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:امللخص

تبحث هذه الدراسة التارخيية يف أحوال أول أسرة عربية حاكمة، فتحاول أن ترسم صورة مقربة حليـاة األسـرة   
.األموية ، من الناحيتني االجتماعية و االقتصادية

فمن الناحية االجتماعية، حتاول هذه الدراسة استقصاء حياا االجتماعية من حيث العالقات األسرية بـني أفـراد   
البيت األموي احلاكم، فترصد العالقات داخل األسرة الواحدة من جهة، ومن جهة أخرى بني فروع البيت األموي، 

ياة اخلاصة، وتعرج الدراسة على طبيعة التنشئة ورعاية األبنـاء،  كما تنظر يف مكانة املرأة عند بين أمية، ودورها يف احل
.متتبعة طرق ووسائل تعليمهم وتربيتهم إلعدادهم إما لوالية العهد أو اإلمارة

، وضـروب  اللباس، والطعـام وأمور، كحياة االس، لألموينيكما مل مل الدراسة بعض مظاهر احلياة اخلاصة 
طبيعة التحول الذي عرفته األسرة العربية عموما، واألموية خصوصا، منذ منتصـف القـرن   التسلية، من اجل معرفة

.األول اهلجري

ومن الناحية االقتصادية؛ تتبعت الدراسة املوارد املالية لألسرة، وسبل إنفاقها، مبينة أن األسـرة العربيـة تطـورت    
مية، وحالة الرخاء اليت سادت يف ايـة القـرن األول   اقتصاديا تبعا لتطور مستوى املعيشة، نتيجة الفتوحات اإلسال

اهلجري، كما عنيت الدراسة بنشاطات األسرة األموية احلاكمة االقتصادية من امتالك لألراضي، وممارسـة الزراعـة   
.والتجارة، الشيء الذي وسع من نفوذ أفرادها ومكنها من احتالل موقع متقدم يف هرم اتمع العريب آنذاك



RESUMEE

Cette étude Historique met la lumière sur les deux  deux volets, social et
économique propre à la première dynastie arabe (omeyade).

La présente étude met en valeur les relations intrinsèques entre les membres  de
la même famille et les convergences aussi que les divergences entre les différentes
branches de la dynastie.

Le rôle de la femme a pris une grande place dans la vie privée matérialisant  dans
l’éducation des générations nonante (enfants) en leur inculquant les préceptes du
commandement et les préparant a devenir  kalif ou gouverneur.

L’étude na pas omis  la vie quotidienne des omeyades, entre autre, les arts
littéraires, culinaires ,et les différentes distractions voulant aussi brosser un tableau
sur le mode de vie  des arabes en général et les omeyades en particulier aux
milieux du 1er siècle de l’hégire.

Dans le volet économique l’étude a comptabilise l’origine des revenus leurs
dépenses démontrant que le niveau de vie  des familles arabe a connu  une
prospérité du aux enquêtes et a l’évaluation al  fin  du 1er siecle de hégire.

Notamment ; cette étude montre l’intérêt de la famille gouvernante a soctroyer
les terres et les biens comme elle a investi dans les échanges commerciaux  afin de
ce faire une place  haute notoriété parmi les autres dynasties arabes , et se projeter
au haut de la pyramide sociale arabe.



ABSTRACT

This histororic study reports the social and economic aspects of the
first arabic dynasty (Omeyads), it stresses the importance of their
social life as far as the family relation ship, specially between the
family members of the Omeyads rulers.
Woman has also taken a very important place in the Omeyad’s

private life especially in teaching and preparing the new generations
to be good futre rules.
The study hasn’t forgotten some aspects of the Omeyad’s private

life such as; life of councils,clothing, food and the ways of
entertainment, to know the transformation nature of the Arabic
family in general and specially of the Omeyad’s since the half of the
first century AD.
Economically, the study has treated the financial ressours of the

family and the ways of expences, showing that the Arabic family has
developed economically thanks to the Islamic exodus, it has also
interested in the economic activities of the governing Omeyade’s
family notably in possessing lands, and practicing agriculture and
commerce wich enhanced and developed its political position among
the arab’s world in that time.
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