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 ما قبل التاريخ المعماريةعصور  : تاريخ العمارة المباني السكنية

 لماذا نحتاج إلى المبنى؟ 
 :بصورة مبسطة ىوالجواب  

 :  لحماية انفسنا من
 الخ.... الحيوانات البرية   -العواصف والبرد   -المطر   -الرياح  
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 المباني السكنية
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 عصور ما قبل التاريخ المعمارية
العصر الحجري 
  تمثل في التطور المطرد   -العصر الحجري القديم

 لألدوات حجرية
  ( العصر الحجري األوسط)العصر الميزوليتي 
 ،يتميز بالتكيف مع حياة الصيد، وجمع الحبوب

 .واستخدام بيئة الغابات، البحيرة، وشاطئ البحر
  ( العصر الحجري الحديث)العصر الحجري الحديث 
تميز بتنمية الزراعة وصناعة األدوات الحجرية المصقولة. 
العصر البرونزي 
عصر الحديد 

 عصور ما قبل التاريخ المعمارية
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 المباني السكنية
عصور ما قبل التاريخ أىمية بما يختص  ُتظير بق ايا  

بالمف اىيم األثرية، ولكن قيمتيا المعمارية اق ل من  
 :ذلك بكثير وتتمثل

 Monoliths -كتل   -1
 Dolmens -الدولمينات   -2
 Tumuli -مدافن   -3
 Lake dwellings -مساكن البحيرات   -4
 Monoliths -كتل  -1

ىي الحجارة المنتصبة، والمعروفة في غرب فرنسا  
(  maen)كلمة  (. Meanhir) ”المنحر"باسم  

يعني اإلنتصاب،   (hir)تعني الحجر وال  
واإلرتف اع، مثل تلك التي في كرنك في بريتاني  

(Carnac in Brittany)، 
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 المباني السكنية
 Cromlechsو   Dolmens –الدولمينات   -2

= dol    الطاولة وال(maen)   =  حجر 
 :فيي مكونة من Cromlechsأما كلمة  
Crom =  منحنية + = Leac   المسطحالحجر 
ىو اسم يستخدم في بعض األحيان إلى  دولمن  

حجرين أو أكثر من ألحجارة المنتصبة وذلك لدعم  
 .  الحجارة أفقية الوضعية

استخدامو  يمكن    Cromlechفي حين أن مصطلح  
ُتغطى  المنتصبة، والتي  الحجارة  لثالثة أو أكثر من  

إنجلترا، ويلز،  بحجر مسطح، ىذا النموذج نجده في  
 .وشمال فرنسا، واليندايرلندا  

Stonehenge Cromlech 

Dolmen in der Nähe von Vinstrup, Nørhald, 
Dänemark 

غالبا ما تقف في   cromlechsالدولمينات أو  ىذه  
، أاللواح األفقيةاألوساط المقدسة ككتل ضخمة، تدعم  

أقيمت لعبادة الشمس  ستونينج، ويبدو أنيا  كما في  
 .مجموعات بشرية بدائيةقبل  من  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Stonehenge_Total.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Stendysse.jpg
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 المباني السكنية
 Tumuli -مدافن  -3

ربما كانت نماذج من األىرامات في مصر واألكواخ  
الشبيية بخاليا النحل في ويلز، كورنوال، اسكتلندا، 

 .وأيرلندا

Prehistoric structures beehive hut 

section of chambered burial mound 
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 المباني السكنية
 Lake dwellings -مساكن البحيرات   -4

تتألف من أكواخ خشبية بنيت على أكوام في الماء  
 .ىجوم االعداءللحماية من  


