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  المس�ح�ة الد�انة ت�اعأل  الرومان األ�اطرة اضطهاد

  اند�شة دمحم أحمد .د

 لهــا، امتــداداً  وتعــد الیهود�ــة، الد�انــة أحضــان فــي نشــأت ســماو�ة د�انــة المســ�ح�ة

 زمــن فــي -الســالم عل�ــه- مــر�م ابــن ع�ســى المســ�ح رســالتها مبلــغ یــد علــى ظهــرت وقــد

 المســ�ح الســید هللا رفــع وعنــدما )1()م14- م.قAugstus) (27 -أوغســطس( اإلمبراطــور

 مــن الـرغم وعلـى ،)2(والعشـر�ن المائــة عـددهم یتجـاوز ال ،ِقّلـة �ــه آمنـوا الـذین أت�اعـه �ـان

 قــ�ض حیــث مــنهم العــذاب أشــد لقــوا حیــث( الیهــود قبــل مــن لــه تعرضــوا الــذ� االضــطهاد

 ازدادوا قــد أنهـم لـه تعرضـوا الــذ� االضـطهاد نتیجـة ف�انـت) آخــرون  ومـات �عضـهم علـى

 .)3( بدینهم للت�شیر وث�اًتا قوة

 الط�قــات مختلــف واعتنقتهــا والشــعوب، األمــم بــین االنتشــار فــي المســ�ح�ة بــدأت

ــــدأ ،)4(االجتماع�ــــة ــــدعاة و� ــــر أصــــحاب الرومــــان بــــین رســــالتهم بنشــــر المســــ�حیون  ال  أكب

 �ــل مـع الـدیني التســامح س�اسـة یت�عـون  هــؤالء �ـان إذ الوقـت، ذلــك فـي وثن�ـة إمبراطور�ـة

 �انــت حیــث ح�مهــا، تحــت المنطو�ــة الوال�ــات �ــل بهــا تــدین التــي والمعتقــدات، الــد�انات

 لهــا التا�عــة الوال�ــات مــن وتتســرب تــأتى التــي الدین�ــة المســتجدات الســتق�ال مســتعدة دائمــاً 

 مــن األولــى الســنوات فــي المســ�ح�ة الد�انــة انتشــرت ولهــذا الــد�انات، بــین التمــازج ف�حــدث

 المسـموح الیهود�ـة الد�انـة عـن جدیـدة نحلـة مجـرد ألنهـم ،�عادوهـا لـم الرومـان ألن نزولها

)5( الرومان�ة اإلمبراطور�ة في رسم�ا بها
. 

 :المس�ح�ة انتشار أس�اب

 انتشـارها سـرعة على ساعدت التي الممیزات من �العدید المس�ح�ة الد�انة تمیزت

 عــن ف�ــه دائــم و�اتحــاد مصــلوب، ببخــار واإل�مــان المســ�ح الســید فقصــة ،الوقــت ذلــك فــي

                                                             
   جامعة مصراتة –�ل�ة اآلداب  –قسم التار�خ  
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 التعــال�م أن ال�ــاحثین أحــد و�ــر�  قلــو�هم، النــاس مــن اختطــف قــد المقدســة ســراراأل طر�ــ�

 قصــة فاقــت وقــد ،)6(وم�ــان زمــان لكــل صــالحة و�أنهــا الدائمــة �المرونــة تتمیــز المســ�ح�ة

 مقــدس �تــاب مــن مســتمدة أنهــا �مــا آنــذاك، المعاصــرة الدین�ــة القصــص ومعجزاتــه الســید

 یرجـع �مـا ،)7(أخـر�  لطائفـة ولـ�س ال�شـر لجم�ـع سماو�ة د�انة فهي وتفسیره، فهمه �سهل

 الـذ�)  )Pauls بـولس القـد�س إلـى األول المقـام في المس�ح�ة الد�انة انتشار في الفضل

  .)8( الكاثول���ة سة�الكن دعائم وأرسى المس�ح�ة، والفلسفة الالهوت قواعد وضع

 ذو�  من والمثقفین المف�ر�ن استقطاب في اإلمبراطور�ة في الوثن�ة الد�انة فشلت

 والع�ادات اإلمبراطور ع�ادة في تمثلت التي( – الوثن�ة في یجدوا لم والذین الحر، الف�ر

 نحو یتجهون  ف�انوا والمعرفة، للف�ر المتعطشة ونفوسهم عقولهم �ش�ع ما) األخر� 

 المجتمع داخل لها �بیراً  نجاحاً  تحق� أن استطاعت التي الشرق�ة والعقائد الع�ادات

 فقدوا قد الرومان�ة اإلمبراطور�ة داخل الناس �ان المس�ح�ة ظهور مع ولكن ،)9(الروماني

 التي الشرق�ة الع�ادات في حتى العزاء یجدوا لم �ما الوثن�ة، وعقائدهم �آلهتهم ثقتهم

 دین نحو أمالهم فاتجهت التوحید، من �س�طاً  شیئا لهم حققت والتي لهم ع�ادة اتخذوها

 المس�ح�ة م�اد� عن سمعوا �عدما وخصوصا رغ�اتهم لهم �حق� ر�ما الذ� المس�ح�ة

  .)10(المس�ح السید عنه قال الذ� الخالص إلى تدعو

 �انت فقد المتعارضة الدین�ة المعتقدات بین التوفی� �عمل�ة المس�ح�ة قامت

 الیهود�ة مثل األخر�  الع�ادات في موجوداً  �ان ما مع متشابهة وطقوسها معتقداتها

 عرفت الد�انات هذه ف�ل اإلغر�� و�الد فارس و�الد مصر في �انت التي والوثن�ة

 اإلنسان�ة واألخوة والخالص، والتعمید، المقدس القر�ان وتناول ،ثوال�ع الموت: مفهوم

                                                             
 ،من �عد الطرسوسي، �شاؤول یدعى و�ان یهودیین، أبو�ن من م10 عام في طرسوس ولد بولس 

 �عده العدید من إذ المس�ح�ة، تأس�س في �بیراً  دوراً  لعب فقد المس�حي، التار�خ رجال أشهر

 :ینظر للمز�د �عده، أهم�ة األكثر الشخص وهو تأس�سها، في المس�ح للسید شر��ا ال�احثین
The Oxford Classical Dictonary, Oxford 1996,p.1128. 
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 وهو ،شيء عل�ه یخفي ال والذ� ،الیهود إله هو المس�ح�ة إله أن �ما هللا، أبوة تحث

 المس�ح�ة و�ظهور) الیهود قول حسب( مختار لشعب وقدرته وحدانیته في صمد فرد

)11(فذة تار�خ�ة شخص�ة �ان) السالم عل�ه( ع�سى وأن ال�شر، �ل لوه�ةاأل شملت
.  

  :المس�ح�ة الد�انة ت�اعأل  الروماني االضطهاد أس�اب

ـــــة ســـــماحة مـــــن �ـــــالرغم  أنهـــــا إال والمح�ـــــة، �الســـــالم ومناداتهـــــا المســـــ�ح�ة الد�ان

 تمــــرد حر�ــــة إ�اهــــا معتبــــر�ن الرومــــان، األ�ــــاطرة قبــــل مــــن اضــــطهاد موضــــع أصــــ�حت

 اإلمبراطور�ـة أرجـاء معظـم فـي ألت�اعهـا شـدیدا تن�ـ�ال لـذلك فلقیت الدولة، على وعص�ان

  .)13(س�اس�ة أو أخالق�ة إلى فترجع االضطهادات أس�اب أما ،)12(الرومان�ة

 ومناف�ة �اآلداب، مخلة أعمال على تنطو�  نهاأ على المس�ح�ة إلى ینظر �ان

)14(المجتمع تقو�ض على تعمل و األمن، تهدد نهاأو  لألخالق،
،
 رسالة من ذلك و�تضح 

:  �قول إذ) Pliny( بلیني وال�ه إلى) مTraianus) (98-117 (تراجانوس اإلمبراطور

 �الحسنى إلیهم تحدثت أن �عد القرابین تقد�م عن وامتنعوا مس�حیون، إل�ك جاء إذا"

)15(عنهم التفت�ش على تصر أن إال ین�غي ال أنه غیر مجراه، القانون  یتخذ أن فالبد
.  

 مناقضا اتجاها واتخذوا الح�ومة، في العمل المس�حیین من �بیر عدد رفض

   الدولة داخل دولة تكو�ن یر�دون  �انوا لو �ما یبدون  جعلهم مما الدولة لقوانین

)(State Within The State، آللهة �ع�ادة تقوم �انت الدولة أن حالة في هذا 

(Pax Deorum)اإلمبراطور وتقد�س
)16(

.  

 �طائفـة الرومـان األ�ـاطرة نظـر وجهـة مـن األمـر بدا�ـة فـي المسـ�حیون  ظهـر لقـد

 الســر�ة، �اجتماعــاتهم خاصــة ذلــك بخــالف ظهــروا مــا ســرعان ولكــن الیهــود، طوائــف مــن

 أ�ـــــام أول األحــــد واتخـــــاذهم الرومان�ــــة الح�ومـــــة ووظــــائف �الجند�ـــــة االلتحــــاق ورفضــــهم

 لآللهـة القـرابین تقـد�م رفضـوا �مـا أخـر�، عقیدة �أ�ة إ�مانهم وعدم السبت، ول�س األسبوع

 أنهــا علــى الرومــان إلیهــا فنظــر الفقیــرة الط�قــات بــین انتشــرت وألنهــا اإلمبراطــور، وتقــد�س
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 اإلمبراطور�ـــة تحـــاول مـــا خطـــرأ وهـــذا الدولـــة داخـــل دولـــة إقامـــة و�ر�ـــدون  اجتماع�ـــة ثــورة

 . )17(ومحار�ته عل�ه القضاء

 �ـــــالنظم االلتـــــزام رفـــــض فـــــي المســـــ�حیون  بـــــدأ ولكـــــن اإلمبراطـــــور، تماثیـــــل أمـــــام

 و�انـــــت نبـــــذها، إلـــــى النـــــاس ودعـــــوا اإلمبراطور�ـــــة فـــــي الســـــائدة واألخالق�ـــــة االجتماع�ــــة

 أثـار ممـا األرض تحـت سـرادیب أو القبـور بین سواء خف�ة أماكن في سراً  تتم اجتماعاتهم

ــــــة شــــــبهات ــــــأنهم نحــــــوهم اإلمبراطور�  علــــــى والتــــــآمر للثــــــورة تــــــدعو شــــــعائر �مارســــــون  �

 إثــارة علــى معــه التعــاون  ورفضــهم المجتمــع مــن وانســحابهم انعــزالهم وأد� اإلمبراطور�ــة،

 الشـــبهات هـــذه إشـــاعة فـــي الیهـــود ســـاعد وقـــد فیهـــا یتواجـــدون  �ـــانوا التـــي المـــدن غضـــب

 .)18(واالتهامات

 أص�ح - قصیر وقت في حققته والذ� – للمس�ح�ة والواسع السر�ع االنتشار نإ

  ترتول�انوس ص�حة في ینع�س االنتشار وهذا ،)19(اإلمبراطور�ة وحدة یهدد خطراً  �مثل

) (Tertullianus)160- 240 إال نخل� لم نحن" :قال عندما م197 عام الشهیرة )م 

 عام في للرومان موجه له آخر قول وفي ،)20("م�ان �ل نمأل أص�حنا ذلك ومع ال�ارحة

 لكم نترك وال وساحاتكم و�یوتكم مدن�م نمأل نحن وها ال�ارحة ولدنا:" ف�ه �قول م222

  .)21("معابد�م غیر

 الشعب و�ص�ح ،)22(المس�ح�ة إلى أس�ابها فینسبوا مصی�ة �العالم نزلت �لماو 

 التیبر م�اه فاضت إذا:"ترتول�انوس ف�قول اآللهة، غضب إلى ذلك و�ّرجع الروماني

                                                             
 ترتول�انوس فلور�نوس سبتمیوس(Septimius Florens Tertullinus)  ولما فیها، قرطاج وتعلم في ولد 

 �المحاماة، فیها واحد عاما وعمل واألدب، ال�الغة ودرس روما، إلى سافر الطوق  عن شب

 مؤلفات عدة ووضع عظ�مًا، دفاعا المس�حیین عن دافع وقد والالتین�ة، اإلغر�ق�ة یتقن �ان

 الرومان، أید� على االضطهاد ألوان من �المس�حیین ألم ما ف�ه تناول الدفاع �تاب منها

 The Oxford Classical-:ینظر للمز�د والفالسفة، الوثن�ة ف�ه األمم هاجم إلى و�تاب

Dictionary ,P. 1487.  
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 عن السماء توقفت أو الحقول، إلى النیل م�اه تصل لم إذا أو روما، مدینة أسوار و�لغت

 أو المجاعات، من مجاعة وأحدثت زلزالها، األرض زلزلت إذا أو مدراراً  المطر ترسل أن

 إلقاء إلى تدعو جانب �ل من الص�حات ارتفعت الطواعین، من طاعون  انتشر

 روا�ة حسب للمس�حي یوجه الذ� المستمر التعبیر وأص�ح )23( "األسود إلى المس�حیین

  .)24("الوجود في لك ح� ال: " ترتول�انوس

 الروماني، الج�ش في مجسدة �انت التي العنف ظاهرة ضد المس�حیون  �ان

 قرارات لرفضهم تمرد عناصر �مثلون  أص�حوا فإنهم تنصروا قد الجنود من الكثیر وألن

 م295 عام ماكس�مان الجند� قاله ما ذلك على مثال أبرز ولعل األبر�اء، وحرق  القتل

 شراً  عملأ  أن �م�ن ال الجند�ة، في خدمأ أن �م�ن ال"  :العس�ر�ة للخدمة اقتید عندما

 .)25("مس�حي فأنا

 وتشتیت المس�ح�ة على القضاء الرومان األ�اطرة قرر لغیرها أو األس�اب ولهذه

 المرتدین عدد من لإلكثار ترمي �انت التي) 26(اإلمبراطور�ة، وحدة أجل من المس�حیین

 األس�اب أهم أحد �ان الدیني االضطهاد إن الحق�قة في ولكن ،)27( الضحا�ا من بدل

   .المس�ح�ة انتشار على ساعد الذ�

 .الرومان األ�اطرة عهد في اضطهادات من �المس�حیین حل ما استعراض یتم واآلن
 

  (Nero 44-68)اإلمبراطور نیرون  -

) (Nero Claudius Caesar) 1صـورة( ق�صـر �الودیـوس نیـرون  اإلمبراطـور هـو

 اإلمبراطـــور و�عــد ،)28(م 68-44 بـــین مــا الفتـــرة فــي الرومان�ـــة اإلمبراطور�ــة ح�ـــم تــولى

 للحر�ــ� راجــع فإنــه االضــطهاد ســبب أمــا ومعتنقیهــا، المســ�ح�ة اضــطهد مــن أول نیــرون 

 فمــا والــدمار الخـراب مــن ��ثیــر أصـابها والــذ� م 64 عـام رومــا مدینــة لـه تعرضــت الـذ�

  . )29(�المس�حیین التهمة إلصاق إال نیرون  على �ان
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 مـن ضـخمة أعـداد علـى �ـالموت وح�ـم ،وأفظعهـا التعـذیب أنـواع أ�شـع مارس فقد

 ولـــف المســـ�ح، �عقو�ـــة الســـخر�ة فـــي معانـــاإ �عضـــهم صـــلب الوســـائل، �أ�شـــع المســـ�حیین

 األلعـاب مسـرح فـي المسـعورة للكـالب وألقـوا الضار�ة، الحیوانات جلود في خرآلا �عضهم

 النــار أشــعلت عنــدما ،اإلمبراطور�ــة الحــدائ� فــي لــ�ال، ذروتهــا المأســاة و�لغــت الر�اضــ�ة،

 �ضــیئون  الصــنو�ر، أعمــدة فــي وســمروا ،الز�ــت أو �القــار دهنــوا أن �عــد المســ�حیین، فــي

 علیهــا مرســوم الشــ�ل غر��ــة ث�ــاب فــي نیــرون  شــوهد بینمــا ،الجمــاهیر لتســل�ة �المشــاعل

  .)30(عر�ته ق�ادة في �فنه مت�اه�ا س�اق جواد

 بدا�ة هذا و�ان المقدسة، و�التران�م �الترحاب الموت المس�حیون  استقبل

 نأو  أزف، قد الق�امة یوم أن �عتقدون  �انوا الذین األوائل، للمس�حیین الرومان اضطهاد

 إلى هذا أد� ثم ومن الضالل، في الغارق  العالم ذلك على تأتي سوف الموقدة هللا نار

  .)32(بولس القد�س االضطهاد هذا ضح�ة راح وقد ،)31(بهم الحرائ� إشعال تهمة إلصاق

 المسـ�حیین، مـن اآلالف ضـحیتها وراح وضـار�ة عن�فـة االضـطهادات هذه �انت

 هـــذه قـــاوم مـــن هـــو نیـــرون  أن تجـــدون  وفیهـــا ســـجالتكم، أفحصـــوا: " ترتول�ـــانوس ف�قـــول

 مــن جم�ــع فــي قســوته ســموم ثینفــ بــدأ ،الشــرق  �ــل خضــعأ أن �عــد وأنــه ســ�ما التعــال�م،

 �سـتط�ع �عرفـه مـن �ل ألن ،�هذا شخص ید� على تعذیبنا ��ون  أن لنفخر وٕاننا بروما،

  .)33("جدا سام�ا �ان إذا إال شي أ� �شجب لم نیرون  أن یدرك أن

 ) م 81-96( (Domitianus)دومیت�انوس( اإلمبراطور -

 اإلمبراطــــور شــــق�قه وفــــاة �عــــد) 2 صــــورة( م 81 عــــام اإلمبراطور�ــــة ح�ــــم تــــولى

 واعتبـر) 35(م90 عـام فـي المس�حیین اضطهاد في بدأ ،)34()م Titus) (79-80-تیتوس(

 ومــن �ــالموت، المســ�حیین مــن �ثیــر علــى وح�ــم الدولــة، ضــد جر�مــة المســ�ح�ة اعتنــاق

 �عضــهم نفــي �مــا ،(Flavius Clemen) �ل�میــنس فالفیــوس القنصــل أقر�ائــه قــربأ بیــنهم

 اســـــمها و�ـــــان ،�ل�مـــــنس فالفیـــــوس زوجـــــة نفـــــي �مـــــا ،)36(ممتلكـــــاتهم وصـــــادر خـــــر،اآل
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 الظـن وأغلـب تیتـوس، شـق�قه بنـات إحـد� الوقت نفس في وهي) Domitlla – دومالیت�ال(

 تبنـت ألنهـا اعتنقتهـا، قـد تكـن لـم وٕان ،سـراً  المس�ح�ة الشعائر تمارس �انت دومالیت�ال أن

   .)37(المدینة من نفیها دومیت�انوس اإلمبراطور قرر ولهذا الرومان، المس�حیین قض�ة

 علیهم الح�م جراء منهم الكثیر مات ن و المس�حی لق�ه الذ� للتعذیب نتیجة

 نأو  سب� التي األوامر �ل وألغى لهم اضطهاده عن تراجع اإلمبراطور ولكن �اإلعدام،

 المس�حیین الكتاب أحد وصفه وقد ،)38(ذلك ینفذ أن قبل مات أنه غیر �حقهم، أصدرها

 .)39(الطغاة ثاني �أنه

  ) م 98-117( – Traianus) –تراجانوس ( اإلمبراطور -

 المس�ح�ة أن �علن روماني إمبراطور أول) 3صورة( تراجانوس اإلمبراطور �عد

 وقد السر�ة، والجماعات الهیئات ضد الصارمة التشر�عات أح�ا �ذلك محرمة، د�انة

 السر�ة، اجتماعاتهم �منع أمر لهذا النوع، هذا من الدین�ة المس�حیین اجتماعات اعتبرت

  . )40(اإلمبراطور لتمثال القرابین تقد�م رفض من عدمأ و 

 هذه على المس�حیین، رعا�اها مع تعاملها في تسیر الرومان�ة الدولة ظلت

 الدولة، قرار على و�ناء الزمان من قرن  من ألكثر تراجانوس استنها التي القوانین

 وجه على ومصر وفلسطین سور�ا تأصاب وقد عن�فة، الضطهادات المس�حیون  تعرض

 أنطاك�ة أسقف غناطیوسأ  القد�س على ح�م م107 عام وفي منها، الكثیر الخصوص

  .)41(الكولوسیوم في الضار�ة للوحوش ُلقيأو  روما، إلى وأرسل �الموت،

 ��تب تراجانوس اإلمبراطور جعل االضطهادات عنفأ  أمام المس�حیین صمود

: له قائال لآللهة القرابین �قدموا لم المس�حیین هؤالء �أن أخبره عندما بلیني وال�ه إلى

 .)42("وجدوا نإ �عاقبوا بل عنهم، ی�حث إال یجب"
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  )م 161-180( Marcus Aurelius) -أور�لیوس مار�وس( اإلمبراطور -

ـــــرز مـــــن )4 صـــــورة( أور�لیـــــوس مـــــار�وس �ـــــان ـــــل أب ـــــاطرة وأنب  اإلمبراطور�ـــــة أ�

 �انـــت فلســـفته لكــن ،)44(الرواق�ـــة �الفلســفة آمـــن �طب�عتــه فیلســـوفا �ــان فقـــد ،)43(الرومان�ــة

 الغیــرة وشــدید مح�ــا �ــان إذ المضــطهدة، الفئــة مــع یتســاهل لــم المســ�ح�ة، لفلســفة مغــایرة

ـــن علـــى ـــم فهـــو ،)45(للمســـ�حیین الشـــدید �رهـــه �فســـر مـــا وهـــذا الرومـــان، دی  عـــن یلحـــ� ل

  .)46(الساخر العناد صفة غیر المس�حیین

 الوثنین، الفالسفة لرغ�ة امتثاله عن اً ناتج �ان اضطهاده أن ف�ه الشك مما

 لألوامر إصغائهم عدم مثل المس�حیون، أولئك �عمله �ما له الش�و�  عن اكتفوا ما الذین

 عام الضطهادهم مشددة إجراءات بذلك فاتخذ السر�ة، االجتماعات �منع الصادرة

 لقوها التي السیئة للمعاملة �اإلضافة واالحتقار، لل�غض خاللها تعرضوا حیث م161

 �انوا نهمأ لدرجة منهم، االقتراب یجوز وال نجس قوم اعتبروهم الذین الوثنیین قبل من

 وذلك علنا العذاب أنواع �ل علیهم و�مارسون  العموم�ة المحالت دخول من �منعونهم

  .)47(و�قوة عل�ه محافظین �قوا الذ� إ�مانهم عن یتراجعوا لكي

 بجنو�ي وفین�ا لیون  �نائس تعرضت م177 عام في اإلمبراطور هذا ح�م تحت

 �ارتكاب المس�حیین سادتهم اتهام على ن و الوثنی العبید ُأجبر لقد شدیدة، لتجر�ة فرنسا

 تبر�ر ذلك من القصد و�ان القوانین، �موجب الدولة في محرمة �انت قب�حة، رذائل

 �ماناً إ أظهروا المس�حیین أولئك ولكن المس�حیون، بها استهدف التي األل�مة العذا�ات

  .)48(مذهالً  وث�اتاً  عجی�اً 

 فرنســا( الغــال �ــالد فــي حــدث الــذ� االضــطهاد هــذا ضــحا�ا مشــاهیر مــن نــذ�ر

ـــــة  والعـــــذراء التســـــعین، ســـــن فـــــي شـــــیخا و�ـــــان ،)Pothinus( بوثنیـــــوس األســـــقف) الحال�

 ال�شـــر، قـــدرة تفـــوق  احتمـــال قـــوة أظهـــرت ،ةعبـــد أمـــة وهـــي ،التـــي) Blandina( و�النـــدینا

 قســـوة احتمـــل الـــذ� )Ponticius –بونت��ـــوس( والصـــبي افترســـتها، لـــوحش ُألقیـــت وأخیـــرا

 الطرقـات مـألت التـي الضـحا�ا ثثج أما ...سنة عشرة خمس عمره یتجاوز ولم ووحش�ة،
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 أعـــداء �قا�ـــا مــن األرض تتـــنجس ال حتــى الـــرون، نهـــر فــي وذروهـــا الــدهماء أحرقهـــا فقــد

  . )49(اآللهة

 )م193-211( Septimius Severus)(س�فیروس سبت�میوس اإلمبراطور -

 فــــي للمســــ�ح�ة معارضــــاً ) 5صــــورة( ســـ�فیروس ســــبت�میوس اإلمبراطــــور ��ــــن لـــم

 برو�ولـوس رأسـهم وعلـى ،المسـ�حیین من اً عدد قصره في �ضم �ان حیث األمر، �ادئي

)Proculus( ، اراكــاال ابنــه أو�ــل أنــه إلــى �اإلضــافة� )(Caracalla )211-218إلــى) م 

 العاد�ـــــة وغیـــــر الســـــر�عة الز�ـــــادة �ســـــبب هـــــذا قـــــراره عـــــن عـــــدل ولكنـــــه مســـــ�ح�ة، ةمر��ـــــ

  .)50(للمس�حیین

 اآللهة �افة اتحاد إلى الدعوة في س�فیروس سبت�میوس اإلمبراطور بدأ لهذا

 ففي ،)51(المس�حي الزحف لمقاومة الحدیثة األفالطون�ة وتشج�ع واحد مجمع في الوثن�ة

 مس�حیین وضم غیرهم، ت�شیر المس�حیین �منع �قضي مرسوما أصدر م 202 عام

 السر�ة اجتماعاتهم نتیجة للدولة �النس�ة اً خطر  �مثلون  المس�حیون  بدأ إذ ،)52(جدد

  .)53(الع�ادات أ�شع �ممارسة واتهموا المؤلهة، روما وع�ادة األ�اطرة تقد�س ورفضهم

 وشمال مصر في �المس�حیین االضطهادات أشد حلت المرسوم، هذا �سبب

) Leonides( لیونید�س أبرزهم �ان والوعا�، الم�شر�ن من عدد ضحیتها راح أفر�ق�ا،

 في المفترسة الحیوانات إلى المس�حیین �عض ُألقى وقد ،)Origen()54( اور�جین والد

  .)55(والمدرجات السیرك وألعاب المصارعة م�ادین

  .)م Maximinus()235-238(ماكس�مینوس اإلمبراطور -

 المسـ�حیین �اضـطهاد) 6 صـورة( ماكسـ�مینوس اإلمبراطـور قام م 235 سنة في

 فعـل نـهإ :�تعلیـل قیـل وقـد وفلسـطین، رومـا فـي المس�حیین �راه�ة وتر�زت م�ان �ل في

 ســــــــ�فیروس الكســـــــندر اإلمبراطـــــــور ســـــــلفه لس�اســــــــة معارضـــــــته ســـــــو�  ءلشـــــــي ال ذلـــــــك

)Alexander Severus( )222-235 اإلضـافة المسـ�حیین، مـع اً متسـامح �ـان الذ�) م� 
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 إنـه: "  وقـال أرض قطعـة مـنحهم �مـا حقـوقهم، �امـل وأعطاهم روما في بهم اعترافه إلى

 أصـحاب �ملكـه أن مـن الصـور، مـن صـورة أ�ـة علـى الموضـع هـذا فـي هللا �عبـد أن خیر

 .)56("الحانات

 الوثن�ـــة اآللهـــة صـــور مـــع المســـ�ح صـــورة ماكســـ�مینوس اإلمبراطـــور وضـــع فقـــد

 أن تر�ـدون  �مـا"  المسـ�ح �لمـات شـعارًا، لنفسـه واتخـذ الرومـان، األ�ـاطرة و��ار المحب�ة،

  .)57(العامة والتماثیل قصره حوائ� على نقشها ،" بهم أنتم افعلوا ��م الناس �فعل

 آللهــة،ا أعـداء نحــو غضـ�ه ظهــارإ مـن الشــعب م�ـن للمســ�حیین اضـطهاده وفـي

 المســ�حیین، الــدین رجــال ضــد إجــراء اتخــذ الـزالزل، �عــض حــدوث ذلــك، علــى ســاعد وقـد

 .)58(قاس�ا بر�ر�ا للمس�حیین معاملته في اإلمبراطور هذا �ان فقد حال أ� وعلى

 )م 248-251(  Decius)(د��یوس  اإلمبراطور -

 اضطهاده بدأ حتى م 248 عام) 7صورة( اإلمبراطور�ة ح�م تولى أن ما

 وٕانزال ومالحقتهم المس�حیین على �الق�ض �أمر إمبراطور أول ف�ان ،)59(للمس�حیین

 أنحاء في األقال�م ح�ام لجم�ع وجهه م250سنة مرسوما وأصدر ،)60(بهم العقاب

 �لفهم مهما الوثن�ة الدولة د�انة إعادة ضرورة ف�ه علیهم �حتم الرومان�ة، اإلمبراطور�ة

 أن تثبت شهادة شخص �ل �قدم وأن ضدهم، التعذیب أنواع �ل یتخذوا نأو  األمر،

 خص�صاً  ُش�لت لجنة إلى الوثن�ة المعابد في اإلمبراطور �اسم القرابین بتقد�م قام حاملها

 عن منهم �بیرة أعداد ارتداد عنه فنتج ذلك، �فعل ال من �عدم بینما الغرض، لهذا

  . )61(وثنیون  أنهم تثبت التي الشهادات تلك اشتروا �عدما د�انتهم

 المســـ�حیین �عتبـــرون  ألنهـــم ،الجماع�ـــة اإل�ـــادة هـــذه الوثنیـــون  الكتـــاب �ـــارك وقـــد

ــــالوالء تــــدین ال هدامــــة جماعــــات  �الســــالم لت�شــــیرهم �الســــلب�ة واتهمــــوهم لإلمبراطور�ــــة، �

 فقـد المسـ�حیون  الكتّـاب أمـا ،)62(اإلنسـان �رامـة حسـاب علـى �ـان ولو حتى االستسالمي
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 لكتــانتیوس لق�ـه إذ والتجـر�ح، �الســ�اب عل�ـه وانهـالوا تمامــاً  مختلفـة زاو�ـة مــن إل�ـه نظـروا

)Lactantius( )240-320الــنجس �ــالحیوان )م  (Animalis Exsecratus)ألنــه وذلــك 

 . )63(اإلمبراطور�ة وال�ات في للمس�حیین الجماعي االستئصال عمل�ة ابتدع من أول

  )م253 -260( Valerianus)(فالیر�انوس   اإلمبراطور -

 لكن قصره، في منهم �ثیرون  �ان بل المس�حیین، مع متسامحا لط�فا ح�مه بدأ

 األساقفة من �طلب مرسوم صدر فقد ،)64(م 257 سنة المجن ظهر قلب ما سرعان

 منع تم �ما قرابین، تقد�م �نس�ة درجات ثالث أعلى أصحاب أ� والمطارنة، والقساوسة

 ونفي اعتقال عمل�ات إلى اإلجراء هذا وأد� المقابر، في واللقاءات القداسات إقامة

 �ان الذ� م، 258 سنة في التالي المرسوم مع األمر تفاقم ثم اإلج�ار�، �العمل وأح�ام

 على وهي الرومان�ة الدولة تضع مرة فألول ،للمس�ح�ة العداء طر�� على أخر�  خطوة

 تقد�م عن �متنعون  الذین ألولئك محددة عقو�ات المس�ح�ة الدین�ة �التر�ی�ة دق�قة معرفة

 یتم �ان فالقساوسة، االجتماعي، التدرج في الوضع حسب العقو�ة وتتحدد ،ابینالقر 

 أما وثرواتهم، ورتبهم مناصبهم �فقدون  �انوا والفرسان الشیوخ مجلس وأعضاء إعدامهم،

) 65(اإلج�ار�  والعمل الممتلكات مصادرة یتهددهم �انف للدولة اإلدار�ة �األعمال القائمون 

 روما، أسقفSixtus II)( الثاني س�ستوس الفترة تلك في ُأضطهدوا الذین أشهر ومن

Cyprien)( �بیر�ان والقد�س
)66(.  

 في ومات معهم حر�ه أثناء الفرس، ید في أسیراً  فالیر�انوس اإلمبراطور وقع

 في معه شر��اً  و�ان ،)م260-268( Gallienus)( ابنهجاللینوس وخلفه سره،أ

 منشوراً  وأصدر المس�حیین، مع تسامحا أظهر أنه جاللینوس إلى ینسب ومما ،)67(الح�م

                                                             
 ومثقفـاً  فل�سـوفاً  �عـد الالتین�ـة، الخطا�ـة تـدر�س مهمـة دقلـد�انوس إل�ـه أسـند رنبیـوس،أ تالمیـذ حـدأ هـو 

 سـنة المسـ�ح�ة اعتنـ� قسـطنطین، لكرسـیوس ابـن اإلمبراطـور معلمـًا ومشـرف وأص�حرائعًا، 

 The Oxford Classical -:ینظـر للمز�ـد المسـ�حي، الـدین عن ف�ه دافع �تا�ا وألف م،300

Dictionary, P. 811. 
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 مرسوم بین مرت السالم من فترة وسادت ،)68(بها مصرحا د�انة المس�ح�ة واعتبر بذلك

 التي االضطهاد وموجة م 260 عام جاللینوس اإلمبراطور أصدره الذ� التسامح

  .)69(دقلد�انوس اإلمبراطور �اسم ارت�طت

 ) م Diocletianus284(  دقلد�انوس اإلمبراطور -

 في ه�ذا وظل للمس�حیین، مسالما عهده) 8 صورة( دقلدیلنوس اإلمبراطور بدأ

 �ان جاللینوس، سلفه أصدره الذ� التسامح منشور �حترم لح�مه األولى سنة العشر�ن

 بل الدولة، في اإلدار�ین عدد جانب إلى المس�حیین، من قصره وضا�� خص�انه معظم

  .)70(مس�حیتین �انتا Valeria)( فالر�ا وابنته Prisca)( بر�س�ا زوجته أن قیل هذا من أكثر

 من المس�حیین مع الدیني التسامح س�اسة عن دقلد�انوس تحول أس�اب أما

 ترجع االضطهادات سبب أن یر�  ال�احثین �عض أن إال تحدیدها، �م�ن فال رعا�اه،

 تكون  �أن القوة من لها المس�ح�ة الكنس�ة أن ارأو  حیث الس�اس�ة، المستجدات إلى

 الك�ان یهدد مما دولة داخل دولة ستكون  وأنها الرومان�ة لإلمبراطور�ة خطیر منافسا

 العمل هذا �أن شك وال ت�اعها،أل المستمرة الز�ادة ذلك على �ساعدها وما لها، الس�اسي

 إلى الدین�ة إصالحاته أثناء عمل الذ� الح�م في هؤ شر�ا وال دقلد�انوس �ه �سمح لن

  .)71(اإلمبراطور م�انة إعالء

 تحـــت المســـ�حیین نحـــو س�اســـته غّیـــر دقلـــد�انوس اإلمبراطـــور أن �عضـــهم و�ـــر� 

ــــانوس( تــــأثیر ــــد�انوس نائــــب Galerianus) - جالیر� ـــــالش فــــي دقل ــــرولل�س وٕالــــى رق ـــــــــــــ  هی

)Hierocles( منطــــــ� علــــــى القائمــــــة المشــــــهورة الرســــــالة وصــــــاحب بیثین�ــــــا وال�ــــــة حــــــاكم 

ــد�انوس إلــى بهــا �عــث والتــي الجدیــدة األفالطون�ــة  فــي الحــال فــي الشــروع منــه طال�ــاً  دقل

 منــذ الرومــان بــین �بیــرة وشــعب�ة ســمعة �ســب قــد جالیر�ــانوس و�ــان المســ�حیین، تصــف�ة

  .)72(المس�ح�ة أعداء ألد من �الفعل و�ان الفرس على انتصاره

 الق�ـــام خـــالل مـــن وذلـــك م303عـــام الـــدیني �االضـــطهاد خـــاص مرســـوم فأصـــدر

 وحظــر المقدســة، الكتــب وحــرق  أمالكهــا ومصــادرة الوال�ــات أنحــاء �ــل فــي الكنــائس بهــدم
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 �ــانوا هم التــي مناصــب ومــن رتــبهم مــن المســ�حیین وجــرد شــعائرهم، لممارســة اجتماعــاتهم

 المسـ�حیین، العبیـد تحر�ـر حـرم �مـا المحـاكم، أمـام ش�اواهم عرض من ومنعوا یتقلدونها،

  .)73(طو�لة فترة للتعذیب تعرضه �عد عدمأ  المرسوم بتمز�� المس�حیین أحد قام وعندما

 وح�م ،)74(�حرقها لتقوم السلطات إلى المقدس الكتاب نسخ �ل بتسل�م مرأ �ما

 منهم المس�حیین أرغم �ما ،)75(واإلعدام �التعذیب المس�حي الدین رجال من العدید على

 �صدر العمل بهذا الق�ام یرفض ومن لآللهة، القرابین تقد�م �ضرورة التعذیب طر�� عن

 عنفاً  ازداد ما االضطهاد سرعان لكن ،)76(للغا�ة �شعة و�طر�قة �الموت عل�ه ح�م

 في دقلد�انوس قصر في أسبوعین ظرف في مرتین اندلع الذ� الحر�� �سبب ووحش�ة

 تهما وللحال قصیر، بوقت االضطهاد منشور صدور �عد �ق�م �ان حیث ن�قومید�ا

 هو حرقه ومحاولة الحر��، هذا بتدبیر المس�حیین وخدمه القصر موظفي جالیر�انوس

   .)77(أح�اء دقلدیلنوس وصهره

 نإ قیل صغیرة ثورات اندلعت المس�حیین ضد ضطهاداتاال لهذه نتیجة

 وقت سو�  علیها القضاء �ستغرق  ولم و�ا�ادو��ا سور�ا وال�ات في بها قاموا المس�حیین

 االضطهاد قرار أصدر إذ عن�فًا، جاء علیها دقلد�انوس اإلمبراطور فعل رد ولكن قلیل،

 بهم السجون  امتألت ولما السجون، في وٕایداعهم والكهنة ةساو القس على �الق�ض الثاني

 المس�حیین المسجونین عن �العفو واألخیر الثالث قراره أصدر لهم، م�ان هناك �عد ولم

 ح�م فیهم فینفذ یرفضون  الذین أما الرومان�ة، اآللهة إلى األضاحي تقد�م قبلوا ما إذا

  .)78(اإلعدام

 فیها تؤرخ الق�ط�ة الكنس�ة أخذت عهده في الدیني االضطهاد لضراوة نتیجة

   .)79(الشهداء �عصر العصر هذا وسمي م،284 سنة دقلد�انوس �عهد

 و�بدو �الذات، نومید�ا وفي أفر�ق�ا، في قاس�ا �ان الدیني االضطهاد أن یبدو

 تطبی� في وشدیداً  متعص�اً  وثن�ا �ان )Valer  Florus( فلوروس فالیر�وس الحاكم أن

 أذعنوا تقر��ا سافقةاأل �ل شدیدة، �قسوة نومید�ا قر�  ُعوملت لقد اإلمبراطور�، المرسوم
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 هذه ضح�ة ذهبوا الذین ومن ،)80(المقدس الكتاب نسخ وسلموا السلطات لمطالب

  (Theveste) ت�فست �ازل��ا في م305 عام ماتت التي �ر�سبینا السیدة داتااالضطه

 هؤالء أن إال وعنفه التعذیب ضراوة من الرغم على) 9 صورة( )81()حال�اً  ةت�س(

  .)82(الوثن�ة إلى والعودة الحر�ة عن الدین سبیل في الشهادة فضلوا قد المس�حیین

 وأدرك �ـــــالمرض، ُأصــــیب أن �عـــــد الح�ــــم دقلــــد�انوس اعتـــــزل م305 عــــام ففــــي

 المتزایــدة االضــطهادات هــذه مــن ُترجــى جــدو�  ال أنــه المــوت فــراش علــى وهــو جــالیرنوس

 فأصـدر الرومان�ـة، اإلمبراطور�ـة سـ�ان من جزءا �ش�لون  أص�حوا الذین المس�حیین على

 مـن �موج�ـه وصـار �المسـ�ح�ة اعتـراف أول �عتبـر الـذ� ،)83(م311سـنة للتسـامح مرسوما

  .)84(الدین�ة شعائرهم ممارسة المس�حیین ح�

 )Constantin( قسطنطین اإلمبراطور زمن الم�الد� الرا�ع القرن  أوائل ففي

 على بهم واعترف للمس�حیین، الدین�ة الحر�ة منح الذ�) 10 رةو ص) (م338- 305(

 في ذلك وجاء الرومان�ة، اإلمبراطور�ة في بها المعترف الد�انات �ق�ة مع المساواة قدم

 هذا أعلن أن م324سنة في ذلك �عد لبت وما ،)85(م313سنة الشهیر م�الن مرسوم

  .)86(رسم�ة �صورة 337 سنة في تعمیده وتم للمس�ح�ة، حامي نفسه اإلمبراطور
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  نیرون  اإلمبراطور) 1( صورة

  10ص، ســابـ� مرجــع
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  دومیت�انوس اإلمبراطور) 2( صورة

، األمیر�ة المط�عة، والرومان�ة اإلغر�ق�ة الدستور�ة النظم، علي وز�ي نصحي إبراه�م

 194 ص، م1941 القاهرة
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  تراجانوس اإلمبراطور) 3( صورة

  196ص، نفســـه المــرجع
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  أور�لیوس مار�وس اإلمبراطور) 4( صورة

  410 ص، 2008، القد�مة العصور في النحت فني، سلمان اللطیف عبد
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  س�فیروس سبت�میوس اإلمبراطور) 5( صورة

 الكو�ت، 558 العدد، العر�ي مجلة، روما عرش على عر��ة وومنا جول�ة، ز�تون  عادل

  .19 ص، م2005
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  ماكس�مینوس اإلمبراطور) 6( صورة

  .416ص سـابـ� مـرجـع، سلمان اللطیف عبد
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  د��یوس اإلمبراطور) 7( صورة

 417 ص، نفســه المـرجع
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  دقلد�انوس اإلمبراطور) 8( صورة

  417 ص، نفســه المـرجع
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  )ا(

  
  )ب(

  ت�فست �ازل��ا) ب -أ- 9( صورة

  ت�فست ل�ازل��ا الداخل�ة الساحة): ا(

  م305 سنة �ر�سبینا القد�سة إعدام تم حیث الداخل�ة الساحة أعمدة): ب(

 453 ص، سـابـ� مـرجع، ع�ساو�  مها



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

    83 
 

 

  

 

  

  
  األول قسطنطین اإلمبراطور) 10( صورة

  .420 ص، اللطیف عبد
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  هوامش
                                                             

 م،1991 القاهرة، المعارف، دار الرومان�ة، اإلمبراطور�ة سقو� في رؤ�ة الحو�ر�، دمحم محمود )1(

  .58ص

 م،1981 القاهرة، وه�ة، م�ت�ة والحاضر، الماضي بین الت�شیر حق�قة الوهاب، عبد أحمد )2(

 .427ص

  .50 م، ص1978سعید مراد، تار�خ المس�ح�ة، دار القلم، بیروت،  )3(

  .51ص نفسه، المرجع )4(

  .77ص ساب�، مرجع الوهاب، عبد أحمد )5(

 العر�ي العالم دار ،�2 الغر��ة، مدن الخمس في ثارهاآو  المس�ح�ة تار�خ س�ندر،إ م�سي میخائیل )6(

   .146ص م،2005 القاهرة، للط�اعة،

 المعارف، دار یوسف، نس�م ترجمة والحضارة، النظم في الوسطى العصور عالم �ولتون، ج.ج )7(

   .7ص م،1964 القاهرة،

 المصر�ة، االنجلو م�ت�ة ،�6 ،1ج الوسطى، العصور في أور�ا عاشور، الفتاح عبد سعید )8(

  .34ص م،1975 القاهرة،

 من الرومان�ة الفترة خالل قرطاج مستعمرة في والدین السلطة بین التداخل جدل�ة دمحم، الجارح أكر�م )9(

 جامعة) منشورة ماجستیرغیر رسالة( ،)م305-  م.ق27( دقلد�انوس إلى أوغسطس

   .144 ص م،2004 طرابلس، طرابلس،

 عین ،1ج قاسم، عبده قاسم ترجمة والنها�ة، البدا�ة حضارة قصة الوس�� التار�خ �انتور، نورمان )10(

   .50-49ص م، 1970 القاهرة، واالجتماع�ة، اإلنسان�ة وال�حوث للدراسات

 المصر�ة، األنجلو م�ت�ة الشاعر، فتحي دمحم ترجمة الوسطي، العصور في أورو�ا هلستر، دران )11(

  .25-24 ص م،1988 القاهرة،

 العامة المصر�ة الهیئة ،2مج ،�3 جاو�د، العز�ز عبد ترجمة اإلنسان�ة، تار�خ معلم ولز، .هـ.ج )12(

  .713ص م،1972 القاهرة، للكتاب،
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 العر�ي، لإلسالم الزهراء دار واإلسالم، المس�ح�ة في الدیني االضطهاد قصة الطو�ل، توفی� )13(

  .44ص م،1991 القاهرة،

  .12ص م،1961 القاهرة، العر��ة، النهضة دار البیزنط�ة، مصر العر�ني، ال�از السید )14(

(15)
 Pliny, The Letters, X, 96, Trans. by Jones, L.C.L ; The Oxford Classical Dictionary, p. 

327. 

 م،1963 القاهرة، األوس�، الشرف �تب مر�ز سل�م، دمحم ترجمة الروماني، األدب تار�خ ف، د. و.ج

 نهضة دار الذهبى، یواق�م جمیل ترجمة روما، حضارة ددلى،. ر .دونالدو  ؛126ص

  .349ص م، 1963 والنشر، للط�اعة مصر

   .64-63ص ساب�، مرجع مراد، سعید )16(

 .64- 63ص ساب�،ال مرجعال مراد، سعید )17(

  .64- 63 ص ساب�،ال مرجعال مراد، سعید )18(

 دمش�، األهالي، دار فضل، أحمد ترجمة العالم، شعوب تار�خ في األد�ان تو�ار�ف،. أ.سیرغي )19(

  .119- 118 ص ص م،1998

شارل اندر�ه جول�ان، تار�خ أفر�ق�ا الشمال�ة تونس، الجزائر، المغرب األقصى منذ البدء إلى الفتح  )20(

بن سالمة، الدار التونس�ة للنشر، تونس،  اإلسالمي، ترجمة دمحم مزالى، ال�شیر

  .256م، ص1978

  .96مراد، مرجع ساب�، صسعید  )21(

، دار 1القد�س أوغسطینس، مدینة هللا للقد�س أوغسطینس، ترجمة الخور أسقف یوحنا الحلو، مج )22(

  .7ص ،م2006المشرق، بیروت، 

  .13السید ال�از العر�ني، مرجع ساب�، ص )23(

  .58، ص2010األن�ایوأنس، االستشهاد في المس�ح�ة، الم�ت�ة الق�ط�ة األرثوذ�س�ة، )24(
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 عش�ة إلى التار�خ قبل ما عصور من القد�م المغرب �الد في اللو�بى المجتمع ع�ساو�، مها )25(

 ،2010 قسنطینة، منتور�، جامعة )منشورة غیر د�توراه رسالة( اإلسالمي، الفتح

   .455ص

 م، 1968 القاهرة، مصر، نهضة دار �سر�، الرازق  عبد ترجمة الرومان، �ارو، .ه.ر )26(

  .191ص

  .82. م، ص 1990، دار النهضة المصر�ة، القاهرة، 8أحمد شلبي، مقارنة األد�ان المس�ح�ة، � )27(

(28)
 The Oxford Classical Dictionary, P.1037. 

(29)
 The New Encyclopedia Britannica, Vol.12, London, 1974, P. 966; The Oxford Classical 

Dictionary,P.327 

 الم�الد�، األول القرن  نها�ة وحتى روما نشأة منذ الرومان وحضارة تار�خ السعدني، إبراه�م محمود

 طع�مة، صابرو  ؛178ص ،م2007 القاهرة، الثقاف�ة، لالستثمارات الدول�ة الدار

 عالم والمس�ح�ة، الیهود�ة في االعتقاد جوانب في دراسة اإلسالم قبل المقدسة األسفار

 الجامع�ة، المعرفة دار الرومان، الشیخ، حسینو  ؛221ص م،1985 بیروت، الكتاب،

 المناهل، دار روما، وحر�� نیرون  رستم، سعدو  ؛62 ص م،2005 اإلس�ندر�ة،

  .60ص ،م1977 بیروت،

  .20.ص ساب�، مرجع ،األن�ایوأنس )30(

 النهضة دار والحضار�، الس�اسي الرومان�ة اإلمبراطور�ة تار�خ الناصر�، على أحمد سید )31(

   .224ص م،1998 القاهرة، العر��ة،

 والنشر، للدراسات العر��ة المؤسسة بدو�، الرحمن عبد وتحقی� ترجمة العالم، تار�خ أوراسیوس، )32(

 The ؛ 130ص ساب�، مرجع حاف�، غانم حمدأو  ؛427ص م،1982 بیروت،

Oxford Classical Dictionary, P.1128; The New Encyclopedia Britannica, 

P.966.  

 ت،. د القاهرة، المح�ة، م�ت�ة ،�3 مرقس، القّمص ترجمة الكن�سة، تار�خ الق�صر�، بوسابیوس )33(

   .108ص

(34)
 The Oxford Classical Dictionary, P.451.  
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(35)

 Ibid,P.327.  

  .72ص ساب�، مرجع ،ساألن�ایوأن )36(

  .306 -305ص ساب�، مرجع الناصر�، على أحمد سید )37(

  .751ص م،1878 بیروت، المعارف، مط�عة ،3مج المعارف، دائرة ال�ستاني، �طرس )38(

  .60ص ساب�، مرجع الحو�ر�، دمحم محمود )39(

 دمحم فوز� و  ؛60ص ساب�، مرجع ،الحو�ر�  دمحم محمودو  ؛73ص ساب�، مرجع ،أنس األن�ایو )40(

 اإلسالم�ة، الدعوة جامعة منشورات والحق�قة، األسطورة من األد�ان علم حمید،

  .446ص م،1999 طرابلس،

  .73ساب�، ص مرجع ،أنس األن�ایو )41(

  .70ص ساب�، مرجع مراد، سعید )42(

   .391-390ص ساب�، مرجع الناصر�، على أحمد سید )43(

 رؤ�ة دار عثمان، أحمد وتحقی� مراجعة مصطفي، عادل ترجمة التأمالت، أور�لیوس، مار�وس )44(

  . 7- 6 ص ،م2010 القاهرة، والتوز�ع، للنشر

  .552ص ساب�، مرجع ال�ستاني، �طرس )45(

  . 177ص م،1961 القاهرة، جرجس، عبده رمز�  ترجمة الرومان�ة، اإلمبراطور�ة وورث، تشارلز )46(

  .553-552ص، ساب� مرجع ال�ستاني، �طرس )47(

  .74 ساب�، مرجع ،أنس األن�ایو )48(

   .75ص ساب�،ال مرجعال األن�ایوأنس، )49(

 المعرفـــة دار الوســـطى، العصـــور فلســـفة فـــي دراســـات عطتیـــو، ع�ـــاس حر�ـــي القـــادر، عبـــد مـــاهر )50(

  .75ص ساب�، مرجع انس، االن�ایؤو  ؛41ص م،1999 اإلس�ندر�ة، الجامع�ة،

  .131ص ساب�، مرجع حاف�، غانم أحمد )51(
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   .75ص ساب�، مرجع نس،أ واألن�ای )52(

  .135ص م،1962 بیروت، رأس م�ت�ة ،1ج التار�خ، في األد�ان دراز، دمحم )53(

 )54(
The Oxford Classical Dictionary, P. 1076 

  .454ص ساب�، مرجع ع�ساو�، مهاو  ؛ 62 .ص ساب�، مرجع الحو�ر�، دمحم محمود )55(

 
  .71- 70ص ساب�، مرجع مراد، سعیدو  ؛ 137-135 .ص ص ساب� مرجع دراز، دمحم )56(

  .76ص ساب�، مرجع أنس، األن�ایو )57(

  .نفسهالمرجع  )58(

 ل�سـر أبـوو  ؛33ص م،1997 القـاهرة العر�ـي، الف�ـر دار النصـران�ة، فـي محاضرات زهرة، أبو دمحم )59(

 وال�حـــوث للدراســـات عـــین والرومـــاني، الهل�ســـتني العصـــر�ن فـــي األدنـــى الشـــرق  فـــرح،

  .289ص م،2002 القاهرة، واالجتماع�ة، اإلنسان�ة

   .132 ساب�، مرجع حاف�، غانم أحمد )60(

 فرح، ال�سر أبوو  ؛ 39ص ،م1999 اإلس�ندر�ة، البیزنط�ة، مصر تار�خ الشیخ، مرسي دمحم دمحم )61(

 جا�مسو  ؛525ص ساب�، مرجع الناصر�، على أحمد سیدو  ؛289 ساب�، مرجع

 والنشر للط�اعة، الدین عز مؤسسة قر�ان، داود ترجمة ،القد�مة العصور براستد، هنر� 

  .62ص م،1983 بیروت،

   .497ص ساب�، مرجع الناصر�، على أحمد سید )62(

  .497ص ساب�،ال مرجعال الناصر�، على أحمد سید )63(

  .78ص ساب�، مرجع أنس، األن�ایو )64(

 
 المصــر�ة الهیئــة أحمــد، نــاد� ترجمــة القــد�م، العــالم عواصــم أعظــم اإلســ�ندر�ة �ــالس، نفر�ــد مــا )65(

 والرومــــان اإلغر�ــــ� ال��ــــر�، حســــینو  ؛ 227ص م،2009 القــــاهرة، للكتــــاب، العامــــة

 م،1985 الر�ــــاض، والتوز�ــــع، للنشــــر الكتــــب عــــالم دار الرومــــاني، اإلغر�قــــي والشــــرق 

  .352ص
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  .455ص ساب�، مرجع ع�ساو�، مهاو  ؛78ص ساب�، مرجع انس، األن�ایو )66(

(67)
 The Oxford Classical Dictionary, p.858; 

  .341ص ساب�، مرجع ددلي،. ر.دونالدو  ؛88ص ساب�، مرجع الشیخ، حسین 

  .78ص ساب�، مرجع أنس، األن�ایو )68(

 شمال في الرومان�ة للس�طرة المقاومة مظاهر من) Donatism( الدونات�ه" ، ناصر بن خل�فة )69(

 التار�خ�ة للدراسات اللیبیین جهاد مر�ز ، 1العدد ، التار�خ�ة ال�حوث مجلة ،"  أفر�ق�ا

 .7ص ، م1993 ، طرابلس ،

 والبر�ر�ة الدین بین الرومان�ة اإلمبراطور�ة عبید، وٕاسحاق ؛ 81ص ساب�، مرجع أنس، األن�ایو )70(

  .50ص ،م1971 القاهرة، المعارف، دار هللا، مدینة في دراسة مع

  .519ص ساب�، مرجع نو�ار�ف، .أ .سیرغى )71(

  .567ص ساب�، مرجع الناصر�، على أحمد سید )72(

 ترجمة وحضارتها، روما ابوا�ه، جانین ا�مار، اندر�هو  ؛ 7ص ساب�، مرجع ناصر، بن خلف�ة )73(

 مرجع ال��ر�  حسینو  ؛ 562ص م،1964 بیروت عو�دات، منشورات داغر، یوسف

 اإلمبراطور�  النظام الرومان�ة اإلمبراطور�ة ،�الع�اد مصطفيو  ؛352ص ساب�،

 حاف�، غانم أحمدو  ؛ 247ص ت،.د بیروت، العر��ة، النهضة دار الرومان�ة، ومصر

  .99-98 ص ساب�، مرجع

  .247ص ساب�، مرجع ،�الع�اد مصطفيو  ؛ 77ص ساب�، مرجع مراد سعید )74(

  .42ص ساب�، مرجع عطیتو، ع�اس حر�ي القادر، عبد ماهر )75(

  .140ص ساب�، مرجع دراز، دمحم )76(

   .82ص ساب�، مرجع أنس، األن�ایو )77(

  .569 -568ص ساب�، مرجع الناصر�، على أحمد سید )78(
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 مرجع دراز دمحم ؛ 34ص ساب�، مرجع زهرة، أبو دمحمو ؛240ص ساب�، مرجع �الوس، مانفر�د )79(

 عمران، سعید محمودو  ؛99ص ساب�، مرجع حاف�، غانم أحمدو  ؛140ص ساب�،

 ،اإلس�ندر�ة الجامع�ة، المعرفة دار البیزنطي، العصر في مصر تار�خ في مقاالت

  .50ص م،2004

   .8ص ساب�، مرجع خل�فة، بن ناصر )80(

  .455ص ساب�، مرجع ع�ساو�، مها )81(

  .141ص ساب�، مرجع دراز، دمحم )82(

 م،2000 اإلس�ندر�ة، الجامع�ة، المعرفة دار البیزنط�ة، اإلمبراطور�ة تار�خ عمران، سعید محمود )83(

  .210ص

  .21- 20ص ساب�، مرجع عمران، سعید محمود )84(

 سلسـلة الوسـطى، العصـور فیلسـوف أوغسـطین دمحم، �امـلو  ؛457ص ساب�، مصدر أوروسیوس، )85(

 ع�اشــة علــىو  ؛20ص م،1993 بیــروت، العلم�ــة، الكتــب دار الفالســفة، مــن األعــالم

 ؛ 208ص م،1990 ار�ـــد، والتوز�ـــع، للنشـــر األمـــل دار والرومـــان، الیونـــان وآخـــرون،

 )ت.د( القــاهرة شــمس، عــین جامعــة منشــورات والكن�ســة، الدولــة الحمیــد، عبــد رأفــتو 

  .The Oxford Classical Dictionary, P.379.؛138-136ص

 القرن  منتصف – الرا�ع القرن  منذ لیب�ا في الم�برة المس�ح�ة اآلثار من معالم"  ع�سي، على دمحم )86(

  .107ص ،م1993 ،6العدد العرب، ثارآ مجلة ،" الم�الد� السادس
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  والمراجع المصادر قائمة

 المصادر:  أوالً 

 یوحنا أسقف الخور ترجمة أوغسطینس، للقد�س هللا مدینة أوغسطینس، القد�س -

  .م2006 بیروت، المشرق، دار ،1مج الحلو،

 العر��ة المؤسسة بدو�، الرحمن عبد وتحقی� ترجمة العالم، تار�خ أورسیوس، -

 .م1982 بیروت، والنشر، للدراسات

 أحمد وتحقی� مراجعة مصطفي، عادل ترجمة التأمالت، أور�لیوس، مار�وس -

 .م2010 القاهرة، والتوز�ع، للنشر رؤ�ة دار، عثمان

 المح�ة، م�ت�ة ،�3 مرقس، القد�س ترجمة الكن�سة، تار�خ الق�صر�، یوسابیوس -

 .ت.د القاهرة،

Pliny, The Letters and Panegyicus, Trans.by Jones L.C.L. –  

  المراجع العر��ة: ثان�ا 

 للدراسات عین والروماني، الهلینستي العصر�ن في األدنى الشرق  فرح، ال�سر أبو -

 .م2002 واالجتماع�ة، اإلنسان�ة وال�حوث

 القاهرة، المصر�ة، النهضة دار ،�8 المس�ح�ة، األد�ان مقارنة شلبي، أحمد -

  .م1990

 القاهرة، وه�ة، م�ت�ة والحاضر، الماضي بین الت�شیر حق�قة الوهاب، عبد أحمد -

 . م1981

 المعرفة دار االنه�ار، إلى النشأة من الرومان�ة اإلمبراطور�ة حاف�، غانم أحمد -

 .م2008 اإلس�ندر�ة، الجامع�ة
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 منشورات داغر، یوسف .ت وٕامبراطور�تها، روما ابوا�ه، جانین ا�مار، اندر�ه -

 .م1964 بیروت، عو�دات،

 .م1961 القاهرة، العر��ة، النهضة دار البیزنط�ة، مصر العر�ني، ال�از السید -

 .م2010 االرثوذ�س�ة، الق�ط�ة الم�ت�ة المس�ح�ة، في االستشهاد أنس، األن�ایو -

 هللا، مدن�ة في دارسة مع والبر�ر�ة الدین بین الرومان�ة اإلمبراطور�ة عبید، اسح� -

 .م1971 القاهرة، المعارف، دار

 .م1978 بیروت، المعارف، مط�عة ،3مج المعارف، دائرة ال�ستاني، �طرس -

 دمحم مراجعة جرجس، عبده رمز� . ترجمة الرومان�ة، اإلمبراطور�ة وورت، تشارلز -

  .م1961 القاهرة، خفاجة،

 الزهراء دار واإلسالم، المس�ح�ة في الدیني االضطهاد قصة الطو�ل، توفی� -

 .م1991 القاهرة، العر�ي لإلسالم

 یوسف، نس�مترجمة  والحضارة، النظم في الوسطى العصور عالم �ولتون،. ج.ج -

 .م1964 القاهرة، المعارف، دار

 .م1983 بیروت، قر�ان، داود ترجمة القد�مة، العصور براستد، هنر�  جا�مس -

 األوس�، الشرق  مر�ز سل�م، دمحم ترجمة الروماني، األدب تار�خ دف،.و.ج -

 .م1963 القاهرة،

 الهیئة ،2مج ،�3 جاو�د، العز�ز عبد ترجمة اإلنسان�ة، خ تار�  معالم ولز،.هـ.ج -

  .م1972 القاهرة، للكتاب، المصر�ة

 .م2005 اإلس�ندر�ة، الجامع�ة، المعرفة دار الرومان، الشیخ، حسین -

 الكتب عالم دار والروماني، اإلغر�قي والشرق  والرومان اإلغر�� ال��ر�، حسین -

 .م1985 الر�اض، والتوز�ع، للنشر
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 م�ت�ة الشاعر، فتحي دمحم ترجمة الوسطي، العصور في أورو�ا هلستره دران -

 .م1988 القاهرة، المصر�ة، االنجلو

 مصر نهضة دار الذهبي، یواق�م جمیل ترجمة روما، حضارة ددلى،. ر.لد دونا -

 .م1963 والنشر، للط�ع

 شمس، عین جامعة منشورات قسطنطین، 1ج والكن�سة، الدولة الحمید، عبد رأفت -

 .ت.د القاهرة،

 .م1968مصر،القاهرة، نهضة دار �سر�، الرازق  عبد الرومان،ترجمة �ارو،. هـ.ر -

 دار والحضار�، الس�اسي الرومان�ة اإلمبراطور�ة تار�خ الناصر�  على أحمد سید -

 .م1998 القاهرة، العر��ة، النهضة

 دار فاضل، أحمد ترجمة العالم، شعوب تار�خ في األد�ان تو�ار�ف،. أ.سیرغي -

  .م1998 دمش�، األهالي،

 االنجلو م�ت�ة ،�6 ،1ج الوسطى، العصور في أورو�ا عاشور، الفتاح عبد سعید -

  .م1975 القاهرة، المصر�ة،

 .م1978 بیروت، القلم، دار المس�ح�ة، تار�خ مراد، سعید -

 .م1977 بیروت، المناهل، دار روما، وحر�� نیرون  رستم، سعد -

 منذ األقصى المغرب الجزائر، تونس، الشمال�ة أفر�ق�ا تار�خ جول�ان، اندر�ه شارل -

 الدار سالمة، بن ال�شیر مزالى، دمحم ترجمة اإلسالمي، الفتح إلى البدء

 .م1978 تونس، للنشر، التونس�ة

 الیهود�ة في االعتقاد جوانب في دارسة المقدسة، األسفار طعم�ة، صابر -

  .م1985 بیروت، الكتاب، عالم والمس�ح�ة،

 أر�د، والتوز�ع، للنشر األمل دار والرومان، الیونان وآخرون، ع�اشة على -

 .م1999
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 الدعوة جامعة منشورات والحق�قة، األسطورة من األد�ان علم حمید، دمحم فوز�  -

  .م1999 طرابلس، اإلسالم�ة،

 الفالسفة، من اإلعالم سلسلة الوسطى، العصور فیلسوف أوغسطین دمحم، �امل -

  .م1993 بیروت، العلم�ة، الكتب دار

 دار القد�مة، العصور فلسفة في دراسات عطیتو، ع�اس حر�ي القادر، عبد ماهر -

 .م1999 اإلس�ندر�ة، الجامع�ة، المعرفة

 أحمد،، ناد� ترجمة القد�م، العالم عواصم أعظم اإلس�ندر�ة �الوس، مانفر�د -

 .م2009 القاهرة، للكتاب، العامة المصر�ة الهیئة

 .م1997 القاهرة، العر�ي، الف�ر دار النصران�ة، في محاضرات زهرة، أبو دمحم -

 .م1962 بیروت، رأس م�ت�ة ،1ج التار�خ، في األد�ان دراز، دمحم -

 الجامع�ة، المعرفة دار البیزنط�ة، اإلمبراطور�ة تار�خ عمران، سعید محمود -

 .م2000 اإلس�ندر�ة،

 اإلس�ندر�ة، الجامع�ة، المعرفة دار البیزنطي، العصر في مصر تار�خ في مقاالت -

  .م2004

 القرن  نها�ة وحتى روما نشأة منذ الرومان وحضارة تار�خ السعدني، إبراه�م محمود -

  .م2007 القاهرة، الثقاف�ة، لالستثمارات الدول�ة الدار الم�الد�، األول

 مصر في اإلمبراطور�  النظام الرومان�ة اإلمبراطور�ة الع�اد�، مصطفي -

  .ت. د بیروت، العر��ة، النهضة دار الرومان�ة،

  المراجع األجنب�ة : ثالثا 

-  The Oxford Classical Dictionary, Oxford, 1996. -  

-  The New Encyclopedia Britannica, Vol. 12, London,1974.  
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  الدور�ات : را�عا 

 الرومان�ة للس�طرة المقاومة مظاهر من) Donatism( الدونات�ة"  ناصر، بن خلف�ة -

 اللیبیین جهاد مر�ز ،1العدد التار�خ�ة، ال�حوث مجلة ،"أفر�ق�ا شمال في

 .م1993 طرابلس، التار�خ�ة، للدراسات

 – الرا�ع القرن  منذ لیب�ا في الم��رة المس�ح�ة اآلثار من معالم"  ع�سى، على دمحم -

 .م1993 ،6العدد العرب، أثار مجلة ،"الم�الد� السادس القرن  منتصف

  الرسائل العلم�ة : خامسا 

 خالل قرطاج مستعمرة في والدین السلطة بین التداخل جدل�ة دمحم، الجارح أكر�م -

 سالةر ( )م305-م.ق 27( دقلد�انوس إلى أغسطس من الرومان�ة الفترة

 .م2004 طرابلس، طرابلس، جامعة) منشورة غیر ماجستیر

 التار�خ قبل ما عصور من القد�م المغرب �الد في اللو�بي المجتمع ع�ساو�، مها -

 منتور�، جامعة )منشورة غیر د�توراه رسالة( اإلسالمي الفتح عش�ة إلى

   .م2010 قسنطینة،
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