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 الرومانيةية اإلمبراطور ة عمى نقود يالمباني المعمارية السياس
  سائدة عفانة 

 جامعة الشرؽ األكسط – دارة السياحيةاإلقسـ 

 الممخص معمومات المقالة         

 الكممات المفتاحية

عممة  ؛مباني سياسية
 ؛اقكاس النصر ؛ركمانية

 ؛ككلكزيـك ؛اعمدة ككرنثية
مدخؿ بكابات  ؛اقتصاد

 .بازليكا ؛لمدينة ا

 (JAAUTH) 

، 3عدد  ،22المجمد 
 (،2222 يونيه،)

 .328-326ص 

الركمانية  ية اإلمبراطكر عمى عممة  تكضيح المباني السياسية إلىىدفت الدراسة 
الركماف منذ  األباطرةالركمانية التي تميزت في فترة مف خالؿ دراسة العمارة 

نكاع المباني أث الميالدم ،حيث صكرت القرف الثال إلىكؿ الميالدم القرف األ
 إلىاتجيت  كالتي  ،عى العممةالركمانية  ية اإلمبراطكر المعمارية  في 

 ظيرتاك  ،عف المباني الدينية، كعف األماكف العامة ،ىتماـ بالمباني الدنيكيواإل
 قتصادية مف خالؿ تحميؿ الصكر التي ظيرت عمى العممة ،ىمية اإلاأل

 حتفاالت الرسمية،صكر مكاكب النصر كاإلي الذم ككضحت الفف السياس
مف خالؿ ىذه الدراسة عدـ  كيالحظ ايضان  كمناظر الجنكد كالمركبات الحربية،

ات الركمانيات بالرغـ اإلمبراطكر باني معمارية سياسية عمى عممة ية مأظيكر 
 مبراطكرية الركمانية. مف قيادتيف لأل

الركمانية فترة كؿ امبراطكر  ية مبراطكر اإل كما اظيرت النتائج ازدىار اقتصاد
،  كمباني  األعمدة نكاع أصر ك ظيرت عمى عممتة مباني سياسية  كاقكاس الن

،  كمجمس السناتك ، فظيرت بشكؿ كبير في  األباطرة كحاشيتيـ كالككلكزيـك
  العاصمة ركما ك مختمؼ الكاليات الركمانية.

 مقدمة ال.1

باىتماميا بالفنكف سكاء القرف الثالث الميالدم،  إلىكؿ الميالدم مانية منذ القرف األالرك  ية اإلمبراطكر تميزت    
قتصادم في تمؾ الفترة  ي المعمارية، التي تجسد الكضع اإلك المبانأ ،ليوك اآلأ ،األباطرةك تصكير أ ،فف النحت

جازتيـ سكاء عمى النقكش مدكا انباطرة الركماف كالذيف خّ داية عمى الصكر الشخصية لألمر في البكقد اقتصر األ ،
ماؿ ىؤالء أعكضحت التي ا األعمدة ك  قكاس النصر،أالمذابح التذكارية ك  المباني المعمارية فكؽأك  الحجرية
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اليكناينة، كلـ يظيركا  ليوعمى اآلعندىـ  كاف التركيزفي الفترة اليكنانية كالذم  األباطرةبعكس  ، األباطرة
حداث التي حصمت في كؿ مف جسد األ، كأالركمانية ية اإلمبراطكر في فترة  األباطرة حداث التاريخية كما فعؿاأل

التي عمى العممة  حداث عمى مذبح السالـ ، كالذم ظير ايضان اغسطس مف خالؿ تصكير األ اإلمبراطكر فترتو 
عمى مذبح السالـ،  ،ذكارية باعتبارة امبراطكر السالـف يظير اعمالو الفنية التأسكت في فترتو،حيث كاف يفضؿ 

بعض التأثيرات اليكنانية ف بو أكيالحظ  ،ربع سنكاتأكتـ انجازه بعد  ،ؽ.ـ.31لذم اقره مجمس الشيكخ عاـ كا
مذبح ليو اسطكرية بينما ذم ظير في معبد البارثينكف كاف آلف المككب الإال أ بمعبد البارثينكف، الشبيو

ـ لتخميد  13شيد عاـ الذم قكس تيتيكس  إلىضافة باإلطس كاف مككب احتفالي كاقعي،  اغس اإلمبراطكر 
 اإلمبراطكر حتفاؿ بحمالت ـ لإل 331-301الذم شيد عاـ  تيتيكس، كعمكد تراجاف اإلمبراطكر انتصارات 

كيعتقد  ،رم ابتداء مف الفترة اليممنستيةالمفردة كنصب تذكا األعمدة الناجحة  ضد الداشيف، كقد جرل استخداـ 
كقكس تيتيكس  ،كيعتبر مذبح السالـ ،الفرعكنية ) بداية ظيكر المسالت(الفترة  إلىت تعكد كلى كانصكليا األاف أ
عمى  كالتي جسدت ايضان الركمانية  ية اإلمبراطكر ية تعتبر مفاتيح لمفف في فترة تذكار  صركحان  كعمكد تراجاف، ،

 يكجد تحميؿ نو الألركمانية كجد ا ية براطكر اإلمكمف خالؿ الدراسة لنقكد  كؿ في فترتو،الركماف  األباطرةعممة 
، مع العمـ بكجكد عدد كبير مف المباني المعمارية   ية اإلمبراطكر لممباني المعمارية السياسية المكجكدة عمى نقكد 

 المزدىر .قتصادم ىذه الفترة كالتي تجسد الكضع اإل في

مف  ،كعف حياة المدف السياسية الركمانية، ية ر اإلمبراطك ف نستمد معمكمات عف أكنستطيع مف خالؿ العممة   
 اإلمبراطكر ليو حيث كاف خالؿ تصكير بكابات بعض المدف عمى ظير العممة، كالدينية مف خالؿ معابد اآل

ضافة ، باإل األباطرةلممعابد التي بنيت فترة ىؤالء صكر  األباطرةعمى، فظيرت عمى جميع عمالت الكاىف األ
عتماد اعتبرت كثائؽ ىامة ككاعالـ مرئي كمقرؤ، يمكف اإلف العممة أش، كما عمى كقائد الجيككنو الحاكـ األ إلى
ات الدينية المنقكشة، فيي سجؿ ك بالعبار أ ،سماءسكاء ما يتعمؽ منيا باأل ،يا في استنباط الحقائؽ التاريخيةعمي
 .حداث السياسيةلقاب التي تمقي الضكء عمى كثير مف األلأل

 مشكمة البحث.1.1

الركمانية ، حيث تركزت عمى   ية اإلمبراطكر المعمارية  السياسية عمى نقكد ال يكجد دراسات عف المباني    
ية سياسية  كاف ندرة كاقتصر ذلؾ عمى ظير العممة كما ظير مف مباني معمار كما يرتبط بيا  ،لية الركمانيةاآل

لية الركمانية  كبر عمى اآلاألحيث كاف التركيز  حد بتحميؿ ىذه المبانيأكلـ يقـ  ،ية اإلمبراطكر عمى عممة 
 .لمعابد المكجكدة عمى ظير العممةكا

 أهداف البحث .1.2

 مادة تتحدث عف المباني المعماريةية أأثيرات المكجكدة، بيا لعدـ كجكد ظيار التا  تحميؿ المباني المعمارية ك  -
 .السياسية ، المكجكدة عمى ظير العممة الركمانية



   .328 - 323(، ص2222، )يونيه 3، عدد 22المجلد  (JAAUTH)سائدة عفانة                                

 

308 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  

 قكاسأتركزت مف خالؿ ىذه الدراسة عمى  ثرية في تمؾ الفترة، حيثاأل ية المباني كقيمتيابنكعالتعريؼ  -
 اإلمبراطكر كعمكد تراجاف، كمذبح  األباطرةعماؿ أالتي جسدت  األعمدة ك  النصر، كمداخؿ المدف ،

 .كؿ كالمعسكراتاغسطس في القرف األ اإلمبراطكر فترة في حداث التي دارات اغسطس الذم جسد األ

 أهمية البحث.1.3

القرف  إلىكؿ الميالدم الركمانية مف القرف األ ية اإلمبراطكر السياسية عمى عممة  باني المعماريةالم اظيار 
اظيار ك  الركمانية، ية اإلمبراطكر الخارجية مف المناطؽ التي سيطرت عمييا  الثالث الميالدم كتكضيح التأثيرات

اني بقتصادم مف خالؿ بناء ىذه المالكضع اإلالركماف كبياف  األباطرةفترة معمارية لتمؾ المباني في القيمة ال
 المعمارية.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة .2

المعمارية التي جسدت عمى عممة كمف ثـ تكضيح المباني  ستككف دراسة البحث مف خالؿ الدراسة الكصفية، 
، البازليكا، مذاألعمدة ف، الركمانية كأقكاس النصر، بكابات المد ية اإلمبراطكر  كتحميؿ  ،بح السالـ، الفكـر

 الركمانية . ية اإلمبراطكر التأثيرات المعمارية السياسية عمى نقكد 

ني المعمارية التي سبتيمكس سيفركس كالنقكش كالمبا اإلمبراطكر في كتابو عف عممة  Stack( 2016) تحدث 
  .ليونية كارتباطيا باآلاني الديكركز عمى المب األباطرةعممة جسدت عمى 

المبكرة  ية اإلمبراطكر ة في فترة نماط المعماريحمؿ األ Elkins (2015) مف كتابالفصالف الثاني كالثالث في 
كضح إلكينز أك  ،الركمانية ية اإلمبراطكر ألكسندر( كالفترة المتأخرة في سيفيركس  -)أغسطس اإلمبراطكر مف 

تيبيريكس كما تطرؽ  اإلمبراطكر معابد معبد ككنككرديا في فترة الفي أنكاع نماط المعمارية األ ستمراراكيفية 
 بكابات  المعسكرات عمى العمالت المعدنية في منطقة الدانكب حيث عرض الصكردكف الحديث عنيا. إلى سريعان 

 ، كفترة اغتياؿالخمسة األباطرةت القديمة فترة جيؼ ستارؾ عف العمال Strack (2015) تحدثبينما  
Commodus ( كانالع الحرب األ 3991ديسمبر ،  13عشية رأس السنة الجديدة  )استمرت لمدة ىمية التي ـ

 .أربع سنكات

Kleiner (2007  ) تحدث، ك الفف الركماني دكف الحديث عف العممة الركمانية عنRamage  ((2009 تحدث
 ية اإلمبراطكر رة التي جسدت عمى عممة ف العماع ثنو لـ يتحدأال إعمارة الركمانية لعف الفف الركماني كا

يو ألعمارة الركمانية كلـ يذكر كجكد ىميتيا في اأفي كتابو عف القباب ك Lancaster ( (2005 تحدثك  الركمانية.
 .عممةالقباب جسدت عمى 

ف عممة ( تحدث في كتابو ع( Roman Provincial  Coins ,1988في كتابة  (Kevin Butcher الكاتب ) 
سياسية المكجكدة عمى الحديث عف المباني ال إلىو لـ يتطرؽ أن إالالركمانية  ية اإلمبراطكر ت الشرقيو فترة الكاليا

 . األباطرةعممة بعض 
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ركمانية كما قتصادم دكف الرجكع لمعممة الالطرؽ التجارية كالكضع اإل على Kennedy, David.  ((1997ركز 
 .ارية السياسيةك صكر لممباني المعمأيظير عمييا مف نقكش 

 األباطرةفقد تحدث عف عممة  (Roman Coins ,vol. 1-2-3-4 ,1980في كتابو ) (.Seaby ,H.Aما ) أ
عمارية، ك مباني مأف الكجو كالظير، دكف تحميؿ الظير، كما ىك مكجكد عميو مف نقكش ، ككصفيا مالركماف

 .ليو الركماينة المكجكدة عمى الظيرككاف التركيز فقط عمى اآل

في فترة  األباطرةارية السياسية المكجكدة عمى ظير عممة بعض ذا جاءت ىذه الدراسة لتكضيح المباني المعمل
 الركمانية. ية اإلمبراطكر 

 همية العمارة الرومانية أ .2.1

ركز الفف الركماني بكؿ مجاالتو عمى تجسيد كتشخيص مجاالت الحياة اليامة كالمجاؿ السياسي أك المجاؿ 
 كالتي جسدت ايضان  الركمانية ية اإلمبراطكر رجاء االمعمارية التي انتشرت في جميع  ؿ المبانيالعسكرم مف خال

المباني السياسية عمى عممة المبراطكرية  كر الفناف الركماني كعامؿ السؾ، كصافالركم األباطرةعمى عممة 
   .الركمانية  مكضكع الدراسة

ىتماـ تجيت إلى اإلانتيجتو ىذه العمارة بحيث االجديد الذم لركمانية ىك الطريؽ ما يميز العمارة اىـ أف إ
العقكد بأشكاليا المختمفة كالتي بالمباني الدنيكيو عف الدينية كعف األماكف العامة عف الخاصة كأيضان استخداـ 

 كالكاليات الشرقية ، كتعتبر أىـ سيا الصغرل آكالتي اخذت مف العمارة في منطقة  ةعدة أشكاؿ جميم تخذتا
كما  ،كحدات متسعو  إلى، المركنو التامو، سيكلة الكصكؿ معالـ كمميزات العمارة الركمانية القكة، قمة التكاليؼ

يا كانت معقدة كصعبة، كىذا ما لـ يكف في الحضارة اإلغريقية القديمة التي ُتعدُّ أن ان العمارة الركمانية أيض متازتا
لتي التعقيد المكجكد في العمارة الركمانية ىك كجكد العقكد كالقباب كافي  ىميد العمارة الركمانية، كالسبب الرئيس

 .اخذت مف منطقة بالد الرافديف

كقد  ظيرت أعماؿ المعمارييف الركماف عدـ اىتماميـ بالمعابد الدينية فكانكا يكتفكف بمحراب في كؿ بيت،اكقد 
كتميزت عمارة  ،ركسيتيا بالطكب أك الحجعف طريؽ ت عرؼ الركماف كيفية إخفاء الشكؿ الغير مقبكؿ لمخرسانو

في عمارتيا الدنيكية ، ذلؾ بأنو كاف في كسعيا أف تتحرر مف قيكد التقاليد، كأف خاصة  الركمانية ية اإلمبراطكر 
بطريقة اختصت بيا  كبيف المنفعة كالقكة مف جية، كالجماؿ كالشكؿ مف جية أخرل، تجمع بيف اليندسة كالفف ،

 ية اإلمبراطكر اليكناية كعمارة  ية اإلمبراطكر كيالحظ الفرؽ بيف عمارة  يا غيرىا مف المدف،يشاركيا في ىي،ال
الركمانية ،حيث كاف األساس الذم قامت عميو العمارة اليكنانية ىك الخط المستقيـ )ميما أدخؿ عميو التنظيـ 

فريز، (: كالعمكد الدكرم، كاألؽ.ـ  411 444ف الدقيؽ كما يشاىد في البارثنكف الذم بني في الفترة ما بي
كالمكحة المثمثة الشكؿ، أما أساس ىندسة البناء الركمانية الخالصة فقد أصبحت الخط المنحني، ذلؾ أف الركماف 
كانكا ينشدكف العظمة، كاإلقداـ، كالضخامة، كلكنيـ لـ يكف في كسعيـ أف يسقفكا مبانييـ الكاسعة عمى مبادئ 

التي تعترض طرقاتيا،   األعمدة ال إذا أقامكا فييا مجمكعة مف ، إاألعمدة ة ذات خطكط المستقيمة، كاألركقال
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سبيميـ لمتغمب عمى ىذه المشكمة ىي األقكاس بشكميا المستدير في الغالب، كما العقكد إال أقكاس  ككانت
 امصر كآسي ف كأعكانيـ قد ألفكا فيالركما األباطرةإال أقكاس تحركت كدارت، كلعؿ  استطالت، كما القباب
 زدادت ألفتيـ ليا عمى مر األياـ، فأيقظكا في مكاطنييـ التقاليد الركمانية كالتسكانية القديمة ،ااألشكاؿ المقكسة، ك 

تستخدـ العقكد استخدامان بمغ مف اتساعو أف اشتؽ منو فف البناء  اكالتخمص مف األنماط اليكنانية، فأخذت ركم
لمككنة مف اآلجر المفصمية بكضع شبكة مف األضالع االركماف القباب  عممان، كقد أنشأكمو اسـ جديد أصبح 
لتكاء قبؿ أف يصب المالط المسمح في اإلطار الخشبي لعمؿ السقؼ، ثـ أنشئكا قبكتيف عمى طكؿ خطكط اإل
 شبكة مف األضالع كالحنيات تستطيع أف تتحمؿ فكقيا بناء أثقؿ منيا كما تستطيع أفك  اسطكانيتيف متعامديف،

نقالب الفجائي في فف العمارة الركمانية ما المبدآف المذاف قاـ عمييما اإلىذاف ىحمؿ دفعان قكيان مف الجانبيف.تت
 .طراز األقكاس إلىكتحكلو مف طراز الخطكط 

العمارة اليكناينة كذلؾ لمصعكبو العمارة الركمانية بالمقارنة مع اإلبداع كالفف في ك العمارة التميز كقد اكضحت ىذه 
تعقيد الذم لـ يكف ممحكظان في العمارة اإلغريقيو، بسبب اإلبتكارات المعمارية التي أنشأت عناصر معماريو كال

األباطرة ت ىذه العمارة عمى عممة كقد جسد ،القباب جميعيا باستخداـ الخرسانوجديده مثؿ العقكد، القبكات، ك 
كالذم  ،ية  الركمانيةاإلمبراطكر كاليات  م في جميعالقرف الثالث الميالد إلىكؿ الميالدم الركماف منذ القرف األ

انية، فجاءت ىذه الركم ية اإلمبراطكر ف تكضيح ىذه المباني عمى عممة ذكر فقط في بعض المصادر دك 
 ية اإلمبراطكر قتصادم فترة األباطرة الركماف كتكضيح الكضع اإلعممة  عمى ىمية ىذة المبانيأالدراسة لتكضيح 

 الركمانية.

عف المفيـك اليكناني األساسي حيث كانت  ان ركماف ، كالتي أخذت مبانييـ بعيدرغـ مف التطكرات الفنية لمبال 
أعمدة لدعـ العكارض كالسقكؼ الثقيمة ، فقد كانكا متردديف لمغاية في التخمي عف األكامر  إلىىناؾ حاجة 

 ت األساس في  الزخرفة في الشكارع تعبيران الكالسيكية في المباني العامة الرسمية ، عمى الرغـ مف أف ىذه أصبح
اإلمبراطكر  اضافة الفخامة كالضخامة مع إلى، كقد سعى المعمارييف الركماف عف ثراء المكاطنيف في ىذه المدف

سكاؽ ،حيث ية الفكـر  كالمياـ المرتبطة باألكىذا التطكر صاحبو تطكر آخر ىك ازدكاج ،ية  الركمانية  ذاتيا
في  ، بحيث يحدد مكقعوباطو بالمباني السياسية كالمعابدابع سياسي كديني كبالتالي ارتاصبح الفكـر لو ط

كقد كجد ىذا  في بعض قطع  الفكـر  إلىقكاس النصر المداخؿ أا شكمت ، كمالمناطؽ الداخمية في المدينة
 .العممة

ركمانية كممحؽ متاح بسيكلة أك بديؿ بتكار في القرف الثالث أك الثاني قبؿ الميالد بتطكير الخرسانة اللقد بدأ اإل 
عف الحجر كالطكب، كسرعاف ما تبعت المزيد مف المباني الجريئة ، مع كجكد أعمدة كبيرة تدعـ األقكاس كالقباب 

المزخرفة  األعمدة ، كىك عبارة عف صؼ مف  األعمدة ىشاشة  ان ضة، كما أليمت حرية الخرسانة أيضالعري
 .لعمارة األصغرـ جدار حاممة، في اأما تمامان 

عكامؿ مثؿ الثركة كالكثافة السكانية العالية في المدف الركمانية عمى اكتشاؼ حمكؿ معمارية جديدة كلقد اجبرت 
نب المعرفة السميمة بمكاد البناء كمكنيا ذلؾ مف تحقيؽ جا إلىقكاس صة بيـ حيث استخدمكا القناطر كاألخا
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كركال  ،ات مدينة ركما كحمامات دقمديانكستشمؿ قنك تخداـ العاـ ساإل بيرة في بناء بنية تحتية لغرضكنجاحات 
، الركمانية ، لقد أتاح الييكؿ ية اإلمبراطكر تـ نسخ ىذه عمى نطاؽ أصغر في معظـ المدف في ك  كالككلكسيـك

ستخداـ اإلدارم كالثركة لإلمبراطكرية مشاريع كبيرة جدان حتى في المكاقع البعيدة عف المراكز الرئيسية ، ككذلؾ ا
، ان ما خدمت العمارة كظيفة سياسية، كغالب ية اإلمبراطكر العماؿ السخرة ، الميرة كغير الميرة خاصة في ظؿ 

كربما كصمت العمارة  أفراد معينيف مسؤكليف عف البناء، ككجكد ،ى قكة الدكلة الركمانية بشكؿ عاـمما يدؿ عم
إنجازاتو العديدة إعادة بناء البانثيكف في شكميا الحالي ، الذم تتضمف ذركتيا في عيد ىادرياف إلىالركمانية 

 .دريافكترؾ بصماتو عمى المناظر الطبيعية لشماؿ بريطانيا بجدار ىا

كاف سكاف  ركما ، فخكريف بإالنجازات المعمارية، كالتي  أظيرت اآلثار التي بنكىا  مف خالؿ القكة التي منحتيـ 
المعمارية عمى  ة الحكاـ في تمؾ األكقات، فظيرت العديد مف  المباني جانب قك  إلى، اآللية الركمانيةىا ايإ

كالطرؽ كالجسكر  األعمدة ، حيث كجد العديد مف المعابد كاألقكاس كبكابات المعسكر ك العمالت المعدنية
نو يمكف مشاىدتيا مف خالؿ أال إكمعظـ ىذه اآلثار قد اختفت اآلف كاألضرحة كبكابات المدينة كالتماثيؿ 

 الركماف. األباطرةجسيدىا عمى عممة بعض ت

قواس أ الرومانيةية اإلمبراطور أهم االنجازات المعمارية الرومانية السياسية  والتي ظهرت بكثرة عمى عممة  .2.2
 النصر

 ،و أعمدة محمكلة عمى قكاعد مرتفعةمزيف بنقكش تاريخية متصمة ب كىي عبارة عف بناء ضخـ مف الحجارة ،
رة جمو كاف يشير لألباطأمف ف السبب الذم شيد أم منقكش عمييا بالكتابة، كيالحظ ئر تحمؿ البناء بشكؿ دا

قكاس أ ، كاستخدمت ايضان قكاسبناء األ كقد استعمؿ الطرازيف الكركنيثي كالمركب في ،كالقادة، تذكاران النتصاراتيـ
مى ذلؾ قكس النصر في مدينة ككمثاؿ عك كأقكاس في المياديف، كفي الشكارع المعمدة، أ النصر  كبكابات لممدف

الثالثي الفتحات كالفتحة ، كظير القكس كاس كأماكف لمعبكر لمشارع المعمدقاستخداـ األتدمر الذم يكضح كيفية 
ضافة باإل ،ا ككرنثية تحمؿ الككرنيش العمكمعمى مف الجانبيف كعمى كؿ فتحة تكجد دعامات تيجانيأالكسطى 

قكاس ىـ ىذه األأك  ، كىك شبيو بقكس النصر المكجكد في مدينة جرشياالدعامات التي تحمؿ العقكد ذات إلى
 .الركمانيةية اإلمبراطكر  التي جسدت عمى عممة

  لالمبراطور تيتوس النصر قوس -
ممتصقة  كعمى الكاجيتيف نصؼ أعمدة كاحدة،ؽ.ـ، في بيت المقدس كىك قكس ذك فتحة  31شيد عاـ 

 تيتيكس اإلمبراطكر اـ المركب، كقد ظير عمى عممة كفي األركاف ثالثة أرباع عمكد عمى النظ
 دكمتياف.ك 

  مبراطور سبتيموس سيفروسقوس النصر  لإل  -
أكتاؼ  الرخاـ األبيض، كترتكز عقكده عمىكىك قكس ذك ثالث فتحات مصنكع مف ـ،  104شيد عاـ  

 عمى.األ إلىعمى سمـ يكصؿ  ظاـ المركب، كيحتكم الكتؼ القبميفي مقدمتيا أعمدة عمى الن
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 مبراطور قسطنطين قوس النصر لإل -

مف ، .ؽ.ـ 133قسنطنطيف الذم شيد في عاـ  اإلمبراطكر مف أشير كأفضؿ األقكاس الركمانية أيضان قكس   
الركمانية كالتي ظيرت عمى  األعمدة الركمانية ية اإلمبراطكر عناصر المباني المعمارية التي ظيرت عمى عممة 

يكني كالككرنثي، كأدخمكا اإلغريقية الدكرم كاأل األعمدة ماف في عمارتيـ نفس طرز حيث استعمؿ الرك  ،اسقك األ
عمييا بعض التعديالت، كما طكركا الطراز الدكرم فعرؼ باسـ الدكرم الركماني، ككذلؾ الككرنثي الركماني، كفي 

نتشار ب األكبر في اإليج الككرنثي النصيبعض األحياف كانكا يدمجكف الطرز الثالثة في عمكد كاحد. ككاف لمن
كقد جاءت  ،الركماف األباطرةفي فترة عمى المباني السياسية  األعمدة كثر مف غيره، كقد ظيرت ىذه كالشيكع أ

 :الركمانية عمى ثالث أنكاع ىي األعمدة طرز 

يطاليا كصقمية لـ ينسب   Doric الطراز الدكرم - أ األـ الدكرية، كنشأ  إلىظير في سكاحؿ البيمكبكنيز كا 
 .منو نكعاف الدكرم اإلغريقي، كالدكرم الركماني

في العمارة الكنعانية  أصكؿ رافديو كحيثية كظير إلىكيعتقد بأف جذكره تعكد  Ionic يكني الطراز األ  - ب
ثـ تسنى لو  )Preionic يكنيؿ الفينيقية بما يدعى )السابؽ لألكتكجد أمثمو لو في األطال ،الفينيقية

 إلىثـ  ،أكاسط القرف السادس قبؿ الميالد طريؽ آسيا الصغرل، كانتشر بيااليكناف عف  إلىنتقاؿ اإل
 .سكاحؿ بحر إيجة، كبعض األراضي الشرقية التي كانت تحت حكـ اليكناف

اإلغريؽ كنشأ في  إلىككرد مف أصكؿ العمارة المصرية ثـ انتقؿ  ، Corinthian الطراز الككرنثي - ج
د، كاشتقت تسميتو مف مدينة ككرنث اليكنانية، كطكره الركماف مدينة أثينا في القرف الخامس قبؿ الميال

كانثس، كظير مف ىذا الطراز نكعاف الككرنثي تاجو مف جزئيف مف أكراؽ نبات األ فيما بعد ، كيتشكؿ
 اإلغريقي، كالككرنثي الركماني ،كذلؾ ظير طرازاف جديداف ىما:

ارة كقد ازداد في عم غير مزخرؼ ،كىك طراز دكرم ركماني تاجو بسيط  :  Tuscanالتكسكاني - د
سترجاع( التي قامت بيف الشاطئيف الشمالي كالجنكبي لمبحر المتكسط المغرب العربي إباف حركب )اإل

 .تمؾ الديار إلىفي القركف الكسطى، كنقميا البناءكف مف أسرل الحركب األكربييف 

ؼ تاجو في نصفو العمكم مف نمكذج طكره الركماف في حقبة متأخرة، كيتأل Composite المركب -ق
 .الزخرفة اليكنانية، كنصفو السفمي مف الككرنثية

الرومانية  ية اإلمبراطور الرومان والتي جسدت  عمى عممة  األباطرةمن المباني السياسية الخاصة ب .2.3
 الكولوزيوم  

 Amphitheatrum بالالتينيةالمدرج الفالڤي ك  أك ما يسمى باألصؿ الكمكسيـ أك الككلسيـك أك الككلكسيـك
Flavium، باإليطالية oFlavi Anfiteatro أك Colosseo سع في يت ركما ركماني في كسط مدينة مدرج كىك
مشاىد، كانت الساحة تستخدـ في قتاؿ المصارعيف )الجالدياتكر(  30000-43000حكالي  إلىاألصؿ 

 بعد الميالد تحت حكـ 41ك  40تـ البدء في بناءه ما بيف عامي ك كالمسابقات الجماىيرية،

https://www.marefa.org/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
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، كلكف تمت بعض التغييرات تيتكس في عيد 80 سنةكتـ اإلنتياء منو بشكؿ أساسي  ،فيسباسياف اإلمبراطكر 
 .دكميتياف افية في عيداالض

باكية خارجيو لكؿ طابؽ يحيط بالجزء  10يحتكم عمى  تـ تصميـ الككلكزيـك بمسقط أفقي بيضاكم الشكؿ ،
 كحاشيتو. اإلمبراطكر يـك كىي مدرجات كخمفو البكد ـ ، 30الداخمي حائط بارتفاع 

ـ مقسمة أربعة أدكار، ككاف الدكر  31( ألؼ متفرج ، يبمغ ارتفاع الكاجيات 10يتسع الككلكزيـك لثمانيف )
األرضي مزدانان بأصناؼ أعمدة عمى الطراز التكسكاني كااليكاني كالككرنشي، كيحمؿ الطابؽ األكؿ اعمدة مف 

عمدة مف أيو طابؽ تحممو غريقية( كيمع مف األعمدة  في اليندسة المعمارية اإلقدـ نك النكع الدكرم )كىك أبسط كأ
مدينة  إلىعمدة مف النكع الككرنثي )نسبة أية( ثـ ترل الطابؽ الثالث تحممو ايكنيا اليكنان إلىيكني )نسبة النكع األ

كلو  كانثس(،شجرة األ كراؽأرؼ تشبو األعمدة  بزخابالترؼ كتزداف تيجاف  ككرنث في اليكناف التي اشتيرت قديمان 
قساـ المسرح المدكر، أك مكاف أثالثة  إلىأما داخمو فينقسـ مالعب المدف الرياضية الحديثة،  مثؿ ثمانكف مدخالن 

شراؼ كأعضاء مجمس الشيكخ كبقية كتنقسـ حسب طبقاتيـ مف اإل ،المنصة العالية كمقاعد المتفرجيفالتنافس ك 
 أفراد الشعب.

، كالذم كاف متران  11لو الشمس، كارتفاعو آاؿ نيركف البركنزم الضخـ في شكؿ تمث إلىسيـك نسبة سمي ككلك 
 فيالن  31بعد أف جره  اآلف( ، ية اإلمبراطكر بالقرب مف المدرج في أكؿ شارع النصر )أك المنصة  منتصبان 

 اإلمبراطكر النتصار  تكريمان بعد الميالد  133كبني بالقرب منو قكس قسطنطيف عاـ  ،إلقامتو في ذلؾ المكقع
 الذم بنى القسطنطينية كالذم قمده الفرنسيكف في قكس النصر بباريس.

الركمانية فنيـ مف خميط مف الطرز األتيكية، كاآلسيكية، كاإلسكندرية، فجمعكا ية اإلمبراطكر لقد أنشأ الفنانكف في 
ـك مف األياـ ىذه الصفات لينشئكا منيا تمؾ الكحدة فيو بيف التحفظ كالضخامة كالرشاقة، غير أنيـ لـ يمزجكا في ي

ف فيما تتصؼ بو المباني الركمانية الخالصة مف قكة كفخامة  األساسية التي ىي أساس مف أسس الجماؿ، كا 
ف بانثيكف ىدرياف نفسو ليعد مف عجائب المباني  لمسحة شرقية، فيي تبعث في النفس الرىبة ال الجماؿ كا 

رقة الشعكر كدقة التنفيذ الميـ  إلىيعد مف ركائع الفف؛ فميس لنا أف نتطمع في الفف الركماني المعمارية ،أكثر مما 
إال في حاالت نادرة كالنقكش المكتكبة عمى المباني المعمارية،  كالقطع  الزجاجية الباقية مف عصر أغسطس، 

فتتاف إلا إلىد كالمنفعة، قتصاالغاية في الصالبة كاإل إلىبؿ يجب أف نتكقع ىنا كجكد فف ىندسي ييدؼ 
صرار الجندم عمى الكاقعية، ك  لىبالضخامة كالزينة كا   فف المحارب ذم القكة الباطشة.  ا 

كما مف شؾ في أنيـ قد أنشأكا أكثر المدف فتنة كركعة في التاريخ، كأكجدكا فنان مرنان، تصكيريان كمعماريان في 
مكاطف أف يعيش فييا كينتفع بيا. كفي حمبات األلعاب،  مقدكر كؿ إنساف أف يفيمو، كشادكا مدينة يستطيع كؿ

كفي المدرجات كمياديف السباؽ. ككانكا يمارسكف ضركبان مف الرياضة البدنية، كيتعممكف في الحمامات؛ كيتفيئكف 
، كيمشكف تحت القباب كالعقكد المزينة التي كانت تغطي أمياالن كثيرة مف األعمدة ظالؿ مئات مف األركقة ذات 

( الشك   إلىضافة ذم تميز بكجكد المحالت التجارية ، باإلارع ركما، فقد كاف في كسطيا الساحة العامة )الفكـر
، كمف حكليا كجكد العديد ية اإلمبراطكر في ر فييا المناقشات التي السياسية ، كتدك القاء الخطب السياسية كالثقافية

https://www.marefa.org/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/80
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86
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(كتحيط بيذ ، كالحمامات،مف المعابد، كالقصكر، كالمسارح خرل مف الحكانيت مكتظة ساحة  ه الساحة )الفكـر
بالبائعيف كالمشتريف، كتمييا البيكت كالحدائؽ، كتنتيي بمجمكعة مف القصكر الريفية الصغيرة ذات الحدائؽ، ثـ 

العممة التي صكرت عمى ىـ قطع أمف  ايضان الريؼ كتربط الجباؿ بالبحر.  إلىالضياع التي تدفع بأطراؼ المدينة 
 .مةظير العم

 
مامو درع  مع غصيف مف الغار تجسيد أعمى العمكد جرة ك أـ  ظيرت عمى 49مكد فسبسياف  عاـ ع -

  النتصارات فسبسياف

 

 
في ركما، صنع مف الرخاـ عاـ    Forum Traianiتراجاف اإلمبراطكر يقع في فكـر  عمكد تراجاف -

مممكة داتشيا )ركمانيا حاليان(،  الركماني تراجاف عمى اإلمبراطكر ب.ـ تخميدان لذكرل إنتصار  311
كعمكد يترأسو تمثاؿ القديس بطرس في الفترة الحالية ، يعتقد أنو  ،متران، يتألؼ مف قاعدة 40غ طكلو يبم

كاف يحمؿ تمثاالن لإلمبراطكر تراجاف، تزيف القاعدة نقكش تصكر غنائـ معركة داتشيا، أما العمكد فيزينو 
 ان يصكر أحداث المعركة.مشيد 333إفريز حمزكني نقش عميو 
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براطكر ـ لإلم 363بني فترة  ،ىك عمكد تكريـ ركماني في ركما انطكنينكس بيكس : اإلمبراطكر عمكد  -
 Monte، عمى حافة التؿ المعركؼ اآلف باسـ الركماني انطكنينيكس بيكس، في منطقة مارتيكس

Citorio  ، فيركس، تكريما لو .يكس كلكسيكس المساعدكف مارككس أكريم األباطرة، كأقاميا خمفاؤه 

 قاعدة العمكد  -

 اإلمبراطكر الجنة. يحمؿ  إلىلو المجنح )ُيعرؼ أحياننا باسـ أيكف ، الخمكد( يحمؿ أنتكنينكس كزكجتو فاكستينا اآل 
ا بنسر، في حيف تطير النسكر أيض  أعمى. إلى ان صكلجاننا متكجن

بكصة( كتـ بناؤه مف الجرانيت األحمر ، مع  1قدـ  6متر ) 3.9قدـ( كقطر  41.4متر ) 34.43ارتفاع العمكد 
تراجاف   اإلمبراطكر التي بنيت فترة  األعمدة المماثمة في  األعمدة عدـ كجكد نقكش لمتزييف كما ىك الحاؿ في 

حية المعمارية ، ظير مشيد التأليو الرئيسي ، ،مف النا306كمارككس أكريميكس،تـ استخراجو في  اإلمبراطكر ك 
 ت المعدنية الصادرة بعد كفاتو .كما جسد عمى العمال

 
 الطرق والجسور الرومانية  .2.4

 ،يياكتقنية بناء الجسكر كالعبارات عمكاف الركماف مف أكثر الشعكب القديمة تقدمان في مجاؿ إنشاء الطرؽ البرية، 
الدم حيث غطت معظـ مدف المي الثاني القرف في لها اتساع أكبر ييـلدكقد كصمت شبكات الطرؽ البرية 

، كطكليا كثرتيا بسبب طرقياالركمانية ،حتى قيؿ  بأف الحضارة الركمانية تنتقؿ مف خالؿ  ية اإلمبراطكر 
لسريعة كيعتبر الركماف أكؿ مف بنكا الطرؽ المرصكفة ا ،يات الشرقية التابعة ليا بسيكلةكتسيطر عمى الكال
ىـ الجسكر أكمف  المحسنة، ك كالترابية المعبدة، الرئيسية الطرؽ منياكالعسكرية،  ،غراض التجاريةكالجيدة كذلؾ لأل

 .بميت في القرف الثاني الميالدم التي 

 :تراجان اإلمبراطور الجسر الذي بني فترة  .2.5

ؿ طرؼ، قمـ تعمكىا ضخمة في ك جسر مقنطر ذك مستكييف عبر النير )نير الدانكب أك التيبر( ، أقكاس 
ف عبر كىك عبارة عف جسر ذك مستكييـ، 304تراجاف  اإلمبراطكر القارب عمى األمكاج بني فترة  ، يبحرتماثيؿ

، يبحر القارب عمى األمكاج النير )الدانكب أك التيبر(، مككف مف أقكاس ضخمة في كؿ طرؼ، تعمكىا التماثيؿ
تضمنت الحممة العسكرية الضخمة التي قاـ بيا تراجاف  ، S Cسفؿ الجسر اختصار مجمس السناتك  أ، ك  أدناه
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بعد الميالد، كقد صمـ الجسر الميندس المعمارم  304ضد داسيا بناء جسر شيير عبر نير الدانكب في عاـ 
كيمكف رؤيتو بكضكح عمى عمكد  الشيير أبكلكدكركس في دمشؽ كنفذه في كقت قياسي ميندسكف كعماؿ فيمؽ،

ف تراجاف يصكر بكنس سيبميكس عبر نير التيبر في ركما، كىك كاحد مف أقدـ الجسكر في ، كيفترض أجافترا
 ضرر بشكؿ متكرر بسبب الفيضانات .مدينة ركما، التي تعرضت لم

 
 ومر باعادة ترميمأسبتيمكس سيفريكس الذم  اإلمبراطكر جسر الدانكب فترة  -

 
 بوابات المدن .2.6

ركيز عمى بناء المباني ، في التيةاإلمبراطكر الركمانية ،عندما بدأت  ظيرت بكابات المدف عمى عمالت الكاليات
كما صكرت بمنظكر  ،الركمانيةية اإلمبراطكر فصكرت ىذه المباني عمى عمالت  ،كمداخؿ المدف ،المعمارية

 طرة الركماف.ابثالثي األبعاد، في بعض عمالت األ

 ـ 34-ؽ.ـ  14اغسطس    اإلمبراطكر  -

 اغسطس اإلمبراطكر كر مدخمي البكابة بشكؿ قبكم، كقد بنيت في فترة مع ظي اغسطاظيرت بكابة مدينة 



   .328 - 323(، ص2222، )يونيه 3، عدد 22المجلد  (JAAUTH)سائدة عفانة                                

 

317 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  

 
 ـ  14-34تيبريكس   اإلمبراطكر  -

 لعمكم منظر تجميمي لمدخؿ المدينة،، مف المحتمؿ أف يمثؿ القكس ابكابة المدينة مع فتحتيف لمدخؿ المدينة
 يحيط بمدخؿ المدينة األبراج التي تحيط بالمدينة.

 
 ـ 133-391سبتيمكس سيفيركيكس  مبراطكر اإل -

يطة براج المحلية الحامية لممدينة كما ظيرت األليو تيخي اآلعند مدخؿ المدينة ظيرت اآل بكابة مدينة سيمسيا
 .دبعاف بداية التصكير ذك األكظير البرج الثالث مف الخمؼ كىذا كاماميف بالمدينة حيث ظير البرجيف األ

 
 ـ  134-396كركال  اإلمبراطكر  -

براج أحيث يجمس مقابؿ  لو النيرإ كركال كظير اإلمبراطكر مدينة اغسطا تيرينا عمى عممة  براجأظيرت 
  .المدينة
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 ـ  111-131ايالجابالكس   اإلمبراطكر  -

مامية عند مدخؿ براج األمع اظيار األ اإلمبراطكر  ايالجابالكسصكر مدخؿ مدينة نيقكبكليس عمى عممة 
 .المدينة

 
ـ ،حيث يظير مدخؿ المدينة  111جكردياف الثالث اإلمبراطكر فترة سكار مدينة ادرينك بكليس أمدخؿ ك  -

في   ،ا)ادريانكبكليس القديمة( ىي مدينة في تراقي ،كظير اسـ المدينة براج التي تحيط بالمدينةكاأل
، دينة باسـ ىادريانكبكليسأسست الم، بالقرب مف الحدكد مع اليكناف كبمغاريا. تالجزء الغربي مف تركيا

في اليكنانية الحديثة  ان سـ مستخدمىذا اإل ىادرياف.اليزاؿ الركماني اإلمبراطكرسميت باسـ 
(Αδριανούποληاما اإل ،) سـ اإلنجميزمAdrianople  الذم كانت تعرؼ بو المدينة حتى قانكف ،
 .3910لخدمة البريدية التركي لعاـ ا

 
سيطر عمى المدينة  131-363كالذم حكـ في الفترة مف مكرينكس مبراطكر اإلجدراف مدينة نيقيا فترة  -

 .سكت ىذه العممة لسيطرتو عمى المدينة كتخميدان 
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مات عندما تسافر قكة المعسكر العسكرم أك الفيمؽ  ىك منشأة شبو دائمة إلسكاف الجيش، تُقاـ المخي -

العمميات ، كغالبنا ما يككف ليا شكؿ عف منشأة أك حصف رئيسي أثناء التدريب أك  ان عسكرية بعيد
. مـ مميز لمغاية كخدـ فيمقنا كامالن ، كاف لممعسكر العسكرم مععسكرات كبيرة، في العصر الركمانيم

كشفت الحفريات األثرية عف العديد مف التفاصيؿ حكؿ ىذه المعسكرات الركمانية في مكاقع مثؿ في 
  ـ                               114اني قسطنطيف الث اإلمبراطكر  إلىانجمترا.  تعكد 

 
يقع عادة في الزاكية الشمالية الشرقية مف الفكـر  كىك عبارة نيركف، اإلمبراطكر السكؽ المغمؽ بني فترة  -

 .األعمدةمف المحالت التجارية ، كيحيط بو مجمكعة مف  عف مجمع يحتكم عمى عدد

 
 فكـر تراجاف -

  Foro Romano .،بااليطالية Forum Romanum باالتينية الفورم الروماني

https://www.marefa.org/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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ة لمحككمة، كما كاف المركز التشريعي كاإلدارم، لمجميكري ان استخدـ الفكـر مركز جكرا ، يقابمة عند اليكناف األ
، ان ف األبنية كالمعالـ البارزة قائمكبشكؿ عاـ كاف عدده م الركمانية، اإلمبراطكريةك  كمف تمؾ األبنية  في الفكـر

كانت الفكـر الركماني في البداية تجمعات مف المباني حكؿ ساحات كالمعالـ الكيكريا )مجمس الشيكخ الركماني(، ك 
ك أ ،بأسكار عالية ارة عف ساحات مغمقة كاسعة محاطةشكاؿ منتظمة عب إلىمنتظمة، ثـ تطكرت  كاسعة غير

ك أكارية التذ األعمدة البكابات، ك  إلى ضافةتحتكم عمى معابد، كبازليكات، باإلك ثنائية، أمعمدة باعمدة احادية 
س كمعابد ككنككرد كساتكرف، كبازيميكا جكليا، كبازيميكا أميميا، كقكس سِبِتميك قكاس، كعدد كبير مف التماثيؿ األ

 (.سيفيركس، كالتابيكالريـك )قاعة السجالت

 ،"دركاس أبكلمك" الميندس بعد الميالد بمدينة ركما، كخططو 91تراجاف عاـ  اإلمبراطكرفكـر تراجاف أمر بإقامتو 
كؿ كيتككف مف أربعة أقساـ، القسـ األ .عظمة ركما معماريان عاكسان  تراجاف، العمكد الحامؿ لتمثاؿ إلىضافة إلبا

بمباني نصؼ دائرية ذات أعمدة تحتكم عمى حكانيت، كالقسـ الثاني  ،جانبيف مف محاط كھصمي كاأل الميداف
 – 91بازيميكا تراجاف  كالقسـ الثالث بازيميكا تراجافيحتكم عمى عدد مف المحاالت التجارية،  سكؽ كبير،

،البازليكيا مف خالؿ  ال إلىالدخكؿ  بكلك دكريكس مف دمشؽ،أصممو  ـ،331 يحاذم البازيميكا مكتبتاف  فكـر
لمبازيمكا صحف ساحة) مركزم  بينيما ساحة مكشكفة في كسطيا عمكد تراجاف ، حدىما اغريقية كالثانية التينية،أ

ػ كبارتفاع داخمي حكالي 14.4مع جناحيف مف كؿ جنبيو عرض كؿ منيما  3.16 ػ كبعرض 1.334بطكؿ 
كالتيجاف ككرنثية مف الرخاـ  ،حمركانت مف الجرانيت األ ،جنحة التي تفصؿ الصحف عف األ األعمدة ، 31.16

الصحف تكجد كراسي في نياية  السقؼ الخشبي البسيط،كؿ األ م الدكرأ ،بيض تحمؿ الشرفات الجانبيةاأل
 القضاء في النصؼ الدائرم، كالقسـ الرابع معبد تراجاف.

 
 قكس اغسطس -

بؿ ق 14مف قبؿ مجمس الشيكخ الركماني في عاـ تـ تخصيص قكس أغسطس في ريميني لإلمبراطكر أغسطس
ستثنائي يحيط بالقكس المركزم ذك الحجـ اإلاسمكبو بسيط كلكنو مييب، ك  ،الميالد، كىك أقدـ قكس ركماني

تصكر كؿ منيا اآللية الركمانية،المشترم األعمدة  بجكارك  عمدة  ككرنثية،أعمكديف مرتبطيف بأعمدة مركبة، ك 
ركماني ، نبتكف كركما المكاجييف لمدينة ريميني، كانت الكظيفة الرئيسية لمبكابة ، بصرؼ كأبكلك عمى الجانب ال

 النظر عف العمؿ كبكابة لممدينة ، ىي دعـ التمثاؿ البركنزم ألغسطس .
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 قكس كمكديكس -

ي ، أحدىما فعممة  لقكسيف النصر ، تـ إصداراإلمبراطكرـ ،  كتذكير لنجاحات  33تـ بناء القكس في عاـ  
، يعد القكس الركماني أحد أكثر كنقطة انطالقو ، كاآلخر في ركما، مف قبؿ مجمس الشيكخ جيزكريكـك )بكلكف( ،

 ىتماـ في فترة كمكديكس.المعالـ إثارة لإل

 
 نيركفاإلمبراطكر قكس  -

ـ ، كتـ تصميمو  61ك  31تـ بناء القكس في السنكات بيف  ،إلمبراطكر الركماني نيرك في ركمامخصص ل
 اإلمبراطكر ، يقع عمى منحدر جبؿ ، جسد القكس عمى عممة نتصارات التي فاز بيا في بارثيا إلحياء ذكرل اإل

مف  ربعة خيكؿ )ككادريجا(،أكاحد يعمكه  العربة التي يجرىا  ، حيث يظير عمى شكؿ قكس مع خميجنيركف
 ـ. 61المحتمؿ أف يككف القكس قد دمر بعد كقت قصير مف كفاة نيركف في عاـ 
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 دكمتياف اإلمبراطكر قكس تيتكس فترة  -

ميالدية، في عيد  11قكس تيتكس، أقدـ األقكاس التشريفية التي ُبنيت في التاريخ، حيث تـ انشاءه عاـ 
حياء ذكرل انتصارات تيتكس، ير مف كفاة شقيقو األكبر تيتكس إلالركماني دكميتياف بعد كقت قصاإلمبراطكر 

ميالدية، كقد ميد  40ريخية، كيرصد في نقكشو الحصار المفركض عمى القدس عاـ كيقع في مدينة ركما التا
 قكس تيتكس النمكذج العاـ لمعديد مف أقكاس النصر التي اقيمت منذ القرف السادس عشر.

 
 قكس تراجاف -

 و عفل تراجاف تكريمان اإلمبراطكر ىك قكس النصر الركماني الذم أقامو مجمس الشيكخ كشعب ركما في عيد 
، صمَّمو الميندس ان متر  31.3ات، كيبمغ ارتفاع القكس ، كتحسيناتو لألرصفة كالتحصينقيامو بتكسيع ميناء المدينة

 المعمارم أبكلكدكركس الدمشقي حيث استخدـ الرخاـ التركي )مف محاجر جزيرة مرمرة(.

 

 
 قكس ىادرياف -

ريؽ قديـ مف كسط أثينا امتدت عمى ط قكس النصر الركماني. -في بعض النكاحي  -مدخؿ بكابة ضخمة تشبو 
مجمع اليياكؿ عمى الجانب الشرقي مف المدينة الذم شمؿ معبد زيكس األكلمبي، كقد تـ اقتراح  إلى، ، اليكناف

الركماني ىادرياف كتكريمو عمى العديد مف فكائده لممدينة ،  اإلمبراطكربناء القكس لالحتفاؿ بقدـك )كصكؿ( 
بعد الميالد، في حيف أنو مف الكاضح أف النقكش تكـر  311أك  313عبد القريب في بمناسبة تفاني مجمع الم
 .جنكب شرؽ أكركبكليس ان متر  113عمى مسافة ىادرياف ، يقع القكس 
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 قكس النصر سبتيمكس سيفريكس -

أربعة أعمدة يعمكىا عربة مف ستة خيكؿ ، مع فرساف عمى كال  ـ القكس مككف مف 101بني في عاـ 
، بني القكس مف خالؿ انتصار لقكس عند المدخؿ الشمالي لمفكـر الركمانيف،ال يزاؿ مف الممكف رؤية االجانبي

كمف  393ك  394البارثييف ، في حممتيف ، في  فيركس كابنيو كاراكاال كجيتا عمىسيبتيمكس سي اإلمبراطكر
 بتيمكس سيفيريكس.س اإلمبراطكر العمالت المعدنية قكس النصر  فترة كصكرت عمى  ،399 إلى 394

 
 جالينكس اإلمبراطكر قكس النصر فترة  -

 جالينكساإلمبراطكر المككف مف ثالث فتحات بني تجسيد النتصارات  

 
 معسكر كمكديكس -

إطاللة معسكر البريتكرييف، ظير العمكم مف الجدار األمامي عمى  ـ عبر الجزء 34-43بني في الفترة مف  
؛ فكقيا كخمفيا يقؼ جندم عمى اف باألسفؿ كخمس أسكار في األعمىقكستأمامو جدار بو فتحتاف صغيرتاف م
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حراسة  المبنى ، في الجية اليسرل يمسؾ الرمح بيده اليمنى،خمفو ىالؿ ، عمى عمكديف ، يحيط بيما اليسار 
 كاليميف بالجدراف ، كلكؿ منيما فتحة فكقيا كقكس.

 

 
 ثنتائج البح -1

جتماعية ، ىتماـ الفنانيف بالتركيز عمى المباني المعمارية السياسة  كحتى اإلمف خالؿ ىذه الدراسة لكحظ عدـ ا 
ىتماـ بالمباني اإل إلىتجيكا احيث ىتماـ بالناحية الدينية عمى الناحية الدينيكيو ، كعدـ اإلفالبرغـ مف تركيزىـ 

 نيا ألعممة الركمانية ، لكحظ سات عف االبحث كالدرا ف مف خالؿأال إ،  الدنيكيو عف الدينية كعف األماكف العامة
لية المرتبطة بالمعابد، كجميع الدارسيف لـ يركزكا عمى المباني السياسية كاآل ،ركزت عمى تجسيد المعابد الدينية

قامكا بانشاء  األباطرةف أ، مع العمـ بالركمانيةية اإلمبراطكر في فترة الركماف  األباطرةالتي جسدت عمى عممة 
ي فتكحاتيـ سكاء في ف األباطرةقكاس النصر التي بنيت لتخميد انتصارات أني المعمارية السياسية كالعديد مف المبا
، حيث كجد العديد مف قطع كىذا ما ظير مف خالؿ ىذه الدراسةك الكاليات الشرقية ، أك بريطانيا أمنطقة داكيا 

 إلىي اختمؼ بناؤىا مف فترة امبراطكر ، كالتقكاس النصرأتصكر عمى ظير القطعة ، األباطرةالعممة لعدد مف 
قكاس نصر أك قكاس نصر مككنة مف فتحتيف ، أالنصر المككف مف فتحة كاحدة ، ك  ، فظير قكسخرآ امبراطكر

كمناظر الجنكد  حتفاالت الرسمية،القطعة ، مكاكب النصر كاإل كما جسدت عمى ظير ،مككنة مف ثالث فتحات
كالتركيز عمى  ، األباطرةالتي استخدمت فترة األعمدة فناف الركماني اظيار كالمركبات الحربية، كما استطاع ال

التي  ،ىمية الفكـر كالبازليكاأالعمكد ، كاظير الفناف الركماني اظيار مكاكب النصر التي جسدت عمى قاعدة 
مؾ الفترة  كاف في ت اإلمبراطكر ف أية، خاصة لكمعابد اآل األباطرةكانت تقاـ فييا الخطب السياسية، كتماثيؿ 

ئد الجيش، كىذا يدؿ عمى الكضع عمى، كقاكىك الحاكـ األ رتبتو السياسية إلىضافة باإل عمى،الكاىف األ
 األباطرةقتصادم الممتاز خاصة فترة القرف الثاني الميالدم ، كما لكحظ تجسيد بكابات المدينة لعممة بعض اإل

 خاصة فترة القرف الثالث الميالدم .

نما ركزت فقط عمى ا  اـ بالمباني المعمارية السياسة ك ىتملداسات الخاصة بالعممة لـ تعر اإلظـ اف معأكيالحظ 
لقاء الضكء عمى المباني المعمارية ، فجاءت ىذه الدراسة إلليومانية كالمعابد المرتبطة بيذه اآللية الرك اظيار اآل

مباني المعمارية كالتي تحسنت بعد السيطرة قتصادم مف خالؿ بناء ىذه السياسية كتكضيحيا كاظيار الكضع اإلال
،حيث الركمانيةية اإلمبراطكر عمى العديد مف المناطؽ التي اصبحت تابعة لممبراطكرية الركمانية  كتكسعت حدكد 

عالـ المرئي كالمقركء الذم جسد عمى كجو كظير العممة كلتعريؼ سكاف العممة في تمؾ الفترة بمثابة اإل كانت
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ا الممتاز كمقتصادم مجاد كالفتكحات كالكضع اإلمبراطكرية الركمانية باألت التي اصبحت تابعة لإلركما كالكاليا
لمركماف قبية كالعقكد حيث يعكد الفضؿ اني مف خالؿ األقكاعد انشاء المب بتطكيرظير اىتماـ المعماريف الركماف 

انت النصؼ دائرية التي كالقباب  ،ازييفالنصؼ اسطكانية المحممة عمى حائطيف متك بتطكيرىا، فظيرت القباب 
 كاعتمدكا عمى الرخاـ، الحجر، الطكب كالفخار المطمي كالقرميد. ،تستخدـ  لتغطية مساحات مربعة

ك أة مباني معمارية سكاء سياسية يأات لـ يظير عمى عمالتيف اإلمبراطكر كما اظيرت نتائج البحث باف 
تراجاف  اإلمبراطكر عمى ظير العممة الخاصة بيف  باستثناء زكجة  ليةتماعية بالرغـ مف تجسيد معابد اآلاج

الركماف كاف  األباطرةف أ، كىذا يؤكد لمكجكدة في منطقة بازليكا تراجافالتي ظيرت باسميا المكتبة االبنيا 
بمثابة  التركيز لدييـ كابالغ المسؤكليف عف دكر السؾ، باظيار الناحية الدينية عمى عمالتيـ ، ككنيـ كانكا

لقاب التي كانت التي تبيف األباطره الرماف مى كجو عممة األلنقكش التي ظيرت عمى، كىذا ما تؤكده اعالكاىف األ
 عمى .كمنيا الكاىف األ اإلمبراطكر تطمؽ عمى 

 التوصيات -4

يا مف ظير عميالركمانية التركيز عمى تحميؿ ظير العممة ، كما يية اإلمبراطكر عند دراسة عممة تكصي الدراسة 
 إلىضافة ، باإلاسات متركزة عمى العمارة الدينيةمب الدر غأحيث كانت  ،ك اجتماعيةأمباني معماربة سكاء سياسة 

فاستمدت  ،ة، القكة كالفخامالتي اتصفت بالجماؿخرفة التي جسدت عمى ظير العممة التركيز عمى النحت كالز 
بد مف الفي بعض المباني الدينية ، لذا كما ىك مالحظ  يطرت عميياالكاليات الشرقية التي سبعض التأثيرات مف 

 .الركمانية ية اإلمبراطكر عمارة  جتماعية التي ظيرت عمىالمعمارية اإل ثيراتأدراسة الت

 المراجع العربية 

 سومر.بابل.فارس.الحثية. -االقتصاد في دول العالم القديم(، 3994الحمك، عبداهلل، ) -
 ، الالذقية.، دار الحكار لمنشر كالتكزيع3، طمصر.اليونان.الرومان

 ، عيف لمدراسات كالبحكث االجتماعية، القاىرة.3، طحضـارة الـرومـان(، 3991لسعدني، محمكد، )ا -
مـبراطو  تـاريخ الحـضارات العام. الجزء الثاني،(، 3994ايمار، أندريو كجانيف، ابكايو، ) - ، ريتـهارومـا وا 

 منشكرات عكيدات، بيركت. ،1ترجػمة فريد داغػر كفؤاد أبك ريحاف، ط 
 دمشؽ. ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشػر،تاريخ اليمن القديم(، 3913بافقيو، محمد، )  -
يكسؼ، مؤسسة  ، ترجمة يكئيؿتاريخ الرومان وأدبهم وآثارهم إلىمدخل (، 3944بترم، ألكسندر، ) -

 عة كالنشر، بغداد.دار الكتب لمطبا
، دار عالـ 3،طاإلغريق والرومان والشرق اإلغريقي والروماني(، 3913بكرم، حسف صبحي، ) -

 الكتب لمنشر كالتكزيع، الرياض.
الهمينستي  حوران، بحوث أثرية في العهدين -سوريا الجنوبية(، 3911دانتز، ج. كآخركف، ) -

 لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دمشؽ. ، تعريب احمد عبد الكريـ كميشيؿ عيسى، األىاليوالروماني
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، ترجمة صـاديواالقـت الرومانية االجتماعي ية اإلمبراطور تـاريخ (، 3916ركستػفػتزؼ، ميخائيؿ، ) -
 القاىرة. زكي عمي كمحمكد سميـ، مكتبة االنجمك المصرية

 النحت الركماني مف البدايات االكلى كحتى نياية القرف الرابع الميالدم)ب.ت(سعيد ،عزيزة ،  -
 ،قارة اسيا )ب.ت(.3سعيد ،عزيزة ، حجاج ،منى، االثار اليكنانية كالركمانية في العالـ العربي  ج -
دار دمشؽ،  3، ترجمة عبد اليادم عباس، طالرموز في الفن واألديان(، 3991سيرنج، فيميب، ) -

 دمشؽ.
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The study aimed to clarify the political architecture 

building on the coin of the Roman Empire, through 
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the period of the Roman Emperors from the first century 

AD to the third century AD, there are many types of 

architectural buildings in the Roman Empire were depicted 
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and public places, the economic which  importance by 

analyzing the images that appeared on the coin, it shows 

that the roman empire have good economy and this 
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soldiers, and it is also noticed through this study that no 
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Roman empires, despite their leadership of the Roman 

Empire . 
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of the Roman Empire, the period of each emperor appeared 
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the types of columns, and the buildings of the emperors, 

such as the Coliseum and the Senate, city gate, the likely in 

roman provincial. 
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