
 طاريح الماجستير والدكتوراه في جامعة البصرةاستمارة مستخلصات رسائل وأ
 أشرف عبد الحسن غضبان اسم الطالب: اآلداب الكلية:
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  عنوان الرسالة أو االطروحة:

  

 دراسة تاريخية م(651-226) الدولة الساسانيةالمسيحيون في 
  

  ملخص الرسالة أو االطروحة:
الفصال اوول كاان بعناوان )مقدماة تاريخياة حاول م( دراساة تاريخياة". 651-226البحث بعنوان "المسيحيون في الدولة الساساانية )

الفصاال الناااني عنااوان )انتشااار  درسو ، واالقااوام التااي هاااجرت اليهاااالدولااة الساسااانية( وفياال تناااول التسااميات القديمااة للدولااة الفارسااية 
المسيحية في الدولة الساساانية( وتضامن مبحناين تنااول المبحاث اوول حاول بادايات انتشاار الدياناة المسايحية فاي الدولاة الفرنياة، اماا 

الااث ماان االطروحااة حماال عنااوان )اضااطهاد وفااي الفصاال الن المبحااث الناااني فتضاامن انتشااار المساايحية فااي أقاااليم الدولااة الساسااانية.
اوول منهاا كاان بعناوان دوافاس وأساباب االضاطهاد، اماا المبحاث النااني فقاد ، المسيحيين فاي الدولاة الساساانية( وتضامن خمساة مباحاث

ي كااان بعنااوان امااا الفصاال الرابااس واوخياار والاا ، بحناات فياال فئااات الميضااطهمدين وتضاامن االشااراف والنااب و ورجااال الاادين والطبقااة العامااة
فالمبحاث اوول تنااول ابرشايات كنيساة المشارم قاديما ،  )الكنائس واالديرة والمدارس في الدولة الساسانية( فقد قسم على خمسة مباحاث

 .اما المبحث الناني فقد استعرضت فيل المدارس في كنيسة المشرم
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 Title of Thesis: 
The Christians in the Sasanian Empire(226-651 A.D.): A Historical Study. 

  

Abstract of Thesis: 
Search title "The Christians in the Sasanian Empire(226-651 A.D.): A Historical Study" . This 

study is divided into four chapters ordered according to the historical events following the 
historical approach which includes the succession and sequence of the events. Chapter I, 
entitled An Introduction about the Sasanian Empire, deals with the ancient names of the Persian 
State and the peoples who migrated to it.   

Chapter II, entitled The Spread of Christianity in the Sasanian State, consists of two topics: 
the first one tackles the beginnings of the spread of Christianity in the Parthian State; whereas 
the second topic studies the spread of Christianity in the counties of the Sasanian State. Chapter 
III, entitled The Persecution of the Christians in the Sasanian Empire, consists of five topics. The 
first topic is entitled Drives and Causes of the Persecution. in the second topic, the persecuted 
groups such as the noblemen, people of religious, and the common people are studied. 

The final chapter, Chapter IV, is entitled The Churches, the Monasteries, and  the schools in 
the Sasanian Empire. This chapter is divided into five topics. The first topic treats the parishes of 
the ancient Eastern Church. The second topic discusses the schools in the Eastern Church. 

 


