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ROMAN THEATER 
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Circus Maximus. Circus built by the 
Emperor Caligula (finished by Nero) 

Stadium of Domitian  
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تمثل المسارح الرومانية استمراراً لمفػاىيم المسارح اليونانية مع  
 :بعض التغيرات التي شملت اآلتي

  ابتعدت الفنوف المسرحية عن المفػاىيم التراجيدية
 .  ووجدت طريقيا الى التمثيل والخطابة

  تماشى التكوين العاـ للمسرح مع التطورات التقنية
الجديدة، تلك المتعلقة بمواد البناء وطرؽ االنشاء الحديثة  

 .عند الروماف
  كما حدثت تغيرات اخرى في تكوين المسرح يمس العالقة

فعالقة الممثلين بالجميور اصبحت  : باسلوب الحياة الجديد
ففراغ التمثيل  : اقوى مما كاف الوضع عليو عند االغريق

اصبح قريب جداً من الجميور في المنطقة المركزية وعلى  
االرض مباشرة، حيث اصبح فراغ التمثيل جزء من قػاعة  
المشاىدين وقريباً جداً من االماكن المخصصة ألعضاء  

   .  مجلس الشيوخ والنبالء
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تكمن  ألسباب  المنصة  اىمية  ازدادت  كما  
   .المشاىدين  جميور  من  المباشر  وقربيا  ببروزىا

وال  الجباؿ  سفوح  على  تشيد  لم  الرومانية  المسارح  
  مستوية  ارض  على  شيدت  اذ  الطبيعة  على  تعتمد

  التدرج  طريق  عن  معالجتيا  تم  فقد  المدرجات  أما
   .االسمنتية  بالقبوات  العمودي

اشكاالمختلفة  لتأخذ  الرومانية  المسارح  اتخذت  
  كاألشكاؿ  بيا  المنوطة  الوظيفة  مع  تنسجم

  مسرح) الدائرية  ونصف (كوليسيوـ) الدائرية
  المسرحي  للتمثيل (مرسيليوس  ومسرح  اسبيندوس

  البحار  مياه  في  الحروب  لتمثيل  الطولية  واالشكاؿ
 .( دومتياف  واستاد  ماكسيموس  سيرؾ)
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 المسارح الرومانية  
 الكولوسيوـ  مسرح

عاـ  تشيده  واكتمل  ـ70 عاـ  بتشيده  ُبدأ 
 ـ82

روما  مدينة  تالؿ  بين  منبسطة  ارض  على  اقيم 
وطوؿ  المنتظم  البيضاوي  الشكل  يأخذ  مخططو  

  بلغ  فقد  االصغر  أما  ـ189 االكبر  قطره
    ـ156

الحجارة  أما  الداخل،  من  الطوب  استخدـ  
  التي  الضغط  نقػاط  في  استخدمت  فقد  الصلبة
  بروابط  الخارج  من  تثبتيا  وتم  تقوية  الى  تحتاج

   .حديدية
عند  الحديثة  البناء  تقنيات  مع  منسجم  التصميم  

   .المتوازية  العقود  استخدموا  اذ  الروماف،
 
 
  

 مسرح الكولوسيوـ
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 المسارح الرومانية  
 مسرح الكولوسيوـ

  من الخارج يتكوف المبنى من ثالثة ادوار فييا
 البوئك ذات العقود النصف دائرية  

  اعمدة الدور األوؿ من الطراز الدوري بدوف
قنوات، في الدور الثاني تم استخداـ الطراز  

 االيوني والطابق الثالث باستخداـ النظاـ الكورنثي  
يعلو الدور الثالث حائط مرتفع يظلل المكاف 
  الف مشاىد    50يتسع الكولوسيوـ لحوالي 

 
 
  

 مسرح الكولوسيوـ



 تكملة مسرح الكولوسيوـ
  يوجد تحت ارضية المسرح غرؼ متصلة بدىاليز كانت

توضع فييا الحيوانات المخصصة لأللعاب، كما تواجد  
بيا المسيحيوف الذين حكم علييم بالتعذيب وحظائر  

 للعبيد
  بو خزانات لحفظ المياه تنساب في حالة تمثيل دور

 معركة حربية
  الربط بين متانة البناء والتأثير الزخرفي اعطى المبنى

 مسحة من الجالؿ والفخامة
  

 المسارح الرومانية  
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 مسرح الكولوسيوـ



 تكملة مسرح الكولوسيوـ
  ـ وتم وصليا بواسطة تكنات مستمرة الدوراف حوؿ البناء48الواجية تمثل اربعة طوابق بارتفػاع 
  باكية منفصلة بأكتاؼ   80عددىا  ( نصف دائرية)في الطوابق السفػلية فتحات معقودة

 .مربعة واماـ االكتاؼ عمد مستديرة متصلة بيا

 مسرح الكولوسيوـ المسارح الرومانية  

الداخلية  الواجية  على  ملصقة  األعمدة  
  تعلوىا  التي  التكنة  تحمل  وكأنيا  وتظير

  العقود  على  محملة  التكنة  اف  مع
 االعمدة  بين  الموجودة

(االستعراض  مكاف) اآلوسط  القسم 
  X ـ87.47 المميز  البيضاوي  والملعب
   ـ54.86
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 الكولوسيوـ  مسرح  تكملة
    :المبنى  ىذا  في  نوعيا  من  الفريدة  االبداعات  من
من  ادوار  ثالثة  تحمل  التي  الكبيرة  األكتاؼ  

  الخارج  من  المبنى  حوؿ  وتدور  البواكي
االعمدة  انظمة  استخداـ  طريق  عن  الزخرفية  الطريقة  

 اآلخر  فوؽ  منيا  الواحد  المختلفة
المبنى  اعلى  في  بإنتظاـ  المستمر  الضخم  الكرنيش 
اختلفت  لكنيا  السمك  بنفس  االعمدة  كانت  

  الموديل  بذلك  مخالفة  النظاـ  حسب  بارتفػاعيا
 العادي

الكثيرة  والمداخل  التصميم  في  واالنتظاـ  الدقة  
 .الحرائق  حالة  في  لتفريغو  تسمح  التي  للمدرجات

 المسارح الرومانية  
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 مسرح الكولوسيوـ
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 الكولوسيوـ  مسرح  تكملة
    :المبنى  ىذا  في  نوعيا  من  الفريدة  االبداعات  من
من  ادوار  ثالثة  تحمل  التي  الكبيرة  األكتاؼ  

  الخارج  من  المبنى  حوؿ  وتدور  البواكي
االعمدة  انظمة  استخداـ  طريق  عن  الزخرفية  الطريقة  

 اآلخر  فوؽ  منيا  الواحد  المختلفة
المبنى  اعلى  في  بإنتظاـ  المستمر  الضخم  الكرنيش 
اختلفت  لكنيا  السمك  بنفس  االعمدة  كانت  

  الموديل  بذلك  مخالفة  النظاـ  حسب  بارتفػاعيا
 العادي

الكثيرة  والمداخل  التصميم  في  واالنتظاـ  الدقة  
 .الحرائق  حالة  في  لتفريغو  تسمح  التي  للمدرجات

 مسرح الكولوسيوـ المسارح الرومانية  
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 مارسيليوسمسرح   المسارح الرومانية  
 ـ.ؽ 13 – 23روما   –مسرح مارسيليوس  

  من المسارح القديمة والمعروفة في روما 
ُشيد على موقع منبسط 
  إعُتمد في تشييد المسرح التقنيات الرومانية

الحديثة بمدرجات المشاىدين استندت على  
 .حوائط متشعبة وعقود اسمنتية

  كما ىو الحاؿ في الكولوسيوـ فقد تم استخداـ
الطراز الدوري واأليوني في تكسية جدراف  

 .  المسرح
 

  

 مسرح مارسيليوس  
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 مارسيليوسمسرح   المسارح الرومانية  
 ـ.ؽ 13 – 23روما   –مسرح مارسيليوس  
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 مارسيليوسمسرح   المسارح الرومانية  
 ـ.ؽ 13 – 23روما   –مسرح مارسيليوس  
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CIVIL ARCITECTURE 

TRIUMPHAL ARCHES 
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  تمجيداً   روما  في  تقػاـ  النصر  اقواس  كانت
  تذكاراً   ولتكوف  والقواد  لألباطرة

  باألحداث  وتذكيرا  العظيمة  إلنتصاراتيم
 .اليامة  التاريخية

  بناء  عن  عبارة  عامة  بصورة  النصر  أقواس
  واعمدة  تاريخية  بنقوش  مزين  الحجارة  من

   .مرتفعة  قػاعدة  أو  كراسي  على  محمولة
 دروة  بشكل  البناء  تتمة  التكنة  تحمل

 (سم 90 عن  ارتفػاعو  يقػل  ال  مستوى)
  الذي  السبب  توضح  كتابات  عليو  منقوش

 .التذكار  ىذا  اجلو  من  ُشيد
  واحدة  فتحة  من  العادة  في  االقواس  تتكوف

  .فتحات  ثالثة  أو

 اقواس النصر
 مقدمة
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 :األقواس من نوع الثالث فتحات

 م 312روما  –قوس قنسطنطين 1.
  من اضخم االقواس منظراً وتقع بالقرب من

 الكولوسيوـ
وسطية  فتحة فتحات،  ثالثة  من  يتكوف  

  دائري  نصف  بعقد  ومتوجة  كبيرة
  المجرورة  والعربات  الخيل  لمرور  وتستخدـ

  على  فتقع  األخرى  الفتحتاف  أما  بالخيل،
  بعقود  متوجة  فيي  متماثل  بشكل  الجانبين

   .المشاة  لمرور  وتستخدـ  دائرية  نصف
  اربعة  )اعمدة المبنى الكورنثية الثمانية

منفصلة عن المبنى  ( اعمدة على كل جية
 .  وتعلوىا تماثيل آدمية

 قوس قنسطنطين

 مقدمة
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 :األقواس من نوع الفتحة الواحدة

 .م 15 روما تيتوس، قوس .1

 رومانم  الفوـر  من  منطقة  اعلى  في  تشيده  تم   
 دومتياف  القيصر  قبل  من  ُشيد 

(Domitian) تخليداً   روما  مدينة  في  
  مدينة  على  تيتوس  القيصر  إستيالء  لذكرى
 .القدس

 متر 3.5 وعرضو  متر 8.3 ارتفػاعو  بلغ  
 بالفخامة  المقرونة  البساطة  مثاؿ  وكاف

  الواجية  زوايا  في  البناء  بنفس  متصلة  العمد  
 وتطوقيا  الرئيسية

 المركب  النوع  من  المستخدـ  األعمدة  طراز  
 ليذا  استخداـ  اوؿ  الصرح  ىذا  ويشكل
 .النظاـ

 قوس تيتوس

 قوس تيتوس
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 :الواحدة  الفتحة  نوع  من  األقواس  تكملة
بتجاويف  مزخرؼ  المدخل  اسفػل  القنطرة  سطح  

 عميقة
  للقيصر  تمجيد  بمثابة  الوسط  في  البارز  النحت  

   تيتوس
 يمكن  للمدخل  الداخلية  الواجيات  احدى  على  

  مركبة  في  االمبراطور  يمثل  بارز  نحت  رؤية
 االحتفػالية  النصر

  تم  لغنائم  تصوير  فتمثل  األخرى  الجية  أما  
 القدس  في  معبد  من  اخذىا

  تدعيم  في  اىميتيا  تكمن  والتي  العقد  احجار  
 كبيرة  بعناية  مزخرفة  الحماؿ

بمركبة  متوج  أو  مخصص  كاف  العلوي  السطح  
 .البرونز من  جميعيا  خيوؿ  اربعة  تشدىا

 مقدمة
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 قوس تراجاف. 2
   ـ  114بينثينوف  
   ًواحد من اإلنشائات االيطالية األحسن حاال

 والمحفوظة في جنوب ايطاليا
   يشبو قوس تيتوس في روما فيما يتعلق

 والنمط( النظاـ المركب)بالنظاـ  
  اعمدتو ذات تيجاف مركبة من الرخاـ

 اليوناني
  أما الزخارؼ المستخدمة بغوارة فيي تحتي

 ذكرى حروب وانتصارات تراجاف  

 قوس تراجان
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CIVIL ARCITECTURE 

MAUSOLIUMS 
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 المقػابر الرومانية
 . طور الروماف نموذجين من المقػابر احراؽ الجثث والدفن

 القبور  
ىي عبارة عن اقبية تحت االرض، الحوائط بيا فتحات  

معقودة ليدخل منيا االناء أو الجرة التي تحتوي رفػاة الجثة  
 .بعد حرقيا

 :المقػابر التذكارية
ىي عبارة عن ابنية مستديرة الشكل ذات اتساع معين محاط  

ببواكي ترتكز على اسفػاؿ مرتفعة، والسقف مخروطي  
 الشكل  

 
 :المقػابر اليرمية

على شكل  . ـ.ؽ 30أدخلت الى روما عقب فتح مصر عاـ  
 األىرامات
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CIVIL ARCITECTURE 

AQUEDUCTS AND  

BRIDGES 
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 القنوات المائية
كانت في العادة ذات طوؿ كبير وارتفػاع عظيم وتسير فييا المياه الى المدف من مناطق تبعد عنيا  

 . حوالي الثمانوف كيلومتراً 
 .كميات ضخمة من المياه كانت تلـز للحمامات الضخمة والنوافير العامة

 .مليوف غالوف من الماء 350تموؿ روما يومياً ب  المائية كانت  ......... قناة  
 . ـ380 –قناة مياه كالوديا، روما  

 كم عن روما  72تجلب المياه الى روما من سوبياكو التي تبعد ا  

 منظر عاـ يوضح طريقة انشاء قنوات المياه
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 قناة المياه القنطرة

 (Lou)قناة المياه لو  (Segovia)قناة مياه سيجوفيا 
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CIVIL ARCITECTURE 

HOUSES & CITIES 
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 المساكن الرومانية
 :تقسم المباني السكنية الرومانية الى ثالثة اقساـ

المباني السكنية الخاصة 
  الفيال أو البيت الريفي 
  المباني متعددة الطوابق المباني السكنية الخاصة  : 

عناصر  بين المباني االيطالية القديمة أو االتروسكي مع  تجمع  
 .مقتبسة من البيت االغريقي حوالي القرف الثاني قبل الميالد

أو القػاعة المركزية تشكل الجزء العاـ واألكثر اىمية  الردىة  
بعد ذلك يأتي بيو األعمدة اإلغريقي الخاص  . البيتفي  

 . والذي يشكل مركز النشاط العائلي
 ايطاليا/بيت سكني ذات الفناء المعمد، بومبي

 ايطاليا/فيال نينيج
 ايطاليا/مبنى متعدد الطوابق، اوستيا

 ايطاليا/بومبي –بيت ذو فناء 
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 القرف الثاني قبل الميالد( بومباي)مسكن فػانا  
 :  يشتمل المسكن على قسمين رئيسيين

 القػاعة الرئيسية المركزية التي تخدـ االحتفػاالت الرسمية-
 .القسم الخلفي او بيو االعمدة الذي كاف اكثر خصوصية أو القسم الخاص-

 
 وىو القػاعة المركزية للبيت االيطالي التقػليديالقسم االوؿ  

المعمد وىو عنصر رئيسي اضافي مشتق من البيت  ( بيو األعمدة)القسم الثاني  
وفي ذلك الوقت فػإف تأثير  . ـ. االغريقي الذي اصبح شائعاً في القرف الثاني ؽ

ـ االعمدة في بعض االحياف لدعم السقف المفتوح واالمطار   االغريق اوجب استخدا
 الغزيرة في القػاعة المركزية الضخمة ؟؟؟؟؟؟؟

كانت تصل من خالؿ االبواب المرتفعة مع شبك معدني بينما االبواب الداخلية    األضائة
 .  تستعمل كحواجز بين القػاعات

كانت نادرة ألف الدكاكين، االفراف والمساكن الصغيرة كانت تحيط    الشبابيك
 .البيت من ثالثة جيات

كاف يتجو من الشارع الى القػاعة المركزية حيث الحوض  المركزي  المدخل الرئيسي  
 المستطيل الذي   
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 القرف الثاني قبل الميالد( بومباي)تكملة مسكن فػانا  
عمود أيوني وكاف مزروعا باألشجار واالزىار والتماثيل   16محاط ب  بيو األعمدة  

 .والنوافير وبرؾ المياه
كانت معدة من ثالثة ارائك لتسعة اشخاص واالرضية مزخرفة  غرؼ الطعاـ  

 بالموزائيك والحوائط المدىونة  
كانت بعيدة عن المدخل وبجانب بيو  المطبخ وحجرة حفظ المؤف واعداد الطعاـ  

ذلك كاف ىناؾ سلسلة من  باإلضافة الى  . االعمدة وقريبة من جية الشارع
 .  القػاعة المركزية وبيو األعمدة  حوؿالغرؼ الصغيرة العلوية  
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فيال ىادياف   –البيت الريفي  : الفيال. 2
 ـ124( تيفولي)
كم  18محيط الفيال مع حدائقيا حوالي   

والمجمع الضخم يسيطر عليو حديقة كبيرة  
منتشرة مع مباني رائعة ومستغال بذلك  

    .امكانيات تموجات الموقع
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 المباني متعددة الطوابق  . 3
  معدة بالدرجة االولى للطبقة العاملة والمباني كانت بارتفػاع

كانت المباني اقتصادية  . اربعة الى خمسة ادوار أو اطثر
 من الطوب المكسي باإلسمنت

الشرفػات من االسمنت أو الدعامات الخشبية/البالكين  . 
  يصل القػادـ الى الغرؼ من الغرؼ االخرى أو عن طريق

 .   درج مشترؾ
  الشبابيك الواسعة والعريضة تطل على جميع االتجاىات وعلى

 فناء داخلي واسع ومشجر
  ارضية شقق الطوابق كانت خشبية 
  المياه تكفي للغرض لحين وصوؿ مياه القنوات ومع ذلك

فػإف المياه ال تصل ألعلى الطوابق ولذا فعلى السكاف  
 .  استعماؿ نوافير الشوارع والحمامات والمراحيض العامة

  أخطار الحريق كانت عالية 
التدفئة والطبخ كاف بواسطة الكانوف او الموقد 
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1 fauces Korridor                                  (كريدور) 

2 tabernae Läden                                      (دكان) 

3 atrium Wohnraum                              (غرفت معيشت) 

4 impluvium Wasserbecken                         (حوض ماء 

5 tablinum Wohnraum                              ( معيشت غرفت  

6 triclinium Eßzimmer                                (سفرة 

7 andron Gang                                       (ممر 

8 alae Nebenräume                            (فراغاث ثانويت  

9 cubiculum Schlaf- und Gästezimmer          (معيشت وضيوف 

10 culina Küche                                      (مطبخ 

11 posticum Hinter- oder Seitenausgang       (ممر جانبي أو خلفي 

12 exedra Gartenzimmer                          ( بالحديقت برندة  

13 hortus Garten                                     (حديقت 

14 peristylium Säulenhalle                              (قاعت معمدة 
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Abb. 4: Das italische Haus. 
Außenansicht, Längsschnitt 
und Grundriß.  
1. fauces  
2. cella  
3. atrium  
4. impluvium  
5. cubiculum  

http://www4.architektur.tu-darmstadt.de/upload/powerhouse_paper_image/1461/regen-auffang.jpg
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CIVIL ARCITECTURE 

CITIES IN ROMAN IMPERIUM 
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