόλυτη  υποταγή  στο  θέλημα  του .  

Γι ’  αυτό  κάθε  όν  και  πράγμα  στο  σύμπαν  δοξολογεί  και  

προσκυνάει  το  δημιουργό  του .  

«Δεν  ε ίδατε  άραγε ,  λέγε ι  το  Κοράνιον ,  ότ ι  όλα  τα  

πράγματα  (shai ’ ) ,  τα  οποία  εδημιούργησεν  ο  Θεός ,  κλ ίνουν  την  

σκιάν  των  δεξ ιά  και  αριστερά  προσκυνύντα  τον  Θεόν  και  

κύπτοντα  με  ταπε ινοφροσύνην  ενώπιον  αυτού ;  Πάντα  τα  εν  

πυρανοίς  και  τα  εν  τη  γη  κύπτουν  και  προσκυνούν  τον  Θεόν ,  

ζώα  τε  και  άγγελοι ,  οι  οποίο ι  δεν  ε ίνα ι  υπερόπται  (δι ’  αυτό ) .  

Φοβούνται  τον  Κύριον  των ,  ο  οποίος  κε ίτα ι  υπεράνω  αυτών  και  

πράττε ι  τα  πάντα ,  και  υπακούουν  ε ις  τας  εντολάς  του» [sura 16,  

48-50 (50-52) ] . 61  

Το  Ισλάμ  διδάσκε ι  ότι  κατά  καιρούς  υπήρξαν  κοινωνίες  

ανθρώπων  πιστών  στον  ένα  Θεό ,  όμως  η  μουσουλμανική  

θρησκευτ ική  κοινότητα  θεωρείτα ι  η  ιδαν ικότερη  όλων ,  εφ ’  όσον  

ιστορικά  ε ίνα ι  η  τελευταία  που  δέχτηκε  την  αποκάλυψη  του  

Θεού . 62 

Ήσασταν  η  καλύτερη  κοινότητα  (  με  την  έννοια  του  

ισλαμικού  «έθνους»)  αποφεύγοντας  ό ,τ ι  ε ίνα ι  αρνητ ικό  και  

πιστεύοντας  στο  Θεό  (3,110) .  Και  αλλού  χρησιμοποιώντας  τη  

λέξη  «έθνος  ισορροπημένο  με  ακρίβε ια» το  Κοράνι  

προσδιορίζε ι  τη  φύση  της  ισλαμικής  κοινότητας  έχοντας  ως  

υπόδειγμα  τον  «εκλεκτό  λαό» στους  Εβραίους  και  τον  «λαό  του  

Θεού» στο  Χριστ ιανισμό ,  ενώ  παράλληλα  καθορίζε ι  ως  σκοπό  

της  ύπαρξης  της  umma την  υποδειγματ ική  παρουσία  τους  στον  
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κόσμο  :  Για  να  γ ίνετε  υπόδε ιγμα  στους  λαούς  (2 ,  143) ,  τον ίζε ι  η  

ι ερή  Γραφή  του  Ισλάμ  δίνοντας  οικουμενική  διάσταση  στην  

ισλαμική  κοινότητα  και  πολύ  περισσότερο  μία  ι εραποστολική  

υποχρέωση  διάδοσης  της  πίστεως  στον  Ένα  Θεό . 63 

Η  ισλαμική  umma όμως ,  ήδη  από  την  εποχή  του  Μωάμεθ  

στη  Μεδίνα ,  εμφανίστηκε  ως  μία  πολιτ ικά  οργανωμένη  και  

αυτόνομη  κοινότητα .  Η  αυτονομία  αυτής  της  κοινότητας  του  

Ισλάμ  τ ίθεται  στην  υπηρεσία  της  «θεονομίας»,  καθώς  

υιοθετούν  τον  όρο  αυτό  οι  ερευνητές ,  δηλαδή  το  γεγονός  ότ ι  

νομοθέτης  της  umma ε ίναι  ο  Θεός .  Στη  συνέχε ια  η  «θεονομία» 

εκφράζεται  ως  «θεοκρατ ία»,  ένα  σύστημα  που  επιβάλλε ι  σε  μία  

ανθρώπινη  κοινωνία  την  κυριαρχία  του  Θεού  και  μέσω  αυτής  σ ’  

όλο  τον  κόσμο .  Αρχηγός  αυτής  της  πολιτ ικοθρησκευτ ικής  

κοινωνικής  πραγματ ικότητας  ε ίναι  ο  Χαλίφης  ( Ιμάμης  ή  

Σουλτάνος ) ,  ο  οποίος ,  με  την  προϋπόθεση  ότ ι  ε ίναι  γνώστης  

των  προδιαγραφών  του  κορανικού  νόμου  και  τ ίμ ιος ,  επιβάλλε ι  

τη  δικαιοσύνη  στους  υποκόους  του  και  απαιτε ί  την  υποταγή  

τους .  Κυβερνά  με  τη  βοήθεια  του  muf t i  που  ε ίνα ι  γνώστης  του  

ι ερού  νόμου ,  του  δικαστή  (qadi )  και  του  muhasib,  του  

υπεύθυνου  της  αγορανομίας . 64    

Βασική  υποχρέωση  της  ισλαμικής  κοινότητας  ε ίνα ι  όχι  

μόνο  η  διατήρηση  της  ενότητας  της  (και  γι ’  αυτό  θα  μπορούσαν  

να  παραγκωνιστούν  όλες  οι  διαφορές  μεταξύ  πολλών  

θρησκευτ ικών  ομάδων  σε  περίπτωση  κ ινδύνου  γ ια  την  κοινή  

πίστη  στο  Ισλάμ ) ,  αλλά  και  η  «προσπάθεια  γ ια  το  έργο  του  

Θεού» (d j ihad)  (9,  41) .  Αυτή  η  προσπάθεια ,  ανάλογα  με  τ ις  

διάφορες  περιστάσεις ,  έλαβε  πολλές  φορές  τη  μορφή  του  

« ι ερού  πολέμου».65  

Η  προϋπόθεση  γ ια  τέτο ιον  πόλεμο ,  που  κατά  τα  άλλα  

ε ίνα ι  αδικαιολόγητη  γ ια  ένα  καθαρό  θρήσκευμα ,  βασίζετα ι  
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επάνω  στο  θεοκρατ ικό  χαρακτήρα  του  μουσουλμανικού  

καθεστώτος .  Στο  εν ια ίο  αρχικώς  μουσουλμανικό  κράτος  του  

Μωάμεθ  και  των  Χαλιφών ,  καθώς  και  των  διεσπαρμένων  

αργότερα  μουσουλμανικών  κρατών ,  το  πολίτευμα  ήταν  

θεοκρατ ικό .  Ο  Μωάμεθ  ε ίχε  αποκτήσε ι  τη  συνε ίδηση  ότ ι  ε ίναι  

όχι  μόνο  ο  προφήτης  του  Θεού  και  ο  δέκτης  της  αποκαλύψεως  

που  φέρει  στον  κόσμο ,  αλλά  και  ο  ηγέτης  της  κοινότητος  του  

και  ο  αυθέντης  που  καθορίζε ι  το  δίκαιο  της .  Συνεπώς  η  

θρησκε ία  του  Ισλάμ  ε ίναι  κατά  τους  Μουσουλμάνους  η  κοινωνία  

του  Θεού ,  η  οποία  συνενώνει  όλες  τ ις  πτυχές  του  ανθρωπίνου  

βίου .  Στην  κοινωνία  τούτη  του  Θεού  δεν  υπάρχε ι  διάκριση  

μεταξύ  θρησκείας  και  πολιτε ίας ,  μεταξύ  θείου  και  ανθρωπίνου  

νόμου . 66  

Όπου  ταυτ ίζονται  η  θρησκεία  και  η  πολιτε ία ,  ο  

θρησκευτ ικός  και  πολιτ ικός  ηγέτης ,  ο  θρησκευτ ικός  και  ο  

πολιτ ικός  νόμος ,  υφίστατα ι  θεοκρατ ικό  καθεστώς ,  στο  οποίο  τα  

ίδ ια  μέσα  ισχύουν  και  για  τον  ένα  και  για  τον  άλλο  τομέα .  Κοινό  

λοιπόν  ε ίναι  και  το  ε ίδος  του  πολέμου ,  που  δεν  ε ίνα ι  μόνο  

πολιτ ικό ,  αλλά  και  θρησκευτ ικό  όπλο .  Αν  σ ’  ένα  κράτος  

καταργηθε ί  το  θεοκρατ ικό  καθεστώς  ,  υποτ ίθεται  ότι  

καταργείτα ι  και  ο  τζ ιχάντ . 67 

Κατά  τ ις  θεοκρατ ικές  αντ ιλήψεις  της  ισλαμικής  θρησκε ίας ,  

ο  κόσμος  ως   σύνολο  δια ιρε ίτα ι  σε  δύο  μέρη  :  στο  Dar  Al  –  

Is lam και  στο  Dar  Al  –  Harb ,  δηλαδή  στην  περιοχή  του  Ισλάμ  

και  στην  περιοχή  του  πολέμου .  Ο  χώρος  του  Ισλάμ  ε ίνα ι  οι  

περιοχές  που  εξουσιάζονται  από  μουσουλμάνους  άρχοντες  και  

κυβερνώνται  με  βάση  τον  ισλαμικό  νόμο .  Αυτή  η  δια ίρεση  

επαφύεται  βεβαίως  στην  κρίση  των  Μουσουλμάνων  και  ενέχε ι  

μέσα  της  την  πρόσκληση  για  πόλεμο ,  γ ιατ ί  προϋποθέτε ι  ότ ι  στο  

χώρο  του  Ισλάμ  επικρατε ί  για  πάντα  ε ιρήνη ,  που  δεν  

επιτρέπεται  κανε ίς  να  την  διαταράξε ι ,  κι  όποιος  τολμήσει  να  το  
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κάνε ι  θα  βρει  αντ ιμέτωπους  όλους  τους  Μουσουλμάνους  έναν  

έναν  χωριστά ,  αλλά  όλους  μαζί  και  ως  σύνολο .  Ο  χώρος  του  

πολέμου  ε ίνα ι  όλες  οι  χώρες  που  βρίσκονται  εκτός  των  

ισλαμικών ,  και  κυβερνώνται  φυσικά  από  μη  Μουσουλμάνους .  

Αυτές  οι  χώρες  θεωρούνται  ο  τόπος  του  πολέμου  και  οι   

Μουσουλμάνοι  έχουν  χρέος  να  διεξάγουν  διαρκώς  πόλεμο  

εναντ ίον  τους  γ ια  να  επεκτε ίνουν  την  παγκόσμια  ισλαμική  

κυριαρχία .  Όταν  κάποια  περιοχή  περιέλθε ι  στα  χέρια  τους ,  

μεταβάλλεται  αμέσως  σε  χώρο  του  Ισλάμ ,  και  ο  πόλεμος  

συνεχίζετα ι  πέρα  απ ’  αυτήν . 68 

Το  ισλαμικό  πιστεύω  shahada αποτελε ί  τ ις  δύο  πρώτες  

αρχές  πίστης  της  μουσουλμανικής  θρησκέ ιας ,  την  tawhid ότ ι  

δεν  υπάρχε ι  άλλος  Θεός  παρά  μόνο  ο  Αλλάχ  (La i laha i la l lah)  

και  την  nabovat  ότ ι  ο  Μωάμεθ  ε ίνα ι  ο  Προφήτης  του  (Mohamed 

rassul  A l lah) .  Σύμφωνα  με  τον  Mozaf far i ,  οι  θεολογικές  αυτές  

αρχές  έχουν  και  έντονες  πολιτ ικές  προεκτάσεις ,  και  μεταξύ  

άλλων  εκφράζουν  την  ισλαμική  αντ ίληψη  της  «αρχής» και  της  

«εξουσίας».  Σημειώνει  :  

Θα  πρέπει  να  σημε ιωθεί  ότ ι  το  Κοράνι  έχε ι  καθορίσε ι  ένα  

πλήθος  αρχών  οι  οποίες  αφορούν  στην  αρχή  και  την  εξουσία .  

Θα  επανέλθουμε  σε  αυτές  αργότερα  και  εκτενέστερα .  Προς  το  

παρόν  όμως ,  αρκε ί  να  πούμε  ότ ι  το  Κοράνι  κάνε ι  σαφή  

διαχωρισμό  ανάμεσα  στη  θέση  της  αρχής  και  τη  θέση  της  

εξουσίας .  Η  πρώτη  ανήκε ι  αποκλε ιστ ικά  στον  Αλλάχ  :  υπάρχε ι  

μόνο  μία  αρχή ,  ο  ένας  και  μοναδικός  Αλλάχ  (La i laha i la l lah) .  Η  

δεύτερη  κατέχετα ι  από  τον  Μωάμεθ  τον  απεσταλμένο  του  

Αλλάχ ,  “Rassul  A l lah” .  Η  εξουσία  μέσω  μεταβίβασης  ή  

απονομής ,  δεν  ε ίνα ι  εξ ’  ορισμού  αυτόνομη ,  παρά  εξαρτάτα ι  

ιδ ια ί τερα  από  την  αρχή  του  Αλλάχ ,  από  τον  οποίο  πρέπει  να  

νομιμοποιηθε ί  και  στον  οποίο  πρέπει  να  υπακούε ι .  Αυτές  οι  δύο  
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αρχές  αποτελούν  τη  διακήρυξη  της  πίστης  (shahada)  κάθε  

Μουσουλμάνου . 69 

 Το  Κοράνι  απευθύνεται  σε  όλη  την  ανθρωπότητα ,  χωρίς  

διάκριση  φυλής ,  περιοχής  ή  χρόνου .  Επιπλέον ,  ζητά  την  

καθοδήγηση  του  ανθρώπου  σε  όλα  τα  μονοπάτ ια  της  ζωής  του  

–  πνευματ ικά ,  κοσμικά ,  ατομικά  και  συλλογικά .  Περιέχε ι  

οδηγίες  γ ια  τον  αρχηγό  ενός  κράτους ,  όπως  και  για  κάποιον  

απλό  άνθρωπο ,  γ ια  τον  πλούσιο  αλλά  και  γ ια  τον  φτωχό ,  για  

την  ε ιρήνη  αλλά  και  για  τον  πόλεμο ,  για  την  πνευματ ική  

καλλιέργε ια  όπως  και  για  το  εμπόριο  και  την  υλική  ευημερία .  

Το  Κοράνι  πρωταρχικά  επιζητά  την  ανάπτυξη  της  

προσωπικότητας  του  ατόμου  –  κάθε  ανθρώπινο  πλάσμα  θα  

ε ίνα ι  προσωπικά  υπόλογο  στον  Δημιουργό  του .  Για  τον  σκοπό  

αυτό ,  το  Κοράνι  δεν  δίνε ι  μόνο  διαταγές ,  αλλά  προσπαθεί  και  

να  πείσει .  Επικαλε ίτα ι  την  ανθρώπινη  λογική  συσχετ ίζοντας  

ιστορίες ,  παραβολές  και  μεταφορές .  Περιγράφει  τ ις  ιδ ιότητες  

του  Θεού ,  ο  οποίος  ε ίναι  Ένας ,  Δημιουργός  των  πάντων ,  

Παντογνώστης ,  Παντοδύναμος ,  ι κανός  να  μας  αναβιώσει  μετά  

θάνατον  λαμβάνοντας  υπόψιν  του  την  εγκόσμια  μας  

συμπεριφορά ,  Δίκαιος ,  Οικτ ίρμων ,  κτλ .  Περιέχε ι  επίσης  τον  

τρόπο  με  τον  οποίο  πρέπει  να  δοξάζεται  ο  Θεός ,  υποδεικνύει  

τ ις  καλύτερες  προσευχές ,  τ ις  υποχρεώσεις  του  ανθρώπου  

απέναντ ι  στο  Θεό ,  τους  συνανθρώπους  του  και  προς  τον  εαυτό  

του .  Το  τελευταίο  επε ιδή  δεν  ανήκουμε  στον  εαυτό  μας  αλλά  

στο  Θεό ,  οποίος  έχε ι  εμπιστευτε ί  τον  εαυτό  μας  σε  εμάς .  Το  

Κοράνι  μιλάε ι  για  τους  καλύτερους  κανόνες  σχετ ικά  με  την  

κοινωνική  ζωή ,  το  εμπόριο ,  το  γάμο ,  την  κληρονομιά ,  τον  

ποιν ικό  νόμο ,  το  διεθνές  δίκαιο ,  κ .ο .κ .  Αλλά  το  Κοράνι  δεν  

ε ίνα ι  ένα  βιβλ ίο  με  την  συνηθισμένη  έννοια  του  όρου  –  ε ίναι  

μία  συλλογή  με  τα  λόγια  του  Θεού ,  τα  οποία  αποκαλύφθηκαν  

σε  διάστημα  ε ικοσιτρ ιών  ετών  στον  απεσταλμένο  του  στους  

                                                 
69 Χρυσόστομου Σελαχβαρζί, Ισλάμ και ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα 2001, σ. 72, πρβλ 
Mehdi Mozaffari, Authority in Islam. From Muhammad to Khomeini, New York : M.E. Sharp 
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ανθρώπους .  Το  Κοράνι  χρησιμοποιε ί  χαρακτηριστ ικά  τη  λέξη  

«βασιλ ιάς» γ ια  το  Θεό  και  τη  λέξη  «άνθρωπος» γ ια  τον  

άνθρωπο .  Όταν  ένας  βασιλ ιάς  θέλε ι  να  στε ίλε ι  ένα  μήνυμα  σε  

έναν  σκλάβο ,  στέλνε ι  έναν  αγγελ ιοφόρο  και  δίνε ι  τ ις  οδηγίες  

του  στον  απεσταλμένο  του .  Ως  εκ  τούτου ,  υπάρχουν  

συγκεκριμένα  πράγματα  που  γ ίνονται  κατανοητά  και  

υπονοούνται . 70   

 Τρία  χαρακτηριστ ικά  του  αρχικού  μηνύματος  που  ε ίναι  

ενσωματωμένα  στο  Κοράνι  έχουν  αποδειχθε ί  αποφασιστ ικής  

σημασίας  γ ια  τη  μουσουλμανική  πολιτ ική  σκέψη .  Πρώτον ,  στον  

αγγελιοφόρο  του  Θεού  παρουσιάστηκε  το  πρόβλημα  της  

οργάνωσης  και  της  διο ίκησης  μίας  αυτόνομης  κοινότητας  

ακολούθων .  Αντ ίθετα  με  τον  Ιησού ,  δεν  ήταν  ένας  

θρησκευτ ικός  οραματιστής  κάτω  από  έναν  κατεστημένο  

αυτοκρατορικό  νόμο ,  αλλά  ένας  πολιτ ικός  ηγέτης ,  

εμπνευσμένος  από  τον  αποκεκαλυμένο  σκοπό  του  Θεού  και  

αποφασισμένος  να  υπερασπιστε ί  τον  σκοπό  αυτόν  ενάντ ια  σε  

ένα  περιβάλλον  φυλετ ικής  διακυβέρνησης  και  παγανιστ ικής  

δε ισιδαιμον ίας . 71  

 Δεύτερον ,  οι  Σούρες  του  Κορανίου  δεν  κάνουν  καμία  

διάκριση  ανάμεσα  στη  σφαίρα  του  δημόσιου  και  στη  σφαίρα  

του  ιδ ιωτ ικού  τομέα  :  αυτά  που  διατάζε ι  στους  πιστούς ,  τα  

διατάζε ι  προς  λύση  των  πολλών  προβλημάτων ,  μεγάλων  και  

μικρών ,  που  προέκυψαν  κατά  τη  διάρκε ια  της  πολιτ ικής  

αποστολής  του  Μωάμεθ .  Νόμοι  που  καθορίζουν  το  γάμο ,  την  

περιουσία ,  την  τοκογλυφία  και  το  εμπόριο  συναντώνται  δίπλα  –  

δίπλα  με  κανόνες  οικ ιακών  τελετουργικών ,  τρόπων  καλής  

συμπεριφοράς  και  προσωπικής  υγιε ινής .  Η  διεξαγωγή  του  

πολέμου  και  η  αντ ιμετώπιση  των  εγκληματ ιών  αντ ιμετωπίζονται  

με  τον  ίδ ιο  τόνο  φωνής  όπως  η  δία ιτα  και  το  καθάρισμα .  

Ολόκληρη  η  ζωή  της  κοινότητας  ορίζεται  από  ένα  
                                                 
70 Muhammad Hamidullah, The Preservation of the Original Teachings of Islam, 
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διαταραγμένο ,  αλλά  τελ ικώς  συνεπές ,  σύνολο  απόλυτων .  Και  

ε ίνα ι  αδύνατον  να  κρίνε ις  από  το  ίδ ιο  το  κε ίμενο  αν  κάποιο ι  

από  αυτούς  τους  νόμους  ε ίνα ι  πιο  σημαντ ικο ί ,  πιο  απειλητ ικοί  

ή  πιο  αγαπητοί  στο  Θεό  από  κάποιους  άλλους .  Δεν  δίνεται  

ποτέ  η  ευκαιρ ία  σε  έναν  μελετητή  του  Κορανίου  να  διακρίνε ι  τα  

θέματα  εκε ίνα  που  ε ίνα ι  ανοιχτά  σε  πολιτ ική  διαπραγμάτευση  

και  εκε ίνα  που  ε ίνα ι  απόλυτα  καθήκοντα  προς  τον  Θεό .  Ως  

αποτέλεσμα  αυτού ,  όλα  ανήκουν  στον  Θεό ,  με  τη  συνέπεια  ότ ι  

τ ίποτα  δεν  ανήκει  στον  Καίσαρα . 72 

 Τρίτον ,  το  κοινωνικό  όραμα  του  Κορανίου  διαμορφώθηκε  

από  την  φυλετ ική  τάξη  και  τ ις  εμπορικές  συναλλαγές  της  

Αραβίας  του  Μωάμεθ .  Είναι  ένα  όραμα  στο  οποίο  οι  άνθρωποι  

δένονται  μεταξύ  τους  με  αδελφικούς  δεσμούς  και  φυλετ ική  

πίστη ,  αλλά  ε ίναι  υπόλογοι  για  τ ις  πράξε ις  τους  μόνο  στο  Θεό .  

Δεν  γίνεται  καμία  αναφορά  σε  θεσμούς ,  ετα ιρε ίες ,  κοινωνίες ,  ή  

διαδικασίες  με  κάποια  ανεξάρτητη  εξουσία .  Η  ζωή ,  όπως  

παριστάνεται  στο  Κοράνιο ,  ε ίναι  μία  τέλε ια ,  άμεση  

αντ ιπαράθεση  ανάμεσα  στο  άτομο  και  το  Θεό  του ,  στην  οποία  η  

απειλή  της  τ ιμωρίας  και  η  ελπίδα  για  ανταμοιβή  δεν  λε ίπε ι  από  

το  μυαλό  καθεμίας  από  τ ις  δύο  πλευρές . 73   

 

 

2.3 ΙΣΛΑΜΙΚΟ  ΚΡΑΤΟΣ  

 

Από  τα  πρώτα  χρόνια ,  ο  Προφήτης  εγκαθίδρυσε  σταδιακά  

ένα  Ισλαμικό  σύστημα  διακυβέρνησης  και  τρόπου  ζωής .  Στα  

πρώτα  της  χρόνια ,  η  νεογέννητη  μουσουλμανική  κοινότητα  της  

Μεδίνας  έπρεπε  να  αντ ιμετωπίσει  έναν  αριθμό  επιθέσεων  και  

εφόδων  από  τους  Κορεϊσ ίτες  και  τους  συμμάχους  τους .  Ο  

Προφήτης  σε  κάθε  ευκαιρ ία  δίδασκε  τους  μουσουλμάνους  τον  
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σωστό  κώδικα  συμπεριφοράς  ενός  μουσουλμάνο  σε  περίπτωση  

πολέμου  και  ε ιρήνης ·  από  προσωπικές  και  ηθικές  αρετές  που  

πρέπει  να  έχουν ,  μέχρι  κοινωνικές ,  πολιτ ικές  και  οικονομικές  

τακτ ικές . 74  

Όσον  αφορά  το  πολιτ ικό  μέτωπο ,  ο  Προφήτης  ενθάρρυνε  

την  κοινότητα  να  αποφεύγε ι  όσο  το  δυνατόν  περισσότερο  τους  

πολέμους  και  τη  βία ,  και  θα  πρέπει  να  ε ίνα ι  η  απολύτως  

τελευταία  διέξοδος ,  όταν  όλοι  οι  άλλοι  τρόποι  έχουν  

εξαντληθε ί .  Ο  Προφήτης  Μωάμεθ  βγήκε  από  το  δρόμο  του  για  

να  αποφύγε ι  τη  σύγκρουση  και  τη  βία ,  και  έχε ι  καταγραφεί  ότ ι  

στην  δεκάχρονη  παραμονή  του  Προφήτη  στη  Μεδίνα  και  παρ ’  

όλες  τ ις  πολλές  μάχες  στ ις  οποίες  ε ίχαν  παρασυρθεί  οι  

μουσουλμάνοι ,  μόνο  800 άνθρωποι  σκοτώθηκαν  και  από  τ ις  

δύο  πλευρές .  Ο  Προφήτης  παρήγγε ιλε  στο  στρατό  του  να  μην  

καταστρέψει  σπίτ ια  και  να  μην  λεηλατήσει  ή  κόψει  οπωροφόρα  

δέντρα .  Τους  διέταξε  να  μην  τραβήξουν  τα  ξ ίφη  τους  παρά  

μόνο  σε  περίπτωση  μεγάλης  ανάγκης .  Συνήθιζε  να  επιπλήττε ι  

κάποιους  από  τους  στρατηγούς  τους  και  να  διορθώνει  τα  λάθη  

τους . 75 

Μία  άλλη  κοινωνικό  – πολιτ ική  αρχή  που  ε ισήγαγε  ο  

Προφήτης  Μωάμεθ  ήταν  ότ ι  «η  γη  ανήκει  στον  Αλλάχ  και  σε  
όποιον  την  καλλιεργεί».  Αυτό  ε ίχε  μία  πολύ  σημαντ ική  

επίδραση  στην  ανάπτυξη  της  χώρας ,  τόσο  κοινωνικά  όσο  και  

πολιτ ικά ,  γ ια  να  μην  αναφέρουμε  την  οικονομική  πρόοδο  και  

την  αναβίωση  που  ακολούθησε  με  την  αρχή  αυτή . 76 

Άλλη  μία  κοινωνικό  –  οικονομική  πολιτ ική  εγκαθιδρύθηκε  

από  την  δήλωση  του  Προφήτη  «εγώ  είμαι  υπεύθυνος  για  
αυτούς».  Αυτός  που  πεθαίνε ι  και  αφήνε ι  πίσω  του  οικογένε ια  

που  δεν  έχε ι  αρκετά  χρήματα  για  να  εξασφαλίζε ι  τα  προς  το  

ζε ίν ,  τότε  ο  Προφήτης  θα  ε ίναι  υπεύθυνος  για  αυτούς  και  θα  
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πρέπει  να  απευθυνθούν  σε  εκε ίνον .  Απ ’  την  άλλη  μεριά ,  

«εκείνος  που  πεθαίνει  και  αφήνει  περιουσία  πίσω  του ,  η  
περιουσία  είναι  για  τους  κληρονόμους  του».  Όλος  εκε ίνος  ο  

πλούτος  ε ίνα ι  για  την  οικογένε ια  που  αφήνει  πίσω ,  π .χ .  δεν  

υπάρχε ι  φόρος  κληρονομιάς  στο  Ισλάμ .  Αλλά  αυτή  η  πολιτ ική  

δεν  σταματάει  εκε ί ,  αλλά  συνεχίστηκε  παραπέρα  όταν  ο  

Μωάμεθ  ανακοίνωσε  ότ ι  όταν  κάποιος  πεθαίνοντας  αφήνε ι  

πίσω  του  ένα  χρέος ,  τότε  εκε ίνος  [ο  Μωάμεθ  και  συνεπώς  ο  

αρχηγός  του  Ισλαμικού  κράτους  γεν ικότερα ]  ε ίναι  υπεύθυνος  

γ ια  την  εξόφληση  του . 77 

Η  προφητ ική  νομοθεσία  επίσης  αναφέρθηκε  στα  

συμφέροντα  των  μη  –  μουσουλμάνων  που  ζουν  σε  ένα  ισλαμικό  

κράτος ,  ονομάζοντας  τους  dhimmy .  Κυριολεκτ ικά  σημαίνε ι  «η  

υπευθυνότητα  [ενός  ισλαμικού  κράτους ]»  :  «Εκείνος  που  
βλάπτει  έναν  dhimmy ,  τότε  στην  ουσία  έχει  βλάψει  
εμένα» . 78 

Τέτοιο ι  νόμοι ,  και  η  πολιτ ική  απελευθέρωση  της  Μέκκας ,  

ενθάρρυνε  πολλούς  να  έρθουν  και  να  ζήσουν  σε  ένα  Ισλαμικό  

κράτος ,  γ ιατ ί  τουλάχιστον  εκε ί  θα  υπήρχαν  εγγυήσεις  για  την  

περιουσία  και  την  ασφάλε ια  αυτών  και  των  οικογενε ιών  τους ,  

στο  παρόν  και  στο  μέλλον .  Οι  άνθρωποι  άρχισαν  μαζικά  να  

αγκαλιάζουν  το  Ισλάμ  σαν  τρόπο  ζωής . 79 

Δεν  υπάρχει  διαχωρισμός  στο  Ισλάμ  ανάμεσα  στη  

θρησκε ία  και  την  πολιτ ική .  Τώρα  ποίες  ε ίναι  οι  κατευθυντήριες  

γραμμές  ή  αρχές  στο  Ισλάμ  γ ια  την  οργάνωση  μίας  πολιτ ικής  

τάξης ;  Το  πολιτ ικό  σύστημα  του  Ισλάμ  βασίζετα ι  σε  τρε ις  

αρχές :  α )  TAWHID (ενότητα  /  μοναδικότητα  του  Θεού ) ,  β )  

RISALAT (προφητ ικό  αξίωμα ) ,  γ )  KHILAFAT 

(αντ ιπροσώπευση ) .  TAWHID σημαίνε ι  ότ ι  μόνο  ο  Θεός  ε ίνα ι  ο  

Δημιουργός ,  ο  Υποστηρικτής ,  και  ο  Κύριος  του  σύμπαντος  και  
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όλων  όσων  υπάρχουν  μέσα  σε  αυτό ,  οργανικά  και  ανόργανα .  Η  

κυριαρχία  στο  βασίλε ιο  αυτό  ε ίνα ι  δική  του  υπόθεση .  Εκείνος  

έχε ι  επίσης  το  δικαίωμα  να  διατάζε ι  ή  να  απαγορεύε ι ,  και  οι  

διαταγές  του  ε ίναι  ο  νόμος . 80 

Το  μέσο  με  το  οποίο  λαμβάνουμε  το  νόμο  του  Θεού  ε ίνα ι  

γνωστό  ως  RISALAT. Από  αυτήν  την  πηγή  έχουμε  λάβε ι  δύο  

πράγματα  :  Το  Κοράνιο ,  και  η  εξουσιοδοτημένη  ερμηνε ία  και  η  

εξήγηση  του  Κορανίου  μέσω  παραδειγμάτων  από  τον  Προφήτη  

μέσα  στην  δικαιοδοσία  του  ως  αντ ιπρόσωπου  του  Θεού .  Ο  

Προφήτης  (Μωάμεθ )  έχε ι  επίσης  λάβει ,  σύμφωνα  με  την  

πρόθεση  του  Κορανίου ,  ένα  μοντέλο  του  ισλαμικού  τρόπου  

ζωής  στο  οποίο  ο  ίδ ιος  παρέχε ι  το  νόμο  και  δίνε ι  τ ις  

απαραίτητες  λεπτομέρε ιες  όπου  χρειάζεται .  Ο  συνδυασμός  των  

δύο  αυτών  στοιχε ίων  ονομάζεται  SHARI ’AH.81   

KHILAFAT σημαίνε ι  «αντ ιπροσώπευση».  Ο  άνθρωπος ,  

σύμφωνα  με  το  Ισλάμ ,  ε ίναι  ο  αντ ιπρόσωπος  του  Θεού  στη  γη .  

Του  έχε ι  ζητηθε ί  να  εξασκεί  την  εξουσία  στον  κόσμο  αυτό ,  η  

οποία  του  δόθηκε  από  το  Θεό ,  μέσα  στα  όρια  που  του  υπέδε ιξε  

ο  Θεός . 82  

Ο  κάθε  άνθρωπος  σε  μία  ισλαμική  πολιτ ική  τάξη  τα  

δικαιώματα  και  τ ις  δυνάμεις  του  χαλιφάτου  του  Θεού ,  και  μέσω  

του  σεβασμού  όλα  τα  άτομα  ε ίναι  ίσα .  Κανε ίς  δεν  μπορεί  να  

στερήσει  από  τον  άλλον  τα  δικαιώματα  και  τ ις  δυνάμε ις  του .  Η  

υπηρεσία  που  θα  διαχε ιρ ίζετα ι  τα  θέματα  του  κράτους  θα  

ιδρυθεί  σε  συμφωνία  με  τη  θέληση  των  ατόμων ,  και  η  κρατ ική  

εξουσία  θα  ε ίναι  μόνο  μία  επέκταση  των  δυνάμεων  των  

ανθρώπων  που  θα  την  εξασκούν .     

Κάθε  κράτος  για  να  λε ιτουργεί  σωστά ,  χρειάζεται  ένα  

σύνταγμα ,  το  οποίο  να  προσδιορίζε ι  τη  δομή  και  τη  δικαιοδοσία  

του  κράτους  και  τα  δικαιώματα  και  τ ις  υποχρεώσεις  των  
                                                 
80 The Islamic concept of a political order, source : “Islam and the Contemporary World” by G. 
W. Choudhury,  http://www.geocities.com/khyber007/islpol.html?200627, 27/7/2006 
81 The Islamic concept of a political order,  ο.π. 
82 The Islamic concept of a political order, ο.π.  
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πολιτών  του .  Το  σύνταγμα  μπορεί  να  ε ίνα ι  απλώς  ένα  γραπτό  

κε ίμενο  ή  να  ε ίναι  βασισμένο  σε  παραδόσεις  και  τακτ ικές  

σύμφωνα  με  τ ις  οποίες  διαμορφώνεται  η  κυβέρνηση .  Παρόλα  

αυτά ,  κάθε  σύνταγμα  πρέπει  να  ε ίναι  αρκετά  ευέλ ικτο  έτσι  ώστε  

να  συμβαδίζε ι  με  την  πρόοδο  της  κοινωνίας . 83  

Όσον  αφορά  στο  Ισλαμικό  Κράτος ,  το  σύνταγμα  πρέπει  

να  βασίζεται  πάνω  στ ις  αρχές  και  τ ις  κατευθυντήριες  γραμμές  

του  Κορανίου ,  και  κανένα  μέρος  του  συντάγματος  δεν  πρέπει  

να  ε ίναι  αντ ίθετο  στ ις  θεμελ ιώδε ις  αρχές  του  Κορανίου . 84 

Τώρα  θα  σκιαγραφήσουμε  έξ ι  βασικές  ιδέες  πάνω  στ ις  

οποίες  πρέπει  να  βασίζετα ι  το  σύνταγμα  σε  ένα  ισλαμικό  

κράτος  : 85 

1 .  Η  κυριαρχία  σε  ένα  ισλαμικό  κράτος  ανήκε ι  μόνο  στον  

Αλλάχ .  Γι ’  αυτό  η  υποταγή  ε ίνα ι  μόνο  προς  τον  Αλλάχ .  

«Και  δεν  έπλασα  τα  Πνεύματα  (δαίμονες  τους  Τζίνν )  και  

τους  ανθρώπους ,  παρά  γ ια  να  Με  λατρεύουν».86  

«Και  ε ίπε  ο  Αλλάχ  :  Μη  παίρνετε  (γ ια  λατρε ία )  δύο  θεούς ,  

γ ιατ ί  ε ίμαι  ο  Ένας  Μοναδικός  Θεός .  Εμένα  μόνο  φοβηθε ίτε».87 

«Δεν  ε ίνα ι  δυνατό  ώστε  ένας  άνθρωπος  που  του  δόθηκε  η  

Βίβλος  και  η  Σοφία  και  το  Προφητ ικό  Αξίωμα  να  πει  στους  

ανθρώπους  :  Να  ε ίστε  δικο ί  μου  δούλοι  παρά  να  ε ίστε  του  

Αλλάχ .  Το  αντ ίθετο  (Θα  πρέπει  να  πει )  :  Να  ε ίστε  πιστο ί  

υπηρέτες  Εκείνου ,  που  πραγματ ικά  ε ίνα ι  ο  Κύριος  όλων ,  καθώς  

το  διδάσκετε  και  το  έχετε  μελετήσε ι  στο  Βιβλίο».88  

                                                 
83 Quranocracy, by Dr S. A. Wahud, Khalid Publishers, Pakistan, 
http://members.aol.com/Mamalek2/qbook16.htm, 27/7/2006  
84 Quranocracy, ο.π. 
85 Quranocracy, ο.π. 
86 Το Ιερό Κοράνιο, 51:56, ο.π. 
87 Το Ιερό Κοράνιο, 16 : 51, ο.π. 
88 Το Ιερό Κοράνιο, 3: 79, ο.π. 
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2.  Η  εξάσκηση  της  εξουσίας  θα  πρέπει  να  ε ίναι  αυτή  του  

Κορανίου ,  το  οποίο  σημαίνε ι  ότ ι  η  κυβέρνηση  θα  πρέπει  να  

ε ίνα ι  πιστή  στ ις  θεμελιώδεις  αρχές  του  Κορανίου . 89 

«Οι  λόγοι  του  Κυρίου  σου  (  του  Κορανίου )  αποτελούν  

κορυφή  της  αλήθε ιας  και  της  δικαιοσύνης .  Κανε ίς  δεν  μπορε ί  να  

αλλάξε ι  τους  λόγους  Του ,  και  ε ίνα ι  Αυτός  που  ακούε ι  και  

γνωρίζε ι  τα  πάντα».90 

« [ . . . . ]  Κι  όποιος  δεν  δικάσε ι ,  με  βάση  τα  όσα  

αποκαλύφθηκαν  απ ’  τον  Αλλάχ ,  αυτοί  ε ίνα ι  οι  άπιστο ι».91 

« [ . . . . ]  Κι  όποιος  δεν  δικάσε ι ,  με  βάση  τα  όσα  

αποκαλύφθηκαν  απ ’  τον  Αλλάχ ,  αυτοί  ε ίνα ι  οι  παράνομοι».92 

«Πες  τους  ω  Μωχάμμαντ  :  μήπως  ζητήσω  άλλο  δικαστή  

εκτός  από  τον  Αλλάχ ;  Ενώ  Αυτός  ε ίνα ι  που  έστε ιλε  σε  σας  το  

Βιβλίο  εξηγημένο  στ ις  λεπτομέρε ιες  του  [ . . . . ]» .93 

«Κι  αν  ακούσε ις  τους  πιο  πολλούς  απ ’  τους  κατοίκους  της  

γης ,  θα  σε  παρασύρουν  απ ’  τον  δρόμο  του  Αλλάχ .  Ακολουθούν  

μόνο  ε ικασίες  και  αυτοί  δεν  ε ίναι  τ ίποτε  άλλο ,  παρά  μόνο  

ψεύτες».94 

«Έπειτα  σε  κάναμε  να  ε ίσαι  στο  (σωστό )  Δρόμο  της  

Θρησκε ίας .  Γι ’  αυτό  ν ’  ακολουθε ίς  αυτόν  (το  Δρόμο )  και  να  μην  

ακολουθε ίς  τ ις  επιθυμίες  εκε ίνων  που  δεν  γνωρίζουν».95 

3.  Στο  Ισλαμικό  κράτος  δεν  υπάρχε ι  χώρος  γ ια  

σχισματ ικές  δια ιρέσε ις .  Έτσι ,  ένα  αληθινά  Ισλαμικό  κράτος  

πρέπει  να  διακηρύξε ι  ότ ι  κάποιος  που  ονομάζε ι  τον  εαυτό  του  

Μουσουλμάνο  και  ταυτόχρονα  Σουνίτη  ή  Σι ί τη ,  ή  ανήκε ι  σε  

κάποια  σέκτα ,  ε ίναι  σύμφωνα  με  το  κράτος  άπιστος  και  πρέπει  

και  ο  νόμος  να  τον  θεωρεί  έτσι .  Αυτό  βέβαια  δεν  σημαίνε ι  ότ ι  

                                                 
89 Quranocracy, ο.π. 
90 Το Ιερό Κοράνιο, 6 :115, ο.π. 
91 Το Ιερό Κοράνιο, 5 : 44, ο.π. 
92 Το Ιερό Κοράνιο, 5 : 47, ο.π. 
93 Το Ιερό Κοράνιο, 6 : 114, ο.π. 
94 Το Ιερό Κοράνιο, 6 : 116, ο.π. 
95 Το Ιερό Κοράνιο, 45 : 18, ο.π. 
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θα  τ ιμωρηθεί ,  γιατ ί  κανένας  δεν  ε ίναι  υποχρεωμένος  να  

ακολουθε ί  τη  μία  πίστη  ή  την  άλλη . 96    

«Στη  Θρησκε ία  δεν  υπάρχε ι  καταναγκασμός .  [ . . . ]» .97 

«Εσύ  δεν  ε ίσαι  σε  τ ίποτε  μ ’  εκε ίνους  που  δια ιρούν  τη  

θρησκε ία  τους  και  προκαλούν  σ ’  αυτήν  αιρέσε ις .  Η  υπόθεση  

τους  βρίσκετα ι  στον  Αλλάχ ,  που  στο  τέλος  θα  τους  αναγγε ίλε ι  

την  αλήθε ια  γ ια  όσα  έκαναν».98 

«Κατευθυνθε ίτε  προς  Αυτόν  μετανοιωμένοι ,  και  φοβηθε ίτε  

Τον .  Τηρε ίτε  τακτ ικά  τ ις  προσευχές  και  μην  ε ίστε  απ ’  αυτούς  

που  δίνουν  συνετα ίρους  (στον  Αλλάχ ) ,  Αυτούς  που  έχουν  

δια ιρέσε ι  τη  Θρησκε ία  τους  και  έγ ιναν  αιρετ ικο ί  –  και  που  κάθε  

κόμμα  (κάθε  αίρεση )  χαίρετα ι  (υπερήφανα )  γ ια  το  δόγμα  που  

πιστεύε ι !» .99 

«Και  κρατηθε ίτε  γερά  όλοι  σας  με  το  σχοιν ί  του  Αλλάχ  (το  

Ισλάμ )  και  μη  διασπασθείτε  [ . . . ]» . 100 

 

4.  Το  Ισλαμικό  κράτος  πρέπει  να  ε ίνα ι  «δημοκρατ ία  με  

συμβούλιο» -  επιτρέποντας  την  πρόοδο  και  την  ευελ ιξ ία .  

Πράγματ ι  το  Κοράνιο  προειδοποιε ί  ενάντ ια  της  ρύθμισης  των  

πάντων  σύμφωνα  με  την  Θεία  διαταγή .  Για  παράδειγμα ,  δεν  

δίνε ι  συγκεκριμένες  λεπτομέρε ιες  γ ια  την  μορφή  της  

κυβέρνησης ,  αλλά  αφήνε ι  χώρο  για  την  ανάπτυξη  νόμων  και  

κανονισμών  με  την  προϋπόθεση  ότ ι  οι  θεμελ ιώδε ις  αρχές  δεν  

παραβιάζονται . 101  

«Ω !  Εσείς  που  πιστέψατε !  Μη  ρωτάτε  γ ια  πράγματα  που  

μπορε ί ,  αφού  σας  τα  εξηγήσουν  τέλε ια ,  να  σας  μπερδέψουν  πιο  

πολύ .  Αντ ίθετα  όμως ,  αν  ρωτήσετε  γ ι ’  αυτά  κατά  την  

αποκάλυψη  του  Κορανίου ,  θα  σας  γίνουν  αντ ιληπτά .  Ο  Αλλάχ  
                                                 
96 Quranocracy, ο.π. 
97 Το Ιερό Κοράνιο, 2 : 256, ο.π. 
98 Το Ιερό Κοράνιο, 6 : 159, ο.π. 
99 Το Ιερό Κοράνιο, 30 : 31, 32, ο.π. 
100 Το Ιερό Κοράνιο, 3 : 103, ο.π. 
101 Quranocracy,  ο.π. 
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έχε ι  συγχωρέσε ι  γ ι ’  αυτά  γ ιατ ί  ε ίνα ι  Πολυεπιε ικής ,  

Μακρόθυμος».102 

« [ . . . ]  και  συσκέπτονται  γ ια  τ ις  υποθέσε ις  τους  

συμβουλεύοντας  ο  ένας  τον  άλλο ,  [ . . . ]» .103 

« [ . . . ]  και  συμβούλεψε  τους  στ ις  υποθέσε ις  της  στ ιγμής .  

Και  όταν  λοιπόν  πάρεις  την  απόφαση ,  να  εμπιστευθε ίς  τον  

Αλλάχ .  Γιατ ί  ο  Αλλάχ  αγαπά  όσους  Τον  εμπιστεύονται».104  

Το  Κοράνιο  δεν  δίνε ι  σαφείς  οδηγίες  για  τη  δημιουργία  

μίας  κυβέρνησης .  Στα  αρχικά  στάδια  πρέπει  να  βασίζεται  σ ’  

αυτό  που  ε ίνα ι  καλύτερο  για  το  λαό .  Ο  τελ ικός  σκοπός  ε ίνα ι  να  

φύγουν  από  τη  μέση  όλα  τα  φράγματα  εθν ικ ιστ ικού  κράτους  

ώστε  η  ελευθερία  κ ίνησης  του  ατόμου  να  μην  παρεμποδίζετα ι  

και  να  επιτευχθεί  ο  τελ ικός  σκοπός  που  ε ίνα ι  να  ενωθεί  η  

ανθρωπότητα . 105   

 

5 .  Αυτοί  που  λαμβάνουν  τ ις  αποφάσεις  και  οι  

κυβερνώντες  ενός  Ισλαμικού  Κράτους  πρέπει  να  έχουν  μεγάλη  

ποιότητα  χαρακτήρα  και  αγωγής .  Το  Κοράνιο  ορίζε ι  

λεπτομερώς  κάποιες  καλές  ιδ ιότητες  των  ανθρώπων  που  

ανήκουν  σε  μία  μουσουλμανική  κοινότητα  :  γ ια  παράδειγμα ,  

momineen,  sa l iheen,  και  mut taqeen.106 

«Πραγματ ικά  πιστοί  (momineen)  ε ίνα ι  εκε ίνο ι  που  έχουν  

πιστέψει  στον  Αλλάχ  και  στον  Απόστολο  Του ,  και  από  τότε  δεν  

αμφιβάλλουν ,  και  μοχθούν  με  τ ις  περιουσίες  τους  (τα  

υπάρχοντα  τους )  και  τον  ίδ ιο  τον  εαυτό  τους  γ ια  το  Δρόμο  (το  

Έργο )  του  Αλλάχ .  Αυτοί  ε ίνα ι  οι  ε ιλ ικρ ινε ίς  (και  τ ίμ ιο ι  σ ’  

αυτή )».107  

                                                 
102 Το Ιερό Κοράνιο, 5 :101, ο.π. 
103 Το Ιερό Κοράνιο, 42 : 38, ο.π. 
104 Το Ιερό Κοράνιο, 3 : 159, ο.π. 
105 Quranocracy, ο.π. 
106 Quranocracy, ο.π. 
107 Το Ιερό Κοράνιο, 49 : 15, ο.π. 
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«Κι  εκε ίνο ι  που  έχουν  πιστέψει  κ ι  έκαναν  το  καλό  θα  τους  

επιτρέψουμε  να  μπουν  στη  συντροφιά  των  ενάρετων  

(sa l iheen)».108  

«Ευσέβε ια  δεν  ε ίνα ι  μόνο  να  στρέφετε  ανατολικά  και  

δυτ ικά  τα  πρόσωπα  σας  αλλά  η  ευσέβε ια  ε ίνα ι  εκε ίνου  που  

πιστεύε ι  στον  Αλλάχ  και  στην  Έσχατη  Μέρα ,  στους  Αγγέλους  

και  στο  Βιβλίο  και  στους  προφήτες .  Να  δίνε ι  από  την  περιουσία  

του ,  -  ενώ  την  αγαπάει  –  γ ια  τους  συγγενε ίς  του ,  και  γ ια  τα  

ορφανά ,  και  γ ια  τους  απόρους ,  και  γ ια  τους  οδοιπόρους ,  και  

τους  ζητ ιάνους  και  γ ια  την  απελευθέρωση  των  σκλάβων .  Είναι  

να  εκτελε ί  την  προσευχή  να  καταβάλλε ι  την  Ζακάτ ,  και  αυτοί  

που  κρατούν  την  υπόσχεση  τους ,  αν  έχουν  υποσχεθε ί  (κα ι  

προσδιορ ίζω )  τους  υπομονετ ικούς  στ ις  δυσκολίες  και  στους  

πόνους  και  όταν  πολεμάνε  γ ια  το  όνομα  του  Αλλάχ .  Τέτοιο ι  

ε ίνα ι  εκε ίνο ι  που  πιστεύουν  την  αλήθε ια  και  ε ίνα ι  ευσεβε ίς  

(mut taqeen)” .109  

« [ . . . ]Βέβαια  ο  πιο  τ ιμημένος  από  σας  –  στα  μάτ ια  του  

ΑΛΛΑΧ  – ,  ε ίνα ι  ο  πιο  ενάρετος  (υπάκουος )  (ανάμεσα  

σας ) [ . . . ]» . 110  

 

6.  Η  διαχε ίρ ιση  της  δικαιοσύνης  :  Η  δικαιοσύνη  ε ίνα ι  το  

κλε ιδ ί  της  λε ιτουργίας  ενός  ισλαμικού  κράτους .  Το  Κοράνιο  

περιέχε ι  αυστηρά  κριτήρια  ισότητας  και  διαχε ίρ ισης  της  

δικαιοσύνης ,  της  ανεξαρτησίας  και  ακεραιότητας  των  δικαστών ,  

και  το  καθήκον  των  μαρτύρων  να  δίνουν  αληθινή  μαρτυρία  

χωρίς  να  μεροληπτούν .  Ο  παρακάτω  στίχος  δίνε ι  μια  σαφή  

ε ικόνα  των  κριτηρίων  δικαιοσύνης . 111 

«Ω !  Εσείς  που  πιστέψατε !  Να  σταθείτε  σταθερά  στο  

δίκαιο .  Η  μαρτυρία  σας  να  ε ίνα ι  εντελώς  για  τον  ΑΛΛΑΧ  κ ι  αν  

                                                 
108 Το Ιερό Κοράνιο, 29 : 9, ο.π. 
109 Το Ιερό Κοράνιο, 2 : 177, ο.π. 
110 Το Ιερό Κοράνιο, 49 : 13, ο.π. 
111 Quranocracy, ο.π. 
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πρόκε ιτα ι ,  να  ε ίναι  ενάντ ιο  στον  εαυτό  σας ,  ή  ενάντ ια  στους  

γονείς  και  τους  συγγενε ίς  σας ,  ε ίτε  ε ίνα ι  πλούσιοι ,  ή  φτωχοί .  

Γιατ ί  ο  ΑΛΛΑΧ  ε ίναι  πρόθυμος  να  τους  προστατέψει  και  τους  

δύο  (στην  μαρτυρία ) .  Να  μην  παρασύρεστε  απ ’  τα  πάθη  της  

καρδιάς  σας ,  μην  τυχόν  παρεκτραπείτε .  Κι  αν  διαστρέφετε  το  

δίκαιο ,  ή  αρνε ίστε  να  το  κάνετε ,  μάθετε ,  ότ ι  ο  ΑΛΛΑΧ  ε ίναι  

καλά  πληροφορημένος  για  τ ις  πράξεις  σας».112  
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ΜΕΡΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΡΙΤΟ  

 

3  ΕΝΑ  ΤΡΑΝΤΑΧΤΟ  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  ΘΕΟΚΡΑΤΙΑΣ  :  ΤΟ  ΙΡΑΝ  

 

3 .1 Η  ΓΕΝΝΗΣΗ  ΤΟΥ  ΣΙΙΤΙΣΜΟΥ  

 

Ένας  ξάδερφος  και  γαμπρός  του  Προφήτη  Μωάμεθ ,  ο  Αλή  

ε ίνα ι  ο  πατέρας  της  γραμμής  αίματος  όλων  των  ιμάμηδων  που  

αποτελούν  το  γενεαλογικό  δέντρο  του  Σι ι τ ικού  Ισλάμ .  Ο  

Σι ι τ ισμός ,  ή  όπως  ήταν  αρχικά  γνωστό ,  το  shi ’a tu  Al i ,  “η  παρέα  

του  Αλή , ”  πρόκειτα ι  σε  ένα  μεγάλο  μέρος  για  το  χάρισμα  που  

υπάρχε ι  στους  καθοδηγούμενους  από  το  Θεό  άνδρες .  Οι  πιο  

χαρισματ ικοί  από  όλους  ε ίνα ι  οι  αρσενικοί  απόγονοι  του  

Προφήτη  από  την  κόρη  του  Φατιμά ,  τη  γυναίκα  του  Αλή .  Οι  

Σουνίτες ,  παίρνουν  το  όνομα  τους  από  τη  φράση  sunnatu  an-

Nabi ,  “οι  παραδόσεις  του  Προφήτη ” .  Και  αυτοί ,  επίσης ,  

σέβονται  τη  γενεαλογία  του  Προφήτη .  Αλλά  εκε ίνο ι  έχουν  

αναγνωρίσε ι  τη  νομιμότητα  των  πολλών  χαλίφηδων ,  

σουλτάνων ,  και  εμίρηδων  του  Ισλάμ  –  σε  σύγχρονους  καιρούς ,  

τους  συνταγματάρχες ,  τους  στρατηγούς ,  και  τους  ισόβιους  

προέδρους  του  –  ανεξάρτητα  με  το  αν  ε ίχαν  οικογενε ιακούς  

δεσμούς  με  τον  Προφήτη .  Από  την  αρχή ,  το  Σουννιτ ικό  Ισλάμ  

έχε ι  δεθε ί  με  το  κράτος ,  την  πραγματ ικότητα  και  τον  

συμβιβασμό  της  εξουσίας . 113 

Ο  Σι ι τ ισμός ,  εν  τούτοις ,  ε ίνα ι  μία  πίστη  σφυρηλατημένη  

υπερβολικά  από  εναντ ιότητες  και  ήττες .  Η  πρώτη  μεγάλη  

σουννιτ ική  δυναστε ία ,  οι  Ουμαγιάδες  της  Δαμασκού ,  

αποδυνάμωσαν  θανάσιμα  τον  Αλή  και  σκότωσαν  τον  γιο  του  

                                                 
113 Reuel Marc Gerecht, The Islamic Paradox, Shiite Clerics, Sunni Fundamentalists, and the 
coming of Arab Democracy, The AEI Press, Washington D. C. 2004, σ. 29 
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Χουσεϊνn,  τον  πιο  τραγικό  από  τους  πολλούς  μάρτυρες  του  

Σι ι τ ισμού ,  στ ις  πεδιάδες  της  Καρμπάλας  του  680.  Η  δεύτερη  

σουννιτ ική  δυναστε ία ,  οι  Αμπασίδες ,  επεδίωξε  την  εξουσία  το  

750 με  την  προπαγάνδα  ότ ι  θα  διέδ ιδε  τα  Σι ι τ ικά  ιδεώδη .  

Μόλις ,  όμως ,  ήρθε  στην  εξουσία ,  οι  χαλίφηδες  των  Αμπασιδών  

στην  Βαγδάτη  προσκολλήθηκαν  στενά  στην  Σουννιτ ική  

ορθοδοξία .  Με  το  τέλος  της  κλασσικής  εποχής  του  Ισλάμ  τον  

ένατο  αιώνα ,  οι   μετέπειτα  φιλόσοφοι  –  βασιλ ιάδες  του  

Σι ι τ ισμού ,  οι  ιμάμηδες ,  μετά  τον  χαλίφη  Αλή ,  ποτέ  δε  θα  

διο ικούσαν  μία  χώρα  ή  έναν  στρατό . 114 

Ο  Σι ι τ ισμός  περιστασιακά  ηλεκτριζόταν  από  τα  δικά  του  

αιρετ ικά  σχίσματα  και  τα  μυστ ικά  ι εραποστολικά  του  κινήματα .  

Θα  εγε ίρονταν  μεγάλες  σι ι τ ικές  δυναστε ίες .  Οι  Φαταμίδες  

εμφανίστηκαν  ξαφνικά  στην  Βόρεια  Αφρική  τον  δέκατο  αιώνα ,  

κατέκτησαν  την  Αίγυπτο ,  μετέτρεψαν  τη  νέα  πόλη  του  Καΐρου  

σε  μία  ζωντανή  μητρόπολη  της  διανόησης ,  και  σύντομα  

απείλησαν  τους  Αμπασσίδες  με  λαθραίες  ι εραποστολές  και  

στρατ ιές  πριν  ο  Σαλαδίνος ,  και  ο  πολέμιος  των  Σουνιτών  

Ριχάρδος  ο  Λεοντόκαρδος  τους  εξολοθρεύσει .  Ένας  κλάδος  

των  Φαταμίδων ,  οι  Δολοφόνοι ,  θα  ε ισήγαγε  τον  οργανωμένο  

πολιτ ικό  φόνο  στο  λεξ ιλόγ ιο  του  Ισλαμικού  και  του  

Χριστ ιαν ικού  κόσμου .  Άλλος  ένας  κλάδος  θα  παρήγαγε  τους  

αποκρυφιστές  Druze στο  Λίβανο  και  ακόμη  τους  φυλετ ικούς  και  

αιρετ ικούς  A lawis,  οι  οποίο ι  σήμερα  κυβερνούν  τη  Συρία .  Οι  

Σαφαβίδες  Σάχες  του  δέκατου  έκτου  αιώνα  πάντρεψαν  την  

ιραν ική  ταυτότητα  και  γλώσσα  με  τον  Σι ι τ ισμό ,  απείλησαν  την  

σουννιτ ική  Οθωμανική  Αυτοκρατορία  με  ατρόμητους  Σούφιδες  

ι ερούς  πολεμιστές ,  και  έχτ ισαν  την  πόλη  Ισφαχάν ,  ίσως  όχι  την  

πιο  όμορφή ,  αλλά  σίγουρα  όμως  την  πιο  αισθητ ική ,  πόλη  στον  

Ισλαμικό  κόσμο .  Και  η  πιο  μαλακή  πλευρά  του  ιραν ικού  

Σι ι τ ισμού  τον  19ο  αιώνα  παρήγαγε  τον  Μπαχαϊσμό ,  ο  οποίος  

θεωρήθηκε  από  τους  ακολούθους  του  και  τους  μουσουλμάνους  
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ως  μία  νέα  θρησκε ία  και  όχι  ως  ένα  αιρετ ικό  δόγμα .  Όλοι  οι  

μεγάλοι  επαναστάτες  κληρικοί  του  20ο υ  αιώνα—Ruhol lah 

Khomein i ,  ο  ιρακ ινός  Muhammad Baqi r  as-Sadr ,  και  ο  

Muhammad Hussein Fadla l lah του  Λιβάνου—προσπάθησαν  να  

μετατρέψουν  το  Σι ι τ ισμό  σε  μία  πίστη  ν ικητών ,  να  κάνουν  τους  

Σι ί τες  να  συμπεριφέρονται  όπως  οι  Σουνίτες .  Το  μαρτύριο  του  

γ ιου  του  Αλή ,  Χουσσεΐν ,  ο  οποίος  πορεύθηκε  ενάντ ια  στους  

Ουμαγιάδες  και  προς  έναν  σίγουρο  θάνατο ,  έγ ινε  γ ι ’  αυτούς  

τους  ανθρώπους  και  τους  ακολούθους  τους  το  παράδειγμα  της  

επαναστατ ικής  διαμαρτυρίας ,  και  όχι  μία  φιγούρα  σαν  το  

Χριστό  που  διδάσκε ι  στην  ήττα  τ ις  αρετές  της  θυσίας  και  την  

ασχήμια  της  πολιτ ικής  εξουσίας . 115 

Αλλά  ο  παραδοσιακός  Σι ι τ ισμός  δεν  θα  μπορούσε  ποτέ  

επαναπαυθεί  στ ις  δόξες  των  αυτοκρατοριών  του  ή  των  άγιων  

ανθρώπων  του ,  οι  οποίοι  ενεργούσαν  ως  πρίγκ ιπες .  Στον  

πυρήνα  του  ήταν  ασυμβίβαστος  με  τον  καισαροπαπισμό  ή  τη  

θεοκρατ ία .  Ταυτ ίζονταν ,  όμως ,  όλο  και  περισσότερο  με  ένα  

σώμα  θρησκευτ ικών  λογίων ,  οι  οποίο ι  φρόντ ιζαν  για  τη  

διάδοση  των  παραδόσεων  και  του  νόμου  της  Σι ι τ ικής  

κοινότητας .  Με  το  πέρασμα  του  χρόνου ,  ένα  μικρό  κομμάτ ι  του  

χαρίσματος  που  ανήκε  στους  δώδεκα  ιμάμηδες  της  γεν ιάς  του  

Αλή  –  ο  τελευταίος  από  τους  δώδεκα ,  Muhammad a l -Mahdi ,  

«κρύφτηκε» το  874 κοντά  στην  πόλη  Samarra και  επιστρέψει  

στο  πλήρωμα  του  χρόνου  ως  μεσσίας  –  μεταβιβασμένος  στα  

πιο  ι κανά  μέλη  του  σι ι τ ικού  κλήρου .  Λόγω  των  χρόνων  που  

αφιέρωσαν  στη  μελέτη  του  Ι ερού  Κορανίου ,  έγ ιναν ,  αν  όχ ι  

πάντα  στους  πιστούς  τουλάχιστον  στα  δικά  τους ,  «οι  

αντ ιπρόσωποι  του  Κρυμμένου  Ιμάμη».116 

Οι  Δυτικοί  που  ξέχασαν  πόσο  σκληρά  εργάστηκαν  οι  

Χριστ ιανοί  πρόγονοι  τους  γ ια  να  αναπτύξουν  τη  λογική  και  να  

υπερασπιστούν  την  πίστη  τους ,  θα  έχουν  μεγάλη  δυσκολία  στο  
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να  καταλάβουν  τη  σκέψη  και  τους  τρόπους  των  κληρικών .  Είτε  

ε ίνα ι  ακόλουθοι  του  θεοκρατ ικού  δόγματος  του  Χομεϊν ί  ε ίτε  

ε ίνα ι  από  εκε ίνους  που  αντ ιπαθούν  την  πολιτ ική ,  της  πίστης   

αναμονής  του  Μεσσία ,  οι  Σι ί τες  ουλεμάδες  γνωρίζουν  ότ ι  

κατέχουν  επαρκή  γνώση  του  Ι ερού  Νόμου ,  της  Σαρία ,  ώστε  να  

διακρίνουν  το  πιο  ηθικό  μονοπάτ ι  γ ια  τους  πιστούς .  Έχουν  

αφιερώσει  τη  ζωή  τους  στο  να  ακονίζουν  τη  λογική  τους ,  που  

θεωρείτα ι  ως  η  πιο  σημαντ ική  ιδ ιότητα  των  μουσουλμάνων  

κληρικών ,  να  υπηρετούν  ως  ηθικο ί  ενδιάμεσοι  ανάμεσα  στο  

Θεό  και  τους  ανθρώπους . 117 

Οι  Σουνίτες  και  οι  Σι ί τες  ε ίνα ι  τα  δύο  κύρια  θρησκευτ ικά  

δόγματα  του  Ισλάμ .  Και  οι  δύο  υποστηρίζουν   ότ ι  το  Κοράνιο  

και  τα  hadi ths (συλλογές  των  ρητών  και  των  πράξεων  του  

Προφήτη  Μωάμεθ )  ε ίναι  οι  κύριες  πήγες  θρησκευτ ικών  

εντολών .  Παρόλα  αυτά ,  λόγω  διαφορετ ικών  απόψεων  σχετ ικά  

με  την  ηγεσία  της  κοινότητας  μετά  από  το  θάνατο  του  Προφήτη  

Μωάμεθ ,  οι  Σουνίτες  και  οι  Σι ί τες  ανέπτυξαν  διαφορετ ική  

προσέγγιση  της  νομολογίας .  Ιστορικά ,  οι  Σουνίτες  βασίστηκαν  

σε  μία  κοινότητα  λογίων  (τους  ουλεμάδες  /  ‘u lama),  που  ήταν  

εκπαιδευμένη  στις  Γραφές ,  γ ια  να  καθορίσουν  αποδεκτές  

ερμηνε ίες  των  Κορανικών  νόμων  ή  της  Σαρία ,  ενώ  οι  Σι ί τες  

απέδωσαν  τη  θρησκευτ ική  εξουσία  σε  μία  καθοδηγούμενη  από  

το  Θεό  σειρά  από  Ιμάμηδες ,  οι  οποίο ι  ε ίνα ι  απόγονοι  του  

Προφήτη .  Οι  Σουνίτες  αποτελούν  τη  μεγάλη  πλειοψηφία  των  

Μουσουλμάνων ,  και  έχουν  αναπτύξε ι  με  το  πέρασμα  των  

αιώνων  έναν  αριθμό  κατανοητών  αλλά  εξ ίσου  έγκυρων  

ερμηνε ιών  του  Ισλαμικού  νόμου .  Η  πλειοψηφία  των  Σι ϊ τών  

σήμερα  βασίζετα ι  σε  λόγιους  για  θρησκευτ ική  καθοδήγηση  

λόγω  της  πίστης  τους  ότι  ο  Ιμάμης  ε ίνα ι  κρυμμένος  και  θα  

επιστρέψει  για  να  απονείμε ι  τέλε ια  τάξη  και  δικαιοσύνη . 118 
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Το  Σι ϊ τ ικό  /  Σουννιτ ικό  σχίσμα  επήλθε  μετά  έλευση  του  

Ισλάμ ,  σε  σχέση  με  το  ποίος  ήταν  ικανός  να  διαδεχθεί  τον  

προφήτη  Μωάμεθ  σαν  νέος  χαλίφης  (κάτ ι  σχετ ικά  ανάλογο  με  

το  θεσμό  του  Πάπά  στην  καθολική  Εκκλησία ) .  Οι  Σι ί τες  (  

σήμερα  αναλογούν  στο  15 % των  μουσουλμάνων  παγκοσμίως )  

πιστεύουν  ότ ι  η  νόμιμη  ηγεσία  ολόκληρης  της  ισλαμικής  

κοινότητας  μπορεί  να  προέλθε ι  μόνο  μέσω  των  απογόνων  του  

Προφήτη  Μωάμεθ .  Θεωρούν  όλους  τους  πρώιμους  ηγέτες ,  τους  

οποίους  σέβονται  οι  Σουνίτες ,  σφετεριστές .  Μία  αντ ίσταση  που  

επικεντρωνόταν  στην  νόμιμη  γραμμή  των  « ιμάμηδων» κράτησε  

πολλές  γενεές ,  μέχρι  τη  μυστηριώδη  εξαφάνιση  του  τελευταίου  

ιμάμη  το  έτος  874.  Από  τότε ,  οι  Σι ί τες  ε ίνα ι  προσκολλημένη  σε  

μία  μεσσιαν ική  αντ ίληψη  ότ ι  ο  «κρυμμένος  ιμάμης» θα  

επιστρέψει  στο  πλήρωμα  του  χρόνου  και  θα  αποκαταστήσει  τη  

δίκαιη  τάξη .  Οι  πολιτ ικά  σκεπτόμενοι  Σι ί τες ,  βασιζόμενοι  σε  

αυτές  τ ις  αρχές ,  πιστεύουν  ότ ι  όλη  η  κοσμική  εξουσία  που  

μεσολαβεί  μέχρι  το  σημείο  εκε ίνο ,  ε ίναι  απολύτως  παράνομη . 119      

Σε  σχέση  με  το  σουννιτ ικό  Ισλάμ ,  ο  Σι ι τ ισμός  έχε ι  

παραμείνε ι  περισσότερο  κριτ ικός  γ ια  τους  μονάρχες  και  

λ ιγότερο  συμφιλ ιωμένος  με  την  πολιτ ική  τάξη ,  και  το  τελευταίο  

γ ια  δικό  του  καλό .  Στην  καλύτερη  περίπτωση ,  ο  σι ι τ ικός  κλήρος  

έδωσε  μία  προσωρινή  νομιμότητα  σε  ηγέτες  που  άφησαν  

ισλαμικούς  θεσμούς  να  ανθίσουν  ανενόχλητα .  Ο  ίδ ιος  ο  κλήρος  

ήρθε  ομαδικά  να  αντ ικαταστήσει  τον  κρυμμένο  ιμάμη  κατά  τη  

διάρκε ια  της  απουσίας  του .  Με  το  πέρασμα  των  αιώνων ,  

λε ιτουργούσαν  ως  η  συνε ίδηση  της  σι ι τ ικής  κοινότητας  και  έτσι  

κατέλαβαν  ρόλους  παρόμοιους  με  αυτούς  του  χριστ ιανικού  

ι ερατε ίου  στην  μεσαιωνική  Ευρώπη ,  ή  των  Κομφουκιανών  

μανδαρίνων  στην  μεσαιωνική  Κίνα .  Συγκριτ ικά  με  τους  

Κομφουκιανούς  μανδαρίνους ,  οι  Σι ί τες  κληρικοί  ήταν  πολύ  

περισσότερο  εχθρικοί  με  αυτούς  που  ε ίχαν  την  εξουσία  στα  
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χέρια  τους  και  απολάμβαναν  μεγαλύτερη  ανεξαρτησία .  Οι  

θρησκευτ ικές  τους  λε ιτουργίες  ήταν  χωριστά  από  το  κράτος  και  

συχνά  ανεπηρέαστες  από  αυτό .  Επίσης  απολάμβαναν  μία  

συνταγματ ική  βάση . 120     

Οι  ακόλουθοι  του  Σουννιτ ισμού  και  του  Σι ϊ τ ισμού ,  των  δύο  

μεγάλων  κλάδων  του  Ισλάμ ,  συμφωνούν  στα  βασικά  δόγματα  

της  θρησκε ίας ,  αλλά  από  το  θάνατο  του  Μωάμεθ  και  μετά  

έχουν  αναπτύξε ι  διαφορές  στην  ερμηνε ία  και  πράξη .  Οι  

Σουνίτες  πιστεύουν  ότ ι  η  κοινωνία  ως  σύνολο  μπορεί  

δικαιωματ ικά  να  ερμηνεύε ι  το  Κοράνιο  και  να  επιλέγε ι  πολιτ ικές  

και  θρησκευτ ικές  αυθεντ ίες ,  γνωστές  με  το  όνομα  Χαλίφηδες .  
Πιστεύουν  ότ ι  στους  διαδόχους  του  Μωάμεθ  δόθηκε  η  νόμιμη  

στρατ ιωτ ική  και  πολιτ ική  εξουσία  της  ισλαμικής  κοινότητας  

μετά  το  θάνατο  του  Μωάμεθ .  Οι  Σουνίτες  αποτελούν  το  85% 

του  ισλαμικού  πληθυσμού ,  και  εφόσον  κατοικούν  σε  κάθε  

ισλαμικό  κράτος ,  πολλοί  ακόλουθοι  του  δόγματος  αυτού  

μπορούν  να  βρεθούν  στην  Σαουδική  Αραβία ,  την  Ινδονησία ,  τη  

Μαλαισία ,  την  Αίγυπτο ,  τη  Συρία  και  την  Βόρεια  Αφρική . 121 

Σε  αντ ίθεση  με  τους  Σουνίτες ,  οι  Σι ί τες  θεωρούν  τον  Αλή ,  

ξάδερφο  και  γαμπρό  του  Προφήτη ,  και  τους  απογόνους  του  ως  

τους  μοναδικούς  αληθινούς  διαδόχους  του  Προφήτη .  Ο  Αλή  

ήταν  επίσης  ο  4ο ς  χαλίφης  των  Σουνιτών .  Δεν  ήταν  μόνο  εξ ’  

αίματος  συγγενής  του  Προφήτη ,  αλλά  θεωρούνταν  ότ ι  ε ίχε  μία  

ιδ ια ίτερη  εσωτερική  γνώση  και  αντ ίληψη  του  Ισλάμ .  Επιπλέον ,  

οι  Σι ί τες  υποστηρίζουν  ότ ι  ένας  θεοσεβής  και  θρησκευτ ικός  

δάσκαλος ,  γνωστός  ως  ιμάμης ,  που  οδηγε ί  την  κοινότητα  στην  

προσευχή ,  ε ίνα ι  καθοδηγούμενος  από  το  Θεό  και  έχε ι  την  

αρμοδιότητα  να  ερμηνεύε ι  το  Κοράνι .  Περίπου  15% των  

Μουσουλμάνων  παγκοσμίων  ε ίναι  Σι ί τες .  Ενώ  οι  περισσότεροι  

ζουν  στον  Ιράν  και  στο  Ιράκ ,  διάφορες  σι ι τ ικές  κοινότητες  

                                                 
120 Mehhrzad Boroujerdi, ο.π., σ. 11 
121 Arts of the Islamic World, ο.π., σ. 13 
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υπάρχουν  επίσης  στο  Πακιστάν ,  το  Αφγανιστάν ,  το  Μπαχερέιν  

και  την  Υεμένη . 122 

Με  την  ε ισβολή  και  κατοχή  του  Ιράν  από  τους  Σαφαβίδες  

στ ις  αρχές  του  δέκατου  έκτου  αιώνα ,  έγ ινε   Σι ι τ ισμός  επίσημη  

θρησκε ία  του  κράτους .  Μέχρι  τότε  ο  Σι ι τ ισμός  λε ιτουργούσε  ως  

ένα  διανοητ ικό ,  μυστ ικό  και   εσωτεριστ ικό  κ ίνημα  και  οι  σι ί τες  

ε ίχαν  ως  βασική  αρχή  τους  την  αποχή  από  την  πολιτ ική  ζωή .  

Στο  Ιράν  υπήρχαν  ελάχιστα  σι ι τ ικά  κέντρα  και  οι  περισσότεροι  

σι ί τες  ήταν  Άραβες  και  όχι  Πέρσες .  Το  «σαφαβιδικό  πείραμα» 

στο  Ιράν  –  αν  μπορούμε  να  το  αποκαλέσουμε  έτσι  –   

αποτέλεσε ,  λοιπόν ,  μία  λαμπρή  καινοτομία .  Μεταξύ  των  

σουνιτών  και  των  σι ι τών  δεν  υπάρχε ι  καμία  δογματ ική  

διαφωνία  και  η  διαφορά  τους  ε ίνα ι ,  βασικά ,  διαφορά  

νοοτροπίας .  Οι  σουνίτες  ε ίνα ι  κατά  βάση  οπτιμ ιστές  όσον  

αφορά  τη  μουσουλμανική  ιστορία ,  ενώ  αντ ίθετα  η  οπτική  των  

σι ι τών  ε ίναι  πιο  τραγική :  η  μοίρα  των  απογόνων  του  Προφήτη  

Μωάμεθ  ε ίχε  γίνε ι  το  σύμβολο  ενός  κοσμικού  αγώνα  ανάμεσα  

στο  καλό  και  το  κακό ,  στη  δικαιοσύνη  και  στην  τυραννία ,  ενός  

αγώνα  στον  οποίο  το  πάνω  χέρι  φαινόταν  να  έχουν  πάντοτε  οι  

κακοί .  Ενώ  οι  σουνίτες  έκαναν  μύθο  τη  ζωή  του  Μωάμεθ ,  οι  

σι ί τες  μυθοποίησαν  τ ις  ζωές  των  απογόνων  του .  Για  να  

κατανοήσουμε  την  πίστη  των  σι ι τών ,  χωρίς  την  οποία  κάποια  

γεγονότα  ,όπως  η  Ιρανική  Επανάσταση  του  1978-1979 δεν  

μπορούν  να  ερμηνευτούν ,  θα  πρέπει  πρώτα  να  εξετάσουμε  εν  

συντομία  την  ανάπτυξη  του  σι ιτ ικού  Ισλάμ . 123 

 

3.1.1 Ιστορικό  παρελθόν  

 

Οι  διαφορές  ανάμεσα  στους  Σουνίτες  και  τους  Σι ί τες  

έχουν  τ ις  ρίζες  τους  στ ις  διαφωνίες  για  τη  διαδοχή  του  

                                                 
122 Arts of the Islamic World, ο.π, σ. 13 
123 Κάρεν Άρμστρονγκ, ο.π., σσ. 83-84 
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Προφήτη  Μωάμεθ ,  ο  οποίος  πέθανε  το  632 μ .  Χ . ,  και  για  τη  

φύση  της  πολιτ ικής  εξουσίας  στην  ισλαμική  κοινότητα .  Η  

ιστορική  διαφωνία  επικεντρώνεται  στο  αν  θα  πρέπει  να  δίνεται  

η  ηγεσία  σε  ένα  ι κανό  και  ευσεβές  άτομο  το  οποίο  να  διο ικήσε ι  

σύμφωνα  με  τ ις  υποδείξε ις  του  Προφήτη ,  ή  θα  πρέπει  να  

διατηρηθε ί  η  ηγεσία  αποκλε ιστ ικά  ανάμεσα  στους  απογόνους  

του  Προφήτη .  Το  ερώτημα  αυτό  προέκυψε  όταν  οι  αρχηγοί  της  

κοινότητας  εξέλεξαν  έναν  στενό  σύντροφο  του  Προφήτη  με  το  

όνομα  Abu Bakr  γ ια  να  γίνε ι  ο  πρώτος  Χαλίφης  (στα  αραβικά  

«Χαλίφης» σημαίνε ι  διάδοχος ) .  Παρόλο  που  οι  περισσότεροι  

Μουσουλμάνοι  δέχθηκαν  αυτήν  την  απόφαση ,  κάποιο ι  

υποστήριξαν  την  υποψηφιότητα  του  A l i  ibn Abi  Tal ib ,  τον  

ξάδερφο  και  γαμπρό  του  Προφήτη ,  συζύγου  της  κόρης  του  

Προφήτη  Φάτιμα .  Ο  A l i  ε ίχε  παίξε ι  έναν  επιφανή  ρόλο  κατά  τη  

διάρκε ια  της  ζωής  του  Προφήτη ,  αλλά  σύμφωνα  με  το  αραβικό  

φυλετ ικό  σύστημα  του  έλε ιπε  η  αρχαιότητα  και  γ ι ’  αυτό  

παρακάμφθηκε  από  άμεσος  διάδοχος . 124 

Η  κατάσταση  δεν  ήταν  αποδεκτή  από  κάποιους  

ακολούθους  του  A l i ,  οι  οποίο ι  θεωρούσαν  τον  Abu Bakr  και  

τους  δύο  επόμενους  Χαλίφηδες  (Umar και  Uthman) ως  

παράνομους .  Οι  ακόλουθοι  του  A l i  πίστευαν  ότι  ο  Προφήτης  

Μωάμεθ  ε ίχε  ονομάσει  τον  Α l i  ως  διάδοχο  του  και  ότ ι  το  s ta tus 

quo ήταν  μία  παραβίαση  της  θε ίας  τάξης .  Κάποιοι  από  τη  

μερίδα  του  A l i  οργάνωσαν  τη  δολοφονία  του  τρ ίτου  Χαλίφη  

Utman το  656 μ .  Χ . ,  και  ο  A l i  ονομάστηκε  Χαλίφης .  Ο  A l i ,  με  τη  

σειρά  του  δολοφονήθηκε  το  661 μ .  Χ . ,  και  οι  γιο ι  του  Hassan 

(περίπου  670 μ .  Χ )  και  Hussein (680 μ .  Χ . )  πέθαναν  στη  μάχη  

ενάντ ια  των  δυνάμεων  του  Χαλίφη  των  Σουνιτών .  Αυτοί  που  

υποστήριζαν  τον  A l i  έγ ιναν  αργότερα  γνωστοί  ως  Σι ί τες  (Shi ’a) ,  

μία  λέξη  που  προέρχεται  από  τον  όρο  “sh i  ‘a t  A l i ” ,  και  σημαίνε ι  

«υποστηρικτές» ή  «βοηθοί  του  A l i» .  Υπάρχουν  άλλοι  που  

                                                 
124 Febe Armanios, Islam : Sunnis and Shiites, CRS Report for Congress, Congressional 
Research Service, The Library of Congress, February 23, 2004, σ. 1 
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σέβονταν  και  δέχονταν  την  νομιμότητα  του  χαλιφάτου  του ,  αλλά  

αντ ιτ ίθονταν  στην  πολιτ ική  διαδοχή  που  ε ίναι  βασισμένη  στην  

γραμμή  αίματος  του  Προφήτη .  Αυτή  η  ομάδα ,  που  

αντ ιπροσώπευε  την  πλειονότητα  των  Μουσουλμάνων ,  έγ ινε  με  

το  χρόνο  γνωστή  με  το  όνομα  Sunni  (Σουνίτες ) ,  που  σημαίνε ι  

«ακόλουθοι  των  ηθών  [του  Προφήτη ]  [sunna]».  Θεωρητικά ,  οι  

Σουνίτες  πιστεύουν  ότ ι  ο  ηγέτης  ( imam) της  Μουσουλμανικής  

κοινότητας  θα  πρέπει  να  επιλέγεται  βάσει  της  κοινής  γνώμης ,  

στην  υπάρχουσα  πολιτ ική  σειρά ,  και  βάσει  των  ηγετ ικών  

αρετών  του  ατόμου .  Αυτή  η  προϋπόθεση  ακολουθήθηκε  στην  

κοινότητα  των  Σουνιτών  Μουσουλμάνων ,  όχι  πάντα  με  

συνέπεια ,  καθ ’  όλη  τη  διάρκε ια  της  ισλαμικής  ιστορίας . 125    

 

3.1.2 Σι ιτ ικό  Ισλάμ  :  Ανάπτυξη  και  βασικά  δόγματα  

 

Αρχικά ,  το  κ ίνημα  των  Σι ι τών  κέρδιζε  οπαδούς  στ ις  

περιοχές  που  σήμερα  αποτελούν  το  Ιράκ ,  το  Ιράκ ,  την  Υεμένη  

και  μέρη  της  Κεντρικής  και  Νότιας  Ασίας .  Στον  περισσότερο  

κόσμο  ,  οι  Σι ί τες  εξακολουθούσαν  να  ε ίνα ι  η  μειοψηφία .  

Σήμερα ,  σύμφωνα  με  κάποιους  υπολογισμούς ,  το  Σι ι τ ικό  Ισλάμ  

αποτελε ί  περίπου  του  10% -  15% του  παγκόσμιου  

μουσουλμανικού  πληθυσμού . 126   

 

3.1.2.1 Ηγεσία  της  κοινότητας  

 

Για  τους  Σι ι τες ,  ο  πρώτος  αληθινός  ηγέτης  της  

Μουσουλμανικής  Κοινότητας  ε ίναι  ο  A l i ,  ο  οποίος  θεωρείτα ι  

ένας  imam, ένας  όρος  που  χρησιμοποιε ί τα ι  ανάμεσα  στους  

Σι ί τες  όχι  μόνο  για  να  καταδείξε ι  ηγετ ικές  ικανότητες ,  αλλά  και  

                                                 
125 Febe Armanios, ο.π., σσ. 1-2 
126 Febe Armanios, ο.π., σ. 2 
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γ ια  να  υποδηλώσει  την  εξ ’  αίματος  σχέση  προς  τον  Προφήτη  

Μωάμεθ .  Όταν  η  εξουσία  πέρασε  στους  απογόνους  του  A l i ,  οι  

αρμοδιότητες  του  imam προσδιορίστηκαν  περισσότερο .  Κάθε  

ιμάμης  διάλεγε  έναν  διάδοχο  και ,  σύμφωνα  με  το  σι ι τ ικό  

πιστεύω ,  περνούσε  κάποιο  ε ίδος  πνευματ ικής  γνώσης  στον  

επόμενο  ηγέτη .  Οι  ιμάμηδες  υπηρετούσαν  ταυτόχρονα  σαν  

πνευματικο ί  και  πολιτ ικο ί  ηγέτες .  Αλλά  επειδή  οι  Σι ί τες  

σταδιακά  έχασαν  τ ις  πολιτ ικές  τους  μάχες  με  τους  Σουνίτες  

μουσουλμάνους  κυβερνήτες ,  οι  ιμάμηδες  επικεντρώθηκαν  στην  

ανάπτυξη  μιας  πνευματ ικότητας  που  θα  λε ιτουργούσε  ως  ο  

πυρήνας  των  σι ι τ ικών  θρησκευτ ικών  πρακτ ικών  και  δοξασιών .  

Οι  Σι ί τες  πιστεύουν  ότ ι  όταν  τέλε ιωσε  η  σειρά  των  ιμάμηδων  

που  κατάγονταν  από  τον  Αλή ,  θρησκευτ ικο ί  άνδρες ,  γνωστοί  

ως  muj tahids,  κέρδισαν  το  δικαίωμα  να  ερμηνεύουν  τη  

θρησκευτ ική ,  μυστ ική  και  νομική  γνώση  στην  ευρύτερη  

κοινότητα .  Οι  πιο  πολυμαθείς  από  αυτούς  τους  δασκάλους  

ε ίνα ι  γνωστοί  ως  ayato l lahs.127     

 

3.1.2.2 Σιιτ ική  νομολογία  και  θεμελιώδεις  δοξασίες  

 

 Οι  βασικές  πηγές  της  ισλαμικής  νομολογίας ,  ε ί τε  των  

Σουνιτών  ε ί τε  των  Σι ι τών ,  ε ίνα ι  το  Κοράνιο ,  η  Sunna (τα  ήθη  

του  Προφήτη  Μωάμεθ )  όπως  περιγράφεται  στα  hadi ths (τα  

ρητά  του  Προφήτη  και  των  συντρόφων  του ,  το  q iyas 

(αναλογία ) ,  το  i jma (ομοφωνία  γνώμης ) ,  και  το  i j t ihad (ατομική  

λογική ) .  Η  πρωταρχική  λε ιτουργία  των  πολυμαθών  

θρησκευτ ικών  ηγετών  ε ίναι  η  ερμηνε ία  του  Ισλαμικού  νόμου  

(Shar i  ‘a) .  Δεν  υπάρχουν  κωδικοποιημένοι  νόμοι  ούτε  στο  

Σουννιτ ικό  ούτε  στο  Σι ι τ ικό  Ισλάμ .  Υπάρχουν ,  όμως ,  πηγές  για  

την  ερμηνε ία  του  νόμου ,  και  αυτές  οι  πηγές  ε ίνα ι  παρόμοιες  

στους  Σουνίτες  και  στους  Σι ϊ τες .  Τα  σι ϊ τ ικά  hadi ths διαφέρουν  
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από  τα  σουννιτ ικά  hadi ths κυρίως  στο  ότ ι  περιλαμβάνουν  τα  

ρητά  των  σι ϊτών  ιμάμηδων ,  οι  οποίοι  θεωρήθηκαν  ότ ι  

εμπνεύστηκαν  από  το  Θεό .  Η  σι ϊ τ ική  νομική  ερμηνε ία ,  σε  

αντ ίθεση  με  τη  σουννιτ ική ,  επίσης  επιτρέπει  περισσότερη  

ανθρώπινη  λογική . 128   

 

3.1.2.3 Δωδεκαϊστικός  Σι ϊτ ισμός  

 

Ο  Δωδεκαϊστ ικός  Σι ϊ τ ισμός  –  ο  πιο  συνηθισμένος  τύπος  

Σι ϊ τ ισμού  σήμερα  –  ε ίνα ι  διάχυτος  στο  Ιράν ,  το  Ιράκ ,  το  Λίβανο  

και  το  Μπαχρέιν .  Οι  δωδεκαϊστες  δέχονται  μία  σειρά  από  

δώδεκα  αλάνθαστους  ιμάμηδες  που  κατάγονταν  από  τον  A l i  και  

πιστεύουν  ότ ι  ε ίχαν  διοριστε ί  θεϊκά  από  τη  γέννηση  τους .  Οι  

δώδεκα  ιμάμηδες  θεωρούνται  ως  προστάτες  της  πίστης  και  

ορισμένοι  ερμηνευτές  του  νόμου  και  της  θεολογίας .  Οι  

δωδεκαϊστές  πιστεύουν  ότ ι  ο  δωδέκατος  και  τελευταίος  από  

αυτούς  τους  ιμάμηδες  «εξαφανίστηκε» στα  τέλη  του  ένατου  

αιώνα .  Αυτός  ο  «Κρυμμένος  Ιμάμης» αναμένετα ι  να  γυρίσει  μια  

μέρα  γ ια  να  διο ικήσε ι  την  κοινότητα .  Ακολουθώντας  την  

εξαφάνιση  του  δωδέκατου  ιμάμη ,  όπως  υπογραμμίζε ι  ένας  

λόγιος ,  πολλοί  δωδεκαϊστές  «επέλεξαν  να  αποσυρθούν  από  την  

πολιτ ική  και  να  περιμένουν  ήσυχα  την  επιστροφή  του».  Αυτή  

θεωρείτα ι  ως  η  «ε ιρην ική» τάση  ανάμεσα  στους  δωδεκαϊστές .  

Το  ε ικοστό  αιώνα ,  με  τ ις  αλλαγές  στο  πολιτ ικό  τοπίο  της  Μέσης  

Ανατολής ,  εμφανίστηκε  μία  καινούργια  και  συναγωνιστ ική  

«δραστική» τάση  σε  συγκεκριμένες  ομάδες  δωδεκαϊστών ,  που  

ενσαρκώθηκεστον  μετέπειτα  θρησκευτ ικό  ηγέτη  του  Ιράν ,  τον  

Αγιατολαχ  Χομεϊν ί . 129 

Ο  ιρανικός  Σι ι τ ισμός  ήταν  ο  καταλύτης  για  την  μοναδική  

στον  μουσουλμανικό  κόσμο  αληθινή  Ισλαμική  επανάσταση .  

                                                 
128 Febe Armanios, ο.π., σ. 2 
129 Febe Armanios, ο.π., σ. 3 
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Πολλοί  όμως  δεν  πιστεύουν  ότ ι  ένας  ι κανός  μουσουλμάνος  

θρησκευτ ικός  λόγιος ,  ένας  faq ih ,  μπορεί  να  υποτάξε ι  τον  

ισλαμικό  ι ερό  νόμο  στ ις  συνεχώς  μεταβαλλόμενες  τάσεις  και  

υποδείξε ις  της  δημοκρατ ίας . 130 

 

3 .2 Η  ΓΕΝΝΗΣΗ  ΤΟΥ  ΙΡΑΝΙΚΟΥ  ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ  

 

Το  Ιράν ,  μια  χώρα  με  ιστορία  πάνω  από  3000 χρόνια ,  έχε ι  

μία  από  τ ις  πλουσιότερες  καλλιτεχν ικές ,  φιλολογικές  και  λόγιες  

γενεαλογίες  στη  Μέση  Ανατολή .  Αυτή  η  παράδοση  υπάρχε ι  

λόγω  της  συσσωρευμένης  συνε ισφοράς  των  Περσών  τεχν ιτών ,  

γνωστικών  και  ηδονιστ ικών  ποιητών ,  και  πολυμαθών  

ανθρώπων  της  φιλοσοφίας ,  της  επιστήμης  και  της  θρησκείας .  Η  

κάπως  περίπλοκη  πολιτ ική  κουλτούρα  και  η  έννοια  

αυτοπροσδιορισμού   ε ίνα ι  βαρέως   επηρεασμένη  από  α )  μία  

προ  –  ισλαμική  αντ ίληψη  της  ιραν ικής  ταυτότητας  που  

επικεντρώνονταν  στον  εθν ικ ισμό ,  β )  πνευματ ικά  δάνε ια  τα  

οποία  με  το  πέρασμα  του  χρόνου  συγκρούονταν  με  τη  

νεοτερικότητα  της  Δύσης ,  και  γ )  την  σύνδεση  με  το  μικρότερο  

παρακλάδι  του  Ισλάμ ,  γνωστό  ως  Σι ϊ τ ισμός .  Κάθε  ένα  από  αυτά  

τα  ρεύματα  λε ιτούργησε  ως  πρόσφορο  έδαφος  γ ια  τη  

διαμόρφωση  διάφορων  τύπων  πολιτ ικών  αισθημάτων  που  

ποίκ ιλαν  από  αντ ι  –  αραβικό  ιραν ικό  εθν ικ ισμό  ως  κοσμικό  

ανθρωπισμό  και  τελ ικά  ριζοσπαστικό  Σι ι τ ισμό . 131   

Η  αφετηρία  της  σύγχρονης  ιστορίας  του  ιραν ικού  κράτους  

μπορεί  να  εντοπιστε ί  στην  έναρξη  του  Β ’  Παγκοσμίου  Πολέμου .  

Παρόλο  που  το  κράτος  επισήμως  ακολουθούσε  μία  πολιτ ική  

ουδετερότητας  απέναντ ι  στην  παγκόσμια  σύρραξη ,  η  

γεωπολιτ ική  υπεραξία  αφ ’  ενός ,  και  οι  στενές  σχέσεις  του  

ιραν ικού  καθεστώτος  με  τη  ναζιστ ική  Γερμανία ,  οι  οποίες  δεν  
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εξαντλούνταν  μόνο  σε  οικονομικές  και  εμπορικές  σχέσε ις ,  αλλά  

και  το  πλούσιο  ιραν ικό  υπέδαφος  αφετέρου ,  οδήγησαν  σε  μία  

από  κοινού  βρετανο  –  σοβιετ ική  ε ισβολή  στο  Ιράν  στ ις  25 

Αυγούστου  του  1941 και  κατοχή  του  από  τ ις  χώρες  αυτές . 132 

Η  ε ίσοδος  των  Βρετανών  και  των  Σοβιετ ικών  στο  ιρανικό  

έδαφος  δημιούργησε  έντονες  εσωτερικές  αναταραχές  στη  δομή  

εξουσίας  του  κράτους .  Ενώ  επιφανε ιακά  η  πολιτ ική  ηγεσία  του  

Ιράν  έδε ιξε  προθυμία  να  συνεργαστε ί  τόσο  με  την  Μεγάλη  

Βρετανία  όσο  και  με  τη  Ρωσία ,  υπογε ίως  όμως  ξεκ ίνησε  μία  

σειρά  μυστ ικών  διαβουλεύσεων  ξεκ ίνησαν  με  το  Λευκό  Οίκο  και  

μάλιστα  με  τον  ίδ ιο  τον  Αμερικανό  Πρόεδρο ,  οι  οποίες  ε ίχαν  

απώτερο  σκοπό  την  ε ίσοδο  του  αμερικανικού  στρατού  στη  

χώρα  και  τη  δημιουργία  μίας  τρ ιμερούς  επιτροπής  ελέγχου  του  

Ιράν .  Την  ημέρα  της  ε ισβολής  των  βρετανο  -  σοβιετ ικών  

δυνάμεων  στο  Ιράν ,  ο  ίδ ιος  ο  Σάχης  απέστε ιλε  μήνυμα  στον  

πρόεδρο  των  ΗΠΑ ,  ζητώντας  την  επέμβαση  της  Αμερικής  ώστε  

να  μην  επιτραπούν  πολιτ ικές  διώξεις  εναντ ίον  του  ιρανικού  

λαού .  Στις  27 του  ίδ ιου  μήνα ,  ο  Ιρανός  Υπουργός  εξωτερικών  

σε  επιστολή  του  προς  τον  αμερικανό  ομόλογο  του  πίεσε  την  

"προστάτ ιδα  των  ανθρωπίνων  δικα ιωμάτων  και  την  

υποστηρικτή  της  ανεξαρτησίας  των  μικρών  και  ανίσχυρων  

κρατών ,  Αμερική ,  να  αναλάβει  τ ις  ευθύνες  της  απέναντ ι  στην  

βρετανο  -  σοβιετ ική  ε ισβολή  στο  Ιράν " . 133 

 Αν  και  ο  ίδ ιος  ο  Πρόεδρος  των  Ηνωμένων  Πολιτε ιών ,  

Roosevel t ,  θεωρούσε  πως  "το  Ιράν  δεν  ε ίνα ι  σημαντ ικό  γ ια  την  

άμυνα  των  Ηνωμένων  Πολιτε ιών " ,  εν  τούτο ις  η  παρουσία  του  

σοβιετ ικού  στρατού  από  τη  μία  στο  εσωτερικό  της  χώρας  και  τα  

νέα  δεδομένα  που  δημιούργησε  η  ιαπωνική  επίθεση  στο  Per l  

Harbor  με  τη  γερμανο  –  ι ταλ ική  κήρυξη  πολέμου  εναντ ίον  της  

χώρας  (11 Δεκεμβρίου  1941) ,  ε ίχε  ως  αποτέλεσμα  τα  πρώτα  

αμερικανικά  στρατεύματα  να  φτάσουν  στη  χώρα  το  Δεκέμβριο  

                                                 
132 Σπύρος Λίτσας, Φιλελεύθερη ΕΜΦΑΣΗ, τεύχος 21, Δεκέμβριος 2004, σ. 34 
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του  1942.  134 

 Το  Ιράν  κατέχε ι  μία  κεντρ ική  θέση  –  κυριολεκτ ικά  και  

συμβολικά  – στη  Μέση  Ανατολή ,  και  έτσι  οι  εσωτερικές  και  οι  

διεθνε ίς  του  σχέσε ις  έχουν  αντ ίκτυπο  στην   περιοχή  ως  σύνολο  

και  στα  συμφέροντα  των  Ηνωμένων  Πολιτε ιών  εκε ί . 135  

Με  το  τέλος  του  Β ’  Παγκοσμίου  Πολέμου ,  η  επιρροή  της  

Σοβιετ ικής  Ένωσης  στο  ανώτατο  ιραν ικό  πολιτε ιακό  επίπεδο  

ήταν  ελάχιστη  έως  μηδαμινή .  Η  κεντρ ική  πολιτ ική  του  

καθεστώτος  του  Σάχη  ήταν  απολύτως  συνδεδεμένη  με  τη  Δύση  

και  συγκεκριμένα  με  τα  συμφέροντα  των  Η .Π .Α .  Η  σοβιετ ική  

όμως  επιρροή  σε  πολιτ ικό  επίπεδο  στόχευε  και  αφορούσε  στη  

βάση  του  ιρανικού  πληθυσμού  και  συγκεκριμένα  στα  στοιχε ία  

της  ιραν ικής  κοινωνιολογικής  κλίμακας ,  τα  οποία  βρίσκονταν  

υπό  καθεστώς  απόλυτης  φτώχειας  και  εξαθλίωσης .  Το  

εσωτερικό  πολιτ ικό  σύστημα  του  Ιράν  κατά  τη  διάρκεια  των  

δεκαετ ιών  μετά  το  τέλος  του  Β ’  Παγκοσμίου  Πολέμου  και  μέχρι  

την  Ισλαμική  Επανάσταση  του  1979 θα  μπορούσε  να  

χαρακτηριστε ί  ως  μία  εκσυγχρονισμένη  μορφή  του  

μεσανατολικού  φεουδαρχισμού .  Η  αγροτ ική  τάξη  βρισκόταν  

στην  οικονομική  ανυποληψία  και  υπό  τον  απόλυτο  έλεγχο  των  

μεγαλοκτηματ ιών ,  ενώ  οι  κοινωνικές  συνθήκες  που  

χαρακτήριζαν  την  κοινωνική  «κάστα» των  πετρελαιο  –  εργατών  

δεν  βρίσκονταν  σε  καλύτερο  επίπεδο .  Ως  αποτέλεσμα  των  

εκρηκτ ικών  συνθηκών  στη  χώρα  αλλά  και  λόγω  της  παρουσίας  

του  Κόκκινου  Στρατού  στο  Ιράν ,  δημιουργε ίτα ι  με  την  απόλυτη  

στήριξη  του  Κρεμλίνου  το  Ιραν ικό  Κομμουνιστ ικό  Κόμμα  

(Tudeh) ,  το  οποίο  αν  και  δεν  καταφέρνει  να  λάβει  ευρε ία  

υποστήριξη  από  τη  συντηρητ ική  ιρανική  κοινωνία ,  εν  τούτοις  

έχε ι  μεγάλη  επιρροή  στο  εσωτερικό  της  ιραν ικής  νεολαίας ,  

δημιουργώντας  τα  πρώτα  ψήγματα  του  ιραν ικού  εθν ικ ισμού .  Ο  

ιραν ικός  εθν ικ ισμός  κ ινούνταν  ενάντ ια  στην  παρουσία  των  
                                                 
134 Σπύρος Λίτσας, ο.π., σ. 35 
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αμερικανικών  δυνάμεων  στο  εσωτερικό  της  χώρας  και  ζητούσε  

την  ανατροπή  του  Σάχη ,  απαιτώντας  μία  γεν ικευμένη  κοινωνική  

αναδιαμόρφωση  που  θα  συντελούσε  στην  άνοδο  του  βιοτ ικού  

επιπέδου  του  ιραν ικού  λαού  και  στη  χάραξη  μίας  εξωτερικής  

πολιτ ικής  που  δεν  θα  ακολουθούσε  τη  Δύση .  Η  άνοδος  του  

εθνικ ισμού  συνδέθηκε  απευθε ίας  με  μία  αναζωπύρωση  του  

θρησκευτ ικού  συναισθήματος  των  πολιτών ,  που  ταυτοχρόνως  

με  τα  κοινωνικά  αιτήματα  τους  τοποθέτησαν  και  την  

θρησκευτ ική  πίστη  στο  κέντρο  των  πολιτ ικών  τους  «πιστεύω». 

Με  τον  τρόπο  αυτό ,  οδηγούμαστε  κατά  τη  διάρκεια  της  

δεκαετ ίας  του  ’60 στην  άνοδο  του  πολιτ ικού  Ισλάμ  στο  Ιράν  

που  δανε ίζετα ι  τα  κομμουνιστ ικά  κοινωνικά  αιτήματα  γ ια  

αναδιανομή  της  γης  και  για  ανατροπή  του  Σάχη ,  κατηγορώντας  

τον  ότ ι  ε ίναι  πράκτορας  της  χριστ ιανικής  Δύσης  και  επιδιώκε ι  

την  αποσύνδεση  του  ιραν ικού  λαού  από  την  θρησκε ία  των  

προγόνων  του .  Ως  αποτέλεσμα ,  έχουμε  την  σταδιακή  

αποδυνάμωση  των  κομμουνιστών  στο  Ιράν ,  στοιχε ίο  που  

εν ισχύεται  και  από  το  ότ ι  το  Ι .Κ .Κ .  κηρύχθηκε  παράνομο  από  

τον  ίδ ιο  τον  Σάχη  το  1952,  και  την  ταυτόχρονη  εν ίσχυση  του  

πολιτ ικού  Ισλάμ  ,που  ως  οργανωμένο  κίνημα  αναζητά  πλέον  

ένα  πιο  εν ισχυμένο  ρόλο  στο  εσωτερικό  της  χώρας .  136 

Στις  αρχές  της  δεκαετ ίας  του  1960,  όταν  η  εξουσία  του  

Σάχη  έγ ινε  πιο  αυταρχική  και  σκληρή ,  αυξήθηκε  η  πικρία  που  

έν ιωθε  ο  λαός .  Έμοιαζε  να  υπάρχουν  δύο  μέτρα  και  δύο  

σταθμά .  Η  Αμερική  διακήρυττε  περήφανα  την  πίστη  της  στην  

ελευθερία  και  τη  δημοκρατ ία ,  όμως  την  ίδ ια  στιγμή  υποστήριζε  

ένθερμα  έναν  Σάχη  που  απαγόρευε  κάθε  αντ ίδραση  στην  

πολιτ ική  του  και  στερούσε  από  τους  Ιρανούς  βασικά  ανθρώπινα  

δικαιώματα .  Μετά  το  1953 το  Ιράν  έγ ινε  προνομιούχος  

σύμμαχος  της  Αμερικής .  Ως  σημαντ ική  πετρελαιοπαραγωγική  

χώρα ,  το  Ιράν  αποτελούσε  θαυμάσια  αγορά  των  αμερικανικών  

υπηρεσιών  και  της  τεχνολογίας .  Οι  Αμερικανοί  θεωρούσαν  το  
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Ιράν  οικονομικό  χρυσωρυχε ίο  και ,  όσο  περνούσαν  τα  χρόνια ,  οι  

Ηνωμένες  Πολιτε ίες  επαναλάμβαναν  τα  παλιά  πολιτ ικά  μοτ ίβα  

που  ε ίχαν  χρησιμοποιήσε ι  οι  Βρετανοί :  επιθετ ική  τακτ ική  στην  

αγορά  πετρελαίου ,  υπερβολική  επιρροή  στο  μοναρχικό  

πολίτευμα ,  απαίτηση  για  διπλωματ ική  ασυλία ,  παραχωρήσεις  

και  προνόμια  στ ις  επιχε ιρήσεις  και  το  εμπόριο  και  μία  

συγκαταβατ ική  στάση  απέναντ ι  στους  ίδ ιους  τους  Ιρανούς .  

Αμερικανοί  επιχε ιρηματ ίες  και  σύμβουλοι  ε ισέρευσαν  στη  χώρα  

και  κέρδισαν  πάρα  πολλά  χρήματα .  Υπήρχε  μία  καταφανέστατη  

αντ ίθεση  ανάμεσα  στη  δική  τους  ζωή  και  σε  εκε ίνη  που  ζούσαν  

οι  περισσότεροι  Ιρανοί :  οι  πρώτοι  ζούσαν  απομονωμένοι  από  

τον  κόσμο  και ,  επειδή  τα  συμβόλαια  εργασίας  τους  συνδέονταν  

με  τη  βασιλ ική  εξουσία ,  ταυτ ίστηκαν  μοιραία  με  το  καθεστώς .  

Ήταν  μία  κοντόφθαλμη ,  ιδ ιοτελής  πολιτ ική  που  τελ ικά  θα  

προσέδιδε  στ ις  Ηνωμένες  Πολιτε ίες  έναν  δαιμονικό  

χαρακτήρα . 137  

Στο  Ιράν  επικρατούσε  μία  πόλωση  :  κάποιοι  ωφελήθηκαν  

από  την  οικονομική  άνθηση  που  έφεραν  οι  Αμερικανοί ,  η  

συντριπτ ική  πλειοψηφία  όμως  έμε ινε  πίσω .   

Οι  ι ερατ ικοί  κύκλοι  αποκτούν  όλο  και  μεγαλύτερη  

απήχηση  και  διαμαρτύρονται  ενάντ ια  στη  δυτ ικοποιηση  της  

χώρας  και  τη  σημασία  που  αποκτούν  τα  ξένα  συμφέροντα .  Στο  

τέλος  του  1977,  εμφανίζετα ι  επίσης  κάποια  αναταραχή  στα  

πανεπιστήμια . 138 

Τρεις  μεγάλες  κατηγορίες  αντ ιπολίτευσης  διακρίνονται  

στ ις  αρχές  του  1978:  

-  Οι  επαναστάτες ,  στους  οποίους  ανήκουν  το  Τουντέχ  

(Κομμουνιστ ικό  Κόμμα )  και  διάφορες  ακροαριστερές  ομάδες ,  

ορισμένες  από  τ ις  οποίες  ε ίχαν   προσφύγει  στον  ένοπλο  αγώνα  

από  το  1970.  
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-  Οι  φιλελεύθεροι ,  που  στρατολογούνται  κυρίως  μεταξύ  των  

εκδυτ ικ ισμένων  διανοουμένων  και  δηλώνουν  οπαδοί  του  

Εθνικού  Μετώπου  του  Μοσαντέχ ,  

-  και  οι  θρησκευτ ικο ί  από  τους  οποίους  άλλοι  πρόσκε ιντα ι  στο  

Εθνικό  Μέτωπο  και  άλλοι  ε ίναι  ένοπλες  ομάδες  που  

χρησιμοποιούν  τ ις  ίδ ιες  μεθόδους  με       τους  ομολόγους  τους  

της  άκρας  αριστεράς .  

 Κοινό  σημε ίο  όλων  ε ίναι  η  καταγγελ ία  των  ξένων  

επεμβάσεων  και  ο  Σάχης  ε ίνα ι  γ ι ’  αυτούς  πράκτορας  των  

Ηνωμένων  Πολιτε ιών . 139  

 Στις  7  Ιανουαρίου   1978,  ξεσπούν  διαδηλώσεις  στην  Κομ .  

Οι  διαδηλωτές  δηλώνουν  οπαδοί  του  Αγιατολαχ  Χομεϊν ί  ,  που  

ζε ι  τότε  εξόριστος  στο  Ιράκ  και  καταγγέλλε ι  εδώ  και  πάνω  από  

δεκαπέντε  χρόνια  τον  Σάχη .  Στις  16 Ιανουαρίου  1979,  ο  Σάχης  

εγκαταλε ίπε ι  το  Ιράν . 140 

Όπως  ε ίδαμε ,  η  πρόσδεση  του  Ιράν  στο  άρμα  της  

αμερικανικής  εξωτερικής  πολιτ ικής ,  ο  ρόλος  της  Σοβιετ ικής  

Ένωσης  ως  παράγοντας  στήριξης  του  Ιρανικού  Κομουνιστ ικού  

Κόμματος ,  αλλά  και  ο  έντονος  επηρεασμός  των  χαμηλών  

κοινωνικών  στρωμάτων  της  χώρας  από  τη  θρησκε ία ,  

δημιουργούν  το  γόνιμο  έδαφος  για  την  εμφάνιση  του  πολιτ ικού  

Ισλάμ  στη  χώρα .  Ο  συγκερασμός  όλων  των  παραπάνω  

στοιχε ίων  οδήγησαν  στην  πτώση  του  Σάχη  και  στη  δημιουργία  

της  πρώτης  ισλαμικής  κυβέρνησης ,  στ ις  11 Φεβρουαρίου  του  

1979.141 

Σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα  δημιουργούνται  νέες  δομές  

:  ισλαμικά  δικαστήρια ,  ένοπλες  μιλ ίτσ ιες  (οι  pas-darans – οι  

«Φρουροί  της  Επανάστασης») ,  και  στ ις  31 Μαρτίου  υιοθετε ίτα ι  

με  δημοψήφισμα ,  η  αρχή  της  εγκαθίδρυσης  μιας  « Ισλαμικής  

Δημοκρατ ίας».  Το  νέο  καθεστώς  χαρακτηρίζετα ι  από  τη  
                                                 
139 Jean-Marc Balencie Arnaud de La Grange, ο.π., σ. 442 
140 Jean-Marc Balencie Arnaud de La Grange, ο.π., σ. 442 
141 Σπύρος Λίτσας, ο.π., σ. 37 
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συλλογικότητα  της  εξουσίας  που  ενσαρκώνει  το  ζεύγος  

Πρόεδρος  της  Δημοκρατ ίας  /  Οδηγός  της  Επανάστασης .  

Μοιάζε ι  με  μία  κληρικαλ ιστ ική  Δημοκρατία ,  που  στηρίζετα ι  τόσο  

στη  θρησκευτ ική  νομιμότητα  (Οδηγός  της  επανάστασης  και  

θρησκευτ ικο ί  θεσμοί )  όσο  και  σε  μία  δημοκρατ ική  νομιμότητα  

(μέσω  της  κυβέρνησης  και  του  κοινοβουλίου ,  που  ανανεώνεται  

σε  τακτά  διαστήματα  με  μία  εκλογική  διαδικασία  που  διαξάγεται  

με  σχετ ικά  ελεύθερο  και  διαφανή  τρόπο ,  που  παρόμοιος  του ,  

από  αυτήν  την  άποψη ,  δεν  συναντάται  σε  ολόκληρη  τη  Μέση  

Ανατολή . 142 

 

 

3 .3  Ο  ΑΓΙΑΤΟΛΑΧ  ΧΟΜΕΪΝΙ  ΚΑΙ  Η  ΙΣΛΑΜΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  
ΤΟΥ  1979 

  

 Η  ιραν ική  επανάσταση  του  1979 υπήρξε  η  τελευταία  από  

τ ις  μεγάλες  σύγχρονες  κοινωνικές  επαναστάσεις ,  όπως  αυτές  

τ ις  Γαλλίας  και  τ ις  Ρωσίας .  Όμως ,  ήταν  και  μία  ιδ ιόμορφη  

επανάσταση  σε  τουλάχιστον  τρ ία  σημεία  :  1)  ε ίναι  η  πρώτη  

επανάσταση  στην  οποία  η  κυρίαρχη  ιδεολογία ,  οι  τρόποι  

οργάνωσης  και  τα  ηγετ ικά  στελέχη  ήταν  θρησκευτ ικά  στη  

μορφή  και  την  φιλοδοξία  τους .  2)  ήταν  η  πρώτη  σύγχρονη  

επανάσταση  που  οδήγησε  στην  εγκαθίδρυση  μιας  θεοκρατ ίας ,  

ενώ  όλες  οι  υπόλοιπες  νεότερες  επαναστάσε ις  ήταν  εναντ ίον  

του  κράτους  και  της  θρησκε ίας ,  και  3)  η  μόνη  σύγχρονη  

κοινωνική  επανάσταση  στην  οποία  οι  χωρικοί  και  οι  άτακτο ι  

στρατ ιώτες  των  αγροτ ικών  περιοχών  έπαιξαν  έναν  περιθωριακό  

ρόλο . 143 

Ο  Αγιατολαχ  Ρουχολά  Μουσαβί  Χομεϊν ί  (ή  αλλιώς  Ιμάμ  

Χομεϊν ί )  θεωρείτα ι  ο  σημαντ ικότερος  μεταρρυθμιστής  στη  

                                                 
142 Jean-Marc Balencie Arnaud de La Grange, ο.π., σ. 443 
143 Mehhrzad Boroujerdi, ο.π., σ. 16 
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σύγχρονη  ισλαμική  ιστορία  και  ο  θεμελ ιωτής  της  Ισλαμικής  

Δημοκρατ ίας  του  Ιράν .  Γεννήθηκε  στ ις  24 Σεπτεμβρίου  του  

1902 (20 του  μηνός  Jamadi  a l  –  Akhi r  1320)  στην  πόλη  Χομέιν  

του  κεντρ ικού  Ιράν  κατά  την  επέτε ιο  της  γέννησης  της  Χαζράτ  –  

ε  Φατεμέ ,  κόρης  του  προφήτη  του  Ισλάμ  Χαζράτ  – ε  

Μοχάμμαντ . 144 

Το  1963 εμφανίζονται  διάφορα  κινήματα  φυλετ ικής  

εξέγερσης  στην  επαρχία  Φαρς .  Οι  θρησκευτ ικο ί  υπεύθυνοι  

παίζουν  κεντρικό  ρόλο  στην  αντ ίδραση  ενάντ ια  στ ις  

μεταρρυθμίσεις  του  Σάχη ,  και  ιδ ια ί τερα  την  αγροτ ική ,  η  οποία  

αποφασίζετα ι  παρά  την  αντ ίθεση  του  σι ι τ ικού  κλήρου .  Στις  5  

Ιουνίου ,  ο  εκπρόσωπος  τους ,  Αγιατολαχ  Ρουχολάχ  Χομεϊν ί ,  

φυλακίζεται .  Απελευθερώνεται  μετά  από  μερικούς  μήνες  και  

συνεχίζε ι  την  πολιτ ική  του  δραστηριότητα .  Στη  συνέχε ια  

απελαύνετα ι  στην  Τουρκία ,  απ ’  όπου  περνά  στο  Ιράκ .  Όταν  το  

1965 προσκαλε ίτα ι  στη  Νατζάφ  γ ια  να  διδάξε ι  Θεολογία ,  

θεωρείτα ι  από  τους  κυριότερους  θρησκευτ ικούς  σι ί τες  ηγέτες .  

Το  1978,  εκδιώκεται  από  το  Ιράκ  και  καταφεύγε ι  στη  Γαλλία  

όπου  εμφανίζεται  ως  ηγέτης  της  αντ ιπολίτευσης  κατά  του  Σάχη .  

Την  1η  Φεβρουαρίου  1979 επιστρέφει  στην  Τεχεράνη  όπου  

επιθυμε ί  να  παραμείνε ι  υπεράνω  της  πολιτ ικής  και  ζητά  από  

τους  άλλους  Αγιατολαχ  να  μην  καταλαμβάνουν  επίσημες  

θέσε ις .  Όμως ,  μετά  τ ις  αιματηρές  επιθέσε ις  του  καλοκαιρ ιού  

1981,  κατά  τη  διάρκεια  των  οποίων  αποδεκατ ίστηκε  το  γεν ικό  

επιτελε ίο  του  Κόμματος  της  Ισλαμικής  Δημοκρατ ίας  (PRI)  και  η  

κυβέρνηση ,  ο  ιμάμης  Χομεϊν ί  αφήνε ι  τους  ιμάμηδες  να  πάρουν  

στα  χέρια  τους  τα  ι ν ία  του  κράτους . 145  

Στη  Νατζάφ ,  ο  Χομεϊν ί  τελε ιοποίησε  την  πολιτ ική  θεωρία  

του  για  μία  καθοδηγούμενη  από  τον  κλήρο  ισλαμική  

επανάσταση .  Ήταν  μία  λαμπρή  καινοτομία ,  που  μεταμορφώνει  

την  προνομιούχα  θέση  τω  ν  Σι ι τών  κληρικών  σε  μία  
                                                 
144 Ευάγγελος Βενέτης, «Η επίδραση της σκέψης του Αγιατολλά Χομεϊνί στο σηιτικό Ιράκ», 
Σημείωμα για τη Μέση Ανατολή, Οκτώβριος 2006, Τεύχος 11, σ. 17 
145 Jean-Marc Balencie Arnaud de La Grange, ο.π., σ. 443 
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οργανωμένη  εμπροσθοφυλακή  που  παρακινούσε  τ ις  μάζες  να  

βγουν  στους  δρόμους .  Παρόλο  που  ο  Χομεϊν ί  έλπιζε  ότι  μία  

Ισλαμική  Επανάσταση  θα  εξαπλωνόταν  σε  όλη  τη  Μέση  

Ανατολή ,  ο  Αραβικός  Σουννιτ ικός  κόσμος  δεν  κυριεύτηκε  από  

το  κάλεσμα  του  σε  ένοπλη  αντ ίσταση  ενάντ ια  στους  

υποστηριζόμενους  από  την  Αμερική  βασιλ ιάδες  και  δικτάτορες  

της  περιοχής .  Παρόλο  που  εντυπωσιάστηκε  από  την  επιτυχία  

του  Χομεϊν ί—η  Σουννιτ ική  Μουσουλμανική  Αδελφότητα ,  η  

μητέρα  όλων  των  σουννιτ ικών  φονταμενταλιστ ικών  κ ινημάτων ,  

ονε ιρευόταν  δεκαετ ίες  νωρίτερα  την  ανατροπή  των  άδικων  

μουσουλμάνων  διο ικητών—Σουνίτες  στρατ ιωτ ικο ί  δεν  

μπορούσαν  να  συγχωρήσουν  τους  υπαιν ιγμούς  του  Χομεϊν ί  για  

τον  «Κρυμμένο  Ιμάμη» και  το  γεγονός  ότ ι  οι  αρμοδιότητες  του  

και  ο  τ ί τλος  του   (Ο  Χομεϊν ί  πάντα  ονομαζόταν  Ιμάμης  στο  

Ιράν )  του  ανατέθηκαν  με  υπερφυσικό  τρόπο .  Το  μέγα  σχίσμα  

του  Ισλαμικού  πολιτ ισμού ,  μεταξύ  των  Σουνιτών  και  των  

Σι ι τών ,  που  κυριαρχούν  μόνο  στο  Ιράν ,  το  Ιράκ ,  και  το  Λίβανο ,  

καλά  κρατε ί . 146 

Η  θρησκευτ ικο  –  πολιτ ική  σκέψη  του  Ιμάμ  Χομεϊν ί  

συμπυκνώνεται  στα  παρακάτω  σημεία  :  Αντ ι τ ιθέμενος  στην  

εντατ ική  εκδυτ ικοποίηση  της  ιρανικής  κοινωνίας  από  την  

κυβέρνηση  του  βασιλ ιά  του  Ιράν  Σάχη  Μοχάμμαντ  Ρεζά  

Παχλαβί ,  ο  Χομεϊν ί  θεώρησε  την  εν  λόγω  εκδυτ ικοποίηση  ως  

πολιτ ικό  επεκτατ ισμό  της  Δύσης ,  και  δη  των  Ηνωμένων  

Πολιτε ιών ,  σε  βάρος  του  Ιράν  και  του  ισλαμικού  κόσμου .  

Απότοκο  της  εποχής  της  αποικ ιοκρατ ίας ,  ο  επεκτατ ισμός  

αυτός ,  κατά  το  Χομεϊν ί ,  σήμαινε  την  ταυτόχρονη  αλλοίωση  και  

αφανισμό  των  ισλαμικών  δογματ ικών  αρχών  και  ιδεωδών . 147 

Κατά  το  Χομεϊν ί  και  αναφορικά  με  τον  ισλαμικό  κόσμο ,  

δύο  ε ίνα ι  τα  κύρια  σημεία  :  1)  Προέχε ι  η  ενότητα  του  συνόλου  

του  ισλαμικού  κόσμου  (Ούμμα )  που  ε ίνα ι  δια ιρεμένος  σε  έθνη  –  

                                                 
146 Reuel Marc Gerecht, ο.π., σ. 32 
147 Ευάγγελος Βενέτης, ο.π., σ. 17 
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κράτη .  Η  διαφορά  μεταξύ  Σηιτών  και  Σουνιτών  θα  πρέπει  να  

θεωρείτα ι  ελάσσονος  σημασίας ,  καθώς  προέχει  η  ακεραιότητα  

του  Ισλάμ .  2)  Το  Ισλάμ  ως  θρησκε ία  θα  πρέπει  να  ε ίναι  

άρρηκτα  συνδεδεμένο  με  την  πολιτ ική ,  αλλιώς  η  ενότητα  του  

ισλαμικού  κόσμου  δεν  μπορεί  να  επιτευχθε ί .  Είναι  γνωστή  η  

έκφραση  του  ότι  «το  Ισλάμ  χωρίς  την  πολιτ ική  ε ίναι  μηδέν».148  

Ο  Αγιατολαχ  Χομεϊν ί  χρησιμοποίησε  Σι ι τ ικό  συμβολισμό  

γ ια  να  επικοινωνήσει  με  τ ις  μάζες  του  Ιράν .  Κανονικά ,  ο  

Χομεϊν ί  σύγκρινε  το  μισητό  Σάχη  με  τον  Yazid,  τον  Ουμαγιάντ  

χαλίφη  που  διέταξε  τη  σφαγή  του  πολυαγαπημένου  Hussein  

Κατά  συνέπεια ,  ο  αγώνας  του  Χομεϊν ί  μεταφράστηκε  σε  μία  

αρχέτυπη  σύγκρουση  μεταξύ  θείας  δικαιοσύνης  και  θανάσιμης  

τυραννίας .  Ο  ιρανός  Σάχης  ε ίχε  επιδιώξει  των  εκμοντερνισμό  

της  χώρας  του  το  ταχύτερο  δυνατό  με  τη  βοήθε ια  των  

κατακόρυφα  αυξανομένων  εσόδων  από  το  πετρέλαιο .  Γι ’  αυτό  

ε ίχε  καλέσε ι  ένα  μεγάλο  αριθμό  από  Δυτικούς  τεχν ικούς  στο  

Ιράν .  Κατά  κάποια  ε ιρωνεία ,  αυτό  έδωσε  τροφή  στ ις  αξιώσεις  

του  Χομεϊν ί  πως  ο  παραδοσιακός  Ισλαμικός  πολιτ ισμός  

ανταλλασσόταν  με  μία  βρόμικη  Δυτική  σούπα .  Το  αποτέλεσμα  

ήταν  η  Ιρανική  επανάσταση  του  1979.  Ο  Χομεϊν ί  ανήλθε  στην  

εξουσία  ανάμεσα  σε  ε ικοτολογίες  πως  αυτός  ε ίνα ι  ο  

αντ ιπρόσωπος  του  Κρυμμένου  Ιμάμη  των  Σι ι τών . 149 

Σε  σχέση  με  το  σηιτ ικό  Ισλάμ ,  η  διδασκαλία  του  Ιμάμ  

Χομεϊν ί  ε ίνα ι  επίσης  ρηξ ικέλευθη  σχετ ικά  με  το  ρόλο  του  

σηιτ ικού  ι ερατε ίου  :  Η  γεν ική  κοσμοθεωρία  των  Σηιτών  

βασίζετα ι  στην  αναμονή  του  Δωδέκατου  Απόστολου ,  του  

Μαχντ ί ,  ο  οποίος  θα  αποδώσει  δικαιοσύνη  την  Ημέρα  της  

Κρίσης .  Ενώ  παραδοσιακά  το  ι ερατε ίο  διαδραματ ίζε ι  

συμβουλευτ ικό  νομικο  – θρησκευτ ικό  ρόλο  στην  ζωή  των  

πιστών  και  δεν  αναμιγνύεται  στην  πολιτ ική ,  ο  Χομεϊν ί  θεωρεί  

απαραίτητη  την  ανάμειξη  του  ι ερατε ίου  στα  κοινά  και  τη  

                                                 
148 Ευάγγελος Βενέτης, ο.π., σ. 17 
149 Ward Mc Afee, ο.π., σ. 263 
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διακυβέρνηση  του  κράτους .  Η  εν  λόγω  μεταρρύθμιση  κρίνετα ι  

απαραίτητη  λόγω  του  ζωτ ικού  κινδύνου  που  αντ ιμετωπίζε ι  το  

σηιτ ικό  Ισλάμ  από  τον  δυτ ικό  επεκτατ ισμό .  Η  εν  λόγω  θεωρεία  

ονομάζεται  «velayat  – e faqih» (κατά  λέξη  η  υποστήριξη  /  

συντροφικότητα  του  νομομαθούς ,  δηλ .  Η  εποπτε ία  που  πρέπει  

να  ασκεί  η  κορυφαία  ι ερατ ική  μορφή  στην  πολιτ ική  ζωή  των  

μουσουλμάνων  εν  τη  απουσία  του  Προφήτη  του  Ισλάμ ,  

Muhammad,  και  εν  αναμονή  του  Δωδέκατου  Αποστόλου ,  

Mahdi) . 150  

Οι  ανωτέρω  απόψεις  του  Χομεϊν ί  τον  έφεραν  σε  

σύγκρουση  με  το  μεταρρυθμιστή  Σάχη .  Μετά  από  προσωρινή  

φυλάκιση ,  ο  Χομεϊν ί  εξορίστηκε  στ ις  4  Νοεμβρίου  1964 στην  

Τουρκία  και  στις  5  Σεπτεμβρίου  1965 μεταφέρθηκε  στην  ι ερή  

πόλη  Νατζάφ  του  Ιράκ ,  όπου  και  παρέμε ινε  για  δεκατρ ία  

χρόνια ,  έως  το  καλοκαίρ ι  του  1978.  Η  13χρονη  παραμονή  του  

Χομεϊν ί  στο  Ιράκ  έχε ι  συσχετ ισθε ί  απόλυτα  με  την  πολιτ ική  του  

δράση  αναφορικά  με  την  αλλαγή  του  πολιτ ικού  σκηνικού  στο  

Ιράν  και  την  πτώση  του  Σάχη  το  1979.  Είναι  αλήθεια  ότ ι  ο  

Αγιατολλά  Χομεϊν ί  βρήκε  πρόσφορο  έδαφος  στη  Νάτζαφ  για  την  

προώθηση  των  ιδεών  του  στο  γε ιτον ικό  Ιράν .  Ιδρύοντας  ένα  

σπάνιας  ακρίβε ιας  και  οργάνωσης  δίκτυο  μεταφοράς  ιδεών ,  

αντ ιλήψεων  και  αγαθών ,  ο  Χομεϊν ί  εργάσθηκε  ακαταπόνητα  και  

με  επιτυχ ία  για  την  υλοποίηση  της  Ισλαμικής  επανάστασης  στο  

Ιράν . 151 

Στις  15 Δεκεμβρίου  1982,  ένα  διάταγμα  του  Χομεϊν ί  

αναγγέλλε ι  την  ίδρυση  ενός  κράτους  δικαίου .  Στις  4  Ιουνίου  

1989,  όμως ,  πεθαίνε ι  χωρίς  να  έχε ι  ρυθμίσει  το  πρόβλημα  της  

διαδοχής  του . 152 Εν  αντ ιθέσε ι  προς  την  γαλλική  και  την  

αμερικανική  επανάσταση ,  η  ισλαμική  επανάσταση  ε ίχε  έναν  

κύριο  υποκινητή :  τον  ιδρυτή  της  Ισλαμικής  Δημοκρατίας  του  

Ιράν ,  τον  Αγιατολαχ  Χομεϊν ί ,  μία  από  τ ις  πλέον  περίπλοκες  
                                                 
150 Ευάγγελος Βενέτης, ο.π., σ. 17 
151 Ευάγγελος Βενέτης, ο.π., σ. 17  
152 Jean-Marc Balencie Arnaud de La Grange, ο.π., σ. 443 
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πολιτ ικές  φυσιογνωμίες  του  20ο υ  αιώνα ,  οποίος ,  παρ ’  ότ ι  

δημιούργησε  ένα  νέο  καθεστώς  στο  Ιράν  –  υπόλογο  για  

πάμπολλες  παραβιάσεις  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων ,  βρήκε  

περισσότερους  από  10 εκατομμύρια  Ιρανούς  να  σπαράζουν  

στους  δρόμους  της  βουτηγμένης  στο  πένθος  Τεχεράνης  την  

ημέρα  του  θανάτου  του . 153 

Η  ιδ ιομορφία  του  δόγματος  του  Χομεϊν ί  ε ίναι  ότ ι  η  

πολιτ ική  εξουσία  που  μπορεί  να  ασκε ί  η  κυβέρνηση  αντ ί  για  τον  

ιμάμη  έχε ι  υποχρεωτικά  θρησκευτ ικό  χαρακτήρα .  Στο  σύστημα  

διακυβέρνησης  που  υιοθετήθηκε  στο  Ιράν ,  υπό  την  ηγεσία  του  

Χομεϊν ί ,  το  υψηλότερο  αξίωμα  θα  πρέπει  οπωσδήποτε  να  το  

κατέχε ι  ένας  θρησκευτ ικός  ηγέτης . 154 

Ουδείς  μπορεί  να  παραγνωρίσε ι  ότ ι  η  ισλαμική  

επανάσταση  σηματοδότησε  μία  από  τ ις  πλέον  κομβικές  στιγμές  

και  με  ιδ ια ίτερα  μεγάλη  επιρροή  της  σύγχρονης  πολιτ ικής  

ιστορίας ,  καθώς  επίσης  και  το  ότ ι  ο  εμπνευστής  της  κατόρθωσε  

να  συσπειρώσει  τους  Ιρανούς  ενάντ ια  σε  ό ,τ ι  θεωρούσε  πως  

απειλε ί  την  εθν ική  και  θρησκευτ ική  τους  ταυτότητα .  Οι  

ιστορικοί  αναγνωρίζουν  την  εκπληκτ ική  δια ίσθηση  ενός  

ανθρώπου  που ,  παρ ’  ότ ι  ποτέ  δεν  υπήρξε  υπέρμαχος  του  

διαλόγου ,  ωστόσο  μιλούσε  με  απλότητα  και  αμεσότητα  

κατευθείαν  στ ις  καρδιές  των  συμπατριωτών  του  και  

διακατεχόταν  από  την  έμφυτη  πεποίθηση  ότ ι  ένας  κληρικός  

πρέπει  να  ε ίναι  κάτ ι  παραπάνω  από  το  πρόσωπο  που  οδηγε ί  

τους  πιστούς  γ ια  προσευχή .  Ο  ίδ ιος  εξάλλου  φρόντ ιζε  να  

δηλώνει  συχνά  :  «Πολιτ ική  και  θρησκε ία  ε ίναι  το  ένα  και  το  

αυτό».155     

Ο  Χομεϊν ί  έκανε  αυτό  που  πολλοί  θρησκευτ ικο ί  λόγιο ι  

μέσα  στους  αιώνες  ονε ιρεύονταν .  Ανέτρεψε  έναν  

τύραννο .owned a tyrant .  Σουνίτες  και  Σι ί τες  θεολόγοι  

                                                 
153 Το ΒΗΜΑ, 28/07/2002, σ. Υ02, Κωδικός άρθρου Β13623Υ021, ID 247408 
154 Jean-Marc Balencie Arnaud de La Grange, ο.π., σ. 443 
155 Το ΒΗΜΑ, ο.π. 
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συζήτησαν  πολλές  φορές  της  ιδέα  της  νόμιμης  διο ίκησης .  Η  

συζήτηση  ήταν  κοινή  επειδή  η  πραγματ ικότητα  συχνά  διαψεύδε ι  

και  τ ις  πιο  μικρές  προσδοκίες the d iscuss ion.  Ο  ιδρυτής  της  

Ισλαμικής  Δημοκρατ ίας  έδε ιξε  ότ ι  ένας  βασιλ ιάς  μπορεί  να  

κληθε ί  να  λογοδοτήσει .  Η  ιδέα  της  δικαιοσύνης—ότ ι  όλοι  οι  

άνθρωποι ,  ε ί τε  ε ίναι  ευγεν ικής  ή  ταπεινής  καταγωγής ,  πρέπει  

να  ζουν  σύμφωνα  με  τον  ίδ ιο  νόμο—ε ίναι  ελαστ ική  στην  

ισλαμική  ιστορία .  Ο  Χομεϊν ί  μπορεί  να  έγ ινε  ο  ίδ ιος  τύραννος  

και  να  πρόδωσε  την  προσωπική  του  υποχρέωση  να  ζε ι  κάτω  

από  το  νόμο ,  αλλά  για  μία  καταπληκτ ική  στ ιγμή ,  στα  μάτ ια  των  

κληρικών  που  ήταν  πολιτ ικά  αντ ίθετο ι  και  απωθούνταν  από  τ ις  

αξίες  και  τη  ρητορική  του  Χομεϊν ί ,  απέδωσε  κριτ ική . 156 

Ο  θάνατος  του  ήταν  ημέρα  πένθους  γ ια  τον  ιραν ικό  λαό  

που  λάτρεψε  σαν  επίγε ιο  σωτήρα  του  τον  αγέλαστο  ιμάμη ,  

ανατροπέα  της  αμερικανόφιλης  μοναρχίας  του  Σάχη  και  ιδρυτή  

του  πρώτου  θεοκρατ ικού  πολιτ ικού  συστήματος .  «Αυτή  δεν  

ε ίνα ι  μία  συνηθισμένη  κυβέρνηση» ε ίχε  διακηρύξε ι .  «Είναι  η  

κυβέρνηση  του  Θεού».  Κάτ ι  που  σήμαινε  ότ ι  όποιος  αντ ιτ ίθετα ι  

στην  κυβέρνηση ,  αντ ιτ ίθεται  στο  Θεό ,  διαπράττε ι  με  άλλα  λόγια  

βλασφημία . . . 157 

Ο  Χομεϊν ί  ήταν  ένας  από  τους  πιο  δυναμικούς  ηγέτες  του  

ισλαμικού  κόσμου  στα  χρόνια  μας .  Ο  Χομεϊν ί  στα  μηνύματα  του  

τόν ιζε  την  ισλαμική  πίστη ,  με  έναν  παραδοσιακό  και  ίσως  

φονταμενταλ ιστ ικό  τρόπο ,  και  σχεδόν  πάντα  αναφερόταν  στους  

«δίδυμους  Σατανάδες»,  την  Δύση  και  την  Ανατολή . 158 

Ο  μέγας  Αγιατολαχ  Ρουχολάχ  Χομεϊν ί ,  ο  οποίος  κατά  τη  

διάρκε ια  της  Ιρανικής  Επανάστασης  ήταν  ο  Mar ja-e-Taql id  με  

τον  μεγαλύτερο  αριθμό  ακολούθων  στον  κόσμο  του  

δωδεκαϊστ ικού  Σι ι τ ισμού ,  ε ισήγαγε  ένα  εντελώς  καινούργιο  

δόγμα :  το  Velayat-e-Faqih ή  «Αντ ιβασιλε ία  των  Νομικών».   

                                                 
156 Reuel Marc Gerecht, ο.π., σ. 33 
157 Το ΒΗΜΑ, ο.π. 
158 Akbar S. Ahmed, Islam Globalization and Postmodernity, London 1994, σσ. 98-99 
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Σύμφωνα  με  το  δόγμα  αυτό ,  ο  πιο  υποσχόμενος  Μέγας  

Αγιατολαχ  θα  διο ικούσε  τους  πιστούς  εν  απουσία  του  

Δωδέκατου  Ιμάμη ,  και  έτσι  θα  γ ινόταν  ο  ύπατος  αρχηγός .  Το  

δόγμα  του  Αγιατολαχ  Χομεϊν ί  απορρίφθηκε  από  τους  άλλους  

μεγάλους  Αγιατολάδες .  Παραδοσιακά  οι  πνευματικοί  ηγέτες  των  

Σι ι τών  απέφευγαν  την  κοσμική  δύναμη ,  και  πολύ  πίστευαν  ότ ι  η  

καινοτομία  του  Χομεϊν ί  ήταν  αιρετ ική .  Το  χάρισμα  του  και  οι  

ηγετ ικές  του  ι κανότητες ,  όμως ,  ήταν  επαρκή  γ ια  να  πείσουν  το  

ιραν ικό  εκλογικό  σώμα  να  επικυρώσει  ένα  σύνταγμα  που  να  

δίνε ι  στον  Ύπατο  Αρχηγό ,  ο  οποίος  δεν  ε ίναι  αιρετός ,  εξουσία  

σε  όλες  τ ις  όψεις  της  κυβέρνησης . 159 

Ο  Χομεϊν ί  στο  βιβλ ίο  του  « Ισλαμική  Διακυβέρνηση» κάνε ι  

λόγο  για  την  αναγκαιότητα  της  ισλαμικής  διακυβέρνησης  :  

Ένα  σώμα  νόμων  από  μόνο  του  δεν  ε ίνα ι  αρκετό  για  την  

αναμόρφωση  μιας  κοινωνίας .  Για  να  μπορέσει  ο  νόμος  να  

διασφαλίσε ι  την  αναμόρφωση  και  την  ευτυχία  του  ανθρώπου ,  

πρέπει  να  υπάρχει  μία  εκτελεστ ική  δύναμη  και  ένας  

εκτελεστής .  Για  το  λόγο  αυτό ,  ο  Παντοδύναμος  Θεός ,  μαζί  με  

την  αποκάλυψη  των  νόμων  (π .  χ .  τ ις  διατάξε ις  της  Σαρία ) ,  

έδωσε  μία  ιδ ια ί τερη  μορφή  διακυβέρνησης  με  εκτελεστ ική  και  

διο ικητ ική  σύσταση . 160  

Ο  Πιο  Ευγενής  Αγγελ ιοφόρος  ήταν  επικεφαλής  των  

εκτελεστ ικών  και  διοικητ ικών  θεσμών  της  μουσουλμανικής  

κοινότητας .  Εκτός  από  το  να  μεταβιβάζε ι  και  να  εξηγε ί  και  να  

ερμηνεύε ι  τα  άρθρα  της  πίστης  και  τ ις  διατάξε ις  και  τους  

θεσμούς  του  Ισλάμ ,  ε ίχε  αναλάβε ι  την  επιβολή  του  νόμου  και  

την  εγκαθίδρυση  των  ισλαμικών  διατάξεων ,  δηλαδή ,  να  φέρει  

σε  ύπαρξη  το  ισλαμικό  κράτος .  Δεν  ευχαριστ ιόταν  με  την  

διακήρυξη  του  νόμου ,  αλλά  ταυτόχρονα  τον  εκτελούσε  
                                                 
159 William O. Beeman, Elections and the Governmental Structure in Iran : Reform Lurks 
Under the Flaws, the Brown Journal of World Affairs, VOLUME XI, ISSUE 1 SUMMER / FALL 
2004, σ. 3 
160 Imam Khomeini, Governance of the Jurist (Velayat – e Faqeeh), translated by Prof. Hamid 
Algar, The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works (International 
Affairs Department), Iran Chamber Society, σ. 18 
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κόβοντας  χέρια  και  με  μαστ ιγώματα  και  λιθοβολισμούς .  Μετά  

τον  Πιο  Ευγενή  Αγγελ ιοφόρο ,  ο  διάδοχος  του  ε ίχε  το  ίδ ιο  

καθήκον  και  λε ι τουργία .  Όταν  ο  Προφήτης  όριζε  έναν  διάδοχο ,  

δεν  ήταν  μόνο  για  τη  μεταβίβαση  των  άρθρο  της  πίστης  και  του  

νόμου .  Ήταν  για  την  επιβολή  του  νόμου  και  την  εκτέλεση  των  

διατάξεων  του  Θεού .  Ήταν  αυτή  η  λε ιτουργία  –  η  εκτέλεση  του  

νόμου  και  η  εγκαθίδρυση  των  ισλαμικών  θεσμών  –  που  έκανε  

τον  διορισμό  του  διαδόχου  τόσο  σημαντ ικό  πράγμα ,  ώστε  ο  

Προφήτης  θα  ε ίχε  αποτύχε ι  στην  αποστολή  του  αν  το  ε ίχε  

αγνοήσει .  Γι ’  αυτό  και  μετά  τον  Προφήτη ,  οι  μουσουλμάνοι  

ακόμη  χρειάζονταν  κάποιον  γ ια  να  εκτελε ί  τους  νόμους  και  να  

σταθεροποιε ί  το  θεσμό  του  Ισλάμ  στην  κοινωνία ,  ώστε  να  

μπορέσουν ,  αν  γ ίνετα ι ,  να  αποκτήσουν  την  ευτυχία  σ ’  αυτόν  

τον  κόσμο  και  στον  επόμενο . 161    

Στην  πραγματ ικότητα ,  οι  νόμοι  και  οι  κοινωνικοί  θεσμοί  

χρειάζονται  από  τη  φύση  τους  έναν  εκτελεστή .  Πάντα  και  

παντού  ισχύε ι  το  ότ ι  η  νομοθεσία  από  μόνη  της  έχε ι  πολύ  μικρό  

όφελος  :  η  νομοθεσία  από  μόνη  της  δεν  μπορεί  να  

διαβεβαιώσει  την  ευημερία  του  ανθρώπου .  Μετά  την  

εγκαθίδρυση  της  νομοθεσίας ,  πρέπει  να  εμφανιστε ί  μία  

εκτελεστ ική  δύναμη ,  μία  δύναμη  που  να  εκτελε ί  τους  νόμους  

και  τ ις  ετυμηγορίες  των  δικαστηρίων ,  επιτρέποντας  όμως  τους  

ανθρώπους  να  ωφεληθούν  από  τους  νόμους  και  τ ις  δίκαιες  

καταδίκες  των  δικαστηρίων .  Το  Ισλάμ  έχε ι  εγκαταστήσει  μία  

τέτοια  εκτελεστ ική  δύναμη  με  τον  ίδ ιο  τρόπο  που  έχε ι  φέρε ι  

τους  νόμους  σε  ύπαρξη .  Το  άτομο  που  φέρει  αυτήν  την  

εκτελεστ ική  δύναμη  ονομάζεται  va l i  –  y i  amr.162   

 

 

 

                                                 
161 Imam Khomeini, ο.π., σ. 18 
162 Imam Khomeini, σ. 18 
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3.4 ΤΟ  ΙΡΑΝ  ΣΗΜΕΡΑ  

 

Η  ιρανική  επανάσταση  του  Φεβρουαρίου  1979 ήταν  ένα  

γεγονός  το  οποίο  ανήγγειλε  την  επιστροφή  των  θρησκευτ ικών  

επαναστάσεων  στα  χρονικά  της  σύγχρονης  ιστορίας .  Η  

γρήγορη  πτώση  ενός  ισχυρού  αυτοκρατορικού  καθεστώτος ,  η  

χρήση  της  θρησκε ίας  ως  πρωταρχική  ενέργε ια  για  πολιτ ική  

κ ινητοποίηση ,  το  τρομακτ ικό  επίπεδο  εχθροπάθειας  ενάντ ια  

στη  Δύση ,  και  η  εγκαθίδρυση  μιας  θεοκρατ ίας  στ ις  τελευταίες  

δεκαετ ίες  του  ε ικοστού  αιώνα  έχουν  εγε ίρε ι  σοβαρά  ερωτήματα  

στους  μελετητές  της  συγκριτ ικής  πολιτ ικής .  Η  επανάσταση  

βοήθησε  στο  να  εγκαιν ιαστε ί  ένα  ρεύμα  πολιτ ικού  ακτ ιβ ισμού  

στον  μουσουλμανικό  κόσμο ,  το  οποίο  αναφέρεται  ως  

« Ισλαμικός  φονταμενταλισμός»,  « Ισλαμική  πολεμικότητα»,  

« Ισλαμικές  ριζοσπαστικές  ιδέες».163  

Η  Ισλαμική  Δημοκρατία  του  Ιράν  ε ίνα ι  μοναδική  ανάμεσα  

στα  σύγχρονα  πολιτ ικά  συστήματα  με  την  έννοια  ότ ι  ε ίνα ι  μία  

θεοκρατ ία  που  διαπνέεται  από  ισχυρά  δημοκρατ ικά  στοιχε ία .  

Ως  η  μοναδική  στον  κόσμο  θεοκρατ ική  δημοκρατ ία ,  το  πολιτ ικό  

σύστημα  του  Ιράν  ε ίνα ι  οργανωμένο  γύρω  από  την  αρχή  ότ ι  ο  

Σι ϊ τ ικός  κλήρος  έχε ι  το  θε ϊκό  δικαίωμα  να  διο ικε ί  από  τη  στιγμή  

που  ε ίναι  ι κανοί  ερμηνευτές  της  θέλησης  του  Θεού .  Η  χώρα  

διο ικε ίτα ι  από  έναν  αρχι  –  κληρικό ,  ο  οποίος  έχε ι  τον  τ ί τλο  του  

«Ύπατου  Αρχηγού» και  απολαμβάνει  μάλλον  εκτεταμένες  

εξουσίες . 164 

Παρόλα  αυτά ,  το  ιρανικό  πολιτ ικό  σύστημα  έχε ι  ισχυρά  

δημοκρατ ικά  στοιχε ία  με  την  έννοια  ότ ι  το  σύνταγμα  

αναγνωρίζε ι  την  αρχή  της  λαϊκής  κυριαρχίας  και  τη  διάκριση  

των  εξουσιών ,  κάνε ι  συχνές  αναφορές  στα  ατομικά  δικαιώματα ,  

και  απονέμε ι  στο  εκλογικό  σώμα  το  δικαίωμα  να  επιλέγε ι  τον  

πρόεδρο ,  μέλη  του  κοινοβουλίου ,  την  Συνέλευση  των  
                                                 
163 Mehhrzad Boroujerdi, ο.π., σ. 1 
164 Mehhrzad Boroujerdi, ο.π., σ. 2 
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θρησκευτ ικών  Εμπειρογνωμόνων ,  και  τοπικά  συμβούλια  δήμων  

και  κοινοτήτων .  Αυτό  το  ανακάτεμα  θεοκρατ ικών  και  

δημοκρατ ικών  χαρακτηριστ ικών  στο  ιραν ικό  σύνταγμα  έχε ι  

οδηγήσει  πολλές  φορές  σε  ένταση .  Η  νομιμότητα  της  Ισλαμικής  

Δημοκρατ ίας  επαφίεται  εν  μέρε ι  στη  λαϊκή  κυριαρχία  και  εν  

μέρε ι  στη  συμμόρφωση  της  σε  έναν  αποκεκαλυμένο  

θρησκευτ ικό  νόμο .  Οι  περισσότεροι  πολιτ ικό  εκλέγονται  από  το  

λαό ,  αλλά  επιβλέπονται  από  κληρικούς  οι  οποίο ι  ε ίναι  πλήρως  

υπόλογοι  μόνο  στην  θρησκευτ ική  τους  συνε ίδηση  και  σε  ακόμη  

ένα  άτομο .  Έτσι  η  Ισλαμική  Δημοκρατ ία  έχε ι  ένα  ρήγμα  στ ις  

βάσεις  της  νομιμότητας  της . 165  

Η  Ιρανική  μορφή  διακυβέρνησης  ε ίνα ι  μοναδική .  Αν  και  

ε ίνα ι  φυσικώς  δεμένη  με  την  σι ι τ ική  θρησκευτ ική  φιλοσοφία ,  

ώστε  να  χαρακτηρίζεται  μερικώς  «θεοκρατ ία»,  χάνει  τα  

χαρακτηριστ ικά  εκε ίνα  που  την  διαχωρίζουν   από  άλλους  

κυβερνητ ικούς  θεσμούς ,  και  τα  χαρακτηριστ ικά  αυτά  ε ίνα ι  πολύ  

δύσκολο  να  βρεθούν  πουθενά  αλλού  στον  κόσμο . 166 

 

 

3 .4.1 Ιρανικοί  κρατικοί  θεσμοί  και  πολιτικοί  παράγοντες167 

 

3.4.1.1 Η  θρησκευτική  κυβέρνηση  του  Ιράν  (velayat  – e 
faqih)  

Επικεφαλής  :  Ayatol lah Al i  Khamenei  (από  το  1989)  

 

Το  σύνταγμα  του  Ιράν  εξουσιοδοτε ί  τον  κλήρο  να  επιλέγε ι  

τον  καλύτερο  να  υπηρετήσε ι  ως  ο  διο ικών  νομομαθής  (va l i  –  ye 

faqih)  ή  Αρχηγός  ( rahbar) .  Στην  εξουσία  του  

συμπεριλαμβάνεται  :  
                                                 
165 Mehhrzad Boroujerdi, ο.π., σ. 2 
166 William O. Beeman, ο.π., σ. 2 
167 Iran : Time for a New Approach, ο.π., σσ. 74-76 
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•  Επιδοκιμασία  /  παύση  του  προέδρου  

•  Επίβλεψη  της  γεν ικής  πολιτ ικής  της  κυβέρνησης  

•  Αρχιστράτηγος  των  ενόπλων  δυνάμεων .  Εξουσία  να  

κηρύξε ι  πόλεμο  

•  Διορισμός  του  δικαστ ικού  σώματος  και  έλεγχος  των  

ραδιοφωνικών  και  τηλεοπτ ικών  εκπομπών  και  

επικεφαλής  άλλων  κοινωνικών  θεσμών  

Άλλες  σφαίρες  επιρροής  περιλαμβάνουν  παραστατ ικές  

οικονομικές  οργανώσεις ,  το  δίκτυο  της  προσευχής  της  

Παρασκευής ,  και  αντ ιπροσώπους  του  Αρχηγού  

διασκορπισμένους  σε  ολόκληρη  τη  χώρα  και  σε  όλη  τη  

γραφειοκρατ ία .  

Το  1989,  συνταγματ ικές  αναθεωρήσεις  κατήργησαν  την  

απαίτηση  να  αναγνωρίζετα ι  ο  Αρχηγός  από  τους  κληρικούς  

ομότ ιμους  του  ως  mar ja,  ή  να  αναγνωρίζεται  πηγή  άμιλλας ,  και  

αφαίρεσαν  όρους  γ ια  ένα  διοικητ ικό  συμβούλιο .  

Από  την  επανάσταση  και  μετά ,  οι  εξουσίες  του  Αρχηγού  

προοδευτ ικά  αυξήθηκαν .  Το  1988,  η  εντολοδοσία  του  έγ ινε  

απόλυτη  και  ανυψώθηκε  στην  υψηλότερη  βαθμίδα  θε ϊκής  

εντολής ,  και  το  1989 συνταγματ ικές  αναθεωρήσεις  του  έδωσαν  

ρητά  τη  θέση  του  «απόλυτου  γεν ικού  επίτροπου» της  

κυβέρνησης .  

Από  το  1989,  το  αξ ίωμα  του  Αρχηγού  εξελ ίχθηκε  αρκετά  

ως  προς  τ ις  αρμοδιότητες ,  τ ις  βλέψεις  και  την  εξουσία .  Ο  

Khamenei  τυπικά  ευθυγραμμίζετα ι  με  τη  συντηρητ ική  του  βάση  

αλλά  έχε ι  αποδειχθε ί  ι κανός  να  συμβιβάζεται  με  τους  

αναμορφωτές .  Η  απόλυτη  εξουσία  του  ε ίνα ι  κάπως  

περιορισμένη  ως  αποτέλεσμα  του  σχετ ικά  σεμνού  βαθμού  του  

στην  κληρική  ι εραρχία .  
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3.4.1.2 Η  προεδρία  

 

Λόγω  του  μεταεπαναστατ ικού  κυνηγιού  για  εξουσία ,  η  

προεδρία  της  Ισλαμικής  Δημοκρατ ίας  επρόκειτο  να  ε ίναι  

διο ικητ ικά  ανίκανη .  Αρχικά .  Ο  ρόλος  του  προέδρου  ήταν  μία  

τυπικότητα ,  και  ο  πρωθυπουργός  διατύπωνε  και  εκτελούσε  

πολιτ ική .  Το  1989,  ο  θάνατος  του  Khomein i  παρακίνησε  μία  

σεμνή  επαναδιαμόρφωση  του  συστήματος ,  εξαλε ίφοντας  το  

αξίωμα  του  πρωθυπουργού  και  μετατρέποντας  τον  πρόεδρο  σε  

ονομαστικό  αρχηγό  της  κυβέρνησης .  Προεδρικές  εκλογές  

γίνονται  κάθε  τέσσερα  χρόνια ,  και  το  μετέπειτα  υπόκειτα ι  σε  

έναν  συνταγματ ικό  περιορισμό  δύο  θητε ιών .  Η  προεδρία  

παραμένε ι  ρητά  κατώτερη  από  τον  Αρχηγό  και  ασκε ί  

περιορισμένη  υλική  εξουσία  δια  μέσου  της  επίβλεψης  του  στα  

διάφορα  υπουργε ία .  Ο  πρόεδρος  επίσταται  ισχυρών  

κυβερνητ ικών  σωμάτων ,  αλλά  η  εξουσία  του  ε ίνα ι  βοηθητ ικό  

μέσο  στις  ανεπίσημες  σχέσεις  με  άλλους  μεσίτες  εξουσίας .  Το  

2002,  ο  Khatami  ε ισήγαγε  δύο  νομοσχέδια  γ ια  κοινοβουλευτ ική  

μελέτη  που  θα  μπορούσαν  να  εν ισχύσουν  αρκετά  την  

συνταγματ ική  εξουσία  του  προέδρου .  Το  Συμβούλιο  των  

Φυλάκων  απέρριψε  δύο  φορές  τα  νομοσχέδια  αυτά ,  και  

υπάρχε ι  μικρή  πιθανότητα  για  αναβίωση  της  εκτέλεσης  τους .  

 

 

3 .4.1.3 Συμβούλιο  των  Φυλάκων  (Shura – ye 
Negahban) 

Επικεφαλής  :  Ayatol lah Ahmad Jannati  

 

Αυτό  το  σώμα  των  δώδεκα  δικαστών  αποτελε ί τα ι  από  έξ ι  

θρησκευτ ικούς  δικαστές  και  έξ ι  λαϊκούς .  Είναι  εξουσιοδοτημένο  

να  επιθεωρεί  όλη  τη  νομοθεσία  για  να  ελέγχε ι  την  συμβατότητα  
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της  με  τους  θεσμούς  του  Ισλάμ  και  του  Ιράν ,  και  επίσης  έχε ι  

την  αρμοδιότητα  να  επιβλέπει  τ ις  εκλογές .  Το  σύνταγμα  του  

Ιράν  εξουσιοδοτε ί  τους  έξ ι  κληρικούς  του  συμβουλίου  με  

σχετ ικά  ευρεία  δικαιοδοσία .  

Ο  Ανώτατος  Αρχηγός  παίζε ι  τον  μεγαλύτερο  ρόλο  στην  

επιλογή  και  επίβλεψη  του  Συμβουλίου  των  Φυλάκων .  

Τη  δεκαετ ία  του  1980,  το  συμβούλιο  τακτ ικά  

συγκρούονταν  με  το  κοινοβούλιο  για  θέματα  ιδεολογίας ,  

εμποδίζοντας  δύο  σημαντ ικές  προσπάθειες  της  

μεταεπαναστατ ικής  κυβέρνησης  –  αναμόρφωση  της  χώρας  και  

εθν ικοποίηση  του  ξένου  εμπορίου  –  βάσει  μίας  

πατροπαράδοτης  ερμηνε ίας  του  Ισλαμικού  Νόμου .  

Οι  συγκρούσεις  με  το  κοινοβούλιο  κατά  τη  δεκαετ ία  του  

1980 οδήγησαν  σε  έναν  καινούργιο  τρόπο  λήψης  αποφάσεων  –  

maslehat ,  ή  σκοπιμότητα  –  ο  οποίος  τυπικά  ανύψωσε  

εθνικ ιστ ικά  συμφέροντα  πάνω  από  όλα  ,  

συμπεριλαμβανομένων  των  περιορισμών  του  Ισλαμικού  Νόμου .  

Από  το  1992,  το  συμβούλιο  μεγάλη  εξουσία  να  καθορίσε ι  

την  σχετ ική  ελευθερία  των  εκλογών  σφετεριζόμενο  την  

αρμοδιότητα  να  καθορίζε ι  την  καταλληλότητα  των  υποψηφίων  

γ ια  εκλόγιμο  αξ ίωμα .  

 

 

3 .4.1.4 Ισλαμική  Συμβουλευτική  Συνέλευση  (Maj l is  – e 
Shura – ye Islami)  

 

Το  ιρανικό  κοινοβούλιο  χρονολογε ίτα ι  στην  Συνταγματ ική  

Επανάσταση  του  1905 – 11.  Σήμερα  οι  αρμοδιότητες  του  

περιλαμβάνουν :  

•  Επίβλεψη  του  εκτελεστ ικού  κλάδου  (μέσω  

επιδοκιμασίας  /  καταγγελ ίας  των  υπουργών )  
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•  Επικύρωση  των  διεθνών  συμφωνιών  

•  Ευθύνη  γ ια  την  οικονομική  πολιτ ική  μέσω  της  

κατάρτ ισης  του  ετήσιου  κυβερνητ ικού  προϋπολογισμού  

και  εγκρίνοντας  την  μακροπρόθεσμη  διαδικασία  

προγραμματ ισμού .  

 Οι  περιορισμοί  στο  Maj l is  ε ίνα ι  αξιοσημείωτοι .  Όλη  η  

νομοθεσία  πρέπει  να  επιθεωρείτα ι  και  να  εγκρίνετα ι  από  

το  Συμβούλιο  των  Φυλάκων .  

 

 

3 .4.1.5 Συνέλευση  των  Εμπειρογνωμόνων  (Maj l is – e 
Khobregan)  

Επικεφαλής  :  Ayatol lah Al i  Meshkini  

  

Η  Συνέλευση  των  Εμπειρογνωμόνων  ιδρύθηκε  το  1979 ως  μία  

εκλεκτή  συνταγματ ική  συνέλευση ,  αλλά  διαλύθηκε  αμέσως  μετά  

την  έγκριση  του  συντάγματος .  

Το  1982 συνήλθε  μία  νέα  Συνέλευση  των  

Εμπειρογνωμόνων  γ ια  υποθέσε ις  σχετ ικά  με  τη  διαδοχή  και  η  

πρωτεύουσα  αρμοδιότητα  της  ήταν  η  επιλογή  του  Ύπατου  

Αρχηγού .  Αποτελε ί τα ι  από  ογδόντα  έξ ι  θρησκευτ ικούς  λόγιους ,  

οι  οποίο ι  εκλέγονται  μέσω  εθν ικής  ψηφοφορίας  για  να  

υπηρετήσουν  μία  οκτάχρονη  θητε ία .  Μία  απαραίτητη  

προϋπόθεση  γ ια  τους  υποψηφίους  ε ίνα ι  η  θρησκευτ ική  

μόρφωση ,  αλλά  τα  μέλη  της  δεν  ε ίνα ι  απαραίτητο  να  ε ίνα ι  

κληρικοί  (τουλάχιστον  στη  θεωρία ) .  Παρόλα  αυτά ,  οι  υποψήφιο ι  

πρέπει  αυστηρά  να  εξασφαλίζουν  την  υποστήριξη  τους  στο  

s ta tus quo.  Επειδή  οι  αρμοδιότητες  της  ε ίνα ι  λίγες  και  αρκετά  

επε ισοδιακές ,  η  συνέλευση  έχε ι  πολύ  μικρό  ρόλο  στην  

καθημερινή  πολιτ ική  του  Ιράν .  
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3.4.1.6 Συμβούλιο  των  Σκοπιμοτήτων  (Majma – ye 
Tashkhis – e Maslahat – e  Nezam ή  Συμβούλιο  για  τη  

φορολογία  των  συμφερόντων  του  Συστήματος )  

Επικεφαλής  :  πρώην  πρόεδρος  Hashemi Rafsanjani  

 

Λόγω  της  επίμονης  διαμάχης  μεταξύ  του  κοινοβουλίου  και  

του  Συμβουλίου  των  Φυλάκων ,  ο  Ayato l lah Khomein i  διακήρυξε  

το  1988 ότ ι  τα  συμφέροντα  του  κράτους  ε ίνα ι  ι εραρχικά  

υψηλότερα  «από  όλες  τ ις  διατάξε ις  που  δημιουργήθηκαν  ή  

διατάχθηκαν  απευθε ίας  από  τον  Αλλάχ».  Το  Συμβούλιο  των  

Σκοπιμοτήτων  ιδρύθηκε  για  να  θεσμοθετήσει  αυτήν  την  αρχή .  

Οι  αρμοδιότητες  του  περιλαμβάνουν  :  

•  Διαμεσολάβηση  μεταξύ  του  κοινοβουλίου  και  του  

Συμβουλίου  των  Φυλάκων  όσον  αφορά  στην  

αμφιλεγόμενη  νομοθεσία  

•  Συμβουλεύε ι  τον  Αρχηγό  στη  γεν ική  πολιτ ική  του  

κράτους  

Το  Συμβούλιο  των  Σκοπιμοτήτων  επεκτάθηκε  το  1997,  για  

την  ετοιμασία  της  ανάληψης  του  από  τον  μετέπειτα  πρόεδρο  

Hashemi Rafsanjani .  Τα  μέλη  του  εκτ ίουν  μία  πεντάχρονη  

θητε ία .  Περιλαμβάνε ι  τους  επικεφαλής  των  τρ ιών  κλάδων  της  

κυβέρνησης ,  έξ ι  κληρικούς  του  Συμβουλίου  των  Φυλάκων ,  

σχετ ικούς  υπουργούς ,  και  άλλους  διορισμένους  από  τον  Ύπατο  

Αρχηγό .  Η  λήψη  των  αποφάσεων  παραμένε ι  καλυμμένη  και  

μυστ ική .    
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ΜΕΡΟΣ  ΤΡΙΤΟ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΕΤΑΡΤΟ  

 

4  ΙΣΛΑΜ  ΚΑΙ  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ  

 

4.1 Μία  ορθόδοξη  προσέγγιση  

 

Υπάρχουν  σημεία  της  ισλαμικής  θεολογίας  πάνω  στα  

οποία  θα  μπορούσε  να  ασκήσει  κριτ ική  ή  να  επιβεβαιώσει  την  

αντ ίθεση  του  σ ’  αυτά  κάθε  χριστ ιανός  οποιουδήποτε  δόγματος .  

Αναφέρουμε  π .  χ .  την  περί  Ιησού  διδασκαλία  του  Ισλάμ ,  την  

οποία  δεν  θα  μπορούσε  ούτε  στο  ελάχιστο  και  ο  πιο  απλός  

χριστ ιανός  ανατολής  και  δύσεως . 168  

Η  προσέγγιση  μας  αυτή  τη  στιγμή  με  το  Ισλάμ  θα  πρέπει  

να  γίνε ι  από  τα  εξής  σημεία  :  

α )  Το  πρώτο  στοιχε ίο  ε ίνα ι  η  απουσία  της  διδασκαλίας  

γ ια  την  «κατ ’  ε ικόνα  Θεού» δημιουργία  του  ανθρώπου .  «Η  

ερμηνε ία  που  δίνουμε  στη  δημιουργία  του  ανθρώπου  ‘κατ ’  

ε ικόνα ’  Θεού ,  έχε ι  καίρ ιες  συνέπειες  για  τον  προσδιορισμό  του  

ήθους  και  την  Ηθική».169 Αν  στ ις  Εκκλησίες  της  Δύσης  η  

«δυτ ική  λογικοκρατ ία  συνέδεσε  το  κατ ’  ε ικόνα  με  τη  φύση  του  

ανθρώπου ,  με  τον  άνθρωπο  ως  ‘όν  καθόλου ’ ,  ως  ε ίδος»,  στο  

Κοράνιο  θεμελ ιώνεται  a  pr ior i  η  διδασκαλία  ότ ι  ο  άνθρωπος  

πλάστηκε  από  το  Θεό  ως  ένα  ε ίδος  ανάμεσα  σε  τόσα  άλλα ,  

έστω  το  καλύτερο . 170     

Ο  άνθρωπος  στο  Ισλάμ  ε ίναι  ένα  τμήμα  της  ανθρώπινης  

φύσης ,  γ ι ’  αυτό  και  στέκε ι  απέναντ ι  στο  Θεό ,  και  η  μόνη  

                                                 
168 Αλέξανδρου Καριώτογλου, ο.π., σ.35 
169 Αλέξανδρου Καριώτογλου, ο.π., σ. 35-36, πρβλ. Χ. Γιανναρά, Η ελευθερία του ήθους, 
Αθήνα, 1979, σ. 35 
170 Αλέξανδρου Καριώτογλου, ο.π., σ. 36 



 90

δυνατότητα  σχέσης  μαζ ί  του  ε ίνα ι  η  τυφλή  υποταγή  στο  θέλημα  

του .  Έτσι  η  πίστη  προσλαμβάνε ι  στο  Ισλάμ  ιδ ια ί τερη  σημασία ,  

όντας  η  μόνη  παραχωρημένη  από  το  Θεό  δυνατότητα  

καταξ ίωσης  του  μπροστά  στη  θεϊκή  παντοδυναμία . 171 

β )  Η  ορθόδοξη  θεολογία  του  «κατ ’  ε ικόνα» μας  οδηγε ί  

στην  απόρριψη  της  κατανόησης  του  ανθρώπου  ως  βιολογικής  

ύπαρξης»,  επειδή  «δεν  εξαντλε ί  τον  άνθρωπο»,  και  στην  

αποδοχή  της  άποψης  (που  ε ίνα ι  άποψη  των  Πατέρων )  ότι  ο  

άνθρωπος  οντολογικά  ε ίναι  όν  θεολογικό .  «Η  οντολογία  του  

ε ίνα ι  ε ικον ική» κατά  τον  Π .  Νέλλα . 172 

Στο  ανεικον ικό  Ισλάμ  λε ίπε ι  η  κίνηση .  Ο  άνθρωπος  μένε ι  

σταθερός  μπροστά  στο  Θεό  και  αναμένε ι  την  κρίση  του .  Καμιά  

δυνατότητα  κίνησης  προς  εκε ίνον ,  παρά  μόνο  γνωστική  

κατανόηση  των  εντολών  του .  Η  ελευθερία  του  περιορίζετα ι  στο  

μέτρο  που  μπορεί  να  ενεργοποιήσει  το  νου  του ,  το  λογικό  του ,  

γ ια  την  αφομοίωση  των  θείων  επιταγών .  Γι ’  αυτό  και  αδυνατε ί  

να  κατανοήσει  την  κίνηση  του  Χριστού  ως  Θεού  προς  τον  

άνθρωπο . 173 

Η  ε ικόνα  έχε ι  άμεση  σχέση  με  την  ενανθρώπιση ,  την  

οποία  το  Ισλάμ  απορρίπτε ι  εμφαντ ικά ,  το  ίδ ιο  και  την  ε ικόνα .  

Αν  η  ε ικόνα  προϋποθέτε ι  τον  διαπροσωπικό  διάλογο  Θεού  και  

ανθρώπου ,  αυτό  αποτελε ί  το  μέγα  σκάνδαλο  γ ια  το  Ισλάμ .  Δεν  

ε ίνα ι  τυχαίο  ότ ι  ο  ε ικον ισμός  στο  Ισλάμ  σταματάει  σε  κάθε  

ε ίδος  συμβολισμού  με  την  καλλιτεχν ική  απόδοση  εδαφίων  από  

το  Κοράνιο ,  ή  άλλων  σχημάτων  που  αποτελούν  σύμβολα  μίας  

υπερκόσμιας  πραγματ ικότητας  απρόσιτης  στον  άνθρωπο . 174 

γ )  Υπάρχει  και  τρ ίτο  σημείο .  Πρόκε ιτα ι  για  της  

θεοκρατ ικές  αντ ιλήψεις  που  ποτέ  δεν  έλε ιψαν  και  από  πολλές  

χριστ ιανικές  κοινότητες  της  Δύσεως .  Η  θεοκρατ ία  που  

                                                 
171 Αλέξανδρου Καριώτογλου, ο.π., σ. 36 
172 Αλέξανδρου Καριώτογλου, ο.π., σ. 37, πρβλ. Π. Νέλλα, Ζώον θεούμενον, Αθήνα 1979, σ. 
30 
173 Αλέξανδρου Καριώτογλου, ο.π., σσ. 37-38 
174 Αλέξανδρου Καριώτογλου, ο.π., σ. 38 
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επέβαλλε  ο  Καλβίνος  στη  Γενεύη ,  οι  αντ ιλήψεις  γ ια  την  

πολιτε ία  του  Θεού ,  οι  μέχρι  σήμερα  υφιστάμενες  θεοκρατ ικές  

αντ ιλήψεις  του  παπισμού ,  εναρμονίζονται  με  τ ις  θεολογικές  

απόψεις  του  Ισλάμ . 175  

 

 

4.2 Ισλάμ  εναντίον  Χριστιανισμού  :  Αντιμετώπιση  της  
εξουσίας  

 

Οι  δύο  αδιαμφισβήτητες  πηγές  του  Ισλάμ  ε ίναι  το  Κοράνι  

και  ο  Μωάμεθ .  Οι  Μουσουλμάνοι  θεωρούν  το  Κοράνι  ως  τον  

ίδ ιο  το  Λόγο  του  Θεού  και  το  Μωάμεθ  ως  τον  τελευταίο  

Προφήτη  του .  Εάν  έπρεπε  να  αποδοθε ί  η  αξιοπιστ ία  της  

γνώσης  και  του  ορισμού  του  Ισλάμ  μεταξύ  των  Μουσουλμάνων  

σε  έναν  παράγοντα ,  αυτός  θα  ήταν  το  κε ίμενο  του  Κορανίου  και  

οι  λόγοι  και  οι  πράξεις  του  Μωάμεθ .  Στην  ουσία ,  ο  Μωάμεθ  και  

το  Κοράνι  αποτελούν  ισότ ιμα  αξιόπιστες  πηγές  του  Ισλάμ . 176 

Το  ίδ ιο  το  Κοράνι  σε  αρκετούς  στίχους  του  δίνε ι  έμφαση  

στην  κεντρ ική  θέση  που  έχε ι  ο  Μωάμεθ  :  «Αληθώς ,  στον  

Προφήτη  του  Αλλάχ  προσφέρεται  ένα  άριστο  παράδειγμα  για  

εκε ίνον  ο  οποίος  ελπίζε ι  να  συναντήσε ι  τον  Αλλάχ  και  την  

Τελευταία  Ημέρα  και  ο  οποίος  έχε ι  πολύ  στο  νου  του  τον  

Αλλάχ».  Από  τη  μελέτη  του  Κορανίου  και  του  Μωάμεθ ,  

μπορούμε  να  εντοπίσουμε  ορισμένα  βασικά  χαρακτηριστ ικά  του  

Ισλάμ .  Η  πρώτη  ιδ ια ι τερότητα  του  Ισλάμ ,  η  οποία  και  το  

διακρίνε ι  από  άλλες  θρησκε ίες ,  ανάμεσα  στ ις  οποίες  και  το  

Χριστ ιαν ισμό ,  ε ίναι  η  πολιτ ική  του  θεώρηση ,  η  οποία  παρέμεινε  

η  ίδ ια  καθ ’  όλη  τη  διάρκε ια  των  πρώτων  τρ ιών  αιώνων  της  

ιστορίας  του .  Ο  Χριστός  δίδαξε  μία  μη  πολιτ ική  θρησκε ία  και ,  

κατά  τον  Μόρτιμερ ,  

                                                 
175 Αλέξανδρου Καριώτογλου, ο.π., σ. 39 
176 Χρυσόστομου Σελαχβαρζί, ο.π., σ. 54 
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Η  ιδέα  μιας  μη  πολιτ ικής  θρησκε ίας  γ ια  την  εποχή  εκε ίνη  

ήταν  καινοτομ ία  την  οποία  η  Ρωμαϊκή  Αυτοκρατορία  η  ίδ ια  δεν  

μπορούσε  να  εκλάβε ι  με  την  φαινομεν ική  της  αξίας .  Η  έκφραση  

της  υποταγής ,  την  οποία  η  Αυτοκρατορία  ανέμενε  από  τους  

υπηκόους  της ,  περιε ίχε  την  αναγνώριση  της  θε ϊκής  διάστασης  

του  αυτοκράτορα .  Εφόσον  οι  Χριστ ιανοί  αυτό  το  αρνούνταν ,  

διώκονταν  σε  διαφόρους  βαθμούς  έντασης ,  έως  ότου  έφτασε  η  

ημέρα  τρε ις  αιώνες  μετά  τον  Ιησού )  όπου  ο  ίδ ιος  ο  

αυτοκράτορας  έγ ινε  Χριστ ιανός .  Από  τη  στ ιγμή  που  έγ ινε  αυτό ,  

ο  Χριστ ιαν ισμός  έπαψε  να  ε ίνα ι  πλέον  μία  μη  πολιτ ική  

θρησκε ία .  Ένας  Χριστ ιανός  νομοθέτης  ήταν  επόμενο  να  

ακολουθε ί  τα  χριστ ιαν ικά  διδάγματα ,  να  προωθεί  το  αληθινό  

χριστ ιαν ικό  δόγμα ,  και  να  καταστέλλε ι  τ ις  αιρέσε ις .  Πέρασαν  

πάνω  από  χίλ ια  χρόνια  μέχρι  να  εμφανιστε ί  μία  σχολή  πολιτ ικής  

σκέψης ,  η  οποία  να  προτε ίνε ι  ότ ι  η  θρησκευτ ική  πίστη  ήταν  ένα  

θέμα  το  οποίο  θα  έπρεπε  να  απασχολε ί  το  άτομο  και  με  την  

οποία  το  κράτος  δεν  θα  έπρεπε  να  ασχολε ίτα ι .  Ωστόσο ,  όλο  

αυτό  το  χρονικό  διάστημα  οι  Χριστ ιανοί  κράτησαν  ζωντανή  την  

έννοια  της  «Εκκλησίας» ως  κάτ ι  ξεχωριστού  από  το  κράτος .  

Παρ ’  όλο  που  η  Εκκλησία  και  το  κράτος  μπορε ί  να  

αποτελούνταν  από  την  ίδ ια  μερίδα  λαού ,  ε ίχαν  ξεχωριστή  

ηγεσία  ενώ  ο  ρόλος  τους  ήταν  διαφορετ ικός  και  

συμπληρωματ ικός ,  ακόμη  και  όταν  στην  πράξη  υπήρχε  

αλληλοεπικάλυψη  και  συγκρούσε ις .  Τα  τελευτα ία  200 χρόνια ,  η  

Εκκλησία  και  το  κράτος  απομακρύνθηκαν  ακόμη  περισσότερο  

σε  πολλές  χριστ ιαν ικές  κοινότητες .  Οι  Χριστ ιανοί  αποδείχτηκαν  

ι κανοί  να  δικαιώσουν  το  γεγονός  αυτό  επιστρέφοντας  στο  

αυθεντ ικό  δόγμα  του  Χριστ ιαν ισμού . 177      

Ο  Ιησούς  ε ίπε  :  «Η  βασιλε ία  μου  δεν  ανήκει  σε  αυτόν  τον  

κόσμο .  Εάν  η  βασιλε ία  μου  ανήκε  σε  αυτόν  τον  κόσμο ,  οι  

ακόλουθοι  μου  θα  έπρεπε  να  αγωνιστούν  και  να  με  

                                                 
177 Χρυσόστομου Σελαχβαρζί, ο.π., σσ. 55-56, πρβλ. Edward Mortimer, Faith and Power: The 
Politics of Islam, New York, Random House 1982, σσ. 32-33   
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προφυλάξουν  από  το  να  με  παραδώσουν  στ ις  Εβραϊκές  αρχές .  

Όχι ,  η  βασιλε ία  μου  δεν  ανήκει  εδώ».  Το  Ισλάμ  από  την  άλλη  

πλευρά ,  αποτελε ί  το  αντ ίθετο .  Είναι  πολιτ ικό  τόσο  σε  επίπεδο  

σκέψης ,  όσο  και  σε  επίπεδο  πραγματ ικότητας  (πρακτ ική  του  

Μωάμεθ  και  των  τελευταίων  τεσσάρων  Χαλίφηδων ) .  Το  μήνυμα  

του  Ισλάμ ,  όπως  επιδε ικνύεται  ρητώς  στους  Μεδιν ικούς  

στίχους  του  Κορανίου ,  αποτελε ί  μία  μάλλον  πολιτ ική  θεωρία  με  

στόχο  τη  δημιουργία  ενός  κράτους  το  οποίο  έγ ινε  

πραγματ ικότητα  από  το  Μωάμεθ  το  622.178 Με  τα  λόγια  του  

Mozaf far i  :  

Η  ιδ ιομορφία  του  Κορανίου  έγκε ι τα ι  στο  γεγονός  ότ ι  δεν  

πρόκε ιτα ι  γ ια  θεωρητ ική  εργασία  η  οποία  ε ίχε  διαμορφωθεί  εκ  

των  προτέρων .  Πρόκε ιτα ι  γ ια  ένα  βιβλ ίο  δράσης  ή ,  γ ια  να  ε ίναι  

κανε ίς  ακριβέστερος ,  πρόκε ιτα ι  γ ια  μια  διήγηση  ενεργε ιών  και  

εμπειρ ιών  μιας  συγκεκριμένης  ομάδας  ανθρώπων  σε  ένα  

συγκεκριμένο  γεωγραφικό  πλαίσ ιο  σε  μία  συγκεκριμένη  στ ιγμή  

της  ιστορίας .  Η  εμπε ιρ ία  αυτή  εκτυλ ίχθηκε  με  σκοπό  την  

ανατροπή  της  υπάρχουσας  τάξης  και  την  αντ ικατάσταση  της  με  

μία  νέα  τάξη ,  της  Κοινωνία  της  Μεδίνας .  Για  να  επιτευχθε ί  αυτό  

χρε ιάστηκαν  ε ικοσιτρ ία  χρόνια ,  από  τη  στ ιγμή  όπου  ο  

Αρχιτέκτονας  δήλωσε  την  πρόθεση  του  να  ξεκ ινήσε ι  το  νέο  του  

έργο ,  μέχρι  την  ημέρα  την  οποία  το  έργο  του  αυτό  

ολοκληρώθηκε  (8  Ιουν ίου  632) .179 «Σήμερα  τελε ιοποίησα  τη  

θρησκε ία  σας  και  σας  τα  παρέδωσα  όλα  του  κόσμου  τα  καλά .  

Για  σας  μετέτρεψα  το  Ισλάμ  σε  θρησκε ία . . .».180   

Το  Ισλάμ  σε  σύγκριση  με  το  Χριστ ιανισμό ,  δεν  αποτελε ί  

απλώς  μία  θρησκε ία .  Αντ ίθετα  από  το  Χριστ ιανισμό ,  το  Ισλάμ  

δεν  περιορίζετα ι  σε  μία  «Εκκλησία»,  οι  σχέσε ις  της  οποίας  με  

το  κράτος  θα  μπορούσαν  να  κωδικοποιηθούν  σε  ένα  σύμφωνο .  

Το  Ισλάμ  ε ίνα ι ,  ή  θα  έπρεπε  να  ε ίνα ι ,  το  κράτος  Είναι  μια  

                                                 
178 Χρυσόστομου Σελαχβαρζί, ο.π., σ. 56 
179 Χρυσόστομου Σελαχβαρζί, ο.π., σ. 56-57, πρβλ. Mehdi Mozaffari, Authority in Islam. From 
Muhammad to Khomeini, New York : M.E. Sharp Inc, 1987, σ. 8  
180 Το Ιερό Κοράνιο 5 : 3 
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«κοινωνική  θρησκε ία  η  οποία  περιλαμβάνει  νόμους  και  αρχές  

γ ια  τη  διο ίκηση  της  κοινωνίας»,  αποτελε ί  δε  συγκερασμό  

ιδ ιωτ ικών  ηθών  και  δημοσίων  νόμων .  Είναι  ολόκληρο  το  

πακέτο ,  γ ια  «τον  κόσμο  ετούτο» καθώς  και  γ ια  «τον  άλλο  

κόσμο».  Το  Ισλάμ  ε ίνα ι  τρόπος ,  ένας  ολοκληρωμένος  τρόπος  

ζωής ,  ένα  κοινωνικό ,  πολιτ ιστ ικό  και  πολιτ ισμικό  πρότυπο .  

Πρόκε ιτα ι  για  μία  πίστη ,  η  οποία  ε ίνα ι  απόλυτα  συνυφασμένη  

με  κανόνες ,  οι  οποίο ι  διέπουν  την  κοινωνική  ζωή . 181 

Αντ ίθετα  από  το  Χριστ ιαν ισμό ,  το  Ισλάμ  δεν  έχε ι  ούτε  

Εκκλησία  ούτε  κλήρο .  Ο  «θρησκευτ ικός  θεσμός» του  Ισλάμ ,  

που  λέγετα ι  Ουλάμα ,  αντ ίθετα  από  τον  κλήρο  της  χριστ ιαν ικής  

Εκκλησίας ,  δεν  αφορά  την  « ι εροσύνη».  Ο  ρόλος  του  δεν  ε ίναι  η  

λε ιτουργία  των  μυστηρίων .  Αποτελε ί  μία  ομάδα  ανθρώπων  οι  

οποίο ι  ε ίναι  ε ιδ ικευμένοι  στον  Ισλαμικό  νόμο ,  και  κύρια  μέριμνα  

τους  αποτελε ί  η  εφαρμογή  του  νόμου  του  Ισλάμ  –  του  Σαρία ,  ο  

οποίος  αποτελε ί  το  δικαστ ικό  σώμα  της  ισλαμικής  κυβέρνησης ,  

το  φύλακα  του  αστ ικού  κώδικα  της  ισλαμικής  κοινότητας ,  που  

ορίζε ι  τόσο  τους  ηθικούς  όσο  και  τους  νομικούς  κανόνες .  Η  

ηθική  και  η  νομιμότητα  δεν  αποτελούν  ξεχωριστά  συστατ ικά  

του  Ισλάμ ,  παρά  έχουν  αφομοιωθεί  σε  ένα .  Στο  Ισλάμ ,  δεν  

υπάρχε ι  σαφής  διαχωρισμός  μεταξύ  Καίσαρος  και  Θεού ,  αν  

θέλε ι  κανε ίς  να  χρησιμοποιήσε ι  βιβλ ικούς  όρους .  Η  βασιλε ία  

του  Αλλάχ  ανήκε ι  στον  «άλλο  κόσμο» όσο  και  σ ’  αυτόν .  Ο  

Μωάμεθ  δεν  ήταν  μόνο  «ο  Προφήτης»,  αλλά  και  ο  αρχηγός  του  

κράτους .  Τα  λόγια  του  Χριστού ,  που  απετέλεσαν  και  την  

πολιτ ική  των  οπαδών  του ,  «Τα  του  Καίσαρος  τω  Καίσαρι ,  και  

τα  του  Θεού  τω  Θεώ» δεν  βρίσκουν  εφαρμογή  στο  Ισλάμ . 182  

Μία  άλλη  ένδε ιξη  της  πολιτ ικής  διάστασης  του  Ισλάμ  

αποτελε ί  η  σταδιοδρομία  του  Μωάμεθ ,  «η  οποία  ε ίναι  η  

κλασσική  σταδιοδρομία  ενός  επαναστατ ικού  ηγέτη».183 Το  610,  

στην  ηλικ ία  των  σαράντα  ετών ,  ο  Μωάμεθ  αυτοανακηρύχθηκε  
                                                 
181 Χρυσόστομου Σελαχβαρζί, ο.π., σ. 58 
182 Χρυσόστομου Σελαχβαρζί, ο.π., σσ. 58-59 
183 Το Ιερό Κοράνιο, 3 : 124, ο.π. 
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τελευταίος  αγγελ ιαφόρος  του  Θεού .  Υποστήριξε  ότ ι  του  ε ίχε  

αποκαλυφθεί  τη  ώρα  που  βρισκόταν  σε  απομόνωση  στο  

σπήλαιο  Χίρα ,  όπου  κατέφευγε  συχνά  για  διαλογισμό .  Από  τότε  

ξεκ ίνησε  να  κηρύττε ι  μια  μονοθε ϊστ ική  θρησκε ία  υπέρμαχο  της  

κοινωνικής  και  πολιτ ικής  εξ ίσωσης ,  η  οποία  βαλλόταν  κατά  της  

πολυθεϊστ ικής  θρησκε ίας  των  ευπόρων  τάξεων  της  εμπορικής  

πόλης  της  Μέκκας .  Το  καθεστώς  πιθανώς  να  εντόπισε  στο  

πρόσωπο  του  Μωάμεθ  μία  άμεση  απειλή  των  συμφερόντων  του  

και  γ ια  το  λόγο  αυτό  να  απέρριψε  το  όραμα  του  και  τον  

εξεδίωξε .  Όπως  ε ίπαμε  σε  προηγούμενο  κεφάλαιο ,  ο  Μωάμεθ  

μετανάστευσε ,  ή  γ ια  να  ε ίναι  κανε ίς  πιο  ακριβής ,  κατέφυγε  

στην  πόλη  της  Μεδίνας ,  όπου  με  την  υποστήριξη  και  τη  

βοήθε ια  των  κατοίκων  της ,  ίδρυσε  το  πρώτο  ισλαμικό  κράτος  

στην  ιστορία  της  ανθρωπότητας .  Ο  Μωάμεθ  κυβέρνησε  ως  

προφήτης  –  ηγέτης  της  θρησκευτ ικοπολιτ ικής  κοινότητας  των  

Μουσουλμάνων  (Umma).  Τέλος ,  το  630 ο  Μωάμεθ  συνέτριψε  

και  υπέταξε  τους  εχθρούς  του ,  και  παρέλασε  νικητής  στη  

Μέκκα  με  τ ιμές  αυτοκράτορα .  Έκτοτε ,  ενεργούσε  ως  Προφήτης ,  

κυβερνήτης ,  στρατ ιωτ ικός  διοικητής ,  αρχιδικαστής  και  

νομοθέτης .  184 

Το  γεγονός  ότ ι  ο  Μωάμεθ  ίδρυσε  και  ηγήθηκε  της  

ισλαμικής  πολιτ ικής  κοινότητας  δεν  ε ίνα ι  δυνατόν  να  αγνοηθεί ,  

και  το  γεγονός  αυτό  ‘έχε ι  σημαντ ική  επίδραση  στο  χαρακτήρα  

του  Ισλάμ  ως  θρησκε ίας .  Είναι  πραγματικά  δύσκολο  να  

εντοπίσει  κανείς  σαφή  στοιχε ία  τα  οποία  να  αποδεικνύουν  ότ ι  

το  Ισλάμ  υπήρξε  εξαρχής  πολιτ ικό  εγχε ίρημα .  Είναι  όμως  

εξ ίσου  δύσκολο ,  αν  όχι  αδύνατον ,  να  αρνηθε ί  κανε ίς  ότ ι  το  

Ισλάμ ,  έπειτα  από  ένα  σύντομο  χρονικό  διάστημα  από  την  

κήρυξη  του ,  παγιώθηκε  στην  πολιτ ική  από  τον  ίδ ιο  τον  

Μωάμεθ .  Όπως  επισημαίνε ι  ο  Mozaf far i 185,  ο  Μωάμεθ  δεν  

επινόησε  την  Umma. Αυτή  ε ίχε  δημιουργηθε ί  από  τους  Άραβες  

                                                 
184 Χρυσόστομου Σελαχβαρζί, ο.π., σσ. 60-61 
185 Χρυσόστομου Σελαχβαρζί, ο.π., σσ. 60-61, πρβλ. Mehdi Mozaffari, Authority in Islam. 
From Muhammad to Khomeini, New York : M.E. Sharp Inc, 1987, σ. 28   
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πολύ  πριν  το  Μωάμεθ .  Η  καινοτομία  του  Μωάμεθ  ήταν  η  

δημιουργίας  μιας  εν ια ίας  Umma (εν  των  προηγούμενων  

αραβικών  Umma),  και  να  βασίσε ι  την   Umma αυτή ,  όχι  σε  

κοσμικές  έννοιες  ή  σε  θρησκευτ ικές  έννοιες  των  αραβικών  

φυλών  (d in) ,  παρά  στην  εξουσία  ενός  μονιστή  Θεού  (του  

Αλλάχ ) .  Καινοτομία  της  Umma του  Μωάμεθ  ήταν  επίσης  το  

γεγονός  ότ ι  δεν  διέπετο  από  έναν  δικαστή  αραβικής  φυλής  ή  

ένα  διαι τητή  (hakam),  αλλά  από  έναν  Επιτηρητή  (Nabi ) ,  έναν  

απόστολο  (Rassul )  του  μονιστ ικού  Θεού  (του  Αλλάχ ) .  Έτσι ,  η  

πρωτοτυπία  του  Μωάμεθ ,  «το  θαύμα  του  Ισλάμ»,  έγκε ιτα ι  στην  

«εξαιρετ ική  δεξ ιοτεχν ία  και  ι κανότητα  μεταμόρφωσης  της  

κοσμικής  εξουσίας  σε  θεοκρατ ική ,  του  συγκεκριμένου  σε  

παγκόσμιο ,  και  του  καθημερινού  σε  αιώνιο».186 

Όσον  αφορά  το  Κοράνι ,  σχεδόν  εξακόσιο ι  από  τους  

συνολικά  έξ ι  χιλ ιάδες  στίχους  του ,  ή  περίπου  το  ένα  δέκατο  του  

βιβλ ίου ,  έχουν  πολιτ ικό  ή  νομικό  χαρακτήρα .  Κατά  συνέπεια ,  οι  

περισσότεροι  στίχο ι  του  Κορανίου  σχετ ίζονται  με  θέματα  

λατρείας .  Ωστόσο ,  το  σωστό  θα  ήταν  να  τον ίσε ι  κανε ίς  ότ ι  το  

Ισλάμ  έχε ι  πολιτ ικό  χαρακτήρα .  Παρόλο  που  οι  πολιτ ικοί  και  

νομικοί  στίχοι  του  Κορανίου  αποτελούν  ποσοτ ικά  τη  

με ιονότητα ,  δεν  ε ίνα ι  δυνατόν  να  αγνοηθε ί  η  ποιοτ ική  τους  

επιρροή  στο  σύνολο  του  βιβλ ίου ,  κατά  τον  ίδ ιο  τρόπο  με  τον  

οποίο  δεν  ε ίναι  δυνατόν  να  αγνοηθε ί  η  επιρροή  της  ζωής  του  

Μωάμεθ  ως  ηγέτη  της  κυβέρνησης  στο  σύνολο  της  Sunna.  Το  

Κοράνι  δεν  αποτελε ί  το  σύνολο  του  Ισλάμ .  Η  ιστορία  του  Ισλάμ ,  

το  ίδ ιο  το  ημερολόγιο  του  Ισλάμ ,  μετρά  από  την  εποχή  της  

μετανάστευσης  του  Μωάμεθ  και  την  ίδρυση  του  Ισλαμικού  

κράτους  και  την  εφαρμογή  του  ισλαμικού  κώδικα  ζωής .  Δεν  

ε ίνα ι  ούτε  τυχαίο  ούτε  αμελητέο  το  γεγονός  ότ ι  οι  πρώτοι  

νομομαθε ίς  του  Ισλάμ  βάσισαν  το  κυρίως  σώμα  Ισλαμικού  

νόμου  (Shar i ’a)  στους  στίχους  του  Κορανίου  και  τ ις  πρακτ ικές  

                                                 
186 Χρυσόστομου Σελαχβαρζί, ο.π., σ. 62, πρβλ. John Esposito, Islam the Straight Path, UK : 
Oxford University Press, 1994, σ. 77  
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του  Μωάμεθ  την  εποχή  της  Μεδίνας . 187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
187 Χρυσόστομου Σελαχβαρζί, ο.π., σσ. 62-63 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Το  πρώτο  και  βασικό  συμπέρασμα  μας  ε ίναι  ότ ι  ιδρυτής  

της  έννοιας  της  θεοκρατ ίας  ε ίναι  ο  ίδ ιος  ο  Μωάμεθ  κατά  την  

μετο ίκηση  του  από  τη  Μέκκα  στη  Μεδίνα ,  όπου  ίδρυσε  

θεοκρατ ικό  κράτος  στο  οποίο  κρατούσε  και  την  πνευματική  και  

την  κοσμική  εξουσία  στα  χέρια  του .  Πριν  τον  Μωάμεθ  βέβαια  

έχουμε  κάποια  καθεστώτα  τα  οποία  εκ  πρώτης  όψεως  

ομοιάζουν  με  θεοκρατ ία ,  όπως  για  παράδειγμα  στο  Βυζάντ ιο ,  

αλλά  εν  τούτοις  δεν  μπορούμε  να  τα  εκλαβουμε  ως  θεοκρατ ία .  

Ο  Μωάμεθ  υπήρξε  ένας  άνθρωπος  αρχικά  ασήμαντος ,  ο  

οποίος  όμως  λόγω  συγκυριών  αλλά  και  τύχης  κατέληξε  να  γίνε ι  

ο  απεσταλμένος  του  Θεού  στη  γη  και  στους  άλλους  

ανθρώπους .  Ενώ  ξεκ ίνησε  ως  πολύ  φτωχός  άνθρωπος ,  

κατέληξε  ιδ ια ί τερα  μετά  το  γάμο  του  με  την  Χαντ ίτζ ια  να  

ταξ ιδεύε ι  όχι  για  βιοποριστ ικούς  λόγους ,  άλλα  για  να  γνωρίσε ι  

από  κοντά  τον  πολιτ ισμό  των  γε ιτον ικών  χωρών .  Στα  ταξ ίδ ια  

του  αυτά  επηρεάστηκε  εμφανώς  από  το  Χριστ ιαν ισμό .  Απέδωσε  

μάλιστα  την  οικονομική  και  κοινωνική  ευημερία  των  χωρών  που  

επισκέφτηκε  στο  γεγονός  ότ ι  ε ίχαν  μία  μονοθε ϊστ ική  θρησκε ία ,  

γεγονός  που  τον  έκανε  να  θελήσει  να  κηρύξε ι  την  μοναδικότητα  

του  Θεού  και  στους  συμπατριώτες  του .  Βέβαια  το  κήρυγμα  του  

περί  ενός  Θεού  ήταν  επαναστατ ικό  για  τη  νοοτροπία  των  

πολυθεϊστών  συμπατριωτών  του  για  αυτό  δεν  έγ ινε  δεκτό  και  

εκδιώχθηκε  από  τη  Μέκκα  μαζί  με  τους  λ ιγοστούς  ακόλουθους  

του .  

Το  κήρυγμα  του  βρήκε  πρόσφορο  έδαφος  στην  πόλη  

Μεδίνα ,  στην  οποία  όμως  επικρατούσε  ένα  ιδ ιόμορφο  

καθεστώς  όσον  αφορά  στη  θρησκε ία ,  καθώς  εκε ί  ζούσαν  

πολυθεϊστές  Άραβες ,  Χριστ ιανοί  και  Ιουδαίο ι .  Ένα  τέτο ιο  

περιβάλλον ,  στο  οποίο  υπήρχε  αλληλεπίδραση  μεταξύ  τρ ιών  

θρησκε ιών ,  δέχθηκε  ευκολότερα  τη  διδασκαλία  του  Μωάμεθ ,  
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αναγνωρίζοντας  τον  ως  τον  Εκλεκτό  του  Θεού  και  απεσταλμένο  

του  στους  ανθρώπους .   

Η  διδασκαλία  του  Μωάμεθ  στόχευε  στην  εξάλε ιψη  του  

πολυθε ϊσμού ,  ο  οποίος  ήταν  διάχυτος  τότε  στην  Αραβία .  

Πίστευε  ότ ι  μία  μονοθε ϊστ ική  θρησκε ία  θα  μπορούσε  να  

συμβάλλε ι  σημαντ ικά  στην  ανάπτυξη  της  χώρας  του  τόσο  σε  

πνευματικό  όσο  και  σε  βιοτ ικό  επίπεδο .  Τοποθετε ί  τον  εαυτό  

του  στην  κορυφή  της  πυραμίδας  των  προφητών  και  επειδή  

ε ίνα ι  ο  τελευταίος  από  τους  προφήτες  ονομάζεται  και  

«Σφραγίδα  των  Προφητών».  Ο  Χριστός  ε ίνα ι  απλώς  ένας  

προφήτης  και  δεύτερος  πίσω  από  τον  Μωάμεθ .  

Στη  Μεδίνα  ο  Μωάμεθ  θέσπισε  κανόνες ,  που  

αναφέρονταν  στο  ι ερό  βιβλίο  του  Ισλάμ ,  το  Κοράνι ,  και  οι  

οποίο ι  ρύθμιζαν  οποιαδήποτε  πλευρά  της  ζωής  του  πιστού  

Μουσουλμάνου ,  κοινωνική ,  θρησκευτ ική ,  πολιτ ική ,  πολιτ ιστ ική ,  

στρατ ιωτ ική ,  οικογενε ιακή  κτλ .  Μεριμνούσε  ακόμη  και  γ ια  τους  

μη  –  μουσουλμάνους  που  ζούσαν  εντός  των  ορίων  ενός  

ισλαμικού  κράτους .  Στη  Μεδίνα  ο  Προφήτης  Μωάμεθ  απέκτησε  

διπλή  εξουσία  :  ήταν  ο  πολιτ ικός  και  θρησκευτ ικός  ηγέτης  της  

τοπικής  κοινότητας   και  οι  αρμοδιότητες  του  αφορούσαν  τόσο  

στην  πολιτ ική  όσο  και  στη  θρησκευτ ική  ζωή  της  Μεδίνας .  Και  

στην  δύο  εξουσίες  χρησιμοποιούσε  ως  πηγή  δύναμης  και  

εξουσίας  το  Ι ερό  Κοράνιο .  

Οι  βασικές  αρχές  της  θεοκρατ ίας  όσον  αφορά  στο  

σύνταγμα  ενός  ισλαμικού  κράτους  προέρχονται  από  το  ίδ ιο  το  

Κοράνι .  Μελετώντας  το  Κοράνι  μπορεί  να  βρει  κανε ίς  εδάφια  τα  

οποία  αναφέρονται  σε  κάθε  πτυχή  της  ζωής  ενός  πιστού  

μουσουλμάνου ,  κοινωνική ,  θρησκευτ ική ,  πολιτ ική ,  πολιτ ισμική ,  

στρατ ιωτ ική ,  οικογενε ιακή  κτλ .  Οι  νόμοι  ενός  ισλαμικού  

κράτους  έχουν  ως  βάση  τα  εδάφια  του  Κορανίου ,  όπως  αυτά  

παραδόθηκαν  από  τον  Αλλάχ  στον  Προφήτη  Μωάμεθ .   

Ο  Προφήτης  Μωάμεθ  υπήρξε  το  παράδειγμα  του  ηγέτη  
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ενός  ισλαμικού  κράτους .  Εκτός  από  το  γεγονός  ότ ι  ήταν  ο  

ιδρυτής  του  θεοκρατ ικού  καθεστώτος ,  υπήρξε  και  ένας  ηγέτης ,  

ο  οποίος  ακολουθούσε  κατά  γράμμα  τ ις  υποδείξε ις  του  

Κορανίου  και  προσπαθούσε  να  επιβάλλε ι  ένα  καθεστώς  

ε ιρήνης ,  ηρεμίας  και  ισονομίας  στους  πιστούς  που  ζούσαν  

εντός  των  ορίων  της  δικαιοδοσίας  του .  Μεριμνούσε  γ ια  τους  

φτωχούς  και  τους  αδυνάτους ,  ακόμη  και  γ ια  τα  τέκνα  των  

αποθανόντων .  

 Στον  σύγχρονο  κόσμο  η  περίπτωση  του  Ιράν  ε ίνα ι  η  

πλέον  τρανταχτή  απόδειξη  της  ύπαρξης  της  θεοκρατ ίας .  Η  

Ισλαμική  Δημοκρατ ία  του  Ιράν ,  όπως  μαρτυρε ί  και  το  όνομα  

της ,  έχε ι  ως  βασικό  γνώρισμα  της  την  ύπαρξη  της  θρησκε ίας  

και  συγκεκριμένα  του  Ισλάμ .  Τώρα ,  το  κατά  πόσο  το  Ιράν  ε ίναι  

δημοκρατ ία ,  θα  το  κρίνε ι  περισσότερο  η  ιστορία  παρά  εμε ίς .  

Και  το  λέμε  αυτό ,  επειδή ,  μπορεί  το  Ιράν  στην  ολοκληρωμένη  

ονομασία  του  να  διακηρύσσει  ότ ι  ε ίναι  μία  Ισλαμική  

Δημοκρατ ία ,  στην  πράξη  όμως  έχε ι  κάποιους  θεσμούς  

παγιωμένους ,  οι  οποίο ι  υπαγορεύονται  από  τη  θρησκε ία ,  και  οι  

οποίο ι  έχουν  απόλυτη  εξουσία  σε  όλους  τους  υπόλοιπους  

κυβερνητ ικούς  θεσμούς  που  συγκροτούνται  μέσω  της  ψήφου  

του  εκλεκτορικού  σώματος .     

 Πρέπει  αρχικά  να  τον ιστε ί  η  σημασία  του  Σι ι τ ισμού  που  

ε ίνα ι  η  επίσημη  θρησκε ία  του  Ιράν  και  να  αντ ιμετωπιστε ί  ως  

κύριος  παράγοντας  διαμόρφωσης  του  πολιτ ικού  καθεστώτος  

της  χώρας .  Σύμφωνα  με  τα  δόγματα  του  Σι ι τ ισμού ,  οι  ηγέτες  

εμφανίζονται  ως  αντ ιπρόσωποι  του  «Κρυμμένου  Ιμάμη» και  

λε ιτουργούν  ως  αντ ικαταστάτες  του  έως  ότου  εκε ίνος  

επιστρέψει  και  πάρει  ξανά  την  εξουσία  στα  χέρια  του .  Ως  ένας  

τέτοιος  αντ ιπρόσωπος  του  «Κρυμμένου  Ιμάμη» εμφάνισε  τον  

εαυτό  του  και  ο  Αγιατολαχ  Χομεϊν ί  και  εκμεταλλευόμενος  τ ις  

κοινωνικές  και  οικονομικές  ανισότητες  που  υπήρχαν  στο  Ιράν  

κατά  τη  διάρκε ια  της  βασιλε ίας  του  Σάχη  Ρεζά  Παχλαβί ,  καθώς  

και  την  προσκόλληση  του  στη  νοοτροπία  της  Δύσης ,  
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προσπάθησε  να  έρθε ι  στην  εξουσία  διακηρύσσοντας  ότ ι  μία  

ισλαμική  διακυβέρνηση  της  χώρας  θα  εξάλε ιφε  όλα  τα  

παραπάνω  φαινόμενα  και  τελ ικά  τα  κατάφερε .  Κατάφερε  να  

ηγηθε ί  μίας  επανάστασης  που  άλλαξε  για  πάντα  την  πορεία  της  

χώρας  και  που  για  πολλούς  γύρισε  τη  χώρα  του  πολλά  χρόνια  

πίσω  στο  παρελθόν .  Πέρα  από  αυτό ,  έφερε  το  Ιράν  αντ ιμέτωπο  

με  τους  πρώην  συμμάχους  του ,  οι  οποίο ι  τώρα  

αντ ιμετωπίζονταν  ως  εχθροί  και  διαφθορείς  των  ηθών .  

 Ο  Αγιατολαχ  Χομεϊν ί  προσπάθησε  χρησιμοποιώντας  τα  

διδάγματα  του  Σι ι τ ισμού  να  αναζωπυρώσει  τον  ιραν ικό  

εθνικ ισμό  και  να  εναντ ιωθεί  στον  εκδυτ ικ ισμό  και  τον  

εκμοντερνισμό  της  χώρας  του  από  τον  Σάχη .  Θεωρούσε  ότ ι  η  

πολιτ ική  του  Σάχη  ήταν  δεμένη  στο  άρμα  της  Δύσης  και  

συγκεκριμένα  της  Αμερικής ,  την  οποία  στους  λόγους  του  

ονόμαζε  ως  έναν  από  τους  «Δίδυμους  Σατανάδες».  Πρέπει  να  

λάβουμε  υπόψιν  μας  το  γεγονός  ότι  μέχρι  τον  Χομεϊν ί  οι  Σι ί τες  

Αγιατολάδες  δεν  επεδίωκαν  την  κοσμική  εξουσία  και  ότ ι  οι  

σύγχρονοι  Αγιατολάδες  του  Χομεϊν ί  έβλεπαν  την  πράξη  του  ως  

μία  αιρετ ική  καινοτομία  και  φυσικά  δεν  ήταν  σύμφωνοι  με  

αυτήν .  Παρ ’  όλα  αυτά ,  ο  λαός  ακολούθησε  τον  Χομεϊν ί  σαν  να  

ήταν  ο  Μεσσίας  που  ήρθε  γ ια  να  τους  λυτρώσει .  

 Για  εμάς  τους  Χριστ ιανούς  πολύ  πιθανόν  να  ε ίνα ι  

δύσκολο  να  κατανοήσουμε  τον  κόσμο  του  Ισλάμ ,  καθώς  

προερχόμαστε  από  ένα  πιο  ελεύθερο  περιβάλλον  και  έχουμε  

διαφορετ ικό  θρησκευτ ικό  υπόβαθρο .  Για  τους  Χριστ ιανούς  η  

κύρια  διδασκαλία  του  Θεού  ε ίνα ι  η  αγάπη ,  ενώ  γ ια  το  Ισλάμ  η  

πιο  βασική  αρχή  ε ίνα ι  η  υποταγή  (όπως  υποδηλώνει  και  το  

όνομα  « Ισλάμ»,  δηλαδή  υποταγή ) .  Οι  Μουσουλμάνοι  

αντ ιλαμβάνοντα ι  τα  πράγματα  και  τ ις  καταστάσεις  πολύ  

διαφορετ ικά  από  ότ ι  οι  Χριστ ιανοί .  Για  έναν  μουσουλμάνο  αρκε ί  

η  εκπλήρωση  πέντε  βασικών  καθηκόντων ,  τους  

επονομαζόμενους  «Πέντε  Στύλους» του  Ισλάμ ,  ώστε  να  

επιτύχε ι  την  ε ίσοδο  του  στον  παράδεισο .  Υπάρχουν  βέβαια  και  
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κάποια  συμπληρωματ ικά  καθήκοντα  που  υπαγορεύονται  από  

την  κοινωνία  αλλά  ε ίναι  μικρότερης  σημασίας .     

 Η  έννοια  της  Umma, της  μουσουλμανικής  κοινότητας ,  

στην  οποία  ανήκουν  όλοι  οι  Μουσουλμάνοι  του  κόσμου  και  

βασική  επιδίωξη  της  οποίας  ε ίναι  η  συνεχής  επέκταση  της ,  

ε ίνα ι  μία  έννοια  άγνωστη  για  τον  χριστ ιανικό  κόσμο .  Ίσως  οι  

Χριστ ιανοί  να  μην  μπορούν  να  νιώσουν  αυτόν  τον  πολύ  ισχυρό  

δεσμό  που  ενώνει  τους  απανταχού  μουσουλμάνους  και  τους  

κάνε ι  ουσιαστ ικά  αδέλφια  και  τέκνα  του  ίδ ιου  πατρός .  

 Όσο  καλά  και  να  ακούγονται  όλα  αυτά  στη  θεωρία ,  στην  

πράξη  ,όμως ,  ας  μην  ξεχνάμε  ότ ι  η  εφαρμογή  τους  ε ίνα ι  πολύ  

σκληρή .  Μιλάμε  για  καθεστώτα  στα  οποία  θίγετα ι  η  έννοια  της  

ελευθερίας ,  σε  οποιαδήποτε  μορφή  της ,  και  ότ ι  η  καταπάτηση  

των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων ,  όπως  αυτά  ε ίναι  κατανοητά  

στον  δυτ ικό  κόσμο ,  ε ίναι  ένα  πολύ  συχνό  φαινόμενο  και  

μάλιστα  συνταγματ ικά  κατοχυρωμένο .   
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