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 دمةـمك

تطورت األلعاب والمنشآت الرياضية منذ أقدـ العصػور وأحتمػت مكانػة ة فػة فػة حيػاة 
البشر اليومية، ويعد قدماء المصريوف مػف أوا ػؿ الشػعوب التػة مارلػت الرياضػة والتػة ت شػكؿ 

الرياضػػات الحاليػػة حيػػث إقتصػػرت ممارلػػة الرياضػػة عمػػة الحكػػاـ واأل نيػػاء ألػػاس كريػػر مػػف 
والػػوةة الػػذيف يمارلػػوف العػػابحـ فػػة لػػاحات مكشػػوفة أمػػاـ المعابػػد حيػػث لػػـ يكػػف لحػػـ منشػػات 

 رياضية بالمعنة المفحـو اآلف.
مػػارس الصػػينيوف الفػػدماء بعػػض الحركػػات والنشػػاطات مػػف أجػػؿ مواجحػػ  الطبيعيػػة  

وس الروحانية التة جلدت طبيعػة معتفػداتحـ وأفكػاروـ ولكػف نمػط أو فملػفة وإلداء بعض الطف
األنعزالية اخر لديحـ التربية البدنية كما أررت فة اإلعداد العلكري الذي ألالػ  المياقػة البدنيػة 

 ولـ يمكف التوصؿ الة أي تلجيؿ أرري لوجود منشأت رياضية صينية قديم .
ألػاس الرياضػة اإل ريفيػة والػدليؿ وػو ممعػب عمريػت وتعتبر الرياضة الفينيفيػة وػة  

األرري فحذا الممعب ي زودنا بالدليؿ الفاطع بأف الفينيفيػيف أجػروا ألعابػًا دينيػة بفػرب المعابػد قبػؿ 
 أف يحمموا وذا التفميد خارج منطفتحـ.

ولتكف مشحورًا فة العصر األ ريفة يجب أف تكوف قويًا وذكيًا ومػف ونػا أتػة اةوتمػاـ 
: Gumnasiumة اإلنلاف ولياقتػ  حيػث بنػة فػة األلػؼ األوؿ قبػؿ المػيند الجمنػازيـو بصح

وػػو عبػػارة عػػف لػػاحة كبيػػرة مهمفػػة مػػف جحػػ  واحػػدة بصػػؼ مػػف األعمػػدة ومػػف الجحػػ  األخػػري 
برواؽ مهطة خ صص كمكاف ةلتعداد الرياضييف لملباؽ وكانت تمػارس بػ  أنػواع متعػددة مػف 

: ووػػة عبػػارة عػػف لػػاحة Palaestra، رػػـ ظحػػرت الباللػػتيرا  الملػػابفات والتمػػاريف الرياضػػية
جػراء  تدريب أللعاب الفوة محاطة برواؽ مهطة ٌألتخدـ لحماية الرياضييف مف أشعة الشمس وا 
التدريبات فة األوقات الممطػرة ، وبعػد ذلػؾ ٌبنػة بجانػب اللػاحة والػرواؽ فػة العحػد الحمينلػتة 

الشػكؿ ٌتوضػع حولحػا المػدرجات مػف رػنث جحػات األلتاد ووو عبارة عف لاحة لعب ملتطيمة 
وعمة شكؿ حذوة الفرس. ب نة أوؿ مجمع رياضة فػة التػاريف فػة الفػرف الخػامس قبػؿ المػيند 
فة أولمبيا باليوناف كاف يحتوي عمة عػدة أبنيػة رياضػية منحػا اةلػتاد والباللػتيرا والجمنػازيـو 

 والملبح باةضافة إلة الحمامات.
لحضػارة اليونانيػة وبػزوغ شػمس الحضػارة الرومانيػة بنػة المػدرج وبعد أفمػوؿ شػمس ا 

مصػػارعة  –الرومػانة لتمػػارس عمػػة حمبتػػ  بمػا يلػػمة الرياضػػة الدمويػػة ل الفتػاؿ حتػػة المػػوت 
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الوحوش( وليلتمتع الجمحػور ويشػاود وػذل الرياضػية جاللػًا عمػة مدرجاتػ  الػتخدمت تهطيػة 
أعمػػة المػػدرج لتفػػة الجمحػػور أشػػعة  خفيفػػة مػػف الفمػػاش والحبػػاؿ وعمفػػت عمػػة دعامػػات فػػة

 الشمس خنؿ أقامت الملابفات.
تحوؿ الجحد المعماري فة بناء الكنا س بدة مف أماكف وفة الفروف الولطة  

الترفي  و التلمية، وفة عصر النحضة  لـ يتـ بناء صروح معمارية رياضية  دا مة عمى 
فة نحاية الفرف ممنعب ومدرجات. الر ـ مف اةوتماـ بالكنليكية والحندلة المعمارية ل

التالع عشر انعكس تطور العنقات األقتصادية والرفافية بيف الدوؿ عمة تطور الرياضة 
وتنوعت الملابفات فأقيمت دورات األلعاب األولمبية الشتوية  فتألس أوؿ اتحاد رياضة دولة

ت رياضية خاصة تحتوي واألفريفية واألليوية والعربية فأنشأت مف أجؿ وذل الملابفات تجمعا
عمة أبنية متعددة تحتوي عمة أماكف ألقامة الوفود الرياضية ومراكز إعنمية، وعكلت وذل 

 ر التفنة الحاصؿ فة عالـ الحندلة.التجمعات التطو 

 ـــــحث ينـية البأ

  ،توضح الدرالة مدي تطور عناصر العمارة الداخمية لممنشآت الرياضية قديما وحديرا
أف كؿ فترة زمنية تترؾ طابعحا عمة التكويف الوظيفة لمصاةت الرياضية فمف المنحظ 

 وذلؾ راجع الة اختنؼ اةلعاب الرياضية مف فترة زمنية إلة أخري.
  ب  الشعوب واألمـ التة الذي مر يوضح البحث مدي التطور الحضاري والتفدـ

لبدنية والعلكرية ة يـو كاف اةنلاف يعتمد التربية االتطاعت أف تحكـ العالـ بألر  
 ألالا لكياف الدولة وركنًا مف أركاف البناء والتفدـ والرقة.

  يوضح البحث مدي العنقة الوريفة بيف الرياضية والحياة العلكرية قديما فة بند
 الشرؽ والهرب الفديـ 

 ـحث أيداف البــ

 شا تحا يحدؼ البحث الة الوصوؿ الة عناصر العمارة الداخمية لممبانة الرياضية ومن
 العصور المختمفة بدءا مف العصر المصري الفديـ إلة الفرف العشريف. فةالخدمية 

  يحدؼ الة الوصوؿ إلة أنواع األلعاب الرياضية ومدي تنوعحا واختنفحا فة
 الحضارات الشرقية الفديمة والحضارات الهربية الفديمة والعصر الحديث. 
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 حث ــــــــــــمهًج الب

ة عبر العصور وذلؾ بعرض التطور التاريخة لممنشآت الرياضيدرالة تاريخية  
 .التاريخية المختمفة

 يدـــــــــمتً

عرضًا تاريخيًا ألنواع الرياضات التة كانت ت مارس فة العصور  البحثيتناوؿ وذا 
الفديمة كما يتناوؿ التطور التاريخة لمتصميـ الداخمة لممنشآت الرياضية ومنش اتحا الخدمية 

الحضارة  – الصيف الفديمة –فة كؿ مف الحضارات الشرقية الفديمة ل مصر الفديمة 
الحضارة الرومانية (، الفروف  –ل الحضارة اة ريفة الفينيفية(، الحضارات الهربية الفديمة 

 .مف الفرف التالع عشر الة الفرف العشريفالولطة ، عصر النحضة ، و 
 احلضارات الشرقية الكدمية  1.1 

ظحرت الحضارات األولى بالشرؽ الفديـ قرب ضفاؼ األنحار فة مناطؽ تمّيزت 
نّظمة ، حيث خمفت مجتمعات الشرؽ بظروؼ طبيعّية من مة لتكويف مجتمعات ملتفّرة وم

حضارات  ابرة كاف لحا تأريرًا عظيما عمة ارتفاء بمداف أوربا الفديمة ومف أوـ وذل الحضارات 
حضارة الصينية  –حضارات الفينيفية  –حضارة بند الرافديف  –ل الحضارة المصرية الفديمة 

 (9ل حضارة الحندية الفديمة (. –الفديمة 
 الرياضة يف مصر الكدمية أ  .1.1

ي عد قدماء المصريوف مف أوا ؿ الشعوب التة مارلت الرياضة حيث  عرفوا العديد مف 
الرياضات التة ت شكؿ ألاس كرير مف األلعاب الرياضة الموجودة حاليا وكانت الرياضة قاصرة 

مفة وكاف قدماء عمة الحكاـ ، األ نياء والوةة الذي يلمح لحـ وقتحـ  بممارلة أنواعحا المخت
المصريوف ي مارلوف العابحـ الرياضية فة لاحات مكشوفة أماـ المعابد فة الموالـ واألعياد 
الدينية ولـ يكف لحـ منشأت رياضية بالمعنة المفحوـ اآلف . أما الممؾ الحاكـ فكاف يفوـ 

 (8ل ية.بالتعراض رياضة أماـ شعبة فة أياـ تتويج  ليربت قدرت  عمة الحكـ واةلتمرار ف
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 نواع االلعاب اليت مارسًا الكدماء املصرينيأ  1أ. 

( أنواع الرياضة التة عرفحا قدماء المصرييف وعرر عميحا 1يوضح الجدوؿ التالة ل
 معابدوـ ومفابروـ ووة كاةتةمنفوشة عمة جدراف 

 

 الرياضة يف الصني الكدمية   ب.1.1 

مف أقدـ الحضارات الشرقية آلليا التة امتدت عمى ملاحات  الحضارة الصينية ت عتبر
الحركات شالعة كما أف اختنؼ التضاريس والمناخ واأللر الحاكمة أدى الى مزاولة بعض 

و آلداء بعض الطفوس الروحانية التة جلدت طبيعة  والنشاطات مف أجؿ مواجحة الطبيعة
أفكاروـ ومعتفداتحـ ولفد اتبعت الصيف ليالة انعزالية، ووذا النمط مف الفملفة اةنعزالية أخر 

ل  لديحـ التربية البدنية مفارنة بالشعوب األخرى ، كما أررت فة اإلعداد العلكري الذي ألا
المياقة البدنية، فاوتـ الصينيوف الفدماء بالديانة البوذية والكونفشيولية، وتعاليـ وذل 
العبادات يهمب عميحا الجانب الروحة والذونة عمى الجانب البدنة، إة أف ذلؾ لـ يمنعحـ مف 

 (7ل فحـ الرفافة البدنية والصحية.
 ةاحلكبة التارخيية للحرنة الرياضية يف الصني الكدمي 1ب.

 :قبل عًد اسرة ياى الػربية 

شحدت الرياضة فة الصيف تطورًا كبيرا لتأخذ الشكؿ الحفيفة خنؿ فترة حكـ تشيف وواف  
مع اإلنتاج ،   ـ(، حيث اقترف تطور األنشطة الرياضية فة الصيف 280-ؽ.ـ 771ل

 الحرب، العمؿ والترفي  مرؿ لباقات الصيد، الرماية، التجديؼ والمصارعة بفروف الريراف
الفترات  وذل فة األنشطة الرياضية إف مختمؼ باعتباروا جزءًا وامًا مف الرفافة الشعبية.

، الموحات الحجرية، لوحات الطوب، والتماريؿ الفخارية، وجدت تعبيروا فة الموحات الجدارية
فة مدينة جيناف بمفاطعة شاندونغ  1999لنة  بحيث تـ اكتشاؼ العديد مف وذل اآلرار

األٌؼاب 

 اٌجّاػٍح

األٌؼاب 

 إٌضاٌٍح
 اٌرّشٌٕاخ ٚاٌرؼثٍش اٌحشوً األٌؼاب اٌشلٍّح

االٌؼاب 

 اٌّائٍح

 وشج اٌٍذ

 اٌٙٛوً

 اٌّظاسػح

 اٌّالوّح

 اٌّثاسصج

 ااٌؼاب اٌمٛي

 ًٌاٌٛثة اٌؼا 

 ٚاٌؼذ 

 سفغ اٌثماي

 اٌشِاٌح -اٌفشٚعٍح 

 سلض  اٌضٚجً   –اٌشلض اٌحشوً 

 اٌشلض اٌحشتً-اٌشلض اٌجّاػً

 اٌشلض اٌّٛعٍمً -اٌشلض اٌرّثًٍٍ

 اٌشلض اٌجٕائضي -سلض االلضاَ 

 اٌشلض اٌذًٌٕ

 اٌغثاحح

 اٌرجذٌف

ٔضاي 

 اٌثحاسج

 ( أٔٛاع االٌؼاب اٌّظشٌح اٌمذٌّح 1جذٚي )
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ـ( تحتوي فة مضمونحا عمى بحموانييف 77ؽ.ـ و 722تخص الحفبة الزمنية الممتدة بيف ل
 (12ل راقصيف موليفييف وحركات جمبازية.

 ىل أسرة يواىمو اسرة تانؼ إ 

خنؿ حكـ لنلة تانغ حيث  تطوير الحركة الرياضة شحدت الصيف مرحمة محمة فة
مجموعة متنوعة مف البرامج بما فة ذلؾ بعض  أتأخذت منحى ترفيحة، حيث تـ ادماج

األلعاب النلا ية وكذا لعبة البولو الشعبية فة الفصر ومع  مباريات الكرة و بعض
كما وضح داث لعبة تشب  الى حد كبير الهولؼ التة تمارس حاليا األرلتفراطييف.كما تـ التح

 (12ل .(1بالشكؿل
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 دلنوعة االقليات العراقية 

مف المعروؼ أف الناس الذيف يعيشوف عمى المراعة المنهولية فة شماؿ الصيف يتميزوف 
بالبلالة واةنفتاح ففة شحر أ لطس مف كؿ عاـ يفـو المنهوليوف بعفد إجتماع 

البرامج  ، مف أجؿ التحضير لمحفؿ اللنوي الذي يتـ في  تنفيذnadam لمعرض
، ولباقات الخيوؿ (7كما موضح بالشكؿ ل المصارعة  لمعرؽ المنهولة المتمرمة فة الرياضية

 (12ل أما فة فصؿ الشتاء فكانت تنتشر لباقات التزحمؽ عمى الرمج.
 

 .أنواع الرياضيات لدى قدماء الصني   2ب 

إّف تنوع األقاليـ وظروؼ الحياة لدى شعب الصيف الفديـ عمى  رار أختنؼ األعراؽ و 
 األقميات أدى إلى ظحور 

 الجولفيبمااس لعرة   Xuanzongوا بمراا إلتوضح الوحة 

 

خالل القان يبمااسن لعرة الجولف بمجبموعة بمن السيدات 

 (.الصين -توجد ربمتحف القصا)في عهد أساة بمينغ   15ال

 

 ( لعرة الجولف1شكل )
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العديد مف أنواع الرياضات التة عبرت عف تفاليدوـ ومعتفداتحـ اتجال حياة األنلاف وصحت  
 ( أوـ الرياضات التة مارلحا الصينيوف قديماً 7لحذا لوؼ يعرض الجدوؿ التالة ل

 
 

 األٌؼاب اٌّائٍح األٌؼاب اٌٙٛائٍح أٌؼاب اٌرغٍٍح األٌؼاب األسضٍح
أٌؼاب 

 اٌطاٌٚح

 -اٌّظاسػح   -وشج اٌمذَ 

ٌؼثح  -اٌشًِ تاٌمٛط

-اٌمفض ػٍى اٌحثً  -اٌشٌشح 

اٌجٌٛف  -سٌاضح اٌىٕغ فٛ 

 –اٌرضحٍك ػًٍ اٌجٍٍذ  –

 ِغاتماخ اٌخًٍ  –اٌثٌٛٛ 

 ًٌؼثح شذ اٌحث 

  ٌؼثح اٌٛلٛف

ػًٍ 

لاٚذشا" اسذفاع

ٚ" 

 ًاٌمفض ػٍى اٌحث 

 ٌؼثح اٌّغاصي 

  اٌؼاب

 االسجٛحح

        ٌؼثح اٌمفض

 فً اٌٙٛاء

 اٌغثاحح 

 اٌغطظ 

 اٌمٛاسب 

 اٌشطشٔج

 

 املهشات الرياضية الصيهية الكدمية    3ب.

الر ـ مف عراقة  ، وعمى قدماء الصيف النشاط الرياضة كاف منتشرا لدى بالر ـ إف
وقدـ العديد مف الرياضات ننحظ عدـ وجود اي تلجيؿ أرري لوجود المنشآت الرياضية أو 

 المنعب فة الصيف الفديمة.
 الرياضة يف بالد نهعاى )الفيهيكيوى(    ج.1.1 

 و ـ فة األلاس مجموعات مف الفبا ؿ الكنعانية التة التفّرت منذ األلؼ الرالث اٌفٍٕمٍْٛ :
قبؿ الميند عمى اللواحؿ الشرقية لمبحر المتوّلط مف شمالة مصب العاصة وحتى ليناء، 
 ومف العفبة والبحر الميت وحتى الجزيرة الفراتية، وعرفت المنطفة الّلاحمية بإلـ بند كنعاف.

 (2ل
 انواع االلعاب الرياضية  1.ج  

ومف انواع األلعاب التة كانت تمارس فة عمريت وة  الركض، الففر، الرمة، المصارعة،  
( يبدو أف ألعاب عمريت تضمنت كذلؾ الرياضات 77كالتة وردت فة النشيد اةلياذة لالػػ 

ـ  222الما ية ل اللباحة، التجديؼ، الهطس...( عند الشط وعند فـ نحر عمريت حيث يبعد 
 .مف الممعب 

 

  

 (: أنواع االلعاب الصينية القديمة 2جدول )
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 املهشآت الرياضية الفيهيكية    3.ج

 أوملبياد عنريت والرياضة الفيهيكية 

البحر األبيض عمى لاحؿ  لورية مدينة أررية ماراتوس أو مدينة عمريت
تنتشر فيحا اآلرار مف  قبؿ الميند. فة األلؼ الرالث األموري تأللت فة العصر المتولط

الرياضية فة العالـ ،  أومحا معبد فينيفة ذو طابع مميز وممعب أولمبة يعد أقدـ المنشآت 
الرياضة فة فينيفيا، قبؿ األلعاب األ ريفية بعدة قروف،  –حيث ربت وجود األعياد الدينية 

الدينية بالفرب مف المعابد قبؿ أف ينفموا وذا  –وبأف الفينيفيف احتفموا بألعابحـ الرياضة 
 التفميد إلى خارج أراضيحـ.

 

  (6) ملعب عنريت 

  فرتة بهاء امللعب 

مدنا عمى المعمومات التاريخية واألررية والمعمارية و لمتوصؿ لفترة بناء وأوؿ اعت
التخداـ لمممعب فة فينيفيا، كاف وناؾ تفميد أف المعابد تبنى مع بناء المدف مرؿ معبد 

ؽ.ـ. مع أخذ وذا بعيف اةعتبار يمكننا التأكد مف وجود معبد عمريت فة  7252ممكارت فة 
 الة الفرف الخامس عشر قبؿ الميند.فترة بناء المدينة حو 

عندما نعود لمعنقة الدينية التة ربطت بيف الممعب والمعبد التة تتعمؽ بطفوس دينية 
متداخمة مع منافلات رياضية تكريمًا لبعؿ، نجد بأف بناء الممعب مرتبط مع بناء المعبد، حيث 

حة نظرنا بخصوص الصمة أف طريفة اقتطاع الحجارة فة مدرج الممعب وفة المعبد تدعـ وج
بيف وقت بناء الممعب وبناء المعبد. لذلؾ نلتطيع تأريف بناء ممعب عمريت بمزامنة بناء 

 المعبد والمدينة فة حوالة الفرف الخامس عشر قبؿ الميند.
إة أف البدا ية فة البناء فة كؿ مداخؿ عمريت ة تشير لتأرير ومنلتة أو رومانة. 

معب تحت الدرجات الجنوبية حفرت فة الصخر بطريفة بدا ية لـ تكف مدخؿ الرياضييف إلى الم
مبنية مف الحجارة بشكؿ قببة أو بأي نموذج وندلة كما فة مدخؿ لممعب أولمبيا، الذي أ رخ 
مف قبؿ كونز لمفرف الرانة قبؿ الميند. مف خنؿ مفارنة المدخميف يتضح لنا بأف مدخؿ ممعب 

معب عمريت مخصص لمرياضة بفينيفيا عدة قروف قبؿ عمريت أقدـ بعدة قروف. وجود م
 األلعاب األولمبية ة يدعو لنلتهراب.

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
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o  (6) طبوغرافية ملعب عنريت 

وذا الممعب وو إربات وجود الرياضة الفينيفية لابفة لمرياضة اإل ريفية حيث ٌخصص 
، الرمة،  لألحتفاةت الرياضية الكبيرة وفة مفدمتحا ألعاب اللتاديـو لالركض، الففر

المصارعة ( والذي يفع فة تجويؼ طبيعة بيف وضبتيف حيث تشير وندلة مدرجات  إلى أن  
طوؿ الممعب  .كما ظحر فة ممعب دلفة فة الفرف اللادس ؽ.ـ "U" كاف عمى شكؿ حرؼ

ـ حفرت فة  2.9ـ  ووناؾ عشر درجات تحيط ب  ارتفاع كؿ واحدة  72ـ و عرض  772
الجانب الشمالة بينما نصؼ الملافة حفرت فة الحجارة فة  الحجر الكملة عمى امتداد

الجحة الجنوبية ، والفلـ اآلخر أكمؿ ببناء حجري والذي ما زالت بفايال ظاورة حتى يومنا 
وذا. فة الجانب الشرقة الدرجات تنحرؼ مف الجانبيف مشكمة قوس فة آخروما يوجد حجر 

ـ  ووناؾ مدخؿ آخر  7.5كؿ مدخؿ حفر عمى جانبي  لتشكيؿ مدخمة الممعب حيث عرض 
( حفر تحت درجات الجانب الجنوبة أما مف الهرب أو 7مصمـ لمرياضييف موضحا بالشكؿ ل

 لـ لمشخص (. 72مشاود ل 11722جحة البحر فن يوجد درجات ونفدر لعة الممعب ب 

 

 

 

 احلضارات الػربية الكدمية   1.2

لنة قبؿ  9222وة رفافات الفارة األوروبية وتعود جذور وذل الحضارة إلى أكرر مف 
وبية المتطورة ضمف الحدود الجهرافية لمفارة بدأت مف اليوناف رـ الميند حيث أف الرفافة األور 

قويت وانتشرت عمى يد الروماف، وبعدوا أ عيدت صيا تحا وط ورت خنؿ عصر النحضة فة 
الفرف الخامس عشر،  وفة النحاية نشرت عالميا عمى يد اإلمبراطوريات اةلتعمارية خنؿ 

 (17ل  فترة الفرف اللادس عشر والفرف العشريف.
 

 ٌمطح ِٕظشسٌح ٌٍٍّؼة                  ِذخً اٌشٌاضٍٓ ٌٍٍّؼة                 ٌمطح ِٕظٛسٌح ٌٍّذسجاخ       

 (: ٍِؼة ػّشٌد3شىً )
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 الرياضة عهد األغريل .أ   1.2

يعد عصر األ ريؽ العصر الذوبة لمرياضة . حيث كاف يؤمنوف بأف أوـ مكونات 
 األنلاف وو العفؿ والعضنت وةبد لمفرد الرفة بأحدوما أو كميحما حتة يصبح مميزًا. 

 أنواع األلعاب الرياضية األغريكية      1أ.

يوجد وناؾ عدة العاب رياضة مارلحا مموؾ األ ريؽ وكباروـ ومحاربيحـ ووة موضحة 
 (7ل بالجدوؿ

 شىً طشٌمح ِّاسعرٙا اٌشٌاضح

 

عثاق 

 اٌؼشتاخ 

Chariot  

racing 

واْ ٕ٘ان عثاق اٌؼشتاخ راخ اٌحظأٍٍٓ ٚاألستؼح أحظٕح  

وّا أْ ٕ٘ان عثاق اٌؼشتاخ اٌرً ذجش٘ا اٌثغاي ٚوأد 

 9حٛي ِضّاس اٌغثاق )ِغافح دٚسج  11ِىٛٔح ِٓ 

 (أٍِاي

 

 

 

 

عثاق اٌجشي 

  

Running 

واْ ِمٍاط طٛي وً عثاق ٌشِض ٌٗ تاٌٍفظ عراٌذ ٕٚ٘ان 

 أستؼح عثالاخ :

  191ٚاحذ  عثاق عراٌذ .َ 

   ٍٕٓ383عثاق عراٌذ اث .َ 

  1333عثاق عراٌذ ثالثح .َ 

حٍث ٌٍثظ اٌّراعثمْٛ دسٚػا  عثاق اٌذسٚع ٕٚ٘ان

 ػغىشٌح ٌٚرٕافغْٛ ػٍى عثاق عراٌذ أستؼح

 

 

 

 

 

 

 اٌّالوّح 

Boxing 

 

 

وأد ِالوّح تاٌمثضاخ ٌُٚ ذىٓ ٌٙا جٛالخ ٚذٕرًٙ تٙضٌّح أحذ 

 ذظٍٕفاخ فً األٚصاْ ِثً اٌّالوّح اٌحاٌٍحاٌالػثٍٓ, ٌُٚ ذىٓ ٌٙا 

 

 

 عثاق اٌخًٍ

وأد ٕ٘ان عثالاخ خاطح تاٌخٍٛي اٌثاٌغح ٚعثالاخ خاطح 

اٌّٙش(, ٚوأد ِىٛٔح  تاٌخٍٛي اٌظغٍشج فً اٌغٓ )اٌفٍٛ أٚ

 )أٍِاي 3.4ِٓ عد دٚساخ حٛي ِضّاس اٌغثاق )ِغافرٗ 

 

 

 اٌّظاسػح 
Wrestling 

 

لٛإٍٔٙا ٔفظ لٛأٍٓ اٌّظاسػح اٌشِٚأٍح اٌرً ذماَ فً 

 األٌّٚثٍاد اٌحذٌث

 

 

 

 

 اٌمفض  

Jump 

 

ذُ لفض حٛاجض ِىٛٔح ِٓ ػظا ٌّغه تٙا أحذ اٌحىاَ ٌٚٙا 

اٌالػة تاعرخذاَ لطؼرٍٓ ِظٕٛػرٍٓ اسذفاع ِحذد, ٌٚمَٛ 

ِٓ اٌشطاص ذشثٙاْ عّاػح اٌٙاذف أٚ ِثً اٌحافش حرى 

 .ذغاػذٖ ػٍى اٌمفض

 

  

 

 

 ( أنواع االلعاب االغريقية القديمة 3جدول )

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%84
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 املهشات الرياضية االغريكية   2أ.

  (16)  تطور الصاالت الرياضية يف العصور األغريكية الكدمية

أخضعت الدولة عدة أماكف لتدريب الكبار مف أبناء أرينا عرفت وذل األماكف بالـ 
ووة فة  الب اةمر تطمؽ عمة صالة األلعاب الرياضية ,( Gymnasiumل

(Gymnasium)  وصالة المصارعة(Palaestra) الـ صاةت األلعاب  معا ، يأتة
ويعنة "عاري الجلـ  "gymnόs"مف المصطمح اليونانة الفديـ  (Gymnasium)الرياضية 

لة ألجلاـ الذكور عاري الجلـ " حيث يتنافس الرياضييف عراة وذلؾ لتشجيع التفدير الجما
 وتكريما لنل  . 

وتعتبر صاةت األلعاب الرياضية بمرابة منشأة لتدريب المنافليف فة األلعاب 
 الرياضية وأيضا مكانا لمتنش ة األجتماعية واألنخراط فة الملاعة الفكرية .

فة أرينا وة  (Gymnasium)كاف وناؾ رنث أنواع مف الصاةت الرياضية 
وكانت تفع خارج ألوار المدينة فة الضواحة  Academy (lyceum, Cynosargesل

واألحياء وكانت تتطمب ملاحات والعة مفتوحة لمجري وأماكف مظممة لمحماية مف أشعة 
 الشمس ومجري لمماء لمشرب واللباحة واةلتحماـ .

يمية اةكاد  Cimonوفة الفرف الخامس قبؿ الميند حوؿ رجؿ الدولة اةرينية 
(academy) . الة بلتاف ذات مضمار لمجري وممرات ممظممة 

وبحموؿ الفرف الرابع قبؿ الميند تهير المفحـو اللابؽ لمصاةت اةلعاب الرياضية 
بشكؿ كبير بلبب حدوث تطور فة الحياة المدنية والتعميمية فمـ يعد أنشاء الصاةت الرياضية 

وأصبح  (agora)المدينة بالفرب مف أ وار  داخؿ الضواحة ولكف تـ انشاؤوا ضمف حدود
الملفط األففة لمصاةت الرياضية أكرر تعفيدا و البا ما يدمج فة بحو معمد ووو مبنة 

،  (7كما موضح بالشكؿ لملتطيؿ الشكؿ مع  رؼ حوؿ باحة معمدة ووو صالة المصارعة 
اضة األخري ودمجت وخارج جدراف البحو المعمد امتدت ملارات طويمة لمجري واةنشطة الري

 

سًِ 

 اٌمشص 

Discus 

وأد دلح ٚاذضاْ ساًِ اٌمشص ً٘ اٌفٍظً فً اػرثاسٖ فائضا 

تاإلضافح إٌى لٛج اٌشٍِح, ٚوأد ذظٕف ٘زٖ اٌشٌاضح تحغة 

 .اٌثاٌغْٛ, ٚاٌخفٍف ٌٍشثاْ ٚصْ اٌمشص, فاٌثمًٍ ٌٍشجاي
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الملارات فة البي ة الحضرية حيث رتبت عمة طوؿ شوارع المدينة لميمتس( وعمة طوؿ 
  .شاطئ البحر للاموس(

خنؿ الفترة الحمينلتية: بدأت الصاةت الرياضية تنتشر فة جميع المناطؽ التة 
وظيفة حيث  زاوا األلكندر وخمفا   وأصبحت الصاةت الرياضية أكرر تطورا فة الشكؿ وال

كاف اةتجال اللا د فة الفترة الحمينلتية وة التاكيد عمة جانب واحد مف األربعة جوانب 
المحيطة بالبحو المعمد وذلؾ مف خنؿ أضافة صؼ مزدوج مف األعمدة لحذة الجح  لحماية 
معحد المصارعة مف الرياح وأيضا وناؾ مجموعة مف الهرؼ والفاعات التة تحيط باألعمدة 

،  رفة الزيت Apoditrionؿ الرنث جحات اةخري وتشمؿ  رفة تهير المنبس مف خن 
،  رفة لمهليؿ بعد التدريب Еfivion،  رفة لممحاضرات المختمفة Кonistrionوالهبار 

Loutron كما خدمت الصاةت الرياضية العديد مف الوظا ؼ المدنية  ير الرياضييف .
 . يفكالشعراء والفنلفة واألطباء والمولفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Greek stadiumاملدرجات األغريكية 

فحة ت عتبر فة األلاس   Greek stadiumأما بالنلبة لنلتادات األ ريفية 
مع وجود نحايات  Uملرحًا كبيرًا لتفديـ األلعاب البطولية وكانت المدرجات ذات شكؿ 

ملتفيمة ت عتبر خط البداية للباقات العدو وتفاوتت وذل المنعب فة طوؿ مضماروا وأتخذت 
 المنعب األ ريفية نمطييف ألاليف فة تخطيطحا وما. 

  

 (: شكل صالة المصارعة في العصور اليونانية القديمة3شكل )



 .التطور التاريخي للعمارة الداخلية للصاالت الرياضية عبر العصور

- 297 - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املهشات الرياضية االغريكية اجملنعة    3أ.

واوتـ األ ريؽ بتجميع المنشأت الرياضية مع بعضحا البعض وتوزيع العناصر والخدمات كؿ 
حلب وظيفت  المباشرة لممنشأة الرياضية كما كانت تضـ المراكز الرياضية المبانة الدينية حيث 
يضفة ذلؾ عمة المبانة نوع مف اةحتراـ ، كاف يختار أعمة المواقع  كالحضاب والتنؿ ألقامة وذل 

فديمة أف المراكز الرياضية ، ولـ تهطة المنشات الرياضية حيث كاف مف شروط أقامة المباريات ال
 (5ل :تفاـ فة الحواء الطمؽ ومف أشحر وذل المناطؽ وة

  يضبة االنربول 

قدـ ( لحا بوابتاف احدوما  52عرض ×252وة عبارة عف قرية أولمبية ملاحتحا لطوؿ 
، zeusفة الشماؿ الهربة واألخري فة الجنوب الهربة وبحا أربعة مبانة دينية وة لمعبد زيوس 

ومحراب الممؾ  -Matroonوويكؿ المعبودة  -  Heraeumيرايوـ ، معبد الحHeraمعبد ويرا
( وكانت تفاـ األبنية الخاصة بادارة المحرجاف والتفباؿ 7( كما موضح بالشكؿ لPelopsبيمويس 

الوفود الرلمييف واألدارييف ومشرفييف الفرؽ فة محيط تممؾ المبانة وحوؿ وذل المنطفة الدينية 

 األنماط المعمارية للمالعب األغريقية 

 مالعب أقيمت بسفوح التالل

اٌّساسح االغشٌمٍح دٍث ذىىْ وهً ذرثع ّٔػ 

صفىف اٌّماعذ ِرذسجح تأذذاس فً اٌرالي درً 

 ذىفش سؤٌح جٍذج ٌىً اٌّرفشجٍٓ

 

 مالعب أقيمت بالسهول واألراضي المستوية

دفش ِٕطمح اٌّالعة ألسفً تعّك تسٍػ درً 

ٔسرطٍع تٕاء تعط صفىف اٌّماعذ لٍٍٍح 

 االسذفاع عًٍ اٌجأثٍٓ

 

 (1المخطط )
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، Hippdrome، مضمار لباؽ الخيؿ Gymnasiumاقيمت المنشات الرياضية ووة الجمنازيوـ 
 (1ل  .Palaestraصالة المصارعة  -Stadiumاأللتاد 

وكاف مف ضمف األحتفاةت التة أشتحرت بحا اليوناف األحتفاؿ باأللعاب األولمبية وقد لميت ذلؾ 
ؽ.ـ ولمد خملة أياـ متتالية  229عة لنوات منذ عاـ نلبة الة جبؿ اولمبيا ،وكانت تعتفد كؿ أرب

 وكاف يلمح لمرجاؿ ففط بمشاودة الدورات األولة ولـ يكف وناؾ مدرجات لمجموس. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

o املهشأت الرياضية يضبة االنربول  

 ( اجلنانزيوم(gymnasium 

بالفرف الرانة ؽ.ـ وو مكاف يتـ في  اةلتعداد لمتلابؽ فة المنشآت الرياضية تـ انشال 
( ملتطيؿ الشكؿ يتكوف مف أربعة 5الخاصة لكؿ لعبة ، ملفط  األففة كما وو موضح بالشكؿ ل

أروقة ممتفة حوؿ فناء كبير وفة كؿ مبنة مف وذل المبانة توجد العناصر والخدمات وصاةت 
 (17ل( ـ. 717.25× 11.5التدريب وتبمغ ابعاد كؿ رواؽ ل

 

 

 

 

 

 

 Gymnasium 

Palaestra 

Workshop Phidias 

Leonidaion 

Theokoleon  

Temple of Hera 

Temple of Zeus 

Metroon 

Philippeion 

Prytaneion 

Treasuries 

Stadium 

A     َاٌجّأضٌى              

B    صاٌح اٌّصاسعح     

C   وسشح عًّ فٍذٌاط       

D    Leonidaion         . 

E Theokoleon       . 

  F    ِعثذ هٍشا             

G   ِعثذ صٌىط                  

   H ِرشوْ. هٍىً اٌّعثىدج 

 J       Philippeion    . 

K ٌٓلاعح ذىشٌُ اٌفائض  

L   اٌخضأح             

N     االسراد        

 (: مسقط أفقي للقرية األولمبية بهضبة األكربول4شكل )

 (: مسقط أفقي للجمنازيوم5شكل )
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  صالة املصارعةpalaestra 

وو الصرح الفديـ فة أولمبيا يعود الة الفرنييف الرانة والرالث ؽ.ـ ووو جزء مف مبنة 
( 9بالشكؿ لالجمانزيوـ خصص لتدريب المصارعيف والرياضييف .ملفط  األففة كما وو موضح 

ـ يلتخدـ  71ـ يتولط  فناء مكشوؼ مهطة بالرماؿ طوؿ ضمعة  99مربع الشكؿ طوؿ ضمع  
كحمبة لممصارعة أو المنكمة وعمة جميع الجوانب األربعة لملمة مف الهرؼ لممارلة الرياضة 
تحت اماكف مهطاة و رؼ لخمع المنبس وحمامات وقاعات لممحاضرات ويوجد لصالة المصارعة 

ف فة الجح  الجنوبية ومدخؿ ر يلة فة الجح  الشمالية أضيؼ فيما بعد ويوجد بنفس الجح  بابي
 (11ل .(Gymnasium)مدخؿ صهير يلمح بالدخوؿ الة صالة اةلعاب الرياضية  

 

 

 

 

 

 

 

 

  مضنار سبام اخليلHippodrome (14) 

ؽ.ـ ، ملفط  األففة  525ؽ.ـ الة  922خصص للباؽ الخيؿ والعربات ، تـ انشاءل بيف 
ـ وعرض   778ـ الة  198ويبمغ طول  تفريبا  U( عمة شكؿ حرؼ 2كما وو موضح بالشكؿ ل

ـ حيث اتخذت حمبات لباؽ الخيؿ مف انحدار لفح الجبؿ موضعا لمدرجات الجموس وعنحا  72
 تطورت الحمبات الرومانية فيما بعد عمة الر ـ مف كونحا أكرر ألتطالة وأكرر ضيؽ.

 

 

 

 

 

 

 

 لق ة بمنظواية لصالة البمصااعة    (: بمسق  أفقي لصالة البمصااعة   6شكل )      
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  املدرجStadium  (11) 

يعتبر األلتاد ملرحا كبيرا لتفديـ األلعاب األولمبية ، ملفطة األففة كما موضح بالشكؿ 
ـ  وعمة جانبي  أماكف جموس المتفرجيف فة  77× ـ 197يبمغ طول    U( عمة شكؿ حرؼ 72ل

مدرجات ما مة مف الجانبيف وتلع وذل المدرجات الة حوالة خملة وأربعيف ألؼ متفرج ويضـ 
 مدخمييف اةوؿ فخـ لمعظماء والرانة لري لمحكاـ . 

عاد رابتة ترتكز اما مف الناحية األنشا ية وو عبارة عف دعامات مف األحجار موزعة عمة أب
عميحا المدرجات وة مف األحجار المكلوة ببنطات مف الرخاـ ، أما منصة الشرفاء مهطاة 
بجمالوف مف الخشب عمة دعامات مف األحجار ومفاعدوا رخامية لراح  كبار الزوار موضح 

  (.8بالشكؿ ل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرياضة عهد الروماى .ب  2

فة عز مجد وازدوار األمبراطورية اليونانية نمت روما وتحولت الة أمبراطورية قوية واحتؿ 
الروماف اليوناف وألمحا أكايا ومع ازدوار األمبراطورية الرومانية بدأ أنحيار األلعاب األولمبية حيث 

ية كاف مف أوداؼ الرياضة فة بداية العحد الروماف وو اخراج مواطف محارب ذو عفمية عمم

 

 

 (: مسقط أفقي لمضمار سباق الخيل7شكل )

A    ٍِّٕٓصح اٌّذى  

B    ِزتخ دٌٍّرش   

C      خػ إٌهاٌح 

D        خػ األٔطالق   

E     ِذخً راخ لثى    

F      .لٕاج ِائٍح 

 (: مدرج أولمبيا8شكل )

 ِٕصح اٌذىاَ

 ِذخً اٌّذسج

 

 ِذخً اٌشٌاظٍٍٓ

 ِذخً اٌّذسج

 اٌّسمػ االفمً
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منتظمة ولـ يحتموا كريرا باةعداد الرفافة الذي أوتـ ب  اليوناف والفدماء المصريوف. ولـ يعرؼ 
أبناء روما اةلعاب الفردية كالجري والرمة اة مف خنؿ تدريبحـ العلكري ولـ تكف اةحتفاةت 

ـ وكاف الهرض الرياضية اة مجاة لنلتمتاع بمشاودة المحترفيف واةلري والعبيد أرناء تنافلح
منحا لياليا وليس رياضيا فحو مجرد اعنف الوةء لنمبراطور وكاف مف ة يحضروا يعتبر  ير 
مخمص ولذلؾ وبط الملتوي الرياضة فة عحد الروماف حيث كاف الجيش وو المؤلس الوحيد 

 التة لاعد الشباب فة تدريب الرياضة
 أنواع األلعاب الرياضية الرومانية   1ب.

 (7ل ؾ عدة العاب رياضة مارلحا الروماف ووة موضحة بالجدوؿ اةتةيوجد ونا
 

 شىً ذٛضٍحً أِاوٓ  ِّاسعرٙا اٌشٌاضح

 اٌّظاسػح

Wrestling 

 

 

هً سٌاظٍح شعثٍح وأد ذّاسط فً صاالخ 

 اٌّصاسعح تاٌذّاِاخ اٌشوِأٍح

 

 Boxingاٌّالوّح 
هً سٌاظٍح شعثٍح وأد ذّاسط فً صاالخ 

 تاٌذّاِاخ اٌشوِأٍحاٌّصاسعح 

 

 

 

 

 

 

 أٌؼاب اٌىشج

Ball games 

شاسن اٌشوِاْ أٌعا فً ِجّىعح ِرٕىعح ِٓ األٔشطح 

اٌشٌاظٍح اٌرً ذٕطىي عٍى اٌىشاخ، تّا فً رٌه وشج 

وذّاسط هزٖ ,اٌٍذ، ووشج اٌمذَ، اٌهىوً، واألٌعاب اٌصٍذ. 

األٌعاب فً صاالخ اٌّصاسعح أو  اٌسفٍٍسرشٌىَ 

Sphaerista اٌّىجىدج تاٌذّاِاخ اٌشوِأٍح 

 

 Runningاٌجشي 

هىإٌشاغ اٌّفعً َخش فً سوِا اٌمذٌّح دٍث ذٕافسد 

تٍٕٓ فً سثالاخ اٌمذَ ِع تععها اٌثعط فً اٌّجّع  

Martius 
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 اٌغثاحح

swimming 

ذّاسط عٍى ٔطاق واسع فً ٔهش اٌرٍثش، تاٌمشب ِٓ 

وفً اٌّساتخ اٌّىجىدج فً   Martiusاٌّجّع 

 اٌذّاِاخ اٌشوِأٍح

 

 

 

 

 

 Public Entertainmentسٌاضاخ اٌرشفٍح ٚاٌرغٍٍح اٌؼاِٗ 

 عثاق اٌّشوثاخ

Chariot races 

ذرّرع تشعثٍح تاٌغح فً اإلِثشاغىسٌح اٌشوِأٍح، ذّاسط 

 Circusفً دٍثاخ سثاق اٌخًٍ 

 

 

 

 

 سٌاضح اٌّجاٌذج

gladiatorial 

 اٌضٛاسيِظاسػح 

Venationes 

هً عثاسج عٓ ِثاسج تٍٓ اثٍٍٕٓ ِٓ اٌّصاسعٍٍٓ ذٕرهً 

هً  venationesتّىخ ادذهّا وّا ذىجذ ِصاسعح 

ِٕاصٌح تٍٓ غثمح اٌعثٍذ وِذرشفً اٌشٌاظح ِع اٌذٍىٔاخ 

اٌثشٌح اٌششسح دٍث وأد ذماَ فً اٌّذسجاخ اٌشوِأٍح 

وتمذوَ اٌّسٍذٍح دشِد هزٖ اٌألٌعاب    ِثً اٌىىٌىسٍىَ

 اٌذِىٌح .

 

 اٌّؼاسن اٌثحشٌح

Naumachia 

ذعذ أوثش دِىٌح ِٓ اٌّجاٌذج وهً عشوض لراٌٍح 

ظخّح ألشب اًٌ اٌرذاَ جٍشٍٍٓ صغشٌٍٓ وواْ أغٍة 

اٌّماذٍٍٓ تها ِٓ اٌّذىىَ عٍٍهُ تاالعذاَ وٌُ ٌٕاٌىا اي 

دفشج ذذسٌة ِرخصص وذماَ تاٌّذسجاخ دٍث ٌرُ عًّ 

 ذٍّئ تاٌٍّاٖ

 

 Board Gamesاٌؼاب طاٌٚٗ  

  Diceٌؼثح إٌشد 

Tesserae)) 

 ٌؼثح اٌذاِا اٌشِٚأٍح

(Calculi) 

طاٌٚح اٌض٘ش 

اٌشِٚأٍح 

(Tabula) 

 اٌشطشٔج اٌشِٚأً

(Latrunculi.) 

  

 

 

 

  

 

 

  

 (: أنواع االلعاب الرومانية4شكل )
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 تطور املهشات الرياضية يف العصور الرومانية   2ب.

لعبت الرياضية دورًا ألاليًا فة األمبراطورية الرومانية حيث حوؿ الروماف طبيعية 
الطفوس الرياضية اليونانية الة رياضية ترفيحية لممتفرج وأصبحت الرياضية الرومانية أكرر 

 وحشية وعنؼ. 
ؿ وقصور األشخاص األ نياء نظرا لعدـ وجود مارس الروماف الرياضية فة البداية فة فيم

ممعب كبير فة ذلؾ الوقت وكانت ت لمة وذل الحياكؿ الموجودة داخؿ الفيمؿ بالـ قاعات األلعاب 
تأررًا باليونانييف ، وتـ بناء أوؿ  Palaestreوصاةت المصارعة   Gymnasiumالرياضية 

نيروف رـ جاء بعد ذلؾ بناء المدرجات  صالة لأللعاب الرياضية الرومانية فة عحد اةمبراطور
 العمنقة التة أصبحت مراًة لمرروة والفوة الرومانية. 

مف أكرر المناطؽ الترفيحية الرومانية واألكرر  The Campus Martiusتعتبر منطفة 
مجموعة مف تماريؿ  Martiusويزيف مجمع  –شعبيا فة روما حيث يفع بالفرب مف نحر تيبر 

رة واألقواس واألعمدة واألروقة كما يضـ فيمؿ وقصور أللتضافة لفراء الدوؿ الرجاؿ المشحو 
األجنبية الذي لـ يلمح لحـ بدخوؿ مدينة روما ووو بمرابة ممعب لشباب روما حيث كانت تمارس 
ب  أنواع مختمفة مف الرياضات مرؿ المنكمة والمصارعة والففز والرمة ولـ تشارؾ الفتيات والنلاء 

 (15ل. األنشطة فة مرؿ وذل
 

 املهشات الرياضية الرومانية   3ب.

 Forumالفورم 

الفوـر عند الروماف عبارة عف ميداف فليح فة ولط المدينة ذات أومية ليالية 
وأقتصادية وأجتماعية ورياضية حيث كاف يوجد بروما عدة فروـ متشابح  فة ملاقطحا األففية 

 (7ل ومف اشحروا 
 Amphitheatres (12)املدرجات 

كاف الروماف اكرر اوتماما بتفديـ العروض الفتالية مف األوتماـ بالملابفات واةحداث 
الرياضية ومف أجؿ ذلؾ طورت أشكاؿ المدرجات الرومانية ةلتيعاب وذل العروض حيث يوجد 
نوعاف مف وذل المدرجات منحا لاحات ذات ملفط دا ري ولاحات ذات ملفط بيضاوي لأ مب 

انية ( محاطة بمدرجات جموس مرتفعة لتمكيف أكبر عدد ممكف مف المشجعيف المدرجات الروم
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مف الكممة النتينية التة تعنة "الرمؿ" أو  (arena)لرؤية جيدة ، حيث أشتؽ مصطمح لاحة 
"األرض الرممية"، فة اشارة الى طبفة مف الرماؿ التة كانت تنتشر عمى ملاحة النشاط ةمتصاص 

شكؿ العاـ لممدرجات الرومانية وو دمج ارنيف مف الملارح الرومانية الدـ الملكوب ، وكاف ال
 لتشكيؿ تكويف بيضاوي مهمؽ مما يعنة أف الملارح اليونانية ادت الة المدرجات الرومانية .

أعتمدت المدرجات الرومانية اةولة عمة المنحدرات الطبيعية لألرض لتجحيزوا بعدد  
المفاعد اةزمة ولكف مع كبر حجـ لعة المدرجات دفع الروماف لبناء منحدرات اصطناعية حوؿ 

 لاحة العرض انتفمت بعد ذلؾ الة المدف.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ًٍِضّاس عثاق اٌخCircus (21) 

كما أدي الملرح اليونانة الة المدرج الرومانة أدي مضمار لباؽ الخيؿ اليونانة 
Hippodrom    الة الليرؾ الرومانةCircus  حيث اتخذت لاحتحا ومدرجاتحا شكؿ حرؼU 

مع نحايات ملتفيمة تشكؿ مدخؿ حمبة اللباؽ ومربط الخيوؿ والعربات ، تـ الفصؿ بيف حارات 
، اما المفاعد  Spinaاةنطنؽ والعودة بجدار منخفض مزيف بالنفوش والتماريؿ عرفت بالـ 

فأرتفعت فة طبفات عمة طوؿ جانبيف حمبة اللباؽ وحوؿ نحايت  المنحنية فكانت المفاعد اللفمية 
ريبة مف حمبة اللباؽ مصنوعة مف الحجر ومخصصة لكبار الزوار واةمبراطور أما المفاعد الف

 Flaminiusالعموية مصنوعة مف الخشب ووناؾ عدة أمرمة عمة الليرؾ الرومانة مرؿ ليرؾ 

 أنواع المدرجات الرومانية  

 ِذسج اٌىىٌىسٍىَ 

Colosseum 

 

ِذسج وٍشٌٍىْ 

caerleon 

ِذسج تىِثً 

Pompeii 
ِذسج 

واٌٍاسي  

Cagliari 

ِذسجاخ 

 راخ

ِٕذذساخ 

ِذسجاخ ِثٍٕح ِٓ 

 اٌذجش

   ّذسجاخ اٌ

 اٌخشثٍح

 ِذسجاخ ِثٍٕح ِٓ

 اٌذجش واٌخشسأح

 (2بمخ   )
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 Maxentius (، ليرؾ ماكلنتيوس .9الذي شيد فة الفرف الرالث قبؿ الميند موضح بالشكؿ ل
لالفرف الرابع قبؿ   Maximus( ليرؾ ماكليموس  12ميندي( موضح بالشكؿ للالفرف الرابع ال

 .الميند(
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  (4)احلنامات الرومانية 

كانت الحمامات فة العنصر الرومانة مف أكرر المبانة الدالة عمة حضارة الروماف ووة 
الصورة الحفيفية لعاداتحـ وحبحـ لمحياة الصحية الرياضية فكانت مركز لمتدريب الرياضة 

 : والمحاضرات واألجتماعات الخاصة والعامة . وتتكوف الحمامات مف أجزاء ألالية وة
المبنة األلالة : ووو يتكوف مف بحو محاط بجميع العناصر المعمارية اةخري ويوجد فة  .1

 لمحمامات ووة :  الولط العناصر اةليالية
 . (Telpiderum) رفة المياة اللاخنة    -
 .    (Frigidarium ) رفة المياة الباردة  -
 حمامات البخار والتدليؾ .  -
 األلالة تفاـ في  المباريات الرياضية .فناء كبير فليح يحيط بالمبنة  .7
 مكتبات ، قاعات ،  رؼ خمع منبس وخزاف كبير لمميال يهذي الحمامات بالماء . .7

 
F,B   تىاتح- A  تىاتح ٌٍّشوثاخ- H   تىاتاخ تٍٓ اٌّماعذ واالتشاج - I  االتشاج 

 Flaminiusسياك ( : 9شكل )

  سيرك ماكسنتيوس (:10شكل )
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مجموعة كبيرة مف الحجرات والمحاؿ التجارية التة تحيط بالحمامات مف الخارج وتتخممحا  .7
 مداخؿ الحمامات.

o  (11) روما  –محامات نرانال 

ـ عمة حافة  712أجمؿ وأكبر الحمامات الرومانية، أنشأ فة عاـ تعتبر حمامات كراكن مف 
كما وو موضح   زا ر ملفط  األففة 19222ووو مخصص ليلع    (Avantine)تؿ األفنتيف 

ـ،  9,5قدـ و مبانة الحمامات مفامة عمة ارتفاع  1152( ملتطيؿ الشكؿ طول  17بالشكؿ ل
ـ و رفة  71ـ وارتفاعحا  77×  55,2ملاحتحا   Frigidariumويتكوف الحماـ مف  رفة باردة 

ـ يفصدوا الزوار بعد فرا حـ مف صالة  77ـ وارتفاعحا  75قطروا    caldariumلاخنة 
مجحزة مع مفاعد، ومفصورات  Apodyteriumو رؼ خمع المنبس   اةلعاب لدواف أجلامحـ 

لممارلة تدريبات  Palaestraلتخزيف المنبس اللباحيف' كما يحتوي عمة صالتيف لممصارعة 
، وفة الجح  الشمالية لممبنة  Gymnasiumوصالتيف لأللعاب الرياضية ,المصارعة والمنكمة 

ذات مرايا برونزية ةلتفباؿ أشعة الشمس مباشرة الة  Natationيوجد حماـ لباحة مكشوؼ 
وخصص الجدار حماـ اللباحة وتفع المكتبات عمى الجانبيف الشرقة والهربة مف مجمع الحماـ. 

 الشمالة بأكمم  مف المجمع إلى المحنت التجارية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كااكال لحبمابمات أفقي بمسق 

 شكل يوضح بمسااات الحاكة داخل الحبمام

 سوِا –دّاِاخ وشاوال  – ألطاع 

 سوِا –دّاِاخ وشاوال  – بلطاع 
  : حمام كراكال(11شكل )

 البمسق  االفقي
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 Mediaeval and afterالكروى الوسطي وما بعديا . 3

اجتاحت المليحية أرجاء أوروبا و تحوؿ تركيز المجتمع إلى الخنص الدينة،  كما تحوؿ 
الجحد المعماري فة بناء الكنا س بدة مف أماكف الترفي  و التلمية، ولـ يتـ إنشاء منعب رياضية 
كبير جديدة أو مدرجات لمفروف الخملة عشر التالية كما أصبحت المبانة الرياضية المورورة مف 
الحفبة الرومانية محممة وتـ تحويؿ البعض إلى التخدامات جديدة مرؿ األلواؽ أو الملاكف ، 

منزة وكنيلة  722تـ تحويم  إلى قمعة تحتوي عمة  Arlesعمى لبيؿ المراؿ، ، المدرج فة آرؿ 
 فة داخم  تـ ودـ العديد مف اآلخريف ببلاطة.

 عصر الهًضة . 4

خنؿ عصر النحضة وبعد، عفدت ملابفات ليرا عمى األقداـ أو ركوب لمخيؿ  فة مناطؽ 
مفتوحة أو لاحات المدينة، وأحيانا عمة ملارح مؤقتة أو أماكف مهطاة لمشخصيات الحامة  عمى 

ولكف لـ يتـ بناء صروح معمارية رياضية  دا مة عمى  - رار مضامير اللباؽ اليونانية اةولة  
 (17ل .اةوتماـ بالكنليكية والحندلة المعمارية لممنعب ومدرجات  الر ـ مف

 The nineteenth centuryالكرى التاسع عشر . 5

خناؿ الفرف الرامف العشر و التالع عشر تـ أنشاء الكرير مف حمبات مصارعة الريراف 
موضح   ”Maestranza de sevilla“حيث أتخذت ملاقطحا األففية شكؿ دا ري وأشحروا حمبة 

متفرج ويعمو ملتوي المدرجات الخمفية  17522ـ وتلع 1292( التة أنش ت عاـ 17بالشكؿ ل
رواؽ ذو أعمدة يهطة بعض صفوؼ المدرجات أما بالنلبة لمعناصر والخدمات توجد بالمبانة 

 (1ل .الخدمية الممحفة بحمبة المصارعة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لقطة منظورية لحلبة المصارعة        الرواق المغطي          مسقط أفقي للحلبة المصارعة
 تاأعلي المدرج

 : (12شكل )
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 املهشأت الرياضية  يف الكرى العشريو . 6

فة نحاية الفرف التالع عشر انعكس تطور العنقات األقتصادية والرفافية بيف الدوؿ عمة 
اتحاد رياضة دولة يحدد مفاييس المنعب فمـ تكف لممنشأت تطور الرياضة فتألس أوؿ 

الرياضية مواصفات محددة ورابتة بؿ اختمفت أبعادوا مف دولة الة أخري فكانت اللاحات الخنء 
والودياف الفديمة وشواطة األنحار والبحار وة المعروفة حيف ذاؾ ، حيث قاـ األتحاد الدولة 

ـ، وتنوعت  1899صر الحديث فة مدينة أرينا باليوناف بتنظيـ أوؿ ملابفة أولمبية فة الع
الملابفات فأقيمت دورات األلعاب األولمبية الشتوية واألفريفية واألليوية والعربية فأنشات مف أجؿ 
وذل الملابفات تجمعات رياضية خاصة تحتوي عمة أبنية متعددة تحتوي عمة أماكف ألقامة الوفود 

 (1ل .لت وذل التجمعات التطور التفنة الحاصؿ فة عالـ الحندلةالرياضية ومراكز اعنمية، وعك
 تطور الصاالت الرياضية املػطاة خالل الكرى العشريني 

اتخذت المنشات الرياضية المهطاة فة النصؼ الرانة مف الفرف العشريف أشكاة جديدة 
 –بيضاوية  –فة الملفط األففة لمبناء حيث أعتمدت فيحا عمة األشكاؿ المنحنية ل دا رية 

 –قشريات بيتونية  –اةوميميجة ( والتخدمت فة تهطيتحا الجمؿ األنشا ية الحديرة ل المعمفة 
اللطح الشبكة والفرا ة و يروا ( فخرجت عف الشكؿ التفميدي اللا د لممنشات الرياضية فة 
ة أواخر الفرف التالع عشر والنصؼ األوؿ مف الفرف العشريف ووو الشكؿ الملتطيؿ لمصال

  .المهطاة جمؿ إنشا ية مرؿ اإلطارات واألقواس المعدنية
فة ريالة  Dorton Arenaـ صمـ المعماري نوفيتلكة صالة رياضية 1957فة عاـ 

الوةيات المتحدة األمريكية(، وتعّد وذل الصالة أوؿ صالة رياضية فة  –ل وةية كارولينا الشمالية 
الجمؿ اإلنشا ية المعمفة عمى شكؿ لرج الحصاف.  العالـ لحا شكؿ بيضوي التخدمت فة تهطيتحا

خ صصت الصالة لممعارض والمباريات الرياضية، وتتلع مدرجاتحا لػخملة آةؼ متفرج ويمكف 
 زيادتحا أربعة آةؼ أخرى. 
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