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پس از آنكه در سال 41ق، امام حسن  در پی صلحی، حكومت را به معاویه پسر ابوسفیان از خاندان اموی واگذار كرد، 
خالفت امویان شكل گرفت. امویان تا سال 132ق بر سرتاسر قلمرو جهان اسالم حكومت كردند و سپس شاخه ای از آنان تا 
چندین قرن بعد در اسپانیای اسالمی )َانَدُلس( زمام امور را در اختیار داشت. در این درس، شما تحوالت مهم و ویژگی های 

دوران خالفت بنی امیه و حکومت آنان بر َانَدُلس را بررسی و تجزیه و تحلیل خواهید كرد.

امویان بر مسند قدرت درس 6

ُطَلقاء
زمانی كه امویان و سایر افراد قبیلۀ قریش، پس از فتح مكه در سال 8 ق، اظهار مسلمانی كردند، پیامبر رحمت نیز آنان را بخشید و فرمود: 
ـ  55(. از آن پس، بنی امیه به »طلقاء« و  ، ج 4، ص 54   .. لَقاء«، »بروید كه شما آزاد شدگانید« )ابن هشام، السیره النبویه.. »اِذَهبوا فانتُم الطُّ

لَقاء« شهرت یافتند.  »ابناءالطُّ

یک توضیح

امویان در دوران خالفت ابوبكربن ابی ُقحافه و عمربن خطاب در 
به  ابوسفیان  پسر  دو  از جمله  داشتند؛  فعال  مشاركت  فتوحات 
نام های یزید و معاویه، فرماندهی بخشی از سپاه اعراب مسلمان را 
در جریان فتح منطقٔه شام به عهده گرفتند و یكی پس از دیگری، 
در  شدند.  منصوب  مهم  منطقٔه  این  حكومت  به  عمر  سوی  از 
و  نفوذ  بود،  بنی امیه  خاندان  از  كه خود  عثمان  دوران خالفت 

و  مهم  و حكومت شهرهای  یافت  افزایش  بسیار  امویان  قدرت 
عثمان،  از  پس  بود.  آنان  عهدهٔ  به  فتوحات  در  سپاه  فرماندهی 
بیشتر سران بنی امیه از بیعت با علی  خودداری کردند و با آن 
حضرت به مخالفت پرداختند. امویان كه نقش مهمی در ایجاد 
جنگ  جمل داشتند، پس از شكست در این جنگ، به معاویه در 
شام پیوستند و با تمام قوا از او در جنگ صفین پشتیبانی كردند. 

امویان پیش از خالفت
عصر  در  قریش  قبیلٔه  قدرتمند  خاندان  از  )بنی امیه(،  امویان 
جاهلیت به شمار می رفتند. این خاندان از طریق تجارت و ادارٔه 
از  پس  بود.  اندوخته  فراوانی  ثروت  كعبه،  مناصب  از  برخی 

بعثت پیامبر، بنی امیه با سرسختی تمام، در برابر دعوت به اسالم، 
ــ  سیاسی  رهبری  ابوسفیان،  آنان،  رئیس  و  كردند  ایستادگی 
نظامی قریش علیه مسلمانان را به دست گرفت. خاندان بنی امیه 

پس از فتح مكه، مسلمان شدند.



54

حکومت معاویه بر شام
معاویه در زمان عمر به حكومت شام منصوب شد و با وجود اعتراض 
و مخالفت برخی از مسلمانان، تا زمان خالفت علی  در این مقام 
باقی ماند. حكومت طوالنی مدت وی بر منطقٔه شام، این منطقه را به 
پایگاهی مناسب و مطمئن برای قدرت طلبی و ثروت اندوزی بنی امیه 
تبدیل کرد. معاویه در طی این مدت با فریب كاری و تبلیغات فراوان، 
پشتیبانی كامل مردم شام را نسبت به خود و خاندانش جلب كرد. 
ازاین رو، شامی ها در جریان شورش معاویه بر امام علی  و امام 

، از امویان طرفداری  كردند. حسن 

گفت وگو و مباحثه علمی
با توجه به مطالب درس 5 و توضیحات دبیر، دربارۀ تفاوت حمایت مردم كوفه از امام علی  با پشتیبانی مردم شام از معاویه 

گفت وگو كنید.

تأسیس خالفت امویان 
40ق(،  سال  رمضان   21( علی   حضرت  شهادت  از  پس 
بیعت  آنجا  مردم  از  و  خواند  خلیفه  را  خود  شام  در  معاویه 
گرفت. امام حسن  نخست با ارسال نامه هایی به معاویه، او 
را از طغیانگری و تالش برای جنگ و خونریزی برحذر داشت؛ 
اما معاویه بدون توجه به نصایح آن حضرت، به عراق لشكركشی 
با سپاهی كه  با او، همراه  به منظور مقابله  كرد و امام حسن 
فرماندهی آن را قیس بن سعدبن ُعباده انصاری به عهده داشت 
از كوفه خارج شد.دسیسه های معاویه برای خریدن یا جداكردن 

شروط صلح نامۀ امام حسن  با معاویه
»رفتار معاویه بر اساس كتاب و سنت و سلوک خلفای َسلَف ]پیشین[ باشد؛ معاویه برای پس از خود 

جانشینی تعیین نكند و این امر را به شورا واگذارد؛ جان و مال و فرزندان مردم در امان بماند؛ معاویه 

در نهان و آشكار به بدخواهی علی و حسن و آزردن یاران ایشان نپردازد« )بالذری، انساب االشراف، 

ج 3، ص 42(.

معاویه برای رسیدن به اهداف قدرت طلبانه ای كه در سر داشت، 
خود را خون خواه عثمان، خلیفٔه سوم، معرفی می کرد، در حالی  که 
از کمک به عثمان در مقابل معترضان خود داری کرده بود. او، 
همچنین با وعدهٔ حكومت شهرها و مناطق مختلف و بذل و بخشش 
فراوان از بیت المال، عده ای از سیاست مداران زیرک ا ما دنیا طلب 
با ُخدعٔه  ُمَغیرة بن ُشعبه را به خدمت گرفت.  مانند َعمروعاص و 
عمروعاص بود كه معاویه از شكست حتمی در جنگ صفین نجات 

پیدا كرد.

ایجاد  موجب  آن حضرت،  از  كوفه  سپاه  بزرگان  و  فرماندهان 
مورد  حسن   امام  حتی  و  شد  ایشان  سپاه  در  آشفتگی 

سوء  قصد یكی از سپاهیان خود قرار گرفت. 
در چنین اوضاعی كه اعتماد امام نسبت به كوفیان سلب شده 
بود، آن حضرت به علت خیانت سردارانش و برای جلوگیری 
از ریختن خون مسلمانان، صلح به امام حسن  تحمیل شد  و 

ایشان با شرایطی، خالفت را به معاویه واگذار كرد. 
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پایان  به  نخستین  خلفای  دوران  معاویه،  رسیدن  خالفت  به  با 
رسید و خالفت اموی آغاز شد. در دوران خالفت امویان، 13 
مروانی  و  از دو شاخٔه سفیانی  بنی امیه  از اعضای خاندان  نفر 

یكی پس از دیگری بر مسند قدرت نشستند.
فتوحات بنی امیه

مناطق وسیعی را در شرق  اموی، سپاهیان مسلمان،  در عصر 
فتوحات  مهم ترین  از  یكی  گشودند.  خالفت  قلمرو  غرب  و 
دست  به  )َانَدلُس(  اسپانیا  فتح  بنی امیه،  زمان  در  مسلمانان 
بود. سپاهیان  موسی بن  نَُصیر  و  زیاد  طاِرق بن  سردارانی چون 
اما  كردند،  تصرف  را  فرانسه  جنوب  از  مناطقی  حتی  اسالم 
به  و  از مسیحیان شكست خوردند  بزرگ  نبردی  در  سرانجام 

اسپانیا عقب نشستند.
در زمان امویان، درگیری و جنگ های زیادی میان مسلمانان و 
سپاه امپراتوری روم شرقی اتفاق افتاد. حتی سپاهیان مسلمان 
چندین بار شهر قسطنطنیه، پایتخت امپراتوری روم را از زمین 

و دریا محاصره كردند، اما موفق به فتح آن شهر نشدند.
و  دریایی  نیروی  توسعٔه  امویان،  برجستٔه  اقدام های  از  یكی 
گسترش فتوحات در دریا بود. معاویه این اقدام را به منظور فتح 
جزایر دریای مدیترانه و پایان دادن به حاكمیت مطلق رومیان بر 

آن دریا انجام داد.
به اهمیت ابعاد نظامی، ارتباطی و  به بعد  مسلمانان از آن زمان 

تجاری دریا و دریانوردی، توجه بیشتری نشان دادند.

بررسی نقشه تاریخی
با مقایسٔه نقشه صفحه های 48 و 56، سرزمین ها و مناطقی را كه در دوران بنی امیه فتح شد، فهرست کنید.

فّعـالـیت 1

دودمان اموی

عبد مناف

عبد شمس

امّیه

ابوالعاص 

َعفانحکم

عثمان )خلیفٔه سوم(4ـ مروان )حکـ 64 ق(

5ـ عبد الملک )حکـ 65 ــ86 ق(عبدالعزیز

حرب

ابوسفیان

1ـ معاویٔه اّول )حکـ 41 ــ 60 ق(

2ـ یزید اّول )حکـ 60 ــ 64 ق(

3ـ معاویٔه دوم )حکـ 64 ق(

بنی سفیان

محمد

6ـ ولید اّول )حکـ86 ــ 96 ق(
7ـ سلیمان )حکـ 96 ــ 99 ق(

9ـ یزید دوم )حکـ 101 ــ 105 ق(
10ـ هشام)حکـ 105ــ 125 ق(

8ـ عمر )حکـ 99 ــ 101 ق(

13ـ مروان دوم )حمار( )حکـ 126 ــ 132 ق(

بنی مروان

11ـ ولید دوم )حکـ 125 ــ 126 ق(

12ـ یزید سوم )حکـ 126 ق(
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سیاست و حکومت
مهم ترین تحولی كه با خالفت خاندان اموی پدید آمد، فاصله گرفتن 
تأكید  مورد  اخالقی  و  انسانی  ارزش های  و  اصول  از  حكومت 
قرآن و پیامبر اسالم و تبدیل خالفت دینی به سلطنت بود. نشانه ها 
و آثار این تحول به شكل های مختلف در ابعاد سیاسی، اجتماعی، 

اقتصادی و فرهنگی در دوران خالفت اموی ظاهر شد.
1ـ استفاده از زور برای كسب و حفظ قدرت

معاویه، نخستین خلیفه ای بود كه برخالف خلفای پیش از خود، 
با زور و غلبٔه نظامی، زمام امور را به دست گرفت.

در زمان امویان، اخذ بیعت با تهدید و اجبار همراه بود. بدین گونه 
كه ابتدا بزرگان خاندان اموی و سپس فرماندهان نظامی و امیران 
از  منطقه  هر  والی  و  امیر  آن،  از  می كردند. پس  بیعت  والیات 
افراد صاحب نفوذ و مردم تحت حكومت خود بیعت می گرفت 

و  معاویه  مثال،  برای  می كرد.  تهدید  را  مخالفان  مال  و  و جان 
حاكم منصوب او در مدینه و مكه، به اقدام های مختلفی از قبیل 
تطمیع و تهدید متوسل شدند تا بزرگان این دو شهر را به بیعت 
با یزید وادار كنند، که به جز امام حسین  و عبدالله بن زبیر، 

دیگران را ناگزیر به بیعت کردند.
خود  مخالفان  و  معترضان  برابر  در  همواره  بنی امیه  حكومت 
سیاست سركوب و خشونت را اجرا می كرد. حتی معاویه كه خود 
را سیاست مداری اهل مدارا و مسالمت جو نشان می داد، انتقاد 
و اعتراض برخی از شیعیان مانند ُحجربن َعدّی و َعمِروبن َحِمق 
را تحمل نكرد و دستور به قتل آنان داد. بیشتر صاحب منصبان 
سیاسی و نظامی حكومت اموی، به ویژه حاكمان شهرها و مناطق 
مختلف قلمرو خالفت، افرادی خشن و خون ریز بودند. َحّجاج  

بن یوسف ثقفی از مشهورترین این افراد بود.

قلمرو مسلمانان در دورۀ بنی امّیه  خلیج عدن

برقه

قیروان

طلیطله

قرطبه
اشبیلیه

طنجه

بربرها

فاس
سبته

بیت المقدس

نفــود

ـالــی
خــ

ع الـ
ربـ

ضر موت
ح

صنعاء  

دهــنــاء

مکه

مدینه

فسطاط سینا

نیل
دریای سرخ

قسطنطنیه

بروسه بیزانس

قــبرس

مـدیتـرانـهکرت

اسکندریه

قزوین ری
همدان

یزد
کرمان

اصفهان

استخر مکران
اهواز

دریای مکران
         )عمان( 

دریــای پـارس

تفلیس 

حلب

کوفه

سیحون

خجند
جیحونبخاراسمرقند

مروبلخ

کابل
توس

نیشابور
تبریزگرگان

اردبیل هرات

قاین
زرنج

قندهار
حمص

طرابلس

طرابـوزان
موصل

واسط

رهاء آمد

دمشق
دریای کاسپی )قزوین(
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بررسی شواهد و مدارک
متن های زیر را بخوانید و به صورت گروهی به پرسش های مربوط به آن پاسخ مناسب دهید.

متن 1:  یكی از بزرگان کوفه هنگام بیعت با معاویه گفت: »سالم بر تو ای پادشاه!«، معاویه به خشم آمد و گفت: »چرا مرا 
امیرالمؤمنین خطاب نكردی؟«، پاسخ آن شخص چنین بود: »آن در صورتی بود كه ما تو را امیر كرده باشیم، ولی تو خود به این 

كار اقدام كرده ای« )یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 144(.
متن 2:معاویه در نخستین خطابٔه خود در مدینه پس از رسیدن به خالفت، گفت: »... اما بعد، من، به خدا قسم، خالفت را به 
وسیلٔه محبتی كه از شما سراغ داشته باشم، یا به رضایت شما به دست نیاورده ام، بلكه با همین شمشیر با شما مبارزه كرده ام …« 

)احمدبن محمدبن عبدربه، الِعقدالفرید، ج 4، ص 147(.
متن 3: َعمروبن بَحر جاحظ، یكی از اندیشمندان و نویسندگان برجستٔه قرن سوم هجری، در ارزیابی خالفت معاویه، می نویسد: »آن گاه كه 
معاویه به ُملک ]پادشاهی[ نشست، بر بقیٔه شورا و جماعت مسلمانان اعم از انصار و مهاجران غلبه کرد. ]آن سال را[ سال جماعت نامیده اند، 

اما جماعت نبود و برعكس، سال تفرقه، زور، اجبار و غلبه بود…« )رسائل جاحظ، ج 2، ص 10ــ11(.
1ــ شواهد فوق چه داللتی بر شیؤه تأسیس خالفت اموی دارد؟

2ــ نكتٔه مشترک سه متن باال چیست؟
3ــ شواهد دیگری را در تأیید یا رد ادعای شواهد فوق ارائه دهید.

فّعـالـیت 2

2ـ موروثی شدن خالفت
معاویه با تعیین ولیعهد برای خود، نخستین گام را برای موروثی 
كردن خالفت برداشت. برخی از خلفای اموی، هم زمان برای 
اقدام  این  می گرفتند.  بیعت  ولیعهد  عنوان  به  خود  پسر  دو 
موجب ایجاد دودستگی و زمینه ساز اختالف و رقابتی شد كه 

خالفت امویان را از درون تضعیف كرد. 

3ـ قومیت گرایی و تشدید تعصبات قبیله ای
امویان برخالف روش اسالم که هر نوع تبعیض نژادی را ناروا 
می داند، به پیوندهای قبیله ای و قومی اهمیت زیادی می دادند. 
به همین دلیل در مرتبٔه اول، خاندان و قبیلٔه خود یعنی بنی امیه و 

قریش را بر دیگر خاندان ها و قبیله ها و در مرتبٔه بعدی قوم عرب 

بحث و گفت وگو
دربارهٔ ارتباط مشروعیت و مقبولیت نداشتن حكومت ها با توسل آنها به زور و خشونت گفت وگو نمایید.

بقایاي كاخ هشام بن عبدالملك در اریحا
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قریش را بر اقوام غیرعرب برتری  بخشیدند. در زمان حكومت 
موقعیت  می شدند،  نامیده  موالی  كه  غیرعرب  مسلمانان  آنان، 
اجتماعی پایین تری نسبت به اعراب مسلمان داشتند و از برخی 
حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محروم بودند. موالی اجازه 
نداشتندكه منصب های سیاسی، نظامی و قضایی، مانند حكومت 

شهرها و والیات، فرماندهی سپاه و قضاوت را بر عهده گیرند. 

جست و جوی شواهد و مدارک
با رجوع به درس 4، شواهدی ارائه كنید كه داللت بر مخالفت سنت پیامبر با قومیت گرایی دارد.

فّعـالـیت 3

4ـ تبعیض و نابرابری  اقتصادی
را همچون خزانٔه شخصی  مسلمانان  بیت المال  اموی،  خلفای 
منافع  بیشتر  عمومی،  درآمدهای  توزیع  در  و  می دانستند 
نظر داشتند.  قبیله ای و قومی خود را در  شخصی، خاندانی، 
برای مثال، امویان شیؤه توزیع مساوی عطایا میان مسلمانان را 
كه علی  بنا نهاده بود، تغییر دادند و سهم به مراتب كمتری 
نظر گرفتند. همچنین در  )موالی( در  برای مسلمانان غیرعرب 
زمان برخی از خلفای اموی، برخالف تأکید صریح اسالم، از 

نومسلمانان در خراسان و مناطق دیگر جزیه گرفته شد.

نمونه ای از سکه های دورهٔ امویان

فکر کنیم و پاسخ دهیم
به نظر شما گرفتن جزیه از نومسلمانان نشانۀ کدام ویژگی حكومت اموی بود؟ این اقدام چه آثار سیاسی و اجتماعی 

می توانست داشته باشد؟

مسلمانان  به  نسبت  كه  تبعیض هایی  و  تحقیر  و  امویان  عرب گرایی 
غیرعرب، به خصوص ایرانیان روا می داشتند، یکی از عواملی بود 
به خصوص  بنی امیه  مخالفان خالفت  به  را  آنان  گرایش  زمینٔه  که 
حضوری  موالی  دلیل،  همین  به  آورد.  فراهم  پیامبر  اهل بیت 
چشمگیر در قیام ها و شورش های ضداموی مانند قیام مختار، قیام 
زید فرزند امام سجاد   و شورش عبدالرحمان بن اشعث داشتند.
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5  ـ ترویج تفکر جبرگرایی
حكومت  مردم  آنكه  برای  او،  طرفداران  از  برخی  و  معاویه 
به ترویج تفكر  برابر آن مقاومت نكنند،  بپذیرند و در  امویان را 
جبرگرایی پرداختند. بر اساس این فكر، تمامی آنچه برای انسان  

و جامعه رخ می دهد، خواست و تقدیر الهی است و هیچ گریزی 
از آن نیست. در واقع، امویان می خواستند چنین القا كنند كه 
خداوند  تقدیر  می دهند،  انجام  كه  اقداماتی  و  آنان  فرمانروایی 

است و نباید در مقابل این تقدیر ایستاد. 

یک توضیح

خلیفه ای متفاوت
این  ُعَمربن عبدالعزیز، هشتمین خلیفٔه  اموی،  میان خلفای  در 
تصمیم  و  كرد  اتخاذ  حكومت  در  متفاوت  شیوه ای  سلسله، 
گرفت به كتاب خدا و سنت پیامبر عمل کند. از این رو، تغییرات 
و اصالحاتی را انجام داد؛ از جمله دستور داد فتوحات متوقف 
شود و از نومسلمانان جزیه گرفته نشود. او همچنین دشنام گویی 
و اهانت به علی  را كه معاویه به اجبار رسم كرده بود، منع 
کرد و فدک را به اهل بیت بازگرداند. این اقدام ها موجب تغییر 
مهم و پایداری در سیاست امویان نشد؛ چراکه دوران خالفت 
عمربن عبدالعزیز كوتاه بود و خلفای بعدی، سیاست او را كنار 

نهادند، اّما نام نیکی از او برجای گذاشت.
قیام ها و جنبش های دورۀ اموی

با وجود آنكه معاویه و جانشینانش برای تحكیم حكومت خود 
تبلیغی  و  اقتصادی  نظامی،  سیاسی،  ترفندهای  و  امكانات  از 
مخالفت های  و  مقاومت   با  همواره  اما  می بردند،  بهره  مختلفی 
جدی روبه رو بودند. در سرتاسر دوران خالفت بنی امیه، مناطق 
مختلف جهان اسالم به ویژه عراق، حجاز )مكه و مدینه( و ایران 
صحنٔه مبارزه و جنبش های اعتراضی مخالفان حكومت اموی 
بودند،  معروف  علویان  به  علی  كه  پیروان  و  شیعیان  بود. 

را  اموی  حکومت  مخالفان  گروه  مهم ترین  موالی،  همراه  به 
اموی  حکومت  با  نیز  خوارج  بازماندگان  می دادند.  تشكیل 
سازگاری نداشتند و مخالفت می کردند. این حركت ها اگرچه با 
بی رحمی و خشونت زیاد امویان سركوب شد، اما ماهیت واقعی 
و  كرد  آشكار  مسلمانان  از  بسیاری  برای  را  بنی امیه  حکومت 

زمینه ساز انحطاط و ضعف حكومت آنان شد. 
قیام امام حسین  

به گواهی بسیاری از مورخان و محققانی كه دربارهٔ تاریخ اسالم، 
تحقیق كرده اند، نهضت عاشورا و شهادت امام حسین   و یارانش 
و رویدادی سرنوشت ساز،  بزرگ  فاجعه ای  در صحرای كربال، 
واقعٔه  این  است.  بشر  تاریخ  در  بلكه  اسالم،  تاریخ  در  تنها  نه 
حماسی، تأثیر فكری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بسزایی بر 
جوامع مسلمان، مخصوصاً شیعیان و حتی ملت های غیرمسلمان 

نهاده است.
شما دربارهٔ نهضت عاشورا مطالب زیادی را در كتاب های درسی 
و یا سایر رسانه ها خوانده و شنیده اید.مهم ترین پرسش درباره این 
واقعه که ذهن هر انسان را به خود مشغول می كند، این است كه 
آن  قیام  فلسفٔه  دیگر،  به عبارت  کرد.  امام حسین  قیام  چرا 

حضرت چیست؟ 

ولیعهدی یزید و قضای الهی
معاویه بن ابی سفیان در برابر مخالفت عایشه، همسر رسول خدا با جانشینی یزید، گفت: »    این كار قضای الهی است و در قضای الهی كسی 

را اختیاری نیست«. )ابن ُقتیبه، االمامة و السیاسه، ج1، ص 205(.
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استنباط و تحلیل تاریخی
ــ مطلب زیر را بخوانید و به صورت گروهی به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید.

1ــ از آغاز تأسیس خالفت، کسانی که به عنوان خلیفٔه مسلمین، رهبری جامعٔه اسالمی را برعهده می گرفتند، هم زمان، به امور 
حکومتی و امور دینی رسیدگی می کردند. آنان عالوه بر قدرت سیاسی، دارای مرجعیت دینی نیز بودند و به عنوان نمایندٔه رسمی 

آیین اسالم در جامعه به شمار می رفتند.
2ــ یزید بن معاویه، خلیفه ای بود که نه تنها به ظواهر اسالمی اعتنایی نداشت و آشکارا احکام دینی را زیر پا می گذاشت، بلکه 
نسبت به نبّوت پیامبر و حقانّیت دین اسالم خدشه وارد می کرد و آن را به برتری جویی خاندان بنی هاشم در مقابل بنی امیه نسبت 
می داد. این موضوع در زمان معاویه به صراحت بیان نمی شد، اما یزید می خواست انتقام شکست بنی امیه از بنی هاشم در دوران 

رسول خدا را از طریق بی پایه و اساس جلوه دادن صحت ادعای پیامبرِی حضرت محمد  بگیرد.
3ــ چنین روندی می توانست به محو کامل اسالم منجر شود. چون وقتی کسی که در جایگاه مدافع رسمی یک مکتب قرار 

دارد، آن را باطل می شمارد، دیگر دلیل و حجتی برای پایبندی سایر مردم به آن مکتب باقی نمی ماند.
، آخرین بازماندٔه پنج تن آل عبا )اهل بیت پیامبر( بود که در میان مردم جایگاه علمی، دینی و اخالقی بسیار  4ــ امام حسین 
برای  و مشروعّیت  از صالحیت  یزید  کند  اعالم  می توانست  که  بود  فردی  بهترین  آن حضرت  از این رو،  برجسته ای داشت. 
به دست گرفتن زمام امور جامعٔه اسالمی برخوردار نیست و تصّدی او بر حکومت غاصبانه است.این عدم صالحیت، هم جنبٔه 
حکومتی و هم مشروعّیت دینی یزید را دربر می گرفت. یزید گرچه با نیرنگ و زور بر مسلمانان حاکم شده بود، اما از جنبٔه دینی، 

هیچ مقبولیت، حقانیت و مشروعیتی نداشت.
، مشروعیت دینی از حکومت یزید سلب شد و او چنان در موضع ذلّت و ضعف قرار گرفت که نتوانست اهداف  5  ــ با قیام امام حسین 
خود را عملی سازد. از سوی دیگر ،در دراز مدت، زمینه ای فراهم شد که نو مسلمانان و جست وجو گران حقیقت با ورود به دنیای اسالمی، 

در جست وجوی حافظان راستین دین و مدافعان حقیقی اسالم برآیند و معارف دینی را از آنان بیاموزند.
     در کوتاه مدت، با سلب مشروعیت از حکومت غاصبانٔه بنی امیه، در یک بزنگاه بسیار مهم تاریخی،  6  ــ بدین ترتیب، امام حسین 
روند تضعیف و نابودی اسالم را متوقف کرد و در دراز مدت، زمینه ساز حرکت اصالحی پیشوایان دینی پس از خود در جهت 

احیای اسالم ناب محّمدی و نشر معارف اسالمی در جهان بشریت شد.

1ــ چرا گفته می شود که بقای اسالم، نتیجٔه قیام امام حسین  است؟
2ــ چرا امام حسن و امام حسین  در زمان معاویه قیام نکردند؟

3ــ چرا امامان شیعه پس از امام حسین  مانند ایشان علیه حکومت های زمان خود قیام نکردند؟

فّعـالـیت 4

كاوش خارج از كالس
با رجوع به كتابخانهٔ مدرسه یا محلهٔ خود، یكی از كتاب های نویسندگان معاصر دربارهٔ قیام كربال را انتخاب و معرفی كنید.
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قیام های ضداموی

نتیجۀ قیام/ شورشعلت قیام / شورشزمان و مكانقیام/ شورش 

محرم 61 ق قیام كربال
كربال

امام حسین  كه خالفت یزید را قبول نداشت و نمی خواست 
با او بیعت كند، از مدینه به مكه رفت و از آنجا رهسپار كوفه 

شد. 

امام و یارانش به شهادت رسیدند و خانوادۀ آن حضرت به اسارت 
گرفته شدند. قیام كربال، زمینه ساز قیام های متعدد علیه حكومت 
اموی شد. این قیام ها گرچه در بسیاری از موارد به پیروزی نرسیدند، 
اّما در متوقف كردن نقشه های دراز مدت بنی امیه در محو اسالم تأثیر 

خود را برجای گذاشتند.

قیام مردم 
مدینه یا واقعۀ 

َحّره

63ق 
مدینه

مردم مدینه به رهبری عبداهلل بن َحنظلۀ انصاری در اعتراض 
به اقدامات یزید و كارگزاران او قیام كردند و حاكم شهر را 

بیرون راندند.

سپاه اموی به فرماندهی مسلم بن  ُعقبه كه فردی بسیار بی رحم 
و سفاک بود، عدۀ زیادی از مردم مدینه را به طور فجیعی كشت 

و قیام را سركوب كرد.

65ق قیام تّوابین
كربال

توابین، گروهی از مردم كوفه بودند كه از گناه یاری نكردن 
امام حسین  در كربال، توبه كردند و در حركتی احساسی 
به قصد خون خواهی آن حضرت به رهبری سلیمان بن ُصرد 

خزاعی با سپاه اموی جنگیدند. 

بیشتر توابین در جنگی نابرابر با سپاه اموی شكست خوردند و 
بسیاری از آنان كشته شدند.

66  ــ67ققیام مختار
 كوفه

مختار كه عدۀ زیادی از یاران او را ایرانیان )موالی( تشكیل 
می دادند، به خون خواهی امام حسین   قیام كرد و بسیاری 

از عامالن واقعۀ كربال را مجازات كرد.

لشكریان عبداهلل  بن زبیر سپاه مختار را، به دلیل وجود اختالف و 
دودستگی میان اعراب و ایرانیان، شكست دادند و با تصرف كوفه، 

مختار و بسیاری از یارانش را كشتند. 

شورش 
 عبداهلل بن  زبیر

61  ــ73ق
مكه

عبداهلل  بن زبیر با پناه جستن به مكه از بیعت با یزید سر باز 
زد. او پس از مرگ یزید خود را خلیفه خواند و از مردم بیعت 

گرفت.

در زمان خالفت عبدالملک مروان، سپاه اموی به فرماندهی حجاج بن 
یوسف، به مكه حمله كرد و مسجدالحرام را كه ابن  زبیر در آنجا پناه 
گزیده بود، با منجنیق هدف قرار داد و سرانجام عبداهلل بن زبیر را كشت.  

شورش 
ابن اشعث

81  ــ82ق
سیستان تا 

بصره

به  عراق،  از سوی حجاج، حاكم  اشعث كه  عبدالرحمن  بن 
پادشاه  َرتبیل،  و  خوارج  با  جنگ  مأمور  سپاهی  فرماندهی 
كابل، شده بود، چون نمی خواست از عراق دور شود، به همراه 

سپاهیانش بر حّجاج و خلیفۀ اموی شورش كرد.

او  به  از موالی هم  را كه بسیاری  ابن اشعث  حجاج موفق شد 
پیوسته بودند، شكست دهد و به قتل برساند.

قیام زید بن 
علی

122ق
كوفه

هشام بن  خالفت  زمان  در  سجاد   امام  فرزند  زید 
عبدالملک در مخالفت با ظلم و ستم و فسق و فجور امویان 

قیام كرد.

یوسف بن عمر، حاكم اموی عراق كه از قصد زید برای قیام با 
خبر شده بود، مانع از پیوستن مردم كوفه به او شد و توانست 
زید و معدود افرادی را كه با او قیام كرده بودند، شكست دهد.

قیام یحیی بن 
زید

125ق
خراسان

یحیی بن زید، پس از شكست و قتل پدرش در كوفه، به 
علم  خراسان  در  و  كرد  فرار  ایران  داخلی  نواحی  سوی 
مخالفت با حكومت اموی برافراشت و عدۀ زیادی از مردم 

به دور او جمع شدند.

مختلف  شهرهای  در  گریز  و  جنگ  چندین  از  پس  یحیی 
خراسان، سرانجام در جوزجان شكست خورد و به همراه عده ای 
از یارانش كشته شد. پیكر یحیی تا زمان قیام ابومسلم خراسانی 

بر دروازۀ جوزجان به دار آویخته شده بود.

قیام عبداهلل بن 
معاویه

ـ  129ق 127ـ
عراق و ایران

عبداهلل بن معاویه، از نوادگان جعفربن ابی طالب، با مشاهدۀ 
اوضاع آشفتۀ خالفت اموی در كوفه قیام كرد. مردم كوفه 
در حمایت از رهبر قیام سستی كردند؛ از این رو عبداهلل به 

ایران رفت و با كمک ایرانیان با عامالن اموی درگیر شد.

عبداهلل در سال 129ق در استخر فارس از عامل اموی شكست 
ابومسلم  عامل  توسط  آنجا  در  و  گریخت  هرات  به  و  خورد 

دستگیر و سرانجام در زندان ابومسلم جان داد یا كشته شد.

قیام عباسیان
حدود 120 تا 

132ق 
عراق و ایران

عباسیان  كه  شد  موجب  اموی  حكومت  اوضاع  آشفتگی 
و  سیاسی  حركت  سپس  و  تبلیغی  فعالیت های  نخست 

نظامی خود را برای كسب قدرت آغاز كنند.

ابومسلم، فرمانده سیاه جامگان، با شكست عامالن اموی در ایران 
و ورود به كوفه، ابوالعباس سفاح، از خاندان عباسی، را به خالفت 

نشاند و سپس مروان بن محمد آخرین خلیفٔه اموی را كشت.
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استنباط و تحلیل تاریخی
مطالب جدول صفحه قبل را با دقت مطالعه كنید و بگویید: الف( رهبری قیام های عصر اموی را چه افراد یا چه گروهی در دست 

داشتند؟ چرا؟ ب( قیام های زمان بنی امیه بیشتر كدام محدودۀ جغرافیایی از قلمرو خالفت را در برگرفته بود؟ پ( ایرانیان در 

قیام های دوران خالفت امویان چه نقشی داشتند؟

امامان شیعه در دورۀ بنی امیه
آن  باقی ماندٔه  پسر  تنها  به  امامت   ، حسین   امام  شهادت  با 
حضرت، یعنی امام سجاد   )38ــ94 یا 95ق( انتقال یافت. 
دورٔه امامت آن حضرت یكی از سخت ترین دوران برای اهل بیت و 
شیعیان بود. چهارمین امام شیعه، ضمن زنده نگهداشتن نام امام 
حسین  ، به بیان اهداف قیام كربال پرداخت. ایشان همچنین 
درگیری های  به  اهل بیت  مكتب  پیروان  ورود  از  جلوگیری  با 
بی حاصل و كم فایده، به صورت مدبّرانه ای مانع نابودی شیعیان 
شد. عبادت فراوان و دعاها و مناجات های دلنشین آن حضرت 
و رسالهٔ حقوق ایشان مشهور است. صحیفهٔ سجادیه، کتابی 
شامل 54 مناجات و دعا از امام سجاد  است و نزد شیعیان 
در  تعیین كننده ای  نقش  همچنین  ایشان  دارد.  مهمی  جایگاه 

عرضٔه تعالیم اسالمی در مدینه داشت.
پس از امام سجاد  ، امامان شیعه، عمدهٔ کوشش خود را بر 
ترویج اسالم، مبارزه با جریان های فکری منحرف و تربیت شاگردان 
توانمند متمرکز کردند و منظومه ای از معارف اسالمی با عنوان 
»مکتب اهل بیت« به وجود آوردند. از این رو، امام محمد باقر  
ـ  148ق( توانستند با  )57  ــ114ق( و امام جعفر صادق  ) 83  ـ
بهره گیری از شرایطی که پدید آمد، نهضت علمی وسیعی را سامان 
دهند.ایشان شاگردان زیادی را در معارف دینی مانند فقه، حدیث 
و تفسیر تربیت، و حقیقت مذهب تشیع را تبیین کردند. نهضت 
علمی این دو امام چنان گسترده و غنی بود که پیشوایان فکری و 
پیروان مذاهب غیر شیعی و حتی گاهی پیروان ادیان دیگر را نیز 

تحت تأثیر قرار می داد و به جلسٔه درس آنان می کشاند.

بارگاه وضریح امامان شیعه در قبرستان بقیع پیش از تخریب 
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كاوش خارج از كالس
با استفاده از منابعی كه دبیر معرفی می كند، مطالبی را در پاسخ به پرسش های زیر، گردآوری و در كالس ارائه نمایید: 

ابومسلم كه بود؟ چرا و چگونه به جنبش عباسی پیوست؟ تأثیر و نقش او در موفقیت آن جنبش چه بود؟

قیام عباسیان و سقوط امویان 
عباسیان یا بنی عباس، خاندانی منسوب به عباس بن عبدالمطلب، 
عموی پیامبر هستند. با اوج گیری مخالفت  و مبارزه با حكومت 
اموی در اوایل قرن دوم هجری، خاندان عباسی شبكٔه منظمی 
از داعیان )مبلغان( را به وجود آورد كه به صورت ِسّری فعالیت 
می كرد. این داعیان، كانون فعالیت های خود را مناطق دور از 
مركز خالفت، به خصوص خراسان كه گرفتار درگیری  قبیله های 
عباسی  داعیان  تبلیغات  بودند.  داده  قرار  بود،  عرب  مهاجر 
بسیار زیركانه و حساب شده بود. آنان نخست، معایب حكومت 
بنی امیه و ظلم و ستم امویان به اهل بیت پیامبر را بیان می كردند 
حكومت  به  را  مردم  خاصی،  فرد  از  بردن  اسم  بدون  سپس  و 
»آل   محمد« فرا می خواندند. دعوت به آِل محمد از یک سو باعث 
می شد كه شیعیان و طرفداران اهل بیت جذب جنبش شوند و از 
سوی دیگر هویت رهبر واقعی جنبش شناسایی نشود و از تعقیب 

و مجازات در امان بماند. 

پس از مرگ هشام بن عبدالملک )125ق( و تشدید اختالف و 
نزاع در خاندان بنی امیه، فعالیت شبکٔه تبلیغاتی عباسیان به طرز 
پیوستن  دنبال  به  عباسی  دعوت  یافت.  افزایش  چشمگیری 
وارد  خراسان،  در  او  استقرار  و  جنبش  به  خراسانی  ابومسلم 
به فرمان رهبر  ابومسلم، سرانجام  مرحلٔه سرنوشت سازی شد. 
سپاهی  و  فراخواند  را  نهضت  هواداران  عباسی1،  جنبش 
ایرانی و عرِب  این سپاه كه شامل مسلمانان  افراد  داد.  تشکیل 
ساكن خراسان بودند، پرچم های سیاه را كه نشاِن عباسیان بود، 
برافراشتند و به »سیاه جامگان« مشهور شدند. ابومسلم با شكست 
دادن فرمانروایان اموی و فتح شهرهای مختلف خراسان و برخی 
نواحی دیگر، وارد كوفه شد و ابوالعباس َسّفاح، از خاندان عباسی 
نیروهای  بقایای  سپس  ابومسلم  )132ق(.  نشاند  خالفت  به  را 
طرفدار خالفت بنی امیه را در هم كوبید و مروان بن محمد، آخرین 
خلیفٔه اموی، را به همراه بسیاری از اعضای خاندان او از میان 

برداشت.

1ــ ابراهیم امام كه پس از مرگ برادرش محمدبن علی رهبری جنبش را به دست گرفته بود، پس از باال گرفتن كار ابومسلم در خراسان، به فرمان مروان بن محمد، آخرین خلیفٔه 
اموی دستگیر و در زندان مرد و یا به قتل رسید. محل سكونت رهبران جنبش عباسی در روستای ُحَمیمه واقع در كشور كنونی اردن بود. 

امویان اَنَدلُس
پس از سقوط خالفت اموی، یكی از نوادگان هشام بن عبدالملک 
به نام عبدالرحمان بن معاویه به شمال آفریقا فرار كرد. او سرانجام 

موفق شد شهر ُقرطبه در َانَدلُس را تصرف و حكومت امویان را 
در آنجا پایه ریزی كند )138ق(.
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ابن رشد، بزرگ فیلسوف مسلماِن اندلسی
ـ  595 ق(، فیلسوف، شارح و مفسر آثار ارسطو، در ُقرطبه زاده شد. پدر و پدربزرگش  ابوالولید محمدبن احمد، مشهور به ابن رشد )520  ـ
هر دو از فقیهان نامدار و قضات برجستهٔ زمان خود بودند. ابن رشد علوم و معارف مختلف از قبیل ادبیات عرب، فقه، كالم و فلسفه را نزد 
استادان مختلف فرا گرفت و مدت ها به عنوان قاضی در شهرهای ِسویل و قرطبه به قضاوت پرداخت. وی در علم پزشكی و نجوم نیز تبّحر 
آثار ارسطو،  از شرح و تفسیر  او در فلسفه ناشی  اندلسی دانست. شهرت خاص  ابن رشد را می توان بزرگ ترین فیلسوف مسلمان  داشت. 
فیلسوف بزرگ یونانی است، به گونه ای كه اروپاییان نیز به واسطهٔ آثار این فیلسوف مسلمان با اندیشه های ارسطو بیشتر آشنا شدند. آثار 
ابن رشد به زبان های مختلف اروپایی ترجمه شده است. از جمله آثار وی می توان از تَهاُفت  التَّهاُفت در رّد كتاب تَهاُفت الفالسفۀ غزالی، 

جامع الفلسفه، تفسیر مابعدالطبیعه ارسطو و رساله ای در حركت افالک نام برد.

بیشتر بدانیم

حمالت  دفع  و  داخلی  شورش های  سركوب  با  اموی  خاندان 
مسیحیان تا سال 422ق، به صورت مستقل از خالفت عباسیان، 
خاندان های  آن،  از  پس  كردند.  حكومت  َاندلس  سرزمین  بر 
مناسبی  انسجام  و  اتحاد  که  آمدند  کار  سر  بر  دیگری  مسلمان 
اندلس از نظر قدرت سیاسی و نظامی  به همین دلیل  نداشتند. 
دچار ضعف و انحطاط شد. مسیحیان از این وضعیت استفاده 
کردند و به تدریج به فرمانروایی مسلمانان بر آن سرزمین پایان دادند 

)898 ق (.
میراث تمدنی مسلمانان در اَنَدلُس

رفاه و رونق اقتصادی: دوران حكومت مسلمانان در اندلس 
تمدنی  و  علمی  شگرف  پیشرفت های  و  اقتصادی  شكوفایی  با 
همراه بود. اسپانیای مسلمان، در مجموع، سرزمین ثروتمندی 
بود كه شهرهایی بزرگ، آباد و پرجمعیت داشت. پیرامون این 
شهرها را ناحیٔه روستایی در بر می گرفت كه ساكنان آن در رفاه 
و خوشبختی به سر می بردند و دارای مزارع سرسبز و گله های 

مراكز  همچنین  اندلس  بودند. شهرهای  دام  كوچک  و  بزرگ 
كارگاه های  و  بازارها  و  می رفتند  شمار  به  مهمی  اقتصادی 
صنعتی متعددی را در خود جای داده بودند. بازرگانی داخلی 
چشمگیری  رونق  دریایی  و  زمینی  مسیرهای  در  خارجی  و 
با  را  گسترده ای  تجاری  ارتباط  اندلسی  بازرگانان  و  داشت 
سرزمین های حوزٔه دریای مدیترانه و دیگر مناطق دور و نزدیک  

برقرار كرده بودند.
در  اندلس،  اسالمی  میراث  برجسته ترین  علمی:  پیشرفت 
عرصٔه علم و اندیشه تجلی یافت و مسلمانان اندلسی نقِش مؤثر 
و پویایی را در پیشرفت رشته های گوناگون علوم و معارف از 
قبیل تفسیر، حدیث، فقه، كالم، ادبیات، پزشكی، داروسازی، 
گیاه شناسی، ریاضیات، نجوم و مهم تر از همه فلسفه ایفا كردند. 
به جرأت می توان گفت كه بخش قابل توجهی از پیشرفت های 
علمی اروپاییان در قرون بعد، نتیجٔه آشنایی آنان با دستاوردهای 

علمی دانشمندان و عالمان مسلمان اندلسی بود.
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پرسش های نمونه
1 عملکرد معاویه نسبت به تعهداتش در صلح با امام حسن  را بیان كنید.

2 ترفندها و اقدام های تبلیغاتی و سیاسی معاویه را برای دستیابی به قدرت و تأسیس خالفت اموی فهرست كنید.

3  زمینه های سیاسی قیام ها و جنبش های عصر اموی را با ذكر مثال شرح دهید.

4  دو مورد از دالیل موفقیت جنبش عباسیان را توضیح دهید.

5 منابع و تحقیقاتی را كه در این درس به آنها استناد شده است، استخراج و فهرست كنید.

مسجد جامع قرطبه

شکوفایی معماری: اندلس اسالمی در عرصٔه معماری نیز 
بسیار شكوفا بود. مسجد جامع قرطبه و كاخ الَحمراء َغرناطه، 
ساالنه  كه  می روند  شمار  به  اسالم  جهان  معماری  شاهكار  دو 

می كنند.  جلب  جهان  نقاط  اقصی  از  را  گردشگر  میلیون ها 
شكوهمند  معماری  از  نیز  دیگری  شگفت انگیز  نمونه های 

مسلمانان اندلسی بر جای مانده است.

كاخ الَحمرءـ َغرناطه


