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Ένα συναρπαστικό ταξίδι στο Ισλάμ και τον μουσουλμανικό κόσμο με βάση το βιβλίο

του FERNAND BRAUDEL, Η γραμματική των πολιτισμών, μτφ. Άρης Αλεξάκης, 

εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2009 , 95-192





ΟΣΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ



 Η γένεση ενός πολιτισμού χρειάζεται αμέτρητα χρόνια…

 Ο ισχυρισμός ότι το Ισλάμ γεννήθηκε σε διάστημα ολίγων ετών, με την 

εμφάνιση του Μωάμεθ, είναι απόλυτα ακριβής, αλλά και ανακριβής συγχρόνως, 

και δύσκολα κατανοητός…



Πρόκειται για έναν «επικαθήμενο» 

πολιτισμό: όπως ο Χριστιανισμός 

κληρονόμησε τη Ρωμαϊκή 

Αυτοκρατορία, της οποίας αποτελεί 

προέκταση, έτσι και το Ισλάμ, στα 

πρώτα του βήματα, θα προσοικειωθεί 

την Εγγύς Ανατολή, δηλαδή ένα από 

τα αρχαιότερα, αν όχι το αρχαιότερο 

σταυροδρόμι πολιτισμένων ανθρώπων 

και λαών που υπήρξε ποτέ στον κόσμο.



Η βιογραφία του Ισλάμ δεν 

αρχίζει ούτε με το κήρυγμα του 

Μωάμεθ, ούτε μέσα στην 

δεκαετία των πρώτων 

αστραπιαίων κατακτήσεων (632  

- 642). Η πραγματική της 

αφετηρία χάνεται μέσα στα βάθη 

της ατέρμονης ιστορίας της 

Εγγύς Ανατολής.



Ποια, όμως, είναι η Εγγύς Ανατολή;



Η ιστορία της Εγγύς Ανατολής

Ασσύριοι 
(7ος αιώνας π. Χ.) 

Πέρσες· Δαρείος 
(546 – 486 π. Χ.)

Μέγας Αλέξανδρος 
(334 – 331 π. Χ.)

Η ρωμαϊκή κατάκτηση 
(2ος αιώνας π. Χ.) 

Η βυζαντινή οικουμένη 
του Ιουστινιανού 

(6ος αιώνας μ. Χ.)



Μέσα σ’ αυτήν την επιφυλακτική Εγγύς Ανατολή, που μάχεται την ελληνική 

παρουσία, που έχει ασπασθεί τον Χριστιανισμό και που μαστίζεται από συνεχείς 

και βίαιες συγκρούσεις, οι πρώτες αραβικές κατακτήσεις (634 – 642) θα βρουν 

αμέσως ευνοϊκό κλίμα.



Με ένα λόγο, αν εξαιρέσουμε τη Μικρά Ασία, με το ορεινό έδαφος, 

που την υπεράσπισε και την έσωσε το Βυζάντιο, οι Άραβες κατακτητές 

κυρίευσαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα της Εγγύς Ανατολή στο σύνολό 

της, και αργότερα, προς δυσμάς, ξεπέρασαν κατά πολύ τα όριά της.



Πώς εξηγείται αυτή η ταχύτητα;

Ήταν αποτέλεσμα αιφνιδιασμού 

προς όφελος του επιδρομέα που 

κανείς δεν περίμενε;

Ήταν η φυσική συνέπεια εκείνων 

των σύντομων και καταστροφικών 

επιδρομών, που τις απομόνωσαν 

και τις ανάγκασαν να παραδοθούν 

η μια μετά την άλλη;

Ήταν η κατάληξη αυτής της 

βραδείας υποβάθμισης της Εγγύς 

Ανατολής, η οποία βρισκόταν καθ’ 

οδόν προς την αποαποικιοποίησή 

της, όπως θα λέγαμε σήμερα;



Μια απάντηση θα μπορούσε να είναι ο συνδυασμός 

και των τριών παραπάνω λόγων…



ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ

https://www.youtube.com/watch?

v=9srAZqSC7wI

https://www.youtube.com/watch?v=9srAZqSC7wI


Ο ΜΩΑΜΕΘ

ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ 

ΤΟ ΙΣΛΑΜ



Ένα βασικό τρίπτυχο…

• Οι άμεσες καταβολές του Ισλάμ μας φέρνουν αμέσως αντιμέτωπους με έναν άνθρωπο, με 

ένα βιβλίο, με μια θρησκεία.

• Το αποφασιστικής σημασίας έργο του Μωάμεθ τοποθετείται ανάμεσα στο 610 - 612 

(χρονολογίες ανεπιβεβαίωτες, αλλά πιθανές) και στο 632, έτος του θανάτου του.

• Το Ισλάμ (που σημαίνει υποταγή στο Θεό), θρησκεία αποκαλύψεως, χτισμένη πάνω σε 

κείμενα που τελικά θα αποτελέσουν το Κοράνι, πάνω στα λόγια και στις πράξεις του 

Προφήτη, είναι εντέλει μια θρησκεία υποδειγματικά απλή.



ΑΡΑΒΙΑ. Το πρόβλημα της κουλτούρας που έχει ελάχιστες πόλεις [1]

• Ο πρωτεύον ρόλος της πόλης: ο Μωάμεθ έζησε, έχτισε (κατά κάποιο τρόπο) το οικοδόμημά 

του στη Μέκκα, δηλαδή σε περιβάλλον αστικό, στο περιθώριο μιας Αραβίας που όμως 

εξακολουθεί να είναι πρωτόγονη.

Καμηλοδηγός Γνώριζε ιουδαϊκά

Καλή γνώση του χριστιανικού περιβάλλοντος, 

κυρίως σε πόλεις της Συρίας



ΑΡΑΒΙΑ. Το πρόβλημα της κουλτούρας που έχει ελάχιστες πόλεις [2]

• Παράξενοι χωριάτες, μα την αλήθεια, αυτοί οι Βεδουίνοι της Αραβίας. Στις αρχές του 20ου

αιώνα, ήταν ακόμη δυνατόν να τους συναντήσει κανείς αναλλοίωτους, και δεν αποκλείεται να 
βρίσκονται ακόμη μερικοί, ίδιοι κι απαράλλακτοι, στην καρδιά της σημερινής Αραβίας.

• Ο Ρόμπερτ Μοντανιέ, (ισλαμολόγος), στο βιβλίο του: Πολιτισμός της ερήμου, γράφει ότι η 
έρημος δεν είναι τίποτε παραπάνω από κουλτούρες.

• Οι περισσότεροι Άραβες είναι νομάδες, πολύ μικρά σύνολα που σχηματίζουν υποφατρίες, 
φατρίες, φυλές, συνομοσπονδίες φυλών.

• Μια φατρία ισοδυναμεί με 100 έως 300 σκηνές. Μια φυλή με 3.000 άτομα.

•



ΑΡΑΒΙΑ. Το πρόβλημα της κουλτούρας που έχει ελάχιστες πόλεις [3]

• Η Αραβία των Βεδουίνων έθεσε στη διάθεση του Ισλάμ τις καταπληκτικές μάχιμες δυνάμεις 
της.

• Αυτοί θα πραγματοποιήσουν τις πρώτες κατακτήσεις του Ισλάμ.

• ΒΕΔΟΥΙΝΟΙ: μικρογραφίες λαών, με τις εφοδιοπομπές τους, με τις σκηνές τους από τρίχα 
καμήλας ή κατσίκας, κουβαλώντας μαζί τους τις συνήθειές τους, τα ήθη, τη γλώσσα τους· 
ανάμεσα σ’ όλα αυτά, σημαντική θέση κατέχει η φιλοξενία, αρετή που αποτελεί το στολίδι του 
Ισλάμ.

•



ΑΡΑΒΙΑ. Το πρόβλημα της κουλτούρας που έχει ελάχιστες πόλεις [4]

• «Πολιτισμός» και «κουλτούρες» στον ισλαμικό κόσμο: ο ρόλος των αραβικών φυλών εφιστά 

την προσοχή μας στον τρόπο με τον οποίο το Ισλάμ, αυτός ο πολιτισμός που σε λίγο θα είναι 

τόσο εκλεπτυσμένος, στήριξε διαδοχικά όλες σχεδόν τις επιτυχίες του στις ζωντανές δυνάμεις 

που έθεταν στη διάθεσή του κάποιες φιλοπόλεμες «κουλτούρες», πρωτόγονοι λαοί, τους 

οποίους πάντοτε αφομοίωσε και «εκπολίτισε» με γοργό ρυθμό.



ΟΣΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ



Εδάφη και θάλασσες του Ισλάμ…

• Η Μεσόγειος κατέχει την πρώτη θέση: εδώ διαδραματίστηκε κατά κύριο λόγο η μεγάλη περιπέτεια 
επέκτασης του Ισλάμ.

• Ανάμεσα στις σημαντικές κατακτήσεις του Ισλάμ, μαζί με τη Συρία, την Αίγυπτο, την Περσία, τη 
Βόρεια Αφρική και την Ισπανία, ήταν και ολόκληρη σχεδόν η Μεσόγειος.

• Η έναρξη των Σταυροφοριών (1095 – 1270) σύντομα θα επιτρέψει στους στόλους της Δυτικής 
Χριστιανοσύνης να επανακτήσουν τη Μεσόγειο Θάλασσα. 

• Το Ισλάμ θα αντιδράει μόνο δύο και τρεις αιώνες αργότερα, όταν θα κατακτήσει ολόκληρη τη 
Μικρά Ασία.



Οι πόλεις: χώρος διαμεσολάβησης ή χώρος διακίνησης…

• Για το Ισλάμ οι δρόμοι του είναι ο πλούτος του, ο λόγος ύπαρξής του, ο πολιτισμός του. 

• Καράβια, καραβάνια, έμποροι: όσο δύσκολη κι αν φαίνεται καμιά φορά (ή είναι πολύ συχνά) η 
πολιτική του κατάσταση, το Ισλάμ από γεωγραφική άποψη, έχει πάντα την επικαρπία των 
υποχρεωτικών αυτών διελεύσεων. 

• Είναι, δηλαδή, πολιτισμός διέλευσης, διαμετακομιστικός, πράγμα που συνεπάγεται μακρινά 
θαλάσσια ταξίδια, κι ένα πυκνό δίκτυο για τα καραβάνια, δίκτυο που απλώνεται κυρίως από τον 
Ινδικό Ωκεανό ως τη Μεσόγειο, αλλά κι από τη Μαύρη Θάλασσα ως τις Ινδίες και την 
Κίνα, και που συνδέει τη Μαύρη με τη Βόρειο Αφρική. 



ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ (8 ος – 18ος ΑΙΩΝΑΣ)



Πριν τον 8ο ή τον 9ο αιώνα δεν υπάρχει μουσουλμανικός πολιτισμός…

• Το Ισλάμ ως πολιτική οντότητα δημιουργήθηκε μέσα σε διάστημα ολίγων ετών, των ολίγων 

εκείνων ετών που χρειάστηκαν οι Άραβες για να κατακτήσουν μια ολόκληρη αυτοκρατορία.

• Όμως, ο ισλαμικός πολιτισμός προήλθε από την ενσωμάτωση της αυτοκρατορίας αυτής μέσα σε 

άλλους, αρχαίους  πολιτισμούς. 

• Η καμπή των Αβασιδών: μόνο προς τα μέσα του 8ου αιώνα σημειώνονται αποφασιστικές 

αλλαγές, ως συνέπεια ευρείων πολιτικών, κοινωνικών και, λίγο αργότερα, πνευματικών 

ανακατατάξεων, όταν τη χαλιφεία παίρνουν στα χέρια τους οι Αβασίδες. 



Η χρυσή εποχή του Ισλάμ: από τον 8 ο ως τον 12ο αιώνα…

• Για ένα διάστημα τεσσάρων, πέντε αιώνων το ισλάμ ήταν ο λαμπρότερος πολιτισμός 

ολόκληρου του Παλαιού Κόσμου. 

• Η Βαγδάτη του Μαμούν αλ-Ρασίντ.

• Σ’ όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο πολιτισμός του Ισλάμ εμφανίζεται, στο σύνολό του, ως 

οικουμενικός και ως περιφερειακός συγχρόνως, δηλαδή ταυτόχρονα ως ενιαίος και πολλαπλός.



Ενιαίος πολιτισμός στην τέχνη…

Τεμένη και μεντρεσέδες Μωσαϊκά Κεραμικά



Ενιαίος πολιτισμός στην ποίηση…

• Η ποίηση υμνεί το Θεό, τη φύση, τον έρωτα, την ανδρεία, το ευγενικό αίμα, το άλογο, την 

καμήλα.

• Ακόμη, σ’ όλον τον ισλαμικό κόσμο, κυκλοφορούν τα ίδια παραμύθια, με αφετηρία την Ινδία, 

αυτά που διαβάζουμε στις Χίλιες και μια νύχτες, όψιμη συλλογή του 14ου αιώνα.

http://www.kathimerini.gr/230799/article/epikairothta/k

osmos/oi-xilies-kai-mia-nyxtes-sthn-istoria-kai-th-moysikh

http://www.kathimerini.gr/230799/article/epikairothta/kosmos/oi-xilies-kai-mia-nyxtes-sthn-istoria-kai-th-moysikh


Ενιαίος πολιτισμός στην επιστήμη και τη φιλοσοφία…
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• Σαρακηνοί· έτσι ονομάζονται 

μερικές φορές οι Μουσουλμάνοι της 

περιόδου αυτής…

• Μαθηματικά, Γεωγραφία, 

Αστρονομία, Φαρμακευτική…

Στ
η 
φι
λο

σο
φί

α

• Αριστοτέλης…

• Μουσουλμανικός Ουμανισμός...

• Μουσουλμανική Αναγέννηση…

• Αβικέννας…

• Αβερρόης…



ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΜΗ 

12ος – 18ο αιώνας



Ο «σαρακηνός» πολιτισμός μετά τον 12 ο αιώνα διακόπτεται απότομα…

Αυτή η απότομη ανακοπή θέτει ένα γενικό πρόβλημα:

Περί τα τέλη του 11ου αιώνα η Ευρώπη άρχισε σιγά – σιγά να ανακτά τη Μεσόγειο.

Αποτέλεσμα, αυτή να κλείνει για το Ισλάμ, εμποδίζοντας ανεπανόρθωτα την ανάπτυξή του, δυσκολεύοντας 

την καθημερινή του ανάσα.

Μικρή επάνοδος του Ισλάμ έγινε μόνο από τον 16ο μέχρι τον 18ο αιώνα, κατά την περίοδο των 

Οσμανλήδων.

Στα Βαλκάνια και στην Εγγύς Ανατολή, η τουρκική κυριαρχία συνέπεσε με μια έκδηλη υλική ευημερία 

και με έντονη δημογραφική άνοδο. 

Κατά τον 19ο αιώνα, η άλλοτε κραταιά Οθωμανική Αυτοκρατορία θα είναι ο μεγάλος ασθενής.  



ΤΟ ΙΣΛΑΜ

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ



ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Στον παρακάτω χάρτη δεν φαίνετα ι η παλα ιά επέκταση 

του Ισλάμ σε ολόκληρη σχεδόν την Ινδ ία





Το τέλος της αποικιοκρατίας και τα πρώτα χρόνια των εθνικισμών…

• Ο παναραβισμός· πολιτική αιχμή του δόρατος ενός διηρημένου Ισλάμ. Στο πλαίσιο των εν εξελίξει 

σήμερα διενέξεων, ο παναραβισμός σπεύδει να υποκαταστήσει ολόκληρο τον ισλαμισμό. 

• Όσο για την υπερβολική θρησκευτική αδιαλλαξία, την απόλυτη έλλειψη ελαστικότητας που αποδίδουν 

ορισμένοι στο Ισλάμ, θα πρέπει να λησμονούν τις πολυάριθμες αιρέσεις του, που και μόνες αυτές, 

αρκούν για να αποδείξουν ότι υπάρχουν και ανησυχίες, αλλά και δυνατότητες εκτροπής.

• Εξάλλου, το ίδιο το Κοράνι ανοίγει στο μεταρρυθμιστικό κίνημα την πόρτα της ιτζτιχάντ (ijtihad), 

πόρτα που ούτως ή άλλως, δεν υπήρξε ποτέ κλειστή.



Ο μουσουλμανικός πολιτισμός απέναντι στον 20ό αιώνα…

• Εξακολουθεί να υπάρχει μουσουλμανικός πολιτισμός; Οι πολιτικές διαιρέσεις του Ισλάμ 

φαίνεται να αποκλείουν για πολύ καιρό ακόμη τα πανισλαμικά οράματα. 

• Αλλά ως γεγονός, ως πολιτισμική πραγματικότητα, ο πανισλαμισμός υπάρχει σήμερα όπως και 

χθες.

• Το Ισλάμ θα βγάλει από πάνω του, σαν παλιωμένο ρούχο, τον παλαιό παραδοσιακό του 

πολιτισμό, όσο θα πλησιάζει προς την εκβιομηχάνιση και προς τη σύγχρονη τεχνολογία;



Ο F. BRAUDEL…ΤΕΛΙΚΑ… 

ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ



Σας ευχαριστώ…


