العمارة ماقبل التارٌخ
عرفت الفترة التً سبقت اكتشاف الكتابة ،بعصور ماقبل التارٌخ
) (Prchistoric Periodsدامت فترة زمنٌة طوٌلة
امتدت من الحقب الجٌولوجً الرابع وحتى اكتشافه الكتابة فً األف
الرابع قبل المٌالد ،سجل فٌها اإلنسان تطوراً حضارٌا ً مهد الطرٌق
لنشوء وتطور الحضارة اإلنسانٌة فً العالم .قسمت هذه الفترة
الزمنٌة إلى ثال ث مراحل ريٌسٌة

العصر الحجري القدٌم(:(Paleolithic
ٌقسم هذا العصر إلى ثال ث فترات متمٌزة  ،سجل فً كل منها
اإلنسان تطوراً نحو األفضل
 استخدم المغاور والكهوف ملجؤ من الحٌوانات المفترسة وعواملالطبٌعة.
 قام بزخرفة جـدران مغاوره بالرسوم البسٌطة البدايٌة. توصل لمعالجة معمارٌة تتالءم مع مكتشفاته وحرصه على البقاء.دلت المكتشفات األثرٌة عن وجود العدٌد من المغاور والكهوف
المنتشرة فً أنحاء العالم ،ففً سورٌة نجد مغاور ٌبرود والدٌدرٌة،
الكهوف الدوارة بالقرب من تدمر ،حوض العاصً (وادي اللطامنة
) ،األناضول تنتشر المغاور فً انتالٌا
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) ،(Antaliaوفً فرنسا مغاور التامٌرا.
عثر فً المغاور على أدوات مصنوعة من األحجار (أوكٌسٌدٌان-
صوان)استخدمها فً حٌاته الٌومٌة.

العصر الحجري الوسٌط (:(Mesoolothic
امتازت هذه الفترة باكتشاف النار و بانتقال االنسان من اإلقامة داخل
المغاوروالكهوف إلى التمركز حول البحٌرات وضفاف األنهار،
سكن األكواخ المشٌـدة بؤعواد القصب بشكل مخروطً جدرانهامايلة نحو الداخل قلٌالً ٌ،غطٌها سقف مكون من أغصان الشجر ،أو
صنع مؤوى من جلود الحٌوانات ٌشبه الخٌام ،أو بقوا فً الكهوف
مع مع إجراء تعدٌالت تتناسب مع الظروف المستجدة ،وبالتالً
األكواخ – الخٌام –الكهوف فً األصول الثالثة األولى لمسكن
اإلنسان ،ومن هنا انطلقت العمارة.

شٌــد االنسان بٌته من أغصان األشجار على شكل هرمً -دايري
لقد دلت الحفرٌات فً وادي النطوفان فً فلسطٌن ،وفٌما بعد
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فً تل المرٌبط فً حوض الفرات على وجود القرى والتجمعات
البشرٌة ،أثبتت الدراسات أن قرٌة المرٌبط أقدم من قرٌة وادي
النطوفان ( األلف الثامن ق.م ).بٌنما المرٌب( األلف التاسع ق.م)
المرٌبط لم ٌتوصل اإلنسان إلى معرفة استخدام الحجارة فً األساس
وجدرانه كانت مبنٌة من الطٌن تدعمها أعواد القصب.
النطوفان استخدموا الحجارة فً األساسات.
وفً كال الموقعٌن تم رصد غرف دايرٌة واسعة ومستطٌلة الشكل.
أسلوب التسقٌف لم ٌكن معروف ،كما أن المداخل ومنافذ اإلنارة
بقٌت مجهولة .شملت منشآت تلك الفترة صروح تدفعنا إلى الدهشة
من قدرة اإلنسان بوسايله البسٌطة على بنايها منها

أوالً -الدولمن ( : (Dolmen
معناها المنضدة الحجرٌة  ،وهً مقابر مكونة من غرفة ٌتراوح
سطحها بٌن أربعة أمتر وسبعٌن متراً وارتفاعها بٌن متر وثالثة
أمتار ،لها مدخل مغلق بحجر ٌوجد فٌه ثقب صغٌر ،وهً مخصصة
على األغلب لزعٌم القبٌلة ،الركايز الحجرٌة موجودة فٌها لتوزٌع
الثقل.
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الدولمن ((Dolmen

ثانٌا ُ – الجروملش ( : (Gromleche
وهً حجارة مستدٌرة مكونة من أحجار تنتصب رأسٌا ً ٌجاور بعضها
البعض ،مع ترك فواصل ال تإثر على توازنها وقدرتها على تحمل
الضغط الناتج عن سقفها المكون من أحجار مرصوفة أفقٌا ً بجانب
بعضها البعض.

جروملش)(Gromlech
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ثالثا ً – المنهر))Menhir

إن المنهر لٌس تكوٌنا ً معمارٌاً ،وإنما كتلة حجرٌة ضخمة تنتصب
رأسٌا ً على شكل مسلة غٌر منتظمة الشكلٌ ،زٌن أحد وجوهها
صورة لشخص منفذة بالحفرٌ ،بلغ ارتفاعها حوالً  11م .وهً
تمثل نصبا ً تذكارٌا ًألحد الزعماء ،أو تعبٌراً عن رمز لحادثة معٌنة.

المنهر))Menhir
ومسٌرة اإلنسان نحو التقدم لٌدخل مرحلة هامة أخرى بعد اكتشافه
لصناعة الفخار وانتقل إلى مرحلة العصر الحجري الحدٌ ث.
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العصر الحجري الحدٌ ث (:(Neolithic
دلت التنقٌبات األثرٌة فً تل الرماد فً قطنا بالقرب من دمشق ،وفً
المرٌبط فً حوض الفرات  ،وفً مواقع عدٌدة فً األناضول
(هامٌالر) وشتال هٌوك وغٌرها أن اإلنسان فً تلك الفترة عرف
التشكٌل المعماري الداخلً للمنزل ،وصمم الغرف على أساس
الوظٌفة التً تإدٌها.
بنى بٌته على أساس من الحجارة
جعل له باب ريٌسً ٌإدي إلى داخل المنزل
ضم منزله غرفة لإلقامة جهزها بمصاطب طٌنٌة للنوم
المطبخ وٌضم الموقد
أحاط قراه باألسوار ذات الجدران السمٌكة
جعل السور مالمسا ًللبٌوت لتكون بمثابة جدران استنادٌة
كانت األسطح المستوٌة بمثابة أبراج دفاعٌة ،ومنها مايلة وذلك
حسب ظروف المناخ.

تل المرٌبط ( الرقة) – حوض الفرات-سورٌة
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تخطٌطا ً لمجتمع القرٌة الزراعٌة الصغٌرة -قرٌة شتال هٌوك

تشكٌل دوٌالت وممالك واسعة – رافقها تطور كبٌر فً مجال
SHATAL HOYUKالعمارة
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انتقل االنسان لبناء المبانً التً تإدي كل منها وظٌفة خاصة بها
لم ٌعد المنزل ٌشكل المؤوى والمعبد معا ً -شتال هٌوكوفً مسٌرة اإلنسان نحو التقدم والتطور تجاوز العصر الحجري
الحدٌ ث لٌدخل مرحلة جدٌدة ظهر فٌها استخدام المعدن بشكل
واضح ،كان استعمال النحاس هو أول استعمال للمعدن ،تاله الذهب
والفضة ،ثم القصدٌر الذي تم مزجه مع النحاس لٌحصل على معدن
البرونز ،وبوصوله إلنتاج معدن البرونز ،الذي كان فً وادي النٌل
وبالد الشام والرافدٌن دخل العالم آنذاك مرحلة جدٌدة عرفت بمرحلة
عصر البرونز.
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العصر البرونزي )(Pronz Age
ٌنقسم إلى ثالثة مراحل ،انتقل إلى بناء المبانً التً تإدي كل منها
وظٌفة خاصة بها ،لم ٌعد المنزل هو المعبد والمؤوى ،ظهرت
عالقات اجتماعٌة جدٌدة أدت إلى بروز ظاهرة الدولة أو الحكم الذي
ٌقوم على تنظٌم الحٌاة االجتماعٌة واالقتصادٌة والعسكرٌة ،األمر
الذي استدعى وجود منشآت تساعد على أداء هذه الوظٌفة ،وتجلى
ذلك فً إنشاء القصور الملكٌة أٌضا ً.
باإلضافة إلى ظهور العمارة الدٌنٌة التً نتجت عن المفاهٌم الدٌنٌة
والتً حازت على اهتمام شعوب األرض.
فً هذا العصر تم اكتشاف الكتابة التً وضعت حداً فاصالً إلى
عصور ماقبل التارٌخ و دراسة الترا ث المعماري لهذه المرحلة
سنتطرق إلى دراسة العمارة فً مصر ( الحضارة الفرعونٌة)
بالد مابٌن النهرٌن ( الحضارة الرافدٌة )وغٌرها .
أما السإال الذي ٌطرح نفسه حول طرٌقة اإلنشاء التً استخدمها
اإلنسان الحجري.

طرٌقة اإلنشاء
مما الشك فبه أن طرق اإلنشاء فً العصور الحجرٌة كانت بسٌطة
والسٌما األدوات المستخدمة كانت ال تخرج عن نطاق األدوات
الحجرٌة كالفؤس واالزمٌل والمنشار التً ٌصعب بواسطتها تشذٌب
الحجار ونحتها وتكسٌرها ،استطاع نقل الكتل الحجرٌة الضخمة
بواسطة فرق من العدٌد من الرجال ،أو بطرٌقة النقل على منحدرات
متتابعة تهٌؤ خصٌصا ً لهذه المهمة.
هذا بالنسبة للنقل أما بالنسبة لإلنشاء ،كان ٌرفع األحجار وٌرصها
لتكون بمثابة نقاط ارتكاز للمبنى ،ثم تدفن جمٌعها وتردم بالتراب أو
الرمل وتوضع على االرتكازات وبعدها ٌتم إزالة تراب الردم حول
االرتكازات بالقدر الذي ال ٌإثر علٌها.
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