
ΚΕΦ. Β.ΙΙ.2 Χ. Κωνςταντέλλιασ  

Β. ΙΙ. Ο ΚΟΜΟ ΣΟΤ ΙΛΑΜ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΣΟΤ ΜΔΑΙΩΝΑ 
 

1. Η εμάπιωζε ηωλ Αξάβωλ 
 

α. Ίδξπζε θαη αξρέο ηνπ Ιζιάκ 

 

 Ιζιάκ = αθνζίσζε θαη πίζηε ζην ζέιεκα ηνπ Θενύ 

 Ιδξπηήο απηήο ηεο κνλνζεϊζηηθήο ζξεζθείαο είλαη ν Μωάκεζ (570-632). Δπεξεάζηεθε από 

ηνλ ρξηζηηαληζκό θαη ηνλ ηνπδατζκό, πνπ γλώξηζε ζηα ηαμίδηα πνπ έθαλε σο αξρεγόο 

θαξαβαληώλ. 

 Έηνο ηεο Δγίξαο: ην έηνο ηεο κεηάβαζεο ηνπ Μσάκεζ από ηε Μέθθα ζηε Μεδίλα (622). 

Απηό είλαη ην πξώην έηνο ηεο ρξνλνιόγεζεο ησλ κνπζνπικάλσλ. 

 Σν Κνξάλη (= ιόγνο ζενύ), ην ηεξό βηβιίν ησλ Μνπζνπικάλσλ, απαηηνύζε από ηνπο 

πηζηνύο (Μνπζιίκ) ηε δηάδνζε ηνπ Ιζιάκ κε ηεξό πόιεκν (ηδηράλη). Όζνη έπεθηαλ ζηνλ 

πόιεκν εμαζθάιηδαλ κηα ζέζε ζηνλ παξάδεηζν. 

 

β. Η επέθηαζε – Παξάγνληεο θαη ζπλέπεηεο 

 

 Οη Άξαβεο, ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, θαηέιαβαλ όιε ηε Μέζε Αλαηνιή, ηα παξάιηα ηεο 

Βόξεηαο Αθξηθήο θαη έλα κεγάιν ηκήκα ηεο Ιζπαλίαο. Έγηλαλ δε θπξίαξρνη ζηνλ ζαιάζζην 

ρώξν ηεο Μεζνγείνπ. 

 Η εμάπιωζε ησλ Αξάβωλ (ιανύ πνπ θαηνηθνύζε ζηελ Αξαβηθή ρεξζόλεζν) νθείιεηαη ζηε 

κεηαζηξνθή ηνπ ιανύ απηνύ ζην Ιζιάκ. 

 Ση βνήζεζε ηελ εμάπισζε ησλ Αξάβσλ; (Παξάγνληεο εμάπισζήο ηνπο): 

 Η εμάληιεζε ηωλ Βπδαληηλώλ θαη ηωλ Πεξζώλ από ηνπο κεηαμύ ηνπο πνιέκνπο. 

 Η αληίζεζε κεηαμύ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ βπδαληηλνύ θξάηνπο 

(Κσλζηαληηλνύπνιε) θαη ησλ αλαηνιηθώλ επαξρηώλ πνπ ήηαλ πξνζθνιιεκέλεο ζηνλ 

Μνλνθπζηηηζκό (= ε ζεία θύζε ηνπ Υξηζηνύ απνξξόθεζε ηελ αλζξώπηλε θαη ηελ εμαθάληζε). 

 Οη Άξαβεο πνιηόξθεζαλ θαη ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε (7ν θαη 8ν αηώλα) αιιά αληηκεησπίζηεθαλ 

από ηνπο Βπδαληηλνύο κε ην πγξό ππξ. 

 πλέπεηεο ηεο εμάπισζεο ησλ Αξάβσλ:  

 Γηαζπάζηεθε ν κεζνγεηαθόο θόζκνο (ε Μεζόγεηνο δελ αλήθε πιένλ κόλν ζηνπο 

Ρσκαίνπο). 

 Σν Βπδάληην πεξηνξίζηεθε εδαθηθά. 

 Υάζεθαλ ζεκαληηθά αζηηθά θέληξα (πόιεηο) ηνπ Βπδαληίνπ. 

 Δξεκώζεθαλ πνιιέο πεξηνρέο ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. 

 Μεηώζεθε ε αγξνηηθή παξαγωγή ηνπ Βπδαληίνπ. 

 Πεξηνξίζηεθε ην εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό εκπόξην ηνπ Βπδαληίνπ. 

 

Δξωηήζεηο 

1. Ση ζεκαίλεη Ιζιάκ θαη πνηνο είλαη ν ηδξπηήο απηήο ηεο ζξεζθείαο; 

2. Από πνύ επεξεάζηεθε ν Μσάκεζ, γηα λα ηδξύζεη ηελ ηζιακηθή ζξεζθεία; 

3. Πνηνη παξάγνληεο ζπλέβαιαλ (= βνήζεζαλ) ζηελ εμάπισζε ησλ Αξάβσλ θαη κέρξη πνπ επεθηάζεθαλ; 

4. Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο από ηελ εμάπισζε ησλ Αξάβσλ γηα ην Βπδάληην; 
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2. Σν εκπόξην θαη ν πνιηηηζκόο ηνπ Ιζιάκi 
 

Όξνη – θιεηδηά  

Μεηαπξάηεο ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ – κπαραξηθά – εκπνξηθέο εηαηξείεο – αλεηθνληθή ηέρλε – 

ηεκέλε – εηζαγωγή λέωλ θαιιηεξγεηώλ – κεηαθνξά ηερλνινγίαο 

 

α. Η αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ 

 Από ηα κέζα ηνπ 8νπ αη. νη Άξαβεο θαη νη Δβξαίνη δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζην δηεζλέο εκπόξην θαη έγηλαλ νη 

κεηαπξάηεο (= κεηαπσιεηέο, έκπνξνη) ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ, ράξε ζηε γεωγξαθηθή ζέζε ηνπ Υαιηθάηνπ (= 

ηνπ ηζιακηθνύ θξάηνπο, κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Μσάκεζ, 632) θαη ζηα νξπρεία ρξπζνύ θαη αξγύξνπ ηεο Γπη. 

Αθξηθήο θαη ηεο αράξαο. 

 Από ηα κέζα ηνπ 9νπ αη. νη Άξαβεο ίδξπζαλ εκπνξηθέο απνηθίεο ζηηο αθηέο ηεο Ιλδίαο, ηεο ΝΑ Αζίαο θαη ηεο 

Κίλαο. Μεηέθεξαλ κπαραξηθά θαη είδε πνιπηειείαο, κέζσ Ιξάθ θαη αξγόηεξα κέζσ ηεο Δξπζξάο ζάιαζζαο. 

 Καηλνηνκίεο πνπ εθάξκνζαλ νη Άξαβεο έκπνξνη θαη δηεπθόιπλαλ ηηο ζπλαιιαγέο: 

 πγθξόηεζαλ εκπνξηθέο εηαηξείεο. 

 Δπηλόεζαλ ηελ εκπνξηθή επηηαγή. 

 Αλέπηπμαλ ην πηζηωηηθό ζύζηεκα (αξγπξακνηβνί θαη ηξάπεδεο). 
 

β. Γξάκκαηα, επηζηήκε θαη ηέρλεο 

 ε κεγάιεο πόιεηο (Κόξδνβα, Βαγδάηε) αλαπηύρζεθαλ ηα γξάκκαηα, ηδξύζεθαλ βηβιηνζήθεο θαη παλεπηζηήκηα, 

βηβιηνπωιεία γηα ην επξύ θνηλό. 

 Αλαπηύρζεθε θαη ε αξαβηθή ινγνηερλία. 

 Οη Άξαβεο κεηέθξαζαλ έξγα Ιλδώλ, Πεξζώλ θαη Διιήλσλ. 

 Ο Αξηζηνηέιεο θαη νη Νενπιαηωληθνί επεξέαζαλ ηελ αξαβηθή ζθέςε θαη επηζηήκε. 

 Η αξαβηθή ηέρλε δαλείζηεθε ηερληθέο θαη πιηθά από ην Βπδάληην. 

 Γηαθέξεη όκσο από ηελ ηέρλε ηνπ Βπδαληίνπ, γηαηί έκεηλε ζηελ αλεηθνληθή ηερλνηξνπία (= δσγξαθηθή ρσξίο ηελ 

εκθάληζε αλζξώπηλσλ κνξθώλ). 

 Γεκηνπξγήκαηα αξαβηθήο ηέρλεο: 

 Σεκέλε (= ηδακηά) (Κόξδνβα, Γακαζθόο θ.α.) 

 Μωζαϊθά 

 Έξγα κηθξνηερλίαο (από ειεθαληόδνλην θαη άιια πιηθά). 
 

γ. Δπίδξαζε ηνπ αξαβηθνύ πνιηηηζκνύ 

 Η Γύζε επεξεάζηεθε ζεκαληηθά από ηηο επηζηεκνληθέο επηδόζεηο ηνπ Ιζιάκ. 

 Οη Άξαβεο:  

 Καζηέξσζαλ ηελ ηλδηθή αξίζκεζε (Μαζεκαηηθά). 

 Οξγάλσζαλ καθξηλά ηαμίδηα (Γεσγξαθία). 

 Τπνιόγηζαλ αθξηβώο ηελ ηξνρηά ηνπ ήιηνπ θαη ηωλ πιαλεηώλ (Αζηξνλνκία). 

 Αλαθάιπςαλ ην ζεηηθό νμύ θαη ην νηλόπλεπκα (Υεκεία). 

 Καζηέξσζαλ λέα θάξκαθα θαη έθαλαλ πνιύπινθεο εγρεηξήζεηο (Ιαηξηθή). 

 Δηζήγαγαλ ζην Βπδάληην θαη ζηε Γύζε: 

 Σν ραξηί (θηλεδηθή εθεύξεζε) (κεηαθνξά ηερλνινγίαο) 

 Νέεο θαιιηέξγεηεο (βεξίθνθν, αγθηλάξα, βακβάθη, ιεκόλη, δαραξνθάιακν) 

 Αξθεηέο αξαβηθέο ιέμεηο κπήθαλ ζην ιεμηιόγην επξσπατθώλ γισζζώλ (Άιγεβξα, δελίζ, λαδίξ, ηδίθξα, 

ηαξίθα, αιρεκεία, αιθνόι, ξύδη, ζηξόπη, ηζεθ, ηακπνπξάο θ.ά.). 

Δξωηήζεηο 

Βηβιίν, ζει. 30. 

Δπηπιένλ: 

1. Με πνηνπο ηξόπνπο θαιιηέξγεζαλ θαη δηέδσζαλ ηα γξάκκαηα νη Άξαβεο; 

2. ε πνηνπο ηνκείο θαη πώο νη Άξαβεο επεξέαζαλ ηηο επηζηήκεο; Αλαθέξεηε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. 

3. Πνην είλαη ην ζεκαληηθόηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηεο αξαβηθήο ηέρλεο; 

4. Πνηα είλαη ε δηαθνξά ηεο ηέρλεο ηνπ Βπδαληίνπ θαη ηεο αξαβηθήο ηέρλεο; 

                                                             
i
 Εποπτικό υλικό: Αρχείο Βίντεο: Μουςείο Ιςλαμικήσ Τέχνησ (Μπενάκη). 


