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  الخالصة

والمـسكن  . ولها موضعها وبعـدها التـاريخي     . ضاري لها أفعالها وردود أفعالها      العمارة صرح ح       

وحيث ان االخيرة اثرت   . فانه تاثر منذ القدم واليزال بالتغيرات الفكرية      . باعتباره احد الظواهر المعمارية     

على المسكن ككل وعلى عملية انتاج منظومة الشكل الخارجي، ونتيجة لعدم توفر دراسـة تبحـث فـي                  

للمسكن في بغداد خـالل القـرن العـشرين اجمـاال،      ) الواجهة(التطور الذي حصل في الشكل الخارجي       

. وبهدف الحصول على نظرة متكاملة عن مسيرة تطور واجهات البيت في بغداد خالل القرن العـشرين                 

خـارجي  بعدم تكامل المعرفة حول التطور الذي طرأ على منظومة الشكل ال          «: فقد تحددت مشكلة البحث     

وتمثل هدف  . » للمسكن في بغداد خالل القرن العشرين بفعل المؤثرات الحضارية واالجتماعية         ) الواجهة(

للمسكن في بغـداد  ) الواجهة(التعرف على التطور الذي طرأ على منظومة الشكل الخارجي   «: البحث في   

: تـضمنت   , نب مختلفـة    واعتمد البحث دراسة جوا   . »خالل القرن العشرين بفعل المؤثرات الحضارية       

فـي  ) الواجهـات (دراسة التغيرات الحاصلة في المنظومـة الـشكلية   , بحث موضوع التطور المعماري  

بناء اطار نظري يدرس المنظومة الشكلية والتطورات الحاصلة فيهـا    , المسكن على مدى القرن العشرين      

  .    االستنتاجات و التوصيات , تائج الن, الدراسة العملية , وضع الفرضيات , على مدى القرن العشرين 

أشارت النتائج التي توصل إليها البحث إلى كشف التطور الذي طـرأ علـى منظومـة الـشكل           

حيث انعكست المؤثرات الفكرية الحضارية واالجتماعية علـى واجهـات          . للمسكن  ) الواجهة(الخارجي  

أشرت النتائج إبتعاداً عن المضامين المحليـة       و. المسكن محدثةً فيها تغييرات تتناسب والتغييرات الفكرية        

والقيم التراثية في تصميم الواجهات إضافة إلى ظهور أفكار حديثة ومتطـورة واهتمـام أكبـر بتحقيـق                  

 . جماليات الواجهة 

  التطور المعماري لواجهات المسكن في بغداد :الكلمات المرشدة
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The Architectural Development in Baghdad's house's 
elevations"an analytical study in Baghdad's house's elevations 

at twentieth century " 

Abstract  

              The Architecture is a cultural monumental . It has its action's and reactions 

and its position and historical distance . The house , as it concern , one of the 

Architectural Phenomenon , has effected from the past till now with the conceptual 

and theoretical changes . and since the last has effected in the house as a whole , 

from side . And the product of its elevation , from the other side . And as a result of 

no assistance of any research which study the development of Baghdad's house's 

elevations during the twentieth century . And to have a completed knowledgement  

about this subject , therefore the research problem has been :  

"There is no completed knowledgement about the development that 

happened in the Baghdad's house's elevations at the twentieth century according to 

the cultural and  effectiveness"  

    The work study different points : the architectural development , the development 

in the house's elevations at the twentieth century ,  the theoritcal frame , The 

work, Practical study , Results ,  conclusions and advices 

The results refer to the development that happened in the Baghdad's 

elevation's houses during the twentieth century.The cultural and social theory 

effected in the elevations,coused a harmonycal changes between the elevations and 

the theory. 

The results refer also to the local and historical values beside the new and 

developmental theories and a large interested in the formal values. 
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  المقدمة 
العمارة هي مجموعة مـن الرمـوز                

لـذلك  . اكتسبت قيمها وروحيتها من الحضارة      
فان أي تغير حضاري يحصل في مجتمع ما ،         
ال بد وان يؤدي إلى تغيير في عمارتـه مـن           

بمعنى آخـر فـان   . خالل تغيير بعض رموزه  
مارس وهـذا   تغيير التخطيط يعني فكر جديد ي     

يعني تغيير في توجهات االنسان وكـل ذلـك         
يؤدي إلى تغيير في العمارة والمـسكن واحـد         

ه سيؤدي إلى تغيير في عملية      دورهذا ب و. منها  
) الواجهـة (انتاج منظومة الـشكل الخـارجي       

  . للمسكن 
والن مدينة بغداد تعرضت إلى مراحـل تغيـر    
وتطور فكري وعلى مديات زمنيـة مختلفـة ،       

 تعرضت خاللها إلـى تـأثيرات فكريـة        والتي
فقد صـار مـن المهـم أن        . حضارية مختلفة   

لنـوع  ) والمسكن تحديداً(يخضع النتاج العراقي   
من الدراسة لتحديد مالمح التطور التي طرأت        
على المسكن وتحديداً على منظومـة الـشكل        

القرن (ضمن سقف زمني    ) الواجهة(الخارجي  
تي و  البيروات  وذلك استكماالً لطروح  ) لعشرينا

فهمـي  )(1992,البيروتـي (.فهمي وعبد الرحيم  
والتي درست التطور في    . )2006وعبد الرحيم   

المسكن العراقي ضمن نفس الفتـرة الزمنيـة        
مركزة على المخططات والمقاطع مع اإلشـارة      
إلى الجوانب الشكلية لكن بشكل عام جداً ممـا         

وهذا هو المبـرر  . نب استوجب اغناء هذا الجا   
  . م البحثلقيا

بعدم تكامل  « : وعليه فان مشكلة البحث تتمثل      
المعرفة حول التطور الذي طرأ على واجهـات    
المسكن العراقي خالل القرن العـشرين بفعـل        

 أما هدف   .»المؤثرات الحضارية واالجتماعية    
التعرف على التطور الذي    «: البحث فيتمثل في    

طرأ على واجهات المسكن العراقي خالل القرن       
ــضارية   ا ــؤثرات الح ــل الم ــشرين بفع لع

  .»واالجتماعية
  - :وقد درس البحث الجوانب التالية

تطور المعماري للمسكن بشكل    بحث ال  •
  .عام 

البحث في التطور الحاصل في المسكن       •
العـشرين   رنـالعراقي على مدى الق

 ) .الواجهات تحديداً(
طـور فـي   تبناء اطار نظري يدرس ال    •

لمـسكن  المنظومة الشكلية لواجهـات ا    
 . العراقي 

 . وضع الفرضيات  •
الدراسة العمليـة واختيـار العينـات        •

 . والتطبيق 
 . النتائج  •
  .االستنتاجات  •
  .التوصيات  •

تعـين   يتجوانب مهمة وال  وقد تم تحديد ثالث     
  -:توجه البحث ، وهي 

حث بالجوانب  والذي حدده الب  / نوع المؤثر     .أ 
   . الحضارية

بيعـة  والتي كانـت ذات ط    / طبيعة المؤثر   .ب 
متغيرة ومستمرة ولدت بالتالي سلسلة مـن       

 . التغيرات 
 . وتحددت بالقرن العشرين/ التأثير فترة   .ج 

 وب البحث فقد كان باعتمـاده المـنهج       أما اسل 
التركيبي في العمل ذلك ألن المـسكن ككيـان         
معماري ال يكتسب قيمه ومعانيه مـن كيانـه         
الفيزيقي فحسب ، وانما من ارتباطـات ذلـك         

المحيط ووجوده ضـمنه ، وهـذا مـا         الكيان ب 
 ينطبق وطبيعة النهج التركيبي ، والذي وفقاً له       

 يدرس العناصر والعالقات التـي تربطهـا      فانه
ضمن حدود الواجهة كنظام صغير ، والعالقات       

باعتبـاره  (التي يرتبط بها مع األنظمة األخرى       
  ) . المسكن_ عنصر ضمن النظام األعم 

اسة المنظومـة   بدرولما كان البحث متخصص     
فـسيتم دراسـة    ) . الواجهـة (الشكلية للمسكن   

العناصر والعالقات التي تربطها ضمن حـدود       
  :  ، وبالشكل التالي )كنظام صغير(الواجهة 

أخذ عينات لمساكن مـن مدينـة بغـداد          .1
 –على مدى القرن العـشرين      ) واجهات(

  . بعد تقسيمه إلى عقود ألغراض بحثية 
ل عقد لبيـان    تحديد العناصر لواجهات ك    .2

 . العناصر الجديدة والملغية 
تحديد العالقات وأنواعها والتي ترتبط بها       .3

 . العناصر في الواجهة 
بحث تغير وتطورهذه العالقات من خالل       .4

تحليــل الواجهــات ومحاولــة التفــسير 
للمعلومات التي نصل إليها للتوصل إلـى       
نظــرة واضــحة للواجهــات ومراحــل 

 . تطورها في هذا القرن 
 : تطور المعماري للمسكن بشكل عام ال )1

اذ . وردت تعريفات متعددة لمفهـوم التطـور        
اللغويين الباحثين (فسر من وجهات نظر متعددة    

كما فـسر   . )في علم الحضارة ، علماء االجتاع     
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كمـا تناولـه    . المفهوم معجمياً وكمفهوم فكري   
الباحثين في حقل العمارة وتم اإلشارة إليه على        

ل تدريجي متتال يوحي بحكم تقييمي      انتقا: (أنه  
، مع بقاء الهوية    ر، يحدث بشكل مستمر ومتكر    

األصلية للوحدة ، منتقالً فيها الشئ من حال إلى         
  ) 59 ، ص1992البيروتي ، ) .(حال أفضل

ان العمل المعماري عمل مقصود يرمـي       
فيه االنسان إجراء التحوالت بقـصد التحـسين        

. جـرد القيمـة     ورفع القيمة وليس التغيير الم    
وتكون عمليات التحويل في العمـارة عمليـات       

. مستمرة يتم فيها االضافة والحذف واالستبدال       
. وتظهر عالقـات جديـدة وتختفـي اخـرى          

وتتناسب حجم هذه العمليات وحجم تأثيرها مع       
حجم المؤثر الحضاري الذي يعني مجموعة من       

الـخ ،   .... التحوالت االجتماعية واالقتصادية    
فهمـي  . (ي يمكن اعتبارها مؤثر واحـد       والت

  )3،ص2006وعبد الرحيم ، 
 خالل القرن    بغداد التطور في المسكن في    )2

 ) :الواجهة(المنظومة الشكلية / العشرين 
 هو الفعالية األكثر انتشار في هيكل    المسكن

ومع صغر حجم الوحدة السكنية نسبة      . المدينة  
عقد من  إلى باقي مباني المدينة إأل أنها تبقى األ       

 فهم وادراك جديـد     (Alberti)حيث قدم   . بينها  
 The)للمسكن على أنه شئ آخر وهو المدينـة  

City)  2002االحبـابي ،  . ( والعكس كذلك ،
  ) .55ص

لقد تم تفسير المسكن من جوانب مختلفـة        
وحدد مفهومه في الدراسات الـسلوكية علـى        

علم الـنفس ،    : أساس ثالث إتجاهات ، وهي      
كمـا ظهـرت    . اع ، والظاهراتية    علم االجتم 

: أنماط مختلفة في التوجه لدراسة مفهوم السكن      
استناداً إلى  ) . المتلقي(اذ درس استناداً للساكن     

التفسير الخيري ، استناداً إلى التفسير النفـسي        
  ) .48، ص2002االحبابي ، (لمفهوم السكن 

ان هذه الدراسات والنظريات قد تجاهلـت       
كن يوضح التقاطع المعقـد     حقيقة أن شكل المس   

بين عدة عوامل ، واختيار العامل الواحد فـي         
تفسير المتغيرات في الشكل عبر فترات مختلفة       

 حـضارية   –هي بحد ذاتها ظاهرة اجتماعيـة       
  .)55، ص 2002االحبابي ، (الدراسة تستحق 

ــه تكــون القــوى  ــة (وعلي  –االجتماعي
ـ هي العوامل األساسية فـي ت     ) الحضارية ر غيي

 –البيئية  (المسكن ، أما العوامل األخرى      شكل  
هـي عوامـل    ) الخ......  التقنية   –االنشائية  

، 2002االحبـابي ،  . (ثانوية معدلة أو محورة  

وألغراض بحثية تم تقـسيم عمليـة       ) .55ص  
. تطور الشكل وتغيره إلى عدة مراحل تاريخية        

  -:وعليه سيتم اعتماد التسلسل الزمني التالي 
 – الرابع   – الثالث   – الثاني   – العقد األول (

مضافاً )  الثامن – السابع   – السادس   –الخامس  
وحات فهمـي وعبـد   طر (–) العقد التاسع (لها  

  ) .1992البيروتي ، ) (2006الرحيم ، 
وفيما يلي طرح موجز لكل عقـد وأبـرز         

ـ       تمميزاته المتخصصة بالجوانب الشكلية للبي
ــه  ــابي (درالمــص: في ــي + األحب + البيروت

  . )شورعا
ــد ــاني+  األول ينالعق ــزت  : الث تمي

الخصائص الشكلية للمسكن في هذين العقـدين       
  -:كالتالي 

استخدام هياكل معلقة في تكـوين الـشكل         §
 . الخارجي للمسكن 

مـستوردة  + مواد البناء أغلبهـا محليـة        §
 ) . خشب+معادن (
أبراز المداخل من خالل اسـتخدام مـواد         §

  . وأساليب تزيينية 
  : لث العقد الثا

 . بروز البالكونات في الواجهة  §
 . استخدام المواد المحلية  §
  . بروز مبادئ التناسب واالنتظام  §

  :العقد الرابع 
الشكل الخارجي عبارة عن تركيب جداري       §

 .على الشارع 
 . دخول السياج والحديقة  §
 .)كونكريت(مواد حديثة + اد محلية مو §
تفاصيل غربية مـن أعمـدة      + الشرفات   §

 . باتية وزخارف ن
 :العقد الخامس 

 . الكراج المسقف + وجود الحديقة  §
مـدخل  + مـدخل للعائلـة   (تعدد المداخل   §

 ) .للضيوف
البساطة واالبتعاد عن الزخرفيـة وكبـر        §

 . الفتحات والمساحات الزجاجية 
 :العقد السادس 

 ) . الخامس(نفس سمات العقد السابق  §
 :العقد السابع 

  .ع الحديقةبالسياج وتفاصيله م.البساطة  §
 .االهتمام بالسياج وتفاصيله مع الحديقة §
 استخدام التكنولوجية الحديثة فـي البنـاء       §

ــة  + ــشبكات الكونكريتي ــوان + الم                  األل
  .واألصباغ 
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 :العقد الثامن 
استخدام مواد جديدة مثل الطابوق السمنتي       §

 . وبألوان مختلفة 
 .يةاستخدام األشكال والعناصر الكونكريت §
 . التأكيد على البساطة  §

 : العقد التاسع 
ل إعـادة  عناصر التاريخية مثاعادة تأويل ال  §

استخدام عناصر أساسية مأخوذة من البيت      
البغدادي التقليدي بطريقة مغايرة وهذا أدى      

 : إلى 
  . ة في شكلهاريئالتشكيالت الكتلوية الج −
 . قياس مالجرأة في ال −
المكعبـات  (الجرأة فـي االتجاهـات       −

 ) .مزوية المتداخلةال
ووفقاً لما تم طرحه أعاله فنالحظ أن واجهـات      
المسكن في بغـداد مـرت بمراحـل مختلفـة          
تستدعي دراستها وطرح إطار نظـري عـام         

ل تنـاول األدبيـات ذات   يستوعبها مـن خـال   
الـوارد فـي    ) 1(الحظ الجدول رقم    . العالقة

والذي يمثل اهم الموشرات للمنظومة     , الملحق  
للمسكن العراقي في بغـداد     ) لواجهةا(الشكلية  

  . خالل القرن العشرين
سات متعـددة   اوردت در  :االطار النظري    )3

هـات  ومـن وج   المسكن في بغداد  تناولت  
فمنها من درسته على أساس     . نظر مختلفة   

أساس  على   بحث تطوره ، وأخرى درسته    
 بفكر المجتمع وثالثة درسـت      ايجاد عالقته 

ـ      ا  ز فيـه لتغيرات الحاصلة في جـزء ممي
إلـى  وأخـرى أشـارت     ) الفناء الداخلي (

 . الخ  .. هالتطور الحاصل في واجهات
ومن الدراسات التي يمكن اسـتثمارها فـي        

  -:بلورة األطار النظري للبحث هي كالتالي 
الدراسـات  (البيروتي ، األحبابي ، عاشور       

اني ، بجهت رشاد شاهين     نالك) . المتخصصة
 ) .الدراسات العامة(
ــات ا -3-1 ــصة الدراس ــي : لمتخص وه

الدراسات التـي تناولـت واجهـات       
 استناداً إلى تـأثير     المسكن ودرستها 

 االجتماعية في   –النواحي الحضارية   
  . توليدها وعلى مدى القرن العشرين 

طروحات البيروتي ، فائز     - 3-1-1
ــد  ــد الحمي ــور : (عب التط

، ) لبيت في بغداد  المعماري ل 
1992:   

 لبيـت تناول البحث دراسة التطور المعماري ل     
بغداد خالل القرن العشرين مقسماً اياه إلـى     في  

ثمانية عقود مثلـت مفاصـل التغيروالتطـور        
ودرس البيروتي كل عقـد     . البارزة في القرن    

مشيراً ضمن الدراسة إلى المنظومـة الـشكلية        
وخصائصها في الواجهة مـن خـالل مفـردة         

، وفيمـا   ) التشكيل التعبيري والجمالي  (أسماها  
  -:رز ما جاء فيها يلي تلخيص ألب

 . هندسية الشكل أو عدم هندسيته  §
ــة للواجهــة ودرجــة  § ــادئ التنظيمي المب

 . انتظاميتها من وجود نظام بارز فيها أوالً 
 .التناسب في االرتفاعات والكتل  §
إستخدام أنماط مختلفة من العناصر وخالل       §

األسـيجة ،   ( :فترات زمنية مختلفة مثـل    
  . )، األفاريزالبوابات ، الحديقة ، النقوش 

وحدانية أو تفكيكية الكتلة ونمط ودرجـة        §
 . الفتح فيها 

مواد البناء المستخدمة وأسـتخدام وعـدم        §
  . استخدام األلوان 

إضافة إلـى مبـادئ أخـرى كالتبـسيط          §
  . والوظيفة 

دور : (األحبابي ، شيماء حميد حسين       - 3-1-2
البنية الحضارية في تـشكيل واجهـة       

  : 2002، ) المسكن العراقي المعاصر
اختصت الطروحات بدراسة أثـر البنيـة       
الحضارية على تشكيل واجهة المسكن العراقي      
المعاصر محدده أياه بالعقد العاشر من القـرن        
العشرين من خالل تقسيمه إلى ثـالث أنمـاط         

وقد أشارت إلى إطار نظري يتعلـق       . محددة  
بجزء الواجهات وخصائصها الشكلية متناولـةً      

   - :فيه الجوانب التالية
مـن  ) الخلفية(أشارت إلى الجدار   / الشكل   -1

  . حيث نوعه ومقياسه العام 
عبرت عنها باألكتاف الجانبية ،     / األجزاء   -2

 . الستارة ، السياج الخارجي ، المدخل 
وتمثلت في مفاصـل العالقـة      / التفاصيل   -3

من حيث نوعية أشكالها    ) النوافذ(البصرية  
وارتفاعاتها ومفاصل العالقـة البـصرية      

من حيث أنواعها ونسبة    ) الهياكل المعلقة (
الصالدة ومـادة االنهـاء ، واالضـافات        

 . والمعالجات األخرى 
عالقـة   / (2D)العالقات على مـستوى      -4

 . األجزاء بالكل وعالقة الجزء بالجزء 
العمـارة  : (عاشور ، عمـار صـالح      - 3-1-3

 :2002) العراقية المعاصرة
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طرحت الدراسة موضوع االشـكالية فـي     
ة العراقية على مدى القـرن العـشرين        العمار

وقـد  . وحتى بداية القرن الواحد والعـشرين        
أشارت الدراسة إلى العمارة العراقية من خالل       

 مستوى  –المستوى الفكري   : (ثالث مستويات   
ـ و.)العملية التصميمية ومستوى النتـاج     من ض

المستوى األخير طرحت مفردة الشكل والتـي       
  -:تضمنت المفردات التالية 

غنــى الواجهــة بالتفاصــيل ، مرجعيــة 
المصدر الزمانيـة والمكانيـة ، مـادة البنـاء          

مط العنصر المـستخدم  نالمستخدمة ، المقياس و  
  .في الواجهة 

  وهي الدراسـات   :الدراسات العامة    -3-2
التي تناولت المـسكن بـشكل عـام        

 . ودون التحدد بفترة زمنية معينة 
الرمز فـي   : (الكناني ، بان جليل      - 3-2-1

  : 2001، ) مسكنعمارة ال
الدراسـة تـأثير معـاني    تناولت هـذه   

. الصورة الذهنية للمسكن على رمـوزه     
ظمنياً إلى المسكن بـشكل     وقد أشارت   

عام والمسكن العراقي بـشكل خـاص       
ودور الواجهة ورموزها فـي عكـس       
الوضع االجتماعي للساكنين وخاصة في     

وقد تظمنـت   . األبنية السكنية المنفردة    
ة إلى جملـة أمـور،      الطروحات االشار 

انتظامة الشكل ، حجم الشبابيك     -:وهي  
ومواقعها ، نمط العنـصر المـستخدم       

، مـادة البنـاء     ) كالبالكونات(وموقعه  
ــسها   ــة نف ــم البناي ــستخدمة وحج الم

 ) . المقياس(
بعـض  : (شاهين ، بهجت رشـاد       - 3-2-1

خصوصيات السكن العربي المعاصـر     
ــة  ــارة الجاف ــاطق الح ــي المن ) + ف

والعالمية والعولمة علـى    تأثيرالقومية  (
  :2006،2001، ) العمارة

طرحت الدراسات موضوع التعمق في     
الموروث المعماري الكبير وما يمكن أن     
يوفره لنا من امكانيات متاحة من أجـل        
الوصول إلـى بعـض الخـصوصيات       
للسكن العربي المعاصر فـي المنـاطق       

وقد أشارت إلى المسكن    . الحارة الجافة   
عن حـضارة وثقافـة     العراقي كمعبر   

المجتمــع مــن خــالل ذكــر بعــض 
ارتفاع : المؤشرات التي كانت تتضمن     

المسكن والتي حددها البحث بطـابقين ،     

وهندسية البيت التقليدي إضافة إلى ذكر      
الشنــشول باعتبــاره أهــم المفــردات 
المعمارية في واجهة الدار والتـي تـم        
تحديد موصفاتها من خـالل مفـردات       

قع الشنشول ضـمن    مو:ثانوية ، وهي    
وشـكله  ) مرفوع أم بارز  (واجهة الدار   

وعالقته ) متدرج أم يحوي على قضبان    (
البصرية من خالل سمة الخـصوصية      

تهـا نحـو    ه وقل عالبزيادة تفاصيله في أ   
  .األسفل

وبناءاً إلى ما جاء فـي الطروحـات ،         
يمكن وضع اطار نظري عـام يـشمل        
المفردات التي تعـرف التطـور فـي        

في المسكن  ) الواجهة(لشكلية  المنظومة ا 
في بغداد خالل القرن العشرين ، وكما        

لمدرجـة فـي    الجـداول ا  موضح في   
والجـدول  ) 2(رقـم الجـدول   :الملحق  

  ) .3(رقم
فـي  ) العالقـات (وسيتم انتخاب المفردة الثانية     

  -:القياس ولألسباب التالية 
مق عـن   كون العالقات تعطي مؤشراً أع     -1

  .  للمسكن القيم الحضارية 
 . كبر حجم المفردة األولى وتشعبها  -2
) 2(عينات بمعدل ) 9 ({كبر حجم العينات     -3

   .}عينة ) 18(عينة لكل عقد أي المجموع 
 : الفرضيات  )4

في ضوء الموقف الحضاري ، فـان       
البحث يفترض تطوراً ملحوضاً حدث في       

) الواجهـة (منظومة الـشكل الخـارجي      
للمسكن في بغداد خالل العقود التسعة من       

: قرن العشرين وعلى كـال المـستويين        ال
مستوى العناصر والمفردات المـستخدمة     

بين تلـك  ومستوى العالقات . في الواجهة  
. العناصر مع بعـضها ومـع الواجهـة         

ويفترض البحث ظهور عناصر جديدة لـم      
تكن موجودة في السابق وعالقات جديدة لم     

  . تكن مألوفة 
 : الدراسة العملية واختيار العينات  )5

المتبع في الدراسـة    عتمد اسلوب القياس    ا
العملية بحث تطور وتغير العالقات الشكلية في       

. الواجهات من خالل تحليل واجهات العينـات        
ويتم ذلك من خالل المقارنة والربط والتفـسير        

. للمعلومات التي يتم الوصول إليها من التحليل        
اح التطور في العالقـات بـين       ــإذ يتم ايض  

ــسا ــكال واجهـــات المـ كن فـــي األشـ
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وفي })9)/(8)/(7)/(6)/(5)/(4)/(3)/(2)/(1({
) 3(ضوء المفردة المطروحة في الجدول رقـم      

لخطـوات التاليـة لبحـث      اتبـاع ا  وسوف يتم   
موضوع تطور العالقات الـشكلية لواجهـات       

  .})4(كما في الجدول رقم {:البيت 
 )9←1العقد من   (عرض نماذج المساكن      .أ 

 لعمل الميداني والتي تم جمعها من خالل ا     
 وبمعدل نموذجين لكل عقد     في هذا البحث  

 ) . عينة18أي أن مجمل العينات (
تحديد العالقات الشكلية الموجـودة فـي         .ب 

المذكورة أعاله مع تحديد    واجهات العقود   
 .أنماطها وتفصيالتها 

وقد تمت الدراسة العملية على الواجهات   
يـق  األمامية التي تم تحليلها وفقاً لمفردات التطب      

أما بالنـسبة   ) . 3(الموضحة في الجدول رقم     
إلى طريقة جمع العينات التي تمت اإلشارة إليها      
، فقد تم اعتماد عينات لمساكن تمثل مفـردات         

كما تم مالحظـة    . من الظاهرة التي تم بحثها      
 أمانة  الصعوبة في توفير العينات العشوائية من     

  ) .للظروف الحالية . ( بغداد
ــة وألن البحــث هــو  اكمــال للمعرف

، فقد تـم اعتمـاد      ) البيروتي(المنقوصة لبحث   
نفس العينات المعتمدة فـي البحـث المـذكور         

والذي لم يـرد  ) العقد التاسع(مضافاً لها عينات    
وانما أكمل  ) للبيروتي(بحثه في الدراسة التابعة     

وبالتـالي  ) .عبد الرحيم + فهمي  (دراسته بحث   
ـ    شرة علـى  فان العينة المختارة هي عينـة منت

  . مناطق مدينة بغداد المختلفة 
األكثر مالئمةً وامكانية الستكـشاف التطـور       

  .الحاصل في واجهات السكن من خاللها 
  :النتائج  )6

سيركز هذا الجزء على تحليل نتـائج       
تي استخلصت من استمارة    التطبيق ال 
   -:رات وكما يلي يغقياس المت

 :النتائج المرتبطة بمتغيـر المقيـاس        -6-1
تائج التطبيق إلى ان المقيـاس      أشارت ن 

في ) على مستوى األجزاء  (كان انساني   
ثم أصبح  ) 8-7-6-4-3-2-1(العقد  

في العقود  ) يتصف بالنصبية (ال انساني   
)5-9 . ( 

كما انه اتصف بانسانية المقياس علـى       
) 8←1(مستوى كل الواجهة في العقـد      

ية المقيـاس باتجـاه     ثم خرج عن انسان   
 ) .9(د ـ في العقالنصبية

 : النتائج المرتبطة بمتغيـر الهندسـية      -6-2
النتائج هندسية الشكل بالنـسبة   أظهرت  

ألجزاء الواجهة إضافة إلى أن الـشكل       
الكلي للواجهة لم يخرج عـن مفهـوم        

 . الهندسية المنتظمة 
: النتائج المرتبطـة بمتغيـر التنـاظر       -6-3

أجزاء وتفاصيل وعناصـر الواجهـة      
كانت متنـاظرة طـول العقـود مـن         

ــم خرجــت عــن صــفة ) 8←1( ث
متناظرة وغير متناظرة   (التناظرلتكون  

أما الواجهة ككل   ) . 9(في العقد   ) معاً
-2-1(فقد اتصفت بالتناظر في العقد      

وخرت عـن مفهـوم     ) 3-4-6-7-8
 ) .5،9(التناظر في العقد 

 أشارت  :النتائج المرتبطة بمتغير الفتح      -6-4
النتائج إلى وجود تغييرات فـي نمـط        

. قود القرن العشرين    ونسبة الفتح في ع   
ففيما يخص نمط الفتح فقد تنـوع مـا         
بيت فتح ناتج مـن جـدران واطئـة         

سواء كانت أسيجة خارجيـة     (االرتفاع  
سواء كانـت   (وبين فتحات   ) أو ستارة 

طارمات ، بالكونـات ، وشـرفات أو        
وبين تزجيج او التي تشملها     ) مشبكات

أو )8←4(جميعاً وذلـك فـي االعقـد        
ـ  + فتحات  ( فـي العقـد    ) طتزجيج فق
أو تزجيج فقـط فـي العقـد        ) التاسع(
)1،2،3.( 

أما نسبة الفتح فقد تراوحت مـا بـين          
فكانـت  . صغيرة ومتوسطة وكبيـرة     

ومتوسـطة  . )1،2،3 (صغيرة في العقد  
  .)9←5(وكبيرة في العقد ) 4(في العقد 

 :تلـة النتائج المرتبطة بمتغير وحدة الك     -6-5
أظهرت النتائج ان الكتلة كانت وحـدة       

ثم بـدأت   ) 1،2،3،4(دة في العقد    واح
وشـملت  ) 8←5(بالتفكك في العقـد     
 ) . 9(االثنان معاً في العقد 

 :النتائج المرتبطة بمتغيـر التناسـب        -6-6
اختلفت النـسبة والتناسـب مـا بـين         
االرتفاعات بشكل عـام وارتفاعـات      

اذ كانـت االرتفاعـات     . الكتل تحديداً   
) 1،2،3،4،6،7،8(متناسبة في العقـد     

  .)5،9(في العقد تناسبة وغير م
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أما الكتل فقد كانت متناسبة فـي العقـد        
وغير متناسـبة   ) 1،2،3،4،6،7،8،9(

 ) .5(في العقد 
 :النتائج المرتبطة بمتغير التـضاد       -6-7

التضاد في الواجهة تنوع ما بين ثنائية       
والتي سـميت   ) الفتح والغلق في الكتل   (
اتسمت بوجـود مبـدأ      و ,)مصمتةبال(
ــضوءالظــل و( ــا يخــص .)ال  ففيم

قـد هيمنـت    ف, الواجهات المـصمتة      
) 1،2،3(الصالدة على واجهات العقد     

وهيمن الفتح علـى واجهـات العقـد        
وكانت الواجهة جامعة بين    ) 5،6،7،8(

 ) . 4،9(االثنين في العقد 
لعمل بمبدأ الظل والضوء فـي      وقد تم ا  

  . دون استثناء" العقود جميعا
 : االستنتاجات  )7
 :تبطة بمتغير المقيـاس   تنتاجات المر االس -7-1

صفت المحلة البغدادية التقليديـة سـابقاً     ات
بصفة االنسانية في المقياس فـي االبنيـة    
السكنية واالبتعاد عـن صـفة النـصبية        

وقد كـان المبـرر النـسانية        .والتفرد  
المقياس يعود إلـى الفكـر الحـضاري        
للمجتمع ومحدودية التكنولوجيا آنذاك مما     

 صـيل وانـسانيتها،   بهم إلى دقة التفا   حدا  
واذا ما طبقنا   .والنابع من عاداته وأعرافه   

ه الـصفة علـى واجهـات المـسكن         هذ
ذلك يشمل أجزاء وتفاصـيل     فنرى  آنذاك،

الواجهة من جهة والواجهة ككل من جهة       
وقد استمر هذا األمـر طـوال       . أخرى  

عقود من القرن العشرين لكن بدأ المقياس       
 ذلك يتجه نحو النصبية والتفرد مما يعكس   

دور المؤثرات الفكرية الغريبة وانعكاس      
وهذا كان  (نتائجها على واجهات المساكن     

اال انه حـدثت  ) بحكم مؤثر الفكر العالمي 
بعدها صـحوة باتجـاه عـودة انـسانية         

 . المقياس مرة اخرى باتجاه نصبيته
 :االستنتاجات المرتبطة بمتغير الهندسـية     -7-2

صفة الهندسية هي صفة لها عالقة مـع        
المجتمع االسـالمي الـذي اسـتقى       فكر  

هندسيته من مبادئ دينـه وخـصوصيته       
الثقافية ولذلك نرى هـذه الـسمة كانـت      
بارزة في واجهات المساكن في بغداد من       
القدم ، واستمرت حتى يومنا هـذا مـع         

وجود حاالت للخروج عن هـذه الـسمة        
 . لكنها محدودة وليست عامة 

 :االستنتاجات المرتبطة بمتغير التنـاظر     -7-3
التـي لهـا    التناظر هو مـن المبـادئ       

ارتباطات دينية في فكر المجتمع العراقي      
، وهذا المبدأ نراه بـشكل واضـح فـي          
واجهات المساكن في بغداد وعلى مستوى      

 والواجهـة   –أجزاء وتفاصيل الواجهة    (
إال انه تم االبتعاد عن العمل بهـذا        ) ككل

المبدأ بعد دخول فكر الحداثة والعالميـة       
جهت نحو الالمحلية ممـا قـاد       والتي ات 

واجهات المساكن باالبتعـاد عـن فكـر        
المجتمع ثم بعدها جاءت فترات اختلـف       
العمل بها في اعتماد هذا المبـدأ ، فـتم          
اعتماده تارة واالبتعاد عنه تارة اخـرى       

  . رات الفكرية الحضاريةبحكم المؤث
 :االستنتاجات المرتبطة بمتغيـر الفـتح        -7-4

ذات العالقـة   الفتح هـو مـن المبـادئ        
بخصوصية المجتمع االجتماعية والتـي     
تقودنا إلى العالقـة بعـادات وأعـراف        
المجتمع العراقـي ، ولـذلك فـان مـن          

زيادة فـي نمـط     المنطقي أن يكون ألي     
ونسبة الفتح مؤشـر لزيـادة العموميـة        
واالنفتاح نحو الخـارج وتقليـل نـسبة        

.  نحـو الـداخل      الخصوصية واالنغالق 
 المبدأ على مخططات    ومثلما انعكس هذا  

المسكن في بغداد والـذي كـان سـببه         
المؤثرات الفكرية الحضارية واالجتماعية    

علـى  الخارجية ، فانه انعكـس أيـضاً        
واجهات المسكن ، اذ نالحـظ ان نمـط         
ونسبة الفتح بـدأت باالزديـاد تـدريجياً        
والتنوع والتي كانت تتنوع من عقد إلـى        

ال ا. آخر حسب مؤثرات العقد الفكريـة       
انه بشكل عام زادت العموميـة وقلـت        
الخصوصية من خالل زيادة الفـتح فـي        

 . الواجهة وبأنماط مختلفة 
االستنتاجات المرتبطـة بمتغيـر وحـدة        -7-5

وحدانية الكتلة مؤشر الى وحدانية      :الكتلة
العائلة وتماسكها وبالتالي تماسك المجتمع     
والذي تجسد بشكل واضح على مـستوى       

وكلما تفككـت    . كنكتل وواجهات المسا  
الكتلة كلما قل التماسك الفكري للمجتمـع       

 ذلك تأثير فكر الغرب على الفكـر        روأش
حدث وهذا ما ٍ  . المحلي للمجتمع العراقي    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  دراسة (( التطور المعماري لواجهات المسكن في بغداد              2009،7،العدد27مجلة الهندسة والتكنلوجيا،المجلد  
   ت المسكن في بغداد تحليلية عن المنظومة الشكلية لواجها                                                                  
  ))خالل القرن العشرين                               

  
  

 249 

تي بدأت بالتفكك باتجاه    في كتل المسكن ال   
 . القرن الواحد والعشرين 

 : بمتغير التناسـب   االستنتاجات المرتبطة  -7-6
بان ولذلك  التناسب كالمقياس مبدءان متقار   

فان االستنتاج الذي تم التوصل إليه فيمـا        
يقه علـى هـذا     يخص المقياس يمكن تطب   

 . المتغير
 :ستنتاجات المرتبطة بمتغيـر التـضاد     اال -7-7

ثنائية الغلق والفتح لها عالقة بثنائية العام       
 ذكره  وهذا يتماثل مع ما جاء    (أو الخاص   

 .)في استنتاجات متغير الفتح
ـ      ل فهـي مـن     أما ثنائية الـضوء والظ

الثنائيات التي تم العمل بها فـي المبـاني      
االسالمية والمساكن التقليديـة البغداديـة      
ولذلك فانها ارتبطـت بفكـر المجتمـع        
وأصبحت ذات تداعيات دينية ولذلك فان      
اعتمادها يعكس صفة المحلية واالبتعـاد      

وهـذا مـا    . عنها يتجه نحو الال محلية      
العقـود  حدث اذ تم العمل بهذا المبدأ في        

األولى من القرن العشرين وتـم تجاهلـه    
. تماماً في العقد التاسع من نفس القـرن         

غريب وتـأثيره   تغلغل الفكر ال  وهذا يعني   
  .على المسكن ودرجاته

  : التوصيات-8
ان البحث المقدم من قبلنا انما هو مجرد محاولة       
لسد ثغرة معرفية بسيطة في بحر العلم الواسع         

قد نغـوص فـي اعماقـه       الذي ان ابحرنا فيه     
   .الواسعة

وبعد دراسة التغيـرات الحاصـلة فـي        
 في  للمسكن) الواجهات(المنظومة الشكلية 

فقـد  , بغداد على مدى قرون من الـزمن      
  :ارتأى البحث تقديم التوصيات التالية 

ضرورة التطابق الحقيقي بـين الفكـر        
الحضاري للمجتمع وعملية انتاج الـشكل      

ــة( ــسكن واالب) الواجه ــن للم ــاد ع تع
الـشكل اليعكـس    (االزدواجية في الفكر    

وهـذا ال يعنـي الوقـوف       ) . المضمون
موقف المتفرج لما يجري مـن تغيـرات       

وانمـا تؤخـذ تلـك      . وتحوالت فكرية   
التغيرات والتحوالت بنظر االعتبار ولكن     
ليس بمعزل عن المضامين المحلية والقيم      
الموروثة في عملية التصميم بشمل عـام       

بحيـث  , اجهة بشكل خاص    وتصميم الو 
خلـف  بع  انها تكون االساس الفكري القا    

اليهـا  " شكل الواجهة للمـسكن مـضافا     
  . االفكار الحديثة 

وعليه فأن ذلك يسترعي االخـذ بـالنظر       
  :جملة من النقاط 

من الضروري مراعاة انسانية المقيـاس      
ن حين واخر فـي تـصميم واجهـات         بي

العودة الى مفهـوم التماسـك      . المساكن  
الكتلي في التصميم لما لها من ارتباطات       

بـشكل  فكرية بمسألة التماسك العـائلي      
والعودة .والمجتمعي بشكل عام    , خاص  
الى مراعاة ثنائية الغلـق والفـتح      " مجددا

واعطـاء وزن   ) ثنائية العام والخـاص   (
  .اكبر للخصوصية منها للعمومية

  : المصادر 
، ) 1992(البيروتي ، فائز عبد الحميد ،        .1

 التطور المعماري للبيت في بغداد خالل     "
، رسالة دكتوراه مقدمة    " القرن العشرين 

إلى قسم الهندسـة المعماريـة ، كليـة          
  . الهندسة ، جامعة بغداد 

، ) 2002(األحبابي ، شـيماء حميـد ،         .2
 دور البنية الحضارية في تشكيل واجهة     "

، أطروحـة   " المسكن العراقي المعاصر  
لهندسـة  ماجستير مقدمـة إلـى قـسم ا       

 . ية ، كلية الهندسة ، جامعة بغدادالمعمار
، ) 2001(شــاهين ، بهجــت رشــاد ،  .3

  تـأثير القوميـة    –العولمة والعمـارة    "
 –والعالمية والعولمـة علـى العمـارة        

 ، بحث منشور في مجلة    "دراسة تحليلية 
اتحــاد الجامعــات العربيــة للدراســات 
والبحوث الهندسـية  ،كليـة الهندسـة ،       

  . 2 ، عدد 8د ، مجلد جامعة بغدا
" ،  ) 2006(شاهين ، بهجـت رشـاد ،         .4

 بعــض خــصوصيات الــسكن العربــي
، "المعاصر في المناطق الحارة الجافـة       

بحث منشور في المجلة العراقية للهندسة      
المعمارية ، كليـة الهندسـة ، الجامعـة         
التكنولوجية ، السنة الثالثة ، العدد التاسع       

 . والعاشر والحادي عشر 
، ) 2001(اني ، بان جليل طـاهر ،        الكن .5

، اطروحـة   " الرمز في عمارة المسكن   "
ماجستير مقدمـة إلـى قـسم الهندسـة         

 . المعمارية ، الجامعة التكنولوجية 
، ) 2002(عاشـور ، عمـار صـالح ،     .6

، اطروحة   "العمارة العراقية المعاصرة  "
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ماجستير مقدمـة إلـى قـسم الهندسـة         
 . المعمارية ، جامعة بغداد 

 عبـد   - ، بريزات قاسـم حـسين        فهمي .7
، بحث  ) 2006(الرحيم ، ندى عكرمة ،      

مقبول للنشر في المجلة العراقية للهندسة      
المعمارية ، كليـة الهندسـة ، الجامعـة         

 . التكنولوجية 
وزارة االسكان والتعميـر ، المؤسـسة        .8

ــصاميم  ــرة الت العامــة لالســكان ، دائ
 ) . 1980(والدراسات ، 
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 یوضح واجھات الوحدات السكنیة في العقد األول والثاني) 1(شكل 

 یوضح واجھات الوحدات السكنیة في العقد الثالث) 2(شكل 
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  یوضح واجھات الوحدات السكنیة في العقد الرابع) 3(شكل 

  

 واجھات الوحدات السكنیة في العقد الخامسیوضح ) 4(شكل 
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یوضح واجھات ) 5(شكل 
عقد الوحدات السكنیة في ال

 السادس

 

 في العقد الثامنیوضح واجھات الوحدات السكنیة ) 7(شكل 

یوضح واجھات ) 6(شكل 
الوحدات السكنیة في العقد 

 السابع

 یوضح واجھات الوحدات السكنیة في العقد التاسع) 8(شكل 
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)الواجهة(منظومة الشكل الخارجي  يمثل أهم مؤشرات / )1(جدول رقم   
في بغداد خالل القرن العشرينللمسكن   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  )العناصر(االولىفردةالم/)1(م رقلجدو  
  
  

 
 
 
 
 
 

  )الباحثةالمصدر(                     
 

  غیرات الثانویة وقمھا الممكنة                                                             المت  المتغیرات الرئیسیة

  كثرة تفاصیل الواجھة  
  االنتماء المكا ني
  االنتماء الزماني

  .اضافة شكلیة , لون , مادة انھاء   تفصیلي

  عناصر الواجھة
  

  
  
  
  

  نمط العنصر
  
  

  بنیة كلیة
  

  اكتاف  , اطار , دخل م, اعمدة , سیاج 
  .ستارة , بالكونات , شناشیل , جانبیة 

تسلسل العقد   الفترة الزمنية
  )الواجهة (خصائص منظومة الشكل الخارجي  الزمني

العقدين األول 
  والثاني

شهد المسكن تطوراً في الخصائص الشكلية والفضائية ،        
ودخول أعمال الزخرفة والمعالجات الشكلية وكـان مـن         

  .أهمها استخدام الشناشيل 

  العقد الثالث
نفس الخصائص الشكلية للعقدين السابقين مـع ظهـور         

مستوى األول كنتيجـة للتغيـر الحـضاري        الشرفة في ال  
  .وكنتيجة لألفكار الغربية وتزواجها مع الفكر المحلي 

استمرار ترسيخ القيم الغربية واستخدام المواد الجديـدة          العقد الرابع
  .إلى جانب المواد المحلية 

كان التشكيل يتميز باتباع مبادئ الحركـة الحديثـة فـي         العقد الخامس
  .العمارة 

  .الشكل ما زال محكوم بفكر الحداثة   عقد السادسال

  العقد السابع
االستمرار باتباع التيار الدولي فـي العمـارة والتبـسيط       
الشكلي مع استخدام المشبكات الكونكريتية ودخول اللون       

  .من خالل األصباغ  

  العقد الثامن
استمرار التبسيط بالشكل مع استخدام عناصـر ومـواد          

ن الثراء والغنى نتيجة للنمو االقتصادي      جديدة كاعالن ع  
  .الكبير 

  الفترة الحديثة
  القرن العشرين

  العقد التاسع
اتباع اسلوب ما بعد الحداثة وخاصـة تأويـل العناصـر           
التاريخية وكذلك استخدام تشكيالت كتلية جريئة في شكلها 

  .ومقياسها واتجاهاتها 
                                                                                          

  )الباحثةالمصدر(                                                                                         
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)العالقات(المفردة الثانية ) / 3(جدول رقم   
 
 
 

  )الباحثةالمصدر(                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
المتغیرات 
  الرئیسیة

  المتغیرات الثانویة وقیمھا الممكنة

عل         ى م         ستوى الج         زء      
  )عناصر وتفاصیل الواجھة(

  انساني
  المقیاس

  )الواجھة(على مستوى الكل 

  

  )نصبي أو فخم(ال انساني 
  الھندسیة  ھندسي منتظم  على مستوى الجزء

  على مستوى الكل
  

  ال ھندسي
  التناظر  متناظر  على مستوى الجزء

  على مستوى الكل
  

  غیر متناظر
  الفتح  أخرى..... تحات ، تزجیج جدران واطئة ، ف  نمط الفتح

  فتح بمساحات كبیرة ، متوسطة ، صغیرة  نسبة الفتح
  وحدة الكتلة  الكتلة وحدة واحدة

  كتلة مفككة إلى أجزاء
  التناسب  متناسبة  تناسب االرتفاعات

  تناسب الكتل
  

  غیر متناسبة
  ھیمنة الصالدة

  ھیمنة الفتح
  الصالدة

  )ثنان معًا اال(متناسبة 
  تجاھل الظل والضوء

  العمل بمبدأ الظل والضوء

  العالقات

  الظل والضوء  التضاد

  )االثنان معًا(متناسبة 
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:التطبيق   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
         

  
  
  
  
  
  

المتغیرات   )العقود( القیم الممكنة 
  المتغیرات الثانویة  الرئیسیة

)1+2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  )8(  )9(  
    •  •  •    •  •  •  انساني 

ال ان         ساني   األجزاء
  •        •        ) نصبي(

    •  •  •  •  •  •  •  انساني 
  المقیاس

ال ان         ساني   الكل
  •                ) نصبي(

  األجزاء • • • • • • • •  ھندسي 
                  ال ھندسي 

  ھندسیة ال • • • • • • • •  ھندسي 
  الكل

                  ال ھندسي 
   • • • • • • •  متناظر 

  األجزاء                  ال متناظر 
  •                االثنان معًا 

   • • •   • • •  متناظر 
  •        •        ال متناظر 

  التناظر 

  الكل
                  االثنان معًا 

ج               دران 
وأس             یجة 
واطئ                 ة 

  االرتفاع

    • • • • •   

فتح         ات أو 
بالكون   ات أو  

  مشبكات
  • • • • • • 

 • • • • • • •  •  تزجیج

  نمط الفتح

                  أخرى
 • • • • •        كبیرة 

            •      متوسطة 

  الفتح 

  نسبة الفتح
             • •  صغیرة 

           • • •  لكتلة وحدة واحدةا
  الوحدة للكتلة • • • • •        الكتلة متفككة إلى أجزاء 

 • • • • •        االثنان معًا 
  •        •        غیرمتناسبة   االرتفاعات   • • •   • • •  متناسبة 
  التناسب  • • • •   • • •  متناسبة 

          •        غیرمتناسبة   الكتل
ھیمن                  ة 

             • •  الصالدة 

  الصالدة    • • • •        ھیمنة الفتح 

  •          •      االثنان معًا 
                  تجاھل المبدأ 
        العم  ل 

  • • • • • • • •  بھ 

  التضاد 

الظل 
  والضوء

                  االثنان معًا 
  )الباحثةالمصدر(                                       
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