
                                                                                                                                Τετάρτη  18/3/2020 

Για τμήματα Β31 και Β41 

Κεφ. 31     Ισλάμ  Β   σελ. 250 – 253 

 

   α) Επέκταση του Ισλάμ 

 

Το Ισλάμ επεκτείνεται από τους Άραβες ,  μετά τον θάνατο του Προφήτη Μωάμεθ, κυρίως 

στη Μέση Ανατολή. 

Τον 11ο αιώνα οι μουσουλμάνοι κατακτούν την Ινδία.  

Τον 12ο αιώνα δημιουργούν στη Μεσόγειο την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

 

β)  Διαδοχή του Μωάμεθ 

 

  Μετά τον θάνατο του Μωάμεθ δημιουργείται πρόβλημα για την διαδοχή του. Έτσι  το 

Ισλάμ διαιρέθηκε σε δυο κλάδους : Τους Σηίτες  και του Σουνίτες. 

Οι Σουνίτες θεωρούνται ως οι ορθόδοξοι μουσουλμάνοι.  

Οι Σουνίτες επικράτησαν κυρίως στην Περσία , Ιράκ και το Πακιστάν.  

Οι Σηίτες είναι κυρίως Άραβες , Τούρκοι κλπ. 

 

γ)  Χαρακτηριστικά Σουνιτών και Σηιτών. 

 

Σουνίτες: 

- Εμμονή στο Κοράνι 

- Αποφάσεις κατόπιν ομοφωνίας της κοινότητας 

- Μη κληρονομική διαδοχή του Μωάμεθ 

Σηίτες:    

- Τιμούν πολύ τον Αλή ως προφήτη 

- Κληρονομική διαδοχή του Μωάμεθ για ηγεσία του Ισλάμ  

- Ο διάδοχος θεωρείται αλάθητος 



- Οι Σηίτες έχουν πολλές σχολές για αυτό δεν έχουν την συνοχή που έχουν οι Σουνίτες 

 

δ)   Μυστικισμός στο Ισλάμ ( Σουφισμός ) 

 

Είναι οι μοναχοί του Ισλάμ που οργανώθηκαν σε μοναστικές κοινότητες όπως π.χ. οι 

δερβίσηδες. Προσπαθούν να ενωθούν με το Θεό με τις τεχνικές του ντίκρ 

 που συνίσταται στο διαλογισμό και με τον στροβιλισμό γύρω από τον εαυτό τους. 

- Μπορείς να δεις τον χορό των δερβίσηδων από το διαδίκτυο . 

 

   ε)  Το Ισλάμ σήμερα 

 

Από την εποχή της Ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας  άρχισε η διαμόρφωση της σημερινής 

φυσιογνωμίας του Ισλάμ. 

Έτσι π.χ. η δυτική παιδεία αντικαθιστά τη μουσουλμανική.  

Τα δυτικά νομικά συστήματα αντικαθιστούν την σαρία. 

Αυτό προκαλεί συγκρούσεις μεταξύ των μουσουλμάνων ανανεωτών και μη δηλ. των 

Ουλεμάδων. 

΄Ετσι στο σημερινό Ισλάμ έχουμε δυο δυνάμεις. 

- Τους ανανεωτές που είναι τα εκσυγχρονισμένα ισλαμικά κράτη  

- Και τους συντηρητικούς που επιδιώκουν ανάκτηση της κυριαρχίας του Ισλάμ και 

θεωρούν ανώτερη την θρησκεία του Ισλάμ. 

- Αυτή η διαίρεση οδηγεί συχνά σε αιματηρές  συγκρούσεις  μεταξύ τους. 

Ακόμη , για διαφόρους λόγους , όπως αναβίωση του σουφισμού , διαφοροποίηση  εθνικών 

ή φυλετικών  ομάδων από πρότυπα δυτικών κοινsνιών Αμερικής και Αφρικής , εξαπλώνεται 

το Ισλάμ  σε διάφορες χώρες του κόσμου. 

Υπάρχουν βοηθητικά κείμενα στο τέλος του κεφαλαίου . Ή και στο διαδίκτυο.  

Μπορείτε να απαντήσετε τις ερωτήσεις του Κεφαλαίου .  

Ή να κάνετε σχετικές απορίες για το κεφάλαιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 

siakidouanastasia@gmail.com 

 



Παρακαλώ να ενημερωθούν τα τμήματα αυτά . Και να δοθεί στον αρμόδιο  καθηγητή , 

συνάδελφο , κύριο Ζαχαροπλάστη προς διεκπεραίωση  το συντομότερο . 

Ευχαριστώ πολύ. 

 

 

 

 

 


