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 :ملخص

باول  ايتن والدرالبحث  تحوالاسة  تصميم  لتحليل  خالالعرالمسكن  ات  ما ل  قي  )  الفترة  -1980بين 

ذج ا سة نمالتحليلي لدرالوصفي  المنهج  ا  اسية، معتمدالة دراوة حالسماد وامدينتي بغد  ام( متخذ2020

والمساميم  اتص للوصول  استقرالالمنهج  اكن  وميدادر  إجراءل  ئج. من خالالنتا  إلى ئي  مكتبية  نية اسة 

و تناللمدينتين،  بين  المقاولت  التي  قبل  المسارنة  )اكن  وخال1990-1980لحرب  لحرب ال  م( 

 .هنالرالوقت ام( حتى 2010-1990ر )الحصاو

بسبب  ات  لتحوالا  إلىوللوصول   حدثت  والتي  في  الحصالحرب  تم  ار  بين امق  إجراءلمدينتين،  رنة 

 :نب تشملالمدينتين ومن عدة جواكن امس

 .غالفرالكتلة وات ونسبة احالمسا ▪

 .لتوجيها ▪

 .خليةالدالمسكن ا فراغات ▪

 .رجيةالخ ا فراغاتلا ▪

 .رجيالخالتشكيل ات واجهالوا ▪

ل فترة خال  اص بهانمط مسكن خ  تي بغداد والسماوةمدينمن  ن لكل  أ رنة،  المقا ل  لتوصل من خالاتم  

 حداثألاحقة بسبب  لالات  الفترافي    األفكاردئ والمبا ميم في  التصابه  ا ت تتشأبد  ات، ثم تدريجيانينيالثما

بين  الهجرة  او  حدثتي  تلا نت  إلىلبحث  المدن. توصل  الكبيرة  في كون  امجموعة  تتلخص   أحداثئج 

قد  الفترة  ا   أكثر ميم  التصانت  ا لمدينتين، حيث كالمسكن في  اثرت بشكل كبير على تصميم  ألمدروسة 
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لعشرين،  احد و الوالقرن  اية  ات وبدالتسعيني اغير مستقرة في    تصبحأثم    ،الثمانينياتفي فترة    اراستقرا

 .)فترة الحصار( بقةالسالفترة امن  اراستقرا أكثرلذي هو الي والحالنمط ا إلى وصوال
 

 

 قي العرالمسكن ات تحوال -المسكن العراقي  - لمسكناتصميم  حية:المفتات الكلما

 

 

 :لمقدمةا .1

تحوالإ           تحوالالعرالمسكن  ا ت  ن  تكن  لم  ثقي  بنمط  تسير  طبيعية  متات  بتغير أ بت  ثرة 

 التي شهدها   حداثألاب  اوثيق  اطارتبامرتبطة    أيضانت  الزمن فقط، بل كامل  ات وعواجاحتيالا

في  العرا عملية  األخيرة لعقود  ا ق  توصلت  وقد  الا   إلىلبحث  ا.  درت  نه  قد رصدت اسا وجد  ت 

ت عبر هذه  لتحوالاية تتبع تلك  أهملذي يؤكد  امر  ألالمسكن،  ات  على تحوال   حداثألاثير تلك  أت

 .وة السما د وا قي وذلك في مدينتي بغدالعرا لمسكن المختلفة على  ا  اتهاثير ألزمنية لرصد تالفترة  ا

د  لبالا ق، بسبب ظروف  العراريخ  التي مرت على تات  الفتراصعب  أت من  ايلتسعيناتعد فترة  

 13ستمر  ا لذي  اق و العرار على  ا من حص  اعقبهأ  ام( وم1990نية  الثالخليج  الحرب )حرب  او

وقد   هذه  أسنة.  على  ا ثرت  كبير  بشكل  فالظروف  قبل  المسكن،  عن المسكن  يختلف  لحرب 

 هن.  الرا لوقت المسكن في اهو مختلف عن   أيضار والحصا لحرب وال فترة  لمسكن خالا

نلخص  أيمكن   والسبعينيا فترة    أحداث  أهم ن  من  انينيالثمات  مالقرن  ات  )فترة  قبل   العشرين 

شركة  أتبب(  لحر ا عالعرا لنفط  اميم  في حدوث    م1972م  اقية  ساهمت  دية  ا قتصاتنمية  والتي 

 أعلنتلتعليم حيث  ار  ازدهاو  ،لنفطا  أسعارلذي حدث في  اع  ارتفالاق بسبب  العراسعة في  او

عامنظمة   ب1977م  اليونسكو  في  ا ن  أم  يضأ ق  العرالتعليم  في  ا هي  اصبح  لدول التعليم 

طق المناتحديث  واهتم ب  م 1979سنة    الحكم رسميا م حسين  الرئيس صد اتولى  ثم    .فيةاسكندنالا

وا في  الريفية  وميكنة  العرالقرى  تعاقإو  عةالزراق،  زراونيامة  عام    .عيةات  م  1980وفي 

ت ا لتسعينيافترة    أحداث  أهم اما   .[4]  ، [3]  ،[ 2]  ،[1]  .ناير اق والعراى بين  األوللخليج  احرب  نشبت  

عا لقرن  امن   حتى  )فترة  2010م  العشرين  وام  ب   ر(الحصالحرب    لخليج ا حرب    قيام تمثلت 

لغزو ام نتيجة  1990م  اق عالعرالدولي على  ا ر  الحصاو  ،م 1990لكويت سنة  ا ل  حتالانية وا لثا

والعرا للكويت،  على    اماع  13ستمر  ا لذي  ا قي  عقوبا قراونص  خاقتصات  ار  على ادية  نقة 

قيالعرا لتجبر  على  انذآدته  ا ق  من  ا ب  انسحالاك  تم    .لكويتالفوري  والحصار  الحرب  نتيجة 

وتر اد  اقتصاتدمير   وا لمستوى  اجع  البلد  وزيا لصحي  نسب  التعليمي  نقص الوفيادة  بسبب  ت 

والغذ ا مصالبنى  اتدمير  و  ،ءالدو اء  من  ومصالتحتية  ومحطانع  ومحطافي  توليد  ه  الميات  ات 

بسبب    رالحصا   ىانتهقوات الغزو األمريكي إلى العراق و  لتم دخ2003وفي عام    .ريالمجاو

يد    لحكم ا ط  وسق تجانفتا  رافقه  ،األمريكيلغزو  ا على  جنبية أل ائع  ا لبضار  انتشا وكبير  ري  اح 

د  المحلي لموا  اإلنتاجن(  اضعف )فقدو  ركالجما ب  ابسبب غي  األسواقلمستورد في  ا  األثاثو

  إلىء بشكل كبير ) البناد  امو  أسعارع  ارتفا  إلى  أدى  ابوق، ممالطاد كالمواء بعض  استثناء بالبنا

لكونهالقرن  امن    األخيرة لعقود  ا  أسعارف  اضعا خ  ا لعشرين(  من  كما   .لدولةارج  اتستورد 

الفترة   هذه  ودخول  التطور  ا ية  ا بدومثلت  و التلفا   أجهزة لتكنولوجي  ئية  الفضا ت  القنواز 
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ثقا ع  طالاو  نترنتالاو على  والمجا لدول  ا ت  افالمجتمع  واورة  معيشتهم  في   ساهم لذي  ا سلوب 

 [6] ، [5]  ،[2]  ،[1]. اقي عمومالعرالمجتمع ا هيم الكثير من مفاتغير 

)ال  أحداث  أهم اما   )2020-2011فترة  ب  هن( الرا لوضع  ا م(   األمريكي لغزو  ا ب  انسحا تتمثل 

ية بسبب ضعف  الحما ئر للحصول على  العشا لمجتمع على  ا د  اعتماو   م 2011م  ائي عابشكل نه

لي ا لتا، وبالفصل وغيرهائرية كالعش انين  القوات و اد العار  انتشا  إلى  أدى   انون، ممالقا لدولة وا

عش في انتشر تنظيم د ام    2014وفي عام    .لمجتمعا ت  اجميع طبقئري على  العشا م  ا لنظاهيمنة  

لريف  ا لمدن وبين  ات وافظالمحالهجرة بين  انت تمنع  التي كانين  ا لقوابعض    إلغاءوتم    قالعرا

 إلىعية  الزرا ضي  ا رألالكثير من  اتحول  و  ،د ت من جديائيالعشوا ر  انتشا   إلى  أدى  المدينة مماو

تنظيم  ق من العراتحرير  . وتم لدولةا  إهمالدي للريف واقتصالاقع الواسكنية بسبب تدني    أحياء

 م. 2017م اعش عاد

 

 :ليةاشكإلا .1-1

لتحوالا لية  اشكإل اتتمثل   علمي  رصد  وجود  عدم  في  تصميم  لبحثية  في العرالمسكن  ا ت  قي 

من    اوم  األخيرة ربعة  ألالعقود  ا و  أحداثشهدته  تصميم  أوحروب،  على  ذلك  لمسكن اثر 

 قي. العرا

 
 

 :سةالدرا لهدف من ا. 1-2

لفترة  ال  صة خالاقي وبخالعرالمسكن  ا سي للبحث في رصد تطور تصميم  اسأل الهدف  ايتمثل  

 .وة السما د واقي في مدينتي بغد العرالمسكن ا بين تصميم  ارنة ما سة مقا ل درخال لمذكورة منا

 :ليةالتام اقسألا  إلىلبحث  اوينقسم  

 .لمدروسةا ت الفتر ال  لتي حصلت خالا  حداثأل ا أهم ول  المقدمة: وتتنا :والا

 .م(1990-1980لحرب )اقي قبل العرالمسكن ا مح تصميم مال :انياث

 .م(2010-1990ر )الحصالحرب وبعد  ال قي خالالعرالمسكن ا مح تصميم مال :الثاث

 .م(2020 – 2011م )اع األمريكيلغزو اب  انسحاقي بعد  العرا لمسكن ا مح تصميم مال :ابعار

 . وة السماد و اقي في مدينتي بغد العرالمسكن ارنة بين تصميم امق تم عمل :امساخ

 النتائج العامة والدروس المستخلصة.  سادسا:

 التوصيات.   سابعا:
 

 :لبحثامنهجية . 1-3

لدرالوصفي  المنهج  البحث  اعتمد  ا نما لتحليلي  تصاسة  والمسا ميم  اذج  ئي  استقر الالمنهج  اكن 

رصد  ا نت  إلىللوصول   تصميم  لتحوالائج  فى  بغدا ت  مدينتي  في  وا لمسكن  كمنطقة السماد  وة 

لمدروسة اكن  المساط  انمأ م(، حيث تم تقسيم  2020-1980لفترة بين )ال  وذلك خال  ،سةاللدر 

 :يحل وهاث مرثال إلىلزمنية  ا ت الفتر اعلى حسب 

 م( 1990-1980ى )األول ▪

 م( 2010-1990)نية ا لثا ▪
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 م(  2020-2011لثة )ا لثا ▪

بين  المقالتحليل  ا سلوب  البحث  ا عتمد  اثم   على  لثال احل  المر ارن  للوقوف  مدينة  لكل  برز أ ث 

 لمدينتين. ا ت رنة بين تحوالالمقالمدينة، ومن ثم  المسكن في تلك ا ت تصميم تحوال

 
 

 :سةالدر ات  ادوأ. 1-4

 :ت علىالمعلوما لبحث في طريقة جمع اعتمد  ا

باسة  الدرا -1 وذلك  على  اعتمالا لمكتبية  وا لمصا د  وادر  تن ا بقة  ا لسا ت  اسا لدرالكتب  ولت التي 

 .لموضوعا

 كن.التوثيق للمسا هدة والمشا لرصد وال نية من خالا لميداسة  الدرا -2

 

ا
ر  

و
ح

لم
 

ول 
أل
ا

 

 لمدروسة اث لثال احل المرال لتي حصلت خال ا حداثألا أهم ن ا لعنوا

 وصفي تحليليمنهج  لمتبعة المنهجية ا

 سة مكتبية ادر سة الدرا ت ا دوأ

ا
ور 

ح
لم

 

ا
الث

ي 
ن

 

 ن ا لعنوا
-1980لحرب )المسكن قبل اتصميم 

 .دام( في مدينة بغد1990

لحرب  المسكن قبل اتصميم 

م( في مدينة 1980-1990)

 . وةالسما

 منهج استقرائي ،منهج وصفي تحليلي لمتبعة المنهجية ا
منهج   ،منهج وصفي تحليلي

 استقرائي

 نية اسة ميدادر سة مكتبية ادر سة الدرا ت ا دوأ

ا
ور 

ح
لم

 

ا
ا لث

ث 
ل

 

 

 ن ا لعنوا

لحرب وبعد  ال لمسكن خالاتصميم 

في مدينة   (م2010-1990ر )الحصا

 .دابغد

لحرب وبعد  ال لمسكن خالاتصميم 

في   (م2010-1990ر )الحصا

 . وةالسمامدينة 

 منهج استقرائي ،منهج وصفي تحليلي لمتبعة المنهجية ا
منهج   ،منهج وصفي تحليلي

 استقرائي

 نية اسة ميدادر سة مكتبية ادر سة الدرا ت ا دوأ
ا

ور 
ح

لم
 

ا
الر

ع 
ب

 
 

 ن ا لعنوا

لغزو  اب انسحالمسكن بعد اتصميم 

م( في 2020- 2011) األمريكي

 .دامدينة بغد

لغزو  اب انسحالمسكن بعد اتصميم 

م( في 2020- 2011) األمريكي

 . وةالسمامدينة 

 منهج استقرائي ،منهج وصفي تحليلي لمتبعة المنهجية ا
منهج   ،منهج وصفي تحليلي

 استقرائي

 نية اسة ميدادر سة مكتبية ادر سة الدرا ت ا دوأ

ور 
ح

لم
ا

 

ام 
خ

ال

س 
 

 . مقارنة تصميم المسكن بين بغداد والسماوة العنوان 

 اسلوب تحليل مقارن  المنهجية المتبعة 

ور 
ح

لم
ا

 

اد 
س

ال

س 
 

 النتائج  العنوان 

 منهج استقرائي  المنهجية المتبعة 

ور 
ح

لم
ا

 

ع 
اب

س
ال

 

 التوصيات 

 لبحث.المتبعة في اسة الدرات ادوألمنهجية وا(: 1لشكل )ا
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 :لبحثا ق انط. 1-5

 . لمتوسطا لدخل المسكن لذوي  ارة  اعملنوعي: ا ق ا لنطا

 . م(2020-1980)ني: الزما ق ا لنطا

  اسياية سي أهم  كثرألالدولة واصمة  ا د عا ن بغداوة. حيث  السماد وا مدينتي بغدني:  المك اق  ا لنطا

تا  أكثرو   اديا قتصاو فيه  حداثألاب  اثر ألمدن  فهي السما   امأن.  اسكإلاط  انمأ معظم    اوتتمثل  وة 

فهي نموذج    اعياجتما و  اديا قتصاو  اسيا د سيانمط يختلف عن بغد   اقليم حدودي، ولهاخل  امدينة د 

 دية. اقتصالاعية واجتمالاخية وا لمنا  اتهابه سمالتي تتشاق والعرا خل المدن د العديد من ايمثل 

 
 

 م(: 1990-1980لحرب )اقي قبل العرالمسكن اتصميم  .2

عن   افيم يتم عرض  هذه  لمسكن خالاصر  ايلي سوف  وهي  ال  سبقت حرب ا لفترة  الفترة  لتي 

 ر. استقرا نت تمثل فترة التي كار والحصا نية والثالخليج  ا

 

 د: المسكن في مدينة بغدا. تصميم  2-1

تحليل يلي    ات(، وفيمايلستينات وايلخمسين ا بقة )فترة  ا لساللمرحلة    اراستمرالمرحلة تمثل  ا هذه  

 د: ا لمسكن في مدينة بغدا  ذجالبعض نم

 
 

ط:  األوللنموذج  ا.  2-1-1 من  مؤلف  مسكن  عن  ا ص  فقط  أرضيبق  انموذج  لمؤسسة ادر 

 : (2لشكل )ا. تاسالدر التصميم وائرة اد  -ناسكمة لإلالعا

للمسكناة  حامسلا )12×30)  بأبعاد(  2م 156.50)  لكلية  من  2م 139م(،  مبنية  ا لمسا(  حة 

فقط يحوي مدخل رئيسي وموزع يربط   أرضيبق  المسكن من طا  يتألف ( مفتوحة.2م 17.5و)

ص  ام مسال  استقبا لة  ا بين  بحم2م 12.5)  احتهالضيوف  ملحقة  )ا(  وغرفة  2م2م  لمعيشة ا( 

 رجية. ا لخا لحديقة ا( و2م18حة )ابمس

بمس  اكم رئيسية  نوم  غرفة  )اويحوي  بحم2م15حة  ملحقة  بمسا(  )ام  نوم  2م 4حة  وغرفة   )

)ابمس بمس2م 11.5حة  ومطبخ  )ا(  مس2م 14حة  بمخزن  ملحق  )ا(  في ا  (.2م 3.5حته  عتمد 

ل استقب الة  ا، فيتدرج من صراغ لفا ذلك    اجهالذي يحتالخصوصية  ار  اعلى مقد   فراغاتلاتوزيع  

 [ 1]صةا لخا   فراغاتل ا( ثم  [1]صا لخالمطبخ )شبه  المعيشة واغرفة    إلى(  [1]م ا لعالضيوف )شبه  ا

وحمابغرفتي    ةمتمثل مستوى    امأ  .اتهامالنوم  تم  الخالتشكيل  اعلى  صر  ا لعنا م  ا ستخدا رجي 

طة ا لبسا  إلىصر يميل  اسلوب معا ت ولكن بالمشربيالعقود والتقليدية كا لبيوت  ا ة من  المستوحا

بحيث يكون له    األرضخير من قطعة  ألالنصف  افي    انبياج  المسكن موقعا  يأخذ   .لتعقيداوعدم  

وباجهاو  3 على  الي  ا لتات  تهويته  في  نوالخاعتمد  )جميع  على   فراغاتل افذ  ارج  مطلة 

 رج(. الخا
 

 
 المقصود بمصطلح "الفراغات شبه العامة": هي فراغات المسكن التي يسمح للضيوف بدخولها.  مالحظة: ]1[

 أما مصطلح "الفراغات شبه الخاصة": هي الفراغات التي تستخدم من قبل الساكنين ويمكن للضيوف رؤيتها. 

 بدخولها من قبل الضيوف. أما "الفراغات الخاصة": هي الفراغات الخاصة بالساكنين فقط وال يسمح 
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جهة  ارسم توضيحي لو -ج غ ا لفرا لكتلة وا  -ب لمسكن ا ت اتصميم  -ا

 لمسكن ا

 [7] تاسالدرالتصميم وائرة اد -ناسكمة لإلالعالمؤسسة ادر عن احد صا بق وا(: نموذج مسكن بط2لشكل )ا
 

 

مسكن    ني:الثالنموذج  ا.  2-1-2 طنموذج  من  عن  اصبقين  امؤلف  مة  العا لمؤسسة  ا در 

 :(3لشكل )ا  تاسالدر التصميم وا ئرة اد  -ناسكلإل

 ياألرض بق  الطابقين حيث يحوي  اط  من  يتألفم(،  30×12)  بأبعاد  (2م 186.5)حته  اتبلغ مس

مسا تبلغ  )ا لذي  غرفة  2م 86.5حته  )ابمس  ل/معيشةاستقبا(  بحم  (2م 24حة  بمساملحقة  حة ا م 

)ابمسومطبخ  (  2م 3.5) و2م 12حة  رئيسية(  نوم  )ابمس  غرفة  حم  (2م12حة  حة ابمس   مامع 

بمسمن    يتألف  األولبق  الطا   امأ،  (2م 3.5) نوم  )ا غرفتي  بمس 2م 12حة  نوم  وغرفة  حة ا( 

 .(2م3.5حة )ابمس ماحم( و2م 16)

منتلمسكن  ا في    فراغاتلا توزيع   متمثلالعا   شبه  تدرج   لمعيشة ا/لضيوفال  استقبا لة  ابص  ةم 

لنوم في ا  ةبغرف  ةمتمثل  ةصالخا  فراغاتاللمطبخ ثم  اب  ةص متمثلا خلا شبه    إلىمية  امألالحديقة  او

لتهوية وموقع ارجي و الخا لتشكيل  ا  .لنوم ا جد بقية غرف  اتتو  األولبق  ا لطاوفي    ،لتصميماية  انه

 بق. السالنموذج  ايشبه  األرضلمسكن في قطعة ا
 

   
لكتلة  انسبة  -ب لمسكن ات اتصميم -ا

 غ الفراو

 لمسكن اجهة ا رسم توضيحي لو -ج

 [ 7] تاسالدرالتصميم وائرة اد -ناسكمة لإلالعالمؤسسة ادر عن ابقين صا(: نموذج مسكن ط3لشكل )ا
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 : [9] ،[ 8] ،[7] لفترةاد لهذه  ا لمسكن في بغدامح تصميم  . مال2-1-3

معالم المسكن الرئيسية من فراغات تتوزع على ثالث مجاميع هي: الفراغات شبه العامة  ▪

كالفراغات شبه  و  ،لحديقة الضيوف وال  استقباغرفة  ك ثم المطبخ وغرفة  االخاصة  لمعيشة 

ك الخاصة  واغرف  الفراغات  الفراغات    ت.امالحمالنوم  من  األرضي  الطابق  يتألف  حيث 

متسلسل من شبه العام  شبه العامة وشبه الخاصة والخاصة يتم توزيعها على المسقط بشكل  

بينما يتألف الطابق األول   ،في مقدمة المسكن إلى شبه الخاص ثم الخاص في أخر المسكن

 من فراغات خاصة فقط. 

بحديقة  اهتما ▪ كبير  و ام  فيهاسأ جزء    ارهاعتبالمسكن  وتكوينه   سي  هيئته  حيث    ،تؤثر على 

الثالث الجوانب  بهذه  الجيران  وجود  بسبب  وذلك  جوانب  ثالث  من  بالمسكن  مع    ، تحيط 

ربط  امح مع  الدا  فراغاتلا ولة  للمسكن  طريقلحديقة  ا خلية  نواستخد ا   عن  كبيرة  ام  و  أفذ 

 خلية. ائق د ا حد

يكون أما بشكل بروز كتلي أو مظلة أو عدد من الدرجات    ، وجود تعريف لمدخل المسكن ▪

 أو ممر يؤدي إليه. 

هذه  امس ▪ كا كن  ذالفترة  متعدد    ونت  ك  ،ت اهاتجالاتوجيه  نواحيث  شبه    فراغاتل افذ  انت 

نت تطل اصة فكالخا  فراغاتل ا   امأ  ،ميةامألالمسكن  اصة تفتح على حديقة  ا لخامة وشبه  العا

   خلي صغير(.ا ء دالمنور )فنا لخلفية والمسكن ا على حديقة 

بدت  اجها لوا  امأ ▪ هذه  ايا شهدت  تطورات  ذ  ا مؤثر   المرحلة  مسكن  تصميم  هوية   وفي 

ولكن  اعر باقية،  واتسم  في  اة  الالمغالتكلف  مفرداستخد ا لشكلية  ري المعما ث  ا لترات  ام 

  إلضافة با  .ح شبكيةالوألشمسية وا ت  اسر الكاو  لعقوداو  المشربيةت كاجهالو افي    اوخصوص

كاني  ا نسالاس  المقيان  أ  إلى سالذي  مس  ائدان  بد ا لسا لمرحلةاكن  افي  ر  انحسالاب  أبقة 

نبي في اموقع ج  يأخذلمسكن  ا. وبسبب كون  سالمقياضحة بامة واستبدل بضخا، وا تدريجي

 ت. اجهاو 3يكون للمسكن  األرضمركز قطعة 
 

   
خلي  ا لدا لتصميم ا  -ب لمسكن ا جهة او -ا

 للمدخل 

 [10] م1972درجي الجا ةحمود تصميم رفعج ا لحار هديب ا د(: 4لشكل )ا

 

 وة: السمالمسكن في مدينة ا. تصميم  2-2

كنين  السا ت  ائم متطلبليال   ،بقةا لساط  انمكن يعد تطوير لألالمسانتشر نوع من  ا لفترة  ال هذه  خال

ومالاك وغيرهالمنائمة  لخصوصية  هذأيمكن    ،اخ  على  نطلق  من  ا  ان  بمسكن النوع  لمسكن 

   لمتعددة.السطوح  ا
 

ن  :األوللنموذج  ا.  2-2-1 منطقة  امسكن  في  مدينة  الغربي  ا)  األوللغربي  اصية  لجديد(، 

 : (5لشكل )اوة.  السما
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لمسكن احب  ان يمثل نقطة مميزة لصالذي كاطع طريقين والمسكن بموقعه على تقا  ا يتميز هذ

جهتين اسيكون له و  المسكن بموقعه هذان  أل  ،على قليال أوسعره يكون    أكثرويكون مرغوب  

وتهوية  التاوب توجيه  للألي  عكس    فراغاتفضل  ك  ،بقة السات  الفتراعلى  مسكن احيث  ن 

 رع. الشالمسكن في منتصف املة امل معاصية يعا لنا

)احة  امس األرضي    ، (م 12×10)  بأبعاد(  2م120لمسكن  مدخلين    يحوي  للمسكنالطابق 

غرفة    حدهماأ طريق  وال  استقبا عن  مسالضيوف  خ2م16.5)  احتهالتي  ويكون  ص ا( 

د  ا لبالضيوف غاب وال  استقبا عند    اعد  ائما )مغلق  يكون عن طريق  آلالضيوف(،  لمطبخ  ا خر 

 سرة.أل اليومية من قبل رب ات ا جالحا( وذلك لسهولة وسرعة توصيل 2م 14حته )الذي مساو

بسيط  اخ   فراغ  أيضالمسكن  ايحتوي   طرجي  من  موقعه  [2] رمةامؤلف  صغيرة  في   اوحديقة 

عليهامقدمة   وتفتح  و ال  استقبافذ غرفة  انو   المسكن  ترك  الضيوف  لمسكن ا نب  ا ج  إلىلمطبخ. 

( عرضه  غرفة  1.5-1ممر  تهوية  لغرض  مسا لنوم  ام(  تبلغ  الحما  امأ  ،(2م16)  احتهالتي  م 

 .(2م 3.5حته )الذي مساص به وا( يطل على منور خ2م5حته )امس

و  يتألف  األولبق  الطااما   نوم  غرفة  بمسامن  )ا حدة  وحم2م 16حة  بمسا(  )ام  وتم  2م 5حة   )

)با ل  استبد ا به (terrace) و شرفةألكون( بسطح  الشرفة  م(  2.5-2)  اعهارتفان  اجدر  اتحيط 

   .لخصوصيةا عي الدو

للمسكن يكون بشكل متدرج  الخالتشكيل  ا )أرجي  م بعض استخد ا( مع  zigguratشبه بزقورة 

 لشمسية. ات  اسرالكا ت والبروزالعقود و الزخرفية كاصر ا لعنا

 

   
 غ ا لفرا لكتلة وا نسبة  -ج األول بق الط اتصميم  -ب ي األرضبق  الطا تصميم  -ا

  
 لمسكن ا جهة او -ـ ه سي للمسكن امقطع ر -د

م 1980م اوة عالسمالجديد(، مدينة الغربي ا)  األوللغربي ا(: مسكن في منطقة 5لشكل )ا  

 حثين( الب المصدر: تصوير ا)
 

 
 وجدر تا لجدا من    بعة فتكون مفتوحة وبدالالر الجهة  ا امأت، اثة جهلمغلق من ثالا فراغلا نت تطلق على  اك  ةقية قديمارمة: كلمة عراط  ]2[

لوقت  ا   في  امأ. احتهاليه مسإلمفتوحة نحوه وتضيف  ا اجهتهاء، وتتجه والفنا ف  اطر أ حدى  إدة  ارمة عالطا فعة للسقف حيث تحتل  اعمدة رأ

 رة.  السيا و على موقف ألمدخل ا لذي يقع قبل ارجي للمسكن وا لخا  فراغل ارمة يطلق على  الطا صبح مفهوم أهن الر ا
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منطقة    ني:الث ا لنموذج  ا.  2-2-2 في  مدينة  الثالغربي  امسكن  لشكل ام.  1980وة  السماني، 

(6:) 

هذ  قطعة  ا  ايتميز  بشكل  المنتظمةرضه  ألمسكن  ويحغير  ج  [2]  بطارمةط  ا ،  على  نبه  اويوجد 

شبه  إلى م  العا )من شبه  فراغاتلابوجود تدرج في توزيع   أيضا  الطابق األرضي   يتميز حديقة.  

( 2م44لمسكن )احة في  اكبر مسألضيوف تمثل  ا ل  استقبا لة  ابص  أص(، يبد الخا  إلىص ثم  الخا

 (. 2م1.5حته )اج مسالسيارجي ملتصق بام خابحموتلحق  

يكون  ا   إلىلدخول  ا غرفة    امالمسكن  طريق  مساعن  طريق  أ(  2م 18)  احتهالمعيشة  عن  و 

مسا )المطبخ  يحوي  2م 22حته  منهم  ياألرضبق  ا لطا(.  كل  نوم  )ابمس  اغرفتي  (  2م 12حة 

 (. 2م 5حة )ام بمساوحم

م فتتم  الحما   امأ(،  2م 3حة )المسكن بمساية  ال منور صغير في نهلنوم تتم من خال اتهوية غرف  

 نبي ضيق.  ال ممر جتهويته من خال

بمس  األولبق  الطا نوم  غرفتي  من  )ايتكون  وحم2م 12حة  بمسا(  )ام  وشرفة 2م5حة   )

(terraceيحيط بهم سي )م(.    2.5عه )ارتفاج ا 
 

   
 غ ا لفرا لكتلة وا نسبة  -ج األول بق الط اتصميم  -ب ي األرضبق  الطا تصميم  -ا

  
 لمسكن ا جهة او -ـ ه سي للمسكن أمقطع ر -د

 حثين( الب المصدر: تصوير ا) م1980م اوة عالسماني، مدينة الث الغربي ا(: مسكن في منطقة 6لشكل )ا
 

 

 لفترة: اوة لهذه  السمالمسكن في  امح تصميم  . مال2-2-3

هو   ▪ كما  مجاميع  ثالث  على  تتوزع  فراغات  من  الرئيسية  المسكن  بغداد  معالم  في  الحال 

والحديقة الضيوف  استقبال  كغرفة  العامة  شبه  الفراغات  الخاصة    ،هي:  شبه  والفراغات 

يتألف   حيث  والحمامات.  النوم  كغرف  الخاصة  الفراغات  ثم  المعيشة  وغرفة  كالمطبخ 

على  توزيعها  يتم  والخاصة  الخاصة  وشبه  العامة  شبه  الفراغات  من  األرضي  الطابق 

متسلسل   في المسقط بشكل  الخاص  ثم  الخاص  إلى شبه  المسكن  مقدمة  في  العام  من شبه 

فقط فراغات خاصة  من  األول  الطابق  يتألف  بينما  المسكن،  لمسكن  ايتكون    ا لباوغ  ، أخر 

ط فقط    أرضيبق  امن  طأوسطح  مع أ بق  اوط  أرضيبق  او  نوم  غرفة  من  مكون  ول 

 ص وسطح. الخا امهاحم
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باهتمالا ▪ بنسبة  ا م  ولكن  ممألحديقة  بغد  اقل  مدينة  في  عليه  ال  ، دا هي  كجزء   حيث  تعتبر 

 خلية. ا لدا فراغاتلا وبين  ابط بينهايوجد تر لمسكن والا سي في اسأ

لمطبخ  المسكن عن طريق  ا  إلىلدخول  ا يكون    البالمدخل وغام بتعريف  اهتماعدم وجود   ▪

 ئرين(. ا )للزلضيوف ا ل استقباكنين( وغرفة المعيشة )للساو غرفة أ

الحدائق ▪ المسكن  دخول  تصميم  بها  في  االهتمام  حمو  ،وبدء  كتلة ام  افصل  عن  لضيوف 

 لمسكن. ا لمحيط باج  السيالحديقة كبروز كتلي ملتصق بالمسكن ووضعه في ا

تعمل   ،ت مختلفة )بشكل متدرج(احات ومساعارتفاحد وبامن سطح و  أكثريكون للمسكن   ▪

عمل  أل اهذه   مع  الشرفاسطح  ولكن  تقريبا لسيا ع  ارتفادة  ازيت  لدو2.5-2)  اج  عي  ام( 

 لغسيل.  ا ل ونشر اطفألالصيف ولعب انت تستخدم للنوم في فصل اك الخصوصية كونها

باجها لواتميزت   ▪ والبسا ت  خصوصية  الحفا طة  على  وجود  الساظ  طريق  عن  وذلك  كنين 

با رجي  الخاج  السيا والمحيط  با سيجة  ألالمسكن  وألا لمحيطة  كا سطح  تغطي  التي  نت 

 إلى   إلضافةبا  ،لمختلفةالعقود  ام  ا ستخدا ت باجهالوا فذ. تم تزيين  النو الرؤية عن  ا وتحجب  

 حثين(البالمصدر:  ات شمسية. )ا سرافقية وكات م مظال استخد ا

 
 

 :[9] م(2010-1990ر )الحصالحرب وبعد ال قي خال العرالمسكن اتصميم  .3

ل من  ار  امو  م 1972م  اع  لنفط اميم  أتكنتيجة    ، ابقاس   اذكرن  اكم  ليةالما ت  اردالوادة  ازيفقه 

على  ار  الحصاونية  الثالخليج  احرب    أحداثو عا لعرا لدولي    إلى   أدىلذي  او   ،م 1990م  اق 

مصا لبنى  ا ولبلد  اد  ا قتصاتدمير   من  ومصا لتحتية  ومحطانع  ومحطافي  توليد  ه  الميات  ات 

من  تظهر  ،ريالمجاو وال  اموألاب  اصحأ  طبقة  في  ا لذين خدمتهم  الكبيرة  لظهور الظروف 

مسرح   ثقاعلى  خلفية  دون  مو  فيةالنخبة  ملئ  من  بكفاتمكنهم  ظهرت التاوب ءة،اقعهم  فقد  لي 

 ت. التسعينيا ل فترة خال اعليه "لطفرة ا"كن اتسمية مس  إطالقكن يمكن امس

 
 

 د: المسكن في مدينة بغدا. تصميم  3-1

ة،  قسا رية كثيرة وغير متناصر معما م عنا ستخدالمبرر، وا غير    تكلفل اب  لطفرةاكن  امس  زتامتا

 . الية جد العالكلف  ا  وئية ذانش ال اد ا لموا ع انوألمزج بين  او

 
 

 : األوللنموذج ا. 3-1-1

مس )اتبلغ  على  ،م(7.5×18)  بأبعاد (  2م 135حته  يفتح  مدخل  من  يتألف  األرضي   الطابق 

) ا وا ستخدالمطبخ  يومي(  مسام  )ا لذي  أخر  (  2م 17حته  صومدخل  طريق  ل استقبا لة  ا عن 

خذ موقع مركزي في أ لمعيشة تا(. غرفة  2م 22)  احتهالتي تبلغ مسا ت( وا سبالمنالضيوف )في  ا

ئري. ات شكل غير منتظم تحوي سلم د اوهي ذ  ،األخرىلمسكن  ا  فراغات  التصميم تفتح عليها

(. تهوية 2م5حته )ا م مسا( ملحقة بحم2م 20)  احتهاعلى غرفة نوم مس  ياألرضبق  الطا يحوي  

  ، رةا سيال رمة/موقف  الطا لمطلة على  افذ  النو ال  لمسكن تكون من خالامة في  العاشبه    فراغاتلا

 األولبق  الطا   امأخليين.  ال منورين د م فتهويتهم من خالا لحمالنوم والمعيشة وغرفة  اغرفة    امأ
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ط يحوي  افهو  مكرر  وحم  3بق  نوم  مسا غرف  بنفس  تقع  ا  فراغاتل ات  ا حام  في   اتحتهلتي 

 . ياألرضبق  الطا

 
 

 ني:  ا لثا لنموذج ا. 3-1-2

مس )اتبلغ  يش  ،م(13×7)   بأبعاد(  2م 91حته  حيث    األوللنموذج  ابه  اوهو  وكيفية  ا من  لموقع 

توزيع  ا  إلىلدخول  ا وطريقة  من.  األخرى  فراغاتلالمسكن  األرضي  الطابق  لة  اص  يتألف 

)ال  استقبا ذ2م 20لضيوف  وهي  بينم  و(  مضلع  )احة  ا مس  اشكل  تبلغ  حة امس   ،( 2م 12لمطبخ 

  ا كم  األول بق  الطا (.  2م 3حة )ام بمسا( وحم2م 4حته )امنور مسمطلة على  (  2م20لنوم )اغرفة  

.  ياألرضبق  الطافي    اتهاحام بنفس مسا غرف نوم وحم  3مكرر يضم    األوللنموذج  اهو في  

مس صغر  قطعة  ابسبب  مس  األرضحة  تقليل  )الخا  فراغل احة  اتم  رمة/موقف  الطارجي 

 رة(. اسيال
 

    
لكتلة  انسبة  -ب األول لنموذج ا -ا

 غ الفراو

 غ الفرالكتلة وانسبة  -د ني الث النموذج ا -ج

 [6]لفترة اكن هذه المس ياألرضبق الطات اذج من تصميما(: نم7لشكل )ا
 

 

 :[11] ،[9] لفترةاد لهذه  ا لمسكن في بغدامح تصميم  . مال3-1-3

من  ▪ متسلسلة  الطابق األرضي  في  توزيعها  فراغات وطريقة  من  الرئيسية  المسكن  معالم 

الفراغات   ثم  خارجي(  )فراغ  والطارمة  الضيوف  استقبال  كصالة  العامة  شبه  الفراغات 

اما   ،شبه الخاصة كالمطبخ وغرفة المعيشة ثم الفراغات الخاصة كغرف النوم والحمامات

 ة فقط )غرف نوم(. الطابق األول يحوي فراغات خاص

وصغر   ▪ )مسا حالمساضيق  قطعة  ات  ومساجمإلا  األرضحة    فية الصاء  البناحة  الية 

 (. رجيةالخاخلية والد ا  فراغاتلاحة اومس

لمسكن  ا وتشييد    ميامألاد  ا رتدال ا  إلغاء  أحياناو  لحديقة،ا  إلغاءرج ولكن بالخانحو    حانفتالا ▪

 .األرضمل قطعة اعلى ك

لذي يكون في مقدمة المطبخ والمسكن عبر  ا  إلىلدخول  المدخل حيث يكون  ا   فراغ  إلغاء ▪

 لمسكن. ا
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لمسكن على احة ممكنة من  اكبر مس أ  ائها عطالضيوف مع  ال  استقبالة  ام كبير في صاهتما ▪

 .امهاستخدالرغم من قلة ا

لسلم(  او   األخرى  فراغاتلالذي تفتح عليه جميع  ا  فراغلالرئيسي للمسكن )الحركة  اموزع   ▪

 م. الطعالمعيشة وغرفة ايقوم بدور غرفة  الباغ

 عند تقليل عرضه.  التي يشغلهاحة المسائري بسبب قلة الد ا لسلم ام  استخد ا ر انتشا ▪

ظانتشا ▪ حمار  وام  ا هرة  في  منفصلالداجهة  ا لحديقة  ككتله  توقيع  ر  وكذلك  في اة  لسلم 

 جهة.ا لوا

لتعقيد  اج وال مختلفة للسياشكأم  استخد ا لتعقيد في  احظ  حيث يال  ،جالسيا لمفرط با م  اهتمالا ▪

لية ات عاعارتفات  ا ذسيجة  أعمل    إلى  إلضافةبا  ،ن مختلفةالو أوب  اإلنهاءد  ا م موا ستخدافي  

 . ناحيألابعض  ر فيامتأثة ثال  إلىتصل  

  ل ونسب غريبة مع اشكأ ت وبال الحاغلب  أبقين في  اط  إلىيصل    عارتفاب  عمدة ألام  استخد ا ▪

 (. لخاصبغ..   حجر، ،ا يامر ميك،امختلفة )سير دا بمو ائهاکسإ

باهتمالا ▪ عليهألتا و  لمدخلام  في  ا   إلىفة  اضا لشكل  ابو  أع  ارتفالاب  اما  كيد  م استخد ا لتعقيد 

 . ء مكلفةانهإد امو

خلق  أمن    جهةا لوافي  (  Frame)راطالام  استخد ا ▪ وللت  وراحمجل  على  أبصرية  كيد 

 .لمدخلا

 . لسكنيةار  امة للداضخ إلضافةن، والجيرا ل عن انعزالا لغرض نبيةالجا ن الجدر ام  استخد ا ▪

 .  لي فقطالغرض جم اوظيفته راقتصاوسع ا لشرفة بشكل وا ر عنصر انتشا ▪

 

  
 . ةجهالو ا  ن فيالجدرا لملون وا لحجر ا  -ب لمسكن. اج في السيالمفرط ب ا م اهتم الا -ا

 [12]لمسكن ات اجها (: تصميم و8لشكل )ا
 

 

 وة: السمالمسكن في مدينة اتصميم   .3-2

 13ستمر  الذي  ارجي والخالم  العا ع عن  انقطالاقي والعرا ر  الحصالفترة تمثل فترة  ا ية هذه  ا بد

نتيجة    ،ح غير مسيطر عليه انفتاك  ا صبح هنأ ر  الحصا ء  انتها وبعد    ،م( 2003-1990سنة منذ )

) ا نتشر في مدينة بغدالذي  الطفرة  ابه لمسكن  الذلك ظهر نمط مش ت افظافة محانتشر في كاد 

 ق(. العرا

 (:9لشكل )ام.  1993وة السما  ني،ا لثا لغربي امسكن في منطقة  :األوللنموذج ا .3-2-1

بن سنة  اء  اتم  بد 1993لمسكن  مع  مسالعرار  الحصاية  ام  )احة  اقي.   بأبعاد(  2م130لمسكن 

رمة/موقف  انبية لتكون طاحة جاوترك مس  األرضمل قطعة  ال كستغالاحظ تم  م(. يال 8×16)
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مساسي خال   ،( 2م 24)  احتهارة  من  بعض    الهويتم  دخول ا   فراغاتتهوية  وكذلك  لمسكن 

 نوي.  اعلى مدخل ث ائها حتوت ال اسبا لمنالضيوف في  ا ل استقبا لة اص  إلىلضيوف  ا

ل  يتألف األرضي  من  الطابق  مس  3لمسكن  نوم  وغرفة 2م 12  ،2م 9  ،2م 15)  اته احاغرف   )

مس وص 2م 18)  احتهامعيشة  مساستقبالة  ا(  مس2م 15)  احتهال  ومطبخ  ( 2م15)  أيضاحته  ا( 

بسبب    م وسطح.ا( وحم2م 15)  احتهايتكون من غرفة نوم مس  األولبق  ا لطا  امأ(.  2م 6م )اوحم

قطعة   وا  األرضشكل  كالمستطيل  هو  ألا  ان ضلعهالتي  على  اكبر  يطل  عتمد ا  ،رعالشالذي 

نت تهويتهم ام كالحما لنوم وا حدى غرف  إ  اعد   ارجية )فيمالخالتهوية  ا لب على  الغالمسكن في  ا

خال معال  من  رفع  اعامر  لمنور(  مستوى  اة  عن  وبالشا لمسكن  تكون  ا لتارع  فوق النوا لي  فذ 

ذالنو اتكون    الباوغ  ، ظرالنا مستوى   ء  البنا د  ا خل. موالد ا   إلىلرؤية  اج محبب لحجب  ازج  وفذ 

تم  ا هذ  امهاستخد ا لتي  هي  ا   ا في  والطالمسكن  شي الك انت  اك  اإلنهاءد  ا مو  امأ  األسمنتبوق 

 جهة. الوابوق في الطات و اياألرض( في اإلنهاءت  اطع بالانو أيكر )من الشتاو

 

  
 

 غ ا لفرا لكتلة وا نسبة  -ج األول بق الط اتصميم  -ب ي األرضبق  الطا تصميم  -ا

   
 لمسكن ا جهة او -ـ ه سي أمقطع ر -د

 حثين(الب المصدر: ام )1993وة السما ،نيالث الغربي ا(: مسكن في منطقة 9لشكل )ا

 

 (:10لشكل )ا.  م 2007وة ا لسما ،لحكمامسكن في منطقة حي ني: ا لثا لنموذج ا. 3-2-2

  أرضي بق  ا من ط  يتألف م(.18×11)  بأبعاد( ،  2م 200حته )امس  ، م 2007م  ا لمسكن عاء  اتم بن

بمس نوم  غرفتي  ويحوي  )احا فقط  وحم2م 19.5،  2م 22ت  بمسا(  )ا م  معيشة 2م 6حة  وغرفة   )

( ملحقة  2م 27حة )ال ضيوف بمسا ستقبا لة  اوص  األخرى   فراغاتل ا  ا( تفتح عليه2م24حة )ابمس

خابحم )حمام  مسام  ا رجي  )الحديقة(  يكون  ا  إلىلدخول  ا(.  2م 3حته  طريق   امالمسكن  عن 

وا لمدخل  ا يؤدي  ا لرئيسي  طريق  ألمعيشة  اغرفة    إلىلذي  عن  صألمطبخ  ا و  ل استقبا لة  او 

على  اعتمد  ا لضيوف.ا تهويته  في  للالخالمسكن  كالعاشبه    فراغاترج  وصامة  لة المطبخ 

 لمنور.ال  م تم تهويتهم من خالالحمالنوم وا صة كغرف الخا فراغاتلا  امألضيوف، ال  استقبا

في  اشكأ م  استخد ا جديدة  بلتصميم  ال  بشكل لتالا  إلى  إلضافةبا  ،لمنكسرة ا   ايالزوامتمثلة  عب 

وحديد    األسمنتبوق والطالمستخدمة هي  ا ء  البناد  ال منحنية. مواشكأم  استخد ا لسطح وارة  است
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لتزيين في ابوق  اط  إلى  إلضافةباجهة  الواء من  اجز أت واياألرضء  انهإميك في  السيرالتسليح وا

 جهة.ا لوا

 

   
 لمسكن ا جهة او -ج غ الفرالكتلة و انسبة  -ب ي األرضبق  الطا تصميم  -ا

 حثين(الب ا لمصدر: ام )2007وة السما ،لحكما(: مسكن في منطقة حي  10لشكل )ا
 

 

 لفترة: اوة لهذه  السمالمسكن في  امح تصميم  . مال3-2-3

من  ▪ متسلسلة  الطابق األرضي  في  توزيعها  فراغات وطريقة  من  الرئيسية  المسكن  معالم 

الفراغات   ثم  خارجي(  )فراغ  والطارمة  الضيوف  استقبال  كصالة  العامة  شبه  الفراغات 

شبه الخاصة كالمطبخ وغرفة المعيشة ثم الفراغات الخاصة كغرف النوم والحمامات، اما 

 الطابق األول يحوي فراغات خاصة فقط )غرف نوم( وكما هو الحال في مدينة بغداد. 

 .األرضمل لقطعة ال كستغالا حظ ( ويال 2م 200-100بين ) اوح مالمسكن تتر ا ت احامس ▪

عدد   ▪ بامق  فراغاتل اقلة  وظالسات  الفترارنة  تخصيص  مع  لهابقة  لمسكن  اصبح  أ و  ، ائف 

 لسيئة للبلد. ادية اقتصالالظروف  ا سرتين وذلك بسبب أ و أحدة  اسرة و أ يضم 

 لمسكن. انب  او على جأم امأ ايكون موقعه البا رة غاسيالرمة/موقف الحديقة بطا ل استبد ا ▪

عب بشكل لتالا  إلى  إلضافةبا  ،لمنكسرةا  ايا لزوالتصميم متمثلة بال جديدة في  اشكأم  استخد ا ▪

 ل منحنية. اشكأم  ا ستخدا لسطح وارة  است

خل  الدالمزدوج نحو  التوجيه  ا ئد هو  السالتوجيه  ا ن  ا  ،لفترةاكن هذه  احظته في مستم مال  ام ▪

د  ابعأ مع كبر  ،حدةاجهة والحديقة( ولكن من وا و أرمة الطاو أرع الشارج ) الخا لمنور( وا)

 .ادة عددهازي إلى إلضافةبافذ  النو ا

م  استخد الصنع كاء محلية  انهإ د  ام مواستخد المرحلة مع  ا ية هذه  ا ت في بداجهالوا طة  ابس ▪

نتقل نمط  ار  الحصاء فترة  انتها ولكن بعد    ،لبسيطة للتزيين ا رف  الزخالجص وابوق والطا

لمسكن  امش بغد ا لذي  ا لطفرة  ا به  في  و انتشر  فيه  اد  تكون  كقنالو الذي  للمسكن  اجهة  ع 

م استخد ا  إلى  إلضافةبالتصميم  ا تنسجم مع    ت الا ءانحنات وا رانكسا و  ايا تحتوي على زو

 حثين( البالمصدر:  ا)  لملون.الحجر  اميك والسيراء متنوعة ومختلفة كانهإد امو
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 : م(2020-2011)م اع األمريكيلغزو اب انسحابعد  قيالعرا لمسكناتصميم  .4

وادية  ا قتصالاع  اوضألار  استمرابسبب   ضد  السيئة  كاد تنظيم  لحرب  في المسا نت  اعش  كن 

 . بقةالساد للفترة امتد الفترة اية هذه ا بد

 
 

 د: المسكن في مدينة بغداتصميم   4-1

 لي: التالمسكن با وتمييز 

لشكل ارية(.  ا)غير معم  األخرى ت  اصا ختصالامسكن مصمم من قبل  :  األوللنموذج  ا  4-1-1

في  ابه  ايش (:11) مع  السالفترة  المسكن  ولكن  منكسرة  اشكأم  ا ستخد افي    أكثر  جرأة بقة  ل 

جهة )من وجهة نظرهم( وجذب  الواهو مختلف ومميز في    ا، لغرض خلق ما ياومنحنية وزو

نال اب  اربأ حيث  وجود  لعمل.  عدم  لوظ  إدراك حظ  وا ئف  اصحيح  والمقيالمسكن  د ابعأ س 

تصميم    إلى  إلضافةبا  فراغاتلا تال اعدم  بصورة  )المنائم  لمسكن  نوا ستخدا خ   بأبعادفذ  ام 

يلج من  ا   اهذ  إلىلعمل  اب  اربأ  أكبيرة(.  لقلة  النوع  )التصميم  لتصميم  ايكون    أحيانالكلفة 

 ني(.امج

 

    

بق  الطا تصميم  -ا

 ي األرض

لكتلة  انسبة  -ب

 غ الفراو

بق  الطا تصميم  -ج

 ي األرض

 غ الفرالكتلة وانسبة  -د

 [13]خرى غير مختصة ات ات مصممة من قبل جها(: تصميم11لشكل )ا
 

 

 (: 12لشكل )ا ري مختص. امسكن مصمم من قبل مهندس معمني: ا لثا لنموذج ا. 4-1-2

)احة  امس األرضي  يتكون    ،م(20×10)  بأبعاد(  2م 200لمسكن  صالطابق  ل استقب الة  امن 

بمس )اضيوف  وحم(  2م 25حة  للضيوف  بمدخل  بمساملحقة  )ام  لمدخل ا  امأ  ،( 2م 5.7حة 

ظ الحفا( تعمل على  2م 18حة )انبية بمسالمسكن يكون عن طريق حديقة جاب  اصحلرئيسي ألا

خصوصية   تسالساعلى  وكذلك  في  اكنين  على  اعد  من  ألحصول  قدر  للمسكن.اكبر   لتهوية 

غرفة  امس )احة  بحم2م30لمعيشة  ملحقة  مسا(  )ام  مسا  امأ  ، وسلم (  2م3حته  تبلغ  حته  ا لمطبخ 

و2م 20) بمساج  إلى(  غسيل  غرفة  )انبه  يحوي  2م 3حة  نوم    أيضا  ياألرضبق  الطا (.  غرفة 
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غرف    3مكرر يحوي    األولبق  الط ا   امأ  ،ل منور صغير ( تتم تهويته من خال2م 20)  احتهامس

 مين.انوم وغرفة معيشة وحم

كبير على  المسكن  اتهوية   تقع خلف  ا نبية  الجا لحديقة  ارج وذلك بسبب  الخا عتمدت بشكل  لتي 

فيمالسياموقف   تهويتهالنوم  اغرفة    اعد  ارة،  في  رجي الخالتشكيل  ا لمنور.  اعلى    ا عتمدت 

مع بنمط  مصمم  على  اصر  اللمسكن  وافذ  النواعتمد  وات  البروزالكبيرة  ت الشرف الكتلية 

 لحجر.  ا غ واصبأل ام والرخاء حديثة كانها د ا م مواستخد او

 
 

   
 لمسكن ا جهة او -ج غ الفرالكتلة و انسبة  -ب ي األرضبق  الطا تصميم  -ا

 [41]ري ا(: نموذج مصمم من قبل مهندس معم12لشكل )ا

 

 لفترة: اد لهذه  ا لمسكن في بغدامح تصميم  . مال4-1-3

تدرج  المحا ▪ على  مقدمة  ا لعامن شبه    الخصوصيته  اتبع  فراغاتلا فظة  في    إلى لمسكن  ا م 

ثم  الخا شبه   نهالخا ص  في  فتحاية  اص  تطل  حيث  على  ا لخا   فراغات لا ت  ا لتصميم  صة 

 لمسكن. ا مة تطل على حديقة العاشبه  المنور بينما

مبد ▪ معالفنا  أعودة  بطريقة  ولكن  تحويل    ،صرة اء  تم  صغيرة    إلىلمنور  احيث  حديقة 

دور   إلى  إلضافةباء  اجو ألالمسكن وتلطيف  ا جية لتعمل على تهوية  ان زجاطة بجدر امح

 من منور مهمل للتهوية فقط. لي بدالاجم

مس ▪ تقليل  طعألضيوف  ال  استقبا   فراغحة  اتم  كغرفة  مزدوجة  وظيفته  جعل  واو    فراغم 

 لضيوف. ال  استقبا

رمة الطا و  ارع  الشارج ) الخالمنور( و اخل ) الدالمزدوج نحو  التوجيه  ائد هو  السا لتوجيه  ا ▪

كما و  ا والساط  انمأل افي    الحديقة(  من  ولكن  و ابقة  كبر    ،حدةاجهة  فذ  النواد  ابعأ مع 

 .ادة عددهازي إلى إلضافةبا

و ▪ كاجهاتصميم  مختلفة  بطرز  وكال-لنيوات  ومحالمعاسلوب  ال اسك  ث  ا لتر اة  اكاصر 

 لمختلفة. الطرز امن  اوغيره

)الطا م  ا ستخدا   إلىلعودة  ا ▪ وابوق  ذاصبأل الجفقيم(  مع  الفان  ا لوألا  وغ  بعض  ا ستخداتحة  م 

كاد  الموا والفلين  الحديثة  )التركي  ت ا سرا لكام  استخد ا  إلى  إلضافةبا(  plasterلجبس 

)ا و louversلشمسية  بكتل  لتالا(  من  الو اعب  خلق  أجهة  و اجل  لمصدر:  ا )لضوء.  الظل 

 حثين( ا لبا
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 وة: السمالمسكن في مدينة ا. تصميم  4-2

 لي:ا لتاتمييز ب

لشكل ارية(.  ا)غير معم  األخرى ت  اصا ختصالامسكن مصمم من قبل    :األوللنموذج  ا  4-2-1

(13:) 

   
 غ ا لفرا لكتلة وا نسبة  -ج األول بق الط اتصميم  -ب ي األرضبق  الطا تصميم  -ا

  
 واجهة المسكن  -ـ ه سي للمسكن أمقطع ر -د

 (نالمصدر: الباحثي رية( )ا)غير معم األخرىت ا صاختصالا(: مسكن مصمم من قبل  13لشكل )ا

 

 ا را ستمرا لنمط  ا  ام(. يعد هذ21×12)  بأبعاد(  2م 252حته )امس  ، م 2013لمسكن سنة  اء  اتم بن

ل  اشكأو   اياحدة يحتوي على زواجهة وا ت وامن تصميم ذ   يتألفلذي  ابقة والسالفترة  اط  انمأل

 معرفة.غير 

لرغم من اعلى    ،(2م 38ي بلغت )ت لا لضيوف وال  استقبا  فراغكبر لألاحة  المساء  اعطار  استمرا

رة  ا لسيارمة/موقف  الطاو  ألحديقة  ارجي في  ام خامه بصورة مستمرة ووضع حماستخد ا عدم  

 (. 2م3حته )الضيوف مسال استقبالة  اص ليخدم

حيث تكون   ،(2م 24حته )الذي تبلغ مسا لمطبخ وا  يفتح علىمدخل  الطابق األرضي يتألف من  

نوال  استقبا لة  المطبخ وصاتهوية   على  الضيوف عن طريق  مطلة  مسالطافذ  بلغت  حة ا رمة. 

)اغرفة   عليه2م 30لمعيشة  تفتح  بغرف  ا لمسكن  ا  فراغاتبقية    ا(  والمتمثلة  ت امالحمالنوم 

عن طريق منور مشترك   ائري كبير وتتم تهويتهاوتحوي سلم د   ال كماستقبال الة  المطبخ وصاو

( ويعتمد في تهويته على 2م 10.5م ) الحماحة ا (. تبلغ مس2م 12) ا حتهالنوم مساحدى غرف  امع 

 (.  2م 5حته )امس األخرىلنوم امنور مشترك مع غرفة 

مساغرف    امأ فتبلغ  )النوم  نوم    4من    يتألف  األولبق  الطا (.  2م24و  2م 20حتهم  غرف 

)احابمس مختلفة  تلك  2م38،  2م24،  2م 24،  2م 20ت  تشبه  معيشة  وغرفة  في  ا(  بق الط التي 
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لتي يصل  اجهة وا لوا رجية في الخاعمدة  ألام استخد ارجي للمسكن تم فيه  الخالتشكيل  ا.  ياألرض

م  ا ستخدا وكثرة    األولبق  الطافي    فراغاتلابعض    إبراز  إلى  إلضافةبابقين،  اط  إلى  اعهارتفا

 لكبيرة. افذ  النو ا

 

 (: 14لشكل )ا ري مختص. امسكن مصمم من قبل مهندس معمني: ا لثا لنموذج ا. 4-2-2

 

  
 

 غ ا لفرا لكتلة وا نسبة  -ج األول بق الط اتصميم  -ب ي األرضبق  الطا تصميم  -ا

 

  

 لمسكن اجهة او -ـه سي للمسكن أمقطع ر -د

 [15]م 2020وة السمامدينة  ،لحسينامسكن في منطقة حي  (: 14لشكل )ا

 

)احة  امس سنة  25×10)  بأبعاد(،  2م 250لمسكن  تصميمه  تم  من ا  يتألف  م.2020م(  لمسكن 

يتكون  اط ص  ياألرضبق  ا لطابقين،  مساستقبالة  امن  ضيوف  بحم2م 30)  احتهال  ملحقة  م  ا( 

   (.2م 3.5حته )امس امتصل به

رد يتم  ا( ومطبخ ب2م 9حته )الفرن( مسا خ والطبار )يحوي  اقسمين مطبخ ح  إلىلمطبخ يقسم  ا

ترك شبه   ا لمسكن لذا عي مهم في  اجتما   فراغره  اعتبا(، وتم  2م 24حته )ام مسالطعاول  افيه تن

على غرفتي نوم    ياألرضبق  الطاويحوي    ا(. كم2م 24)  احتهالمعيشة مساعلى غرفة    امفتوح

منهامس )ام مسا( وحم2م22،  2م 29)  ا حة كل  من    األولبق  الطا   (.2م 11حته  غرف    3يتكون 

 ا(، كم2م 22حة )ا م وغرفة معيشة ومخزن بمسا( وحم2م 29،  2م30،  2م 32.5ت )احانوم بمس

 لسطح.  اب األولبق  الطاخر مفصول يصل آويحوي سلم  

لمهيمن في تصميم  العنصر  التي تمثل  ا رع تحوي شرفة والشالمطلة على  ا لنوم  ا حدى غرف  ا

وا لوا صممت  وا جهة  اجهة.  بالسيالمسكن  معاج  كماسلوب  ءة  اضالام  ا ستخداوتم    اصر 
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في  اصطنالا واعية  في  ا   إبرازلتزيين  موالو الكتل  هي  الو افي    اإلنهاءد  اجهة.  لخشب ا جهة 

 حثين( البالمصدر:  ا(. ) Styrofoam) ألواح الواجهات المعزولةبوق والطاو

 

 لفترة: اوة لهذه  السمالمسكن في  امح تصميم  . مال4-2-3

 master)  الرئيسية  لنوم اوغرف    (open-plan)  المفتوحة  تالتصميماط  انمأ ر  انتشا ▪

bedrooms)    بعض ك  فراغاتلاوتخصيص  غسيل  المخاللخدمة  وغرف  بس  لمالازن 

(laundry room) . 

ليومية تتم في  ات  اليالفعاغلب  أن  لمعيشة وذلك الالمفتوح على غرفة  ا لمطبخ  ا  أدخول مبد  ▪

وغرفة  ا ح  إلىلمطبخ  ا تقسيم    إلى  إلضافةبا   ،لمعيشةا لمطبخ  يحوي  اجزء  لفرن  ار 

 لمطبخ. ا ء اجزأقي ا رد يحوي باوجزء ب ،خ الطباو

و ▪ كاجهاتصميم  مختلفة  بطرز  وكال-لنيوات  ومحالمعاسلوب  ال اسك  ث  ا لتر اة  اكاصر 

 لمختلفة. الطرز امن  اوغيره

رمة الطا و  ارع  الشارج ) الخالمنور( و اخل ) الدالمزدوج نحو  التوجيه  ائد هو  السا لتوجيه  ا ▪

كما و  ا والساط  انمأل افي    الحديقة(  من  ولكن  و ابقة  كبر    ،حدةاجهة  فذ  النواد  ابعأ مع 

 .ادة عددهازي إلى إلضافةبا

 بقة.السات ا لفترامن  أكثر فراغات لا حة ادة مسازي ▪
 

 مقارنة تصميم المسكن بين بغداد والسماوة: .5

در نما بعد  لتصميم  اسة  بغدالمساذج  مدينتي  في  وا كن  والسما د  لكل المسا مح  مال  أهم وة  كن 

نقمرحلة تحديد مجموعة  تم  يتم    اسهاسأط على  ا ،  بين  امق  إجراءسوف  للمسكن  لمدينتين  ا رنة 

 وهي: 

 غ  الفرالكتلة وات ونسبة ا حالمسا -1

 لتوجيه  ا -2

 خليةا لدالمسكن ا  فراغات -3

 رجية  الخا  فراغاتلا -4

 لي:ا لتالجدول  اموضح ب ارجي. وكمالخالتشكيل  ات واجها لوا -5

 

 وةالسما دابغد 
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-100بين ) اوح ماكن تترالمسات احامس

لي  اء تقدر بحوا(، مع نسبة بن2م 200

 . أيضا %50مفتوحة  فراغاتونسبة  50%

(،  2م200-150وح بين )ات تتراحالمسا
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لمسكن ا حة ان في مساحصول نقص

 فراغلا إلىء البنادة نسبة الي زيالتاوب

 (. %65-%55) اء تقريبالمفتوح، بنسبة بنا

وح  اهي تتر اكن كمالمسات احابقيت مس

دة في ا( مع حصول زي2م200-150بين )

لمسكن يحوي اء بسبب كون البنانسبة 

 فقط. أرضيبق اط
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ء البناء نسبة اكن وبقالمساحة ادة مسازي

 (.%65-%55بقة )السالفترة افي  اكم

 
 غ الفرالكتلة و انسبة (: 15لشكل ) ا

وح  التي تتراكن والمساحة ادة في مسازي

ء البناء نسبة ا( مع بق2م200-150بين )

 بقة.السالفترة افي  اكم

 
 غ الفرالكتلة و انسبة (: 16لشكل ) ا

 وةالسما دابغد 
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ن تكون جميع النوافذ  أالتوجيه السائد هو 

 ،الخارج بجميع االتجاهاتمطلة على 

 األرضبسبب كون المسكن يتوسط قطعة 

 فراغاتحيان تكون نوافذ ال وفي بعض األ

(  بجميع االتجاهات)مطلة على الخارج 

فنية داخلية كما في تصاميم  أ والداخل على 

 . الجادرجي ةالمعمار رفع

الخاصة على منور  فراغاتتوجيه النوافذ لل

شبه العامة   فراغاتداخلي وتوجيه نوافذ ال

 الخارجي للمسكن. فراغو الأعلى الشارع 

 
(: تطور التوجيه في المسكن  18الشكل ) 

 لمدينة السماوة. 
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الخاصة على   فراغاتتوجيه النوافذ لل

العامة على  شبه فراغاتالمنور وال

 .الخارجي للمسكن فراغو الأالشارع 

 
(: تطور التوجيه في المسكن  17الشكل ) 

 لبغداد. 
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ت احامس اتلمسكن مغلقة وذا فراغات

 اهلاشكأئف متخصصة وا وظ اولهسبة امن

 و مربع(. أمنتظمة )مستطيل 

  امأكبيرة  اتهاحامسمة العا شبه فراغاتلا

نت  اك  صةالخا وصة الخ ا شبه فراغاتلا

 منتظمة. الهاشكأسبة وات مناحامس اتذ
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لفترة  ارنة بامق فراغاتلات احادة مسازي

 ايال وزواشكأ اتذ أصبحتبقة والسا

 مختلفة.

ل ستغالابسبب  فراغاتلاحة امس دةايز

  فراغاتلاب اعلى حس األرضمل قطعة اك

 رجية. الخا
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هي مع دخول بعض  ات كما حالمسابقيت 

نية فتح ا مكإلغربية كاصرة والمعا األفكار

 حة.المسادة الزي اعلى بعضه فراغاتلا

 لجديدة مثلا األفكاردخول بعض 

 . (open-plan) لمفتوحةا تصميماتلا

 وةالسما دابغد 
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رجية  الخا فراغاتلام كبير باهتما

نصف  انت تشغل تقريب التي كائق والحداو

 .األرضحة قطعة امس

رجية للمسكن الخا فراغاتلام كبير باهتما

ل فترة ئق )حيث ظهرت خالالحداو

نت تشتغل نسبة ثلث من ا ت( وكالستينيا

 لمسكن.احة امس
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  فراغاتلاب اء على حسالبنانسبة  يادةز

 رجية. الخا

ئق الحداب اء على حسالبنادت نسبة ازدا

 مل.الكاب  اء عنهاستغنالايتم  أحياناو
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 فراغاتلائق والحدام باهتمالاعودة 

لمسكن اضمن تصميم  الها دخارجية والخا

 خلية. ائق داكحد

  ارجية وتصميمهالخا فراغاتلام باهتمالا

 المسكن ضمن تصميم الهادخا أيضاو

 خلية. ائق داكحد
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ري في  المعماث الترات ام مفرداستخدا

ت اسرالكاو لعقوداو مشربيةلات كاجهالوا

ن  أ إلى إلضافةبا .ح شبكيةالوألشمسية وا

في  ا ئدان سالذي كاني ا نسإلاس المقيا

ر انحسالاب أبقة بدالسا لمرحلةاكن امس

ضحة  امة واستبدل بضخا، واتدريجي

 . سالمقياب

ظ على الحفاطة وا لبسات باجهالواتمييزت 

وجود   بسببكنين وذلك الساخصوصية 

لمسكن المحيط بارجي الخاج السيا

نت  التي كاسطح وألالمحيطة باسيجة ألاو

فذ. تم تزيين النوالرؤية عن اتحجب 

ل اشكالات العقود ذام استخدات باجهالوا

ت  م مظالاستخدا إلى إلضافةبا ،لمختلفةا

 ت شمسية. اسرافقية وكا
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لتعقيد في او جا لسيالمفرط بام اهتمالا

 ،ن مختلفةالوأوب اإلنهاءد ام مواستخدا

 إلىيصل  عارتفاب عمدةألام استخداو

  كيد عليهألتاو لمدخلام باهتمالاوبقين اط

م ا ستخداو ،لشكلابو أع ا رتفالاب امأ

ل عن  انعزالا لغرض نبيةالجان ا لجدرا

 . لسكنيةا ر  امة للداضخ إلضافةن والجيرا

لذي  الطفرة ابه لمسكن ا نمط مشظهور 

جهة  الوالذي تكون فيه او ،دانتشر في بغدا

  اياع للمسكن تحتوي على زواكقن

تنسجم مع   ت الاءا نحنات وارانكساو

ء  انهإد ام مواستخد ا إلى إلضافةبا ،لتصميما

 .متنوعة ومختلفة
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-لنيوات بطرز مختلفة كاجهاتصميم و

ة  اكاصر ومح المعاسلوب الاسك وكال

 لمختلفة.الطرز امن  اث وغيرهالترا

 
 د. ا ت في بغدا جهالوات (: تحوال 19لشكل ) ا

-لنيوات بطرز مختلفة كاجهاتصميم و

ة  اكاصر ومح المعاسلوب الاسك وكال

 لمختلفة.الطرز امن  اث وغيرهالترا

 
 وة. السم ات في ا جهالوات (: تحوال 20لشكل ) ا
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 النتائج العامة والدروس المستخلصة:  .6

لمسكن ا مح تصميم  رنة بين مالامق  إجراءكن لكل مرحلة والمساط تصميم  انمأسة  ال درمن خال

 لي: التا ج استنتا وة تم  السما د وا في مدينتي بغد

  ، سي ا عي وسياجتما دي وا قتصار  ازدهانت تمثل فترة  الفترة كالحرب: هذه  اقبل    افترة م ▪

 كن. المساضح على نمط انعكس ذلك بشكل واوقد 

كنين وخلق  السا ت  ا جاحتيالسكني وا ر  الد ا ضح لفلسفة  ا لمسكن بفهم وا د تمييز تصميم  اففي بغد 

مريحة سكنية  دور    إلى  إلضافةبا  ،بيئة  تالمعما وضوح  بسبب  مجلس  أري  ر اعم إلاسيس 

عالعرا تشريع1952م  اقي  ووجود  وقوام  تمنع  ات  عملية اب  األخرىت  الجها نين  في  لتدخل 

 لتصميم. ا

مدينة  ا تصميم    امأ في  كالسمالمسكن  من  اوة  ومطور  مشتق  جديد  نمط  يمثل  في انمألان  ط 

ن  انه كا  الإ  ،دا لمسكن في بغدات كبيره بينه وبين  افختالالرغم من وجود  ابقة على  ا لسات  الفترا

 لمجتمع.  ائدة وفكر السالريفية  البيئة ات  اجاحتيايلبي  

 لي: ا لتاج ا ستنتا لمدينتين تم المسكن في اط انمأ رنة بين المقال ومن خال

وة وقد  السمان مدينة  امن سك  أكثررجية  الخا   فراغاتلائق وا لحدا د با ن مدينة بغدام سكاهتما ▪

 لمرحلة.اط هذه  انمغ أل الفرا إلىلكتلة ا سة نسبة ا ل درتوضح ذلك من خال

لتوجيه  ارج فقط والخا فذ نحو  النواد وهم: توجيه  ا لتوجيه في مدينة بغداوجود نوعين من   ▪

لتوجيه احد وهو  اك نوع وان هناوة كالسما في مدينة    ارج بينمالخا خل والد ا لمزدوج نحو  ا

 لمزدوج. ا

 لمدينتين. ا في  احتهاومس ام شكلها نتظا حظ خلية نال الدالمسكن  ا  فراغاتلنسبة ل اب امأ ▪

بشكل مفرط في   امهاستخداولكن    ،لمدينتين ا  ت في كالاجهالواثية في  ات ترام مفرداستخد ا ▪

 وة. السما من مدينة  أكثرد ا بغد

لحرب  ا د بسبب  ر وتدهور للبال استقر ا لفترة فترة عدم  ار: تمثل هذه  الحصا لحرب وافترة   ▪

)ا لذي  ار  الحصاو من  عن  العراعزل    إلى  أدىو  ،م(2003-1990ستمر  لم  العاق 

وس  فضالرجي  الخا كل  وائل  اعن  وصل  ا  التكنولوجيا لتقدم  حقبة  العا  اليهإلتي  في  لم 

 مرحلتين:  إلىلفترة ا. يمكن تقسيم هذه ضيالمالقرن  ا ت من ايلتسعين ا

مسكن   ▪ نمط  توليد  هذه  ا مرحلة  تمثل  وبسالطفرة:  فقر  مرحلة  ألالمرحلة  فئطة  ت  اغلب 

لظروف  الذين خدمتهم  ا لكبيرة وال  اموألاب  اصحأ  طبقة من  هورظمع    ،قيالعرا لمجتمع  ا

ذلك    أدى  ءة اقعهم بكفاتمكنهم من ملئ مو  فيةالنخبة دون خلفية ثقالظهور على مسرح  افي  

 لطفرة. اتولد نمط مسكن   إلى

مسكن  انتشامرحلة   ▪ بعد  ا ر  فترة  انتها لطفرة:  عالحصاء  لمجتمع اصبح  أ   ،م2003م  ا ر 

و ا  إلىجة  ابح )بغض  التغير  سلبي  التجديد  كونه  عن  لتعويض  ا يجام  أ لنظر  لنقص  ابي( 

يق الحصا ل  حصل خاللذي  ا مفانفتابله حصول  ار  تلك  جئ وهجرة اح  دت  أب  اسبألا. كل 

ط  انمأسة ا حظته عند درتم مال   ام ا وهذ ،قية العرا لمدن الطفرة في جميع ا ر مسكن انتشا  إلى

 وة.السماد وا كن في مدينتي بغدالمسا

 لي: ا لتاج ا ستنتا لمدينتين تم المسكن في اط انمأ رنة بين المقال ومن خال

نسبة  ازي ▪ حسالكتلة  ا دة  على  والخا   فراغاتل اب  المبنية  في  ارجية  بسبب  الحديقة  لمدينتين 

واوضألاسوء   خالا لذي  الفقر  اع  هذه  نتشر  على  ال  يصعب  حيث  لذين  ا ء  ابنألالفترة 

 بيت مستقل.  إلىئلة العا لخروج من بيت ا ج الزو ايرغبون ب

تش ▪ تصميم  ا كذلك  في  ابه  نوع  المسكن  في  تم  ا لمدينتين  حيث  لتوجيه  ا د  اعتمالتوجيه 

الخاصة   فراغاتلارع وا لشا و  الحديقة  امة نحو  العاشبه    فراغاتل المزدوج )توجيه  ا  شبه 

 لمنور(. اصة نحو  ا لخاو
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مسازي ▪ تم  افي    الهاشكأوتنوع    فراغاتل احة  ا دة  حيث  زواستخد ا لمدينتين  ت اهاتجاب  ايا م 

 غير منتظمة.ل ا شكأن منحنية وامختلفة وجدر

في  اجهالوا ط  انمأبه  اتش ▪ كبير  بشكل  حيث  ات  من  والمدينتين  وا لتصميم  د  ا لموالتشكيل 

 ن.  الو ألالمستخدمة وا

وا دية  ا قتصال اع  اوضألار  استمرا بسبب   ▪ ضدا لسيئة  كاد   تنظيم   لحرب  تصميم  اعش  ن 

لتي  الطفرة"  اكن  ا"مس  اطلق عليها  ابقة وكما لسا د للفترة  ا متدا لفترة  ا ية هذه  اكن في بد المسا

م  الو ق  الكلفة فيماهزة لقلة  انترنت بصورة جالاو تؤخذ من  ألحرفيين  انت تصمم من قبل  اك

لنسبة للمجتمع. اضح باري غير والمعما لمهندس  ا ل دور  از  احيث م  ،اري بتصميمهالمعما

في   بد الا  -م 2015)  األخيرة لقليلة  ا ت  السنو اولكن  يدرك  ا   أن(  لمسكن  ا ية  أهملمجتمع 

والتصميم  اية  أهمو له  وممالعا لذوق  ا رتقى  الصحيح  مال  ام.  خالتم  سة  ا لدرال  حظته 

ويرجع    ،حد كبير   إلىوة  السماد وا لفترة في مدينتي بغدا كن لهذه  المسابه نمط  ا نية تشالميدا

ذلك   بين  ا ح  انفتالا  إلىسبب  و افظالمحالكبير  وات  ئل  اووس  الوجيولتكنار  انتشالهجرة 

 عي. اجتمالاصل  التو ا

 لي: ا لتاج ا ستنتا لمدينتين تم المسكن في اط انمأ رنة بين المقال خالومن 

مساتش ▪ في  ا حة  ا به  في  ا لمسكن  عودة  الرا لوقت  المدينتين  مع  باهتمالاهن    فراغات ل ام 

 رجية. الخا

صرة وغربية بسبب  ادئ جديدة معار ومبافكأحظ دخول  نالالداخلية    فراغاتلنسبة للاب  امأ ▪

 لمختلفة.الدول  ا لم والعا ع على طالالا

  إلى   إلضافةبا  ،لمدينتين ارجي للمسكن في  الخالتشكيل  ات وا جهاصرة للو اط معانمأر  انتشا ▪

 ء حديثة مستوردة. اد بنامو

 

 
 

 التوصيات:    .7

اعادة النظر في تصميم المسكن المعاصر من خالل الرجوع إلى األنماط التقليدية للمسكن  ▪

بطريقة   وتوظيفها  عملها  مبادئ  الحاليوفهم  التطور  تواكب  النقل    معاصرة  عن  بعيدا 

 .التراثي   الحرفي للشكل التقليدي 

وعكس    لى المتطلبات الجمعيةإاجات ومتطلبات االنسان الفردية اضافة  تيح ا  فهم ضرورة   ▪

المعاصر البيت  تصميم  على  والنفسية و  ،تأثيرها  الجسدية  اإلنسان  راحة  تكون  هي    أن 

 . المعماري الهدف األسمى للتصميم  

المسكن  ات  مراعاة المقياس اإلنساني في تصميم فراغات المسكن بصورة عامة وواجه  ▪

 خاصة. 

البيئة   ▪ يالئم  منها  أيا  لمعرفة  صحيحة  بصورة  واإلنهاء  البناء  مواد  وفهم  دراسة 

 والمجتمع العراقي بدال من استيراد المواد من دون معرفة سابقة بها. 

  متغيرات االقتصادية واالجتماعية الم مع  ئ العمرانية بما يتالالتشريعية وتطوير الضوابط   ▪

 .والتكنولوجية

سواء  ▪ العراقي  للمسكن  السابقة  التحوالت  من  واالستفادة  التعلم  على  المعماريين  حرص 

 كانت ايجابية أم سلبية وذلك من أجل تالفي األخطاء التصميمية في المستقبل. 
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Observing the transformations of Iraqi house designs in 

Baghdad and Samawah: 

A comparative study of the period (1980-2020). 
 

 

 

Abstract: 

The research addresses  the transformations of Iraqi house designs during the 

period (1980-2020) represented by the cities of Baghdad and Samawah as a 

case study، adopting the analytical descriptive approach to study house 

designs، and inductive approach to reach the results. The research process 

was through an office and field study of the two cities، which dealt with the 

comparison of pre-war houses (1980-1990)، during the war and siege houses 

(1990-2010) until now. 

In order to reach the house design transformations caused by the war and 

siege in the two cities، a comparison was made between the types of houses 

from both cities and in several aspects، including: 

• Spaces، mass and void ratio.  

• Direction 

• Internal spaces  

• External spaces 

• Facades and exterior configuration 

By comparison، each city had its own housing type during the 1980s، and 

gradually the designs in both cities began to resemble principles and ideas in 

later periods due to events and large intercity migration. The research found a 

set of results that the events of the period studied had a significant impact on 

the design of the houses in the cities، where the designs were more stable at 

the beginning of the period studied، and then became unstable in the 1990s 

and early 21st century، down to the current type، which is more stable than 

the previous period (the period of siege). 
 

Keywords: House Design - Iraqi Houses  - Transformations of Iraqi Houses 


