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يعتمد على مبدأين: عقائدي  :أتسيس املدينة الرومانية
العقائدي يرتكز على ثالث خطوات جيب ، و مادي

 ةنيمبٌت عمومي أو مدأي العمل هبا عند انشاء 
 جديدة:

استشارة االذلة لقبول و رعاية و مباركة عملية  -1
 االنشاء

حتديد االجتاه بواسطة آلة القروما، حيث يتم حتديد  -2
ديكيمانوس الرئيسيان يف ادلدينة، شرق غرب )احملوران 

 ماكسيموس( مشال جنوب ) كاردو مكسيموس

 Sulcusحتديد الفضاء العمراين للمدينة  -3
Primigeuius و فصلها عن الفضاء اخلارجي و ،

 التابع ذلا بواسطة السور.

ادلرجعية االتروسكية، فقد هنل الرومان اىل جانب     
أثرت ادلرجعية االغريقية يف ميدانُت . الذوق الرفيع و اجلمال و الوظيفة و التنظيم من ادلرجعية االغريقية
عرف الرومان أيضا كل ما يتعلق . أساسُت: الضخامة و ادلتانة و الوظيفة ) لكل وظيفة منشأة(

ذلا نسب و عالقات خاصة قصد منح ادلبٌت  اابلنظم و الطروز و عناصرىا فسنوا ذلا أبعاد و حددو 
 ىيكلة و مجال و أانقة .

 ختطيط املدينة: 

نشاء ادلدينة قانونيا، حيدد مصفها و عدد مستوطنيها و كذا مساحتها االقليمية، و ابعد أن يقرر    
يشرع  دد اليوم اخلاص ابلشروع ابلبناء بعد استشارة العراف عن مباركة االذلة للمشروع.بعد ذلك حي

بتسطَت احملوران الرئيسيان للمدينة كما تسطر احملاور الثانوية و اليت تكون متوازية للمحورين الرئيسيُت، 
. Insulaeو ىي مبثابة الطرقات الثانوية الفاصلة ما بُت الرقع االرضية ادلخصصة للبناء و تعرف بـ: 



لثالث و ادلكرسة لآلذلة الثالثية يتم ختطيط السور ادلسيج للمدينة، و حتديد البواابت الرئيسية ابعدىا 
 الكابتولية

 

 
 مسات املدن الرومانية:

 توجد ثالثة أصناف من ادلدن الرومانية: -

 مدن رومانية النشأة: اثموقادي، كويكول -1

 مدن أنشأىا أىايل ادلنطقة قبل االحتالل مث أعيد أتىيلها يف العهد الروماين: تيديس - 2

ادلعسكر، و اليت ستصبح بعد مدة من الزمن النواة ادلركزية للتجمع مدن ظهرت اىل جنب  -3
السكاين ادلتعامل مع جنود ادلعسكر حيث يتم استقدام اسر اجلنود و كذا اصحاب احلرف لالستقرار 



حول ادلعسكر، و من مث تتطور البلدة بتشييد مباين عامة ليتحول احمليط العسكري اىل مدينة مثل دلباز 
 )اتزولت(

 نشأت ادلدينة ألمرين الزاميُت:أ -

 قصد مراقبة بعض ادلناطق و حترك االىايل و القبائل اجملاورة ذلذه ادلستعمرات. -1

 توطُت اجلنود ادلتقاعدين بعد أتدية اخلدمة العسكرية  -2

 أتمُت االنتاج الزراعي مثل القمح، الزيتون -3

 و البواابت( املنشآت احملددة للفضاء الروماين ) االسوار، االقواس 

  االسوار:

و ادلتمثل يف احلماية و مفاىيم معنوية رلسدة عرب ىيكلة و تكوينات  ،االسوار كان ذلا دور وظيفي   
رغم أن ادلدينة . Pomerium، ايضا Murusعرفت االسوار عند الرومان ابسم  االسوار.

سوار مبدأ ذي قيمة يعكس مكانة الرومانية كانت قد تبنت مبدأ ادلدينة ادلفتوحة، غَت أن اجناز اال
 ادلدينة و أىلها. و لو عدة دالالت: 

 جانب أمٍت -1

جانب عمراين: فاصل بُت منطقتُت فضائيتُت، الداخلية )لالقامة و العيش و النشاط( و  -2
 خارجي )قرى ورشات صناعية، اراضي زراعية، رعوية(

 دلدينة و اجملال اخلارجي لدفن ادلوتى.جانب معنوي: مبثابة فاصل بُت اجملال الطاىر و ىي ا -3

 مثل االبواب، تصون اىل ادلدينة برعاية االذلة لآلذلة: عناصرىا مكرسة عقائدي -4

 بعد ديٍت رلسد يف الضخامة و قوة اذليكلة  - 5

ادلدن اليت مل تكن لديها اسوار منح ذلا حق التشييد بعد ارتقائها دلصف البلدة أو ادلستعمرة. أما    
 ادلدن اليت ىي رومانية ادلنشأ فهي تتحصل تلقائيا على حق التحصُت مثل كويكول و تيمقاد.



لرومانية أو تقريبا كل ادلدن الرومانية كانت زلاطة بسور، سواء كان قد أجنز يف عهد سابق للفًتة ا   
 يف عهدىا

  أسوار تيديس:

امتالكها لسورين متوازيُت و اليت تعرب عن     
امتالكها لفًتتُت اترخييتُت النوميدية و الرومانية، 
رغم تواجد ادلدينة يف مكان عايل و زلصن 
طبيعيا اىل جانب التكوين اجليولوجي للموقع من 
 الصخر اال اهنم قاموا بتسوير ادلدينة دتاشيا مع

 العرف.

ادلدينة اليت مل يكن ذلا سور كان ينظر ذلا أهنا    
غَت متحضرة و أهنا ليس ذلا االمكانيات إلجناز 

 .مثل ىذا ادلعلم

 أسوار مدينة كويكول: 
ذلا سور حييط ابدلدينة القددية، يتماشى و طبيعة   

 االرض الشبو منحرفة. 
ادلواد االنشائية ادلستخدمة: حجارة متوسطة   

من نوعُت فيها اخلامة وضعت يف احلشو و  احلجم
التسوية ، أما النوع الثاين فهي ادلنتظمة اليت شكلت 

أجنز ىذا  ،ا اماكن التقاء السور مع االبوابهب
 السور بتقنية الكاديانتيكيوم

 



 أسوار مثوقادي: -

أتخذ شكل قلعة أي ما يعرف    
ابلنمط العسكري، مربع الشكل و 

 تفتح بو ثالث بواابت.

تعرض ىذا السور لتهدمي يف جزئو 
الغريب و الغريب اين حصل توسيع 

  ادلدينة.

شيد بتقنية الكومنتيوم، و اليت    
تستلزم حلام لتقوية اجلدار و كذا السرعة 
يف التنفيذ، ابإلضافة لتكلفة االجناز اليت 

 ال جيب ان تكون ابىضو.

 مفهوم و وظيفة االقواس:

و ىي عبارة عن بواابت ضخمة تفتح ببوابة واحدة، و كانت تتخذ  من ادلنشآت العامة السيادية،  
احلد الفاصل بُت عمران ادلدينة و الفضاء اخلارجي ادلسمى ابحلد ادلقدس البومَتيوم. كما أتخذ عدة 

 مواقع يف سلتلف جهات ادلدينة مثل الساحة العامة أو الشارع الرئيسي.

التشريفية اليت كانت تنجز من طرف العامة او الشخصيات ادلرموقة  ىي من نوع االقواس التخليدية  
 لتشريف و ختليد انتصارات االمرباطور.

 اجلانب الوظيفي:  -

السياسي يف ادلقام االول، يشيد من أجل ختليد حدث عظيم: انتصار احلاكم، حصول  دور -
 ادلدينة على حق تشيد االسوار ، حصول ادلدينة على حق ادلواطنة ...

من ادلباين الىت هتدى من طرف الشعب لالمرباطور مثل كويكول، تيمقاد، : دور تشريفي -
 االقواس ىي منشآت تشريفية و ختليدية حلدث ما.تيفاست ...



تكريس ادلنشأة رمزاي لآلذلة اليت ابركت النصر و محت اجليش أو برعايتها عم دور ديين:  -
 السلم و االزدىار و الرخاء 

 تركيبة االقواس 

االقواس شبيهة ابلبواابت من انحية ادلظهر، غَت أهنا تتميز عنها من  ،من انحية اذليكلة ادلعمارية    
ختتلف االقواس عن بعضها البعض  حيث الزخرفة ادلعمارية و العناصر ادلعمارية ادلكونة ذليكل البناية.

 ناصره.يف شكل سلططها و عدد ركائزىا أو عناصر زخرفتها، فلكل مبٌت لو مستو و ع

صنفت االقواس حسب عدد الفتحات اليت تفتح هبا: اقواس ذات الفتحة الواحدة مثل كركال     
بكويكول، ذات فتحتُت مثل قوس تبيليس، و ذات ثالث فتحات مثل قوس تراجانوس بثاموقادي و 

 قوس سبتيميوس سيفَتوس  بلمباز

عبور العرابت يف منفذىا غالبا ما تتخذ عرض أحد الشارعُت الرئيسيُت للمدينة حىت تسمح ب   
االوسط ، يف حُت خصص ادلنفذين اجلانبُت للراجلُت و مها يتوجدان على مسار االرصفة اجلانبية 

 للشارع.

 االقواس ذات الفتحة الواحدة:

ذلذا ادلبٌت ىيكلة وظيفية، كون أهنا أبواب  دينح
مراقبة، فجعل ذلا فتحة واحدة عند وسط البدن، 

  يعلوىا عقد نصف دائري يرتكز على قائمُت:

يتميز ىذا النوع  االقواس البسيطة الشكل:-
مثل قوس  عقدببساطتو فهو يضم قائمان يعلومها 

داينة فيًتانوروم، يفتح وسط ىيكلو فتحة صغَتة، 
 غلق ابلبوابة ت

 

 



 االقواس املرصعة أبعمدة و أطبار:-

ىذا النوع ال خيتلف عن النوع ادلذكور سابقا، امنا ىذا النوع جيمع بُت دعمو للواجهات االمامية و    
اخللفية ابلعمود و قاعدتو و اتجو و عنصر الطرب من جهة أخرى، فلكل قوى على واجهة كل قائمة 

و أهنا مرصعة بطرب على اجلانب و عمود عند حافة الفتحة ادلوجودة سواء االمامية أو اخللفية حتتضن أ
 يف وسط القوس، و الكل مدعم بقوس ذي عصاابت عقدية و عارضة و افريز و طنف.

قوس كركال بكويكول مزدان بكوات نصف دائرية تعلوىا تقويسة عند االعلى، و على كل قائم    
الكوات اعدت الستقبال التماثيل، وقد أجنز على  االدين و االيسر ، كذا من كلتا اجلهتُت، ىذه

الطراز الكورنثي حيث كان حيتوي على أعمدة تتقدم أمام الطربات. أما عارضتها مكونة من 
 عصابتُت، اىل جانب افريز غَت عايل، حيتضن على واجهتو نص منقوش: 

 
Inscription: 

Imp(eratori) Ca[es(ari)] M(arco) Aurelio Severo Antonino Pio Felici Aug(usto) / Parth[ic]o 
maximo Britannico max(imo) Germanico max(imo) / pontif(ici) [m]ax(imo) trib(unicia) 
pot(estate) XVIIII co(n)s(uli) IIII imp(eratori) III p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli) / et Iuli[ae] 
Domnae Piae Felici Aug(ustae) matri eius et senatus et pa/triae et [cas]trorum et divo Severo 
Aug(usto) Pio patri Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aureli Se/veri Ant[onini] Pii [Felic]is 
Aug(usti) arcum triumphalem a solo d(ecreto) d(ecurionum) res p(ublica) fecit 

Commentaire: 

Il a été construit en 216 en l’honneur de l’empereur Caracala , de sa mere Julia Domna et de son 
père Séptime sévere comme l’atteste la monumentale dédicace. 



 قوس ذات الفتحتني: 

مل يصلنا عن ىذا القوس يف مقاطعة    
نوميداي سوى معلم واحد يتجسد يف 

واجد عند قوس ثبيليس، و الذي يت
 ادلدخل اجلنويب للمدينة.

يقوم ادلعلم على ثالثة قوائم مستطيلة     
الشكل، بسيطة اذليكلة. يتزين ىذا 
القوس جبملة من العناصر ادلعمارية و 

ادلتمثلة عند القوائم، لكل واحدة منها أطبار ابرزة، فتشكل بروز انتئ عند الزوااي. أما العنصر الثاين 
و عنصر النضد الذي مل يبقى منو اال جزء صغَت ، فيو عارضة جد غليظة دون البارز يف ىذا التزين فه

 .رقيق، يف حُت جند الطنف جد كبَت عصاابت و االفريز

 قوس ذات ثالث فتحات:

جند ذلا أمثلة يف كل من مدينة دلباز و    
، ىذا االخَت ىو داينة فيتَتانوروم و اثموقادي

من أشهر االقواس، كان يف االصل البوابة 
الغربية للمدينة العتيقة، يتخذ من الشارع 

  الرئيسي ديكمانوس موقعا لو.

يتألف من أربعة قوائم ذات شكل مربع،    
مزين على الواجهتُت االمامية و اخللفية 
ابلعناصر ادلعمارية: حامل، زلمول ذات 

الطراز الكورنثي، و من جهة أخرى نسجل وجود عدة أطبار مندرلة مع و ادلنجز من  النمط ادلركب
ىيكل القوائم االربعة. و ما دييز ىذا الطراز ادلعماري يتمثل يف التاجُت ادلتواجدين اعلى تقويسة 

 الفتحة الوسطي للمبٌت و اليت أجنزت أوراقها على شكل طائر النسر .



 الشكل، معداتن الستقبال دتثال الو مارس و  يعلو الفتحااتن اجلانبيتان كوااتن مستطيلُت   
دلصاحلة(، كل كوة زلاطة بعميدات رقيقة و صغَتة متوضعة على مساند مرصعة هبيكل اكونكورداي ) 

القوس، يف حُت جند زلمول القوس مكون من عارضة بسيطة اذليئة مكون من ثالث عصاابت يعلوىا 
 .خترج خارج االطار العام للمبٌتلوح افريز، و حيف الكل طنف ابرز مكون من نتوء 

 الفروم )الساحة العامة(:

يعرف الفروم ابدلكان العام أين ديكن للناس أن يلتقوا قصد التسوق أو النظر يف أمور اجملتمع أو    
عادة يكون ادلكان مفتوح و  االطالع على ما جد على الصعيد السياسي واالمٍت و االجتماعي.

واسع متمركز عند مفًتق الطرق، مقر لتبادل اآلراء يف القضااي السياسية و الدينية و حىت االمنية، 
أقرت  مكان تدور فيو النشاطات اخلاصة ابحلياة ادلعيشية اليومية للمواطن. يعرف ابلساحة أو الفروم.

و منع دخول االحداث اليو، حىت انتهى االمر مبنع القوانُت التنظيمية دلنع محل السالح بداخلو 
التسوق فيو. و من مث مت حف ىذا ادلكان جبملة من ادلباين منها: رللس النواب أو الشيوخ )الكورية( 
و مبٌت البازليكا للقضاء و اخلزينة العامة حلفظ ادلال العام و مبٌت اداري حلفظ االرشيف و منصة 

حول ما جد، و كذا تواجد ادلعبد لرعاية ادلدينة الذي يهيمن بسيادتو اخلطابة حىت خياطب يف الناس 
 و قدسيتو على مجيع ادلنشآت ادلتواجدة ابلفروم و كذا ككل.

 وظيفة الفروم:

 ابلفروم كان ادلاجسًتا خياطبون العامة -

 امهم احلربية و نتائجهاالقادة يبلغون عن مه -

 تتم احملاكمات خاصة السياسية منها -

 االدابء و الفالسفة الشعب عند احلمالت االنتخابية  ...خياطب  -

كانت تنصب ابلفروم نصب ختليدية و تشريفية حتمل دتاثيل الشخصيات من حكام و قادة  -
 جيش و فرسان و شخصيات مدنية اثر تقدمي خدمة للصاحل العام عرب العمل اخلَتي

 حيتضن الفروم االحتفاليات التخليدية الدينية  -



القلب النابض للمدينة، و قد كان من الضروري ألي مدينة اكتساب مبٌت الفروم، كون أن يعد الفروم 
 ىذا االخَت دينح ادلدينة حق التمتع ابدلؤسسات السياسية و االدارية.

 فروم تيمقاد:

يقع بوسط ادلدينة العتيقة، عند مركز    
الشارعيُت الرئيسيُت، يًتبع على  التقاء

حييط ابلفناء  .لشكلارضية تقريبا مستطيلة ا
أربعة أروقة معمدة منجزة ابلطراز الكورنثي 
و ىي مركبة من اعمدة و قواعد أيونية من 
النمط العادي و يعلو الكل اتج كورنثي، 

  .أرضيتو مبلطة ابحلجارة

حجرات و مدخلُت ، يتوسط ادلدخل االول الرواق حيث يعد  66حيتضن الرواق الشمايل     
لمبٌت، و يفصل احلجرات اىل رلموعتُت، أما ادلدخل الثاين فيتواجد ما بُت احلجراتن ادلدخل الرئيسي ل

 شرق ادلدخل الرئيسي. )يربط بُت الرواق و ادلراحيض العمومية( ادلتواجداتن

حجرات تفتح   8لطول اجلنويب للرواق اجلنويب، احصينا رلموعة اثنية من احلجرات متواجدة على ا   
كلها على داخل الرواق و ستة تفتح على خارج ادلبٌت. ىذه احلجرات تًتاص ابلتناوب حجرة تفتح 

اىل تواجد مدخالن يربطان الفروم  ابإلضافةعلى داخل الفروم تليها حجرة تفتح على اخلارج. 
ُت للتسوق، غَت أن بعض الباحثُت  يقولون أهنا  ابلطريق. حسب قزال ىذه احلجرات ىي دكاك

 االعمال من مقرضُت كبار ادلالك كتاب و نساخ العقود ... ألصحابكتاتيب اتبعة 



 
حجرات و مدخلُت ، يتوسط ادلدخل االول الرواق حيث يعد  66حيتضن الرواق الشمايل     

سي للمبٌت، و يفصل احلجرات اىل رلموعتُت، أما ادلدخل الثاين فيتواجد ما بُت احلجراتن ادلدخل الرئي
 ادلتواجدااتن شرق ادلدخل الرئيسي. )يربط بُت الرواق و ادلراحيض العمومية(

حجرات تفتح   8رلموعة اثنية من احلجرات متواجدة على الطول اجلنويب للرواق اجلنويب، احصينا    
الرواق و ستة تفتح على خارج ادلبٌت. ىذه احلجرات تًتاص ابلتناوب حجرة تفتح كلها على داخل 

على داخل الفروم تليها حجرة تفتح على اخلارج. ابالضافة اىل تواجد مدخالن يربطان الفروم 
ابلطريق. حسب قزال ىذه احلجرات ىي دكاكُت للتسوق، غَت أن بعض الباحثُت  يقولون أهنا  

 االعمال من مقرضُت كبار ادلالك كتاب و نساخ العقود ... كتاتيب اتبعة الصحاب

 

 



 :جملس الكوراي

عند وسط اجلهة الغربية للفروم، حياذيو    
اجملمع االداري. سلططو يتجو طوليا شرق 
غرب، واجهتو الرئيسية مقابلة جلهة الشرق 

  .اي انحية طلوع الشمس

يضم ادلبٌت مدخل  عند الواجهة   
االمامية، يفتح مباشرة على هبو مستطيل 
الشكل، ارضيتو مبلطة مبادة الغرانيت 

ي البهو سلم مكون من أربعة األزرق. يل
لقاعة من خالذلا نلج  ،درجات

يف عمق القاعة جند و االجتماعات، 
 منصة تشغل جل عرض القاعة، أجنزت ادلنصة من البالطات احلجرية. 

 البازليكا:

كمة، و ىي مبٌت ذات او ما يعرف ابحمل   
هبا ثالثة أبواب ابابن  ،شكل مستطيل

يفتحان على القاعة الكربى مباشرة )الزاوية 
الشمالية الغربية، منتصف القاعة(  أما 

تضم القاعة  .الثالث يف اجلهة اجلنوبية
مخس حجرات تفتح على داخل قاعة 
احملكمة، رمبا ىي مكاتب خاصة بكتاب 

تتواجد منصة مستطيلة الشكل مقسمة اىل ثالثة اجزاء ) اجلزء يف جهتها الشمالية . كمةوقضاة احمل
 االوسط عبارة عن حنية(

 



 اخلزينة و منصة اخلطابة: -

عند احلافة الشرقية للرواق الغريب للفروم، و ىو مربع الشكل، و ىو مكون من جزئُت، جزء عند    
ي ببوابة صغَتة عند الواجهة اجلنوبية، يوصل بقاعة ادلستوى االرضي و جزء علوي، جهز اجلزء االرض

م جنهل وظيفتها رمبا ىي ادلخزن. أما يف اجلهة اجلنوبية 6دون نوافذ و ىي قاعة على شكل مربع 
للمعلم فنجد سلم يوصل للطابق العلوي و ادلشكل من ثالث فضاءات متتالية يف العمق: جند عند 

 و ادلشرفة على كامل الفناء و ىي معمدة أبربعة أعمدة. اجلزء االمامي للمبٌت ادلنصة ادلفتوحة

يلي  فضاء كان يعتليو ادلاجسًتا و البارحُت ... ليخطبوا يف الناس. Rostresتعد منصة اخلطابة   
ادلنصة رواق يفتح فيو يف الوسط بوابة على قاعة داخلية و اليت يعتقد االستاذ بن مسعود انصر على 

 aerariumأهنا خزينة عامة 

 
 

 

 

 



 املعبد الروماين :

ارتبطت العمارة الرومانية ابلشخصية الرومانية ارتباط وثيق و أتثرت أتثَتا كبَتا ابدلعتقدات السائدة    
و االغريقية، فقد هنل الرومان من ىذه احلضارات ما  ، كما أتثرت بعمارة احلضارة االتروسكيةأنداك

 يناسبهم من أشكال و عناصر و مبادئ تنظيمية و استغلوىا يف اجناز منشآهتم.

، و ديكن حصر ىذه ادلعابد يف ادلعابد الرمسية و ق م 6لرومانية ادلعبد منذ القرن عرفت ادلدن ا   
 لبشر ادلعابد اخلاصة أي خاصة بناحية أو رلموعة من ا

ىذه ادلعابد ختضع جلملة من ادلعايَت االنشائية من ىندسة خاصة و توجيو عام و عناصر مكونة   
يف قاعتو و  أذلو دلعبد يف اجملتمع، فادلعبد حيتضنذليكل ادلعبد و ذلك نظرا للمكانة اليت يتمتع هبا ا

 االذلة ىي حامية للمدينة و من مث اعتٌت بعمارتو اعتناء خاص.

مع ما بُت عناصر النمط لدراسات اليت أجريت بشأن ادلعبد الروماين أن ىذا االخَت جيدلت ا   
أي ان الطقوس االنشائية طغت بشكل كبَت و ابلغ على اجلانب اذليكلي و الشكل العام  االتروسكي

 .للمعبد

ىو عنصر  ، و(ادلصطبة)على البوديوم عايل  من بُت ىذه العناصر جند أن معبد الروماين يًتبع  
اسوار ادلدينة و ادلعامل  ناتروسكي ، القصد من ذلك ىو أن يهيمن ادلعبد على العمائر احمليطة م

االخرى، كما حيتوي على هبو الربوانوس بواجهة واسعة و مفتوحة على اخلارج ، كما يعترب ىذا االخَت 
 مهزة وصل بُت السلم و قاعة السيال.

 6من  5ادلعبد مبخطط مستطيل الشكل حبيث دينح نسبة عالقة العرض ابلطول  يقدم فيًتوفيوس   
على أكرب تقدير و عند هناية جداري الطول جند عمودين جانبيُت يعلنان احلد الفاصل ما بُت قاعة 

و عليو فان قاعة السيال  ،عتُت يشغالن بذلك نصف طول ادلبٌتالربوانوس و قاعة السيال ، ىاتُت القا
تتألف من ثالثة فضاءات متوازية طوليا على أن يكون الفضاء االوسط أوسع من الفضائُت جيب أن 
 اجلانبيُت.



يشَت فيًتوفيوس لوجود نوع اخر من ادلعابد ادلنجزة يف العهد االغسطسي، ذات قاعة واحدة، اال    
لقاعة أن فضاءىا مقسم اىل ثالثة أحيز دون فاصلن أتخذ نفس الشكل ادلستطيل غَت أن طول ا

  .يعادل ضعف عرضها وواجهتها مزدانة ابربعة أعمدة

عموما ادلعابد الرومانية منجزة على البوديوم تًتبع عليو السيال و الربوانوس و يتقدم الكل سلم    
التأثَت االغريقي يتلخص يف النظم ادلعمارية و الطرز ادلستخدمة يف العمارة و الفنون الزخرفية  االدراج.

من قاعدة و تيجان و عمود و حىت النضد مقلد بزخارفو ، و ذلك منذ القرن الثاين االغريقية، 
 .للميالد

التقسيم الثالثي ادلخطط العام ابقي على شكلو ادلستطيل مع تعديل بقاعة السيال ابلتخلي عن    
ادلشكلة لطول  5اجزاء من  3، كما عدلت مقايسها حيث اصبح العرض يعادل لفضائها الداخلي

، أما واجهة Tetrastylosمع منحو واجهة مزدانة ابربعة أعمدة   و أبقي على الربوانوسالسال
يف .  Hexastylosادلبٌت غالبا ما تكون مزدانة بستة أعمدة تفصل السلم عن الربوانوس على منط 

 بعض ادلعابد جند واجهة اجلدران اجلانبية أعمدة مرصعة.

 : Capitoleمعبد الكابطول   

 jupiterو الذي يضم معبد  Area capitoliniسور مقدس مغلق كلمة كابطول تعٍت    
optimus maximus  جوبيًت الطيب و جونونjuno و منَتفا  Minerva  و ىي اذلة

 وسور. أبروقةزلاطة بدورىا  area capitoliniتعرف حبماة ادلدينة حتيط هبا مساحة 

مقسمة اىل ثالث فضاءات طوليا، االوسط لاللو جوبًت رلسد يف  Cellaادلعبد من قاعة  يتألف   
ثالُت دتثال جالس، اما جهة اليمٌت و اليسرى سلصصة لالذلة جونون و منَتف ابلًتتيب جيسدان يف دت

واقفُت. يعلو القاعة سقف موحد للفضاءات الثالث و الذي ينجز على شكل ىرم، يتقدم السيال 
 و، عادة ما جنده مؤلف من واجهة معمدة Pronaosفضاء مفتوح 

ذلذا ادلعبد أمهية كبَتة من اجلانب الديٍت، فالرومان كانوا يكنون تقدير خاص و مقطع النظَت لالذلة    
 حامية الوطن. Triada capitolinaالثالثية 



 :ول تيمقادتكاب

ويل أكتشف تيعد أكرب معبد كاب  
مبقاطعة نوميداي، ذو شكل شبو 
منحرف، و ىيكلو ذات أبعاد ضخمة، 

يعد رمز للسلطة احلاكمة و ىو 
يقع على الواجهة اجلنوبية . ابدلدينة

الغربية لشارع الكاردو اجلنويب، يربط 
. تراينوس ادلعبد بوسط ادلدينة عرب قوس

حيده من اجلهة الشرقية الشارع الرئيسي الكاردو اجلنويب ، و يفتح مباشرة على الشارع أما من اجلهة 
عادة ما أيخذ ادلعبد موقعو . اجلنوب رلموعة من ادلباين اخلاصةالشمالية فيحده شارع احلمامات، من 

ول تيمقاد حيث يهيمن من تيزة الثانية اليت يتمتع بيها كابعلى تلة مرتفعة بوسط ادلدينة و ىي ادل
  وجو ادلعبد طوليا من الشرق حنو الغرب.. ا ضخامتو على كامل مباين ادلدينةخالل ىذا ادلوقع و كذ

للمعبد حيث يوازي الشارع الرئيسي الكاردو، يًتبع البورتيكوس على كامل عرض الواجهة االمامية    
، على قاعدة أتيكية و اتج كورنثي، حيمل بدوره عارضة ملسأ عمود 12 ـ:حفت جهتو الشرقية ب

 .نقش على واجهتو الشرقية نص تذكاري لًتميم بورتيكوس

ادلدخل عند الواجهة  يتواجد   
، حيث يًتبع عند وسط الشرقية

الذي  واجهة البورتيكوس االمامي
حيدد الرواق الشرقي لساحة ادلعبد، و 

اجلزء  فأما  جزئيُتيتكون من 
فيتقدم بورتيكوس و يتألف  اخلارجي
بينما اجلزء الداخلي فيتمثل  ،من سلم

 يف الباب الذي يفتح يف وسط اجلدار الشرقي للرواق الشرقي لساحة ادلعبد



ية ادلوقع استدعى اجناز جدار حامي عند أتيت الساحة بفنائها و أروقتها يف مقدمة ادلبٌت، طبوغراف  
ىذه اجلهة ) اجلنوب الغريب  حنو الشمال(. ارضيتها مبلطة ببالطات حجرية، حييط هبذا الفناء أروقة 

بد. يف حُت جانبية من اجلهات االربعة. الرواق الشرقي بقى فارغا لكونو يضم ادلدخل الرئيسي للمع
  .تها مبلطةسبعة حجرات، أرضيجند ابلرواق اجلنويب 

 هيكل املعبد

: يتكون من قسمُت قسم السلم  
أمامي لبدن ادلعبد و قسم خاص 

درجة.  33ابلبوديوم و يتألف من 
القسم االمامي يًتبع على مصطبة 
ترتفع على مستوى الفناء و يتألف 

درج بعدىا جند ردىة مث  15من 
 . جزء اثين من السلم

 البوديوم:

يقع عند وسط عمق فناء احلرم ادلقدس، مبخطط مستطيل الشكل، يضم مستويُت ، العلوي يشمل    
 الربوانوس و قاعة السيال، أما ادلستوى السفلي فبو دىاليز.

 الربوانوس

ًتبع عند الفضاء الفاصل بُت سلم البوديوم و قاعة السيال، جند عند واجهتو صفان من االعمدة ي  
ادلدرج فيتكون من ستة  تواجد عند احلافة الفاصلة ما بُت الربوانوس و سلمالكورنثية أما الصف ادل

ها مبسافة قصَتة جند صف اثين مكون من اربعة أعمدة، كما جند صفان اخران من ئاور  أعمدة و
 14بلغ طول ىذه االعمدة  ،السيال تتموضع على جان ي القاعة عمدة على جان ي القاعة الرئيسيةاال

ان  م ، حتمل ىذه االعمدة تيج1،3مقاس قطرىا السفلي يصل  ،طواانت مركبةمًت مكونة من أس
يلي الربوانوس يف العمق هبو الدخول االمامي للسيال و يؤدي . م1،56كورنثية الطراز ابرتفاع 
أما نظامو ادلعماري  فهو مؤلف من . ىل قاعة العبادةاوسط جدار السيال مباشرة عرب ابب يفتح 



 ، اما احملمول مكون من عارضة و افريز و كورنيشتيكيةأاقيمت على قواعد   االعمدة الكورنثية
 مزخرف بعناصر نباتية 

 :Cellaقاعة العبادة أو السيال 

  قاعة واحدة  ذات فضاء موحد جيمع التماثيل الثالث، مكسية بكساء من ألواح رخامية.    

نية االفريقية و التاستاتيوم كما استعمل أجنز ىذا ادلعبد بعدة تقنيات : تقنية احلجارة الكبَتة و التق   
 الذي استخدم يف السور اخلارجي. testae  و كذا ادلفخور  Lateresاالجر اجملفف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


