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Marco Miotto 
 
 

Άραβες στην υπηρεσία του Βυζαντίου 
Ο Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ των Μπάνι Γασσάν 

 
 

Η προσωπικότητα του Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ (Ǧabala ibn al-
Ayham) δεσπόζει στην ιστορία των Αράβων της Συρίας κατά τον 7ο 
αιώνα. Στην αραβοϊσλαμική ιστορική παράδοση έμεινε γνωστός ως «ο 
τελευταίος βασιλιάς των Αράβων» και μέχρι και σήμερα αποτελεί πα-
ράδειγμα του ασυμβίβαστου του Ισλάμ με τις δομές και τις πρακτικές 
της προϊσλαμικής αραβικής κοινωνίας. Μάλιστα, η ιστορία του αποτε-
λεί κλασσικό ηθογραφικό ανάγνωσμα για τους μουσουλμάνους ήδη 
από την παιδική τους ηλικία1. 

Η δράση του επικεντρώνεται στη Συρία, όπου ως ηγέτης των 
Αράβων συμμάχων (φοιδεράτων) του Βυζαντίου κατείχε εξέχοντα ρό-
λο στους πολέμους κατά των Περσών και, αργότερα, κατά των μου-
σουλμάνων. Μετά την ισλαμική κατάκτηση αμφιταλαντεύτηκε μεταξύ 
της επιθυμίας για διατήρηση της χριστιανικής πίστης και των θετικών 
προοπτικών που θα άνοιγε η ενδεχόμενη ένταξή του στη νέα ισλαμική 
κυρίαρχη τάξη. Τελικά, η προσχώρηση στο στρατόπεδο των νικητών 
μουσουλμάνων ομοεθνών του αποδείχθηκε αδύνατη και ο Τζάμπαλα 
ιμπν αλ-Άϊχαμ εγκατέλειψε τη Συρία για να εγκατασταθεί σε βυζαντι-
νό έδαφος, και συγκεκριμένα στην ανατολική Μικρά Ασία2. 
 

1 Αναφέρουμε εδώ, ενδεικτικά, το Ǧabala ibn al-Ayham της σειράς βιβλίων για (μι-
κρά) παιδιά Qiṣaṣ Islāmiyya li-l-Aṭfāl (Ισλαμικές ιστορίες για τα μικρά παιδιά) τoυ 
σαουδαραβικού εκδοτικού οίκου Maktaba al-Tawba. Για τον Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ 
ως λογοτεχνικό πρόσωπο της αραβοϊσλαμικής γραμματείας βλ. τις ειδικές μελέτες της 
Julia Bray, Abbasid Μyth and the Human Act: Ibn ‘Abd Rabbih and Others, στο Ph. F. 
Kennedy (εκδ.), On Fiction and Adab in Medieval Arabic Literature [Studies in Arabic 
Language and Literature 6], Wiesbaden 2005, σ. 1-54, και Christian King, Muslim Apos-
tate: Depictions of Jabala ibn al-Ayham in Early Arabic Sources, στο Arietta Papacon-
stantinou – Muriel Debié – H. Kennedy (εκδ.), Writing ‘True Stories’. Historians and 
Hagiographers in the Late Antique and Medieval Near East [Cultural Encounters in Late 
Antiquity and the Middle Ages 9], Turnhout 2010, σ. 175-203 (στο εξής: J. Bray, 
Christian King). 

2 Βλ. αναλυτικότερα παρακάτω. 
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Το πρόσωπο του Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ προσέλκυσε το εν-
διαφέρον πολλών μεταγενέστερων μουσουλμάνων συγγραφέων, μετα-
ξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι σημαντικότεροι ιστοριογράφοι της 
αραβοϊσλαμικής γραμματείας3. Το ενδιαφέρον τους επικεντρώθηκε σε 
τρία γεγονότα, που αντιστοιχούν σε τρεις διαφορετικές φάσεις των 
σχέσεων του Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ και της φυλής του, εκείνης των 
Γασσανιδών, με το Βυζάντιο και με το νεοσύστατο Ισλαμικό Κράτος. 

Τα γεγονότα είναι: 
1) Η ενεργή συμμετοχή του στον πόλεμο των Βυζαντινών κατά 

των μουσουλμάνων εισβολέων στην Παλαιστίνη και τη Συρία, στο 
πλευρό των πρώτων, και κυρίως στη συμμετοχή του στη μάχη του 
Γιαρμούκ. 

2) Ο προσηλυτισμός του στο Ισλάμ και η προσπάθεια ένταξής 
του στο νέο ισλαμικό πολιτικοκοινωνικό σύνολο (μετά τη μάχη του 
Γιαρμούκ). 

3) Η ρήξη με την ισλαμική εξουσία, με την ακόλουθη επανά-
καμψη στον Χριστιανισμό, τη μετανάστευση και εγκατάσταση σε 
βυζαντινό έδαφος. 

Τα γεγονότα αυτά αντιστοιχούν στις τρεις φάσεις της σταδιο-
δρομίας του Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ, που είναι αντίστοιχα: η πρώτη 
βυζαντινή φάση (μέχρι την ήττα στον Γιαρμούκ, το 636), η ισλαμική 
φάση (αμέσως μετά τη μάχη του Γιαρμούκ) και η δεύτερη βυζαντινή 
φάση (από τη ρήξη με τον χαλίφη ‘Ούμαρ4 μέχρι τον θάνατό του). 

Δεν υπάρχει αντίθετα καμία αναφορά στον Τζάμπαλα ιμπν αλ-
Άϊχαμ στις βυζαντινές και τις συριακές πηγές, σε αντίθεση με ό,τι 
συμβαίνει με πολλά πρόσωπα και γεγονότα που σχετίζονται με τους 
Γασσανίδες. 

 
 
Ο άνθρωπος 
 
Ο Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ αναφέρεται στις αραβικές πηγές ως 

ο τελευταίος βασιλιάς των Μπάνι Γασσάν5, δηλαδή των Γασσανιδών, 

 
3 Κατάλογος των συγγραφέων αυτών βρίσκεται στο J. Bray, Christian King 182-194. 
4 Είναι ο χαλίφης ‘Ούμαρ ιμπν αλ-Χαττάμπ (‘Umar ibn al-Ḫaṭṭāb), γνωστός στην 

ευρωπαϊκή ιστοριογραφία και ως Όμαρ A΄ ή απλά Όμαρ. Υπήρξε ο δεύτερος χαλίφης 
στην ιστορία του Ισλάμ και η χαλιφεία του διήρκεσε από το 634 μέχρι το 644. Δολο-
φονήθηκε από έναν Πέρση δούλο, πιθανώς με οδηγίες πολιτικών αντιπάλων του. Είναι 
ο πρώτος χαλίφης του Ισλάμ που δολοφονήθηκε. Επί της χαλιφείας του ολοκληρώθηκε 
η ισλαμική κατάκτηση της βυζαντινής Συρίας. 

5 Στο παρόν άρθρο, όπως και σε προηγούμενό μας (M. Miotto, Άραβες στην υπηρε-
σία του Βυζαντίου. Η βασίλισσα Μαβία των Μπάνι Τανούχ [4ος μ.Χ. αι.], Βυζαντιακά 
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της αραβικής φυλής που τον 6ο αιώνα αναδείχθηκε ως κυρίαρχη φυλή 
ανάμεσα στους Άραβες συμμάχους των Βυζαντινών στη Συρία, ή ακρι-
βέστερα στη διοίκηση της Ανατολής6. 

Στις αραβικές πηγές οι αρχηγοί της φυλής των Γασσάν αποκα-
λούνται μουλούκ (mulūk), δηλαδή βασιλείς, όρος που δεν αντιστοιχεί 
πάντα σε βασιλικό αξίωμα, όπως αυτό εννοείτο στην ελληνορωμαϊκή 
παράδοση. Αποδίδεται ακόμη και σε φύλαρχο ή σε έναν απλό τοπάρ-
χη7. Αναφορικά με τους Γασσανίδες, ο αραβικός όρος μάλικ (malik), 
δηλαδή βασιλιάς, που απαντά στις αραβικές πηγές φανέρωνε την ανώ-
τατη αρχηγία όλων των Αράβων φοιδεράτων του Ρωμαϊκού Κράτους 
στη διοίκηση της Ανατολής και δεν συνδεόταν με κάποια συγκεκριμέ-
νη περιοχή ή τοποθεσία8. Το ίδιο συμβαίνει με τις αραβικές φυλές των 
 
33 [2016] 11-36 [στο εξής: M. Miotto, Μαβία]), δεδομένης της ύπαρξης και της χρήσης 
των πτώσεων στην Ελληνική, θεωρήσαμε ορθότερο και επιστημονικότερο να κλίνεται 
σύμφωνα με τους κανόνες της αραβικής γραμματικής και το ουσιαστικό Μπάνου (τα 
παιδιά, οι απόγονοι), που αποτελεί το πρώτο μέρος του ονόματος των αραβικών φυ-
λών και προηγείται του ονόματος του γενάρχη από τον οποίο ονομάζεται η φυλή, π.χ. 
Μπάνου Ουμάγια = οι Απόγονοι του Ουμάγια ή αλλιώς οι Ομαγιάδες/Ομαϋάδες. Έτσι, 
το Μπάνου παραμένει Μπάνου στην Ονομαστική, ενώ γίνεται Μπάνι στη Γενική και 
την Αιτιατική και κλίνεται ανάλογα με την πτώση που χρειάζεται στη σύνταξη της 
ελληνικής φράσης. 

6 Για τους Άραβες φοιδεράτους της διοίκησης Ανατολής βλ. I. Shahîd, Byzantium 
and the Arabs in the Fourth Century, Washington, D.C. 1984. — I. Shahîd, Byzantium 
and the Arabs in the Fifth Century, Washington, D.C. 1989, (στο εξής: I. Shahîd, 
BAFIC). — I. Shahîd, Byzantium and the Arabs in the Sixth Century, τ. I.1: Political and 
Military History και τ. Ι.2: Ecclesiastical History, Washington, D.C. 1995· τ. II.1: Topon-
ymy, Monuments, Historical Geography, and Frontier Studies, Washington, D.C. 2002· τ. 
II.2: Economic, Social, and Cultural History, Washington, D.C. 2010 (στο εξής: I. Shahîd, 
BASIC). — M. Miotto, Το Βυζάντιο και η άμυνα της Συρίας: Άραβες φοιδεράτοι, αρα-
βικές επιδρομές και ισλαμική κατάκτηση (4ος-7ος αιώνας), Βυζαντινά 27 (2007) 187-214 
(στο εξής: M. Miotto, Συρία). — M. Miotto, Μαβία. Βλ. επίσης P. J. Heather, Foedera and 
Foederati of the Fourth Century, στο W. Pohl (εκδ.), Kingdoms of the Empire. The Inte-
gration of Barbarians in Late Antiquity [The transformation of the Roman world 1], Lei-
den 1997, σ. 57-74. 

7 Για τη χρήση του όρου σχετικά με τους Άραβες «βασιλείς» και «βασίλισσες» της 
Συρίας βλ. E. K. Chrysos, The Title ΒΑΣΙΛΕΥΣ in Early Byzantine International Rela-
tions, Dumbarton Oaks Papers 32 (1978) 29-75. Βλ. επίσης M. Miotto, Μαβία, 31-32. 

8 Για μια γενικότερη παρουσίαση του όρου μάλικ/μουλούκ βλ. A. Ayalon, Malik, 
στο P J. Bearman κ.ά. (εκδ.), Encyclopédie de l’Islam/Encyclopaedia of Islam, B΄ έκδο-
ση, τ. I-XII, Leiden – Paris 1960-2005 (στο εξής: Ε.Ι.²), τ. VI, σ. 261-262. Για ειδικότερες 
μελέτες βλ. M. N. Ka Ka Khel, Political System in Pre-Islamic Arabia, Islamic Studies 
20.4 (1981) 375-393. — Kh. ‘Athamina (Ḫ. ‘Atāmina), The Tribal Kings in Pre-Islamic 
Arabia. A Study of the Epithet Malik or Dhū al-Tāj in Early Arabic Tradition, al-
Qantara 19.1 (1998) 19-37.— Του ιδίου, Mulūk al-qabā’il wa asḥāb al-tiǧān fī ǧazīra al-
‘arab qabla al-islām, al-Maǧalla al-filisṭīniyya li-l-dirāsāt al-tārīḫiyya 1.2 (2000) 11-41 
(=Ḫ. ‘Atāmina, Dirasāt muḫtāra min ḥuqūl al-tirāt al-‘arabī al-islāmī [Selected Studies on 
Arab-Islamic Legacy], Baqa al-Ġarbīyya 2008, σ. 30-56). — A. el-Rahman Tayyara, 
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Τανούχ και των Σάλιχ, που προηγήθηκαν των Γασσανιδών στην ανώ-
τατη αρχηγία όλων των Αράβων φοιδεράτων της Συρίας, τον 4ο και 
τον 5ο αιώνα αντίστοιχα9. 

Στις ίδιες πηγές οι αρχηγοί των Γασσανιδών αποκαλούνται Βα-
σιλείς των Αράβων της Συρίας (mulūk ‘Arab al-Šām)10, Βασιλείς της 
Συρίας (mulūk al-Šām)11 ή Βασιλείς (των Αράβων) στη Συρία (mulūk 
bi-l-Šām)12, όπου με τον όρο Συρία, al-Šām στα Αραβικά, εννοείται όλη 
η περιοχή που περιλαμβάνεται μεταξύ της Αιγύπτου και της νοτιοανα-
τολικής Μικράς Ασίας, δυτικά του Ευφράτη ποταμού και της Συρια-
κής Ερήμου. Αυτή η περιοχή περιλαμβάνει ουσιαστικά όλη τη 
βυζαντινή διοίκηση της Ανατολής13. 

Όπως ήδη αναφέραμε, όλες οι αραβικές πηγές συμφωνούν στο 
γεγονός ότι με τον Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ κλείνει η σειρά των μου-
λούκ (βασιλέων/αρχηγών) των Γασσανιδών της Συρίας. Ωστόσο, οι 
ίδιες οι πηγές δίνουν διαφορετικές πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό, 
τα ονόματα και τη σειρά διαδοχής αυτών των μουλούκ14. Πριν από τον 
Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ υπήρξαν άλλοι μουλούκ με το ίδιο όνομα, 
δύο ή πέντε, ανάλογα με την πηγή. Ο Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ ήταν 
απευθείας απόγονος, πιθανώς τρισέγγονος, του μεγάλου αλ-Μούνδιρ 
(al-Mundir), ο Αλαμούνδαρος των βυζαντινών πηγών, αρχηγός των 
Γασσανιδών από το 569 μέχρι το 582, τότε που επί του αυτοκράτορα 
Τιβερίου Β΄ (574-582) σημειώθηκε ρήξη στις γασσανιδοβυζαντινές σχέ-
σεις15, με αποτέλεσμα την κατάργηση της ενιαίας διοίκησης όλων των 

 
Prophethood and Kingship in Early Islamic Historical Thought, Der Islam 84.1 (2008) 
73-102. 

9 M. Miotto, Συρία 191-192, 194-195, όπου και οι σχετικές πηγές. 
10 Ḥamza al-Iṣfahānī, Tā’rīḫ sanī mulūk al-arḍ wa ’l-anbiyā’, έκδ. Bayrūt (Βηρυτός) 

1983 (στο εξής: Ḥamza al-Iṣfahānī), σ. 89. 
11 Hišām al-Kalbī, Ǧamharat al-nasab, έκδ. N. Ḥasan, Bayrūt (Βηρυτός) 1986, σ. 618. 

— al-Mas‘ūdī, Murūǧ al-dahab wa ma‘ādin al-ğawāhir, έκδ. M. Muhī ad-Dīn ‘Abd al-
Ḥamīd, τ. I-III, al-Qāhira (Κάϊρο) 1948 (στο εξής: al-Mas‘ūdī), τ. ΙΙ, σ. 106. — al-Ya‘qūbī, 
Tā’rīḫ, τ. I-III, έκδ. Bayrūt (Βηρυτός) 1964 (στο εξής: al-Ya‘qūbī), τ. Ι, σ. 178-180. 

12  Ibn Ḥabīb al-Baġdādī, Kitāb al-muḥabbar, έκδ. Ilse Lichtenstädter, Hyderabad 
1942 (στο εξής: Ibn Ḥabīb), σ. 370. 

13 Για τη γεωγραφική και ιστορική σημασία του όρου Bilād al-Šām βλ. το λήμμα C. 
E. Bosworth κ.ά., al-Shām, στο Ε.Ι.², τ. ΙΧ, σ. 261-281. Για τη διοικητική και στρατιωτι-
κή οργάνωση της περιοχής στις αρχές του 7ου αιώνα, καθώς και για το εκεί αραβικό 
στοιχείο βλ. επίσης M. Miotto, Η ισλαμική κατάκτηση της Συρίας. Πώς και γιατί το 
Βυζάντιο έχασε την Ανατολή του, Αθήνα 2007 (στο εξής: M. Miotto, Ισλαμική κατά-
κτηση), σ. 46-61. 

14 Βλ. τα Παραρτήματα 1-4 στο τέλος του παρόντος άρθρου. 
15 P. Goubert, Byzance avant l’Islam, τ. I: Byzance et l’Orient sous les successeurs de Jus-

tinien. L’Empereur Maurice, Paris 1951, σ. 251-256, ο οποίος τοποθετεί χρονικά το τέλος της 
αρχηγίας του αλ-Μούνδιρ την άνοιξη του 581, όταν φυλακίστηκε και οδηγήθηκε στην 
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Αράβων φοιδεράτων της διοίκησης Ανατολής επί της βασιλείας του 
Μαυρικίου (582-602), πιθανώς το 584-58516. 

Ο Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ δεν απαντά σε καμία βυζαντινή 
αφηγηματική πηγή. Το όνομα Τζάμπαλα ωστόσο αναφέρεται σε βυζα-
ντινές πηγές αναφορικά με τον ομώνυμο πρόγονό του, που έζησε κατά 
το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα και μέχρι τα πρώτα χρόνια του 6ου, με 
την εξελληνισμένη μορφή Γαβαλὰν/Γαβαλᾶ17. Αντίθετα, στον δικό μας 
Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ ανήκε κατά πάσα πιθανότητα ένα μολυβδό-
βουλλο με την επιγραφή «Γαβαλᾶ/π(α)τρικίου», που χρονολογείται 
μεταξύ του 6ου και του 7ου αιώνα18. 

 
 
Ο οίκος και η φυλή 
 
Ο Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ ανήκε στην οικογένεια των Τζαφνι-

δών (Banū Ǧafna), του λεγόμενου «βασιλικού οίκου» των Γασσανιδών, 
 
Κωνσταντινούπολη με διαταγή του αυτοκράτορα Τιβέριου Β΄. I. Shahîd, BASIC, τ. Ι.1, σ. 
455, ο οποίος θεωρεί πως η αρχηγία του αλ-Μούνδιρ δεν τελείωσε με τη φυλάκισή του, 
αλλά το 582, όταν εξορίστηκε στη Σικελία από τον διάδοχο του Τιβέριου, τον αυτοκρά-
τορα Μαυρίκιο. Μέχρι τότε κρατείτο στην Κωνσταντινούπολη υπό καλές συνθήκες. 

16 I. Shahîd, BASIC, τ. Ι.1, σ. 529 κ.ε. 
17 Συγκεκριμένα, όταν αναφέρονται 1) στον Ǧabala ibn al-Ḥārith, που ηγήθηκε μιας 

επιδρομής στην Παλαιστίνη το 498, πριν γίνουν οι Γασσανίδες σύμμαχοι των Βυζαντι-
νών (κατηγωνίσατο δὲ καὶ ἐφυγάδευσε πρὸ τῆς μάχης ἐκείνης ὁ ‘Ρωμανὸς καὶ ἕτερον 
Σκηνίτην, Γαβαλὰν ὀνόματι, καταδραμόντα τὴν Παλαιστίνην), Θεοφάνης, Χρονο-
γραφία, έκδ. Ch. de Boor, Theophanis Chronographia, τ. Ι-ΙΙ, Lipsiae 1883, 1885 (ανατ. 
Hildesheim 1963) (στο εξής: Θεοφάνης), τ. Ι, σ. 141.6 και 2) στον υιό του, al-Ḥārith ibn 
Ǧabala, τον οποίον ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός διόρισε ανώτατο φύλαρχο των Αρά-
βων φοιδεράτων λίγο μετά την επιτυχημένη καταστολή της εξέγερσης των Σαμαρειτών 
στην Παλαιστίνη, το 529, και πριν τη μάχη του Καλλίνικου, το όνομα του οποίου κα-
ταγράφεται μαζί με το πατρώνυμό του: ibn Ǧabala/γιος του Τζάμπαλα (Ἀρέθαν τὸν 
Γαβαλᾶ παῖδα), Προκόπιος, Υπέρ των πολέμων λόγοι, έκδ. J. Haury – G. Wirth, Pro-
copii Caesariensis opera omnia, τ. Ι: De bellis libri I-IV, Leipzig 1962, Ι. 17.45-46. 

18 I. Shahîd, Sigillography in the Service of History: New Light, στο Claudia Sode – 
Sarolta Takács (εκδ.), Novum Millenium: Studies on Byzantine History and Culture Ded-
icated to Paul Speck, Aldershot 2001, σ. 369-377. — J. F. Haldon, ‘Citizens of Ancient 
Lineage...’? The Role and the Significance of Syrians in the Byzantine Élite in the Sev-
enth and Eighth Centuries, στο W. J. van Bekkum – J. W. Drijvers – A. C. Klugkist (εκδ.), 
Syriac Polemics. Studies in Honour of Gerrit Jan Reinink [Orientalia Lovaniensia Ana-
lecta 170], Leuven 2007, σ. 91-102 (στο εξής: J. Haldon, Ancient Lineage), ο οποίος θεω-
ρεί πως το μολυβδόβουλλο πιθανώς να χρονολογείται στα τελευταία χρόνια της 
βασιλείας του αυτοκράτορα Ηράκλειου και να σχετίζεται με τη φυγή των Γασσανιδών 
από τη Συρία στα βυζαντινά εδάφη: «The seal of a member of the Ghassanid clan, bear-
ing the title of a patrikios, has been pointed to as reflecting the movements of Arabs into 
imperial territory, and can reasonably be associated with the flight of the leading 
Ghassanids towards the end of the reign of Heraclius» (σ. 96-97). 
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δεδομένου ότι όλοι οι αρχηγοί της φυλής ήταν απόγονοι του προγόνου 
Τζάφνα και ανήκαν σε αυτή την οικογένεια19. 

Η φυλή των Μπάνι Γασσάν καταγόταν από τη νοτιοδυτική 
Αραβία, περίπου τη σημερινή Υεμένη, και ανήκε στη μεγάλη νοτιοα-
ραβική φυλετική ομάδα των Άζντ20. Όπως πολλές άλλες νοτιοαραβικές 
φυλές, οι Μπάνου Γασσάν μετανάστευσαν προς Βορρά, πιθανώς κατά 
το δεύτερο μισό του 4ου μ.Χ. αιώνα, και αφού περιπλανήθηκαν για 
πολλά χρόνια στην κεντρική και βόρεια Αραβία εγκαταστάθηκαν τε-
λικά στα εδάφη της διοίκησης της Ανατολής με τη συγκατάθεση των 
ρωμαϊκών αρχών και τη σύναψη ειδικής συμφωνίας συμμαχίας, foedus, 
με το Ρωμαϊκό Κράτος21. Προαπαιτούμενος όρος για να γίνουν φοιδε-
ράτοι ήταν η μαζική και συλλογική προσχώρησή τους στον Χριστιανι-
σμό. Η μετατροπή τους σε συμμάχους του Ρωμαϊκού Κράτους και η 
εγκατάστασή τους στη Συρία έλαβε πιθανώς χώρα γύρω στα 490. 
Αρχικά υπάγονταν στους Σάλιχ, την τότε κυρίαρχη αραβική φυλή της 
Συρίας, αλλά το 502, με νέο foedus που συνήψε μαζί τους ο 
αυτοκράτορας Αναστάσιος Α΄, η ανώτερη ηγεσία όλων των φυλών 
των Αράβων φοιδεράτων πέρασε σε αυτούς. Από τότε και μέχρι το 
582, οι Γασσανίδες ήταν οι αδιαμφισβήτητοι και επισήμως αναγνωρι-
σμένοι από το Ρωμαϊκό Κράτος αρχηγοί όλων των Αράβων φοιδερά-
των της Συρίας22. 

Οι Γασσανίδες εγκαταστάθηκαν στις περιοχές της σημερινής 
νότιας Συρίας, βορειοανατολικής Παλαιστίνης και βόρειας Ιορδανίας, 
περιοχές που τότε ανήκαν διοικητικά στις επαρχίες Αραβίας, Πα-
λαιστίνης Β΄, Παλαιστίνης Γ΄ και Φοινίκης Λιβανησίας. Δεν ήταν νο-
μάδες, αλλά εδραίοι. Μάλιστα οι αρχηγοί τους προχώρησαν στην ανέ-
γερση πολλών κτηρίων στρατιωτικού, διοικητικού και θρησκευτικού 

 
19 Th. Nöldeke, Die ghassânischen Fürsten aus dem Hause Gafna’s, Berlin 1887. 
20 al-Ya‘qūbī, τ. Ι, σ. 175. Για μια γενεαλογική καταλογογράφηση και κατηγοριο-

ποίηση των αραβικών φυλών της εποχής βλ. F. Wüstenfeld, Genealogischen Tabellen der 
Arabischen Stämme und Familien, τ. Ι-ΙΙ, Göttingen 1852 και του ιδίου, Register zu den 
genealogischen Tabellen der Arabischen Stämme und Familien, Göttingen 1853.  

21 al-Ya‘qūbī, τ. Ι, σ. 177-178. Για μια περίληψη των μετακινήσεων των Γασσανιδών 
βλ. I. Shahîd, BASIC, τ. ΙΙ.1, σ. 1-3 μαζί με τον χάρτη στη σελίδα 420. 

22 Για το foedus των Γασσανιδών με το Βυζαντινό Κράτος βλ. M. Sartre, Trois 
études sur l’Arabie romaine et byzantine [Collection Latomus 178], Bruxelles 1982 (στο 
εξής: M. Sartre, Arabie), σ. 157-162 και 162-166. — Ι. Shahîd, BAFIC 282-289. — Του 
ιδίου, BASIC, τ. Ι.1, σ. 3-12, όπου ο συγγραφέας παραπέμπει και σε παλαιότερες μελέ-
τες του πάνω στο θέμα. Βλ. επίσης M. Miotto, Συρία, ιδιαίτερα 194-195. Για το foedus 
με ξένους λαούς γενικότερα βλ. G. Dagron, “Ceux d’en face”. Les peuples étrangers dans 
les traités militaires byzantins, Travaux et Mémoires 10 (1987) 207-232. 
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χαρακτήρα, όπως φρούρια, στρατώνες, διοικητήρια, δεξαμενές νερού, 
εκκλησίες και μοναστήρια23. 

Διάφορες πόλεις της Συρίας συνδέονται με τους Γασσανίδες, με-
ταξύ των οποίων η Δαμασκός, η Σεργιούπολις και η Βόστρα, αλλά το 
σημαντικότερο κέντρο των Γασσανιδών, που θα μπορούσε να χαρα-
κτηριστεί και ως η πρωτεύουσά τους ήταν η πόλη αλ-Τζάμπιγια (al-
Ǧābiya), νότια της Δαμασκού, στη Γαυλανίτιδα (Τζαουλάν στα Αρα-
βικά). Σήμερα η αλ-Τζάμπιγια δεν υπάρχει πια· το όνομά της πέρασε σε 
έναν λόφο, στους πρόποδες του οποίου, σε μια πεδιάδα πλούσια σε 
βλάστηση, νερά και βοσκοτόπια για τα άλογα, βρισκόταν η πόλη24. 

Οι Γασσανίδες, ως φοιδεράτοι, αποτελούσαν μέρος του 
ρωμαϊκού και αργότερα του βυζαντινού στρατιωτικού συστήματος 
στη διοίκηση της Ανατολής, χωρίς ωστόσο να είναι τακτικές, 
οργανικές μονάδες του στρατού. Υπερασπίζονταν τα σύνορα του Ρω-
μαϊκού Κράτους από τις επιδρομές των Αράβων από την Αραβική 
Χερσόνησο και από εκείνες των Λαχμιδών, των Αράβων συμμάχων 
των Περσών. Επίσης συμμετείχαν σε όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις 
κατά των Περσών25. 

Όπως ήδη αναφέραμε, ο ρόλος των Γασσανιδών υποβαθμίστηκε 
από τον αυτοκράτορα Τιβέριο Β΄ και από τον Μαυρίκιο. Οι Γασσανί-
δες όμως εξακολούθησαν να είναι φοιδεράτοι των Βυζαντινών και να 
συμμετέχουν στους πολέμους τους στην Ανατολή26. 

Οι αλλεπάλληλες ήττες από τους Πέρσες στο χρονικό διάστημα 
611-621, ανέδειξαν τις αδυναμίες του βυζαντινού αμυντικού συστήμα-
τος στη διοίκηση της Ανατολής και έπεισαν τον Ηράκλειο για την 
ανάγκη αναδιοργάνωσης του στρατιωτικού μηχανισμού της περιο-
χής27. Ο Ηράκλειος τελικά προχώρησε στην ανασύσταση της ενιαίας 

 
23 Βλ. I. Shahîd, BASIC, τ. ΙΙ.1, όπου παρουσιάζεται λεπτομερώς και αναλύεται εις 

βάθος η οικοδομική δραστηριότητα των Γασσανιδών στη Συρία. Ο συγγραφέας, μετα-
ξύ άλλων, ορθώς επισημαίνει ότι: «the Ghassānids hailed from a highly sedentarized 
region, Sabaean Arabia Felix, and moved to another highly sedentarized region, Byzan-
tine Oriens. Even their trek from the former to the latter region was punctuated by halts 
in urban milieus such as Najrān, Mecca, and Yathrib. Once settled in Byzantine Oriens 
for roughly a century and a half, they naturally engaged in building activities that were 
inspired by their secular as well as their religious responsibilities» (σ. 320). 

24 Η αλ-Τζάμπιγια παρέμεινε σημαντικό κέντρο της Συρίας και μετά την ισλαμική 
κατάκτηση και σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της ομαγιαδικής εποχής, ενώ άρχισε να 
παρακμάζει στις αρχές του 8ου αιώνα. Για την Τζάμπιγια την εποχή των Γασσανιδών 
βλ. I. Shahîd, BASIC, τ. ΙΙ.1, σ. 76-95. 

25 Μ. Μiotto, Συρία 195-197. 
26 I. Shahîd, BASIC, τ. Ι.1, σ. 529 κ.έ. 
27 W. E. Kaegi, Herakleios and the Arabs, The Greek Orthodox Theological Review 27 

(1982) 108-129. — Tου ιδίου, Byzantium and the Early Islamic Conquests, Cambridge 
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ανώτατης αρχηγίας όλων των Αράβων φοιδεράτων της Συρίας, με επι-
κεφαλής τους Γασσανίδες28. 

 
 
Με τους Ρωμαίους κατά των Περσών 
 
Οι Γασσανίδες πολέμησαν στο πλευρό του Ηρακλείου στον πό-

λεμο κατά των Περσών. Η δράση τους ήταν ιδιαίτερα σημαντική στην 
τελευταία φάση του πολέμου, κατά τα χρόνια 627-628. Οι βυζαντινές 
πηγές αναφερόμενες στους Γασσανίδες και στους υπόλοιπους Άραβες 
φοιδεράτους τούς αποκαλούν με το πολύ γενικό όνομα «Σαρακηνοί». 
Υπάρχουν συγκεκριμένα δύο αναφορές σε αυτούς· η μία απαντά στη 
Χρονογραφία του Θεοφάνη του Ομολογητή: «καὶ προπέμψας [ὁ Ἡρά-
κλειος] τινὰς τῶν ὑπ΄αὐτὸν Σαρακηνοὺς προτρέχειν»29, ενώ η δεύτερη 
βρίσκεται στο Πασχάλιο Χρονικό: «τῶν Σαρακηνῶν τῶν ὄντων ὑπὸ 
τὴν φιλόχριστον ἡμῶν πολιτείαν»30. Το πρώτο χωρίο αναφέρεται στις 
στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ηρακλείου στην Αρμενία, στην περιοχή 
της πόλης Γαζακών, ενώ το δεύτερο χωρίο αποτελεί μέρος της επιστο-
λής που ο αυτοκράτορας έστειλε στην Κωνσταντινούπολη το 628 και 
με την οποία ανακοινώνει τη νικηφόρο έκβαση του πολέμου κατά των 
Περσών. Πιο συγκεκριμένα, ο Ηράκλειος περιγράφει την αποστολή 
τμήματος του στρατού, συμπεριλαμβανομένων των Αράβων φοιδερά-
των, στα περσικά εδάφη για να ελέγξουν την κατάσταση των σχέσεων 
μεταξύ του Χοσρόη (Kosrow II Parvēz) και του υιού αυτού Σειροίου 
(Qobād Širōy), που μόλις είχε ανακηρυχθεί βασιλιάς των Περσών. 

Τα δύο χωρία μαρτυρούν την ενεργό συμμετοχή των Αράβων 
στον πόλεμο του Ηρακλείου κατά των Περσών και δη κατά την τελευ-
ταία φάση αυτού. Οι πηγές δεν διευκρινίζουν σε ποια φυλή ανήκαν οι 
Άραβες που αναφέρουν, ούτε ποιοι ήταν οι αρχηγοί τους. Ωστόσο, το 
γεγονός ότι λίγα χρόνια μετά οι ίδιοι Άραβες σύμμαχοι των Βυζαντι-
νών πολέμησαν κατά των μουσουλμάνων στην Παλαιστίνη και τη Συ-
ρία και ότι στη μεγάλη και αποφασιστική μάχη του Γιαρμούκ όλοι οι 
Άραβες φοιδεράτοι βρίσκονταν υπό τις διαταγές του γασσανίδη Τζά-
μπαλα ιμπ αλ-Άϊχαμ, μάς επιτρέπουν να θεωρούμε με σχετική βεβαιό-
τητα πως οι Γασσανίδες ήταν εκ νέου επικεφαλής όλων των Αράβων 

 
1992, σ. 52-59. — M. Miotto, Ισλαμική κατάκτηση 59-60. — Ι. Shahîd, BASIC, τ. Ι.1, σ. 
634-650. 

28 Ι. Shahîd, BASIC, τ. Ι.1, σ. 634-636, 646-648. 
29 Θεοφάνης, τ. Ι, σ. 307.25-26. 
30  Πασχάλιον Χρονικόν, έκδ. L. Dindorf, Chronicon Paschale, τ. I-ΙΙ [Corpus 

Scriptorum Historiae Byzantinae], Bonnae 1832, τ. Ι, σ. 730.8-9. 
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φοιδεράτων της Συρίας τουλάχιστον από τη δεκαετία του 620. Όσο 
για το ποιος ήταν ο αρχηγός τους κατά τη διάρκεια του πολέμου ενα-
ντίον των Περσών, το μόνο που φαίνεται σίγουρο είναι ότι δύσκολα 
θα μπορούσε αυτός να είναι ο Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ, δεδομένου 
ότι ο Ḥamza al-Iṣfahānī, η μοναδική αραβική πηγή που μας πληροφο-
ρεί για το πόσα χρόνια ήταν μάλικ των Γασσανιδών, αναφέρει χαρα-
κτηριστικά τρία έτη «βασιλείας»31, ενώ όλες οι πηγές συμφωνούν ότι 
έπαψε να είναι μάλικ των Γασσανιδών μετά τη μάχη του Γιαρμούκ 
(Αύγουστος 636) και την οριστική ενσωμάτωση της περιοχής των 
Γασσανιδών στο νέο Ισλαμικό Κράτος της Μεδίνας. 

Περισσότερες και λεπτομερέστερες πληροφορίες αναφορικά με 
τη δράση του Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ, ως συμμάχου των Βυζαντινών 
και αντιπάλου των μουσουλμάνων, στη διοίκηση της Ανατολής υπάρ-
χουν στις αραβικές πηγές που εξιστορούν τα γεγονότα των πολέμων 
των μουσουλμάνων κατά των Βυζαντινών και της ισλαμικής κατάκτη-
σης της Συρίας. 

Ο Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ έλαβε μέρος στη μάχη της Ντούματ 
αλ-Τζάνταλ (Dūmat al-Ǧandal), στη βόρεια Αραβία, 650 περίπου χι-
λιόμετρα νοτιοανατολικά της Δαμασκού, την άνοιξη του 63432. Η μάχη 
αυτή διεξήχθη στα πλαίσια της εκστρατείας του μουσουλμάνου στρα-
τηγού Χάλιντ ιμπν αλ-Ουαλίντ (Ḫālid ibn al-Walīd), ο οποίος ύστερα 
από κάποιες νικηφόρες συγκρούσεις κατά των Περσών στο νότιο Ιράκ 
την άνοιξη του 634, διετάχθη από τον χαλίφη Abū Bakr να μεταβεί στη 
Συρία προς ενίσχυση των εκεί ισλαμικών δυνάμεων που μάχονταν κα-
τά των Βυζαντινών. Ο Χάλιντ ιμπν αλ-Ουαλίντ διέσχισε τη Συριακή 
Έρημο και εμφανίστηκε στην κεντρική Συρία, ανατολικά της Δαμα-
σκού, τον Ιούνιο του 634. Καθ’ οδόν υπέταξε πολλές περιοχές της βό-
ρειας Αραβίας που είχαν αυτονομηθεί εκ νέου από το Ισλαμικό 

 
31 Ḥamza al-Iṣfahānī 96. 
32 al-Ṭabarī, Tā’rīḫ (Muḫtasar tā’rīḫ al-rusul wa ’l-mulūk wa ’l-ḫulafā’), έκδ. Μ. Abū 

al-Faḍl Ibrāhīm, τ. I-XI, al-Qāhira (Κάιρο) 19772 (α΄ έκδοση 1966) (στο εξής: al-Ṭabarī), 
τ. ΙΙΙ, σ. 378, όπου ο Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ αναφέρεται μόνο με το πατρώνυμό του 
(Ibn al-Ayham). O al-Balādurī γράφει και αυτός ότι ο Χάλιντ ιμπν αλ-Ουαλίντ, στην 
πορεία του από το Ιράκ προς τη Συρία, υπέταξε ξανά στο Ισλάμ την Ντούματ αλ-
Τζάνταλ, χωρίς ωστόσο να αναφέρει τη μάχη, ούτε τον Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ. al-
Balādurī, Kitāb futūḥ al-buldān, έκδ. Ṣalāḥ al-Dīn Munaǧǧid, τ. I-II, al-Qāhira (Κάιρο) 
1956 (στο εξής: al-Balādurī), τ. Ι, σ. 132. Ο al-Balādurī τοποθετεί χρονικά την αναχώρη-
ση του Χάλιντ ιμπν αλ-Ουαλίντ από το Ιράκ στον μήνα Ραμπί‘ αλ-Άουαλ του έτους 13 
της Εγίρας, δηλαδή στον Ιούνιο του 634, διαφορετικά από τον al-Ṭabarī που εντάσσει 
την εξιστόρηση των γεγονότων της Ντούματ αλ-Τζάνταλ στο έτος 12 της Εγίρας, δη-
λαδή από τον Μάρτιο του 633 έως τον Μάρτιο του 634. Αν όμως ληφθεί υπόψη το 
σύνολο των γεγονότων της ισλαμικής κατάκτησης της Συρίας, η χρονολόγηση του al-
Balādurī φαίνεται να είναι η ορθότερη. 
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Κράτος της Μεδίνας μετά τον θάνατο του Μωάμεθ (καλοκαίρι του 
632)33. Οι κάτοικοι της Ντούματ αλ-Τζάνταλ, που ήταν ως επί το πλεί-
στον χριστιανοί, μόλις πληροφορήθηκαν τον ερχομό του Χάλιντ ιμπν 
αλ-Ουαλίντ κάλεσαν σε βοήθεια τους συμμάχους τους, οι οποίοι ήταν 
κυρίως χριστιανικές αραβικές φυλές της Συρίας. Ανταποκρίθηκαν οι 
Μπαχρά’, οι Καλμπ, οι Ντατζά‘ιμ, οι Τανούχ και οι Γασσάν. 
Επικεφαλής των Γασσάν και των Τανούχ ήταν ο Τζάμπαλα ιμπν αλ-
Άϊχαμ, ο οποίος συγκρούστηκε με ένα σώμα μουσουλμάνων 
στρατιωτών με αρχηγό τον ‘Ιγιάντ ιμπν Γανμ αλ-Φίχρι (‘Iyāḍ ibn Ġanm 
al-Fihrī)34. Ο Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ ηττήθηκε και η πόλη της Ντού-
ματ αλ-Τζάνταλ υποτάχθηκε και αναγνώρισε την κυριαρχία του 
Ισλαμικού Κράτους. 

Τα γεγονότα της Ντούματ αλ-Τζάνταλ δείχνουν, μεταξύ των άλ-
λων, πόσο εκτεταμένη ήταν η περιοχή δράσης των Αράβων φοιδερά-
των, περιοχή που μπορούσε να φτάσει βαθιά στο εσωτερικό της 
Αραβικής Χερσονήσου και αρκετά μακριά από τα σύνορα του Ρωμαϊ-
κού Κράτους. Η Ντούματ αλ-Τζάνταλ ήταν ιδιαίτερα σημαντική τοπο-
θεσία για τους Γασσανίδες και για οικονομικούς λόγους, δεδομένου 
ότι εκεί, κατά τον μήνα Ραμπί‘ αλ-Άουαλ35, διεξαγόταν μια μεγάλη 
παναραβική εμποροπανήγυρη· οι Γασσανίδες και μια άλλη αραβική 
φυλή, εκείνη των Κάλμπ, εγγυώντο την ασφάλεια και την τάξη στην 
πόλη κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης36. 

Για τις άλλες μάχες, όπου έλαβαν μέρος οι Άραβες φοιδεράτοι 
κατά το χρονικό διάστημα 634-636, δεν έχουμε ρητές αναφορές στον 
Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ, ο οποίος μνημονεύεται κυρίως για τη 
συμμετοχή του στη μεγάλη και αποφασιστική μάχη στον ποταμό Γιαρ-
μούκ, τον Αύγουστο του 63637. Ο Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ αναφέρε-
ται ως επικεφαλής όλων των Αράβων συμμάχων των Βυζαντινών. 
Περιγράφοντας τον στρατό που ο Ηράκλειος (Hiraql) είχε συγκεντρώ-
σει για τη μάχη στον Γιαρμούκ, ο αλ-Μπαλάδουρι γράφει: και έστειλε 
 

33 Για την εκστρατεία του Ḫālid ibn al-Walīd, την πορεία του από το νότιο Ιράκ στη 
Συρία και τα σχετικά ζητήματα χρονολόγησης βλ. F. M. Donner, The Early Islamic 
Conquests, Princeton, NJ 1981, σ. 119-127. 

34 Ένδοξος και ικανότατος στρατιωτικός ηγέτης, ο μετέπειτα κατακτητής της βό-
ρειας Μεσοποταμίας (αλ-Τζαζίρα) και της Αρμενίας. 

35 Ο Ραμπί‘ αλ-Άουαλ είναι ο τρίτος μήνας του σεληνιακού ισλαμικού ημερολογίου. 
36 al-Ya‘qūbī, τ. Ι, σ. 1313-1314. Για τις εμποροπανηγύρεις που διεξάγονταν στις πε-

ριοχές της νοτιοανατολικής Συρίας και της βορειοδυτικής Αραβίας και για τον ρόλο 
των Γασσανιδών σε αυτές βλ. R. G. Hoyland, Arabia and the Arabs. From the Bronze 
Age to the Coming of Islam, London – New York 2002 (α΄ έκδοση 2001) (στο εξής: R. 
Hoyland, Arabia), σ. 109-110. — I. Shahîd, BASIC, τ. ΙΙ.2, σ. 33-40. 

37 Για μια πρόσφατη περιγραφή και ανάλυση της μάχης του Γιαρμούκ βασισμένη 
στις αραβικές πηγές βλ. Miotto, Ισλαμική κατάκτηση 90-103. 
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[ο Ηράκλειος] στην εμπροσθοφυλακή του τον Τζάμπαλα ιμπν αλ-
Άϊχαμ τον Γασσανίδη με τους εξαραβισμένους της Συρίας, μεταξύ των 
οποίων ήταν οι Λαχμ, οι Τζουδάμ και άλλοι38. Τα ίδια περίπου γράφει 
και ο αλ-Τάμπαρι, ο οποίος προσθέτει και τον αριθμό αυτών των Α-
ράβων: και [παρέταξε ο Ηράκλειος] δώδεκα χιλιάδες εξαραβισμένους, 
μεταξύ των οποίων ήταν οι Γασσανίδες και εκείνες οι φυλές των Κου-
ντά‘α [που αναφέρθηκαν προηγουμένως], υπό τις διαταγές του Τζά-
μπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ, του Γασσανίδη39. Πιο λιτός ο αλ-Για‘κούμπι: Ο 
Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ ήταν ο αρχηγός της εμπροσθοφυλακής των 
Βυζαντινών, με στρατεύματα αποτελούμενα από τους δικούς του 
[Γασσανίδες]40. Ακόμη πιο σύντομος ο αλ-Μακντίσι: και ήρθε [στη μά-
χη του Γιαρμούκ] ο Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ ο Γασσανίδης με όσους 
από τους Λαχμ και του Τζουδάμ ήταν μαζί του41. 

O Maurice Sartre στη σελίδα 197 της μελέτης του Trois études sur 
l’Arabie romaine et byzantine γράφει πως την παραμονή της μάχης του 
Γιαρμούκ «το αραβικό ιππικό υπό τις διαταγές ενός Γασσανίδη πιστού 
στο Βυζάντιο, του Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άγιαμ [sic], αλλάζει στρατόπεδο, 
 

38 al-Balādurī, τ. Ι, σ. 160: « وبعث على مقدمته جبلة بن األيهم الغساني في مستعربة الشام من لخم وجذام

 Οι Άραβες γενεαλόγοι χωρίζουν όλους τους Άραβες ως προς την καταγωγή .«وغيرهم
τους σε: α) «γνήσιους Άραβες» (‘arab ‘āriba), που εξαφανίστηκαν κατά τους αρχαίους 
χρόνους, γι’ αυτό και ορισμένοι γενεαλόγοι τους αποκαλούν «χαμένους Άραβες» (al-
‘arab al-bā’ida), β) αυτούς «που κάνουν πως είναι Άραβες» (muta‘arriba), που κατάγο-
νται από τον Qaḥṭān, απόγονο του Σημ, και εγκαταστάθηκαν στη νότια Αραβία και γ) 
«εξαραβισμένους» (musta‘riba). Εξαραβισμένοι Άραβες χαρακτηρίζονται όσοι ανή-
κουν στις φυλές που κατάγονται από τον Ma‘add ibn ‘Adnān, απόγονο του Ισμαήλ. Ο 
χαρακτηρισμός «εξαραβισμένος» οφείλεται στην παράδοση σύμφωνα με την οποία ο 
Ισμαήλ, πρωτότοκος υιός του Αβραάμ (Ibrāhīm) και πρόγονος των (βόρειων) Αράβων, 
ομιλούσε την Εβραϊκή πριν φτάσει στη Μέκκα. Εκεί νυμφεύθηκε μια γυναίκα από την 
Υεμένη, από την οποία έμαθε την Αραβική. Βλ. σχετικά R. Firestone, Journeys in Holy 
Lands: The Evolution of the Abraham-Ishmael Legends in Islamic Exegesis, Albany, NY 
1990. Όλες οι βορειoαραβικές φυλές συγκαταλέγονται στην κατηγορία των musta‘riba. 
Οι προσδιορισμοί και οι κατηγοριοποιήσεις των γενεαλόγων αντανακλούν πανάρ-
χαιες, αλλεπάλληλες μετακινήσεις σημιτικών πληθυσμών από τις εσωτερικές περιοχές 
της κεντρικής και βόρειας Συρίας ή από άλλες περιοχές της αρχαίας Εγγύς Ανατολής 
προς την Αραβική Χερσόνησο. Εδώ ο al-Balādurī αποδίδει, άγνωστο το γιατί, τον όρο 
«εξαραβισμένοι» στις νοτιοαραβικές φυλές των Laḫm και των Ǧudām, που σύμφωνα με 
το παραπάνω γενικό σχήμα θεωρούνται muta‘arriba. Το ίδιο κάνει και ο al-Ṭabarī (βλ. 
επόμενη υποσημείωση). Αμφότεροι ακολουθούν την ίδια πηγή, ένα χαμένο έργο του 
προγενέστερού τους Ibn Isḥāq (704-767), μόνο ο al-Ṭabarī όμως το αναφέρει ρητά στην 
αρχή του σχετικού κεφαλαίου (επιστρέφει η αφήγησή μας σε εκείνη του Ιμπν Ισχάκ). 

39 al-Ṭabarī, τ. ΙΙ, σ. 570: « ومعه من المستعربة من غسان وتلك القبائل من قضاعة اثنا عشر ألفا عليهم جبلة

 .«بن األ يهم الغساني
40 al-Ya‘qūbī, τ. ΙΙ, σ. 131: «وكان جبلة بن االيهم الغساني على مقدمة الروم في جيش من قومه». 
41 al-Muṭahhar Ibn Ṭāhir al-Maqdisī, Kitāb al-bad’ wa ’l-tā’rīḫ, έκδ. C. Huart, τ. I-VI, 

Paris 1899-1919, τ. V, σ. 184 (αραβικό κείμενο), σ. 192 (γαλλική μετάφραση): « وجاء جبلة

لخم وجذامبن األيهم الغساني في من معه من  ». 
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όταν η νίκη φαίνεται να χάνεται για τον σακελλάριο Θεόδωρο»42 . 
Πέρα από το λάθος όσον αφορά το όνομα του Τζάμπαλα ιμπν αλ-
Άϊχαμ, λάθος που επαναλαμβάνεται και στη συνέχεια της μελέτης, 
όταν γίνεται μια προσπάθεια ερμηνείας της «προδοσίας» του 
Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ, η άποψη του Γάλλου μελετητή δεν υποστη-
ρίζεται από καμία ιστορική πηγή. Στον Θεοφάνη, ο οποίος δεν αναφέ-
ρει ποτέ και πουθενά τον Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ, υπάρχει η 
πληροφορία ότι μια μέρα πριν από την αποφασιστική μάχη οι άνδρες 
του σακελλαρίου ηττήθηκαν σε μια σύγκρουση με τους μουσουλμά-
νους (συναντῶσι τοῖς Ἄραψιν, καὶ συμβολῆς γενομένης τῇ πρώτῃ ἡμέ-
ρα, ἥτις ἥν τρίτη τῆς ἑβδομάδος, κγ΄ τοῦ Λώου μηνός, ἡττῶνται οἱ 
περὶ τὸν σακελλάριον)43, αλλά δεν αναφέρεται τίποτε για λιποταξίες 
Αράβων συμμάχων των Βυζαντινών, των οποίων η συμμετοχή στη μά-
χη του Γιαρμούκ αγνοείται από τον Θεοφάνη καθώς και από τις άλλες 
πηγές, πλην των αραβικών44. 

Ο αλ-Τάμπαρι γράφει μάλιστα πως μετά τις πρώτες συγκρούσεις 
στον Γιαρμούκ, ορισμένοι Άραβες χριστιανοί της Συρίας, από τις φυλές 
των Λαχμ και των Τζουδάμ, που είχαν προσχωρήσει στο ισλαμικό 
στρατόπεδο πριν από τη μάχη, εντυπωσιασμένοι από τη σφοδρότητα 
των επιθέσεων του βυζαντινού στρατού, εγκατέλειψαν το πεδίο της 
μάχης και επέστρεψαν στα χωριά τους, στις γύρω περιοχές45. Τότε ένας 
μουσουλμάνος πολεμιστής δημιούργησε τους εξής στίχους: Οι άνδρες 
των Λαχμ και των Τζουδάμ στην τρεχάλα / και εμείς και οι 
Βυζαντινοί σε ένα λιβάδι να χτυπιόμαστε / και αν γυρίσουν μετά, 
εμείς συντρόφους πια δε θα τους θέλουμε46. 

Ο κατάλογος των αραβικών φυλών που πολέμησαν κατά των 
μουσουλμάνων στον Γιαρμούκ περιλαμβάνει όλες τις φυλές της Συρίας, 
οι οποίες υπηρετούσαν ως σύμμαχοι – φοιδεράτοι των Βυζαντινών 
στην καθαυτή Συρία, αλλά και στις περιοχές της βόρειας και βορειοδυ-
τικής Αραβικής Χερσονήσου47. 

 
42 M. Sartre, Arabie 197: «la cavalerie arabe commandée par un ghassānide fidèle à 

Byzance, Djabala b. al-Ayyam, change de camp lorsque la victoire semble échapper au 
sacellaire Théodore». 

43 Θεοφάνης 338.1-3. 
44 Για λιποταξίες στον βυζαντινό στρατό κατά τη διάρκεια της μάχης του Γιαρμούκ 

βλ. M. Miotto, Ισλαμική κατάκτηση 98. 
45 al-Ṭabarī, τ. ΙΙΙ, σ. 570 
46 al-Ṭabarī, τ. ΙΙΙ, σ. 570: « القوم لخم وجذام في الهرب / ونحن والروم بمرج نضطرب / فإن يعودوا بعدها

 .«ال نصطحب
47 Στις πηγές κατονομάζονται οι εξής φυλές: Laḫm, Ǧudām, Balqayn, Balī, ‘Amila, 

Ġassān και Quḍā‘a. 
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Μετά τη μάχη, ο Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ αποσύρθηκε μαζί με 
τους άνδρες του στην αλ-Τζάμπιγια και δεν φαίνεται να έλαβε μέρος 
στις μετέπειτα συγκρούσεις μεταξύ Βυζαντινών και μουσουλμάνων48. 
Η ενεργός συμμετοχή του στον πόλεμο των Βυζαντινών κατά των μου-
σουλμάνων και το γεγονός ότι αναφέρεται στις πηγές ως ανώτατος αρ-
χηγός όλων των Αράβων φοιδεράτων αποτελούν σαφείς ενδείξεις των 
επιτυχημένων προσπαθειών του Ηράκλειου για την αναδιοργάνωση 
του στρατιωτικού αμυντικού συστήματος στη Συρία και την ανασύ-
σταση μιας ενιαίας διοίκησης των Αράβων φοιδεράτων υπό την ηγεσία 
των Γασσανιδών. 

 
 
Τα μετά τη μάχη του Γιαρμούκ 
 
Οι πρώτες επαφές του Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ με το νεοσύστα-

το Ισλαμικό Κράτος της Μεδίνας ανάγονται στα χρόνια του Μωάμεθ, 
όταν ο ίδιος έστειλε έναν ειδικό απεσταλμένο, τον Šuǧā‘ ibn Wahb al-
Asadī, στον αρχηγό των Γασσανιδών, καλώντας τον να ασπαστεί το 
Ισλάμ και, συνεπώς, να αναγνωρίσει την επικυριαρχία του Μωάμεθ 
και του κράτους της Μεδίνας. Οι προσπάθειες του Μωάμεθ για ειρηνι-
κή ενσωμάτωση των Γασσανιδών στην ισλαμική κοινότητα/Ισλαμικό 
Κράτος δεν είχαν όμως θετικό αποτέλεσμα49. 

Μετά την ήττα στον Γιαρμούκ, ο Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ προ-
σπάθησε να έρθει σε συνεννόηση με τους νικητές, αναζητώντας προ-
φανώς κάποιον τρόπο συνύπαρξης με τους μουσουλμάνους ομοεθνείς 
του καθώς και κάποιον ρόλο στην ισλαμική, πια, Συρία. 

Στην αραβοϊσλαμική γραμματεία υπάρχουν δύο παραδόσεις 
σχετικά με αυτές τις εξελίξεις. Σύμφωνα με την πρώτη, ο Τζάμπαλα 
ιμπν αλ-Άϊχαμ ασπάστηκε αρχικά το Ισλάμ αλλά αργότερα ήρθε σε 
σύγκρουση με τον χαλίφη Όμαρ, επανέκαμψε στον Χριστιανισμό και 
μετανάστευσε στη βυζαντινή Μικρά Ασία. Τη συγκεκριμένη παράδοση 
ακολουθούν και αναπαράγουν οι περισσότεροι ιστορικοί και χρονι-
κογράφοι που αναφέρονται στα έργα τους στον Τζάμπαλα ιμπν αλ-

 
48 al-Ya‘qūbī, τ. ΙΙ, σ. 132: « وكان جبلة بن االيهم الغساني لما انهزمت الروم من اليرموك صار إلى موضعه

 .«في جماعة قومه
49 Ibn Hišām, al-Sīra al-nabawiyya, έκδ. ‘Umar ‘Abd al-Salām Tadmurī, τ. I-IV, Bay-

rūt (Βηρυτός) 2000, τ. IV, σ. 254. — Ibn Ḥabīb 76. — al-Aṣmā‘ī, Tā’rīḫ al-‘arab qabla al-
islām, έκδ. Muḥammad Ḥasan Āl Yāsīn, Baġdād (Βαγδάτη) 1959, σ. 111-112. Ο al-
Ya‘qūbī (τ. ΙΙ, σ. 67) γράφει πως ο Μωάμεθ έστειλε πρέσβεις σε δύο γασσανίδες αρχη-
γούς, τον al-Ḥārit ibn Abī Šimr al-Ġassānī και τον ‘Umar ibn Yās al-Ayham ibn Nu‘mān 
al-Ġassānī, χωρίς να αναφέρει τον Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ. 
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Άϊχαμ50. Σύμφωνα με αυτή, μετά τη μάχη στον Γιαρμούκ, ο Τζάμπαλα 
πλησίασε τους ανσάρ (τους πρώτους μουσουλμάνους από τη Μεδίνα), 
υπενθύμισε σε αυτούς την κοινή καταγωγή, λέγοντάς τους πως ήταν 
αδέλφια τους και παιδιά του πατέρα τους που έγινε μουσουλμάνος51. 
Το Ισλάμ όμως αποδείχθηκε μια σύντομη εμπειρία για τον Τζάμπαλα 
ιμπν αλ-Άϊχαμ. Το έτος 17 της Εγίρας (23 Ιανουαρίου 638 – 11 Ιανουα-
ρίου 639) επήλθε ρήξη με τον χαλίφη ‘Ούμαρ. Αφορμή στάθηκε ένας 
καυγάς που έλαβε χώρα στη Μεδίνα, ή κατά άλλους στη Συρία: ο Τζά-
μπαλα κτύπησε στο μάτι έναν μουσουλμάνο, έναν απλό άνθρωπο, και 
όταν αυτός παραπονέθηκε στον χαλίφη, ο ‘Ούμαρ απαίτησε από τον 
Τζάμπαλα να δεχτεί με τη σειρά του ένα χτύπημα στο δικό του μάτι, 
κατά εφαρμογή του νόμου της ανταπόδοσης των ίσων (qiṣāṣ, iqtiṣāṣ)52. 
Ο Τζάμπαλα αρνήθηκε, προβάλλοντας ως επιχείρημα την παλαιότητα 
του οίκου του και την κοινωνική θέση του. Σύμφωνα με τον αλ-
Μπαλάδουρι, ο Τζάμπαλα απάντησε στην απαίτηση του χαλίφη ρω-
τώντας με αλαζονικό ύφος: είναι το μάτι του σαν το δικό μου; και 
προσθέτοντας αμέσως μετά, χωρίς να περιμένει την απάντηση του ‘Ού-
μαρ: μα τον Θεό, εγώ δεν θα μείνω σε μια χώρα που κυβερνάται από 
τέτοια εξουσία53, εννοώντας ότι δεν μπορούσε να δεχτεί, ως αρχηγός 
αραβικής φυλής, να περιορίζεται με τέτοιον τρόπο η αυτονομία του 
και να αμφισβητείται η κοινωνική ανωτερότητά του. 

Ο Ιμπν Καθίρ κατέγραψε διάφορες εκδοχές του διαλόγου μεταξύ 
του Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαν με τον χαλίφη ‘Ούμαρ, που είχε βρει σε 
προγενέστερους ιστορικούς. Σε μια από αυτές ο Γασσανίδης, αρνούμε-
νος να δεχτεί την απόφαση του χαλίφη, λέει: Μα πώς; Εγώ είμαι ένας 
βασιλιάς (μάλικ), ενώ αυτός ένας κοινός άνθρωπος, για να εισπράξει 
τη νουθεσία του ‘Ούμαρ ότι: το Ισλάμ σε έκανε ίσο με αυτόν54. Μπρο-
στά στην αδιαλλαξία του χαλίφη, ο Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ αποστά-
τησε από το Ισλάμ και κατέφυγε σε βυζαντινό έδαφος. 

 
50 Συγκεκριμένα, οι συγγραφείς αυτοί είναι οι: Ibn al-Kalbī, Abū ‘Amr al-Šaybānī 

(στο Kitāb al-Aġānī του Abū ’l-Faraǧ al-Iṣfahānī), al-Wāqidī, Ibn Sa‘d, al-Aṣmā‘ī, al-
Zubayr ibn Bakkā’ (στο Kitāb al-Aġānī του Abū ’l-Faraǧ al-Iṣfahānī), Ibn Qutayba, al-
Balādurī, Ibn Rusta, al-Mas‘ūdī, Abū ’l-Faraǧ al-Iṣfahānī, Ḥamza al-Iṣfahānī, Ibn Katīr. 
O al-Balādurī αναφέρει και την άλλη παράδοση, συμφωνα με την οποία ο Τζάμπαλα 
ιμπν αλ-Άϊχαμ δεν ασπάστηκε ποτέ το Ισλάμ. 

51 al-Balādurī, τ. Ι, σ. 161: «وانحاز جبلة بن األيهم إلى األنصار فقال: أنتم اخوتنا وبنو أبينا ». 
52 Βλ. J. Schacht, Ḳiṣāṣ, στο Ε.Ι.², τ. V, σ. 177-180.  
53 al-Balādurī, τ. I, σ. 161: «أوعينه مثل عيني وهللا ال أقيم ببلد على به سلطان». 
54 (Abū ’l-Fidā’) Ibn Katīr, al-Bidāya wa ’l-nihāya, έκδ. M. al-Turkī, τ. I-XXI, al-

Qāhira (Cairo) 1997-1999, τ. XI, σ. 265: « ملك وهو سوقة. فقال: إن اإلسالم جمعك وإياهقال: كيف، وأنا  » 
(στο εξής: Ibn Katīr). 



Άραβες στην υπηρεσία του Βυζάντιου. O Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ των Μπάνι Γασσάν 47 

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 35 (2018-2019) 33-56 

Σύμφωνα όμως με τη δεύτερη σωζόμενη παράδοση, ο Τζάμπαλα 
ιμπν αλ-Άϊχαμ δεν έγινε ποτέ μουσουλμάνος και αφού προσπάθησε εις 
μάτην να διαπραγματευτεί τη θέση του στο πλαίσιο της νέας ισλαμικής 
τάξης πραγμάτων, προτίμησε να στραφεί εκ νέου προς τους παλαιούς 
προστάτες και συμμάχους του, τους Βυζαντινούς, εγκατέλειψε τη Συ-
ρία και εγκαταστάθηκε στην ανατολική Μικρά Ασία55. Κατά την πα-
ράδοση αυτή, κύρια αιτία διαφωνίας του Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ με 
τον χαλίφη ‘Ούμαρ ήταν η καταβολή της τζίγια (ǧizya), του κεφαλικού 
φόρου που όριζε ο ισλαμικός νόμος για τους μη μουσουλμάνους που 
ζούσαν στην ισλαμική επικράτεια. Ο Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ υπο-
στήριζε πως, αν και χριστιανός, ήταν Άραβας και δεν έπρεπε να πλη-
ρώνει τον κεφαλικό φόρο, όπως ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν οι 
‘ουλούτζ, οι μη Άραβες56. 

Ο αλ-Μπαλάδουρι αναφέρει και τις δύο εκδοχές, αυτή σύμφωνα 
με την οποία ο Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ ασπάστηκε αρχικά το Ισλάμ 
και μετά αποστάτησε57 και την άλλη, κατά την οποία ο Τζάμπαλα ιμπν 
αλ-Άϊχαμ ήταν ακόμη χριστιανός, όταν συναντήθηκε με τον χαλίφη 
‘Ούμαρ. Ο ‘Ούμαρ ζήτησε από τον Γασσανίδη να γίνει μουσουλμάνος 
και να πληρώνει τη σάντακα (ṣadaqa), έναν φόρο που το Ισλαμικό 
Κράτος της Μεδίνας ζητούσε από τις αραβικές νομαδικές φυλές όταν 
ασπάζονταν το Ισλάμ58. Ο Τζάμπαλα απάντησε ότι θα πλήρωνε τη σά-
ντακα αλλά θα παρέμενε χριστιανός. Τότε ο ‘Ούμαρ του είπε ότι αν θα 
έμενε χριστιανός θα έπρεπε να πληρώνει τη τζίγια, και όχι τη σάντακα. 
Μπροστά σε νέα άρνηση του Τζάμπαλα ο χαλίφης τού επισήμανε ότι 
είχε μόνο τρεις επιλογές: το Ισλάμ, τη τζίγια ή να φύγει59. 

Τέλος, υπάρχουν ορισμένοι συγγραφείς που δεν αναφέρονται 
καθόλου στο ζήτημα του προσηλυτισμού ή μη του Τζάμπαλα ιμπν αλ-
Άϊχαμ στο Ισλάμ, αν και οι αφηγήσεις τους αφήνουν να εννοηθεί, ab 
silentio, ότι δεν έγινε μουσουλμάνος και παρέμεινε για πάντα 
χριστιανός60. 

 
55 Αυτή την παράδοση ακολουθούν και αναπαράγουν οι: al-Ya‘qūbī, Ibn Fātiḥ al-

Hamadānī και al-Nahrawānī. 
56 al-Ya‘qūbī, τ. II, σ. 132. Οι Άραβες χρησιμοποιούσαν τη λέξη ‘ουλούτζ (‘ulūǧ, 

στον ενικό ‘ilǧ) περιφρονητικά για τους εδραίους, κυρίως τους μη Άραβες, που ασχο-
λούνταν με χειρωνακτικές εργασίες και δεν ήταν πολεμιστές, έμποροι ή κτηνοτρόφοι. 
Θα μπορούσε να αποδοθεί στα νεοελληνικά με τις λέξεις «αγροίκος», «άξεστος», 
«χωριάτης». 

57 Βλ. ανωτέρω. 
58 Βλ. T. H. Weir – (A. Zysow), Ṣadaḳa, στο E.I.2, τ. VIII, σ. 708-716. 
59 al-Balādurī, τ. I, σ. 1. 
60 Αυτοί είναι οι: Ibn Hišām, Ḫalīfa ibn Ḫayyāṭ, al-Madā’inī, al-Ǧāḥiẓ, al-Ṭabarī και 

Ibn Ḫurdādba. 
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Ωστόσο, και οι δύο παραδόσεις παρουσιάζουν, έστω και με δια-
φορετικούς όρους, τη δυσκολία του Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ να απο-
δεχτεί τους νέους κανόνες που το Ισλάμ είχε εισαγάγει στην αραβική 
κοινωνία και αφορούσαν τις σχέσεις των μουσουλμάνων, πιστών και 
πολιτών της νέας ισλαμικής κοινωνίας, μεταξύ τους και εκείνες μεταξύ 
του κάθε μουσουλμάνου και της εξουσίας. Κοινό στοιχείο και των δύο 
είναι ότι ο Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ πρόβαλε και τόνιζε την αραβικό-
τητά του στους μουσουλμάνους ομοεθνείς του· τόσο όταν τους πλησία-
σε για να συμφιλιωθεί μαζί τους μετά τον πόλεμο όσο και όταν 
αρνήθηκε να καταβάλει φόρους που δεν άρμοζαν σε έναν Άραβα. 

Αργότερα, ο χαλίφης ‘Ούμαρ ιμπν αλ-Χαττάμπ προσπάθησε χω-
ρίς αποτέλεσμα να πείσει τον Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ να επιστρέψει 
στη Συρία61. Αυτή τη φορά ήταν η ισλαμική ηγεσία εκείνη που προέ-
βαλλε την κοινή καταγωγή και την αραβικότητα ως επιχείρημα για να 
προσκαλέσει τον Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ62. Ο επαναπατρισμός των 
συριακών χριστιανικών αραβικών φυλών που είχαν φύγει στη βυζα-
ντινή Μικρά Ασία, καθώς και η αποτροπή ενδεχόμενης μετανάστευσης 
εκείνων που είχαν παραμείνει στη Συρία, αποτελούσαν μία από τις 
προτεραιότητες της ισλαμικής ηγεσίας. Αυτό γιατί η φυγή των χρι-
στιανών Αράβων της Συρίας αποδυνάμωνε, σε δημογραφικό και στρα-
τιωτικό επίπεδο, το Ισλαμικό Κράτος, ενώ προσέφερε στους 
Βυζαντινούς τη δυνατότητα να διαθέτουν Άραβες συμμάχους που θα 

 
61 al-Balādurī, τ. I, σ. 161. O al-Ya‘qūbī, τ. II, σ. 137, γράφει μόνο ότι ο ‘Ούμαρ μετά-

νιωσε που του φέρθηκε έτσι και τον άφησε να φύγει (وندم عمر على ما كان منه في أمره). O al-
Ṭabarī, τ. IV, σ. 55, γράφει ότι το έτος Εγίρας 17 (23 Ιανουαρίου 638 – 11 Ιανουαρίου 
639) ο ‘Ούμαρ έστειλε επιστολή στον βυζαντινό αυτοκράτορα (στον Ηράκλειο δηλα-
δή) ζητώντας του να εκδιώξει από τα εδάφη του τους Άραβες χριστιανούς που κατέ-
φυγαν εκεί από τη Συρία και τη βόρεια Μεσοποταμία, χωρίς ωστόσο να αναφέρει 
ρητά ούτε τον Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ ούτε τους Γασσάν, ενώ κατονομάζει τις χρι-
στιανικές αραβικές φυλές των Ταγλίμπ, των ‘Ιμπάντ και των Τανούχ. Ο πολύ μεταγε-
νέστερος Ibn Katīr (1301-1373), τ. XI, σ. 59, αποδίδει τις προσπάθειες για 
επαναπατρισμό του Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ στον πρώτο ομαγιάδη χαλίφη, τον 
Mu‘āwiya ibn Abī Sufyān (661-680), και τις τοποθετεί στο έτος Εγίρας 53 (27 
Δεκεμβρίου 672 – 15 Δεκεμβρίου 673), χρόνο κατά τον οποίο, σύμφωνα με τον Ibn 
Katīr, ο Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ πέθανε. 

62 al-Balādurī, τ. Ι, σ. 161. Ο χαλίφης διέταξε τον στρατηγό ‘Umayr ibn Sa‘d al-
Anṣārī, που είχε σταλεί επικεφαλής μεγάλης εκστρατείας στη Μικρά Ασία, να πλησιά-
σει τον Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ και να τον προσκαλέσει να επιστρέψει στη Συρία, 
επικαλούμενος σε αυτόν τη σχέση συγγένειας που υπήρχε μεταξύ τους (  ويستعطفه بالقرابة

-με μοναδικό όρο την πληρωμή της σάντακα, ακριβώς όπως είχε προτείνει παλαι ,(بينهما
ότερα ο ίδιος ο Τζάμπαλα. Ο al-Balādurī τοποθετεί χρονικά αυτές τις επαφές στο έτος 
21 της Εγίρας (10 Δεκεμβρίου – 29 Νοεμβρίου 642), αλλά επειδή ο ίδιος ο συγγραφέας 
κάνει λόγο για θερινή επιδρομή (ṣā’ifa), τα γεγονότα πιθανώς να έλαβαν χώρα το κα-
λοκαίρι του 642. 
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μπορούσαν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμοι στην άμυνα του νέου συνό-
ρου στη νοτιοανατολική Μικρά Ασία63. 

Το Ισλάμ πρέσβευε και επέβαλλε την απόλυτη ισότητα μεταξύ 
των πιστών καθώς και την κατάργηση των παραδοσιακών οικογε-
νειακών σχέσεων που αποτελούσαν τη βάση του αραβικού φυλετικού 
συστήματος. Με το Ισλάμ, για πρώτη φορά στην ιστορία των Αράβων, 
το κράτος αντικατέστησε τη φυλή, και δημιουργήθηκε μια νέα δομή 
εξουσίας, που βασιζόταν σε νέα πολιτικά και πολιτειακά θεμέλια, σε 
νέες μορφές αφοσίωσης και σε ένα νέο αίσθημα του συνανήκειν. Στο 
νέο ισλαμικό πλαίσιο, η παλιά αραβική αριστοκρατία δεν μπορούσε 
πια να διεκδικήσει προνόμια επικαλούμενη τη γενεαλογία, την κατα-
γωγή και την καθαρότητα του αραβικού αίματός της. Το σύνολο των 
παραδοσιακών αραβικών αρετών που έπρεπε να έχει ένας άνδρας, η 
murū’a, αντικαταστάθηκε από τη νέα ισλαμική αρετή, τη faḍīla, έκ-
φραση της πίστης, της υποταγής του ανθρώπου σε έναν και μοναδικό 
Θεό και της υπακοής στις εντολές Του64. 

Το μούλκ, η βασιλική ιδιότητα, δεν μπορούσε πια να ανήκει σε 
κανέναν παρά μόνο στον Θεό. Συνεπώς όλοι οι βασιλείς έπρεπε να 
εξαφανιστούν. Από εδώ και πέρα η κοινότητα των πιστών θα είχε μό-
νο κάποιον ηγέτη, ιμάμ, που η ίδια θα επέλεγε, κρίνοντας ποιος είναι ο 
πιο ενάρετος και ο πιο ευσεβής μεταξύ των πιστών, ασχέτως καταγω-
γής και κοινωνικής τάξης65. 

Αντίθετα με αυτά, ο Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ, γνήσιος εκπρό-
σωπος της προϊσλαμικής αραβικής κοινωνίας, καυχιόταν για το μουλκ 
του, και για το γεγονός ότι ο ίδιος ο αυτοκράτορας των Ρουμ τον είχε 
σύμμαχο. Η συμμαχία με τους Βυζαντινούς, μάλιστα, αποτελούσε τρα-
νή απόδειξη της αξίας του και της σπουδαιότητας του ίδιου και της 
φυλής του. Ως Άραβας βασιλιάς δεν μπορούσε να δεχτεί από τον χαλί-
φη, τον οποίο έβλεπε σχεδόν σαν έναν συνάδελφο, να τον αντιμετωπί-
ζει και να τον μεταχειρίζεται ως έναν οποιονδήποτε «αγροίκο» (‘ilǧ)66. 

Το Ισλάμ εισήγαγε στους Άραβες την αρχή της ισότητας και την 
εξομοίωση των κοινωνικών τάξεων ως προς τα δικαιώματα και τα 

 
63 Για το θέμα αυτό βλ. M. Miotto, Ισλαμική κατάκτηση 107-110. 
64 Ετυμολογικά η λέξη murū’a, ή αλλιώς muruwwa, προέρχεται από τη ρίζα m-r-‘, 

την ίδια από την οποία παράγεται η λέξη mar’ που σημαίνει «άνδρας». Η δε λέξη 
faḍīla από τη ρίζα f-ḍ-l, που εκφράζει τις γενικότερες έννοιες της «αριστείας», του «να 
είμαι άριστος». Βλ. B. Farès, Murū’a, στο E.I.2, τ. VII, σ. 636-638 και R. Sellheim, Faḍīla, 
στο E.I.2, τ. ΙΙ, σ. 728-729. 

65 Αυτά σε θεωρητικό επίπεδο. Στην πραγματικότητα, οι τρόποι και οι μηχανισμοί 
ανάδειξης και μετάβασης της πολιτικής ηγεσίας στον ισλαμικό κόσμο γνώρισαν μια 
διαφορετική εξέλιξη, και στο τέλος επικράτησε το οικογενειακό-δυναστικό μοντέλο. 

66 Βλ. ανωτέρω, υποσημείωση 56. 
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καθήκοντά τους. Σε αυτή τη νέα κοινωνία, ποιος θα μπορούσε να είναι 
ο ρόλος του Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ; Αναγκασμένος να επιλέξει με-
ταξύ της υποβάθμισης του ρόλου και της σημασίας του και του απο-
κλεισμού από το νέο ισλαμικό πολιτικοκοινωνικό σύνολο, ο Τζάμπα-
λα ιμπν αλ-Άϊχαμ διάλεξε το δεύτερο. 

Όπως είδαμε, ο Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ άφησε τη Συρία, την 
πατρίδα των Γασσανιδών κατά τα τελευταία εκατόν πενήντα χρόνια, 
και μαζί με τη φυλή του έφυγε για τα βυζαντινά εδάφη. Το γεγονός 
τοποθετείται χρονικά στο έτος Εγίρας 17 (23 Ιανουαρίου 638 – 11 Ια-
νουαρίου 639)67. Εγκαταστάθηκε στην Καππαδοκία68, στην περιοχή 
των Χαρσιανών, Ḫaršana στα Αραβικά. Σε αυτή την περιοχή τον 10ο 
αιώνα ζούσαν ακόμη κάποιοι απόγονοί του69. Αραβικές και συριακές 
πηγές γράφουν μάλιστα ότι ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Α΄ (802-811) 
καταγόταν από την οικογένεια του Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ70. 

Σύμφωνα με τις πηγές, ο Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ πέθανε το 
έτος Εγίρας 20, που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο 21 Δεκεμβρίου 

 
67 al-Balādurī, τ. Ι, σ. 161. 
68 Μιχαήλ ο Σύρος, Χρονικό, έκδ. J.-Β. Chabot, Chronique de Michel le Syrien, pa-

triarche jacobite d'Antioche, 1166-1199, τ. Ι-III, Paris 1899-1905 (στο εξής: Μιχαήλ ο 
Σύρος), τ. III, σ. 15: Et pendant la nuit Djabalah et ses compagnons s’enfuirent dans le 
Beit Roumayê, en Cappadoce, et redevinrent chrétiens. 

69 al-Iṣṭaḫrī, Kitāb al-masālik wa ’l-mamālik, έκδ. M. J. de Goeje [Bibliotheca Geo-
graphorum Arabicorum II], Leiden 1873, σ. 45: « أرض الروم يرجعون إلى كما أن طائفة بخرشنة من 

 όπως εκείνοι των …) «سواد شعر وعيون، يزعمون أنهم من العرب من غسان، وقعوا إليها مع جبلة بن األبهم
Χαρσιανών που έχουν τα μαλλιά και τα μάτια που τείνουν προς το μαύρο, και λένε 
πως είναι Άραβες των Γασσάν που εγκαταστάθηκαν εκεί μαζί με τον Τζάμπαλα ιμπν 
αλ-Άϊχαμ). Ο al-Bakrī (1014-1091) γράφει πως περίπου 40.000 Άραβες, από διάφορες 
φυλές, εγκαταστάθηκαν στα εδάφη του Βυζαντίου  με τον Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ, 
και ζούσαν ακόμη εκεί μέχρι την εποχή του. Η πόλη τους ήταν γνωστή ως «Η πόλη των 
Αράβων» (madīnat al-‘arab). al-Bakrī, Mu‘ǧam mā ista‘ǧam min asmā’ al-bilād wa ’ l-
mawādi‘, έκδ. M. al-Saqa, Bayrūt (Βηρυτός) 1983, σ. 75. 

70 al-Ṭabarī, τ. VIII, σ. 307: «والروم تذكر أن نقفور هذا من أوالد جفنة بن غسان» (και οι Ρωμαίοι 
λένε πως αυτός ο Νικηφόρος είναι ένας από τους απογόνους του Τζάφνα, του 
Γασσανίδη). — al-Mas‘ūdī, al-Tanbīh wa ’l-ašrāf, έκδ. ‘Abdallāh Ismā‘īl al-Ṣāwī, al-
Qāhira (Κάιρο) 1943, σ. 143: « سنين وثالثة أشهر في أيام الرشيد الثامن والثالثون نقفور بن استبراق ملك سبع 

 38ος [βασιλιάς των Ρουμ] ήταν ο Νικηφόρος, ο υιός του) «... وقيل إنه كان من ولد جفنة من غسان
Σταυράκιου, που βασίλεψε επτά χρόνια και τρεις μήνες την εποχή του χαλίφη αλ-
Ρασίντ … Λένε πως καταγόταν από τον Τζάφνα των Γασσάν). — Μιχαήλ ο Σύρος, τ. 
III, σ. 15: On disait que sa famille était de la race des Taiyayê. Un yéménite nommé Dja-
balah aurait régné sur les Yéménites chrétiens … De ce Djabalah descendait Nicephorus 
qui régna alors. Βλ. επίσης I. Shahîd, Ghassān post Ghassān, στο C. E. Bosworth κ.ά. 
(εκδ.), The Islamic World from Classical to Modern Times: Essays in Honor of Bernard 
Lewis, Princeton, NJ 1989, σ. 323-336, ιδιαίτερα σ. 324-325. Την πληροφορία αυτή 
αποδέχονται με κάποιες επιφυλάξεις ο J. Haldon, Ancient Lineage 97, και οι J. E. 
Cooper – M. Decker, Life and Society in Byzantine Cappadocia, Basingstoke 2012, σ. 42. 
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640 – 9 Δεκεμβρίου 641 του Γρηγοριανού ημερολογίου71, ή το έτος Εγί-
ρας 23, που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο 19 Νοεμβρίου 643 – 6 
Νοεμβρίου 64472. 

 
 
Η αυλή του Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ στην Κωνσταντινούπολη 
 
Σε ορισμένες παραδόσεις της αραβοϊσλαμικής γραμματείας ανα-

φέρεται η λαμπρή αυλή που ο εξόριστος βασιλιάς Τζάμπαλα ιμπν αλ-
Άϊχαμ διατηρούσε σε ένα παλάτι στην Κωνσταντινούπολη73. 

Τα στοιχεία αυτής της αυλής, ασχέτως αν όντως υπήρξε, αντα-
νακλούν την εικόνα που στη συλλογική φαντασία των Αράβων κατέ-
χει ο Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ ως βασιλιάς. Η θρυλούμενη αυλή του 
στην Κωνσταντινούπολη έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που 
έπρεπε να έχει η αυλή ενός μεγάλου Άραβα, όχι μουσουλμάνου, βασι-
λιά. Η λαμπερή, μεγαλοπρεπής αυλή, με τα χρυσά σκεύη, τον κρυστάλ-
λινο θρόνο, οι χορεύτριες και οι τραγουδίστριες, ήταν κάτι που άρμοζε 
στον τελευταίο, εξόριστο, βασιλιά των Αράβων. 

Μετά από αυτόν οι Άραβες δεν θα έχουν βασιλείς, ή τουλάχι-
στον δεν θα έπρεπε να έχουν, στη νέα, αφυλετική, ισλαμική κοινωνία, 
στην ούμμα, όπου όλοι οι πιστοί είναι ίσοι και ξεχωρίζουν μεταξύ τους 
μόνο για την ευσέβειά τους. 

 
 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
mmiotto@he.duth.gr 

 
71 Ibn Ḫaldūn, Tā’rīḫ, έκδ. S. Zakkār-Ḫ. Šahāda,τ. I-VIII, Bayrūt (Βηρυτός) 2000-

2001, τ. ΙΙ, σ. 337. 
72 L. Caetani, Annali dell’Islām, τ. I-VIII, Milano 1905-1918, τ. V, σ. 194-195 κ.έ. Η 

πηγή είναι ο‘Abū ‘Amr al-Šaybānī (π. 783 – π. 828), αποσπάσματα του απολεσθέντος 
έργου του οποίου σώζονται στο Kitāb al-Aġānī του Abū Faraǧ al-Iṣfahānī. Ο Ibn Katīr, 
τ. XI, σ. 259, 263, αναφέρει ως χρόνο θανάτου του Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ το έτος 
Εγίρας 53 (27 Δεκεμβρίου 672 – 15 Δεκεμβρίου 673). 

73 Όλες αυτές οι αναφορές προέρχονται από έργα που έχουν χαθεί. Πολλά από αυ-
τά τα χωρία σώζονται και βρίσκονται στο Βιβλίο των Ασμάτων (Kitāb al-aġānī) του 
Abū Faraǧ al-Iṣfahānī (897-967), έργο αμφιβόλου αξιοπιστίας όσον αφορά τις πληρο-
φορίες σχετικά με τα ιστορικά γεγονότα, αλλά πολύτιμο για την αποτύπωση του συλ-
λογικού φαντασιακού του ισλαμικού κόσμου του 10ου αιώνα αναφορικά με το 
παρελθόν του. Η τελευταία έκδοσή του είναι αυτή της Βηρυτού του 2004. Abū Faraǧ 
al-Iṣfahānī, Kitāb al-aġānī, τ. I-XXV, Bayrūt 2004. 
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Παράρτημα 11 

Κατάλογος των «βασιλέων» των Γασσανιδών όπως παρατίθεται στο 
έργο Tārīḫ sinī mulūk al-arḍ wa ’l-anbiyā’ (Ιστορία των Ετών των 
Βασιλέων της Γης και των Προφητών) του Ḥamza ibn al-Ḥasan al-
Iṣfahānī2: 

 Όνομα και πατρώνυμο 
Σχέση με τον 
προκάτοχο 

Έτη «βασιλείας» 
Σελίδα όπου 
αναφέρεται 

1. Ǧafna ibn ‘Amr  45 και 3 μήνες 90 
2. ‘Amr ibn Ǧafna υιός 5 90 
3. Tal‘aba ibn ‘Amr υιός 17 91 
4. al-Ḥārit ibn Tal‘aba υιός 20 91 
5. Ǧabala ibn al-Ḥārit υιός 10 91 
6. al-Ḥārit ibn Ǧabala υιός 10 91 
7. al-Mundhir ibn al-Ḥārit 

al-Akbar 
υιός 3 91 

8. al-Nu‘mān ibn al-Ḥārit αδελφός 15 και 6 μήνες 91 
9. al-Mundir ibn al-Ḥārit al-

Aṣġar 
αδελφός 13 92 

10. Ǧabala ibn al-Ḥārit αδελφός 34 92 
11. al-Ayham ibn al-Ḥārit αδελφός 3 92 
12. ‘Amr ibn al-Ḥārit αδελφός 26 και 2 μήνες 92 
13. Ǧafna ibn al-Mundir ανιψιός 30 92-93 
14. al-Nu‘mān ibn al-Mundir αδελφός 1 93 
15. al-Nu‘mān ibn ‘Amr ξάδελφος 27 93 
16. Ǧabala ibn al-Nu‘mān υιός 16 93 
17. al-Nu‘mān ibn al-Ayham ανιψιός 21 93 
18. al-Ḥārit ibn al-Ayham αδελφός 22 και 5 μήνες 93 
19. al-Nu‘mān ibn al-Ḥārit υιός 18 94 
20. al-Mundir ibn al-Nu‘mān υιός 19 94 
21. ‘Amr ibn al-Nu‘mān αδελφός 33 και 4 μήνες 94 
22. Ḥuǧr ibn al-Nu‘mān αδελφός 12 94 
23. al-Ḥārit ibn Ḥuǧr υιός 26 94 
24. Ǧabala ibn al-Ḥārit υιός 17 και 1 μήνας 94 
25. al-Ḥārit ibn Ǧabala υιός 21 και 6 μήνες 94 
26. al-Nu‘mān ibn al-Ḥārit υιός 37 και 3 μήνες 95 

 
1 Σχετικά με τους καταλόγους που παρατίθενται σε αυτό το παράρτημα και στα 

επόμενα βλ. τις παρατηρήσεις και τις επισημάνσεις του Theodor Nöldeke στο Th. 
Nöldeke, Die ghassânischen Fürsten aus dem Hause Gafna’s, Berlin 1887, και του Irfan 
Shahid στο I. Shahîd, BASIC, τ. ΙΙ.1, σ. 317-318, 320-321. 

2 Ḥamza al-Iṣfahānī 89-96. 
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Abū Karib 
27. al-Ayham ibn Ǧabala θείος (;) 27 και 2 μήνες 95 
28. al-Mundir ibn Ǧabala αδελφός 13 95 
29. Šuraḥīl ibn Ǧabala αδελφός 25 και 3 μήνες 95 
30. ‘Amr ibn Ǧabala αδελφός 10 και 2 μήνες 95 
31. Ǧabala ibn al-Ḥārit ανιψιός 4 95 
32. Ǧabala ibn al-Ayham ξάδελφος 3 96 

 
 

Παράρτημα 2 

Κατάλογος των «Βασιλέων των Γασσανιδών στη Συρία» σύμφωνα με 
τον al-Mas‘ūdī (Murūǧ al-dahab wa ma‘ādin al-ǧawhar / Οι Λειμώνες 
του Χρυσού και τα Ορυχεία των Πολύτιμων Λίθων)3: 

1. al-Ḥārit ibn ‘Amr ibn ‘Āmir (θείος του πατέρα του διαδόχου του) 
 
2. al-Ḥārit ibn Ta‘laba ibn Ǧafna ibn ‘Amr ibn ‘Āmir (ανιψιός του 
προκατόχου του) 
 
3. al-Nu‘mān ibn al-Ḥārit ibn Ǧabala ibn al-Ḥārit ibn Ta‘laba ibn Ǧafna 
ibn ‘Amr, («μητέρα του οποίου ήταν η Mārya bint al-Arqam»· 
δισέγγονος του προκατόχου του) 
 
4. al-Mundir Abū Šimr ibn al-Ḥārit ibn Ǧabala ibn al-Ḥārit ibn Ta‘laba 
ibn Ǧafna ibn ‘Amr (αδελφός του προκατόχου του) 
 
5. ‘Awf ibn Abī Šimr (υιός του προκατόχου του) 
 
6. al-Nu‘mān ibn Abī Šimr (αδελφός του προκατόχου του) 
 
7. Ǧabala ibn al-Ayham ibn Ǧabala ibn al-Ḥārit ibn Ta‘laba ibn Ǧafna 
ibn ‘Amr (δεύτερος θείος του προκατόχου του)4 

 
3 al-Mas‘ūdī, τ. ΙΙ, σ. 106-108. Οι επεξηγήσεις εντός των παρενθέσεων είναι δικές μας. 
4 Στη σελίδα 108, όπου παρατίθεται η πλήρης γενεαλογία του Τζάμπαλα ιμπν αλ-

Άϊχαμ κατά τον al-Mas‘ūdī: «Ǧabala ibn al-Ayham ibn Ǧabala ibn al-Ḥārit ibn Ta‘laba 
ibn Ǧafna ibn ‘Amr ibn ‘Āmir ibn Ḥārita ibn Imru’ l-Qays ibn Ta‘laba ibn Māzin, ή αλ-
λιώς Ġassān ibn al-Azd ibn Ġūt». Η σειρά αυτή επαναλαμβάνεται, όχι ολόκληρη και 
με κάποιες διαφορές, και σε άλλο έργο του al-Mas‘ūdī με τίτλο Kitāb al-Tanbīh wa ’l-
Ašrāf (Το Βιβλίο της Παρατήρησης και των Αξιόλογων Πραγμάτων), έκδ. ‘Abdallah I. 
al-Ṣāwī, al-Qāhira (Κάιρο) 1938, σ. 158: «Ǧabala ibn al-Ayham ibn Ǧabala ibn al-Ḥārit 
ibn Ta‘laba ibn ‘Amr ibn Ǧafna». 
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Παράρτημα 3 

Αρχηγοί του «Οίκου του Τζάφνα» σύμφωνα με τον Hišām al-Kalbī 
(Ǧamharāt al-nasab / Γενεαλογικές συλλογές)5: 

1. Ǧafna 
 
2. Ta‘laba ibn Ǧafna 
 
3.‘Amr ibn Ǧafna 
 
4. al-Ḥārit ibn Ǧafna 
 
5. al-Aḫtām ibn Ta‘laba («μητέρα του ήταν η Šaṭaba») 
 
6. al-Ḥārit ibn al-Aḫtām 
 
7. Ǧabala ibn al-Ḥārit 
 
8. al-Ḥārit ibn Ǧabala («μητέρα του ήταν η Mārya bint al-Arqam») 
 
8. al-Nu‘mān ibn al-Ḥārit 
 
9. al-Mundir ibn al-Ḥārit al-Akbar (o Πρεσβύτερος) 
 
10. al-Mundir ibn al-Ḥārit al-Aṣġar (o Νεότερος) 
 
11. Ǧabala ibn al-Ḥārit 
 
12. Abū Šamr ibn al-Ḥārit 
 
«και από αυτούς [κατάγονταν] ο» 
 
(;). Ǧabala ibn al-Ayham ibn Ǧabala ibn al-Ḥārit ibn Ta‘laba ibn Ǧafna  
 
«και ο»  
 
(;). al-Ḥārit ibn Abī Šamr 
  

 
5 Hišām al-Kalbī, Ǧamharat al-nasab, έκδ. N. Ḥasan, Bayrūt (Βηρυτός) 1986, σ. 617-

618. Οι επεξηγήσεις εντός των παρενθέσεων είναι δικές μας, εκτός από όσα είναι εντός 
εισαγωγικών που είναι μεταφρασμένα από το πρωτότυπο κείμενο. 



Άραβες στην υπηρεσία του Βυζάντιου. O Τζάμπαλα ιμπν αλ-Άϊχαμ των Μπάνι Γασσάν 55 

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 35 (2018-2019) 33-56 

Παράρτημα 4 

Κατάλογος των «Βασιλέων των Γασσάν» σύμφωνα με τον Ibn Ḥabīb 
al-Baġdādī (Kitāb al-muḥabbar / Η Περίτεχνη Συλλογή)6: 

1. Ta‘laba ibn ‘Amr ibn Ǧafna (επί της βασιλείας του αυτοκράτορα 
Αναστασίου Α΄ 491-518)7 
 
2. al-Ḥārit ibn Ta‘laba 
 
3. Ǧabala ibn al-Ḥārit 
 
4. al-Ḥārit ibn Ǧabala, ο υιός της Mārya 
 
5. al-Nu‘mān ibn al-Ḥārit 
 
6. al-Mundir ibn al-Ḥārit 
 
7. al-Munaydir ibn al-Ḥārit8 
 
8. Ǧabala ibn al-Ḥārit 
 
9. Abū Šamr ibn al-Ḥārit ibn Ǧabala 
 
10. al-Ḥārit al-A‘raǧ ibn Abī Šamr (ο οποίος ανήκε στον Οίκο του 
Τζάφνα μόνο από την πλευρά της μητέρας του) 
 
«και συνεχίστηκαν οι βασιλείς των Γασσάν μέχρι τον τελευταίο, τον» 
 
(;). Ǧabala ibn al-Ayham ibn Ǧabala ibn al-Ḥārit ibn Ta‘laba ibn Ǧafna  
 
«η βασιλεία του οποίου διήρκεσε μέχρι τη χαλιφεία του ‘Umar ibn al-
Ḫaṭṭāb» 
 

 
6 Ibn Ḥabīb 372. Οι επεξηγήσεις εντός των παρενθέσεων είναι δικές μας. 
7 Στο αραβικό κείμενο το όνομα του αυτοκράτορα είναι Di‘yūs/Dīqiūs (Decius). Βλ. 

I. Shahid, BASIC, τ. Ι.1, σ. 9 με την υποσημείωση 25. 
8 al-Munaydir είναι το υποκοριστικό του al-Mundir. Πρόκειται εδώ για τα δύο 

αδέλφια με το ίδιο όνομα, al-Mundir, που στον κατάλογο του al-Kalbī αποκαλούνται 
al-Akbar (ο Πρεσβύτερος) και al-Aṣġar (ο Νεότερος) αντίστοιχα. 
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In the first years of the 6th century, the South-Arabian tribe of Banū 
Ġassān, which had been installed few years earlier, with the permission 
of the Roman authorities, in the territories of the Roman State and more 
specifically in the inland areas of central Syria, was granted the general 
leadership of the Arab allies of the Roman State, the foederati, in the 
Diocese of the East (Dioecesis Orientis). As other Arab tribes before 
them, the Banū Ġassān had migrated originally from south-western 
Arabia (Yemen) to central Arabia, and from there to Syria. The Banū 
Ġassān had concluded a special treaty (foedus) with the Roman 
authorities, embraced Christianity and settled in their new home as 
enspondoi allies (foederati) of the Romans. Since then, they played a 
distinguished role in the political, social and cultural life of Syria and 
Palestine. 

The last of their leaders, called “kings” (mulūk) in the Arabic sources, 
was Jabala ibn al-Ayham (? – 641 or 644). As general commander of the 
Arab allies of Byzantium, he participated in the war of Heraclius 
against the Persians and then in the war against the Muslims, until the 
battle of the Yarmuk river (August 636). After the defeat at the Yarmuk, 
he tried to be accepted in the elite of the Islamic State, but without 
success. Eventually, he returned to his Christian faith, left Syria and 
took refuge with his tribe in Byzantine Anatolia, thus continuing the 
Ghassanid tradition of alliance and loyalty to the Byzantine State. 

In many works of Muslim historical writers, Jabala ibn al-Ayham 
became a symbol of the irreconcilability of the traditional power of the 
Arab kings with the new Islamic order. This article aims to illustrate the 
career of the last king of the Arabs of Syria and his conflicting 
relationship — that, eventually, proved to be irremediable — with his 
Muslim Arab fellows. 

 


