
امویان

بخشی از محراب مسجد اموی در دمشق



(ع)خالفت امام حسن

به وصیت ایشان و به خواست مردم امام ( ع)پس از شهادت امام علی•
.به خالفت رسیدند( ع)حسن

.امام با سپاه عراق برای جنگ با امویان به سوی صفین رفت•
ی از و بسیار( فرماندۀ سپاه امام)عبیداهلل بن عباس نیرنگ، با معاویه •

.نیروهای وی را به سوی خود جلب کرد
.امام مجبور به عقد صلح با معاویه شد•
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با معاویه( ع)موارد صلحنامه امام حسن

:امام خالفت را به معاویه واگذار می کند به شرطی که
.معاویه برای خود ولیعهد تعیین نکند•
.پس از مرگ معاویه انتخاب خلیفه بر عهدۀ شورا باشد•
.از دست معاویه در امان باشند( ع)مسلمانان و شیعیان علی•

(ع)پرداخت خراج اهواز و دارابگرد به امام حسن•



در قبرستان بقیع( ع)محل دفن امام حسن

روان بن حکم و شان خواستند او را در کنار قبر پیامبر دفن کنند، اما مبنا به وصیت( ع)پس از شهادت امام حسن
گ مسلح شدند، و بنی هاشم از یک سو و بنی امیه از سوی دیگر  برای جن(  ع)امام حسین. عایشه مانع این کار شدند

.ع دفن کردندپس ایشان را در قبرستان بقینشود،  اما چون امام وصیت کرده بودند که این کار موجب خونریزی 
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بنی امیه
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ق96-99سلیمان پسر عبدالملک -7

ق99-101عمر پسر عبدالعزیز -8

ق101-105یزید پسر عبدالملک  -9

ق105-125هشام پسر عبدالملک -10

ق125-126ولید پسر یزید -11
ق126-127یزید پسر ولید -12
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گسترش فتوحات در ایران و روم•
انتخاب خط و زبان عرب به عنوان خط و زبان رسمی جهان اسالم•
ضرب اولین سکۀ اسالمی•

ایجاد امنیت و آرامش در سرزمین های اسالمی •

بنی اُمیه



رنگ سبز کشورهای عرب زبان را نشان می دهد



نخستین سکه های اسالمی



دالیل وفاداری کامل مردم شام به بنی اُمیه 

.مردم شام، بعد از رحلت پیامبر به اسالم گرویدند•
.اسالم را از طریق معاویه شناختند لذا تربیت شدۀ معاویه بودند•
.مردم شام تحت تاثیر فرهنگ یونان بودند•

فاصلۀ دور از مدینه•

ف پیغمبر استگفتند اگر معاویه پیامبر نباشد الاقل نصدر آن زمان کسانی در شام بودند که می  .
87، ص 11مختصر تاریخ دمشق، ج

خداسالم بر تو ای رسول: یکی از عالقمندان او که از مصر بر وی وارد شد خطاب به او گفت.
550، ص1بهجه المجالس، ج



ی اسالمفتوحات در دریای مدیترانه و شام و تأسیس نخستین نیروی دریای•
در صفین( ع)جنگ با امام علی •
(ع)صلح با امام حسن •
تبدیل خالفت به سلطنت•
تقلید از دربار روم باستان•
مورثی کردن خالفت در خاندان بنی امیه•
(ع)به شهادت رساندن امام حسن •

ان                                          معاویه پسر ابوسفی

ق60-41



اسپانیا قصر باحمبرا در 



مخالفت علنی با اسالم•
حماسه عاشورا•

قتل و غارت بسیاری از اصحاب پیامبر و مردم مدینه•

ق64-60

هیزید پسر معاوی

توانست با مادر یزید یک زن صحرا نشین بود که معاویه پیش از خالفت با او ازدواج کرد و چون نمی
دات بدوی بزرگ زندگی در شهر دمشق بسازد، معاویه او و پسرش را به صحرا فرستاد و یزید در آنجا با عا

.دور از قانون و تمدن بود و تنها به تفریح و خوشگذرانی عالقه داشت. شد



در زمان خالفت عباسی قبرهای
نابود کردند حکام اموی را

قبر یزید در دمشق 



بقایایی از 

کاخ های امویان



قیام ها در دوره خالفت بنی امیه

قیام مردم مدینه•
قیام توابین•
قیام مختار•
قیام زید•

هجری مردم 63در سال : واقعه حرّه
هر و مدینه بر ضد حاکم اموی ستمگر ش

د و شورش کردن( یزید)فساد خلیفه 
زید ی. تمامی امویان را از شهر اخراج کردند
به برای مقابله با آنها سپاهی را از شام

ان و با فرمان یزید، ج. مدینه فرستاد
ر مال مردم مدینه پس از تصاحب شه
ها به برای سپاه شام سه روز حالل شد، آن

م شهر حمله کردند و تعداد زیادی از مرد
مدینه، انصار و مهاجرین و فرزندان 

ای زیادی صحابۀ پیامبر را کشتند، بناه
.را خراب کردند



منبر 
مسجد اموی 

دمشق 



علل سقوط بنی امیه

قیام امام حسین و تبعات آن برای بنی امیه•
اعمال غیر اسالمی•
عرب پرستی و پارتی بازی در میان بنی امیه•

قلمروی وسیع و عدم رسیدگی به تمام مناطق•

دولس پس از انقراض حکومت امویان در شام عبدالرحمان از نوادگان هشام بن عبدالملک به ان
.ادامه دادرفت و حکومت امویان اندولس را تأسیس کرد که تا قرن پنجم هجری به حیات خود



مسجد اموی 
دمشق



پايان


