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  امویان بر مسند قدرت:عنوان 

 

 

 

 

 

امویان پیش از خالفت :           

امویان ) بنی امیه  (   از خاندان قدرتمند قبیلۀ قریش در عصر جاهیلت به شمار می  رفتند . این خاندان از طریق تجارت و 

 ادارة برخی از مناصب کعبه   ثروت فراوانی اندوخته بود . 

بر دعوت به اسالم   ایستادگی کردند و رئیس آنان که ابوسفیان بود بعد از بعثت پیامبر   بنی امیه با سرسختی تمام   در برا

 خاندان بنی امیه پس از فتح مکه   مسلمان شدند .  نظامی قریش علیه مسلمانان را به دست گرفت . –رهبری سیاسی 

 .امویان  در دوران خالفت ابوبکربن ابی قحانه و عمربن خطاب در فتوحات مشارکت فعال داشتند

 سر ابوسفیان :دو پ  

    
 

این دو  فرماندهی بخشی از سپاه اعراب مسلمان را در جریان فتح منطقۀ شام به عهده گرفتند و یکی پس از دیگری   از 

 سوی عمر به حکومت این منطقۀ مهم منصوب شدند .

 معاویه

 یزید

 6درس:          

 نام طراح : مهری عربی یزدی

 

 تعالی بسمه

آموزش و  وزارتمعاونت آموزش متوسطه 

 دفتر آموزش متوسطه نظری پرورش

 دبیرخانه راهبری کشوری درس تاریخ

 تولید شده در استان خراسان رضوی

 محتوای نوشتاری کتاب 

)از بعثت  پیامبراسالم تا پایان 2تاریخ

   (صفویه

 0011- 0911سال تحصیلی   
 

 اهداف یادگیری:

معاویه و همراهی نکردن مردم و خواص جامعوه یوا اموام حسوین )ع(   صولح      ق   بر اثر دسیسه   41پس از آنکه در سال 

معاویه بر امام تحمیل شد و ایشان با شروطی آن را پذیرفت . بدین ترتیب معاویه بور مسوند حکوموت نشسوت و سلسوله      

ای از آنان تا ق بر سرتاسر قلمرو جهان اسالم حکومت کردند  و سپس شاخه  132سلطنت اموی آغاز شد . امویان تا سال 

 چندین قرن بعد در اسپانیا ی اسالمی )اندلس( زمام امور را در اختیار داشت . 
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یافت و حکومت شهر  امویان بسیار افزایش نفوذ و قدرت در دوران خالفت عثمان که خود از خاندان بنی امیه بود   

های مهم و فرماندهی سپاه در فتوحات به عهدة آنان بود .پس از عثمان   بیشتر سران بنی امیه از بیعت با امام علی 

)ع( خودداری کردند و با آن حضرت به مخالفت پرداختند . امویان که نقش مهمی در ایجاد جنگ جمل داشتند 

  پس از شکست در این جنگ   به معاویه در شام پیوستند و با تمام قوا از او در جنگ صفین پشتیبانی کردند .

      حکومت معاویه بر شام : 

 

 

 

حکومت طوالنی او بر منطقۀ شام   این منطقه را به پایگاهی مناسب و مطمئن برای قدرت طلبی و ثروت اندوزی بنی امیه 

 .تبدیل کرد

 .فراوان   پشتیبانی کامل مردم شام را نسبت به خود و خاندانش جلب کردمعاویه در طی این مدت با فریبکاری و تبلیغات 

 

  .شامی ها در جریان شورش معاویه بر امام علی )ع( و امام حسن )ع( از امویان طرفداری کردند

 

 

 

 
ما دنیا رک ابا وعدة حکومت شهر ها و مناطق مختلف و بذل و بخشش فراوان از بیت المال   عده ای از سیاست مداران زی

طلب مانند عمروعاص و مغیرةبن شعبه را به خدمت گرفت . با خدعۀ عمرو عاص بود که معاویه از شکست حتمی در 

 جنگ صفین نجات پیدا کرد .

 

معاویه  در زمان عمر به حکومت شام منصوب شد و با وجود اعتراض و مخالفت برخی از مسلمانان   تا 

 زمان خالفت علی )ع( در این مقام باقی ماند.

 

  .لبانه ای که در سر داشت   خود را خون خواه عثمان  خلیفۀ سوم  معرفی کردمعاویه برای رسیدن به اهداف قدرت ط

()در حالی که از کمک به عثمان در مقابل معترضان خودداری کرده بود   
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 سیس خالفت امویانتأ

ق{   معاویوه در شوام خوود را خلیفوه خوانود و از موردم آنجوا بیعوت          41رمضان سال 21پس از شهادت حضرت علی )ع( }

امام حسن )ع( نخست با ارسال نامه هایی به معاویه   او را از طغیانگری و تالش برای جنگ و خوونریزی بور حوذر    .فتگر

داشت ؛ اما معاویه بدون توجه به نصایح آن حضرت  به عراق لشکر کشی کرد. امام حسون )ع( بوه منظوور مقابلوه بوا او        

 به عهده داشت  از کوفه خارج شد . باده انصاری قیس بن سعد بن عهمراه با سپاهی که فرماندهی آن را 

 

 

 

 

درچنین وضعیتی که اعتماد اما حسن )ع( نسبت به کوفیان سلب شده بود   آن حضرت به علت خیانت سردارانش و برای 

 . .واگذار کردندبه معاویه جلوگیری از ریختن خون مسلمانان   پیشنهاد صلح را با شرایطی پذیرفتند و خالفت را 

 

 

 

 

 

 

 با به خالفت رسیدن معاویه   دوران خلفای نخستین به پایان رسید و خالفت اموی  آغاز شد .
 در دوران خالفت امویان   13 نفر از اعضای خاندان بنی امیه از دو شاخۀ :

 
.از دیگری بر مسند قدرت نشستند یکی پس   

از دو 
:شاخه  

 مرواین سفیاین 

دسیسه های معاویه برای خریدن یا جداکردن فرماندهان و بزرگان کوفه از آن حضرت   

حتی امام حسن )ع( مورد سوء قصد موجب به وجود آمدن آشفتگی در سپاه ایشان شد و 

 یکی از سپاهیان خود قرار گرفت.

 شروط صلح نامۀ امام حسن )ع( با معاویه 

}رفتار معاویه بر اساس کتاب و سنت و سلوک خلفای سلف )پیشین( باشد ؛ معاویه برای پس 

موردم در  از خود جانشینی تعیین نکند و این امر را به شورا واگذارد ؛ جان و موال و فرزنودان   

امان بماند ؛ معاویه در نهان و آشکار به بدخواهی علی و حسن و آزردن یاران ایشان نپردازد { 

 ( . 42  صفحه  3) بالذری   انساب االشراف  ج 
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 فتوحات بنی امیه :  

وسیعی را در: در عصر اموی   سپاهیان مسلمان   مناطق   

 قلمرو خالفت گشودند   
 

 

 

 . 

 
  

 

اما سرانجام در نبردی بزرگ از مسیحیان شکست خوردند و به قی از جنوب فرانسه را تصرف کردند     سپاهیان اسالم   مناط

 اسپانیا عقب نشستند.

رقی اتفواق افتواد . حتوی سوپاهیان     در زمان امویان   درگیری و جنگ های زیادی میان مسلمانان و سپاه امپراتوری روم ش-

مسلمان چندین بار شهر قسطنطنیه   پایتخت امپراطوری روم را از زمین و دریا محاصره کردند   اما موفق به فوتح آن شوهر   

 نشدند . 

 یکی از اقدام های برجستۀ امویان : 

  

 کمیت مطلق رومیان بر آن دریا انجام داد .معاویه این اقدام رابه منظور فتح جزایر دریای مدیترانه و پایان دادن به حا

 . مسلمانان ازآن زمان به بعد به اهمیت ابعاد نظامی   ارتباطی و تجاری دریا و دریانوردی   توجه بیشتری نشان دادند

ست و حکومت سیا  

 مهم ترین تحولی که با خالفت خاندان اموی پدید آمد :

انی و اخالقی مورد تاکید قرآن و پیامبر اسالم و تبدیل خالفت دینی به فاصله گرفتن حکومت از اصول و ارزش های انس -

 سلطنت بود .

 رشق غرب

  توسعۀ نیروی دریایی

 گسترش فتوحات در دریا 

یکی از مهم ترین فتوحات مسلمانان در آن زمان   فتح اسوپانیا)اندلس(  

  .بود موسی بن نصیرو طارق بن زیاد به دست سردارانی چون 
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در دوران خالفوت  سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگیی  نشانه ها و آثار این تحول به شکل های مختلف در ابعواد   -

 .اموی ظاهر شد 

 سیاست وحکومت معاویه   

 

ت استفاده از زور برای کسب و حفظ قدر-1  

 }معاویه{ نخستین خلیفه ای بود که بر خالف خلفای پیش از خود   با زور و غلبۀ نظامی   زمام امور را به دست گرفت .

همراه بود یعنی = ابتدا بزرگان خاندان اموی و سپس فرماندهان نظامی و امیران تهدید و اجبار در زمان امویان   اخذ بیعت با 

ن  امیر و والی هر منطقه از افراد صاحب نفوذ و مردم تحت حکومت خوود بیعوت   موی    والیات بیعت می کردند .پس از آ

  .گرفت و جان و مال مخالفان را تهدید می کرد 

 

 

 

 

 

 

 

اجرا می کورد . حتوی معاویوه کوه     حکومت بنی امیه همواره در برابر معترضان و مخالفان خود سیاست سرکوب و خشونت را 

می دانست و نشان می داد   انتقاد و اعتراض برخوی از شویعیان ماننود    ارا و مسالمت جوی اهل مد را سیاستمداریخود  

 را تحمل نکرد و دستور داد آنان را به قتل برسانند . عمروبن حمق و حجربن عدی  

 

  استفاده از زور برای کسب و حفظ قدرت -1

موروثی شدن خالفت-2  

قومیت گرایی و تشدید و تعصبات قبیله ای  -3  

تبعیض و نابرابری  اقتصادی-4  

ترویج تفکر جبرگرایی -5  

 مثال : 

معاویه و حاکم منصوب او در مکه و مدینه   به اقدام های  مختلفی از قبیل تطمیع و تهدید متوسل شدند 

تا بزرگان این دو شهر را به بیعت با یزید  وادار کنند   که به جز امام حسین )ع( و عبداهلل بن زبیر ؛ دیگران 

 را ناگریز به بیعت کردند . 
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ی بیشتر صاحب منصبان سیاسی و نظامی حکومت اموی   به ویژه حاکمان شهر ها و مناطق مختلف قلمرو خالفت   افراد

 بودند .  ریز خونو  خشن

 

 مورو.ثی شدن خالفت  -2

 تعیین ولیعهد برای خودنخستین گام معاویه برای موروثی کردن خالفت                

   .خود   به عنوان ولیعهد بیعت می گرفتند دو پسربعضی از خلفای اموی   هم زمان برای -

 ساز اختالف و رقابتی شد که خالفت امویان را از درون تضعیف کرد.  دو دستگی  و زمینه                             

 

 قومیت گرایی و تشدید تعصبات قبیله ای   -3

 روش اسالم در این باره = هر نوع تبعیض نژادی را ناروا می داند.

 امویان بر خالف روش اسالم بودند = به پیوند های قبیله ای و قومی اهمیت زیادی می دادند. 

مین دلیل در مرتبۀ اول   خاندان و قبیلۀ خود یعنی بنی امیه و قریش را بر اقوام غیر عرب برتری بخشیدند . در زمان به ه

نامیده می شدند . آنها موقعیت اجتماعی پایین تری نسبت به اعراب  موالیحکومت آنان مسلمانان غیر عرب          

و اقتصادی محروم بودند ؛ اجازه نداشتند که منصب های سیاسی و  مسلمان داشتند و از برخی حقوق سیاسی   اجتماعی

 نظامی و قضایی مانند حکومت شهر ها و والیات   فرماندهی سپاه و قضاوت را بر عهده بگیرند .

 

 

 

 

 

 

 

تبعیض و نابرابری اقتصادی  -4  

تند و در توزیع در آمود هوای عموومی      خلفای اموی             بیت المال مسلمانان را همچون خزانۀ شخصی خود می دانس

 بیشتر منافع شخصی  خاندانی   قبیله ای و قومی خود را در نظر داشتند .

د : حجاج بن یوسف مشهور ترین این افرا

 ثقفی

این اقدام 

 باعث شد

عرب گرایی امویان و تحقیر و تبعیض هایی که نسبت به مسلمانان غیر عرب   به خصوص ایرانیان روا 

می داشتند یکی از عواملی بود که زمینۀ گرایش آنان را به مخالفان خالفت بنی امیه به خصوص اهل 

موالی حضوری چشمگیر در قیام ها و شورش های ضد اموی  بیت پیامبر فراهم آورد   به همین دلیل

داشتند . شورش عبد الرحمان بن اشعت و قیام زید فرزند امام سجاد )ع(  قیام مختار مانند   
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 گرفتند.جزیه  در زمان برخی از خلفای اموی   برخالف تاکید صریح اسالم   از نو مسلمانان در خراسان و مناطق دیگر-

  ترویج تفکر جبر گرایی -5

ای اینکه مردم حکومت شان را بپذیرند و در برابر آنان مقاومت نکنند           به تروی  تفکر معاویه و طرفدارن او بر

 جبرگرایی پرداختند. 

= بر اساس این فکر   تمامی آنچه برای انسان و جامعه رخ می دهد   خواست و تقدیر الهی است و هیچ گریزی از  جبرگرایی

 آن نیست .

کنند که فرمانروایی آنان و اقداماتی که انجام می دهند تقدیر خداوند است و نباید در  امویان می خواستند طوری وانمود

 .مقابل این تقدیر ایستاد 

 خلیفه ای متفاوت در حکومت اموی 

 )هشتمین( خلیفۀ سلسه اموی است .عمربن عبدالعزیز 

 عمل کند .  مبرسنت پیاو  کتاب خدا  او شیوه ای متفاوت در حکومت اتخاذ کرد و تصمیم گرفت به

 اصالحات عمربن عبدالعزیز:

او دشنام گویی و اهانت به علی )ع( را که معاویه   -3از نو مسلمانان جزیه گرفته نشود .    -2فتوحات متوقف شود     -1

 را به اهل بیت باز گرداند .فدک   -4رسم کرده بود منع کرد   

 ر سیاست امویان روی دهد .زیرا در دوران خالفت عمربن عبد اما این اقدام ها موجب نشد که تغییر مهم و پایداری د

 العزیز کوتاه بود و خلفای بعدی سیاست او را کنار گذاشتند . 

 قیام ها و جنبش های دورۀ اموی
در سرتاسر دوران خالفت بنی امیه   مناطق مختلف جهان اسالم به ویژه عراق   حجاز)مکه و مدینه( و ایران صحنۀ مبارزه و 

 های اعتراضی مخالفان حکومت اموی بود .  جنبش

 شیعیان                                                                     

 پیروان علی )ع( } معروف به علویان {                    مهم ترین گروه مخالفان حکومت اموی 

 موالی                                                                   

                                                                                            قیام امام حسین )ع(

به گفتۀ بسیاری از محققان و مورخان             نهضت عاشورا فاجعه ای بزرگ و رویدادی سر نوشت ساز نه تنها در تاریخ 

و بسزایی بر مسلمانان فکری   فرهنگی   سیاسی و اجتماعی کل تاریخ بشر است . این واقعۀ حماسی   تاثیر اسالم بلکه 

 مخصوصا شیعیان و حتی ملت های غیر مسلمان نهاده است .
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 امامان شیعه در دورۀ بنی امیه 

ن حضرت   یعنی اما سجاد )ع( انتقال یافت دوره امامت آن با شهادت امام حسین )ع(   امامت به تنها پسر باقی ماندة آ 

 حضرت یکی از سخت ترین دوران برای اهل بیت و شیعیان بود .

چهارمین امام شیعه    ضمن نگه داشتن نام امام حسین )ع( به بیان اهداف قیام کربال پرداخت . ایشان همچنین با جلوگیری 

 های بی حاصل و کم فایده  به صورت مدبرانه ای مانع نابودی شیعیان شد.  از ورود پیروان مکتب اهل بیت به درگیری

 ایشان مشهور است . رسالۀ حقوق آن حضرت و عبادات فراوان و دعا ها و مناجات دلنشین 

 

 ایشان نقش بسیار زیادی هم در زمینۀ تعالیم اسالم در مدینه داشت. 

 

 

 

شاگردان زیادی را در معارف دینی  یعی را سامان دهند.توانستند نهضت علمی وس)ع( جعفر صادق )ع( و امام محمد باقر امام 

.مانند فقه   حدیث و تفسیر تربیت   و حقیق مذهب تشیع را روشن کردند   

 قیام عباسیان و سقوط امویان

 عباسیان یا بنی عباس              خاندانی منسوب به عباس بن عبدالمطلب   عموی پیامبر هستند . 

قیام 
 کربال

قیام  
 مختار

قیام 
 توابین

قیام 
مردم 

مدینه با 
واقعۀ 

 حره

قیام عبد  
اهلل بن 
 معاویه

 

قیام  
یحیی بن 

 زید 
قیام زید 
 بن علی 

 

شورش 
عبداهلل 
شورش  بن زبیر

ابن 
 اشعث

صحیفه سجادیه ، کتابی شامل 54 مناجات و دعا از امام سجاد )ع( است و نزد شیعیان جایگاه مهمی دارد. 

. 

تربیت و  مبارزه با جریان فکری منحرف  تروی  اسالم پس از امام سجاد )ع( امامان شیعه بیشترین تالش خود را برای 

 شاگردان توانمد متمرکز کردند و منظومه ای از معارف اسالمی با عنوان } مکتب اهل بیت {را به وجود آوردند .

 قیام های ضد اموی
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با اوج گیری مخالفت و مبارزه با حکومت اموی در اوایل قرن دوم هجری خاندان عباسی شبکۀ منظمی از داعیان )مبلغان( را 

به وجود آورد که به صورت سری فعالیت می کرد          این داعیان کانون فعالیت های خود را مناطق دور از مرکز خالفت؛ به 

 .بود  قرار داده بودندمهاجر عرب بیله های درگیری ق که گرفتارخراسان  خصوص 

 

 

 

 

 

 

در خاندان بنی امیه فعالیت شبکۀ تبلیغاتی عباسیان به اختالف و نزاع و تشدید مرگ هشام بن عبد الملک پس از  نکته :

 طرز چشمگیری افزایش یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 امویان اَندَلُس

به شمال آفریقا فرار کورد . او  عبد الرحمان بن معاویه ملک به نام پس از سقوط خالفت اموی یک از نوادگان هشام بن عبد ال

 را در آنجا پایه ریزی کند .حکومت امویان در اَندَلُس را تصرف و قُرطبه  سر انجام موفق شد شهر

:دلیل دعوت به آل محمد  

 شیعیان و طرفداران اهل بیت جذب جنبش شوند
هویت و رهبر واقعی جنبش  شناسایی نشود و از تعقیب 

  و مجازات در امان بماند

در خراسوان   وارد مرحلوۀ    بوه جنوبش و اسوتقرار او    ابومسیلم خراسیانی  دعوت عباسی به دنبال پیوستن 

 سرنوشت سازی شد .

 تشکیل داد . سپاهی ابومسلم سر انجام به فرمان رهبر جنبشی عباسی   هواداران نهضت را فراخواند و 

 بودند. عرب ساکن خراسان و مسلمانان ایرانی افراد این سپاه = شامل 

 مشهور شدند . }سیاه جامگان{ شتند و به را که نشان عباسیان بود بر افراپرچم های سیاه افراد این سپاه 

ابو مسلم با شکست فرمانروایان اموی و فتح شهر هوای مختلوف خراسوان و دیگور نوواحی  وارد کوفوه شود و        

ابوالعباس سفاح از خاندان عباسی را به خالفت نشاند . وی پس از در هم کوبید بقایوای طرفودار بنوی امیوه       

 . وی   را به همراه بسیاری از خاندان دیگر او از میان برداشتمروان بن محمد   آخرین  خلیفۀ ام

انه و حساب شده بود . آنان نخست معایب حکومت بنی امیه و تبلیغات داعیان عباسی بسیار زیرک

ظلم و ستم امویان را به اهل بیت پیامبر را بیان می کردند و سپس بدون اسم بردن از فرد خاصی   

 مردم را به حکومت } آل محمد { فرا می خواندند .
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ق   به صورت مستقل از خالفت عباسیان  422خاندان اموی با سر کوب شورش های داخلی و دفع حمالت مسیحیان تا سال 

بر سرزمین اَندَلُس حکومت کردند . پس از آن خاندان های مسلمان دیگری بر سرکار آمدند که اتحاد و انسجام مناسبی   

نداشتند به همین دلیل اندلس از نظر قدرت سیاسی و نظامی دچار ضوعف و انحطواط شود . مسویحیان از ایون وضوعیت       

 ن سرزمین پایان دادند .استفاده کردند و به تدری  به فرمانروایی مسلمانان بر آ

 
 رفاه و رونق اقتصادی  

مون این شهر ها را ناحیۀ روستایی    اسپانیا مسلمان سرزمین ثروتمندی بود که شهر های بزرگ و آباد و پرجمعیت داشت . پیرا

م بودنود و  در بر می گرفت که ساکنان آن در رفاه و خوشبختی به سر می بردند. شهر های اندلس مراکز مهم اقتصاد ی هو 

 . بازار ها و کارگاه های صنعنتی متعددی را در خود جای داده بودند

بازرگانی داخلی و خارجی در مسیر های زمینی و دریایی رونق چشمگیری داشت و بازرگانان اندلس ارتباط تجاری گسترده ای 

 بودند . و دیگر مناطق دور و نزدیک برقرار کردهحوزة دریای مدیترانه  را با سرزمین های 

 پیشرفت علمی 

تجلوی یافوت و مسولمانان اندلسوی نقوش مووثر و پویوایی را در        علم و اندیشه برجسته ترین میراث اسالمی اندلس در عرصۀ 

        پیشرفت رشته های گوناگون علم و معوارف از قبیول تفسویر   حودیث   فقوه   کوالم   ادبیوات   پزشوکی   دارو سوازی            

 ایفا کردند . فلسفه   نجوم و مهم تر از همه گیاه شناسی   ریاضیات 

 

 

 

 شکوفایی معماری 

 اندلس اسالمی در عرصۀ معماری نیز بسیار شکوفا بود . 

 دو شاهکار معماری جهان اسالم به شمار می روند . مسجد جامع قرطبه و کاخ الحمراء غَرناطه ،-

ث 
ریا

م
ی

دن
تم

 رفاه و رونق اقتصادی 

 پیشرفت علمی

 شکوفایی معماری 

به جرعت می توان گفت که بخش زیادی از پیشرفت های علمی اروپاییان در قرن های بعد نتیجۀ آشنایی آنان با 

 دستاورد های علمی دانشمندان و عالمان مسلمان اندلسی بود .

 میراث تمدنی مسلمانان در اَندَلُس   
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 منابع و ماخذ

کاظم موسوی بجنوردی  تهرانه   مرکز دائورة المعوارف بوزرگ اسوالمی تواریخ        زیر نظر 11دائرة المعارف بزرگ اسالمی / ج 

 اسالم   پژوهش دانشگاه کمبری    زیر نظر بی . ام . هولت و آن .ک. لمبوتون.

شهیدی  سید جعفور   تواریخ تحلیلوی اسوالم توا پایوان امویوان   تهران مرکوز نشور          1355ترجمه احمد   تهران   امیر کبیر  

 . 1394دانشگاهی

 .7531طبری   محمد بن جریر   تاریخ طبری   ترجمه ابوالقاسم یابنده   تهران   اساطیر  

 پاسخ فعالیت ها

74)گفت و گو مباحث علمی ( صفحه  

مردم کوفه مسلمانانی ثابت قدم و راسخ نبودند و در مواقع حساس در پشتیبانی از حضرت علی )ع( خودداری می کردند . اما 

ابتدا دست پروردة امویان بودند و نوع اسالم آنها اموی بود در پشتیبانی از معاویه عزم و اراده بیشتری مردم شام چون از 

 نشان می دادند .

1فعالیت   

از سمت غرب به شمال و شمال غرب آفریقا   اندلس )اسپانیا(   قبرس و تا نزدیکی قسطنطنیه از طرف شرق هم در ماوراء 

قند   سیستان و بلوچستان و قسمتی از سرزمین افغانستان و سند )پاکستان امروزی(النهر پیشروی کردند  فتح سمر  

 2فعالیت 

شواهد ... : کنار گذاشتن شیوة بیعت با مسلمانان برای خالفت   استفاده از زور و تهدیود در رسویدن بوه حکوموت جامعوه      -1

 خالفت )غضب خالفت(اسالمی   اهمیت ندادن  به قضاوت ها و نظرات مردم و مخالفان در امر 

 نکته ... : حکومت اموی که با اتکا بر زور و غلبه بر مردم به دست آمد و نوعی بیعت در جامعه اسالمی به حصاب می آمد .-2

نارضایتی موردم    -شواهد دیگر ... : تاکید راویان بر کلمۀ پادشاهی برای امویان و شخص معاویه به عنوان اولین حاکم اموی-3

 نگاه به مردم از منظر یک رئیس و حاکم خود خواه و نه یک فرد هم تراز با سایر مسلمانان.  –حکومت از این نوع 

 (75بحث و گفت و گو )صفحه 
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هرگاه حکومتی مورد پذیرش مردم جامعه نباشد و نتواند به نیاز های گوناگون مردم پاسخ دهد   برای سرپوش گذاشوتن بور   

مردم به زور و خشونت متوسل می شود . داشتن پایگاه مردمی و مشارکت مردموی   ضعف و ناتوانی های خود در پاسخ به

 در امر حکومت از میزان خشونت و خطای حاکمان می کاهد و بار مسئولیت های جامعه را بر دوش همگان می گذارد .

 (78) صفحه  3فعالیت 

 های قومی و قبیله ای در راستای آنایجاد پیوند برادری بین انصار و مهاجران و نادیده گرفتن از تفاوت -1

 ایجاد پیمان نامه عمومی مدینه و التزام تمامی مردم شهر به رعایت آن -2

 جنگ بدر و مبارزه با سران خودخواه  و مشترک قریش -3

 زندگی ساده و بدون تشکیالت پیامبر حتی در اوج رهبری جامعه -4

 یت و نسب افراد عدالت در تقسیم بیت المال و در نظر نگرفتن قوم-7

 (61) صفحه 4فعالیت 

چون یزید بن معاویه پس از حکومت   آشکارا حقانیت دین اسالم و نبوت پیامبر را نفی می کرد   احکام دین را زیر پا می -1

گذاشت و آن را نتیجه برتری جویی طایفه بنی هاشم در مقابل بنی امیه می دانسوت ایون رفتوار او بورای موردم آن دوره      

ی می شد تا به مکتب اسالم پایبند نمانند . در چنین شرایطی قیام امام حسین اهداف اسالم زدایی حکومت یزید سرمشق

 را ناکام گذارد 

زیرا معاویه در ابتدا خود را متعهد به پیمان صلحی می دانست که با امام حسین بسته بود و دیگر آن که او در طول مدت -2

لفان حکومت خود را به صورت های مختلف مثل : تهدیود تطمیوع یوا قتول از مخالفوت      زمان داوری خود بسیاری  از مخا

 برداشته و یا از میان برداشته بود به این تریتب بسیاری از یاران امامان از آنها جدا شده بودند.

 14صفحه

های مسلحانه همان یواران  پس از قیام امام حسین علیه السالم امامان شیعه با درک این موضوع که در صورت ادامه قیام -3

اندک خود را هم از دست می دهند شیوه مبارزه خود را تغییر دادند. از سوی دیگر امامان شیعه دریافتند که جامعه اسالم 

دچار ضعف بنیه فکری  اعتقادی و معنوی شده پس باید به صورت جریان تدریجی و دراز مدت زمینه های تحول بنیادین 
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عه فراهم ساخت و به آموزش مردم پرداخت   از این رو دست از قیام برداشتند و نوع مبارزه خود را را در اندیشه های جام

 تغییر دادند .

 (62انسباط و تحیلی تاریخی )صفحه 

الف ( رهبری قیام های ... : شیعیان   علویان  و نوادگان و امامان در ادامه جریان غضب خالفت توس  امویان و موروثی کردن 

 و ستم و خشونت آنها نسبت به شیعیان  دست به قیام می زدند. خالفت 

مردم کوفه و موالی   به خون خواهی از امام حسین )ع(   قیام توابین و مختار را به راه انداختند .عبداهلل بن زبیور بوه خواطر    

 اختالف و عدم بیعت با یزید و یا ابن اشعت به دلیل انگیزه شخصی قیام کردند .

 حجاز) مکه و مدینه( -ایران –ی ... : عراق ب( قیام ها

 پ( ایرانیان در قیام های ... : ایرانیان در قیام های گروه های مختلف ضد اموی شرکت کردند مانند قیام مختار 

 پرسش هایی برای درک بهتر مطالب درس 

 معاویه چه اقدامی انجام داد ؟ پس از شهادت امام علی چه کسانی با امام حسن و چه کسانی با معاویه بیعت کردند ؟-1

 برخورد امویان در برابر دعوت به اسالم چگونه بود ؟-2

 نتیجه جنگ رومیان ومسلمانان درزمان خالفت امویان چه بود؟ نشانه ها و آثار تحول در دوره خالفت اموی را بیان کنید .-3

 فت برداشت ؟معاویه با تعیین چه کسانی نخستین گام را در جهت موروثی کردن خال -4

 چه عواملی موجب ایجاد دو دستگی و زمینه ساز اختالف و رقابتی درون خالفت امویان شد ؟-7

 موالی چه کسانی بودند ؟-6

 عرب گرایی امویان چه نتیجه ای داشت ؟ -5

 منابع در آمد امویان را نام ببرید .-8

 تفکر جبر گرایی امویان به چه معناست ؟ -9

 بد العزیز را بنویسید .اقدامات عمربن  ع-11

 مهم ترین نتیجه نهضت امام حسین چه بود ؟  -11

 عباسیان چه کسانی بوند ؟-12
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 فعالیت های امام سجاد را بنویسید .-13

 روش فعالیت داعیان عباسی چگونه بود ؟-14

 اقدامات ابو مسلم خراسانی را بنویسید .-17

 به طرز چشم گیری افزایش یافت ؟ از چه زمانی فعالیت شبکه تبلیغاتی عباسیان  -16

 سیاه جامگان چه کسانی بودند و رهبر آن چه کسی بود ؟-15

 روش خلفای اموی در توزیع درآمد ها چگونه بود ؟-18

 مخالفان امویان بیشتر در چه مناطقی بوده اند و از چه گروه هایی تشکیل شده بودند ؟-19

نهضت رویدادی عظیم و سرنوشت ساز در تاریخ اسالم بلکوه در تواریخ بشور     به گواه بسیاری از مورخان و محققان  کدام-21

 است؟

 پاسخ سواالت :

پس از شهادت حضرت علی )ع( گروهی از مردمان کوفه با امام حسین )ع( به عنوان خلیفه بیعت کردنود معاویوه نیوز در    -1

 شام خود را خلیفه و امیر المومنین خواند و از مردم آنجا بیعت گرفت .

پس از بعثت پیامبر بنی امیه با سر سختی تمام در برابر دعوت به اسالم ایستادگی کردند و سران آنوان یعنوی ابوجهول و    -2

ابوسفیان رهبر نظامی سیاسی قریش را علیه مسلمانان به دست گرفتند خاندان بنوی امیوه پوس از فوتح مکوه بوه ظواهر        

 مسلمان شده اند .

های زیادی میان مسلمانان و سپاه امپراتووری رم شورقی اتفواق افتواد حتوی سوپاهیان       در زمان امویان درگیری و جنگ  -3

 مسلمان چندین بار شهر قسطنطنیه را از زمین و دریا محاصره کردن اما موفق به فتح آن نشدند .

 پسر خود یزید به ولیعهدی -4

تند این اقودام موجوب ایجواد دو دسوتگی و     برخی از خلفای اموی همزمان با دو پسر خود به عنوان ولیعهد بیعت می گرف-7

 زمینه ساز اختالف و رقابتی شد که از درون خالفت امویان را تضعیف کرد .

 در زمان حکومت آنان مسلمانان غیر عرب موالی نامیده می شدند. -6
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شتند زمینۀ گرایش عرب گرایی امویان و تحقیر و تبعیض هایی که نسبت به مسلمانان غیر عرب به خصوص ایرانیان روا دا-5

آنان را به مخالفان خالفت بنی امیه به خصوص اهل بیت پیامبر را فراهم آورد از این رو موالی حضور چشم گیری در قیام 

 ها و شورش های ضد اموی مانند قیام مختار   قیام زید فرزند امام سجاد )ع( و شورش عبدالرحمان بن اشعت داشته اند .

 صل از فتح سرزمین های جدید.جزیه خراج و منافع حا-8

 بر اساس این فکر تمامی آنچه برای انسان ها و جوامع رخ می دهد خواست و تقدیر الهی است.  -9

 تصمیم گرفت به کتاب خدا و سنت پیامبر عمل نماید. -11

غیور مسولمان   تاثیر فکری فرهنگی سیاسی و اجتماعی به سزای بر جوامع مسلمانان مخصوصا شیعیان و حتی ملت های -11

 نهاده است.

 عباسیان یا بنی عباس منصوب به عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر هستند. -12

 چهارمین امام شیعه ضمن نگه داشتن نام امام حسین )ع( به بیا ن هدف های قیام کربال پرداخت.-13

پیامبر مرتکب شده بودند بیوان موی   نخستین معایت حکومتی بنی امیه و ظلم و ستمی را که امویان نسبت به اهل بیت -14

 کردند و سپس بدون اسم بردن از فرد خاصی مردم را به حکومت آل محمد فرا می خواندند.

 ابومسلم با شکست عامالن اموی و فتح شهر های مختلف خراسان برخی نواحی دیگر وارد کوفه شد.-17

 خاندان بنی امیه  پس از مرگ هشام بن عبد الملک و تشدید به اختالف و نزاع در-16

ابومسلم سرانجام به فرمان رهبر جنبش عباسی هواداران نهضت را فراخواند و سپاهی تشکیل داد  . پرچم های سیاه کوه  -15

 نشان عباسیان بود برافراشتند و به سیاه جامگان معروف شدند . 

ر توزیع درآمود هوای عموومی بیشوتر     خلفای اموی بیت المال مسلمانان را همچون خزانه شخصی خود می دانستند و د-18

 منافع شخصی خاندانی قبیله ای و  قومی خود را در نظر داشتند .

در سراسر دوران خالفت بنی امیه مناطق مختلف جهان اسالم به ویژه عراق  حجاز و ایران صحنه مبارزه و جنبش هوای  -19

 اعتراضی مخالفان حکومتی بنی امیه بود. 

 به همراه موالی و خوارج سه گروه بزرگ مخالفان امویان را تشکیل می دادند . شیعیان و پیروان علی )ع(

 تن از یاران با وفایش در صحنه کربال  52نهضت عاشورا و شهادت امام حسین )ع( و  -21



  
  

59 
 

 سواالت امتحانی پرتکرار :- 

 وضعیت امویان در دوران جاهلیت را شرح دهید .-1

 ر و عمر را توضیح دهید .نقش امویان در دوران خالفت ابوبک-2

 بنیان گذار خالفت اموی کیست ؟ امویان چند خلیفه بودند و به چند شاخه تقسیم شده بود ؟-3

 هدف امویان از تاسیس نیروی دریایی چه بود ؟-4

 نشانه و آثار تحول در دوره خالفت اموی را بیان کنید .-7

 ببرید .سه نمونه از شیوه حکومت عمربن العزیز اموی را نام -6

 شیعیان پیروان علی به چه نامی معروف بودند ؟-5

 در دوران حکومت مسلمانان در اندلس با چه چیزی همراه بود ؟-8

 چگونگی پیروزی عباسیان بر امویان را توضیح دهید .-9

 دو شاهکار معماری جهان اسالم را در دوران اندلس نام ببرید .-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


