
ΙΙ. Ο κόσμος του Ισλάμ κατά την περίοδο του Μεσαίωνα 
2. Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ 

Λόγοι ανάπτυξης 
αραβικού εμπορίου 

Από τα μέσα του 8ου αι. οι Άραβες και οι Εβραίοι είχαν γίνει μεταπράτες του διεθνούς εμπορίου. 
(Σημ.: μεταπράτης: ο έμπορος, ο μεσάζοντας -που αγοράζει σε χονδρική τιμή και πουλά σε λιανική) 
Λόγοι που συνέβαλλαν σε αυτό: 

α. Η καλή γεωγραφική θέση του χαλιφάτου (μεταξύ Ανατολής και Δύσης) 
β. Η εκμετάλλευση των ορυχείων χρυσού και αργύρου (Δυτ. Αφρική και Σαχάρα) 

  
Εμπορικά κέντρα α. 9ος αι.: εμπορικές αποικίες στις ακτές των Ινδιών, της ΝΑ Ασίας και της Κίνας. 

β. 10ος αι.: εμπορικές σχέσεις με Ινδίες διαμέσου της Ερυθράς Θάλασσας 
  

Προϊόντα Μέσω Ιράκ, μπαχαρικά και άλλα είδη πολυτελείας όδευαν προς αραβικές και βυζαντινές 
επαρχίες, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη, ενώ η ζήτηση των προϊόντων στις ακτές της Μεσογείου 
καθόριζε και τις διεθνείς τους τιμές. 

  
Καινοτομίες στις 

εμπορικές 
συναλλαγές 

Οι έμποροι του Ισλάμ 
α. συγκρότησαν εμπορικές εταιρείες. 
β. επινόησαν την εμπορική επιταγή (τσεκ). 
γ. ανέπτυξαν το χρηματοπιστωτικό σύστημα (αργυραμοιβοί, τράπεζες). 

  
Γράμματα 

Τέχνες 
Επιστήμες 

Στοιχεία που μαρτυρούν την πολιτισμική ανάπτυξη 
α. Ίδρυση πανεπιστημίων και βιβλιοθηκών στις μεγάλες πόλεις (Κόρδοβα στην Ισπανία, 

Βαγδάτη στο Ιράκ) 
β. Η αραβική λογοτεχνία ήταν δημοφιλής και στους χριστιανούς. 
γ. Υπήρχαν βιβλιοπωλεία στις μεγάλες πόλεις για το ευρύ κοινό. 
δ. Πολλοί χαλίφηδες ήταν μανιώδεις συλλέκτες χειρογράφων. 
ε. Μεταφράστηκαν έργα Ινδών, Περσών και Ελλήνων. Τα έργα του Αριστοτέλη επηρέασαν 

την αραβική σκέψη. 
Αραβική τέχνη 

α. Η νοοτροπία είναι ανεικονική (η απεικόνιση του Θείου είναι προσβολή για το Ισλάμ, γι’ 
αυτό και στους ναούς (τεμένη/τζαμιά) δεν απεικονίζονται πρόσωπα). 

β. Δανείστηκε τέχνη και τεχνίτες από το Βυζάντιο. 
Έργα 

α. Τα τεμένη (τζαμιά) της Κόρδοβας και της Δαμασκού 
β. Αραβουργήματα (έργα μικροτεχνίας από ελεφαντόδοντο και άλλα υλικά) 

  
Επίδραση του 

αραβικού 
πολιτισμού 

 
 

Επιστημονικές ανακαλύψεις 
α. Μαθηματικά: Καθιέρωσαν την ιδική αρίθμηση 
β. Γεωγραφία: Οργάνωσαν μακρινά ταξίδια 
γ. Αστρονομία: Υπολόγισαν ακριβώς την τροχιά του ήλιου και των πλανητών 
δ. Χημεία: Ανακάλυψαν το θειικό οξύ και το οινόπνευμα 
ε. Ιατρική: Καθιέρωσαν νέα φάρμακα και έκαναν πολύπλοκες εγχειρήσεις 

Εισαγωγές προϊόντων 
α. Εισήγαγαν το χαρτί (κινεζική εφεύρεση) 
β. Έφεραν πολλές νέες καλλιέργειες (βερίκοκο, λεμόνι, βαμβάκι, αγκινάρα, ζαχαροκάλαμο) 

Γλώσσα 
Οι ευρωπαϊκές γλώσσες έχουν πολλές λέξεις της αραβικής εξαιτίας της μεγάλης επιρροής που 
δέχτηκαν (π.χ. μαγαζί, άλγεβρα, λεμόνι, ζενίθ, ναδίρ, τζίφρα, σιρόπι κ.α.) 
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