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تعاقبببب ايعدمبببد ربببح امةبببر ايمارربببف رةبببم مربببي ر ربببا  تبببرة ا ر راط رمبببف  الُممخصصص  
اير رانمبف  دارت ايعدمببد ربح اياببرارات ايدااةمبف  اياارجمببفو  اجلبت ر رببا ايعدمبد رببح 
ايتمببدمات  اااببف ايتمببدمات ايط معمببف ب  ايتببم  اببدد ايمببدمث رببح  امببدة رنلببا   ببم 

اةبب اب  تببدارمات ذيببا  رببا اتاببذ  انتشببار ام   ببف  امرببراض  ببم اي ومببات اير رانمببفو   
اير رببباح ح إجبببرااات ةماةبببمف  تبببدا مر ر جمبببف رببباح يلبببا انعراةببباتلا رةبببم اي ومبببات 

رنرببب ذج رببح امرببب ر ايتبببم  ةبببنتنا ي  بببم  ببذا اي مبببث إمبببد   ببذ  ام   بببف  .اير رانمببف
و (Antonine Plagueايطببببار ح امنطبببب نم   أضببببعإلت ا ر راط رمببببف اير رانمببببف.

ايبببا رببباي  69ايتبببم ارتةبببت ربببرش ا ر راط رمبببف ايررانمبببف ربببح رببباي  اوةبببرة امنط نمبببف
 -331ي.(و   ادرمبببباح 331-60ي.(و  تراجبببباح 60-69ي.  مرارلبببا  ببببي نمر بببا 361
ي.(و 308 -393ي.(و  ربارر س ا رمةمب س 393 -310ي.(و انط نم س  مب س 310

ا ر راط رمببف اير رانمببف  ببم نلامببف ايةبب يف    ببااضببرب اي ي.(.361-308ر ربب د س  
و  بببببببببببمح ر رببببببببببب د س  اةإلببببببببببب  ربببببببببببارر س أ رمةمببببببببببب س امنط نمبببببببببببفو اببببببببببب ي رلبببببببببببد

ربح  اط رمبف اير رانمبفا ر ر   ومبات  بذا اي  باا إيبا نتشري. ممث أ368  391 ةنتم
 رمبف انتشبر  .ايشبر  امدنبا طرف ايق ات ايعا دمح ربح ايمرب ت ايتبم قبار ا  لبا  بم

 ج ايرترت بف رةبا انتشبار اي  ااو  را أثر  رةم ر را  بم جرمبو  وماتلبا و  ربا أ بي اينتبا
 اي  ااو  رمف راح ة ً ا  م تغممر مق ف تارمامف  مق ف أار ؟ 

   ذا را ةن من   م اي مث  رشم ف هللا تعايا.
 -ام   بببببف -امنطببببب نم -ا ر راط رمبببببف -اير رببببباح -ايطبببببار حالكممصصصصصمفتالمة:م  صصصصص  ت

تتت.نمر ا - ومات شراي أ رمقما-اي ومات اير رانمف -امرراض
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Abstract: 

Alternation of many families in Rome during the period of 

the Roman Empire, and many internal and external 

conflicts took place. Rome faced many challenges, 

especially natural challenges; which we are about to talk 

about one of them, which is the spread of epidemics and 

diseases in the Roman states, the causes and implications of 

that and what the Romans did, political and medial 

measures that had their repercussions on the Roman states. 

We will deal in this research with one of these epidemics as 

a model of the things that weakened the Roman Empire. 

Antonine Plague, the Antonine family that occupied the 

throne of the Roman Empire from 96 A.D to 192 A.D. Its 

governor are Nerva (96-98 A.D), Trajan (98-117 A.D), 

Hadrian (117-138 A.D), Anthony Pius (138-161 A.D), 

Marcus Aurelius (161-180 A.D), Commodus (180-192 

A.D). ). The epidemic struck the Roman Empire at the end 

of the Antonine Dynasty, during the era of Marcus Aurelius 

and his successor Commodus, between the years 165 and 

190 A.D. As this epidemic spread to the states of the 

Roman Empire by the forces returning from the campaigns 

they carried out in the Near East. How did the epidemic 

spread, what was its impact on Rome in all its states, and 

what were the most important consequences of the spread 

of the epidemic, and how did it cause a change in a 

historical era with another? 
This is what we will show in the research, God Almighty’s will. 

keywords: The plague - The Romans - The empire - The 

Antonines - The epidemics - the diseases - the Roman 

states - the states of North Africa - Nerva . 
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 :مقدمة
و ممببث (3  ةغبت ا ر راط رمبف اير رانمبف أقابا ت ةبو يلبا  بم  تبرة ا ر راط رمبف

أ ر  ببا  تعببددت  وماتلبا  ببم  و ةبطت نإل ذ ببا رةبا رارببي  ةبداح اي مببر ايرت ةبط
 أ رمقمببا  أةببماو  أابب مت ةببمدة ايعببايي  ببم تةببا ايإلتببرة  بب  رنببازع ةماةببم قببب   
مقةببص رببح زرارتلببا  امت يلبباو  يرببح ربباح م جببد  عببض اياةببي ايببدااةم يبب دارة 
اير رانمف  ايذ  ت جب رع   ج د ةاط شبع م ربح أرثبر ةبراح ر ربا   وماتلبا 

ر مببد  رمببر يو  راما ببا رببح ايرترثةببمح  ببم   ببات ايةببراح اماببةممح ية ومببات  ر 
رمتإلظبمح  صابةلي رانمف ايمقمقمف  اير راح  رنارمتلي ظة ا ران ا  ي ايق   اية

ظلببب ر  اامبببف رابببر ا ر راط رمبببف ام يو  ا ضبببا ف إيببب جنةبببلي ااابببف  بببم  د
امربببراض  ام   بببف ايإلتاربببفو  أر  أح امامبببرة رانبببت ةببب ً ا ر مةبببًما  بببم انررببباش 

 جزًاا  عد ذيا. ر را  تراجعلا  ةق طلا جزًاا
 يرح  م اي دامبف  ق بي ايمبدمث ربح أمبد  بذ  ام   بف  أثبر  رةبا ر ربا   وماتلبا 

دا رتبب  ير رببا   وماتلبباب نضببو  ببمح أمببدمري  رببرة رارببف رببح اينظبباي ا ر راطبب ر   ا 
نظببببباي ايمر ربببببف ا ر راط رمبببببف رربببببا  ضبببببع   أ رةبببببطس    بببببمررح اينظبببببر إيبببببا

Imperator Caesar Divi Filius Augustus  91.ي.(و 31 - .ي
 امبتإلظ  ب  أ ي با ايمرباي ايبذمح  .ي.ب  11رؤةس ا ر راط رمف اير رانمف رباي 

                                                           

 : ث ث  ترات تارمامفررت ر را (3)   
  .ي.(. 186 -111ايرةرمف   -3
  .ي.(. 11 -186ايجرل رمف   -1
 ي.(. 3111 - .ي. 11ا ر راط رمف    -1

 ي.116ا ر راط رمف اير رانمف ايغر مف  ر را ةق ط  - أ
ةببق ط ا ر راط رمبببف اير رانمبببف  اي مزنطمبببف( ايشبببرقمف  ايقةبببطنطمنف   - ب

 ي. 3111راي 
  (.1انظر ارمطف رقي 
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رةرمبف رطةقبف رتةببترة  راا  ا صنلب  راباي  ايشبعب -أدررب ا رابايملي ايااابف 
و ترتبببب رةملبببا  ضبببو رر شبببلي  بببم رما بببات ربببح ايغرببب ض -أطبببارات جرل رمبببف

 دة  أرةنبب ا  ببم اشبب ع  ت اضببو أنلببي مربباي  ايظبب يو  ااإلبب ا قبب تلي ايقببا رة ايرةببت
رةبب  ي ح أربباي ايةببنات    ببم ايمقمقببف  ببي رببح أرةبب ا  ةببن ا ق انمنبب  ثببي اطار  ببا 

 يمظلر ا  رظلر ايرطمو يةق انمح  أح ايقاان ح     ايجرمو.
 رذيا طا   رظلر ايمرباي ايرظبا ر اياارجمبف يةمر ربف اير رانمبف  بم  وماتلبا 

ح ايطغاة ايذمح انتلر ا مرمف ق انمح ايط معف  اي قار و  اةتثناا  عض رايرتعددة
 مراقتلي ايارقااب  ايتم قا ةلا ام اطرة  نربراح  تظبا ر ا  بصنلي مشباطر ح رةًنا 

رببباح إو أح ظلبببرت ربببادة  ربببي ربببا ملرلبببي ربببح أرببب ر ايممببباةو  ربببا ررامبببا ي  بببم
تقببببدمس ام ببببباطرة  ر بببببادتليو  ظلبببببرت ترةببببب  ايشبببببع ب  ايرمببببباا ايتبببببم أ ابببببةت 
ام اطرة  صح مصاذ ا رراًنا  مح اميلبف ام ابماا ايمبراس رةبا ر رباو  رباح ربح 

ايرعا بد تررمًربا  تقدمًةبا  طرة مرباي اي ومبات  بصح مقمرب ا صح رةف ام ا بآثار ذيا
اي ثنمبف  بم أ شبو ة ً ا  م ظلب ر ايارا بات  ايردا نبف     ترجمًدا يليو  ايذ  راح

 - .ي. 11  اببببببب ر او  أتةببببببببرت ايإلتببببببببرة رببببببببح أ رةببببببببطس متببببببببا ر ربببببببب د س
 ايلمرنبف ايعةبررمف  تغب ي  -طمةف  ترة ارتدت ربا تمح  رشبرمح ةبنف -وي.(361

ايقبببادة ايعةبببررمح رةبببا ايد يبببف  رةبببا ام ببباطرة أنإلةبببلي  قبببد تبببي ارتمببباي ربببً  ربببح 
-Gaius Julius Augustus Germanicus  31 مج وا ر راطبب ر ربباي

(  م قار  ي.Titus Flavius Domitianus  13- 69 (   د رمتماحي.13
  ببمح ادربب و  ايتببم  ببزت أرربباح ردمنببف ر ربباو  ايتببم ا ضببت إيببا اومتببداي  ببمح 

  رببذا أاببذ اوةببتقرار رببا  ببمح شببد  جببذب  ببمح ايمربباي متببا ايجمب ش ايرتنازرببفو 
اط رمببببف اير رانمببببف  اةببببتغي ايشببببعب ايرقلبببب ر تةببببا امزرببببف ضببببرب اي  بببباا ا ر ر 

رظببا رات ربباح رببح أةبب ا لاب   ام ضبباع ايرتردمببف  ظةببي ايمربباي يلببي يةقمبباي  عببدة
 ي.  116ةق ط ا ر راط رمف اير رانمف ايغر مف راي 
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تت(.مت591-ت561)ت(Plague Antonineالطمعونتاألنطونيت)
 ةببببببرة امنط نمببببببف ايتببببببم ارتةببببببت رببببببرشامنةببببببب  ببببببذا ايطببببببار ح إيببببببا 

-69   نمر با  مرارلا  بي  ي.361ايا راي  69ا ر راط رمف ايررانمف رح راي 
 Hadrianus    ادرمبباح ي.(و  Traianus  60-331   تراجبباح ي.(و  60
 -Antoninus pius  310    س  مببب سنبببانط نم ي.(و 310 -331 

 Marcus Aurelius   انط نمنمببب س ربببارر س ا رمةمببب س ي.(و  393
Antoninus 393- 308.ر رب د س (و ي  Lucius Aelius Aurelius 

Commodus  308-361(5)ت.(ي. 
ا ر راط رمبببف اير رانمبببف  بببم نلامبببف ايةببب يف امنط نمبببفو    بببااايضبببرب 

ي.  368  391  مح ةنتم   ر د س ر اةإل     رارر س أ رمةم س  ا ي رلد
طببرف ايقبب ات رببح  ا ر راط رمببف اير رانمببف  ومببات  ببذا اي  بباا إيببا تشببرنممببث أ

 .(1 ايشر  امدنا ايعا دمح رح ايمر ت ايتم قار ا  لا  م
يربببؤرخ نبببذرر ربببنلي اايقبببدارا تنبببا ي  بببذا اي  ببباا ايعدمبببد ربببح ايربببؤرامح 

ربببببباح رعااببببببرا يتةببببببا  ايببببببذ ي.(و 111 -311   راةببببببم س  دمبببببب ح اير رببببببانم
                                                           

مرجو أاي تةرمف  ذا ايطار ح  أنط نم  إيا اةي اية يف ايتم مررت ا ر راط رمف (3)  
مطة  رةم  ايرؤرا ح ا نجةمز أممانا اةي ايطار ح  . رراامنط نم ح اير رانمف آح ذاا:

و ايط مب ايشلمر  م ذيا اي قت. جايمن س   ايطار ح ايغايمنمرم ( نة ف  ةي ايجايمنمةم
يم قا اية ب ايمقمقم  راا  رمر  ايما ف أ  ايجدر  مشت   ايعةراا  م أن  راح إرا ررض

 رمدد.
 (.3انظر شري رقي  

 There is not enough evidence satisfactorily to identify the disease or 

diseases" concluded J. F. Gilliam in his summary (1961) of the 

written sources, with inconclusive Greek and Latin inscriptions, two 

groups of papyri and coinage. 

و ترجربببف: مخ اير ربببانمو ايجبببزا ايعاشبببرو ايرتبببب ايثبببانم  ايةببب ع حدمببب ح راةبببم س: ايتبببار  (1)
و 1831راببببببطإلا رطببببببمسو ايط عببببببف ام يبببببباو رةمببببببف ا داب  ايعةبببببب ي ا نةببببببانمفو تطبببببب احو 

  .11-18ص
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  ببم أرةببب ببم تببدرمر ايجببمش اير رببانم   تةبب بذرببر أح اي  بباا    قببد ايجا مببفب
نظببرا ورتربباد ي رةببم  -ب ايرت ةببطشببر   جنبب  ومببات اير رانمببف اااببف  ببم اي  

ا رح ر أرارنلا رح  ترة مار  ا  ً تغمايجم ش ايررتزثف ايرتنقةف  مح اي ومات  ت
 تببي  اومايببف م رًمبب 1888  بباة رببا ماببي إيببا    -ترا طلببا رببو ايشببع ب  تررد ببا

قتبي ايربرض   قبد ر ممح شباص. ارةفتقدمر ايعدد ا جرايم ية  مات  م ايم 
ربح أ براد ايعدمبد   اوضبا ف إيبا وإيا ثةث ايةبراح  بم  عبض ايرنباط را ماي 

  (3 ايجمش اير رانم.
ظلر م ي ررة ا ي  ترة ايمابار  اي  اا أحايراادر ايتارمامف  ديةت

ي ةبم س   ربح ق بي قب ات ي.391-399شبتاا   بمو (1 يةبة قمفيردمنبف  اير رانم
                                                           

   (
1
) Dio Cassius, LXXII 14.3–4; his book that would cover the 

plague under Marcus Aurelius is missing; this later outburst was the 

greatest of which the historian had knowledge. 

تلا إيبا رؤةبس ترجبو تةبرم  ةنةبتمف  م ة يف (. .ي 64 -. .ي 312  ايةة قم ح   (1) 
و ا ةببرندر امر ببر أمببد قببادة جببمش ةببة قس ام ي نمرببات ر امةببرة ايماررببف يةد يببف ايةببة قمفو
ةبببرندر ا  و ايتبببم نشبببصت  عببد رببب ترةببب ا ط ا بببف ا ةببرندر شببرةت  بببذ  ايد يبببف إمببد  د ي

و  ارتببدت آةببما مررببت رنطقببف رببرب ق ببي ايرببم د و  ابب ي ايقببرنمح ايثايببث  ايثببانمايرقببد نم
رببببباح يةةبببببة قممح ايبببببد ر اير مبببببر  بببببم تإلاربببببي  .شبببببرقاً  ايلنبببببد رر بببببًا  متبببببا  تراقمبببببا ةببببب رما ربببببح

 ايمضارات ايشرقمف. رثمرًا را مرد ذرر ايةة قممح يد  ايرؤرامح ايغر ممح  ا ررمقمف ايمضارة
 300 - 361 م ايإلترة را  مح    ايمر ب اير رانمف اية رمف و ا ي را ررفير را رصرداا

رةببا  ةببة قمف و رانبت رااببرف ايد يبف ايةببة قمف ردمنبفأنطم ابب س ايثايبث اير مببر  .ي.(  قمبادة
ايتبم  ةب رما  بم أنطارمبف تي نقبي راابرتلي  بم ربا  عبد إيبا ردمنبف يرح ايعرا   م دجةف نلر

ايلببببب ي  أةةبببب  ا.  رببببو  ببببذا اورتببببداد ايلا ببببي إو أنببببب  مررببببح ارت ببببار رنطقببببف شببببراي رببببرب
 ةبة قمفايرنطقف اين اة ي ر رط رمبف ايةبة قمفو  ذيبا ربح اب ي ايربدح امر عبف   م  اياامب

ب  ببم ةبب رما رةببا شبباطا اي مببر ام ببمض  اي ذقمببف -ب رنببد راببب نلببر ايعااببمأنطارمببف -
مببا ي اي طايربببف و  ببم ةبب رما( أ ارمببا -رببي رببح أنطارمببف  أ ببي ر انملببا11ايرت ةببط رةببا  عببد 

 91 – 110ربببدة رعبببارا اةبببتررت ربببح   مبببنلي  ااضببباع ايةبببة قممح تمبببت ةبببمطرتلي  دارت
 .ي(  جعي رح  91  ر م س أنلا ايمري ايةة قم  م ايعاي    .ي.( إو أح ايقا د اير رانم

 = .ررف  اي ومف اير رانمف اية رمف ايشرقمف     را  ر راط رمف اير رانمفيرررز  ة رما

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
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https://ar.wikipedia.org/wiki/312
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https://ar.wikipedia.org/wiki/64
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%87%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%87%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%82%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%82%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8
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أرببببببببببدت ممببببببببببث .و ي 399  ةببببببببببنف  ا مببببببببببدم س راةببببببببببم س"  قمببببببببببادة ” مببببببببببر س
 (3  بب د ايغبباي  ببمايطببار ح قببد انتشببر أح  ببذا  ”أرمببان س رارةببمةمان س  تقببارمر

يا ايجما ي رةا ط ي نلبر أح ربدد ر مبر   م تر  مب س  أمضبا .  مؤربدايبرامح  ا 
ا ةي مربح تبصثمر اي  باا رقتابرً   و  م جرمو أنماا ا ر راط رمفرح ايةراح رات ا 

رباح ية  باا تبصثمر رةا أر ر د ح رمر ا  يرن  أثر رةا جرمبو رنبامم ايممباةب  
ا رةا ايع قات ايتجارمف ايلندمف ا شدمدً تصثمرً  أثر   امدب اير رانمو  ايثقا ف رةا

 .(1 ايرممط ايلند  اير رانمف  م
ايعاببببب ر  أ   بببببف مشبببببري ايطبببببار ح امنطببببب انم  امبببببد ربببببح  بببببمح أرثبببببر

و  م ةح  تمت س  إح اي  اا ايذ  أااب ا ر راط ر    ايرقارنف بات ثمقً  ايقدمرف
ايعدمبد ربح  ا يإلقبداحرعة ربات را مبف رنب و نظبرً او معانم رح ردي  جب د رارً  03

ادر يمةبت رتةبا مف ربح ممبث ضاف إيا ذيا أح ري ايراباي مانات  اي ثا  . م
رثبببباي ماببببف رةببببا ةبببب مي اي ي.(118 -111   ايقببببدمس أ رةببببطمن س وايقمرببببف

و  رمبف رباح  ةراح اي ومبات اير رانمبف  تدرمر  يةجم ش  شراةت  ظل ر اي  اا

                                                                                                                                       

=Victor, Royce M. (2010). Colonial education and class formation in 

early Judaism: a postcolonial reading. Continuum International 

Publishing Group. 

The most recent scientific data have eliminated this possibility. See 

Y. Furuse, A. Suzuki and H. Oshitani, “Origin of the Measles Virus: 

Divergence from Rinderpest Virus Between the 11th and 12th 

Centuries,” Virology 7 (2010), pp. 52–55. 

 .رةتمف ايتم مةرنلا ايغايم ح   ي شع برةا ايرنطقف  اير راح    اوةي ايذ  أطةق  (3) 
 إمطايما   رنةا   ةجمرا مايًما. رانت ترتد رةا شراي

ي.(  111 - .ي.11ردح  ر انا ايرغرب ايقدمي  ترة اومت ي اير رانم  أ   رر ةرماح:  
و جارعف ايقا رة -رةمف ا داب –قةي ايتارمخ  ومنامر 11ار  ردد رجةف ايرؤرخ اير

  .311و ص.1831
his article incorporates text from a publication now in the public )T

2
( 

 domain: Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Eutropius". Encyclopædia

Britannica. 9 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 958.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D9%83%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/166
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%AA


 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿1800﴾ 

اي  بباا ةبب ب  ببم ز اي مق ببف تارماببف  ظلبب ر رمر ببا  تبباثرت  بب  جرمببو رنببامم 
 .(3 ايمماة 

يربببببح اي ابببببف امرثبببببر إثبببببارة ي  ترببببباي ر جببببب د  بببببم ايرتا بببببات ايط مبببببف 
عببد ت  ررةبب  يةطببار ح يببي رةببا ايببرري رببح أح ايرتبباب ايببذو  جايمن سب يبب ايعدمببدة

 ابببف ايطبببار ح  صنببب   رظبببمي   مضبببرب ممبببث  بة ا حرتببب  ر نةبببات  امابببةمف 
 ربح رةا ردد ط مةفو تشري أرراض  ايمرا  ا ةلاي  ايتلباب اي ةعب يو  ضبً  

و  بببذ  امربببراض ايتبببم تظلبببر  تقممببب  ا ايتةببب ب  بببم جإلا ببب ج ايجةبببدو  أمماًنبببتلبببم
و   جببايمن س . ايرعة رببات ايتببم قببدرلا (1 ا  ببم ايمبب ي ايتاةببو رببح ايرببرضتقرمً بب

                                                           

 طاراةبت  يبد  بم وتمنبم-ن رمبد  ربح أابي   مةةب ف راتب"القديس أوغسطينوس"   (3)
ايتببببم رانببببت رقاطعببببف ر رانمببببف رببببح  ن رمببببدما ررةرببببف يببببد  ببببم  ومايًمببببا ايجزا ببببر ةبببب   أ ببببراس

تةقّببا تعةمربب   واي تمنببم -ام رمقببم  أ مبب  ايبب ثنم  اترمةببم س ايقدمةببف ر نمرببا امرازمغمببف أربب 
ةبببببمرة  ايتبببببم تعبببببّد أ ي   ”اورترا بببببات ربببببح أشبببببلر رؤيإلاتببببب    رم نببببب   بببببم  تعّربببببد ر ربببببا  بببببم
معبد أمبد أ بي ايشاابمات ايربؤثرة  .و تزاي رقر اة  م شبتا أنمباا ايعبايي - ايغرب  م ذاتمف
اي بببببارزمح  آ ببببباا ايرنمةبببببف قدمةبببببا  أمبببببد ايراث يمرمبببببف فتعبببببّد  ايرنمةبببببم ايرةبببببمممف ايغر مبببببف    ببببب

أمبد  ايربايإلنم ح و  ااافاي ر تةتانت معّد  ايعدمد رح   ايرةةا اير  انم ام رةطمنم  شإلمو
 تعببببببببّد    ايابببببببب ص اينعرببببببببف مبببببببب ي ا ابببببببب ح اي ر تةببببببببتانتم يتعببببببببايمي اي   تمببببببببف ايرنببببببببا و
  .اقدمةً  ايرنمةف ايق طمف امرث ذرةمف رثي ايرنا س ام رث ذرةمف  عض

ايرغببرب  -ايجزا ببر -ايرنشبب ت ايعررانمببف ايعارببف  ببم ايرغببرب ايقببدمي  تبب نسأ بب  رر ةببرماح: 
 11ي.(  رجةبببف ايربببؤرخ ايرابببر  ربببدد 111 - .ي.11(  تبببرة اومبببت ي اير ربببانم اامقاببب
 .311و ص.1831 وجارعف ايقا رة -رةمف ا داب –قةي ايتارمخ وم يم 

Leith, John H. (1990). From Generation to Generation: The 

Renewal of the Church According to Its Own Theology and 

Practice. Westminster John Knox Press. 2007,P.24. 

  م تررمببببا  مررببببار ح  يببببد  ببببم إررمقبببم مبببببط (ΚλαύδιοςΓαληνός)   جبببايمن س (1) 
 ربايج  ا ر راط رمبف اير رانمبف  بم أنمباا ايطبب ربارس .216  تب  م ةبنف 129 ةنف مايًما(

أثبر و ايعدمد رح ام اطرة اير راح. راح أر ر أط اا ايم ناح  أمد أرظي أط اا ايعا ر ايقدمي
رةبببببي  وايإلةبببببم ي جما ورعةبببببي ايتشبببببرم   شبببببري ر مبببببر  بببببم ايعدمبببببد ربببببح اواتااابببببات ايط مبببببف

 =راتو رربببببببببا تنةبببببببببب يببببببببب  ايعدمبببببببببد ربببببببببح ا ةبببببببببلا طبببببببببب ايجلببببببببباز ايعاببببببببب م امربببببببببراض
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 أثر األوبئة واألمراض عىل اإلمرباطورية الرومانية

 .(م 591- 561)الطاعون األنطوين أنموذًجا

﴿1806﴾ 

ا تشامابب  رةببا ة ح رر ًرببتمببدد   ضبب ح ط معببف ايرببرضو  يرببح ايعةربباا مإلضبب
 ايمايم. 36و  أر  أن  نإلس أرراض ر  مد أن  ايجدر 
 اببإلا أمضببا   بباا رراثببيو ربباح قببد  (3   مر دمبباح    راةببم سديووو  و"

و راي بببا ربببا ي.(.361-308   ر رببب د س  ا ر راطببب ر ضبببرب ر ربببا  بببم رلبببد
 .(1  ايرعر  ف ا ح  اير جف ايثانمف يةررض تر ح  ذ   م ر دت  ام يا

                                                                                                                                       

ايعلبببببد اير ربببببانم  أمبببببد أرربببببدة ايطبببببب  بببببم أ قبببببراط معبببببد  جانبببببب و ايرنطببببب  ايإلةةبببببإلف  بببببم=
أرطا ام ي مف يةر مظبف ايتشبرمممف  ةبعا و ايطب ايمدمث  أمد رح  ضو أةس ا ررمقم

 عبد  ومقمبف ربح طرمب  إجبراا تجبارب رةبا ايمم انباتإيا  ضو  رضمات  نباا رةبا نتبا ج مق
أ ر  با  ي. تي تجا ي  نةماح ررة  ايلا ي  م116ايغر مف راي  راط رمف اير رانمفا ر  ةق ط
  مزنطبببف  عبببد أح تبببي نقبببي رؤيإلاتببب  إيبببا ايربببم د  ايقبببرح ايمببباد  رشبببر متبببا أ اابببر ايغر مبببف

  اااف إيا ايعايي ا ة رم. ايشرقمف راارف ر را
. . ص3663يرعر ف ايرمإلمفو ي ناحو رنمر اي عة رم: ر ة رف اير رد  جايمنم س و ر ة رف ا

33- 11. 
 مر دماح أ   مر دمبان س  بم ةب رما و مشبار إيمب  أمماًنبا  اةبي   مر دمباح أنطبار ش  و  (3) 

 ببم ايم نانمببف تمببت رنبب اح تببارمخ ا ر راط رمببف  ربباح ر ظإلًببا ر رانًمببا ثان ًمببا رتببب تارمًاببا رة ًنببا
 .ي110إيا  308رنذ   اة رارر س  م ثرانمف رتب تغطم امر اي 

 (2)    Dio Cassius: LXXII 14.3–4; his book that would cover the 

plague under Marcus Aurelius is missing; this later outburst was the 

greatest of which the historian had knowledge. 

-------------: Histoire romaine, Livres 40 et 41; César et Pompée, 

Introduction,traduction et notes par M. Rosellini, Paris, Les Belles 

Lettres, 1996, Collection La roue àlivres.= 

=------------: Histoire romaine, Livres 41 et 42 ; Texte établi par M.- 

L.Freyburger- Galland, traduit et annoté par F. Hinard et P. Cordier, 

Paris, Les BellesLettres, 2002. 

------------:Histoire romaine, Livres 48 et 49 ; Texte établi, traduit et 

annotépar M.- L. Freyburger et J.- M. Roddaz, Paris, Les Belles 

Lettres, 2002. 

------------:Histoire romaine, Livres 50 et 51 ; Texte établi, traduit et 

annotépar M.- L. Freyburger et J.- M. Roddaz, Paris, Les Belles 

Lettres, 2002.= 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_11
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_11
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D8%A9
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 ببببذا إيبببا  اينقببب ش  ايرتا بببات ايقدمربببف(   ام مغرا مبببف ايرابببادر أشبببارت
ايتارمامببف رةببا نببص اممجببار  أنطارمببف نقبب ش رببح ردمنببف امتبب تممببث  باي  بباا

رح ايابعب ايتصربد ربح أح ربي أ  جبزا ربح اممجبار و  يرح ايرقدةف ي ةرندر
أمبببببد ام   بببببف تبببببرت ط  ايطبببببار ح  أح ايتبببببم تبببببذرر   ردمنبببببف  أنطارمبببببف ايرقدةبببببف ي

نببب  ربببح امابببعب ر بببط تةبببجم ت أ بببي  ومنطببب نم أ     ببباا رمةبببم أقبببي أ رمبببفا
صري  م ايعث ر رةبا مإلرمبات أثرمبف ت ثب   ن بذات ايةما   م أار   لذا اي  اا

رثا ببف ايية  بباا  آثببار و  اااببف رببح ابب ي ر اقببو ايببد حو  ايتغممببرات اير مببرة  ببم 
ترشبببف ربببح اناإلببباض  ايتبببم  بببد ر ا ايقطبببو امثرمبببف  ايتبببم ديبببت رةملبببا  فاي شبببرم

م قببا رببح اياببعب اي ابب ي إيببا ايمقببمح  ببم  ببذ   برببو ذيببا دمربب ررا م ر مببرو
 .(3 وتايما

راةبم س  رعاابر  بذا اي ا باا أنب  ظلبر  بم رلبد  حذرر ايرؤرخ  دمب   
ا ببث ام   ببف ايتببم ةببرعلت  لبباو  غايً ببا رببا أ   بباا رببح  ر ربب د سا ر راطبب ر  

رببباح مقضبببا نم ببب   بببم ر ربببا  مبببد ا أرثبببر ربببح أيإلبببا شببباص  بببم ايمببب ي اي امبببدو 
 ببم  رببات رببدد رإلمببر رببح أشببااص آاببر حو يببمس  ببم ايردمنببف  مةببب  ببي ربباح 

رمفو يدرجف أح ايراا مح تي قتةلي   اةطف أشبااص ربح ايجبمش ر  ع ا ر راط  
رببان ا متةببةم ح  ةببإلا مد اببغمرة مببد ن نلا  ةببي قاتببيو  مةببرر ح اينبباس  ضببماما

                                                                                                                                       

=------------: Histoire romaine, Livres 57 à 59 ; Tibère et Caligula, 

Traduit parJanick Auberger, Paris, Les Belles Lettres, 1995, 

Collection La roue à livres.  

 (1)    Dio Cassius, LXXII 14.3–4.Ibid.p286.   

 Dion Cassius, Histoire romaine, Livres 38, 39 et 40 ; Commentaires 

de Marianne 

Coudry, Guy Lachenaud; Edité et traduit par Guy Lachenaud, Paris, 

Les Belles Lettres, 2011. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9)
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و  رببباح ذيبببا قبببد  قبببو ربببح ق بببي رلبببد ربببح ايمرببباي رقا بببي أجبببر ربببان ا متقاضببب ن 
 . (3 اورت ار(و رمر أح ر تلي يي مؤاذ  عمح Domitien د رمتمان س   

و رابر ومبف   إلبم  م ايعدمبد ربح ايربدح    شري ر مر انتشر ايطار ح
 ةبب ب اي  بباا أابب مت   بايتدرمرمببف اي  بباا اي ردمببات رةببا ت ثمبب  آثببار تما ظبب
  رثببر ايببذ  ررببا مشببلد  ر  اي ببرد  وشبب   رلجبب رة ترارببا (1  ةببرن  ام س  قرمببف

إيببببا    ف أر ببببرعابببب ضببببافا ببببإح اجتمبببباح ايطببببار ح  ورةمبببب   ببببم  قمببببا ايردمنببببف
 ممبث  اوقتابادمف  اوجترارمبف اير مرة ايتم رانت تجتباح ايقطاربات اياع  ات

مإلر ح ربح ايضبرا ب ايثقمةبف ايتبم رانبت   اياناع  ايع مد  ايإلقراا راح ايإل م ح
ايطببببر   ايةبببببراح  عبببببد انتشبببببار  قطببببباع  امضبببببا ف يرببببا  عةببببب و مليرإلر ضببببف رةببببب

 .(1 اي  اا
أد  إيا  ظل ر اي  اا  تإلشم   م  ومف ةة قمف  رضمف تق ي أح   ناا

ا  ةببراًنا  رً ببا رببح ايرببرضو ررببا جعببي  اااببف ايجببمش جمًشبب انةببماب اير ربباح
إيببا رقببر اور راط رمببف اير رانمببف  ببم ر ربباو  رنببد ر دتبب رببدة اببع  ات  م اجبب 

                                                           

و ايررجو ايرتب ايثانم  اية ع حدم ح راةم س: ايتارمخ اير رانمو ايجزا ايعاشرو (3)
 .98و 16ايةا  و ص

 (
2
 1تقببو رةببم  عببد  ويبب  ايترةبباحام ةجزمببر   أردمنببف دمرمببف ايةبب اع  ةببرن  ام س(  ايم نانمبب  (

ثببار رع ببد اببغمر رببح ايمجببر آ  لببا  فايقدمربب  ةببرن  ام س رببي شببراي  ممببرة قببار ح   ببم  ةببدة 
 ف طرقاتلبا قا ربب فةبب ار ايردمنبأ تزايب  ب  ف اقمبب فايرر بو  و تبزاي اطب ي تةببا ايردمنب  اي طةمرمب

 ةبرر   .ي 38  بذا ايمبا ط ارتإلارب   فح  ما ط رح ايط ب اية ح راح مممط  ايردمنبا  امت
 بببم راببر  طةمرببب س  ةردمنبببف دمرمببف ايةببب اع  ةببرن  ام س( رنامببب  ر مببر  فنطقببي.  نايببت ر 1

 ف ح  ببم تةببا ايرنطقببايثببانم ممببث ررببي رةببم اةتابب ح اوراضببم  تجإلمببف رمببا   ممببرة قببار 
ايبببم  فرررببزا ونطبب   ايق ا ببي ايرتجلبب رانببت  قببرنمحرثببر رببح رابباا داي م ف شببلدت ايرنطقبب

 ضبرا بربح  فاي طايرب تبد  ر ام ضباع  ةب ب ربا  رضب ح إ إو .ايجن ب   امبات ايابمراا
 ف.اندثار ايرثمر رح ايردح  م تةةا ايرنطق   إيا ايتد  ر تدأ  ا ظف 

إد ارد جم  ح: اضرم ي ا ر راط رمف اير رانمبف  ةبق طلاو ايجبزا ام يو ترجربفب رمربد (1)
 . 338و ص 3661م ف ايرارمف ايعارف يةرتابو رةا أ  ردةو ايط عف ايثانمفو ايل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_(%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B9
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نقبص ربؤح اوربداد ايع جبم  ايغبذا مو  ايرارثبف   راح رح أشد  ذ  ايابع  ات
ابببب ي  ببببذ   ر رانمببببفقبببب ات ايأرببببداد ر مببببرة رببببح ايتمررببببات  اير ببببر  ترثةببببت  ببببم

رةببببا نشببببر اي  بببباا رةببببا نطببببا   ةبببب ب تمررلببببا رانببببت قببببادرة  ايتببببم  ايةببببن ات 
 انتشببار   ببم إمطايمبا رعببر ف جمببدا  إلضببي  ايقاتببي اي  باا ببذا  ابب ي    .(3 أ ةبو
و ي.399  ببم ةببنف  رببح ايرررببح تإلةببمر ايرغببادرة ايرإلاج ببف يبب   جببايمن س  أرربباي

 اةبببببببتدراا  ربببببببحرانبببببببت  ةببببببب ب رر تببببببب   بببببببم ايإلبببببببرار ربببببببح اي  ببببببباا. يربببببببح تبببببببي 
  رباح رةمب  ايعب دة إيبا إمطايمببا اير ربباح ربح ق بي ام باطرة(1    مرربار ح  ردمنبف 

 .(1 ررة أار 
 -393 ربببببباح ا ر راطبببببب اح  رببببببارر س أ رمةم س   ي ةببببببم س  مببببببر س 

و  أر مةمبببا  بببم شبببراي إمطايمبببا  بببم  ر مبببرة ايإلعبببي  مشبببد قببب ات  اقبببد قارببب ي.(308
 تةبببرمف أطةقلبببا اير رببباح رةبببا ايشبببع ب ايرمتةبببف  ير اجلبببف ايتلدمبببدات اي ر رمبببف

 رنطقببف نلببر ايببدان ب ا ح  ايتببم تضببي ربب   ببم رنبباط  ايدان ب ايرقا رببف يلببي(
  ةغارمببببا  ر رانمببببا  أ ررانمببببا رببببح أيرانمببببا  اينرةببببا  ةببببة  ارما   اببببر ما  ايرجببببر 

. ربببا أد  إيبببا تضبببرر ايجنببب د  شبببدة ربببح  بببذا اي  ببباا اببب ي  رر اتمبببا  ر يبببد  ا(
و را درا ام اطرة إيبا اةبتدراا ايعدمبد ربح امط بااو  ربا ي.(390-396 شتاا 
. ممببث  قببم  ببذا امامببر  ببم إمطايمببا ابب ي  تببرة تإلشببم اي  بباا  جببايمن س  ببملي 

  نظبرا يشبدة تإلشبم اي  بااا  م اي  ط ا ر راط ر .  راح  امدا رح أ ي امط ا

                                                           

 (
1
)Dio Cassius, LXXII 14.3–4.p.324.  

 (
2
ردمنببف و  بم   مرربار ي  أ  (ἡ Πέργαμος) أ  (τὸ Πέργαμον)    مرربار ح (

 مبببر  رتبببر ربببح رمةببب  19  بببم ت عبببد  أمببب يمس ايرعاابببرة  بببم إقةبببمي تررمبببا تارمامبببف قدمربببف  بببم
س  تقبببببببببو رةبببببببببا جبببببببببرف  مبببببببببر  مقبببببببببو  بببببببببم ايجبببببببببزا ايشبببببببببرايم ربببببببببح نلبببببببببر ربببببببببامر   إمجبببببببببف

تمبت  ايإلتبرة ايلةنةبتمف و  قد أاب مت راابرف ررةربف  مرربار ح اب ي(ايرعاار ارمرشا   
  .ي. 311-103رارم و را  مح امةرة امتايمف مري
 . 331إد ارد جم  ح: ايررجو ايةا  و ص (1)   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/166
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%87%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%87%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9


 أثر األوبئة واألمراض عىل اإلمرباطورية الرومانية

 .(م 591- 561)الطاعون األنطوين أنموذًجا

﴿1861﴾ 

 ا ر راطبببب ر اضببببطر ام بببباطرة يةعبببب دة إيببببا ر ربببباو   ببببم طرمبببب  ايعبببب دة تبببب  م
 .(3 ة ب ايطار ح ي ةم س  مر س   
 ا ر راطبببب ر ربببباح ةبببب  ا  ببببم قتببببيممببببث يإلتببببرة ط مةببببفو اي  بببباا اةببببترر 

.  قد تي رؤارا ايتشرما  بم ابمف ايبنقش ي308 أ رمةم س   م ةنف م س رارر
   ي.  بارمتر  يربا ذربر  و   قبا301  م ةنف  ن رمر ي  م ررةرف  ذيا ايذ  ذرر

يرببح  مببص اببتي   ب(ا شببارة إيببا ايطببار ح نتمجببف يتز مببر مببدمث  ممببث قبباي أح
  ببباا ايطبببار ح رببباح ومبببزاي ربببا ذربببر   بببارمترو مح ايبببنقش  مشبببمر إيبببا رربببس 

مجببب   و  ج. شببرمت  رببا ذرببر  .   قببا يي301 رببايابب ي   ن رمربب ي رمتببدرا  ببم 
  رمثبببببببرا رةمنبببببببا أمضبببببببا أح ننةبببببببب يببببببب  ايضبببببببماما ايربببببببذر رة  بببببببم ةبببببببجي ثقا بببببببف 

 .(1   مر ن ي  
رةببا رةببت     رة شةببترمدينوو" " رشببإلت ايمإلرمببات امثرمببف امامببرة  ببم

ايرق رة اير رانمف  م   تب حو ربح  جب د ق بر رشبترا معب د تارماب  إيبا اينابف 
جثببف. ايببد ح  لبذ  ايطرمقببف ايغمببر رنظرببفو  63ممتب   رةببا  1ايقببرح  ايثبانم رببح

مؤشببر يمببد ث رارثببف رتعةقببف    ببااو يببذيا  رببح ايرررببح جببدا أح مر نبب ا ضببماما 
 ببايرري رببح ذيبباو يبب مظ أح  نبباا تإلةببمرات أاببر  رررنببف   يةطببار ح امنطبب نم.

يلببببببذا ايببببببد ح ايجرببببببارم  أنبببببب  مررببببببح أح مربببببب ح رق ببببببرة جرارمببببببف مشببببببد اينبببببباس 
مضبببباف إيببببا ذيببببا أنبببب  رببببح اينببببادر ايعثبببب ر رةببببا رقببببا ر جرارمببببف تتعةبببب    قببببرا.

 ايطبببار ح امنطببب نمو رةبببا ارت بببار أح ايمبببر   بببم  بببذا اي قبببت ربببح ايعاببب ر 

                                                           

 (3)    Dio Cassius, LXXII 14.3–4.Ibid.p296.  
 . 331إد ارد جم  ح: ايررجو ايةا  و ص  (1)

أ   رر ةبرماح: ايرةبمممف  د ر با  بم ر اجلبف ايثقا بف اير رانمبف  بم شبراي أ رمقمبا ربح ايقبرح 
رعلبد اي مب ث منبامرو   11 رجةف ايدراةات ام رمقمف ربددام ي إيا ايقرح ايرا و ايرم دممحو 

 .331-333و ص.1830و جارعف ايقا رة - ايدراةات ام رمقمف

https://ar.wikipedia.org/wiki/180
https://ar.wikipedia.org/wiki/182
https://ar.wikipedia.org/wiki/182
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_2


 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(
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ررارةببات انتشبباراو متببا يبب  ربباح قببد تببي د ببح أقةمببف رببح ايقدمرببف ربباح  بب  أرثببر اي
 .(3 ايةراح

 قد  ةغ ايطار ح  ايقمط  ر را اقاا ذر ت و  ايذ  أرجعب  رثمبر ربح رتباب 
ايعابببر إيبببا ةببباط ا يلبببف  ةببب ب ايررارةبببات ايطارمبببف  ايرذمةبببف ايتبببم رببباح مرارةبببلا 

   ببباقم ا ر راطببب ر ر رببب د سب  رببباح رربببا أد  إيمببب  ايطبببار ح ايرجاربببف  بببم ر ربببا 
اي ومات  ايذ  أرت ر اية ب اير اشر يلا    امترار ايقر  رح ق بي ايمربايو رربا أد  
ا إيببا انإلجببار ايةبباط  ببمح جربب ع ايةببراح  ببم را ببف اي ومببات  عببد أح ربباح رقتاببًرا رةبب

ربح ايةبرقف إيبا اونتقبايو  تجربو ايةبراح مب ي  ر را  قطو  تم يبت ايشبع ب ايجب را
رببببد    زمببببر ر ربببب د س (Cleander  رةمانببببدر  سقاببببر ا ر راطبببب ر رطبببباي مح  ببببرأ

ايشبببعبو  ربببا رببباح ربببح قا بببد قببب ات ايإلرةببباح إو أح أربببر ايجنببب د  رلاجربببف ايرتربببردمح 
نتمجببف ايزمبباي  اونببد اع تمببت  ايرثمببر رببنلي   ببر ايشببعب نمبب  ايردمنببف  رببات  تإلببرمقليو

امقببدايو  ذ بب  ايعدمببد رببح ق ببي قبب ات ا ر راطبب رو  يرببح رنببدرا داببي ايإلرةبباح ايردمنببف 
زي ة  اين ببباي  أرطبببر ا  ببب  ةبببط ح ايرنببباربببا  تقبببدرلي  بببم شببب اررلا  ا بببي ربببح ايمجبببار 

 ن ا ذ او  انماز إيا جانب ايشعب ايمراس ايرشاة ايذمح ران ا ربح قبدمي منقرب ح رةبا 
  أنبببذر  رذ مبببف راربببفو ا شبببارً  ًربببااح  ارتمبببازاتلي   قبببامتليو  ااببب   ايلمببباج رايإلرةببب

 اةتةببةي ايإلرةبباح أاببر امرببر  عببد أح رة ببتلي ايرثببرةو  رببادة ثبب رة ايشببعب أشببد رنإًلبباو 
رارًقببا  ببم أيبب اح ايتببرفو   ر ربب د س  أنببد و اينبباس إيببا   ا ببف ايقاببر ايببذ  ق ببو  مبب  

ب رنب  شب   ايرب ت يب و رب ام ةمف شمً او  أقتر  رصن  اي ممد ايذ  يي مدر رح أرر ايم
 .(1 يقتة   رةماندر  زمر  أح ةةي إيملي 

                                                           

 (1) Dio Cassius, LXXII 14.3–4.Ibid.p.299.   
 . 331-333ص.ايررجو ايةا  و إد ارد جم  ح:  (1)

تةبب ب  رةمانببدر   بب  ايةبب ب  ببم ايقمببط ايببذ  أابباب ر رببا   وماتلببا  ببم تةببا ايإلتببرةو  اااببف أزرببف 
 ادرف يراايم   طر م .تناقص ايقر   ة ب را جرع  رح ررمات ايقر  ايرت  رة آنذااو 

و ترجربف: رابطإلا دم ح راةم س: ايتارمخ اير رانمو ايجزا ايعاشرو ايرتب ايثانم  اية ع ح
 .11-18و ص1831رطمسو ايط عف ام ياو رةمف ا داب  ايعة ي ا نةانمفو تط احو 



 أثر األوبئة واألمراض عىل اإلمرباطورية الرومانية

 .(م 591- 561)الطاعون األنطوين أنموذًجا
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رارقًببببا  ببببم ايرةببببذات  مرمبببب  ايببببدراا  مببببتاةص رببببح   ر ربببب د س ربببباح 
  ر ربببب د س ( نا ببببب  اي ومببببف ايببببذ  ربببباح Julianusايشببببر اا أرثبببباي م يمببببان س 

  م يم س أيرةندر  مق ة  رةًنا  مطة  رةم  اةي امبو  راح  مضر   مح ذرارمف
 Julius Alxander قتبببي أةبببد  ضبببر ات   أيرةبببندر  ةببب ب اح  ( ايبببذ  قتةببب

جباا ا    أح أت باع  ر رب د س أيرةبندر ايرر      رارب رةا  رةب و  يربا  لبي 
 يقتة و اةتغي ظ ي ايةمي  قتةليو  رح  عد ا ارتطا جب اد    برب إيبا ايجنب ب
رةتجًص إيا اي ر ر  راد أح منج   نإلة  ي و ر ي رنل ا ايق   ررقي امربر  يبي 

و  قتي أح مترر  اةإل و   عد أح م ار قتي ر مق   قتي نإلة   أيرةندر مرضا 
 .(3 ( ر مس راةمف ايتر محDionysiusأمًضا  دم نمزم س     ر ر د س 

 اينةبب ف يةر ربباح أشببد  تًرببا رببح ام   ببف  ارثببر شببًرا رببح رببي  ربباح ر ربب د س
امربببر ايبببذ  أاببدر  تمبببت ايتلدمبببد  ااببب ص ب رنلبببا أةبب اب ة ذيبببا يعبببدةببمر ربببؤذو 

مرن نبب  م مبب  تم مببي تةببا ايرراةببمي ايتببم نشببرت تع مببًرا رببح ايبب د ايببذ  ربباح اير اطنبب ح 
و  تةبرا ايجمب ش ر ر دمبفو  أح ح تةرا ر را نإلةبلا ر ر دمبفياايم و   رذا أرر أ

ربدة أيقباب ربح  مةرا  ذا ايم ي ايذ  نشبرت  مب   بذ  ايرراةبي ر رب د و  اتابذ ينإلةب 
يقب  اميقباب  -راح مرمد أح تشتلر  ر نلا اةتعررت رح طر   - منلا  رقي  ر راو 

ة  ايةببعمدة  ايرةببتعررة ايعايرمببف يببعرضو  ر ببو يبب  ترثبباي رببح ايببذ ب رببو ثبب ر داياايبب
و  ةببغ  زنلببي أيببف رطببيو   ةببغ امرببر إيببا مببد إطبب   أةببرا   رةببا أشببلر ايةببنف   قببرة

(و Invictus(و إنإلمرتبببببببب س Amazoniusايتببببببببم اابببببببب مت رايتببببببببايمب أربببببببباز نم س 
(و Aelius(و أمةمبببببببببببببب س Lucius(و ي رمبببببببببببببب س Pius(و  مبببببببببببببب س Felix ةببببببببببببببمرس 
(و Augustus(و أ ر ةببببببط س Commodus(و ر ربببببب د س Aureliusأ رمةمبببببب س 

  رم سإرةببببببببببببببببببببببببب  مرات (وRomanus(و ر ربببببببببببببببببببببببببان س Heracleus رقةمببببببببببببببببببببببببب س 
 Exsuperatorius) و  ربباح متاببذ  ايإلعببي تببارة أمببد  ببذ  امةببراا  تببارة رمر بباو أرببا

نبب     صنبب  أطةقلربا رةببا نإلةب   شببري دا بي  رصإرةب  مراط رم س     أربباز نم س  ااةبرا

                                                           

و ايررجبببو دمببب ح راةبببم س: ايتبببارمخ اير ربببانمو ايجبببزا ايعاشبببرو ايرتبببب ايثبببانم  ايةببب ع ح (3)
 .11ايةا  و ص
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﴿1869﴾ 

ايةببنات  قببا ر اينبباس جرمًعبباو إيببا  ببذا ايمببد  ةببغ جنبب ح  ببذا ايبب مشو  ربباح مرتببب إيببا 
ي رمببب س أمةمببب س أ رمةمببب سو ر رببب دو  (Cesar رةبببا  بببذا ايشبببري ا ر راط ر قمابببر

(و Sarmatque  (و ايةببببببررتمFortune  (و ايةببببببعمدPieux  أ ر ةببببببط سو ايتقببببببم
 (و اي رمطببببببببببببانمGarmanique  (و ايجررببببببببببببانمTres Grandامر ببببببببببببر 

 Britannique و ايرمي يةةب ي  بم ايعبايي ايبذ  و مغةببو  رقبي اير ربانمو ايربا ح)
امر بر  بم ايثنبف ايثارنبف رشبرة رببح ةبةطت  ايترم  نمبفو إر راطب ر يةربرة ايثارنبفو قناببً  
يةربببرة ايةبببا عفو أب ايببب طحو مقبببرئ ايةببب ي رةبببا ايقناابببي  ايمرببباي  ترم ببب نم ايشبببعب 

تاببذ رربب ز  رقببيو  أ دة تراثمببي تمرببينابب ت يبب  ربب ايةببمنات  اير ربب د  ايةببعمدو  يقببد 
قرار إطب   ايقبرح ايبذ  م رةبا ربدة مررب و   ضبو شبعار ايقبرح ايبذ  م  بم رةبتلي 

 .(3 ري ايقرارات  د ح اةتثناا
ب رةرًرا   م   رقي ا ي مد امماي و  جصةو ارج امرمر ايذ  م ظلر أ

جعةب   و رربا(1  م ر را  ت رع  م ظرف ةارتمح  ث ثمح ةب ا  امبي رح قار 
ايو ممتباج ايربباي ايببذ  اةبت يا رةمبب  رببح ايةببةب  اينلبب  ايقتببي  راببادرة امربب  

                                                           
   

و ايررجبببو ايةبببا  و دمببب ح راةبببم س: ايتبببارمخ اير ربببانمو ايجبببزا ايعاشبببرو ايرتبببب ايثبببانم  ايةببب ع ح(3) 
 .11و 11ص

Hérodien, Histoire romaine ; Depuis la mort de Marc-Aurèle jusqu’à 

l’avènement de Gordien III ; Livre I, 8 ; Traduction française : Léon 

Halevy, Paris, 1860, pp. 6-8 ; Julius Capitolinus, Vie de Marc-Antonin-le-

philosophe, XXVIII. 

مرجات أر بو رنلبا  امبد ربي اب ي تنطةب  ر راو  م امي ة ا   رشر ح أر عف  ناا راح(1)     ُربدرري
 أر عبف ربح ار جلبا مبتي أح  عبد امابر و  جانبب اي امبدة ُتابفّ  د(جما أر عف تجر ا  د و مح ررر ف(

 .راتةإلف أ  اب
 تب رر ربح نجبا أح  عبد - (Maternus) ر رب د معبد يبي ايجندمبفو ربح ايإلبارمح مبرب  راا رباح ايبذ 

 ر بض  بم مقبمي  ظبي .ر ا نباد إو اينباس أرباي مظلبر (Quintilius) مةبرا  قبم ايبذ  رطمرنب س
 (Commode) ر منتمةم س

 اماب مح أح ربح  بايرري امامبرو  بذا  اةبي (Quintilius) راجو أر رلراب  ا درت ُقت و قد رانا
 .ر منتمةم س

و 16و ايررجو ايةا  و صدم ح راةم س: ايتارمخ اير رانمو ايجزا ايعاشرو ايرتب ايثانم  اية ع ح
98. 
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و ممث راح مقمي ينإلة  مة بات ايراباررف ررفممث راح ررارًةا يرماضف ايراا
 ايرةارح يعدة أماي مج ر  ملا ايشبعب  رجباوت ايد يبف رةبا ايمضب رو  اج بر ا 

نت ايةمد  أ ي أح مردد  او رثيا  ارر رةا تشجمعف  رنادت   اميقاب ايتم مم ل
 رمر بببا ربببح اميإلببباظ ايتبببم ممبببب أح مةبببرعلا ربببح    أنبببت ام ي  أنبببت ايرنتابببر

 .(3 رشجمعم 
ةببب   رببب ت  ر رببب د س  ايع ربببات ايتايمبببفب  أتبببا ةبببرب ر مبببر ربببح ايغر ببباح 
 مةببب   ببب   ايربببا مت ي ررةبببةف ابببماًما و من بببا  بببايامرو رربببا ةبببرو ابببماح   ربببف  بببم 

د رو ثبي انتقبي إيبا  مربي ايةب يو   ا ي ايةمي  بم إمبد  ايبايرراح نإلة و  شب مرم
 أتبببا رةبببا رابببزح ةبببةو رابببر  ايجزمبببرة ايعر مبببف  اضبببررت  مببب  اينبببار  اشبببتد يلم لبببا 

متببا أنلببا ايتلرببت رببي  ثببا   ايد يببف  ا ايقاببر ممببث أيمقببت أضببراًرا ردمببدة ارتبدت إيبب
تقرمً او  راح ذيا رؤشر رةا اح  ذ  ام ف   ذا اي  اا ايةعمح يح مقتار رةبا ر رباو 

ايجنبب د رببح ااربباد لبباو  يببي مببتررح ايعدمببد رببح اينبباس  ا ببي ةببمعي رببي ايعببايي ايااضببو ي
 يربا و   نإلةب   برع إيبا ايرراحر رب د س و  أح يرري رح أنلبي   ب ا  طإلا ب ايمرم و  ا

 .(1 أيتلرت اينمراح ري را  جدت   م طرمقلاو اردت ونعداي اي ق د
ا ربببح ذر ة شبببر الا إيبببا ذر ة ايرذمةبببف  ايعبببار   ببب ط  ر رببب  ر رببب د س  ةبببغ 
ر  ةبببب ب تاببببر ات   رذا ةبببب و  رانببببت نلامتبببب  رةببببا مببببد امببببد  رشببببمقات  اياببببز   ايعببببا

اببمد    عببد أح قببدرت يبب  ايةببي  ببم جررببف رببح اين مببذ  عببد أح ربباح را ببًدا رببح  رارتشببما
اقببتمي رر تبب  ممببث إيببا  راشبب  متةبب   رببح ايةببي  ايارببرو   ر ربب د س اي مبب شو  أ  

شببباب رإلتببب ي ايعضببب ت ممتبببرف ايراببباررف  قتةببب  انًقبببا  بببد ح رقا ربببف.  ربببذا رانبببت 
ا دارة اياببارة ايتببم  ايرجارببات  ةبب ب امرببراض  ام   ببف  ايظةببي  ايقلببر  ةبب ب ةبب ا

  عببد ربب ت  ر ربب د س  مببدثت مببر ب   ببتح  وتمطرببت رةملببا مرببي امةببرة اونط نمببف
   .(1  م رامف اياط رة

                                                           

و ايررجبببو دمببب ح راةبببم س: ايتبببارمخ اير ربببانمو ايجبببزا ايعاشبببرو ايرتبببب ايثبببانم  ايةببب ع ح (3)
 .98و 16ايةا  و ص

 .98و ص ايرادر نإلة  (1)

 .91و 91و صايرادر نإلة  (1) 
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 اخلامتة
ايةمظبببات ايإلارقبببف  بببم  ربببغ ةببب ا ا دارة اير رانمبببف ام   بببف ت ربببذا شبببرة

تارمخ ايرجترعاتو  رار تم ي  انتقاي رح مق ف زرنمف إيا أار و ممث قباي 
ي د ربا ارتمانبا يةرجتربو  مق ب (و  ربح اح  نبر   منم   انتشبار ام   بف ممرب ي ر 

ا  ببم نلامببف رانببت ةبب  ا رظمًربباينظببر  ايراببد يتببارمخ اي شببرمف مت ببمح أح ام   ببف 
رار   دامف رار آارو  امر ديمبي رةبا ذيبا اي  باا ب  ايطبار ح امنطب نم 

ح ا ر راط رمبببف ايبببذ  تبببي تنا يببب   بببم ايةبببط ر ايةبببا قفب رمبببف اةبببتطاع أح مجتبببا
اير رانمبببف رترارمبببف امطبببراف  منتشبببر  بببم جرمبببو ر  رلببباو رشبببر  نقطبببف تمببب ي 

  م رً  رح: تارمام ر ر 
انببببدثار نظببببباي ايع  دمببببف ايبببببذ  رةببببات يببببب  امنظرببببف ايقدمربببببف ايم نانمبببببف 
 اير رانمببفب  انلمببار نظبباي ايببر   ايع  دمببف ايببذ   ضببعت ايم نبباح ي ناتبب  ام يببا 

اج  ا ر راط رمف اير رانمفو ممث مطي اي  اا ربي قمب د  ررةت رةا تقنمن   ر  
 ع  دمف  ام رار اي ثنمف ايقدمرف.اي

ام ة ايرجترو  ن بذ ايبدمانات اي ثنمبف  ت شبملا  تراجبو ررانبف ايرع ب د 
رح أرر  شما  قتةت  ام   فب   ذا رلد ايطرم  يمق بف  ا ر راط ر ايذ  ومرةا

 ي.(.111 -131ظل ر ايرةمممف  م رلد ا ر راط ر اير رانم قةطنطمح  
انلمار ايقدرة ايعةررمف اير رانمف  ة ب ةب ا ا دارة  ايتنظبمي  ايتعاربي  

 ايغمر رنتظي انتقي اي  اا إيبارو اي  اا  ايمد رح انتشار و   ة ب تنقي ايجمش 
جرمبببو اي ومبببات  تغةغبببي داابببي ايرجتربببو اير ربببانم  دربببر ق تببب  ايذاتمبببفب  ترتبببب 

 ةببق طلا  تشببار ايإل ضببم ررببا أد  ايببا ضببعف قبب ة ر رببا ايغر مببفرةببم ذيببا ان
 .ي116راي  اي نداي( ايجررانمف اي ر رمف ايق ا ي رةا مد
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تالمال ق 

 
ايم نبانم رجر رف رح امط اا  بم اب رة ربح راط طبف يةط مبب  (3شري رقي  

  دمةق ر مد س( ةرمت  اةي ايط مب  جايمن س( ايذ مظلر  م أرةا ايا رة.
Idea of Africa - Origins Of The Name Africa 

http://science.jrank.org/pages/8198/Africa-Idea-Origins-

Name-Africa.html  
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Galenosgruppe_(Wiener_Dioskurides).jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Galenosgruppe_(Wiener_Dioskurides).jpg
http://science.jrank.org/pages/8198/Africa-Idea-Origins-Name-
http://science.jrank.org/pages/8198/Africa-Idea-Origins-Name-
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Galenosgruppe_(Wiener_Dioskurides).jpg
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نقبش ر ربانم رثبر رةمب   بم ردمنبف ر رانمبف ربدررة  بم  ةغارمبباو (. 3نقبش رقبي  
رباي   مدي اينإلش رةا أح  نباا رشب ة د عبت ي ر راطب ر ةبم ترم س ةبمإلمر س

ي.و   بذا مببدي رةببا ايإلةبباد ايةماةبم ايتببم راشببت  ا ر راط رمببف اير رانمببف  361
 م ايقرح ايثانم  ايثايث اير دممحو  ايبذ  رباح ربح أةب ا   ةبق ط ا ر راط رمبف 

 ي.116اير رانمف ايغر مف راي 
 Roman Africa, An Archaeological Reviw, The   Journal of 

Roman Studies. 

alamazighi.maktoobbog.com/?post=282499-http://alofoq  

  
        

 

http://alofoq-alamazighi.maktoobbog.com/?post=282499
http://alofoq-alamazighi.maktoobbog.com/?post=282499
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ت
ت

اب ي  اير اقو  ايطر   ترة ثب رات ق ا بي ايرب ر ضبد اير رباح (. 3ارمطف رقي  
 ةبق ط ا ر راط رمبف  و ترلمبدا يةغبز  اي نبدايمايقبرنمح ايثبانم  ايثايبث ايرم دمبمح

 . .116اير رانمف ايغر مف راي 
 Carcopino.J.: Les traitésع:مصمرااتعمص  تتتتتاتعصرارتالام ص مصنت المصصر: تتتتت

de paixentre les RomainsetAllbeckoat, Melanges de l'Ecole 

Francaise de Rome,Paris,1943ت
ت
ت
ت
ت
ت
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 . اارلقرف اتةا ر راط رمف اير رانمف  م (. 1ارمطف رقي  

 Rachet,M.: Rome et les   اع:مصصمرااتعمصصتمصصنت عصصرارتالام صص تالمصصصر: تت

Berbères, Un Probleme Militaire d'uguste  dioclition,Coll, 

Latomus, Vol.110,London,1970.ت

 
 (. رنش ت ام اطرة اير راح ا ي ايقرح ايثانم  ايثايث ايرم دممح.1ارمطف رقي  

 :Tertulianus . ا:صصصصصصصص:دتمصصصصصصصنتمصصصصصصصصر:عصصصصصصصرارتالام صصصصصصص ت المصصصصصصصصر: تمصصصصصصصنت

Apologitiques Texte etbli et traduit par, Waltzing 

Coll.J.P.,"Les Belles lettres",Paris,1929.                         
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(. اي ومات اير رانمف  م شبراي أ رمقمبا و  ايرنباط  ايتبم ارجبت 1ارمطف رقي  
ربببببادة تقةبببببمي  ا    ربببببح تمبببببت ةبببببمطرة اير رببببباح  دامبببببف ايقبببببرح ايثايبببببث ايربببببم د  

 . دامف ايقرح ايرا و ايرم د ي ومات شراي أ رمقما ا ر راط ر دقةدمان س 
 :Tertulianus إربببداد اي امبببث  تابببرف ربببح رابببدر:ايرابببدر: ربببح    

Apologitiques.Op.Cit   
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 قائمة املصادر واملراجع
تاملمغ تالع:ا  توالمع:ا  ت-أولات
 -ايرنشبببب ت ايعررانمببببف ايعارببببف  ببببم ايرغببببرب ايقببببدمي  تبببب نسأ بببب  رر ةببببرماح:  -

ي.(  رجةف 111 - .ي.11(  ترة اومت ي اير رانم اايرغرب امقا -ايجزا ر
 وجارعببف ايقببا رة -رةمببف ا داب –قةببي ايتببارمخ وم يمبب  11ايرببؤرخ ايراببر  رببدد 

1831. 
رببببببدح  ربببببب انا ايرغببببببرب ايقببببببدمي  تببببببرة اومببببببت ي اير رببببببانم أ بببببب  رر ةببببببرماح: 

 – قةببي ايتببارمخ ومنببامر 11ي.(  رجةببف ايرببؤرخ ايراببر  رببدد 111 - .ي.11 
 .1831و جارعف ايقا رة -رةمف ا داب

ايرةبببمممف  د ر بببا  بببم ر اجلبببف ايثقا بببف اير رانمبببف  بببم شبببراي أ ببب  رر ةبببرماح: 
رجةببف ايدراةببات ام رمقمببف أ رمقمببا رببح ايقببرح ام ي إيببا ايقببرح ايرا ببو ايرم دمببمحو 

 .1830و جارعف ايقا رة -رعلد اي م ث  ايدراةات ام رمقمفمنامرو   11 ردد
إد ارد جم ببب ح: اضبببرم ي ا ر راط رمبببف اير رانمبببف  ةبببق طلاو ايجبببزا ام يو  -

ترجربببفب رمربببد رةبببا أ ببب ردةو ايط عبببف ايثانمبببفو ايلم بببف ايرابببرمف ايعاربببف يةرتبببابو 
 .331-333و ص.3661

رنمببببر اي عة رببببم: ر ةبببب رف ايربببب رد  جببببايمنم س و ر ةبببب رف ايرعر ببببف ايرمإلمببببفو  -
 .11 -33. ص.ص. 3663ي ناحو 

و م س: ايتببارمخ اير رببانمو ايجببزا ايعاشببرو ايرتببب ايثببانم  ايةبب ع حمبب ح راةبب -
ترجربببف: رابببطإلا رطبببمسو ايط عببببف ام يببباو رةمبببف ا داب  ايعةببب ي ا نةببببانمفو 

 .11-18و ص1831تط احو 

تاملمغ تاألجنا   ت-ثمن ام
- Coudry, Guy Lachenaud; Edité et traduit par Guy 

Lachenaud, Paris, Les Belles Lettres,2011. 

- Dio Cassius: LXXII 14.3–4; his book that would cover 

the plague under Marcus Aurelius is missing; this later 
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outburst was the greatest of which the historian had 

knowledge. 

- -------------: Histoire romaine, Livres 40 et 41; César et 

Pompée, Introduction,traduction et notes par M. 

Rosellini, Paris, Les Belles Lettres, 1996, Collection La 

roue àlivres. 

- ------------: Histoire romaine, Livres 41 et 42 ; Texte 

établi par M.- L.Freyburger- Galland, traduit et annoté 

par F. Hinard et P. Cordier, Paris, Les BellesLettres, 

2002. 

- ------------:Histoire romaine, Livres 48 et 49 ; Texte 

établi, traduit et annotépar M.- L. Freyburger et J.- M. 

Roddaz, Paris, Les Belles Lettres, 2002. 

- ------------:Histoire romaine, Livres 50 et 51 ; Texte 

établi, traduit et annotépar M.- L. Freyburger et J.- M. 

Roddaz, Paris, Les Belles Lettres, 2002. 

- ------------: Histoire romaine, Livres 57 à 59 ; Tibère et 

Caligula, Traduit parJanick Auberger, Paris, Les Belles 

Lettres, 1995, Collection La roue à livres.  

- Victor, Royce M. (2010). Colonial education and class 

formation in early Judaism: a postcolonial reading. 

Continuum International Publishing Group. 

- The most recent scientific data have eliminated this 

possibility. See Y. Furuse, A. Suzuki and H. Oshitani, 

“Origin of the Measles Virus: Divergence from 

Rinderpest Virus Between the 11th and 12th Centuries,” 

Virology 7 (2010). 

- This article incorporates text from a publication now in 

the public domain: Chisholm, Hugh, ed. (1911). 

"Eutropius". Encyclopædia Britannica. 9 (11th ed.). 

Cambridge University Press. 

- Leith, John H. (1990). From Generation to 

Generation: The Renewal of the Church According 

to Its Own Theology and Practice. Westminster John 

Knox Press. 2007. 

https://web.archive.org/web/20170204074936/https:/books.google.com/books?id=DCxNjeuYpJwC
https://web.archive.org/web/20170204074936/https:/books.google.com/books?id=DCxNjeuYpJwC
https://web.archive.org/web/20170204074936/https:/books.google.com/books?id=DCxNjeuYpJwC
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- Rachet,M.: Rome et les Berbères, Un Probleme 

Militaire d'uguste  dioclition,Coll, Latomus, 

Vol.110,London,1970. 

- - Hérodien, Histoire romaine ; Depuis la mort de Marc-

Aurèle jusqu’à l’avènement de Gordien III ; Livre I, 8 ; 

Traduction française : Léon Halevy, Paris, 1860, pp. 6-8 

; Julius Capitolinus, Vie de Marc-Antonin-le-

philosophe, XXVIII. 

- Tertulianus: Apologitiques Texte etbli et traduit par, 

Waltzing Coll.J.P.,"Les Belles lettres",Paris,1929. 

- - There is not enough evidence satisfactorily to identify 

the disease or diseases" concluded J. F. Gilliam in his 

summary (1961) of the written sources, with 

inconclusive Greek and Latin inscriptions, two groups 

of papyri and coinage. 

 

ت
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