
 تسرهف

  صفحه................................................................................................................عنوان

 ١.........................................................................................................معرفی تمدن روم

  ٢............................................................................................................عتقادیشرايط ا

  ۴...........................................................................................................شرايط فرهنگی

  ۴.......................................................................................................فلسفه روميان -١

  ۵...............................................................................................خط و زبان روميان -٢

 ۵........................................................................................................شهرسازی رومی

  ۶........................................................................................................طرح ونقشه شهر

  ٧..................................................... ...................................................فضا های شهری

  ٨.......................................................................................................رابطه توده و فضا

  ١٠........................................................................................................حمام های رومی

  ١٠........................................................................................................................ميدان

  ١٢................................................................................................تفاوت فوروم با آگورا

  ١٢...............................................................................................فوروم رومانوم ماگنوم

  ١٩........................................................................................................................پمپئی

  ١٩..............................................................................................................فوروم پمپئی

  ٢٠.............................................................................................................منابع و مآخذ

  

  

 ٢



   تمدن رومیمعرف

 بوده است؛یونکان مسکشتر از بالي پیلين خيره آپنيه شبه جزکدهد   ی نشان میشناسقات باستانيتحق

در شمال شبه) Terramares( به نام ترامارهایالد در دوره مفرغ تمدنيدر هزاره دوم قبل از م

ا در شما. رديگ   یل مکره شيجز دن دهمزمان با تمدن تراماره وب و مریگريل، تم ايتاليز اک درجن

ر. باشد   یها م   نين تمدن همان تمدن آپنيرد، ايگ   یل مکش ورين رخداد ايمهمت یشاورزکن دوره ظه

  ن مرحلهيا نخستيتاليز اکاالنووا در مريالد در تمدن ويدر هزاره اول قبل از م. است

ه سبیستيجمع زز تکن مراين تمدن اوليا. شود   یا آغاز ميتاليعصر آهن در ا اني بنی شهرک را ب

  . گذارد یم

یگريه از نقاط دک بودندینان مردميا. دار گشتيا پديتالي در اEtruscک به نام اتروسیبعدها قوم

دی فعلیايتالي اکشترخايبًا در بين آمده بودند و تقرين سرزميبه ا دن اتروس.  پخش شده بودن کیتم

س ش ب دن رک در شیاديار زينق رفتن تم ال گ ا آنج ت در ايه وکيیوم دارد ت هيل دوران ن رابط

دگيا بيان صد ساليکاتروس: "ديگو   یم ر زن د و ب دانی و رسوم رومیشتر بر روم فرمان راندن  چن

  . توان شناخت یشان نميمطالعه احوال ایه روم را بکردندکپردامنه نفوذ

  . دانند یس روم ميخ تأسيرا تار) م. ق (٧٥٣ل سالي آور٢٢، روزیات روميطبق روا

  .یرا دوره پادشاه) م. ق (٥٠٨تا) م. ق (٧٥٣از سال

  .یرا دوره جمهور) م.ق (٣٠تا) م. ق (٥٠٨از سال

) ی و شرقی غربین روم به دو امپراطوريم سرزميسال تقس) (م. ب (٣٩٥تا) م. ق (٣٠از سال

  . نامند ی میرا دوره امپراطور

ور ًال دری روم غربیامپراط ال عم ا پا) م (٤١٠س ط گوته صرف روم توس ا ت ت وليانيب یاف

.دي منقرض گردیان عثمانکافت، توسط تريدوام) م (١٤٥٣ تا سالی روم شرقیامپراطور
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  شرايط اعتقادی 

ذهب اول وام آنيه ايدر م سلط داشت یعني Animismeسم ي مین اق ه ارواح ت اد ب ان، يروم.  اعتق

رخالف  دايونانيب ويان خ ه شش را يان خ ان را ارواح  ی نمیل آدمکب تند و آن اينوم"ا يپنداش " ن

  :مانند.  دندينام یم

    Janus ژنوس -

  ) ردک ی را مشخص می اراضکيکه حدود تفک يیسنگها( ؛ روح سنگ نشانه Borne برن -

   یشاورزک ؛ روح Terminusنوس ي ترم-

  ها يدني ؛ روح آشامPotinaنا ي پوت-

  زا یماريا اجنه؛ ارواح بي لمورها -

   خانوادهیندگي و پای ؛ الهه آتش و مشعل مقدس؛ نشانه زندگVesta وستا -

   و سرنوشت خانوادهيیشتزارها، ساختمانها، داراک ؛ الهه حافظ Larالر  -

   درون خانه، حافظ اندوخته خانواده ی ؛ خداPenates پتاتس -

  ا آسمان ي؛ الهه باران Jupiterتري ژوپ-

   جنگ و مظهرو نشانه رومیدا؛ خMarsخ يا مري مارس -

   آب ی؛ خداNepton نپتون -

  ی و بارآوری الهه شوق؛ همسرVenus ونوس -

  ش ي الهه ماه؛ زنان و زاDianaانا يد -

دا   . نهمه خدا نداشته است     ينون ا ک تا ینيچ د يه داد خ رد و در   ک  ی هزار تجاوز م      ی از س   یان روم  يتع

  . ن بوده استايش ازآدميان بيا شمارخدايتالي ای از شهرهایبرخ

ذهب        ک ن ارواح و آرام     ي  دفاع در برابر شرارت ا     یآنها برا  ه مراسم م ا ب  بصورت   ی مختلف  یردن آنه

دا سم يیابت ا و طل دند ی متوسل مConjuration و دع دايا. ش سان، هديان سرد و غين خ ه و ير ان
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ان وه م  یقرب ه رش ردم روم از ا   ی ب وده م د و ت دايگرفتن تقبال ين خ راکان اس د   یرده و ب ا معب آنه

  . ساختند یم

دا  ي ردن ا ک خرسند یا برا يتاليا ان   یاري ان و  ين خ ان ک جستن ازآن د در اخت ک  یاهن در . ار داشت ي ار آم

ان  ياي ن یاهن بود؛ اما رهبر   کهرخانه، پدر، خود     د      یش همگ ا چن ود     کا انجمن    ي  ١اي ولگک ب ان ب ه ک اهن

تند وليکهر تقالل داش ور خود اس ه از جانب ی در ام ايه برگزکظم اهن اعک يک هم  یده انجمنه

  . شدند ی میساالنه بود، رهبر

سيد ته تق ه دو دس د، د یم مين در روم ب ق و ديش ايد. ومتکن حين خل و پارس ق در پرت  و يین خل

اهنگ      یعت و شوق ب     يان طب ي با خدا  یوستگي و احساس پ   یسپاسگزار ه هم رار ب ا د   یق ه آنه ا هم  ین ي ب

ه حد ت   وکن حي س دکاما برع . گرم و پرمهر بوده است     ه آ  کمت ب ي لف ب ا  ني ود و  ي  مقی ظاهر یه د ب

وع دین داي می رابطه عق ه شمار ميان دولت و خ دين عقاي ایرفت ول یان ب دید اب پس از .  نبودن

  .ردکر ييز تغيها ن ی رومینيرات دکح تفيظهور حضرت مس

ذ   ستک روم ش  یها، امپراطور   یولونکان بردگان و    يست طغ کبا ش  ا ظ   یول . ردک  یرجلوه م  يناپ هور   ب

اد خود را از دست     ک شان را بهتر ني زندگیميان قديه اعتقاد به خداکت بردگان   يحيمس ود، اعتق رده ب

ا را در زم      يه  ک مهربان و توانا     یدگان اعتقاد به خدا   يان ستمد يداده و در م    تم نجات        يا آنه د س ن از بن

دان ن  ثروت. افت يان بخشد، قوت      ي ا به رنج و محنت آنها پس ازمرگ در بهشت پا          يبخشد   ه در  ک زيمن

ايان طغيجر وم م یانه رن س ود را در خطرم یالدي ق سان فقيد ی خ د، ب دگيدن ه زن س یران دل ب  پ

ت يحيه مس کردند  ک ینه مشاهده م  ين به ع  يدادند و عالوه بر ا      ی م یرده و خود را تسل    کازمرگ خوش   

. ندک ی دعوت میدار ت به عدم مبارزه با بردهي و در نهایم و بردباريدگان و بردگان را به تسل يستمد

  .  شدندیحيوستند و مسيگان پ ز به بردهيداران ن ن جهات بردهيبد

ن يزدند و بد یگانه اعتقاد داشتند ازخم شدن در مقابل امپراطوران سرباز م      ي یان به خدا  يحيچون مس 

 روم  یت در امپراطور   يحيه مس  ک  یالديدر اواخر قرن سوم م      . ب آنها قرار داشتند   يجهت مورد تعق  
                                                           

١- Colegiae 
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ش شمانت ل یريگ ار چ سک حاص هرهايحيرد، م ا  یان ش ف، ب اط برقراريديک مختل رده و کگر ارتب

ازمان د و در ای مخفیس ود آوردن قف،  ي بوج ا اس ازمان دهه ه  يشکن س ؤمن ب زار م ش و صدها ه

ان يحيه مس  ک ن اجازه داد    ينستانتک م   ٣١٣در سال   . سا بود يلکن سازمان   يا. ت داشتند يت عضو يحيمس

ستانت که پس از  ک یاخته و دور هم جمع شوند و امپراطوران       سا س يلکار،  کبه آش  ر ار ين درت  يک ن ب ه ق

ها   ان اسقف ي با نفوذ ثروتمندان در م     یحي مس یسايلکبعدها  . ردندک یت م يان حما يحيز از مس  ينشستند ن 

تمد      ک ها، در   شيشکو   ا س ارزه ب رده  يار مب د و خود      ک ی م  یاري داران را     دگان، ب روت   ي سا ن ي لکردن ز ث

ه       گر  یالنک د        ي زم يک د آورده و ب زرگ تب اخوار ب دار و رب درت عظ     . ل شد  ين ان ق ه ک  شد    یم يو چن

  . ز فاقد آن بودنديامپراطوران ن

  

   یط فرهنگي شرا-٤

  : اني فلسفه روم-١-٤

تند    يان عق يروم دن نبا   ک ده داش دو    ي ه تم ه ا     ي  آدم ی و وحش   ید ازحالت ب ه   ي ان دور باشد و ب ن خاطر ب

د ن  ی میزن  و مشتیشتک  زار م یاتوري گالدیشهايماپرداختن ا حک ی برگ د و ب ده در يردن ات درن وان

ل ازخود       ک ن طرز تف   ي ان ا ي روم. ردندک یار م يکومها پ ياستاد وام قب ه ارث  ) انکياتروس (ر را از اق ب

  . برده بودند

سفه روم  يونانيان فلسفه يونان توسط روميبعد از فتح     ر فل ه يک ان در حالي ره گشت و روم ي ان چي ان ب

تح    يونان روم را بد   ي. ست خوردند کودند ش روزمند ب يپ د کن و ي ه دک رد ک ن گونه ف را  یم  ی خود را ب

تاد      یمت و هنرش را برا    کات و ح  يها و اخالق    نيپل شاعر  (هوراس   .  طبقات باالدست به ارمغان فرس

لسوف يف(سرون  يو س "  گرفت یريش را به اس   ي خو یونان مغلوب، فاتح بربر خو    ي: "ديگو  یم) یروم

ه شهرها     يآنچه از    : "گفت  یم) یب روم يطاستمدار و خ  يس ان ب ه جو    یون ا روان شد ن ار بار ي م  يک ب
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ر  ی روح  یاز آن پس زندگ   "  ه رود پهناور از فرهنگ و دانش بود       کبل  از  ی روم بخش   ین ي و د  ی، هن

  .  شدینيسيجهان هلن

  :ان ي خط و زبان روم-٢-٤

ان الت يروم ط و زب تفاده م ینيان از خ دک ی اس ه  رینيان التيروم. ردن ا لهج ا ا ب ف تیه م ک مختل ل

  .  تفاوت داشتی نوشتارینيلم با التکن تيردند و اک یم

ان روم الوه برالتیجوان ان يبا ی میني ع انيست خط و زب ار ی را میون د از ت ا بتوانن د ت خ يآموختن

ت   هنيان خود آگاه شده و درس م      کاي ن یهايدالور د ي بگ یپرس ر ادب       ین يرا الت ي ز. رن وز سزاوار نث  ی هن

ود  ان يکچ يو هنب ا زم تمدار روميسردار و س(اتو  ک از مورخان ت را ) م.  ق ١٣٩-٢٣٤ یاس آن

 . ردندک ی استفاده میونانيبردند و از زبان و خط  یار نمکب

 

  ی رومیشهرساز

 در  ی روم  یشهرساز. افته است ي روم رشد    ی و نظام  یاسي گام به گام باگسترش س     ی روم یشهرساز

د يافري ب یدي  جد یتوانست ارزشها     یر خود نم   همجوا یها  ابتدا نسبت به تمدن    ود      ک بل. ن ور ب ه ک ه مجب

 و  کی اتروس  ی بود از شهرساز    یبکيان تر يه روم ي اول ی از شهرساز  يیتجسم فضا . رديازآنها الهام گ  

دون  که در زمان اس    ک ی و روش  یستي هلن ی، مخصوصًا شهرساز  یوناني تقرار     ي در ا  یندر مق اد و اس ج

داول شد،      یوار شبه نظام      یوناني یشهرها د اس   (مت ر ...) ه و   کي ه، انطا يندرکمانن ن سرمشق   يبزرگت

ا ا    ي ا ی اصل یشهرساز. ان شد ي روم یبرا اد   ين تمدن ب ا   یلن کج ا شروع شد و در   ي تالي در ا  ی روم  یه

توان به  ی  را م  یان در شهرساز  يبدعت روم . افتيترانه در شرق و جنوب بسط       ياروپا و سواحل مد   

اد  ي بصورت ا ین شهرساز ي ا. ردک  خالصه Castrum Romanum ی نظامیها کجاد شهريا ج

را       ی نظام یها  مجتمع ود   ي حفظ س    ی و پادگان در مناطق متصرفه ب ن شهرها در اصل   ي ا. طره روم ب

ستق      یفا م ينقش پادگان را ا    د و م ه خاطر                  ينمودن تند و ب رار داش ا مادرشهر خود، رم ق مًا در رابطه ب
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ت و همچن   درت و عظم راز ق سائل  ياب ه خاطرم امن ب شینظ ديگرد ی میل طراحک متحدال . دن

 آن ی و نحوه اجرایه مراسم مذهبک یوناني - کی اتروسی بود از شهرساز یبکي تر ی روم یشهرساز

دک ید ميها تقلکرا از اتروس اد شهريا. ردن سی نظامیهاکج د مي و تق ضایبن بيی ف  یه شطرنجک و ش

اني یا دهيپد ود و ا) یهلن (یون ورا، خيب اد آگ ايج ا ق روایابانه د و اطراف یدار، رواقه وار معاب  ج

د و حت      ه    یفوروم، معاب ا    احداث خان اتر و تر        اطي  ح یه د، تئ ان يب  کي دار، معاب  ستون،   ی ساختمان  یون

  .ن مطلب استيگواه ا... ه حمال و طره و يحاش

  :رفت عبارت بودند از یار مک بی شهر روميکه درساخت ک یرسوم

  )augoria (یله عالمتگذاري انتخاب محل بوس-١

  )Limitatio( آن یبند ميردن محدوده شهرو تقسک مشخص -٢

  )Orieutatio( آن ی غرب- یابان شرقي شهرو خيیايردن جهت جغرافک مشخص -٣

ذار-٤ دای واگ هربه خ ت حماي ش داريان جه ه وسیت و نگه اح ي از آن، ب م افتت له مراس

)Consecratio(  

  : دير دي در دو اصل زتوان ی را می  رومی مشخصه شهر و شهرسازیلکبه طور

  )ی نظامیهاکل شهرکبه ش( در شهر یده نظم هندسيا: اول

ت خاص روم نشات يه از موقعک) Monumental یجاد بناهايا(عظمت و مقاوم بودن بناها : دوم

ن آنها هنوز در ينکرد و ساک یرمي را تسخکیه مناطق و ممالک بزرگ یروم بعنوان تمدن. گرفت یم

  . خود را نشان بدهندیوه زندگيخواست قدرت و ش ی مت بودنديدوران بربر

 

 طرح و نقشه شهر

ود      يک  ی روم  ی نظام  یهاک شهر  یل خارج  کش ارگوش ب ه طرف         ک  چه  ازجهات   يکی ه ضلع آن ب

ل            یا   بود و در وسط هرضلع دروازه       يیايجغراف رار داشت و هردو دروازه مقاب ه وس   يديک ق له يگرب

  .شدند یگرمتصل مي به همدیابانيخ
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انيخ مالاب وبی ش ه ی جن ود و خ Cardoا ي Via Principli ب روف ب ان غرب ي مع رق- یاب  ی ش

Decumanus ت ام داش ذ يدو خ.  ن ان م دکاب هرقطع م کگر را در مريور هم دک یز ش ابر . ردن بن

تند، ش      ي  شهر ن   یه در طراح   ک  یان روم ياعتقاد نظام  ان ام ي  شهر  یا رهي ل داکز سهم داش ان ک ا پادگ

ارگوش احت   یرد ولک یاد ميزله دشمن را   يمحاصره به وس   ه سربازان و   ي  در محاصره شهر چه اج ب

ر  ی از مساحان روم   يکی Hyginius.  بود یشتري ب یندگکپرا اد شهر را       ين تناسب ب    ي بهت  ٣/٢ن ابع

 . دانست یم١:

  

  
 
 
 

  ی شهریفضاها

تاندار ک  وForumا ي دان شهر ي شهر معموًال م  یابان اصل يدر محل تقاطع دو خ     ، یاپرآتوري  یاخ اس

وم      یا گنج خانه قرار داشتند معبد اصل      ي و خزانه    یعمارت دادگستر  ام عم اترو حم  يکی  در نزد  ی، تئ

  .ز شهرقرار داشتندکفورم و در مر
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رابطه توده و فضا

استفادهباآناناغلب هکابهتپر ومنفردیهاساختمانجاديا یسو بهرديکرو ليدل بهدوره نيادر

شهرزکمردر یخال یفضااربردک .ابندي یمدستخودعظمت و وهکشبهاطراف یخال نهيزماز

ه وروم(داني مصورتب هيزم )ف را یان اعناصر یب د وهکشب د،  وقصورمانن همعاب صورتب

ادل ، نياديوفور م ليدل به وخورد یمچشم بهررکم وده نيبتع ضا در ساختار وت هشهر یلک ف ب

.رود یم نيبز ازکدر مرخصوص

ال یفضاافتنيراهباسوگريداز ودهدلدر یخ ست ه یونکم ا یزکمراطيح لکشب سادره  نکم

 یشهرباز یفضاارزش واعتباراز وشدهبرخوردارتداوم ورارکتازفضا نيااربردک ، انيروم

.استک یم) وم و فوردانيم(

ضا ال یف ه یرومشهر یلک ساختاردر یخ ضا لکشب ددرانتظام یبوخرد یف ازيکی .آم

گريديک بهآنها ليتبدمراتبسلسله یروم یشهرهادر ی شهرباز یفضا وتودهمهم یها یژگيو

  .بود

ر )دارستون یرواقها(شفاف مهين یفضاهاجادياباها یروم ردب وپر یفضاگرداگ  یپدرخود،ت

.اندبودهسکبالع و یخال بهپریفضامرحله بهمرحله ليتبد

ودهداخلبالفاصله )باز (یخال یفضاکدرازپسناظر دا هکبل .شود ینمت هين یفضاواردابت م

.ندک یمکدرراپر یفضاسپس وشدهحجماطراف )شفاف مهين(پر

 یفضا انيمدر یزکمر یاطهايحنارکدر هکاست٢ليستيا پريخلوتاطيحباز، یگر فضاهاياز د

ه .شد یمجاديا یونکمسواحد وع نيا ارکآشنمون سادرفضاهان ه انيروم نکم . خورد یمچشمب

                                                          
٢- Peristil 
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ا »ليستي پر« وت  اطي ح ، یروم   یه ا  خل ه   ٣یزک مر اط ي ح   در پشت يیه وان   ب ا  رصه  ع عن  یه

 .شدند ی احداث م یتر زندگ یخصوص

ا  اطيح و ها خلوت اطيح  لکش  به باز  یفضا تعدد زا  و  یزک  مریه ه يا  وسعت   شياف  در فضاها   نگون

اوت   یمايس   یدارا را  یروم   یشهرها  ،یوناني  یشهرها با  سهيمقا در  یشهر  ک بلو يک وده   یمتف  نم

وده  برخوردار  یمترک  مک رم، از ترای شهرها به استثنا نيا .است  ضا    ب وذ ف ال ینف ا   ی خ ا  یدر ج   یج

  . اندينما یم شهرها خود را   یمايس

  :فوروم های شهرهای رومی به داليل زير فشردگی بين ساختمان ها را داشته اند

  روميان آگاهی فضايی نداشته اند -١

 به علت وجود نياز های شهری -٢

ش عمود به ساختمان قبلی می باشد و از اين طريق و حدت              در فوروم هر ساختمان محور تقارن     

  .را روميان بين ساختمان های فوروم بر قرار می ساختند

ن                         ه اي ی دارد ک ن امر خود داليل ه اي در معماری رومی از تنوع حجمی استفاده می شده است ک

  :داليل به شرح زير می باشد

ستند ساختمان های جدي             -١ د را     مهندسی قوی تر شده و می توان رم های جدي سازند و ف دتری ب

  .خلق کنند

 .فرم های خلق شده برای وحدت بخشيدن بين ساختمان ها به کار می رفته اند -٢

  :عواملی در وحدت بخشی فوروم های رومی وجود داشته اند که به شرح ذيل می باشند

  استفاده از محور های عمود بر هم  -١

 استفاده از توده ساختمانی برای ايجاد اتصال -٢

 .ريتم ساختمان ها که همسانی باهم داشته اند و ايجاد وحدت می کرده اند -٣

  
                                                           

٣- Atrium 
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   ی رومیحمامها

ات فراغت خود را    يه رومک بودند ی رومی شهرها یالبدکگراز عناصر ي د يکیز  يحمامها ن  ا ي ان اوق

ام        يازجمله ا . گذراندند  یها م   ا در حمام  ي) تئاترها(ها    وميدر استاد  ا، حم ام ه ه ک ت اس ) االک اراک(ن حم

از حمام های ديگر    . بوده است ... تابخانه، موزه و    کوم، توالت،   ي مانند مغازه، استاد   یزاتي تجه یدارا

رم                   . معروف حمام شهر پمپئی است       ه گ د از سرد ب وده ان اق ب اق  . همه اين حمام ها دارای سه ات ات

اق سوم   Warm Room اتاق دوم Cold Roomاول  ه ترتيب      . Hot Room ات راد ب ه اف از ک

  .اتاق اول وارد می شدند تا اتاق آخر

  

  
 يک حمام رومی    

 
 دان يم
  یادار ، یتجار  یزکمر  به  یروم  یشهرها در  دانيم  نيا و  است  شده یم  دهينام Foum شهر  دانيم

ع وا در  هيک آنجائ  از.بود  انينظام  رژه  یبرا  یمحل و  گشت  ليتبد  یاسيس و   دوران در شهرها   ني ا  ق
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ا   یعيوس   یامپراطور   نيچن   پهنه در  آن حفظ و  تيمکحا  اعمال منظور  به  روم  یامپراطور اده  بن   نه

ذا  شد، ا  در ل ه   داني م آنه وان   ب ه   خدمت  در  یشهر  زک مرا از  يکی   عن  طيشرا  و  یومتک ح  ستمي س  ب

س   یشهرها   ني ا بر  عالوه. بود  زمان  آن  یاسيو س  یاجتماع را  زي ن  یگر يد اريب ه   لي ن  یب  مقاصد   ب

  .شدند  یانگذاريبن  یاسيس و  یاقتصاد

هرهايم اریزک مری رومیدان در ش ا م  یاسي و سی، اداری تج ازار برپ ود و در آن ب د و  ی ب ش

ندگان س تد ميفروش ا داد و س دک یار در آنج وروم مرا. ردن ارکدر اطراف ف رار ی و اداریز تج ، ق

ت  ل ه بکداش د اص ا و معب نا، دادگاهه اختمان س هیا س رایا  بدن صور را ب وروم ای مح اد ي ف ج

ًال از درون             .نمودند  یم ا عم ان ه فوروم ها هميشه در کنار خيابان ها طراحی شده اند اما هرگز خياب

  .آنها گذر داده نشده اند

  
  

  
   از يک فوروم رومییريتصو
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   با آگوراتفاوت فوروم
  

  :بين فوروم و آگورای يونانی تفاوت هايی موجود می باشد که اين تفاوت ها به شرح زير است

يونانيان در ايجاد آگورا دارای آگاهی فضايی بوده اند بر خالف روميان که در ايجاد فوروم از-١

  .هندسه و نظم خشک استفاده می نموده اند

 گرفته است اما فوروم  بر اساس مهارت مهندسی روميان آگورا بر اساس هنر يونانی شکل می-٢

  .شکل می گرفته است

در ايجاد آگورای يونانی از فرم های محدود هندسی استفاده می شده است در صورتيکه در-٣

  .ايجاد فوروم های رومی ازانواع فرم ها استفاده می شده است

يک مردم بوده است اما دليل ايجاد فوروم دليل ايجاد آگورا در يونان نياز به مشارکت دمکرات-٤

  .رومی به منظور ساکت نگه داشتن مردم بوده است

  
  

  فوروم رومانوم ماگنوم

مرکز اوليه شهر که در پايين تپه. فوروم شهر روم به نام فوروم رومانوم ماگنوم معروف است

يوه متفاوت به فشار ناشی ازهای پاالتين و کاپيتولين و انتهای پرتگاه کويرينال قرار داشت به دو ش

نخست آنکه در جهت جنوب شرقی رشد طبيعی کنترل شده ای يافت که: افزايش جمعيت پاسخ گفت

 ياردی و پايين تپه کاپيتولين آغاز شده۶٠٠ ميالدی ديوار کلسيوم که از فاصله٨٢نهايتًا در سال

روم های سلطنتی مرتبطیدومين عکس العمل ساختن يکسری فو. بود گسترش آنرا متوقف ساخت

بود که به ترتيبی خاص قرار داشتند و محور اصلی آن با کمی انحراف به طرف شمال و ميان

مرکز.  ميالدی ساخته شدند١١۴م تا. ق۵٠کاپيتولين و کويرينال بود و در فاصله ميان شالهای

به نام فورومنخستين اين سری فوروم ها قسمتی از رجيوی هشت را بوجود آورده و بدرستی

عنوان فوروم رومانوم به طور کلی به سری ساختمان ها و. رومانوم ماگنوم  نتميده می شود

  .فضاهايی که در جهت جنوب شرقی گسترش يافته اند، اطالق می شود
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دره ميان پاالتين و اپيال نه تنها . عوارض زمين شکلی خطی به فوروم رومانوم بخشيده بودند

ی رشد بود بلکه وجود ساکراويا يا ملکه خيابانها در اين مکان خود دليل منطقی ترين جهت برا

فوروم رومانوم ماگنوم . ديگری بر استقرار ساختمان های بسيار مهم دولتی و مذهبی در آن بود

النچانی می نويسد که در آغاز پيدايش روم داد و ستد پاياپای ميان : دارای پيشينه ای تجاری بوده 

که در ارتفاعات چپ رودخانه تيبر سکونت داشتند ، در زمين خالی ميان تپه های اقوام مختلفی 

 ميالدی ۵٠٩اين منطقه زمينی باتالقی بوده که در حدود سال . پاالتين و کويرينال انجام می شد

 .توسط کلو کا ماکسيما زهکشی شد

 
  

 متوازی االضالع منظم م فوروم اوليه به تدريج به شکل يک.  ق۵٠٩در دوره پادشاهی و تا سال 

در ابتدا فوروم محلی چند عملکرده بود . درآمد و اين شکل را تا پايان دوره امپراتوری حفظ نمود 

گرچه حفظ اين وضعيت برای . و فعاليت های تجاری و سياسی و شهری را با هم تلفيق نموده بود 

پيچيده ترين مرکز شهری را زمين سخت و کلبه های بدوی ، هسته : مدت مديدی امکان پذير نبود 

اين مرکز که ابتدا پاسخگوی نياز چند صد نفر بيش نبود چنان توسعه ای يافت که . به وجود آوردند
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مرکز شهر نيز که خود نمودی از رشد.قادر به جوابگويی نياز بيش از يک ميليون نفر جمعيت شد

ه تأسيسات و تجهيزات جديد درارگانيک کلی شهر بود هرگز به طور کامل طراحی نشده بود ، بلک

توسعه نيز تا حدود بسيار زيادی توسط محدوديت های. پاسخ به احتياجات روز ايجاد می شدند

مناطق، محلها و راه ها به داليل گونا گون مقدس شناخته می شدند و: موروثی کنترل می شد

ی خارج بود ، احتما ًالمحدوديتهای عوارض زمين که مقابله با آنها حتی از توان مهندسان روم

مهمترين عامل ، حفظ فضای بازرگانی برای آمد و شد پياده و سواره و گرد هم آئيهای عمومی

برای توصيف فوروم رومانوم ماکنوم و ساختمان های پيرامون آن ، جائيکه طی قرون. بوده است

هی اليه شمال غربیبسيار مقدرات دنيای قديم تعيين می شد بهتر آن است که از رسترا در منت

در جهت جنوب شرقی نظر افکنده و بدين ترتيب جهات راست و چپ را) پايين کاپيتولين( فوروم

.مشخص کنيم

سبب شروع بر نامه. م.فشار تراکم بيش از حد و فعاليت های گوناگون فوروم در قرن اول ق

 تغيير مکان ماهی فروشاناولين قدم ،.  سال به طول انجاميد١۵٠توسعه و تحولی شد که بيش از

از آنجائيکه به ساختمان. از پله های باسيليکا به بازار مخصوص آنها ، فوروم پيسکاتوريوم بود

فعاليت های ساختمانی باسيلکيای آميليا در جنوب. م. ق۵۴در سال. جديد عمومی نياز زيادی بود

ری شده بود ، شروع شد و کارشرقی کوريا و در زمينی که با قيمت گزافی از صاحبان آن خريدا

در همين هنگام فوروم جديد ژوليوم در طرف. به اتمام رسيد. م. ق٣۴ساختمانی آن در سال

اين فوروم از يک ساختمان هايی که پيرامون معبد ونوس ژنتريکس ساخته. ديگر کوريا ساخته شد

. وقف شده بود. م. ق۴۵الشده بود تشکيل می شد که توسط بنيانگذار آنها ، ژوليوس سزار در س

ما از ديدن اهرام مصر دچار شگفتی می شويم در."پلينی که تحت تأثير قرار گرفته می نويسد

سکه برنزی يا نقره ای روم(حاليکه ژوليوس سزار به عنوان حاکمی مطلق ، صد ميليون سترس

سباتی النچانی کهطبق محا. (را تنها صرف خريد زمين برای ساختن فوروم خود نمود) قديم
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 دالر مخارج در بر ۵/۴۴مطالعاتش مربوط به اواخر قرن نوزدهم است خريد هر فوت مربع زمين 

 .فوروم ژوليوم به امور قضايی اختصاص داشت). داشته است 

 
  

، ژوليوس سزار ، در منتهی اليه سمت راست فوروم رومانوم ماگنوم و تقريبًا . م . ق۵۴در سال 

به . م . ق۴۶اين بنا که در سال . ن ، باسيلکا ژوليای با شکوه خود را بنا می کند در تمامی طول آ

 فوت عرض يکی از يزرگترين ١٨۵ فوت طول و ٣۵٠اين باسلکا با . دست آگوستوس تکميل شد

پلينی . اين ساختمان مورد استفاده دادگاه سنتوم ويری بود. ساختمان های رم محسوب می شد

 قاضی بر روی ٨٠: را که در اين محل انجام شده توصيف کرده استجوانتر محاکمه مهمی 

نيمکت های خود نشسته بودند در حاليکه در طرف ديگر وکيل عاليرتبه ای که می بايست محاکمه 

سالن عظيم به سختی توده تماشاچی را در خود جای . را انجام داده و از متهم دفاع کند ايستاده بود

و زنان طرف ديگر سالنهای فئقانی را اشغال نموده بودند و همگی به مردان يک طرف : داده بود
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در طبقه همکف و سمت. شنيدن ، که کاری بس دشوار بود و ديدن که آسانتر بود مشتاق بودند

در منتهی اليه جنوب شرقی فوروم. راست فوروم مغازه های صرافان و نزول خواران قرار داشت

ترور شد ، معبد ژوليوس سزار به ياد. م. ق۴۴ مارس سال١۵در نقطه ای که ژوليوس سزار در

از آنجائيکه اين ساختمان در داخل فوروم بنا شده بود ، طول. بنا شد.) م. ق٣٣-٢٩(بود وی

  . يارد تقليل يافت و سبب تغيير مکان مسير ياکراويا گرديد١١٠فوروم به

فوروم رومانوم ساخته) شمال شرقی( فوروم ژوليوم اولين فوروم سلطنتی بود که در سمت چپ

اين فوروم هر چند که بر محور جديد شمالی جنوبی قرار نداشت، اما در واقع آن محور را با. شد

توسط آگوستوس و در. م. ق۴٢دومين اين فوروم ها در سال. فوروم رومانوم مرتبط می ساخت

ستی اصوًال به صورت صحنی درفوروم آگو. حد فاصل ميان فوروم ژوليوم و کويرينال ساخته شد

برابر معبد با شکوه مارس آلتور ظاهر شده و دو نيمدايره آن در دو طرف شمال و جنوب آن قرار

به گفته کارکو پينو جالبترين خصيصه اين محل ديواری از سنگ خارا است که به. گرفته اند

 نيز اساسًا عملکردی حقوقیاين فوروم. منظور پوشاندن خانه های محقر کويرينال ساخته شده بود

.داشت
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در جنوب فوروم آگوستی و در آن سوی خيابان عريض آرجليتم که سوبورا را به فوروم رومانوم 

را می ساخت و )  ميالدی٧۵وقف شده در سال ( ماگنوم متصل می نمود، و وسپاسيان معبد صلح 

رسد که اين فوروم تنها کتابخانه چنين به نظر می . سومين فوروم را حول آن به نام خود بنا کرد

 يارد پس ۴٣ يارد و عرض ١٢٧فضای آرجليتم بطول . عمومی و محل منازعات ادبی بوده است 

که ( به فوروم ترانزيتوريوم )  ميالدی٩۶*٩٨( از اندک مدتی توسط دميتيان و جانشين وی نروا

  .بدل گرديد) بعد ها به نام فوروم نروا خوانده شد

 ميالدی توسط تراجان بر اساس طرح ١١٢-١١۴وه ترين اين فوروم ها در سالهای آخرين و با شک

اين فوروم هم از جهات کيفيات ذاتی معماری آن و هم بواسطه . آپولودروس دمشقی ساخته شد

از نظر زوکر ، . عمليات مهندسی بسيار وسيع آن نمونه برجسته طراحی رومی محسوب می شود

وفيق کامل مفاهيم فضايی رومی بر اساس تقارن و محور گرايی محض فوروم ترايانی نشاندهنده ت

عالوه بر افزودن فضايی برابر پنج فوروم موجود ، بنای آن بر قطعه زمين شمال فوروم . می باشد

در بدو امر کاپيتولين تپه ای کامًال جدا نبوده . آگوستی مشکل ترافيک اطراف کاپيتولين را حل نمود

بدين ترتيب راه ارتباطی و . کوتاهتر به صخره کويرينال متصل می شده است بلکه توسط پشته ای 

دسترسی به فوروم ها از جهت شمال از طريق اين پشته و با گذر از کلسيوم آرجنتاريوس تنگ و 

تراجان و معمار شهر ساز وی به . شيب دار ميسر بود و يا می بايستی کاپيتولين را دور زد 

ده و اين پشته را برداشته و بدين ترتيب در ميان دو تپه زمينی مسطح به اقدامی متهورانه دست ز

 آکر زمين ١٠بدين منظور نزديک به .  فوت ايجاد نمودند ٧٢٠ يارد و طول تقريبی ٢٠٠عرض 

از مالکين خصوصی آنها خريداری شد و بيش از يک ميليون يارد مکعب خاک و سنگ از آن 

 فوت ارتفاع داشت ١٢۴ستون تراجان که بدون مجسمه . شد خارج و در حومه پورتا کلينا پخش 

  .بدان منظور بنا شد تا بلندی تپه ای که برای ايجاد فوروم تسطيح شده بود را به اخالف نشان دهد

نخست پروپيال ، يک دروازه ورودی که به : فوروم تراجان از پنج بخش اصلی تشکيل شده بود 

وستی را به دومين قسمت که فضای اصلی فوروم باشد  که فوروم آگ-شکل طاق نصرت می باشد

 ١٩



 يارد عرض داشت و دو رديف ستون در برابر ١١٠ يارد طول و ١٢۵اين فضا . متصل می نمود 

دوفضای نيمدايره شکلی که به درون تپه فرو رفته بودند و سومين قسمت آن ، باسيليکا اولپيا که در 

و در هر انتها دارای يک فضای نيمدايره ای ( ته بود مقابل فوروم و در ضلع بلندتر آن قرار گرف

در گذر از باسيليکا و ورود به فوروم چهارمين بخش فوروم که حياطی . وجود داشت ) شکل بود

در هر انتهای اين .  فوت طول می باشد ظاهر می گردد۵٢ فوت عرض و ٧۶کوچک با تنها 

 پا برجاست کتابخا نه ای قرار دارد ،  فوتی تراجان در آن١٢۴فضای کوچک که هنوز نيز ستون 

دپنجمين و آخرين اين بخش ها معبد تراجان است که در صحن خاص خود و در ميان مجموعه 

  .بسته ای در منتهی اليه شمال غربی اين مجموعه واقع شده است

ر تاخت و تاز های گوتيک ها در قرن پنجم بعد از ميالد ضربهای نسبتًا کم را به فوروم ها ی شه

 ميالدی شروع شد و آسيب زيادی را در آتش ٩روم وارد کرد اما زوال و نابودی اين محل از قرن 

باز .  ديد Robert guis card ميالدی در پی تاخت و تاز و هجوم ١٠٨۴سوزی بزرگ سال 

 .سازی و احيای مجدد آن در قرن نوزدهم ميالدی شروع شد
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  پمپئی

 ساخته شده SARNUSانی ايتالياست که در دهانه رودخانه شهر پمپئی يکی از شهر های باست

پمپئی ..  نفر جمعيت بوده است٢٠٠٠٠م شکل گرفت و دارای . ق۶٠٠اين شهر در حدود . است 

يک مرکز تجاری به حساب می آمده است و دارای بندری نيز بوده که اين امر را تقويت می کرده 

 ميالدی در ٧٩ثر زمين لرزه ای آسيب ديد و در سال  بعد از ميالد در ا۶٣اين شهر در سال . است

  .اثر فوران يک آتشفشان به طور کامل زير خاکستر پنهان شد 

  فوروم پمپئی

 فوت را در بر می گيرد ١۶٠ فوت در ۵٠٠فوروم در مرکز شهر قرار داشت که فضايی به ابعاد 

نده ای را به نمايش می و روابط ساختمانی به دقت تنظيم شده و ستون های هماهنگ همگون کن

گذاشت اين فوروم با ايجاد دروازه هايی چند که از ورود وسايل نقليه به منطقه ممانعت می کرد ، 

 نفر ١۵٠٠ و ۵٠٠٠پمپئی دارای دو تئاتر به گنجايش . يک منطقه منحصرًا پياده ايجاد نموده بود

تر هم در گوشه شرقی شهر قرار و يک آمفی تئا. بود که در نزديکی فوروم قديمی واقع شده بودند

در نزديکی فوروم و در شمال . داشت و اين سه ساختمان جمعيت شهر را در خود جای می دادند

  .آن نيز دو حمام عمومی قرار داشت
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  يری از فوروم پمپئیاوتص

  
  
  

  :منابع و مآخذ
  

  جيمز موريس/ تاريخ شکل شهر
  ٣جلدويل دورانت/ تاريخ تمدن

  Microsoft Encartaلمعارفدايرة ا
دکترجهانشاه پاکزاد/ جزوه درسی تاريخ غرب

net.romanempire.www  
pl.art.fasola.www

edu.skimore.www
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