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        Η αξαβηθή ζθέςε έρεη πνιιά ξεύκαηα, ηα δύν θπξηόηεξα αληηθαηηθά είλαη ν 

θιαζηθηζκόο πνπ αλήθεη ζην παξειζόλ κε όιεο ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ, πλεπκαηηθά θαη 

θνηλσληθά, ζαλ λα είλαη ηεξά, θαη νη νπαδνί ηνπ πνιεκνύλ θάζε θαηλνύξγην κε 

θαλαηηζκό γηαηί βιέπνπλ όηη έρεη αμία θαη θαιή πνηόηεηα. 

 

Αληηζέησο, κεξηθνί ιέλε όηη ν Θεόο δελ μερώξηζε ηηο επηζηήκεο θαη ηέρλεο θηι,, από 

ηελ ζξεζθεπηηθή ζθέςε ή ηηο έδσζε γηα έλα έζλνο έθηνο άιινπ , ε γλώζε είλαη γηα 

όινπο , θαη πξέπεη λα δεηήζεη ν άλζξσπνο γηα ηελ γλώζε κε θάζε ηξόπν ήηαλε, λα 

πάεη ζηα αξρεία θαη ζηηο παιηέο πεγέο, ή λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηερλνινγία θαη ηα 

θαηλνύξγηα κέζα ελεκέξσζεο. 

  Ο ζξεζθεπηηθόο δηάινγνο έρεη ηξία κεγάια δηιήκκαηα: ην πξώην είλαη ε 

ζθιεξόηεηα, θαη ην δεύηεξν: απηνί πνπ πξνζπαζνύλ λα ιεζηέςνπλ ηα αξρεία ηνπ, θαη 

ην ηξίην: είλαη ν θόβνο από ηελ αλαλέσζε, θη αλ ην έθαλε θάπνηνο έγηλε ζθνπό γηα 

βέιε θαη βειάθηα, ε αλαλέσζε είλαη αλάγθε ζην πιαίζην ηεο δηαηήξεζεο ησλ 

ζηαζεξώλ λνκηκόηεησλ από κία πιεπξά θαη ιακβάλνληαο ηε θύζε ηνπ ρξόλνπ, ηνπ 

ηόπνπ θαη ησλ ζπλζεθώλ ηνπ από ηελ άιιε πιεπξά., θαη λα κελ επηβάινπκε 

πξάγκαηα πνπ δελ ηαηξηάδνπλ ην ρξόλν ή ηνλ ηόπν ή ηελ ειηθία ηνπ ή ην πεξηβάιινλ, 

είλαη αληίζηξνθν γηα ηελ αλζξώπηλε θύζε θαη ηελ αλνρή ηνπ Ιζιάκ. 

     

Ωο εθ ηνύηνπ, ηνλίδνπκε γηα ηε ζεκαζία ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηεο ζθέςεο ζηελ  

πλεπκαηηθή, πνιηηηθή, θαη νηθνλνκηθή δσή, θαη λα βγνύκε έμσ από ηνλ θύθιν ησλ 

έηνηκσλ πξόηππσλ θαη ζηεξεόηππσλ γηα λα δνύκε κηα άιιε ζθέςε, θαη πξέπεη λα 

εξγαζηνύκε όινη λα εμαπισζεί ε θνπιηνύξα ηεο ζθέςεο κέζα από ηα ζαιόληα, ηα 

θόξνπκ θαη ηα ζεκηλάξηα ζπδήηεζεο πνπ ην ππνξγείν [Ασθάθ] είλαη έλα ζεκαληηθό 

κέξνο  ζηελ παξνύζα θάζε. 

 

Οη δηαλννπκέλνη θαη επηζηεκόλνη εξγάδνληαη ζθιεξά λα κεηαδώζνπλ ηελ ςπρή ηεο 

αλαλέσζεο κε δηαηήξεζε ησλ ζηαζεξώλ θαη ηα αξρεία αιιά ππάξρνπλ κεξηθνί 



θαλαηηθνί θαη δελ ζέινπλ θακία αλαλέσζε ή δεκηνπξγηθόηεηα θαη ιέλε όηη όια απηά 

εθηόο από ηελ ζξεζθεία θη αλ ήηαλε δελ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζξεζθεία θαη ιέλε, θη εγώ 

βιέπσ όηη απηνί πνπ ιέλε ηέηνηα ιόγηα είλαη εληειώο ηπθινί. 

Καη, ζε κηα ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ δύν ηκάκεδεο Σάθ’ε, θαη Αρκελη ζε κηα 

εξώηεζε «όπνηνο δελ πξνζεύρεηαη λα νλνκάδεηαη (άπηζηνο) ή όρη;», ν ηκάκε Αρκαλη 

είπε: είλαη άπηζηνο, κα  ν El-Shafei είπε: όρη δελ είλαη, θαη κεηά από κηα καθξά 

ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ δύν ηκάκεδσλ ν El-Shafei είπε:  ν άπηζηνο αλ ζέιεη λα γίλεη 

πηζηόο, ηη πξέπεη λα θάλεη; Αρκαλη είπε: νκνινγεί όηη δελ ππάξρεη ζεόο εθηόο από ηνλ 

Αιιάρ θαη νκνινγεί όηη ν Μνρακελη είλαη πξνθήηεο, ν El-Shafei εηπε: Ο άλζξσπνο 

πνπ δήισζε απηή ηελ θξάζε είλαη πηζηόο από ηελ κέξα γέλλεζεο ηνπ, θαη ιέεη ν 

Πξνθήηεο Μνρακελη (εηξήλε ζε απηόλ): «κελ θάιεζεηε ηνλ  κνπζνπικάλν αδειθό 

ζαο κε ηελ ιέμε (άπηζηνο [θάθηξ]), θη άλ ην θάλεηε ζα γίλεηε εζείο άπηζηνη» (Σαρηρ 

[απζεληηθό από ηνλ] Μνπζιηκ) , γηα απηό δελ κπνξνύκε λα θαηεγνξήζνπκε ηνπο 

αλζξώπνπο κε ηελ αζέβεηα . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


