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 اسم املادة : تاريخ الدولة الاموية 

 العمائر الدينية:  املظاهر العمرانية اسم املحاضرة: 

 شا 
ً
 باملساجد ألاولى التي أسست خالل عصر الخلفاء الراشدب، ومن املساجد التي تم تجديد بناءها تجديدا

ً
 كبيرا

ً
 أولى الامويون اهتماما

ً
مال

هـ( الذي استعان ببعض الُصناع من أهل 68-68ى هللا عليه وآله وسلم( في املدينة وذلك في خالفة الوليد بن عبد امللك )جامع الرسول محمد )صل

مصر والشام )من الروم وألاقباط(، وجعل ألاساس بالحجارة وكذلك الجدران. أما ألاعمدة، فقد ُحشيت الحجارة بعمد الحديد والرصاص مدت 

 فوقها ألاسقف الخشبية مب
ً
  اشرة

عيد بناؤه من آلاجر والجص وتم تسقيفه 44ثم جامع البصرة الذي تم إنشاءه بالطين واللبن في خالفة معاوية بن ابي سفيان سنة ) 
ُ
هـ( أ

اولت كذلك تن  بخشب الساج، واتخذت له عمد من الحجر وتم ذلك على يدي زياد بن أبيه الذي ذكر انه بنى منارة الجامع بالحجارة وأقام املقصورة

، الذي زاد في مساحته17هـ( حيث تم تجديد بناؤه سنة )71حركة التجديد هذه جامع الكوفة الذي ُبني سنة )
ً
وحين  هـ( على يد زياد بن أبيه ايضا

 قبلة ألاولىتولى الوليد الخالفة أمر عامله على صنعاء بتجديد جامعها ويزيد في مساحته ويحكم بناءه، فبناه أيوب بن يحيى وزاد فيه من جهة ال

أما جامع عمرو بن العاص في الفسطاط فقد زيد في بناءه خالل العصر ألاموي أكثر من مرة واتخذت له أربعة مآذن خالل والية مسلمة بن  

نة هـ( وضعت في أركان الجامع، وحين تولى قرة بن شريك مصر أعاد بناءه واستحدث فيه املحراب املجوف ألول مرة س10مخلد ألانصاري سنة )

 هـ(60)

نشأت في العصر ألاموي 
ُ
 املساجد الجامعة التي أ

 الجامع ألاموي بدمشق:

 للمسلمين ال يقل عظمة عن الكنائس البيزنطية الكبرى، فقد رأى  
ً
 جامعا

ً
حرص الخليفة ألاموي الوليد بن عبد امللك على ان يقيم مسجدا

 قد بولغ في زخا
ً
 يكثر فيه النصارى لهم فيه بيعا

ً
رفها وانتشر ذكرها مثل كنيسة القيامة وبيعتا اللد والرها، فبادر بمفاوضة أصحاب الشام بلدا

 الكنيسة يوحنا املعمدان داخل معبد ألاله جوبتير الدمشقي والتي كان املسلمون يصلون في جوارها، وطلب اليهم التنازل عنها وعرض عليهم 
ً
 كثيرا

ً
ماال

نجز في سنة )فلما رفضوا هذا العرض أقدم الوليد على انتزا
ُ
قام بجوارها وبناء الجامع الذي أ

ُ
، وأمر بهدم الكنيسة والجامع القديم امل

ً
 هـ(61عه قسرا

 قبة الصخرة:

نشات في العصر ألاموي، ويرجع الفضل في بنائها الى الخليفة عبد امللك بن 
ُ
 تعد قبة الصخرة بيت املقدس من أروع العمائر الدينية التي أ

سري به عندها ليلة إلاسراء هـ(، وه17مروان سنة )
ُ
ي بناء حجري مثمن الشكل تتوسطها الصخرة التي روي ان رسول هللا صلة هللا عليه وآله وسلم أ

قيمت فوقه قبة عالية تغطيها الفسيفساء
ُ
وحملت  املزينة باللون ألاخضر والذهبي فسميت القبة بذلك بقبة الصخرة. وقد اتخذت شكل بناء مثمن أ

من العقود نصف الدائرية تقوم على أعمدة قديمة ُجلبت من عمائر قديمة، ارتبطت فيما بينها عند رؤوس التيجان بأوتار خشبية  القبة على دائرة

كتاف، ضخمة، ويفصل بين الصف الدائري للعقود التي تقوم عليها القبة واملثمن الخارجي للبناء كله مثمن من العقود التي تقوم على ألاعمدة وألا

قيمت من أجله وهو وقد ظل تخ
ُ
 في العمارة العربية الاسالمية في عصورها املختلفة حيث ان تصميمها يحقق الهدف الذي أ

ً
طيط قبة الصخرة فريدا

 تحويط الصخرة املقدسة بالحرم الشريف

 املسجد ألاقص ى:

نشأ في عهد الخليفة عمر بن الخطاب )رض(، في موضعه مصلى من 
ُ
هـ(، ثم بناه 78الخشب سنة ) كان املسجد الجامع ألاقص ى قد أ

  هـ(61هـ( حسب رواية املقدس ي أما ابن ألاثير فيذكر ان بناءه قد تم في عهد الوليد بن عبد امللك سنة )81الخليفة عبد امللك بن مروان سنة )

عيد ب
ُ
ناؤه في عهد الخليفة العباس ي محمد ويتألف بيت الصالة في هذا الجامع من عدة بالطات طويلة على جدران القبلة، وقد تهدم هذا الجامع وأ

قيمت مساجد جامعة في أنحاء مختلفة من الدولة العربية الاسالمية في العصر ألاموي نذكر منها: املسجد الجامع في القيرو
ُ
ان وجامع املهدي، وقد أ

حران، واملسجد الجامع باالسكندرية الزيتونة بتونس، واملسجد الجامع بواسط ومسجد قصر الحير الشرقي، ومسجد بصري، واملسجد الجامع ب

  املعروف بجامع ألالف عمود وغيرها

: املنشآت املدنية:
ً
 ثانيا

 أظهرت آلاثار ألاموية من القصور التي أنشأها الخلفاء ألامويين تجاوزهم استخدام الزخرفة الى استعمال التصوير، وقد تجلى في بناء هذه 

وانجذابهم نحو البادية حيث الاستمتاع بهدوء الصحراء والاستمتاع فيها بالراحة، لذا أقام خلفاءهم معظم القصور ميل ألامويين ألاصيل الى الفن 

نسب الى هشام بن عبد امللك قصر خربة املفجر الذي يقع على بعد ثالثة أميال شم قصورهم على حافة البادية
ُ
 ومن القصور التي ت

ً
ال أريحا قريبا

 شت من البحر امليت
ً
 على أحد جدران القصر، كما ُينسب الى الخليفة نفسه وكان قصرا

ً
 تزدان جدرانه برسوم آدمية، وُيالحظ اسم هشام مسجال

ً
ويا

 جنوب غرب تدمر، وقد ُعثر في أطالله على نقود عربية وتماثيل من النوع التدمري الروم
ً
كما ان  انيقصر الحيرة الغربي الواقع على بعد أربعين ميال

 هناك بقايا قصر يس
ً
 شمال شرقي تدمر ُينسب بناؤه الى هشام بن عبد امللك ايضا

ً
سب الى  مى الحير الشرقي ويقع على بعد أربعين ميال

ُ
كذلك ن

 يقع على حمام
ً
 من عّمان، وهو بناء صغير نسبيا

ً
وقاعة  الخليفة الوليد بن عبد امللك القصر املعروف بقصير عمره الذي يقع على بعد خمسين ميال

فذ على الجانب الجنوبي منها غرفتان من الجانبين أشبه باملخدعين، وقد ازدانت أرض الغرف والقاعة بالفسيفساء التي تمثل زخارف لالستقبال، تن



ور نباتية، أما الغرف ألاخرى فكانت مكسوة بالرخام، وتزدان جدران الغرف بصور ملونة من النوع املعروف بالفريسكو، وكذلك ازدان الحمام بص

 .  ة وحيوانيةملونة آدمي

 

 اسباب سقوط الدولة ألاموية

رؤرخين لقـد تباينــت الاراء حــول تفســير الاســباب الرئيســة التــي أدت الــى تــداعي الحكــم الامــوي بســرعه ولــم يملــ ي عليــه الا حــوالي قــرن مــن الــزمن فمــن املــ

دعوة العباسـية التـي أنتشـرت فـي خراسـان كانتشـار النـار فـي من يعزو أسباب نهاية الامويين ونهاية حكمهم الى عامل واحد سياس ي الى درجة كبيرة وهو ال

بــون الهشــيم ثــم توســعت وامتــدت غربــا باتجــاه منــاطق نفــوذ الامــويين الــى العــراأ وبــالد الشــام . وبعــدها أخــذ العباســيون اصــحاب الرايــات الســود يتعق

 اخر خلفاء بني أميه مروان بن محمد مع فلوله املهزومة .

اخر خلفاء بني امية وهو مطارد اليلوي على ش يء واليستطيع مقاومة هذا التيار العباس ي الجارف فاضـطر الـى الفـرار الـى مصـر  ويصور انصار هذا الراي

م وقتلـه علـى 114هــ  707حيث ادركته الجيوش العباسية بقيادة عبد هللا بن علي العباس ي واخيه صالح بن علي العباس ي الى أن ظفر به في مصر عام 

ذلك تظهر هذه القصـه التاريخيـه ان الحكـم الامـوي قـد تـداعي بسـرعه التصـدأ ، بعـد ان كـان يتمتـع بقـوة عسـكرية جعلـت سـلطته تمتـد يد صالح . وب

 شرقا حتى نهر سيحون وجيحون والهند والسند وغربا حتى املغرب العربي والاندلس .

تمثــل بــالثورة العباســيه ومــا عملــه الــدعاه العباســيون مــن اعمــال بغيــه وفــي مقابــل ذلــك فــأن هنــاك تفســيرا اخــر اليقلــل مــن أهميــه العامــل السياســ ي امل

 –سياســـية  –تقويـــه رول النقمـــه والعـــداء للبيـــت الامـــوي قـــد تـــداعي البيـــت الامـــوي بهـــذه الســـرعه انمـــا يرجـــع الـــى عـــدة عوامـــل اهمهـــا عوامـــل داخليـــه 

 يه تتعلق بماكنه الدوله الاموية ادار  –اجتماعيه 

خيــر تفسـيرهم بــالقول أن قصـة هــروب الخليفـة مــروان بـن محمــد أخـر خلفــاء بنـي أميــة ومطاردتـه فــي كـل مكــان مـا هــي فـي الحقيقــة ويعـزز أنصــار الـرأي الا 

الا  الاصورة واضحة للتفتت الذي كان يسري في جسم الدولة املريض منذ اكثر من نصف قرن . ومـا نجـال الـدعوة العباسـية وجمـع املرؤيـدين والانصـار 

اغ لهــذا التفتــت الــذي أصــاب جســم الدولــة العربيــة التــي دخلــت مــن قيــادة سياســية تتمىــ ى ورول ذلــك العصــر ، وعلــى هــذا انتقــل حالــة مــن مــلء الفــر 

 الحكم من أسرة عربية اموية الى أسرة عربية عباسية .

ليمنيـــة هـــي فـــي حقيقـــة امرهـــا عوامـــل ولـــذلك فمـــن املمكـــن القـــول ان العوامـــل الاخـــرى السياســـية والاجتماعيـــة الخاصـــة بـــال زاع القبلـــي بـــين املضـــرية وا

، الحركـات العلويـة املناهضـة  املشـاكل السياسـية )  اكنـه الاداريـة لفاخالفـة الامويـة نتجت بشكل رئيس ي مـن هـذا التنـاقض الاداري السياسـ ي املتعلـق بامل

 الدعوة العباسية ، التناقضات الاجتماعية ، والية الحجاج الثقفي ................. ( 
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