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O Império Árabe teve sua formação a partir da
origem do islamismo, religião fundada pelo
profeta Maomé. Antes disso, a Arábia era
composta por povos semitas que, até o século
VII, viviam em diferentes tribos. Apesar de
falarem a mesma língua, estes povos possuíam
diferentes estilos de vida e de crenças.
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Profeta e fundador do Islamismo, Maomé nasceu
na cidade árabe de Meca com o nome de
Huhammad.
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•A
Arábia,
também
conhecida
como península Arábica ou Árabe, é
uma península no sudoeste da Ásia e situada
ao nordeste da África na placa árabe. De uma
perspectiva geológica, é considerada um
subcontinente asiático. É uma região
majoritariamente de clima desértico.
• Na antiguidade: A região era habitada
por sírios, judeus e pastores. As cidades eram
governadas por um rei, mas a sucessão não
era de pai para filho
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Economia
Comércio interno = trigo, tâmaras, açúcar, café e algodão;
Comércio externo = especiarias, seda, joias, porcelana e
tapeçaria.

Política
Governo descentralizado = tribos independentes.

Religião
Politeísmo (Alá e outros ídolos).
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Os beduínos eram nômades e levavam uma
vida difícil no deserto, utilizando como meio
de sobrevivência o camelo, animal do qual
retiravam seu alimento (leite e carne) e
vestimentas (feitas com o pelo). Com suas
caravanas, praticavam o comércio de vários
produtos pelas cidades da região.

Os beduínos são povos árabes que vivem no deserto, principalmente, nas regiões da
Síria, Iraque, Jordânia, Egito e Arábia Saudita. Os beduínos compõem 10% da população
do Oriente Médio.
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Quem foi Maomé?
•Foi fundador da religião e civilização islâmica.
Nascido em 571 d.C., na cidade de Meca,
localizada na Península Arábica. No ano de
610, Maomé teve uma revelação mística,
chamada de epifania: por meio do arcanjo
Gabriel, recebeu as primeiras revelações do
próprio Deus, que se repetiram por vários anos.
A compilação delas deu origem ao Corão, livro
sagrado dos islâmicos, cujos versos foram
ditados pelo próprio Maomé.
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ATENÇÃO:
•Antes mesmo de o islamismo firmar-se como religião, em Meca e em
outras regiões da Arábia, havia uma confluência de credos, tanto pagãos,
politeístas, quanto judaicos e cristãos.
•Por acreditar ser um mensageiro divino, começou a fazer pregações; entre
elas, a de que as pessoas deveriam se submeter a um único deus,
diferentemente do costume dos árabes na época, que se dedicavam a várias
divindades. Também pregava que os fiéis poderiam ter uma vida eterna e
gloriosa mesmo após a morte terrena.
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1. Proclamação de fé
Trata-se da Shahada, que é o testemunho do muçulmano de que ninguém merece
ser adorado, a não ser Allah, e que Maomé é seu mensageiro.
2. Oração
Ritualisticamente, os muçulmanos fazem oração, a Salah, 5 vezes ao dia.
3. Caridade compulsória
obrigação do muçulmano que detém melhor condição financeira de prestar apoio
aos carentes e necessitados.
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4. O jejum do Ramadã
Ramadã é o nono mês do calendário islâmico e deve ser passado em jejum pelos
muçulmanos saudáveis. Sawm, o jejum, consiste na completa abstenção de comida,
bebida e atividades deleitosas (como sexo, jogos e diversões) do nascer ao pôr-dosol.
5. Peregrinação à Meca
Trata-se da peregrinação que, ao menos uma vez na vida, todo muçulmano que goze
de condições físicas e financeiras deve fazer à cidade sagrada, Meca, na Arábia
Saudita.
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Religião II
Xiitas
•Acreditam apenas no Alcorão
•Entendem que o poder só pode ser exercido pelos parentes de Maomé
•10% dos muçulmanos

Sunitas
•Seguem o Alcorão e a Suna
•Suna = coletânea de registros dos discursos e feitos de Maomé
•Em geral, defendem o Estado laico
•90% dos muçulmanos
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Expansão Islâmica - Século VII ao século XI.
Fatores da expansão
• ↑ Demográfico + ↓ terras férteis na Península Arábica;

• Saque (butim);
• Estímulo religioso (Jihad = guerra santa);
• Unidade política e religiosa da Península Arábica;
• Decadências dos impérios Bizantino e Persa;

• Expansão dirigida pelos califas = sucessores de Maomé com autoridade
política, militar e religiosa.
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Decadência
Fatores
•Divisão do império devido disputas internas e divergências religiosas
•Expansionismo mongol (Em 1258, Bagdá é destruída pelos mongóis)
•Guerra de Reconquista na Península Ibérica

•Invasões germânicas
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Cultura Islâmica
•Arte decorativa
•Escrita ornamental (arabescos)

•↑ Matemática = algarismos indo-arábicos, trigonometria e álgebra
•↑ Arquitetura = mesquitas, minaretes e palácios
•Literatura = Mil e uma noites

•Medicina = Avicena (Canon)
•Filosofia = Averróis (traduziu para o latim a obra do filósofo grego Aristóteles)
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