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Summary

The violent attack against Justinian and Theodora in Procopius’ Anecdota, 
especially his vivid description of Theodora’s sexual perversions and desires, 
have shocked and puzzled many of his readers. Not only, we can presume, 
his contemporaries, but also modern commentators. This shock perhaps is re-
sponsible for the often moralising reading of the relevant passages – as well as 
a whole series of 19th century novels set in front of a background of Byzantine 
sexual depravity. This paper is going to argue that despite the overtly sexual 
accusations laid against Theodora by Procopius, the relevant passages, espe-
cially in chapter 9 of the Anecdota, should perhaps rather be read as examples 
of traditional Roman political invective. Procopius is not so much attacking an 
immoral woman, but rather uses classical narrative elements habitually em-
ployed to denigrate politically powerful Roman men. Procopius is not railing 
against the inappropriate behaviour of an augusta – and where in fact would 
he find appropriate archetypes? – but really treats Theodora as an augustus to 
whom well established negative stereotypes can be applied.

The argument of Theodora as an inappropriate emperor rather than an 
inappropriate empress can be pursued along two distinct but related lines. 
On the one hand we can argue that Theodora submitting to anal penetra-
tion puts her into a tradition of Roman politicians and emperors accused of 
owing their future positions of pre-eminence to the non-virile submission to 
powerful patrons – Caesar being only one illustrious example for this type of 
political invective. Indeed, precisely because the submission to anal penetra-
tion is effeminate, the charge would lose much of its power if it were applied 
to Theodora as a woman.

Theodora’s lack of moderation in her sexual desires can be read on pre-
cisely the same lines. If Procopius were treating Theodora as a woman, the ac-
cusation of a lack of control over her desires would not be particularly damn-
ing. Women, according to classical conception, are unable to control their 
desires precisely because they are women. The immoderation of men on the 
other hand, also but not exclusively sexual, shows them as barbarians who, 
unlike Roman men, are too weak-willed to exercise control over their pas-
sions and desires. Theodora as a sexually immoderate and sodomised woman 
would be merely a typical woman, the power and relevance of Procopius’ 
accusations become apparent only if Theodora is treated as an emperor to 
whom traditional stereotypes of political invective can be applied.

Abusing Theodora: Sexual and political discourse in Procopius
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Θεοδώρα Ζαμπάκη

Το διάταγμα που εξέδωσε ο χαλίφης al-Mutawakkil
κατά των χριστιανών και των άλλων dhimmī 

το 235 μ.Ε. / 849-850 μ.Χ.

Η ισλαμική ιστορία, σύμφωνα με τον R. S. Humphreys, δεν είναι 
ιστορία μόνο για τους μουσουλμάνους1. Από την αρχή, οι ελεύθεροι μη 
μουσουλμάνοι πολίτες που ζούσαν στην ίδια κοινωνία με τους μουσουλ-
μάνους βρίσκονταν στο κέντρο της διακυβέρνησης. Χωρίς να γνωρίζουμε 
επακριβώς το ρόλο τους είναι αρκετά δύσκολο να κατανοήσουμε τη θέση 
των μη μουσουλμάνων στην πρώιμη διαμόρφωση του μουσουλμανικού 
χαλιφάτου.

Ο όρος που χρησιμοποιείται για την προστασία των ελεύθερων μη μου-
σουλμάνων πολιτών μέσα στη μουσουλμανική κοινότητα είναι dhimma. Ο 
όρος  dhimma (= προστασία, ασφάλεια) προσδιορίζει ένα είδος μιας αόριστα 
επαναλαμβανόμενης σύμβασης, μέσω της οποίας η μουσουλμανική κοινό-
τητα παραχωρούσε φιλοξενία και προστασία σε μέλη άλλων θρησκειών με 
την προϋπόθεση ότι αποδέχονταν τους όρους που επιβάλλονταν από την 
κυριαρχία του Ισλάμ. Παρόμοια, η προστασία και φιλοξενία αποτελούσε 
μέρος των συνθηκών που είχε συνάψει ο ίδιος ο Προφήτης Μωάμεθ2. Οι ευ-
εργετούμενοι από το καθεστώς dhimma ονομάζονταν dhimmī και συνήθως 
αναφέρονται ως ahl al-dhimma ή απλά dhimmī. Οι προστατευόμενοι ελεύθε-
ροι πολίτες (dhimmī) που ζούσαν στη μουσουλμανική κοινωνία ήταν κυρίως 
ιουδαίοι, χριστιανοί και σαβιανοί. Αργότερα συμπεριλήφθηκαν σ’ αυτούς οι 
ζωροάστρες και άλλοι. Στην πράξη όμως όλοι οι μη μουσουλμάνοι αντιμε-
τωπίζονταν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Όπως γνωρίζουμε, οι dhimmī 
ζούσαν με περιοριστικούς όρους ήδη από τις απαρχές του ισλαμικού χαλι-
φάτου. 

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονταν οι μη μουσουλμάνοι στο 
Ισλάμ βασιζόταν εν μέρει στην πρακτική του Προφήτη Μωάμεθ και εν 
μέρει στους όρους που συμφωνήθηκαν κατά τις πρώτες αραβικές κατα-

1. R. S. Humphreys, Islamic History: A Framework for Inquiry, New Jersey 1991, σ. 255. 
2. A. Fattal, Le statut legal des non-Musulmans en pays d’Islam, Beirut 1958, σ. 21, 23.
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κτήσεις μεταξύ του ηγέτη των μουσουλμανικών στρατευμάτων και των 
κατοίκων κάθε πόλης ή περιοχής. Είναι εξάλλου γνωστό ότι ο Μωάμεθ 
είχε πρώτος συμπεριλάβει τις κυριότερες ομάδες Ιουδαίων στη Μεδίνα σε 
μια χαλαρή οργάνωση, έπειτα αντιτάχθηκε βίαια σ’ αυτές και στο τέλος, 
μετά την επέκταση της εξουσίας του πέρα από την Αραβία, κατέληξε σε 
συμφωνίες υπακοής και προστασίας με τους Ιουδαίους άλλων περιοχών 
π.χ. με τους κατοίκους της περιοχής Khaybar, καθώς και με χριστιανούς 
άλλων περιοχών. Πολλές φορές το καθεστώς και οι όροι αυτών των συμ-
φωνιών φαίνεται πως καθορίζονταν από την πρακτική του Προφήτη 
Μωάμεθ και όσα αναφέρονται στο Κοράνιο. Στο κεφάλαιο ΙΧ, 24 του 
Κορανίου, αναφέρεται: «Πολέμησε αυτούς που δεν πιστεύουν … έως ότου 
πληρώσουν djizya (φόρο) …», πράγμα το οποίο σημαίνει πως από τη στιγ-
μή που οι υπό κατάκτηση λαοί πληρώσουν φόρο, δεν θα υπάρχει λόγος 
να συνεχίζεται ο πόλεμος. Οι όροι που περιέχουν οι συμφωνίες κατά τη 
διάρκεια των κατακτήσεων υπαγορεύονταν αφενός από το τεράστιο πλή-
θος των μη μουσουλμάνων (‘ajam) έναντι των μουσουλμάνων (‘arab) στις 
κατακτημένες χώρες και αφετέρου από τη στάση των κατοίκων απέναντι 
στους Άραβες μουσουλμάνους. Πράγματι, μέρος της πολιτικής που ακο-
λουθήθηκε για τους κατοίκους των νέων κατακτημένων εδαφών ήταν η 
αρχή που είχε δοκιμαστεί σε πειραματικό στάδιο στην Αραβία3. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση τόσο της δομής 
όσο και του περιεχομένου του διατάγματος που εξέδωσε στη Βαγδάτη 
ο Αββασίδης χαλίφης al-Mutawakkil (β. 232/847-247/861 μ.Χ.) κατά των 
χριστιανών και των άλλων dhimmī το 235 μ.Ε. / 849-850 μ.Χ. Οι όροι του 
διατάγματος μελετώνται υπό το πρίσμα της μακρόχρονης συνύπαρξης 
μουσουλμάνων και μη μουσουλμάνων και σε καμιά περίπτωση δεν θα 
πρέπει να ιδωθούν ως φορείς ιδεών για την καταδίωξη ή την εξορία των 
μη μουσουλμάνων. Αρχικά, περιγράφουμε τις συνθήκες ζωής των χρι-
στιανών και των άλλων dhimmī. Έπειτα, εντοπίζουμε το λόγο που ο χαλί-
φης al-Mutawakkil εξέδωσε το συγκεκριμένο διάταγμα ενσωματώνοντας 
σ’ αυτό θέματα με νομικό περιεχόμενο. Μας ενδιαφέρει να διερευνήσουμε 
τις ιστορικές ή άλλες περιστάσεις που επηρέασαν τα θέματα του διατάγ-
ματος και το νομικό περιεχόμενο αυτού και να ταξινομήσουμε ιστορικά 
το υλικό που ενσωματώθηκε στο διάταγμα. Με άλλα λόγια, επιχειρήσαμε 
να συλλέξουμε πληροφορίες από το διάταγμα θεωρώντας το μια έμμεση 
πηγή για τη θέση και την αντιμετώπιση των μη μουσουλμάνων πολιτών 
στη μουσουλμανική κοινωνία του χαλιφάτου. 

3.  Cl. Cahen, Dhimma, στην Encyclopaedia of Islam (στο εξής EI2),  ed. H. A. R. Gibb et al., 12 
vols, Leiden 22004, τ. 2, σ. 227.
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Οι περιορισμοί που επέβαλε ο al-Mutawakkil στις προστατευόμε-
νες κοινότητες (dhimmī)4, δηλαδή στους μη μουσουλμάνους του χαλιφά-
του, επιβλήθηκαν για πρώτη φορά από τον Ομαγιάδη χαλίφη ‘Umar ibn 
‘Abd al-‘Azīz (β. 717-720 μ.Χ.) και στη συνέχεια από τον Hārån al-RashÊd 
(β. 786-809 μ.Χ.). Δεδομένου ότι ο ίδιος ο χαλίφης al-Mutawakkil είχε πο-
λιτικούς λόγους, για να στραφεί κατά της μουσουλμανικής ομάδας των 
Μουταζιλιτών, εικάζουμε ότι η πολιτική κατά των χριστιανών και των άλ-
λων προστατευόμενων ομάδων εξυπηρετούσε τη γενικότερη εσωτερική 
πολιτική κατάσταση του χαλιφάτου. Η εχθρότητα του al-Mutawakkil προς 
τους χριστιανούς, όπως προκύπτει από το διάταγμα, εκδηλώθηκε και σε 
περιπτώσεις άλλων μουσουλμανικών ομολογιών. Παραδείγματος χάριν, 
η εντολή για να καταστραφεί ο τάφος του al-\usayn b. ‘AlÊ (απ. 680 μ.Χ.) 
ήταν μέρος της πολιτικής του κατά της θρησκευτικής ομάδας των σιϊτών 
μουσουλμάνων5.

Γενικά, αυτό που προκύπτει από τη μελέτη του διατάγματος του al-
Mutawakkil είναι ότι οι χριστιανοί και γενικότεροι οι μη μουσουλμάνοι 
dhimmī υπέστησαν διακρίσεις εντός του ισλαμικού κόσμου6. Οι πληθυσμοί 
αυτοί είχαν αντιμετωπιστεί με εχθρότητα σε περιόδους ταραχών και πο-
λιτικής αστάθειας7. 

Σε μια επιστολή – που σώζεται μόνο σε αποσπάσματα – ο Abå ‘Uthmān 
al-JāÈií παραπονιέται για την ανοχή που επιδεικνύεται στους χριστιανούς 
μέσα στη μουσουλμανική αυτοκρατορία. Στα σωζόμενα αποσπάσματα 
της επιστολής αυτής οι χριστιανοί κατηγορούνται ότι καταχράζονταν τα 
πλεονεκτήματα των θέσεων που κατείχαν ως θεολόγοι, γιατροί, αστρο-
νόμοι, γραμματείς κ.ά., με αποτέλεσμα να αγνοούν επίσημα διατάγμα-

4. Για τα πειθαρχικά μέτρα του al-Mutawakkil εναντίον των dhimmī βλ. B. Lewis, The Jews 
of Islam, Princeton 1984, σ. 47-49. Μάλιστα, ακόμη και όταν ο ίδιος γοητεύθηκε από μια νεαρή 
χριστιανή κοπέλα, της ζήτησε να προσηλυτιστεί στο Ισλάμ προτού την παντρευτεί. Βλ. σχε-
τικά J. Waardenburg (ed.), Muslim Perceptions of Other Religions: A Historical Survey, New York, 
Oxford 1999, σ. 219.

5. Σχετικές πληροφορίες παρατίθενται στο έργο του al-•abarī, Ta’rīkh al-rusul wa’l-mulūk, 
ed. M. J. de Goeje et. al., 15 vols [Bibliotheca Geographorum Arabicorum], Leiden 1879-1901, τ. 12, 
σ. 1389 κ.ε. και 1407 κ.ε. Το έργο αυτό μεταφράστηκε στα Αγγλικά από διάφορους μεταφρα-
στές υπό την διεύθυνση του E. Yar-Shater σε σαράντα τόμους. Οι παραπομπές αναφέρονται 
στην αντίστοιχη αγγλική μετάφραση. Εδώ στον μεταφραστή J. L. Kraemer στο E. Yar-Shater 
(General Editor), The History of al-•abarÊ, Albany 1989, τ. 34, σ. 89 κ.ε. (και σημ. 303), και  σ. 110 
κ.ε. (και σημ. 358).

6. Βλ. E. Ashtor, The Social Isolation of Ahl Adh-Dhimma, στο Paul Hirschler Memorial Book, 
Budapest 1949, repr. στο The Medieval Near East: Social and Economic History [Variorum Reprints], 
London 1978.

7. Ο A. Fattal, Le statut (όπως σημ. 2) δίνει αρκετά παραδείγματα.

Το διάταγμα του χαλίφη al-Mutawakkil το 235 μ.Ε. / 849-850 μ.Χ.
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τα, να μην πληρώνουν φόρους, να μη σέβονται τις ισλαμικές παραδόσεις, 
να διαφθείρουν τα ήθη των νέων και των απλών μουσουλμάνων και, τέ-
λος, να μη δίνουν σημασία σ’ αυτούς με τους οποίους συμβιώνουν. Ο Abå 
‘Uthmān al-JāÈií προβαίνει σε μια σειρά επικρίσεων, οι οποίες σε μεγάλο 
βαθμό αγγίζουν τα όρια της υπερβολής, χαρακτηρίζοντας τους χριστια-
νούς ως μια ομάδα του περιθωρίου που εκμεταλλεύονταν τη θέση τους 
προς όφελός τους με το να θεωρούν τους εαυτούς τους ως κοινωνική και 
διανοητική ελίτ και τους γείτονές τους ως κατώτερους8.

Οι διατάξεις που περιείχε το διάταγμα που εξέδωσε ο al-Mutawakkil 
κατά των χριστιανών και των άλλων dhimmī έχουν άμεση σχέση με κα-
νονισμούς του ισλαμικού νόμου που καθόριζαν τη συμπεριφορά των μη 
μουσουλμανικών μειονοτήτων. Το γεγονός αυτό επισημάνθηκε τόσο από 
την ισλαμική παράδοση όσο και από εκείνους τους μελετητές που διεξή-
γαγαν έρευνα για την κατάσταση αυτών των μειονοτήτων στα νεότερα 
χρόνια. 

Το κείμενο του διατάγματος9 εστάλη από τον χαλίφη al-Mutawakkil 
στους κυβερνήτες των επαρχιών. Οι κυριότεροι όροι του διατάγματος, που 
παραθέτει ο al-•abarī 10, είναι οι εξής:

1. [Οι χριστιανοί πρέπει] να φορούν όλοι κίτρινα καλύμματα στο κε-
φάλι (ãayālisah)11.

2. Όποιος λόγω περιστάσεων δεν φορούσε κάλυμμα κεφαλιού, θα 
έπρεπε να δέσει δύο κομμάτια υφάσματος του ίδιου χρώματος [με 
το ρούχο του], ενώ η περιφέρεια του κάθε κομματιού θα έπρεπε 
να είναι μια σπιθαμή (shibr = περίπου 10 εκατοστά) και θα έπρεπε 

8. D. Thomas, Early Muslim Relations with Christianity, Anvil 6.1 (1989) 23-31 (σ. 25). Για την 
επιστολή του al-JaÈií βλ. J. Finkel, A Risala of al-Jahiz, Journal of the American Oriental Society 47 
(1927) 311-334.

9. Μέρος του αραβικού κειμένου του al-•abarÊ (ως την επιστολή του χαλίφη στους κυβερ-
νήτες του) μεταφράστηκε από τον B. Lewis, Islam from the Prophet Muhammad to the Capture of 
Constantinople, 2 vols, New York 1974 (τ. 2, σ. 224-225).

10. Al-•abarī, Ta’rīkh (όπως σημ. 5) τ. 12, σ. 1390-1394. Το αραβικό κείμενο είναι μεταφρα-
σμένο στα Αγγλικά από τον J. L. Kraemer, βλ. E. Yar-Shater (General Editor), The History of al-
•abarÊ (όπως σημ. 5) τ. 34, 91-94. Η αρίθμηση των όρων προστέθηκε με σκοπό την παρουσίασή 
τους και δεν απεικονίζει την εμφάνιση του αραβικού κειμένου.

11. E. Yar-Shater, The History of al-•abarÊ (όπως σημ. 5 και 10) τ. 34, 93. – Βλ. επίσης A. Arazi 
(ed.), al-AÈādÊth al-Èisān fÊ fa∙l al-ãaylasān, Jerusalem 1983 (κυρίως την εισαγωγή). – M. M. Ahsan, 
Social Life under the Abbasids, London and New York 1979, σ. 42-43. – Σύμφωνα με τον Ibn 
Qayyim al-Jawziyya, AÈkām ahl al-dhimma, ed. SubÈÊ ‘āliÈ, Damascus 1961, τ. 2, σ. 738, οι Ιουδαίοι 
επιτρεπόταν να φορούν ãaylasān, γιατί ήταν το παραδοσιακό τους ντύσιμο. 

Θεοδώρα Ζαμπάκη
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να τοποθετηθεί στο πανωφόρι (εξωτερικό ένδυμα) το ένα μπροστά 
και το άλλο πίσω12.

3. Να δένουν κουμπιά που προεξέχουν στα καπέλα (qalānis)13 τους 
[για να φαίνονται], τα οποία θα έχουν διαφορετικό χρώμα από τα 
καπέλα που φορούν οι μουσουλμάνοι14.

4. Να δένουν ξύλινους αναβολείς στις σέλες τους και να τοποθετούν 
αψίδα που να εξέχει στο μπροστινό τμήμα του σαμαριού15.

5. Να μη βγάζουν την αψίδα που εξέχει από το μπροστινό τμήμα του 
σαμαριού και να την τοποθετούν στο πίσω μέρος16.

6. Οι dhimmī πρέπει να φορούν κίτρινα τουρμπάνια (‘imāmah), ενώ οι 
γυναίκες τους που κυκλοφορούν δημόσια πρέπει να φέρουν ένα 
κίτρινο κάλυμμα (izār)17.

7. Οι δούλοι18, άνδρες και γυναίκες, και όσοι από την ίδια τάξη φο-
ρούσαν ζώνες με διακοσμητικά στοιχεία (manāãiq)19, θα έπρεπε να 
φορέσουν ζωνάρια (zunnār, πληθ. zanānÊr) και kustÊj ζώνες20 στη 
θέση των ζωνών που φορούσαν στη μέση τους21. 

Αυτά είναι όσα αναφέρονται στο κείμενο του διατάγματος. Στο εισα-
γωγικό μέρος του κειμένου του al-•abarī προστίθενται και άλλες διατά-
ξεις. Δεν υπάρχει καμία αναφορά αν αυτές οι διατάξεις προέρχονται από 
άλλα διατάγματα του ίδιου χαλίφη ή αν προέρχονται από άλλες πρακτι-
κές του παρελθόντος ή της εποχής του, ιδιαίτερα σε περιόδους ταραχών. 
Παρουσιάζονται όμως ως πρόσθετες διατάξεις και είναι οι εξής:

12. E. Yar-Shater, The History of al-•abarÊ (όπως σημ. 5 και 10) τ. 34, 93.
13. Για τα qalānis βλ. R. Dozy, Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les Arabes, 

Amsterdam 1845, σ. 188. – M. Ahsan, Social Life (όπως σημ. 11) 30-52.
14. E. Yar-Shater, The History of al-•abarÊ (όπως σημ. 5 και 10) τ. 34, 93.
15. Αυτόθι.
16.  Αυτόθι.
17. Για το izār βλ. R. Dozy, Dictionnaire détaillé (όπως σημ. 13) 24. – N. A. Stillman, The Jews 

of Arab Lands, Philadelphia 1979, σ. 167 σημ. 4. – I. Lichtenstädter, The Distinctive Dress of Non-
Muslims in Islamic Countries, Historia Judaica 5 (1943) 35-52 (σ. 41 σημ. 22). – E. Ashtor, The 
Social Isolation (όπως σημ. 6) 80. – Y. Stillman, Libās, στην EI2 (όπως σημ. 3) τ. 5, 732, ο οποίος 
συγκρίνει τη λέξη με τη βιβλική ¿zÙr.

18. Ο al-MaqrÊzÊ (Kitāb al-Khiãaã, 2 vols, Bålāq 1270Η/1853-1854, τ. 2, σ. 494) έχει τη λέξη 
άνδρες. 

19. Βλ. R. Dozy, Dictionnaire détaillé (όπως σημ. 13) 420. – Ι. Lichtenstädter, The Distinctive 
Dress (όπως σημ. 17) 41. – N. Stillman, The Jews (όπως σημ. 17) 167 σημ. 5. – M. Ahsan, Social Life 
(όπως σημ. 11) 62.

20. Για το kasātÊj (πληθ. kustÊj) βλ. F. Steingass, Persian-English Dictionary, London 1930.
21. E. Yar-Shater, The History of al-•abarÊ (όπως σημ. 5 και 10) τ. 34, 94.
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8. Να καταστραφούν τα ανακαινισμένα μέρη λατρείας των dhimmī22.
9. Να κατασχεθεί το 1/10 των κατοικιών τους23.
10. Εάν η τοποθεσία τους [δηλαδή των χριστιανικών ναών] ήταν ικα-

νοποιητικά ευρύχωρη, θα μετατρέπονταν σε μουσουλμανικό τέμε-
νος, ειδάλλως θα καταστρέφονταν και η περιοχή θα αποτελούσε 
μια ανοικτή έκταση γης24.

11. Θα έπρεπε να καρφωθούν ξύλινες κατασκευές (shayāãÊn) στις πόρ-
τες των σπιτιών, ώστε να ξεχωρίζουν οι κατοικίες των μη μου-
σουλμάνων από εκείνες των μουσουλμάνων25.

12. Να μην απασχολούνται οι dhimmī στη διακυβέρνηση και στις επί-
σημες υπηρεσίες του χαλιφάτου, έτσι ώστε να μην ασκούν εξουσία 
στους μουσουλμάνους26.

13. Τα παιδιά των dhimmī να μη φοιτούν στα σχολεία (katātÊb) των μου-
σουλμανοπαίδων και να μη διδάσκονται από μουσουλμάνους δα-
σκάλους27.

14. Να μην υψώνουν δημοσίως σταυρούς την Κυριακή των Βαΐων ούτε 
να κάνουν λιτανείες28.

15. Οι τάφοι των dhimmī θα έπρεπε να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με 
το έδαφος, έτσι ώστε να μη μοιάζουν με τους τάφους των μουσουλ-
μάνων29.

Μελετώντας τους παραπάνω όρους, αντιλαμβανόμαστε πως περι-
έχουν διακρίσεις που επιβλήθηκαν στους χριστιανούς και τους άλλους 
dhimmī αναφορικά με την εξωτερική τους εμφάνιση (π.χ. ενδυμασία) και 
τη δημόσια συμπεριφορά τους, ώστε να διαφέρουν από τους μουσουλμά-
νους. Είναι ολοφάνερη η διάκριση των συνθηκών ζωής των μουσουλμά-
νων από τους χριστιανούς, καθώς και οι θρησκευτικές πρακτικές και των 
δύο ομάδων. Φαίνεται πως η διάκριση και προστασία των μουσουλμάνων 
είναι αυτό που διαπνέει όλο το κείμενο του διατάγματος. Οι παραπάνω 
όροι όχι μόνο επιβλήθηκαν στους μη μουσουλμάνους, αλλά και διατά-

22. Αυτόθι, σ. 90. – Πρβ. Cl. Cahen, Dhimma (όπως σημ. 3) τ. 2, 228.
23. E. Yar-Shater, The History of al-•abarÊ (όπως σημ. 5) τ. 34, 90.
24. Αυτόθι.
25. Αυτόθι. – Βλ. επίσης A. S. Tritton, The Caliphs and Their Non-Muslim Subjects: A Critical 

Study of the Covenant of ‘Umar, London 1930, repr. London 1970, σ. 23.
26. E. Yar-Shater, The History of al-•abarÊ (όπως σημ. 5) τ. 34, 90. – Πρβ. al-MaqrÊzÊ, Khiãaã 

(όπως σημ. 18) τ. 2, 494.
27. E. Yar-Shater, The History of al-•abarÊ (όπως σημ. 5) τ. 34, 90.
28. Αυτόθι, σ. 91.
29. Αυτόθι, σημ. 313. Οι τάφοι των μουσουλμάνων υποτίθεται ότι χτίζονταν στο ίδιο επί-

πεδο με τη γη, αλλά στην πραγματικότητα ήταν κατασκευασμένοι όπως τα μαυσωλεία. 
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χθηκε από τον al-Mutawakkil οι κυβερνήτες των επαρχιών να φροντίσουν 
για την πιστή εφαρμογή του. Το εν λόγω διάταγμα επέβαλε αυστηρούς 
κανόνες συμπεριφοράς για διάφορες καταστάσεις που έπρεπε να ρυθμι-
στούν, καθώς και σκληρά μέτρα. Οι κανονισμοί ήταν απαραίτητοι και η 
έλλειψη αυτών θα ήταν επιζήμια για τους μουσουλμάνους που ήταν πο-
λιτικά το κυρίαρχο μέρος30. Ωστόσο, είναι αμφίβολο κατά πόσο αυτοί οι 
όροι εφαρμόστηκαν εκτός Βαγδάτης, καθώς και στα πιο μεγάλα ισλαμικά 
κέντρα. 

Για να κατανοήσουμε τον χαρακτήρα και τον σκοπό του διατάγματος 
που εξέδωσε ο χαλίφης al-Mutawakkil, θα πρέπει να το τοποθετήσουμε 
στο ευρύτερο ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο. Εάν οι περιορισμοί που αφο-
ρούν στο ντύσιμο και την ιππασία ιδωθούν ως ταπεινωτικά μέτρα, αυτή 
η εντύπωση θα επηρεάσει διαδοχικά και τους υπόλοιπους όρους τους δια-
τάγματος. 

Σε γενικές γραμμές, παρατηρούμε ότι το συγκεκριμένο διάταγμα που 
εξέδωσε ο χαλίφης al-Mutawakkil εμφανίζει εν μέρει κάποιες ομοιότητες 
με τις συνθήκες (ßulÈ) που συνήψαν οι μουσουλμάνοι με τους μη μουσουλ-
μάνους κυρίως στη Συρία, την Παλαιστίνη και το Ιράκ κατά τη διάρκεια 
των πρώιμων μουσουλμανικών κατακτήσεων (futåÈ) και κατά την περίοδο 
αμέσως μετά τις κατακτήσεις αυτές31. Είναι φανερό ότι πολλές από τις εν 
λόγω διακρίσεις μεταξύ μουσουλμάνων και μη μουσουλμάνων, που είναι 
χαρακτηριστικές στο διάταγμα του al-Mutawakkil, μπορούν να αναχθούν 
πίσω στους όρους των συνθηκών μεταξύ μουσουλμάνων και μη μουσουλ-
μάνων κατά τη διάρκεια των κατακτήσεων (futåÈ) στις αρχές του 7ου αι-
ώνα. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί όροι του διατάγματος που δεν εμφανί-
ζουν αντίστοιχα σημεία με τους όρους και τις παραδόσεις των πρώιμων 
συνθηκών μεταξύ μουσουλμάνων και μη μουσουλμάνων, αλλά μπορούν 
εύκολα να αναχθούν σ’ αυτές τις συνθήκες, στην περίοδο δηλαδή που οι 
μουσουλμάνοι και οι μη μουσουλμάνοι έπρεπε να συμβιώνουν στον ίδιο 
χώρο. 

Εν προκειμένω, τόσο το διάταγμα όσο και τα κείμενα των συνθηκών 
περιέχουν τα εξής κοινά στοιχεία: [1] Στις συνθήκες οι όροι αποτελούσαν 

30. A. Noth, Problems of Differentiation between Muslims and Non-Muslims: Re-Reading 
the “Ordinances of ‘Umar” (Al-Shuråã al-‘Umariyya), tr. by M. Muelhaeusler, Jerusalem Studies 
in Arabic and Islam 9 (1987) 290-315. Για περαιτέρω μελέτη πάνω στο θέμα, χρήσιμα είναι τα 
έργα των: A. Tritton, The Caliphs (όπως σημ. 25) 5-17 και A. Fattal, Le statut (όπως σημ. 2) 60-69.

31. Για την πρακτική και το περιεχόμενο των συμφωνιών βλ. A. Noth, Die literarisch 
überlieferten Verträge der Eroberungszeit als historische Quellen für die Behandlung der un-
terworfenen Nicht-Muslims durch ihre neuen muslimischen Oberherren, στο Studien zum 
Minderheitenproblem im Islam, 1 [Bonner Οrientalistische Studien, Neue Serie 27/1], Bonn 1973
σ. 282-314.
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μια σύμβαση προστασίας (amān) των κατοίκων μιας πόλης ή περιοχής. 
Παρόμοιοι όροι επαναλαμβάνονται και στο διάταγμα του al-Mutawakkil. 
Στην περίπτωση του διατάγματος, συντάκτης ήταν ο IbrāhÊm b. al-‘Abbās 
που ήταν στην αυλή του χαλίφη. [2] Οι μη μουσουλμάνοι οφείλουν να 
συμμορφωθούν με τους όρους του διατάγματος και να υπακούσουν στα 
επιβληθέντα μέτρα. Συγκεκριμένα, ο όρος που απαγορεύει στους χριστια-
νούς και τους άλλους dhimmī να μην υψώνουν σταυρούς την Κυριακή των 
Βαΐων ούτε να κάνουν δημόσιες λιτανείες φαίνεται να είναι απόρροια της 
πρακτικής των πρώιμων συμφωνιών. Δηλαδή, το στοιχείο αυτό είναι κα-
τάλοιπο των futåÈ παραδόσεων, σύμφωνα με τις οποίες οι μη μουσουλμά-
νοι έπρεπε να συμμορφωθούν με τους όρους των συμφωνιών, για να εξα-
σφαλίσουν την προστασία της ζωής, των περιουσιών και της κοινότητάς 
τους. 

Στον αντίποδα, το διάταγμα του 850 μ.Χ. εμφανίζει μια σημαντική 
διαφορά από τις συνθήκες που συνήψαν οι μουσουλμάνοι με τους μη μου-
σουλμάνους κατά την εποχή των κατακτήσεων (futåÈ). Πρόκειται για το 
θέμα της απαγόρευσης της ανακαίνισης των μη μουσουλμανικών (κυ-
ρίως χριστιανικών) τόπων λατρείας των dhimmī. Μολονότι οι συνθήκες 
κατά την εποχή των κατακτήσεων (futåÈ) ανέχονταν τη μη ισλαμική λα-
τρεία, ένας από τους όρους του διατάγματος κάνει λόγο για την κατα-
στροφή των τόπων αυτών. Σύμφωνα με τον A. S. Tritton, ο al-Mutawakkil 
ήταν ο πρώτος χαλίφης που απαγόρευσε την ανακαίνιση των χριστιανι-
κών και ιουδαϊκών τόπων λατρείας διά νόμου32. Επιπλέον, στο διάταγμα 
που εξετάζουμε, γίνεται λόγος για κατάσχεση του 1/10 των κατοικιών των 
χριστιανών και των άλλων dhimmī χωρίς να γίνεται λόγος για κάποια εγ-
γύηση ασφάλειας π.χ. της ζωής, της οικογένειας κ.λπ.33.

Ακόμη, διακρίνουμε πως κάθε είδους δημόσια εκδήλωση της χριστια-
νικής πίστης φαντάζει για τους μουσουλμάνους ως προκλητική34. Ο σταυ-
ρός, το κατεξοχήν σύμβολο της χριστιανοσύνης, όταν χρησιμοποιούνταν 
ως τελετουργικό αντικείμενο σε δημόσιο χώρο, ήταν ένα ιδιαίτερα λεπτό 
ζήτημα για τους μουσουλμάνους. Στις εγγυήσεις ασφάλειας των πρώι-
μων συνθηκών το εν λόγω σύμβολο περιλαμβανόταν ρητά35, ακόμη και 
στην περίπτωση που μια συμφωνία είχε κλείσει και η δημόσια έκθεσή της 
μπροστά στα μάτια των μουσουλμάνων θα έπρεπε να αποφευχθεί36. Το 

32. A. Tritton, The Caliphs (όπως σημ. 25) 50. – Βλ. επίσης E. Ashtor, The Social Isolation 
(όπως σημ. 6) 86.

33. Πρβ. A. Noth, Problems of Differentiation (όπως σημ. 30) 295-296.
34. Al-BalādhurÊ, Kitāb futåÈ al-buldān, ed. ‘alāh al-DÊn al-Munajjib, Cairo 1956, σ. 206: 4.
35. Al-•abarī, Ta’rīkh (όπως σημ. 5) τ. 1, 2405: 8, 2588: 7. 
36. Al-BalādhurÊ, FutåÈ (όπως σημ. 34) 206: 3-4. – Abå Yåsuf, Kitāb al-kharāj, Bålāq 1302H,

σ. 80: 18, 82: 20-22.
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κρίσιμο όμως ζήτημα είναι η αποφυγή ύψωσης του σταυρού σε δημόσιο 
χώρο37. 

Αυτό που έχει ενδιαφέρον αναφορικά με τον κώδικα ντυσίματος που 
επιβάλλει το διάταγμα είναι ο στόχος του συντάκτη. Αυτός ο στόχος φαί-
νεται πως ήταν οι χριστιανοί και οι άλλοι dhimmī να φορούν διαφορετικά 
είδη ρούχων σε κίτρινο χρώμα, ώστε να ξεχωρίζουν και να μη μοιάζουν με 
τους μουσουλμάνους38. Αυτό όμως θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα ση-
μάδι ταπείνωσης για τους χριστιανούς39. Είναι πρόδηλο ότι οι εν λόγω πε-
ριορισμοί δεν παρέχουν προνόμια στους χριστιανούς, αλλά αποσκοπoύν 
στη διατήρηση του status quo ως προς την εξωτερική εμφάνιση των μη μου-
σουλμάνων. Είναι εμφανές πως οι μη μουσουλμάνοι πολίτες δεν έπρεπε 
σε καμία περίπτωση να μιμούνται και να αντιγράφουν τον τρόπο ένδυσης 
και εμφάνισης των μουσουλμάνων. Αυτό ήταν απαγορευτικό40.

Οι όροι που αναφέρονται στην εξωτερική εμφάνιση απαντούν με τη 
μορφή διαταγών: Να φορούν όλοι κίτρινα καλύμματα στο κεφάλι τους, 
να δένουν κουμπιά στα καπέλα τους, να φορούν ζώνες, τα λεγόμενα ζω-
νάρια41. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε, γράφει ο A. Noth, πως οι λέξεις 
αυτές αντικατοπτρίζουν ακριβείς περιγραφές αντικειμένων που χρησιμο-
ποιούσαν ήδη οι μη μουσουλμάνοι και τα οποία όφειλαν να διατηρούν και 
σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται για καινούργια αντικείμενα, μιας και 
όλα μοιάζουν να απαιτούν ένα υψηλό επίπεδο δεξιοτεχνίας για να παρα-
χθούν42. Από την άλλη πλευρά, οι σέλες τους έπρεπε να είχαν ξύλινους 
αναβολείς43. 

Ο όρος zunnār που χρησιμοποιείται στο διάταγμα είναι ένα δάνειο 
από την ελληνική λέξη ζωνάρι44. Ο al-Mutawakkil λοιπόν διέταξε ότι οι 

37. Πρβ. A. Noth, Problems of Differentiation (όπως σημ. 30) 300.
38. Βλ. σχετικά Ι. Lichtenstädter, The Distinctive Dress (όπως σημ. 17) 35-52.
39. Cl. Cahen, Dhimma (όπως σημ. 3) τ. 2, 228.
40. A. Noth, Problems of Differentiation (όπως σημ. 30) 305-306. – Πρβ. μια αντίστοιχη διή-

γηση από τον MuÈammad ibn IsÈāq, σύμφωνα με την οποία παραχωρούνταν στους μη μου-
σουλμάνους όλα τα είδη ντυσίματος με την προϋπόθεση να μην αντιγράψουν τον τρόπο 
ντυσίματος των μουσουλμάνων. Βλ. σχετικά Abå Yåsuf, Kharāj (όπως σημ. 36) 85: 6. – Πρβ. 
al-•abarÊ, Kitāb ikhtilāf al-fuqahā’, ed. J. Schacht, Leiden 1933, σ. 240: 5-6.

41. Αντίστοιχες διηγήσεις απαντούν στους Άραβες συγγραφείς: Abå Yåsuf, Kharāj (όπως 
σημ. 36) 72: 26-27. – Αl-•abarÊ, Ιkhtilāf  (όπως σημ. 40) 240: 4-5.

42. A. Noth, Problems of Differentiation (όπως σημ. 30) 304.
43. Ibn Qayyim al-Jawziyya, AÈkām (όπως σημ. 11) τ. 2, 659: 15 - 660: 2. – Abå Yåsuf, Kharāj 

(όπως σημ. 36) 72: 26 κ.ε. – Αl-•abarÊ, Ιkhtilāf  (όπως σημ. 40) 240: 4-5.
44. Για το ζωνάρι (zunnār) βλ. R. Dozy, Dictionnaire détaillé (όπως σημ. 13) 196. – N. Stillman, 

The Jews (όπως σημ. 17) 167 σημ. 2. – M. Ahsan, Social Life (όπως σημ. 11) 61-63. – Πρβ. W. Pape, 
Handwörterbuch der griechischen Sprache, ed. M. Sengebusch [3rd Edition], Braunschweig 1884-1894, 
s.v. – A. Fattal, Le statut (όπως σημ. 2) 62 σημ. 101. 
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δούλοι των dhimmī δεν έπρεπε να φορούν πολυτελή και κεντημένα ζω-
νάρια, δηλαδή ένα είδος ένδυσης ξένο στους Άραβες μουσουλμάνους, το 
οποίο δεν ήταν γνωστό και δεν φοριόταν από αυτούς. Θα μπορούσαμε να 
εικάσουμε ότι οι μουσουλμάνοι γνώρισαν αυτό το είδος μόδας από τους 
μη μουσουλμάνους την εποχή των futåÈ. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει 
ότι καθιερώνοντας το απλό ζωνάρι ως υποχρεωτικό για τους δούλους που 
παραδίδονταν σ’ αυτούς, συγχρόνως δημιουργούσαν αξιώσεις για ένα εί-
δος μόδας που χρησιμοποιούνταν ήδη από αυτούς. Με άλλα λόγια, οι μου-
σουλμάνοι δεν ήταν υποχρεωμένοι να φορούν ένα πρόσθετο διακριτικό 
στοιχείο, αλλά απαιτούνταν να μένουν προσκολλημένοι στις κανονικές 
συνήθειες της ένδυσής τους. Φαίνεται πιθανό ότι οι ζώνες (zanānÊr) αποτε-
λούσαν μέρος της συνηθισμένης ενδυμασίας των μη μουσουλμάνων που 
έπρεπε να διατηρηθεί.  

Οι διατάξεις του al-Mutawakkil αναφορικά με την ένδυση που επιβλή-
θηκαν στους χριστιανούς και τους άλλους dhimmī, διαμορφώθηκαν από 
τις συνήθειες περί ντυσίματος των μουσουλμάνων κατακτητών. Ως εκ 
τούτου, θα μπορούσαν να ιδωθούν ως ένα είδος προστασίας της εμφάνι-
σης των μουσουλμάνων. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι οι μουσουλμά-
νοι φορούσαν τουρμπάνια (qalunsuwwa), ίππευαν άλογα, σέλες κ.ά.45. Οι 
κανόνες του διατάγματος που αναφέρονταν στο ντύσιμο των χριστιανών 
δεν αποσκοπούσαν κατά πάσα πιθανότητα στην αλλαγή των συνηθειών 
τους για οποιοδήποτε λόγο, αλλά στο να απαγορεύσουν στους μουσουλ-
μάνους να αλλάξουν τις συνήθειές τους και να υιοθετήσουν εκείνες των 
μη μουσουλμάνων. Αυτό είναι κατανοητό, αν λάβουμε υπόψη μας ότι 
κατά τη διάρκεια των πρώτων δεκαετιών της μουσουλμανικής επέκτασης, 
οι μουσουλμάνοι, αν και υπερτερούσαν στρατιωτικά και πολιτικά στις κα-
τακτημένες περιοχές, εντούτοις ήταν μια μειονότητα46. Για το λόγο αυτό, 
θα έπρεπε να αναγνωρίζονται εύκολα. Υπό αυτή την προοπτική, ο τρόπος 
ντυσίματος (ziyy) για τους χριστιανούς θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως ένα 
είδος προστασίας των μουσουλμάνων κατακτητών που είχαν αρχίσει να 
αποικίζουν τις κατακτημένες περιοχές, αλλά παρέμεναν ακόμη μια μικρή 
μειονότητα σε ένα ξένο περιβάλλον, υποστηρίζει ο A. Noth47. Δεν πρέπει 
λοιπόν να παραβλέψουμε το γεγονός ότι το διάταγμα αποσκοπούσε να 
προστατεύσει τους μουσουλμάνους. 

Ορισμένες παραδόσεις διασώζουν την ύπαρξη «διαχωριστικών» κα-
νόνων ντυσίματος και για τους μουσουλμάνους, οι οποίοι έγιναν σε αντι-

45. Πρβ. Ibn Qayyim al-Jawziyya, AÈkām (όπως σημ. 11) τ. 2, 659: 15, 660: 1-3.
46. P. Rondot, Minorities in the Arab Orient Today, repr. στο Man, State and Society in the 

Contemporary Middle East, ed. J. Landau, New York 1972, σ. 267-268.
47. A. Noth, Problems of Differentiation (όπως σημ. 30) 307.
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διαστολή με τις συνήθειες ενδυμασίας των μη μουσουλμάνων. Η προέ-
λευση αυτών των παραδόσεων ανάγεται στο κεφάλαιο ΧΧΧΙΙΙ (Sårat al-
AÈzāb), 59 του Κορανίου, όπου λέγεται επί λέξει: «Αφήστε τις γυναίκες σας 
να βγάλουν ένα είδος του ντυσίματός σας, έτσι ώστε να αναγνωρίζεστε και 
να μη σας ενοχλούν»48. Ο στίχος αυτός απηχεί έναν τρόπο ντυσίματος που 
αποσκοπούσε να καταστήσει τις γυναίκες μουσουλμάνες αναγνωρίσιμες 
σε ένα μη μουσουλμανικό περιβάλλον. 

Σε πολλές συλλογές ÈadÊth διαβάζουμε ότι οι μουσουλμάνοι απαγο-
ρεύεται να μιμούνται τις συνήθειες των μη μουσουλμάνων. Αυτή η απα-
γόρευση εναντίον των μουσουλμάνων να μιμούνται άλλους επιβλήθηκε 
από τον ίδιο τον Προφήτη Μωάμεθ. Η γενική προφητική προειδοποίηση 
ότι «κάποιος που μιμείται τα μέλη μιας άλλης (μη μουσουλμανικής) ομά-
δας ανήκει σ’ αυτά» (δηλαδή δεν είναι πια μουσουλμάνος – man tashabbaha 
bi-qawm fahuwa minhum), ή, ακόμη, «δεν ανήκει πλέον σε μας αυτός που μι-
μείται άλλους» (δηλαδή αυτός που μιμείται τους μη μουσουλμάνους: laysa 
minnā man tashabbaha bi-ghayrinā) και, τέλος, «μη μιμείστε τους ιουδαίους ή 
τους χριστιανούς» (lā tashabbaha bi-l-yahåd wa-lā bi-l-naßārā) μοιάζει να ανα-
παριστά ένα πιο πρώιμο στάδιο σε σχέση με τα παραδείγματα των συλ-
λογών ÈadÊth. Είναι ωστόσο δύσκολο να καθορίσουμε για πόσο καιρό επι-
κράτησε αυτή η αρχή ή για πόσο καιρό οι μουσουλμάνοι υιοθετούσαν τις 
συνήθειες ντυσίματος των μη μουσουλμάνων. Σύμφωνα με τον A. Noth, 
η τάση αντιγραφής των μη μουσουλμανικών συνηθειών υπήρξε μεγάλη 
ποσοτικά και ποιοτικά κατά τη διάρκεια των πρώτων δεκαετιών της μου-
σουλμανικής επέκτασης. Ποσοτικά, διότι αυτή την περίοδο οι μουσουλ-
μάνοι ήρθαν αντιμέτωποι απευθείας και για μεγάλο διάστημα με τους 
μη μουσουλμάνους. Ποιοτικά, εξαιτίας του ότι οι μη μουσουλμάνοι είχαν 
έναν ανώτερο πολιτισμό και μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πρότυπο. 
Η αρχή του man tashabbaha, του ανθρώπου δηλαδή που μιμείται, αναδύ-
θηκε σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο A. Noth σ’ αυτό το ιστορικό πλαίσιο 
ως μια προειδοποίηση εναντίον της έλλειψης ταυτότητας σε ένα εχθρικό 
περιβάλλον49.

Ένας άλλος όρος του διατάγματος αναφερόταν στο γεγονός ότι ο χα-
λίφης al-Mutawakkil απαγόρευσε στους dhimmī να έχουν θέσεις εξουσί-
ας στη διακυβέρνηση κατά την Αββασιδική περίοδο για να μην ασκούν 
εξουσία στους μουσουλμάνους. Στην εισαγωγή του διατάγματος αναφέ-
ρεται: «Είχε γίνει γνωστό στον χαλίφη ότι οι άνδρες χωρίς κρίση και οξυ-
δέρκεια αναζητούν βοήθεια στους dhimmī για το έργο τους, υιοθετώντας 
τους ως έμπιστους κατά προτίμηση από τους μουσουλμάνους και δίνοντάς 

48. R. Paret, Der Koran, Stuttgart 1966, σ. 350.
49. A. Noth, Problems of Differentiation (όπως σημ. 30) 310.
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τους εξουσία έναντι των μουσουλμάνων υπηκόων»50. Το διάταγμα του al-
Mutawakkil και σ’ αυτό το σημείο αλλά και γενικότερα συσχετίζεται με 
το ευρύτερο πρόγραμμά του να επιβάλει πιο ορθόδοξες πεποιθήσεις ένα-
ντι εκείνων που υιοθετούσαν οι Σιΐτες και οι Μουταζιλίτες. Αναφέρεται 
ότι ο ίδιος ο al-Mutawakkil είχε προσλάβει χριστιανούς, όπως ο Dulayl ibn 
Ya#qåb51. Προσέλαβε επίσης έναν χριστιανό αρχιτέκτονα (muhandis masÊÈÊ), 
για να χτίσει το παλάτι του Ja#farÊ52. Οι χριστιανικές πηγές μαρτυρούν ότι 
πολλοί χριστιανοί υπάλληλοι και γιατροί υπηρετούσαν στην αυλή του52. 

Στην πραγματικότητα, οι Άραβες δεν επενέβαιναν στα εσωτερικά 
άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων. Αργότε ρα, χριστιανοί γραφειοκράτες, 
Νεστοριανοί στο Ιράκ και Κόπτες στην Αίγυπτο, είχαν οικογενειακές θέ-
σεις και βρίσκονταν σε ανταγωνισμό με τους μουσουλμάνους, οι οποίοι 
ασχολήθηκαν με άλλα επαγγέλματα. Οι μουσουλμάνοι δεν αναλάμβα-
ναν καθήκοντα που η ισλαμική τους νομιμότητα ήταν αμφισβητήσιμη. 
Οι dhimmī όμως, που η κατάστασή τους εξαρτιόταν από την εύνοια του 
πρίγκιπα ή του βεζίρη, ήταν πιο πιστοί σ’ αυτά53. 

Από την άλλη, υπήρχε μια θρησκευτική ανοχή αυτής της κατάστασης 
ξεκινώντας από τη Βαγδάτη μέχρι τη Φατιμιδική δυναστεία στην Αίγυπτο, 
όπου μέλη των dhimmī έχαιραν μεγάλης εκτίμησης. Αναφέρουμε π.χ. ότι 
ο al-MāwardÊ επέτρεπε να καταλαμβάνονται οι δημόσιες θέσεις από μη 
μουσουλμάνους, εάν αυτές οι θέσεις είχαν περιορισμένη εξουσία και δεν 
απαιτούσαν ανεξάρτητες αποφάσεις. Οι νομομαθείς όμως δεν ήταν σύμ-
φωνοι στο σύνολό τους κατά πόσο οι dhimmī θα μπορούσαν να διοριστούν 
ως βεζίρηδες54. Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι το εξής: το γεγο-
νός ότι οι dhimmī προσλαμβάνονταν στην ανώτερη διοίκηση δεν εμπόδιζε 
τη συνήθη πρακτική της δίωξης των χριστιανών, των ιουδαίων και άλλων 
μειονοτικών ομάδων από τους χαλίφηδες. Αναφέρουμε δύο χαρακτηριστι-
κά παραδείγματα: [1] Όταν ο ‘AlÊ ibn AbÊ •ālib (β. 656-661 μ.Χ.) ρωτήθηκε 
εάν ήταν επιτρεπτό να προσληφθεί ένας χριστιανός ή ιουδαίος σε δημό-
σιες υποθέσεις όπως η είσπραξη του φόρου kharāj, απάντησε: «Μη ζητάτε 
βοήθεια από αυτούς!» και [2] όταν ο Abå Måsā al-Ash#arÊ (απ. 664 μ.Χ.) προ-
σέλαβε έναν χριστιανό γραμματέα, ο ‘Umar ibn Khaããāb (β. 634-644 μ.Χ.) 
τού εναντιώθηκε Ο χαλίφης al-Manßår ήταν πιθανόν ο πρώτος Αββασίδης

50. Βλ. Abå al-‘Abbās AÈmad ibn ‘AlÊ al-QalqashandÊ, SubÈ al-a#shā fÊ sinā’a al-inshā, Cairo 1331-
1337/1913-1918, ΧΙΙΙ: 368.

51. ‘AlÊ \usnÊ al-KharbåtÊ, al-Islām wa ahl al-dhimma, United Arab Emirates n.d., σ. 144.
52. Al-Abb Suhayl Qāshā, al-MasÊÈiyyån fÊ al-dawla al-Islāmiyya, Beirut 2002, σ. 81.
53. Mary ibn Sulaymān, Akhbār fatārika kursi al-mashriq, Rome 1899, σ. 80. 
54. Cl. Cahen, Dhimma (όπως σημ. 3) τ. 2, 228-229.
55. M. Sirry, The Public Role of Dhimmīs During ‘Abbāsid Times, Bulletin of School of Oriental 

and African Studies 72.2 (2011) 187-204 (σ. 188 κ.ε.).

53

54

55
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τού εναντιώθηκε56.  Ο χαλίφης al-Manßår ήταν πιθανόν ο πρώτος Αββασίδης
χαλίφης που επιχείρησε να απομακρύνει τους dhimmī από τη διοίκηση. 
Αποφάσισε δηλαδή να απομακρύνει τους χριστιανούς κυρίως από το δη-
μόσιο θησαυροφυλάκιο, αλλά έπειτα αναγκάστηκε να τους αποκαταστή-
σει στις θέσεις τους55. Μια παρόμοια στάση προς τους μη μουσουλμάνους 
επέδειξε και ο Αββασίδης χαλίφης al-Muqtadir (β. 908-932 μ.Χ.). 

Κατά την Ομαγιαδική και Αββασιδική περίοδο, μια αποτελεσματι-
κή διακυβέρνηση περιελάμβανε την πρόσληψη χριστιανών ή ιουδαίων 
και στην Περσία ζωροαστρών γραφειοκρατών. Ο πρώτος Ομαγιάδης 
χαλίφης, ο Mu#āwiyya (β. 661-680 μ.Χ.), είχε προσλάβει μη μουσουλμά-
νους στις υπηρεσίες της διακυβέρνησης. Κατόπιν, ο χαλίφης Marwān (β. 
683-685 μ.Χ.) διόρισε δύο χριστιανούς γραμματείς. Μέχρι το τέλος του 
Ομαγιαδικού χαλιφάτου, οι χριστιανοί απασχολούνταν στις κυβερνητικές 
υπηρεσίες56. Αλλά και αργότερα και πιο συγκεκριμένα κατά τη χαλιφεία 
του Αββασίδη al-Mu#taßim (β. 833-842 μ.Χ.) πληροφορούμαστε ότι ένας 
dhimmī διορίστηκε βεζίρης. Ο L. Cheikho στο έργο του Wuzarā’ al-Naßrāniyya 
wa-kuttābuhā fÊ al-Islām παραθέτει έναν λεπτομερή κατάλογο των χριστια-
νών που υπηρετούσαν ως βεζίρηδες (75 στον αριθμό) και γραμματείς (300) 
κατά τη διάρκεια της ισλαμικής αυτοκρατορίας έως το έτος 1517. 

Ο M. Sirry θέτει ένα εύλογο ερώτημα: «Εάν οι Αββασίδες ισχυρίζο-
νταν ότι η απαίτησή τους περί ανατροπής των Ομαγιαδών ήταν η οργά-
νωση της διοίκησης και η ρύθμιση του χαλιφάτου σύμφωνα με τα ισλα-
μικά πρότυπα, τότε γιατί οι μη μουσουλμάνοι είχαν περίοπτη θέση εντός 
των ενδοτέρων κύκλων εξουσίας;»57. Ο H. Putmann στο έργο του L’Eglise 
et l’Islam sous Timothée I (780-823) απαντά στο πρώτο μέρος του ερωτήμα-
τος. Θεωρεί ότι, παρ’ όλο που υπήρχε η επιθυμία να ιδρυθεί ένα καθαρά 
ισλαμικό κράτος, οι μη μουσουλμάνοι διατήρησαν τις θέσεις τους κατά 
τη διάρκεια της πρώιμης Αββασιδικής περιόδου εξαιτίας της εκπαίδευσής 
τους και της ικανότητας να διαχειρίζονται τα ζητήματα του χαλιφάτου 
(π.χ. η τήρηση των αρχείων). Κατά τη μετάβαση από τους Ομαγιάδες 
στους Αββασίδες, οι μη μουσουλμάνοι μπορούσαν να πετύχουν μια διοι-
κητική σταθερότητα στο χαλιφάτο58. Αναφορικά με το δεύτερο μέρος του 
ερωτήματος, οι απόψεις των ανεξάρτητων νομομαθών δεν είχαν κάποια 
επίδραση στην πολιτική του χαλίφη: η επιθυμία τους να βάλουν σε εφαρ-

55. A. Tritton, The Caliphs (όπως σημ. 25) 22.
56  Αυτόθι, σ. 19.
57  M. Sirry, The Public Role (όπως σημ. 55) 192.
58  H. Putmann, L’Eglise et l’Islam sous Timothée I (780-823), Beirut 1975, σ. 104. 

57

58

59

60

56.  Abå Ya#lā MuÈammad ibn al-\usayn al-Farrā’, al-AÈkām al-sulãāniyya, Cairo 1966, σ. 32 και 
Abå al-Ma#ālÊ ‘Abd al-Mālik ibn ‘Abdillah al-JuwaynÊ, Ghiyāth al-umam fÊ iltiyāth al-zulam, ed. ‘Abd 
al-‘Aíim al-Dayb, Cairo 1981, σ. 157, αντίστοιχα.  

 57. A. Tritton, The Caliphs (όπως σημ. 25) 22.
 58. Αυτόθι, σ. 19.
 59. M. Sirry, The Public Role (όπως σημ. 55) 192.
 60. H. Putmann, L’Eglise et l’Islam sous Timothée I (780-823), Beirut 1975, σ. 104. 
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μογή περιοριστικά μέτρα δεν ήταν αρκετή για να εκτοπίσει τους dhimmī 
από θέσεις εξουσίας59. 

Η απαγόρευση να σπουδάζουν τα παιδιά των dhimmī στα σχολεία 
(katātÊb) των μουσουλμανοπαίδων ή να διδάσκονται από τους μουσουλ-
μάνους δασκάλους εξηγείται ίσως από το γεγονός ότι οι μουσουλμάνοι 
απαγόρευαν πράγματα (π.χ. τη διδασκαλία του Κορανίου) που δεν θα 
έπρεπε να επιβληθούν στα παιδιά των μη μουσουλμάνων. Ο A. Noth δι-
ερωτάται εάν αυτό αποτελεί ένα προληπτικό μέτρο60. Στην πραγματικό-
τητα όμως αρκετοί dhimmī σπούδασαν μαζί και κοντά σε μουσουλμάνους 
δασκάλους61. 

Αναλύοντας το διάταγμα που εξέδωσε ο al-Mutawakkil καταλήγουμε 
σε πολλά συμπεράσματα, τα οποία είναι σημαντικά δεδομένου ότι τοπο-
θετούν το υλικό του κειμένου του διατάγματος σε ένα διαχρονικό ιστο-
ρικό πλαίσιο. Τα περισσότερα θέματα και οι νομικές αρχές του διατάγ-
ματος ανάγονται στις πρώτες δεκαετίες της μουσουλμανικής επέκτασης. 
Ανήκουν στο ευρύτερο πλαίσιο σύναψης διαφορετικών συμφωνιών με 
τους μη μουσουλμάνους στη Συρία / Παλαιστίνη και αλλαχού, οι οποί-
ες επέτρεπαν στους μη μουσουλμάνους να διατηρήσουν την παλιά τους 
θρησκεία. Αρκετοί από τους όρους του διατάγματος ανάγονται πίσω σ’ 
αυτές τις συμφωνίες, ενώ κάποιοι άλλοι όροι σηματοδοτούν τα προβλή-
ματα που προέκυψαν κατά το ξεκίνημα μιας μεικτής μουσουλμανικής 
και μη μουσουλμανικής κοινότητας. Όμως, όλοι οι όροι αντανακλούν το 
γεγονός ότι οι μουσουλμάνοι διέκριναν τους εαυτούς τους από τους μη 
μουσουλμάνους αποσκοπώντας αφενός να προστατεύσουν τις μουσουλ-
μανικές μειονότητες62 στο καινούργιο και ξένο περιβάλλον και αφετέρου 
να μην απεμπολήσουν την ταυτότητά τους. Σ’ αυτό ακριβώς το πλαίσιο 
αναδύθηκαν οι περιορισμοί ως προς τον τρόπο ντυσίματος που επέβα-
λαν οι μουσουλμάνοι στους μη μουσουλμάνους πολίτες του χαλιφάτου 
(dhimmī). 

Οι μουσουλμάνοι έπρεπε να διατηρούν τις ενδυματολογικές τους συ-
νήθειες αναλλοίωτες και να μη μιμούνται τον μη μουσουλμανικό τρόπο 
εμφάνισης. Οι διαταγές του al-Mutawakkil ως προς το ντύσιμο των χρι-

59  Ο διαχωρισμός μεταξύ των πολιτικών δικαιωμάτων των dhimmī στη θεωρία και η 
πραγματικότητα της πολιτικής συμμετοχής τους στην κρατική διακυβέρνηση συζητήθηκε 
από τον A. Fattal, Le statut (όπως σημ. 2) 232-263. – Βλ. επίσης M. R. Cohen, Under Crescent and 
Cross: The Jews in the Middle Ages, New Jersey 2008, σ. 65-68.

60  A. Noth, Problems of Differentiation (όπως σημ. 30) 306.
61  Al-IßfahānÊ, Kitāb al-AghānÊ, 24 vols, Cairo 1927-1974, τ. 8, σημ. 136. 
62  P. Rondot, Minorities (όπως σημ. 46) 267-268.

61

62

64

61. Ο διαχωρισμός μεταξύ των πολιτικών δικαιωμάτων των dhimmī στη θεωρία και η 
πραγματικότητα της πολιτικής συμμετοχής τους στην κρατική διακυβέρνηση συζητήθηκε 
από τον A. Fattal, Le statut (όπως σημ. 2) 232-263. – Βλ. επίσης M. R. Cohen, Under Crescent and 
Cross: The Jews in the Middle Ages, New Jersey 2008, σ. 65-68.

 62. A. Noth, Problems of Differentiation (όπως σημ. 30) 306.
 63. Al-IßfahānÊ, Kitāb al-AghānÊ, 24 vols, Cairo 1927-1974, τ. 8, σημ. 136. 
 64. P. Rondot, Minorities (όπως σημ. 46) 267-268.
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στιανών ίσως και να σχεδιάστηκαν, για να διαφυλάξουν τη μουσουλμα-
νική ταυτότητα ακέραιη. Είναι γνωστό ότι υπήρχε μια απαγόρευση για 
τους μουσουλμάνους, σύμφωνα με την οποία δεν έπρεπε να μιμούνται 
το ντύσιμο (ziyy) των μη μουσουλμάνων. Βέβαια, αυτό που αποκομίζουμε 
από το διάταγμα είναι ότι οι μουσουλμάνοι είναι το υποκείμενο των πρά-
ξεων, ενώ οι χριστιανοί και οι άλλοι dhimmī το αντικείμενο των αντίστοι-
χων κανονισμών. 

Το διάταγμα αποτελεί μια μαρτυρία για την περιοριστική πολιτική 
που κατευθυνόταν εναντίον των μη μουσουλμάνων. Βεβαίως, στο διά-
ταγμα ενυπάρχουν διαφορετικοί συμβιβασμοί αλλά και διατάξεις, προ-
κειμένου οι μη μουσουλμάνοι να μπορούν να συνυπάρξουν μαζί με τους 
μουσουλμάνους. Σε κάθε περίπτωση όμως το διάταγμα αποσκοπούσε 
στο να κάνει ξεκάθαρη τη διάκριση μεταξύ μουσουλμάνων και μη μου-
σουλμάνων. Οι διατάξεις και οι όροι του διατάγματος του  al-Mutawakkil 
συχνά αναδιατυπώθηκαν, επεκτάθηκαν και αυξήθηκαν σε όλη την διάρ-
κεια της ιστορίας μέχρι και τη σημερινή εποχή63. Το εν λόγω διάταγμα θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα εργαλείο στην περιοριστική πολιτική 
που εφαρμόστηκε εναντίον των μειονοτήτων. Το περιεχόμενο του δια-
τάγματος στόχευε στη διάκριση κάθε μη μουσουλμάνου και ταυτόχρονα 
αντικατόπτριζε τις μουσουλμανικές ανησυχίες σε μια συγκεκριμένη πε-
ρίοδο - ιδιαίτερα σε περιόδους ταραχών - της ιστορίας του χαλιφάτου. Η 
διάκριση μεταξύ μουσουλμάνων και μη μουσουλμάνων στην κοσμική και 
θρησκευτική ζωή που επιχειρήθηκε κατά τη διάρκεια των futåÈ, σταδιακά 
εγκαταλείφθηκε και σιωπηρά επικράτησε η μουσουλμανική πλευρά64.
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Theodora Zampaki

The decree that the caliph al-Mutawakkil issued against Christians and 
other dhimmī in A.H. 235 / A.D. 849-850

This paper aims at discussing the structure and content of the decree is-
sued by the caliph al-Mutawakkil against Christians and other dhimmī in A.H. 
235 / A.D. 849-850. Τhe term dhimma used to designate the protection and 
security granted to members of other religions who lived within the Muslim 
society. There always was an indefinitely renewed contract through which 
the Muslim community accorded hospitality and protection to members of 
other revealed religions, on condition of their paying the agreed taxes and 
acknowledging the domination of Islam. The beneficiaries of the dhimma are 
called dhimmīs, and are collectively referred to as ahl al-dhimma or simply 
dhimma. The restrictions imposed by al-Mutawakkil on the protected commu-
nities (dhimmī), i.e. the non-Muslims of the caliphate, were first enacted by the 
caliph ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz and then by Hārån al-Rashīd. The protected 
peoples (dhimmī) living in Muslim society were mostly Jews, Christians and 
‘ābians. 

The decree issued by the caliph al-Mutawakkil is preserved in al-•abarī’s 
work entitled Ta’rīkh al-rusul wa’l-mulūk. The ordinances of al-Mutawakkil’s 
decree entailed strict conditions on Christians for eating, appearance and out-
fit in order to distinguish them from Muslims. Al-•abarī also adds further 
measures taken against the dhimmī peoples as follows: The protected peoples 
could not renovate their places of worship or display publicly their religious 
symbols or hold religious processions. Moreover, they could not be employed 
in administrative positions or other official functions, “in which their au-
thority would be exercised over Muslims”. Also, they could not send their 
children to Muslim elementary schools or being taught by Muslim teachers. 
These strict orders imposed by al-Mutawakkil concerned even the graves of 
dhimmī, which should be at the same level with the ground so as not to stand 
out from the graves of Muslims.

As we know, dhimmī lived under the Muslim rule, since the advent of 
Islam. It appears that the caliph al-Mutawakkil had political reasons to issue 
this decree. Having realized that the policy favouring the Mu#tazilites was 
not popular, he attempted to change policy. It seems that most of his meas-
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ures primarily aimed at protecting the Muslims with a traditional bent and 
then the members of other religions by enacting restrictions discriminating 
between them. Most of these measures refer back to the terms of the treaties 
signed between Muslims and non-Muslims during the conquests (futåÈ) in the 
early 7th century. And as then, such ordinances aimed at protecting the iden-
tities of the Muslims against the new circumstances they found themselves. 
Now, it is clear that the primary aim was the protection of the Muslims and 
the Muslim community and then the control of other communities that lived 
within the Muslim society.  
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