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Ach History  

5. ROMAN  ARCHITECTURE 
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Rom In Zeittafeln 
 

 Rom, der Legende nach 753 v. Chr. Gegründet. Politisch und 

kulturell stand Rom lange unter etruskischem Einfluss. 

 

 Römische Republik (ca. 500 bis 27 v. Chr.) 

 im 3. und 2. Jahrhundert v. Chr. begann der Aufstieg Roms 

zur antiken Weltmacht, die für Jahrhunderte die gesamte 

Mittelmeerwelt beherrschte.  

 

 Nach 200 v. Chr. mischte sich Rom auch in die Politik der 

hellenistischen Großmächte ein und wurde zur 

Protektoratsmacht im östlichen Mittelmeerraum.  

 

 148 v. Chr. wurde das Makedonien der Antigoniden, 63 v. 

Chr. das Reich der Seleukiden, und schließlich 30 v. Chr. das 

Ägypten der Ptolemäer römische Provinz. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Rom
http://de.wikipedia.org/wiki/Weltmacht
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelmeer
http://de.wikipedia.org/wiki/Makedonien
http://de.wikipedia.org/wiki/Antigoniden
http://de.wikipedia.org/wiki/Seleukidenreich
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84gypten
http://de.wikipedia.org/wiki/Ptolem%C3%A4er
http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz
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 Der Prinzipat (27 v. Chr. bis 284 n. Chr.) – Diktator 
 Die Spätantike (284 bis 565/632 n. Chr.) 

 
 Kaiser Konstantin I. initiierte Anerkennung und Privilegierung des 

Christentums 
 

 Teilung des Reiches unter den beiden Söhnen des Theodosius 395 
erwies sich letztlich nur das von Konstantinopel, dem früheren 
Byzanz, aus regierte Oströmische Reich auf die Dauer eines 
weiteren Jahrtausends als lebensfähig 

http://de.wikipedia.org/wiki/Konstantin_der_Gro%C3%9Fe
http://de.wikipedia.org/wiki/Konstantin_der_Gro%C3%9Fe
http://de.wikipedia.org/wiki/Konstantin_der_Gro%C3%9Fe
http://de.wikipedia.org/wiki/Christentum
http://de.wikipedia.org/wiki/Konstantinopel
http://de.wikipedia.org/wiki/Byzantinisches_Reich
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 مميزات العمارة الرومانية
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 :مميزات الحضارة الرومانية
كافة  عنيا  وورثوا  اإلغريقية  الحضارة  الروماف  خلف  

  بذلك  وكونوا  والزخرفة  النحت  العمارة،  في  فنونيا
  ارجاء  جميع  في  قواعده  طُبقت  امبراطورياً   فناً 

    الواسعة  االمبراطورية
يتصف  موحد  معماري  طابع  ذات  الرومانية  العمارة  

 والفخامة  القوة  بالجماؿ،
(جوبتر  معبد) سوريا  في  االختالفػات  بعض  ظيرت 

 (بعلبك  معبد) ولبناف
بالفنوف  وشغفيم  اإلجتماعي  لإللتقػاء  الروماف  حاجة  

 ضخمة  ومعابد  وفراغات  صاالت  لتصميم  دعاىم
فعالة مساىمة الرماف  طورىا  التي الخرسانة  ساىمت  

  البشرية  تعرفيا  لم  حالة  الى  ومقوماتيا  العمارة  نقػل  في
    قبل  من
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 :تكملة مميزات الحضارة الرومانية
وفراغاتيا  العمارة  بتطوير  قػاموا  فقد  العمارة  تطور  في  ىاـ  دور  للروماف  

  الحمامات  الضخمة،  والمسارح  كالمعابد  جديدة  معمارية  انماط  خالؿ  من
  انشاء  قواعد  بتطوير  قػاموا  فقد  اخرى  جية  من .كألقباب  المياه  وقنوات
 بتطويرىا،  للروماف  الفضل  يعود  حيث  والعقود  األقبية  خالؿ  من  المباني

 :منيا
متوازيين  حائطين  على  المحملة  اسطوانية  النصف  القبوة 
مربعة  مساحات  لتغطية  تستخدـ  التي  دائرية  النصف  القبوة 
اسطوانية  نصف  قبوتين  من  يتكوف  الذي  المتقػاطع  القبو  

 متقػاطعة
،كروية  النصف  كالقبة القباب    
والقرميد  المطلي  والفخار  الطوب  الحجر،  الرخاـ،  على  اعتمدوا 
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قطع صغيرة من الحجر والرخاـ وكسر  : استعملوا خلطة خرسانية ألوؿ مرة مكونة من
ىذه اصبحت من مميزات العمارة الرومانية لما ليا من مميزات  . الظوب مخلوط بالجير

تجمع بين القوة وقػلة التكاليف ومرونة تامة وسيولة في التصميم واستخداميا المتعدد  
في بناء الجوائط، األسقف، العقود والقباب كما تم تشكيليا تبعاً إلحتياجات كل  

 .دولة/قطر
البازيليكا، دور العدالة،  : من بين المباني المميزة في العمارة الرومانية يمكن ذكر

، الكولوسيوـ احدى اىم االنجازات الرومانية في بناء  (Forum)المعابد، الميادين  
المسارح، الحمامات، اقواس النصر، المساكن الرومانية، المعابد المسارح، القنوات  

 .  المائية، القصور والمقػابر الرومانية
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 نظم لألعمدة الرومانية  
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 نظم لألعمدة الرومانية   نظم لألعمدة  

والكورنتي  االيوني  الدوري،  وىي  الثالثة  االغريقية  األعمدة  نظم  الروماف  تبنى 
والمركب  التوسكاني  :ىما  جديدين  نظامين  االغريقية  للنظم  الروماف  اضاؼ   

   :التوسكاني  النظاـ 
االيطالية  توسكانيا  مقػاطعة  الى  نسبة 
األنظمة  واقػل (تجاويف  بال) مبسط  لكنو  دوري  نظاـ  ىو  التوسكاني  النظاـ  

 زخرفة
التاج  اعلى  الى  القػاعدة  اسفػل  من  العمود  قطر  امثاؿ  سبعة  يساوي  ارتفػاعو 
العمود  فػإف  قػاعدة  على  يحوي  ال  الذي  الدوري  العمود  بعكس  

 قػاعدة  على  يقف  التوسكاني
مزخرؼ تاج  لو 
الكيل  ونصف  مدماؾ  ليا  وأضيف  زخرفة  بال  التكنة  
ثالثة  أو  فقطعتين  ذلك  تعذر  واذا  واحدة  قطعة  من  العمود  يتكوف. 
الشكل  ومسلوب  مستدير  قطاعو  

 



 الملك سعود  جامعة    كلية العمارة والتخطيط                                 خيري مرعي. د   

 نظم لألعمدة الرومانية   نظم لألعمدة  
   :الدوري النظاـ
الى  القػاعدة  اسفػل  من  قظره  أمثاؿ  ثماني  العمود  ارتفػاع  

 التاج  اعلى
التكنة  اعلى  الى  القػاعدة  اسفػل  من  الكني  االرتفػاع  ُيقسم  

 متساوية  اقساـ  خمسة  الى
المتساوية  الخمسة  األقساـ  احدى  التكنة  ارتفػاع  يشكل   
معدؿ  واحد  التاج  وارتفػاع  معدؿ  واحد  القػاعدة  ارتفػاع  

 وجزئين
حادة  حواؼ  ذات  مستديرة  تجاويف  بو  العمود  بدف  

  عشرين  وعددىا
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 نظم لألعمدة الرومانية   نظم لألعمدة  

  :االيوني النظاـ
اعلى  الى  القػاعدة  اسفػل  من  قظره  أمثاؿ  تسعة  العمود  ارتفػاع  

 التاج
الى  التكنة  اعلى  الى  القػاعدة  اسفػل  من  الكني  االرتفػاع  ُيقسم  

 متساوية  اقساـ  خمسة
2.25 ويساوي  الخمسة  األقساـ  احدى  التكنة  ارتفػاع  يشكل 

 العمود  قطر  من
جزأ  وعشروف  واحد  التاج  وارتفػاع  معدؿ  واحد  القػاعدة  ارتفػاع. 
زخارفو  وكثرة  نسبو  برقة  األيوني  النظاـ  يمتاز 
باللفػافػات  يسمى  لولبياً   شكالً   يأخذ  التاج 
الشكل  مستديرة  تجاويفػاً   وعشروف  اربع  يحوي  العمود  بدف.   
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 نظم لألعمدة الرومانية   نظم لألعمدة  
   :الكورنثي النظاـ

التاج  عدا  ما  األيوني  العمود  يشبو 
امثاؿ  عشرة  يساوي  التاج  اعلى  الى  القػاعدة  اسفػل  من العمود  ارتفػاع  

 قطره
خمسة  الى  التكنة  اعلى  الى  القػاعدة  اسفػل  من  الكني  االرتفػاع  ُيقسم  

 متساوية  اقساـ
قطر  من 2 .5 ويساوي  الخمسة  األقساـ  احدى  التكنة  ارتفػاع  يشكل  

 العمود
جزأ  وعشروف  واحد  التاج  وارتفػاع  معدؿ  واحد  القػاعدة  ارتفػاع. 
باللفػافػات  يسمى  لولبياً   شكالً   يأخذ  التاج 
دائري  نصف  قطاعيا  تجاويفػاً   وعشروف  اربع  يحوي  العمود  بدف.   
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 نظم لألعمدة الرومانية   نظم لألعمدة  
   :المركب النظاـ

والكورنثي  االيوني  النظاـ  بين  يجمع  تاج  لو 
نسب  عدا  ما  الكورنثي  النظاـ  كما  المركب  النظاـ  نسب  

 اكثر  ارتفػاع  الى  احياناً   تصل  التي  التكنة
النصر  اقواس  في  استخدامو  يكثر 
يساوي  التاج  اعلى  الى  القػاعدة  اسفػل  من العمود  ارتفػاع  

 قطره  امثاؿ  عشرة
الى  التكنة  اعلى  الى  القػاعدة  اسفػل  من  الكني  االرتفػاع  ُيقسم  

 متساوية  اقساـ  خمسة
من 2 .5 ويساوي  الخمسة  األقساـ  احدى  التكنة  ارتفػاع  يشكل  

 العمود  قطر
جزأ  وعشروف  واحد  التاج  وارتفػاع  معدؿ  واحد  القػاعدة  ارتفػاع. 
باللفػافػات  يسمى  لولبياً   شكالً   يأخذ  التاج 
نصف  قطاعيا  تجاويفػاً   وعشروف  اربع  يحوي  العمود  بدف  

   .دائري
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 عناصر معمارية جديدة



 لألقواس والقباب واقواس النصر
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  األقبية

قبو دائري  . 1 قبو مدبب  . 2  قبو بحزاـ عرضي. 3  قبو ذو  . 4 
 حواؼ مصلبة  

قبو ذو اضالع مصلبة. 5  
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 لألعمدة الكاذبة



 المعابد
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جوانبو  بقية  أما  كبيراً،  إىتماماً   المعابد  بمداخل  الروماف  إىتم  
 في  الوضع  علية  كاف  كما  الدرجة  بنفس  إىتماميم  يكن  فػلم

  المعبد  أصبح  اإلغريقية  المعابد فبعكس اإلغريقية،  المعابد
  ذات  ميداف  بيا  يحيط  التي  المباني  إحدى  بمثابة  الروماني

 .(Forum) إسم  عليو  يطلق  أروقة
العاـ  الميداف  أو  الضوء  لمصدر  مواجو  المدخل  يكوف 
إما  فيي  ليا  امتداداً   أو  كاليونانية  الرومانية المعابد  

 .الشكل  دائرية أو  مستطيلة
األماـ  من  ورواؽ  واحدة  خلوة  من  المعبد  يتكوف 
 طوابق  عدة  من  األحياف  بعض  في  المعبد  يتكوف 
  القباب  ،كألقبية  جديدة  معمارية  ناصر  الروماف  استخدـ  

  تسمح  جديدة  بناء  كمادة  اإلسمنت استخدموا  كما والعقود،
 الرومانية  الدولة  بعظمة  تليق  كبيرة  وفتحات  فراغلت  بعمل



 الملك سعود  جامعة    كلية العمارة والتخطيط                                 خيري مرعي. د   



 الملك سعود  جامعة    كلية العمارة والتخطيط                                 خيري مرعي. د   

  لألعمدة قػاعدة كبيرة حاملة للعموداضيف 
 تستعمل  األعمدة  أصبحت  الروماني  العيد  في  

  بالجدراف  ملتصقة  أعمدة  كانصاؼ  وذلك  بكثرة
  أكثر  جمالية  أغراض  تخدـ  فيي  وبذا الخارجية،

 انشائية  كونيا  من
ذكر  يمكن  الرومانية  المعابد  على  األمثلة من:  

  مارس  معبد :الشكل  المستطيلة  المعابد
 فرنسا/نميس  كاري  ميسوف  معبد – روما/التور

  لبناف/بعلبك  معبد – روما/فينوس  معبد –
 – روما/فيستا  معبد :الشكل  دائرية  والمعابد

        روما/البانثيوف  معبد – تيفولي/فيستا  معبد
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 المعابد الرومانية مستطيلة الشكل  
 روما–معبد اوغستس  1.

 نميس  / نميس كاري –معبد ميزوف. 2
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التور – مارس  اإللو  معبد (Mars-Ultor) / روما 
 خصيصاً   (اوغستس  ميداف) ميدانو  في اوغستس  القيصر شيده  

  الذين  اعداءه  على  تغلب  اف  بعد  لوعده  تنفيذاً   الحرب  الو  لمارس
  قيصر  يوليوس  قتلوا

 ارتفػاع  بلغ  فقد  الرومانية  المعابد  واكبر  أجمل  من  المعبد  ىذا  ُيعد  
 بالرخاـ  المعبد  حوائط  ُكسيت  وقد  متراً   العشرين  حوالي  العمود

أعمدة  على  ويحتوي  الشكل  مربع  فيو  المعبد  داخل  الييكل  أما  
 وأكتاؼ

الرواؽ  ذو  النوع  من  المعبد  ىذا  ُيعتبر (Prostyle)  بو  المحيط  
 and.كورنثية أعمدة  ثمانية

 روما-معبد اوغستس. 1 المعابد الرومانية مستطيلة الشكل
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 روما-معبد اوغستس. 1
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 روما-معبد اوغستس. 1 المعابد الرومانية مستطيلة الشكل
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 .ـ.ؽ 16 نميس /كاري نميس – ميزوف  معبد
Maison Caree in Nimes 

 
حالتو  على  إحتفػاظاً   المعابد  أفضل  من  
3.66 بارتفػاع  منصة  على  مرفوع  المعبد  ىذا 

 فقط  الغربية  الجية  من  متر
رواؽ  المدخل  يتقدـ (Porticus) محاط  عميق  

 جيات  ثالثة  من  باألعمدة
العادة  في  بالمعابد  تحيط  التي  األعمدة  أما  

  األعمدة  أنصاؼ  محليا  ويحل  ىنا  تختفي  فيي
  جيات  ثالثة  من  المعبد  بجدراف  الملصقة

 (الجانبياف  والجداراف  الخلفية)
األمامية  المنطقة  في  وبارز  جميل  إفريز  للمعبد  

 كورنثية  أعمدة  وتحملو  للنظر  ملفت  بشكل
 .جميلة

 نميس  / نميس كاري –ميزوفمعبد  . 2 المعابد الرومانية مستطيلة الشكل
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 نميس  / نميس كاري –ميزوفمعبد  . 2 المعابد الرومانية مستطيلة الشكل
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 المعابد الرومانية دائرية الشكل  
 روما - معبد البانثيوف
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 روما – البانثيوف  معبد
 ُدمر  لكنو .ـ.ؽ 25 عاـ  بناؤه  من  العمل  انتيى  

 الميالد  بعد  األوؿ  القرف  في  حريق  جراء
 وبلغ (ـ 43.43) بقطر  مستديرة  قػاعدة  للمعبد  

 (ـ 43.43) كذلك  ارتفػاعو
 لحمل  وذلك (متر 4.5) بلغ  سميك  جدار  للمعبد  

  الثقيل  اإلسمنتي  الحائط  الجدار
 المقوى  الطوب  من  كروية  نصف  قبة  المعبد  يغطي  

  بزخارؼ  الداخل  من  القبة  ُزينت .باإلسمنت
   صندوقية

 ثمانية  قطرىا  بلغ  الشكل  دائرة  فتحة  القبة  أعلى  في  
  .أمتار

 المعبد  داخل  الى  الشمس  بدخوؿ  الفتحة  ىذه  تسمح  
 البرونز من  كرنيش  بالفتحة  وُيحيط

 المعابد الرومانية دائرية الشكل
 روما–البانثيوفمعبد  . 3
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   حوائط المبنى مكسوة جميعيا بالرخاـ وال يوجد بيا اي
 فتحات سوى المدخل

  بداخل المعبد ثمانية تجاويف كبيرة الحجم والمدخل ىو
 احداىا

  السبعة فتحات األخرى فثالثة منيا نصف دائرية  اما
 (  محاريب)واألربعة األخرى مستطيلة الشكل  

   ىذه المحاريب بيا سبعة تماثيل تمثل األقػاليم والمدف
 لروماالتابعة  

   يتقدـ كل من ىذه التجاويف السبعة عمودين من
 الكورنثيالنظاـ  

  الجزء األمامي من المعبد فيو عبارة عن رواؽ ذات  أما
أعمدة كورنثية على األصوؿ اإلغريقية وىو مقسم الى  

ثالثة اركاف مقسمة من خالؿ اعمدة من الجرانيت والرخاـ  
 األبيض  يعلوىا تيجاف من الرخاـ  
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Roman Basilica 

 البازيليكا الرومانية
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 البازيليكا الرومانية
 البازيليكا

عبارة عن مباني عامة للتبادؿ التجاري، العدالة ومحاكم القضاء 
  ُتعتبر ىذه المباني حلقة اتصاؿ بين العمارة الرومانية والعمارة

 المسيحية في المجتمعات الغربية
المسقط االفقي عبارة عن مستطيل طولو ضعف عرضو 
  تتكوف البازيليكا من صحن مركزي وعلى جانبيو رواؽ أو رواقين

 (  األجنحة)وفي بعض األحياف تتواجد شرفػات فوؽ األروقة  
  يرتفع سقف الصحن عن اسقف االجنحة الجانبية وذلك لعمل فتحات

 .الالزمة لإلنارة الداخلية
  تكوف االسقف في العادة من الخشب 
  المحراب أو كرسي القضاء يقع على منصة بارزة مقػابل المدخل في

جزء بارز نصف دائري، وفي بعض االحياف يكوف مفصوؿ عن  
المبنى الرئيسي بواسطة حاجز ودرابزين من االعمدة تلتف حوؿ  
المحراب حيث تقع مقػاعد القضاة مع كرسي بارز في المنتصف  

 للحاكم أو القػاضي
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 البازيليكا الرومانية
    اماـ المنبر يوجد المذبح حيث كانت تقدـ االضاحي قبل

 عقد الصفقة التجارية
يكوف مكاف المدخل على الطريق العاـ وأحالناً من الوسط 
  واجيات البازيليكا تظير بمظير خارجي بسيط، أما الفراغ

 .الداخلي فكاف غني بالحليات والزخارؼ
  كاف لكل مدينة من المدف الميمة في الدولة الرومانية

 .     بازيليكا واحدة على األقػل
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 ـ112 – 98بازيليكا تراجاف  
صمميا ابولو دوريوس من دمشق 
اللدخوؿ الييا بواسطة رواؽ من فوروـ تراجاف 
  يحاذي البازيليكا مكتبتاف احدىما اغريقية والثانية

 التينية بينيما ساحة مكشوفة في وسطيا عمود تراجاف
  ـ وبعرض  117.3مركزي طولو  ( ساحة)للبازيلكة صحن

ـ مع جناحين من كل جية عرض كل منيما  26.5
 .ـ36.58ـ وبإرتفػاع داخلي حوالي  7.24

  االعمدة التي تفصل الصحن عن االجنحة كانت من
الجرانيت االحمر والتيجاف كورنثية من الرخاـ االبيض  

والسقف  ( اي الدور األوؿ)تحمل الشرفػات الجانبية  
 .الخشبي البسيط

  في نيايتي الصحن توجد كراسي القضاء النصف
 .الدائري وامامو المذبح
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 يوليوس قيصر
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 بازيليكا قنسطنطين
  ـ  80.7تحتوي على صحن مركزيX 25  ـ36.5ـ وارتفػاع 
صحن البازيليكا مقسم من خالؿ عقود متقػاطعة الى ثالثة اقساـ 
  اما الجناحين الشمالي والجنوبي فقد كانت مقسمة ايضاً الى

ثالثة اقساـ، وكل سقف مكوف من قبو نصف دائري ببحر  
 ـ23.16طولو  
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 :تراجافبازلكو   -
 .  خالؿ الفناء يمكن الدخوؿ الى البازيلكةمن  

 .  مبنى واسع جداً وبو صفػاف من االعمدة الكورنثيةالبازيلكة  
 .تراجافالجية الغربية من البازيلكة يقع معبد  الى  
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 ما ىو الفوروـ؟ 
الميداف  الفوروـ  مصطلح  يقػابل  

  استمرار  ويشكل  بالعربية (السوؽ)
   .باليونانية  االجوره  لمفيوـ

رومانية  مدينة  كل  في  الفوروـ  تواجد  
  ميداف  من  العادة  في  مكوف  وىو

  بمعابد  محاظ  المدينة  وسط  في  فسيح
  باألعماؿ  خاصة  رسمية  وابنية

 .والدينية  والقػانونية  االقتصادية
تماثيل  ُتقػاـ  الخالية  األماكن  في  

 .والقواد  لألباطرة  تذكارية
ووظائفيا  بأشكاليا  تتشابو  الميادين  

  احتياجات  مع  لتتمشى  مصممة  وىي
   .ومطالبو  الروماني  الشعب
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 الفوروـ رومانوـ  . 1
ُيعتبر اقدـ الميادين الرومانية ومن اشيرىا. 
ُشيد في الوادي بين تالؿ مدينة روما 
اسُتخدـ كميداف للسباؽ والمباريات وتم استبداليا فيما بعد بالمدرجات 
  ،كاف محاطاً بالعديد من المباني الدينية والمدنية ومزداناً بالنصب التذكارية، التماثيل، األروقة

 .   األعمدة والحوانيت
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 تراجاف  ( ميداف)فوروـ  
 ـ113 – 92 تراجاف  فوروـ
واشير  اكبر  من  وُيعتبر  تراجاف  االمبراظور  اقػامو  

 الميادين
ابولودوروس  الميندس  صممو 
الفراغ  المكاف  لمنح  الساحة  بيذه  المحيطة  التالؿ  تسوية  تم  

   المناسب
اقساـ  اربعة  الى  الميداف  ُيقسم: 
 :الرئيسي  الميداف - 

  بو  يحيط  واسع  فناء  الى  المرأ  يصل الكبير  القوس  خالؿ  من  
  الخارج  من  الفناء  جوانب  على .جيات  ثالثة  من  سقيفة
    حوانيت  على  تحتوي  معمدة  دائرية  نصف  اجنحة  تتواجد

 كبير  السوؽ - 
  وصالة  التجارية  المحالت  من  كبير  عدد  على  يحتوي 

  من  الشرقي  الشماؿ  الى  التل  منحدر  على  بطابقين  معقودة
 دائري  النصف  البناء

  


