
Το συλλογικό Ιτζτιχάντ είναι αναγαίο 
 

Πάζρηδαλ θαη αθόκα παζρίδνπλ νη θνηλσλίεο καο από ηνπο αλώκαινπο θεηθάδεο 

θαη από ηηο παξάμελεο γλώκεηο. Γη’ απηό ηνλ ιόγν θάπνηνη  ραξαθηεξίδνληαη, 

ιαλζαζκέλα, σο επηζηήκνλεο, επίζεο απηνί πνπ θηλεγνύλ ηελ δηαζεκόηεηα θαη ην 

ρξήκα, ςάρλνπλ γηα ην θάζε ηη παξάμελν. Κύξην ζθνπό έρνπλ λα επηθεληξώζνπλ 

ηελ θνηλή γλώκε ή λα ππεξεηήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ νξγαλώζεσλ ηνπο. 

Πξέπεη λα ηνληζζεί ην γεγνλόο όηη ηα δεηήκαηα είλαη πνιιάθαη ηα ηξέρνληα 

ζέκαηα είλαη πεξίπινθα θαη  επεηδή νη γλώκεηο ησλ επηζηεκώλ θαη ησλ λνκνζεηώλ 

ζπγθξνύληαη κεηαμύ ηνπο, δηόηη νη παιηνί επηζηήκνλεο εμέθξαζαλ ηηο απόςεηο 

ηνπο ζε δηάθνξα ζέκαηα κε έλαλ ηόπν πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ επνρή ηνπο. Όκσο ε 

θάηαζηαζε ηώξα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή. Γη’ απηό νη ακνξθσζία ησλ κε 

εηδηθεπκέλσλ αλζξώπσλ θαη απηώλ πνπ ιαλζαζκέλα ραξαθηεξίδνληαη 

επηζηήκνλεο, νη νπνίνο βγάδνπλ θεηθάδεο ζε δηάθνξα ζέκαηα ρσξίο θάλ λα 

ινγαξηάδνπλ ηελ επνρή πνπ δνπλ νύηε ηελ λέα πξαγκαηηθόηεηα. Όι’ απηά έθαλαλ 

αλαγαίν ην ζπιινγηθό Ιηδηηράλη. 

Γηα απηό ν Μεγάινο Ικάκεο, ν Σείρ Αι-Άδραξ, ν Καζεγεηήο Δξ. Ahmad Al-Tayyb, 

ζηελ εηζήγεζή ηνπ ζην ζπλέδξην ηνπ Αλόηαηνπ Σπκβόιηνπ ησλ Ιζιακηθώλ 

Υπνζέζεσλ «ΑΣΙΥ», πνπ έγηλε ζην Λνύρνπξ κε ηίηιν «νη απόςεηο ησλ Ικάκεδσλ 

θαη ησλ επηζηεκόλσλ γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ ζξεζθεπηηθνύ ιόγνπ θαη ηε δηάιπζε 

ηεο ηξνκνθξηηηθήο ηδενινγίαο», γηα λα πηνζεηήζνπλ ην ζπιινγηθό Ιηδηηράλη πνπ 

ην ππνζηεξίδνπλ νη κεγάινη επηζηήκνλεο ζε δηάθνξεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ νη νπνίνη 

λνηάδνληαη γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο Ούκκα. Ο ζθνπόο ηνπο είλαη λα αληηκεησπίδνπλ 

ηελ ηνκνθξαηία, λα νξίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο Νηάξα αι-Ιζιάκ, επίζεο ηελ έληαμε 

ησλ λέσλ ζε ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώεηο, ηε ζύγθξνπζε κε ηελ θνηλσλία, θαη ηε 

δνινθνλία ησλ αζώσλ αλζξώλ, επίζεο ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ειεπζεξία 

θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ αλζξώπσλ, ηα δεηήκαηα ηεο γπλαίθαο, θαη ηνπ Φάηδ. Όια 

απηά ηα δεηήκαηα ρξεηάδνληαη εηδηθνύο θεηθάδεο πνπ λα ηαπηίδνληαη κε ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα. 

Αλακθίβνια απηό ην ζπιινγηθό Ιηδηηράλη ζπκβάιιεη ζηνλ ηεξκαηηζκνύλ ησλ 

αλώκαισλ γλώκσλ θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο, πνπ ην ζπλέδξην ζπλόςηζε ηα αίηηα 

ηνπο: 



 Ο απνθιεηζκόο, ε ηεθιή κήκεζε, ε θαθή θαηαλόεζε, ε επηθαλεηαθή 

θαηαλόεζε ησλ θεηκέλσλ, ε κε θαηαλόεζε ησλ ζπιινγηθώλ λόκσλ ησλ 

ηεο ηζιακηθήο λνκνζεζίαο θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ κε εηδηθεπκέλσλ γηα ηελ 

θαηάζηαζε θαη ε παξνπζία ηνπο ζηνλ ρώξν ηεο Νηάνπα. 

 Η εθκεηάιιεπζε ηεο ζξεζθείαο εθ κέξνπο κεξηθώλ νξγαλώζεσλ νη νπνηνεο 

ηελ ρξεζηκνπνηνύλ σο κέζν γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πνιηηηθά θαη 

θνκκαηηθά ζπκθέξνληα. Οη ελ ιόγσ νξγαλώζεηο βάδνπλ ηα ζπκθέξλνληά 

ηνπο πάλσ από ηα ζπκθέξνληα ηεο ζξεζθείαο θαη ησλ ρσξώλ. 

 Η επηηπρία ησλ ηκπεξηαιηζηηθώλ δπλάκεσλ λα ζηξαηεύζνπλ αλζξώπνπο 

κέζα από αξαβηθέο θαη ηζιακηθέο ρώξεο, δίλνληάο ηνπο δηάθνξεο 

ππνζρέζεηο ή αγνξάδνληαο ηηο ζπλεηδήζεηο θαη ηελ αθνζίσζή ηνπο. 

Τν ζπιινγηθό Ιηδηηράλη ζα βνεζήζεη πνιύ ζην λα θέξεη ηνπο επηζηήκνλεο όιν θαη 

πην θνληά. Καη ζα βάιεη έλα ηέινο γηα ηα δηάθνξα δεηήκαηα πνπ πξνθαινύλ ηε 

δηρόλνηα. Απηό ζα βνεζήζεη ζην λα αληηκεησπηζηνύλ νη ζθιεξνπεξπληθέο 

ηδενινγίεο. 

 


