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Abstract: 
    Architecture is a mutual dialogue system where the place and time interact with 
environment. However, when noises interfere with this process, the architecture system will 
lose its mutual dialogue, which prevent society such an important communicating tool with 
world. Therefore, the objective of this article is to declare the effect of the society trends 
system changes in deforming the signification system that produce architectural forms, that 
lead to disfigurement of architecture. The research problem is “the Social mobility is 
associated with a signification system changes and appearance of disfigurement. We suppose 
that the social mobility push the architecture of society to Integrate in new environment 
through physical copying of the available forms without intellectual values projecting own 
intellectual values on these forms resulting in separating the matter system from the 
signification system which make the form disfigured. We choose holy Karbala houses as a 
case study as Karbala city has a great place in history and Islamic religion that make its 
architecture face the effect of too many waves of social mobility throughout history. We 
conclude that the disfigured architecture is not durable because it disappears with time when 
their own secondary social and intellectual behaviours are retouched. On the other hand, most 
cities can be divide in to 3 reigns and the disfigurement is a result of the intersection between 
these reigns. 
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:القبول تاريخ  18/1/2017) :  تاريخ االستالم 23/11/2016             &             )  

 :الخالصة

الحوار والزماني، ولكن متى ما حدث تشويش في ذلك  العمارة هي منظومه حوار متبادل تتفاعل مع محيطها المكاني ان    
نتيجة تغيير طارئ فان العمارة تفقد منظومتها الحوارية المتبادلة ويفقد افراد المجتمع بالمقابلل ححلدا اودواا المهملة  المتبادل

تللدور حللول ظللاهرة تشللوة العمللارة وعواتهللا بالجوانلل  ا جتماعيللة،  المشكككلة العامككة للبحككثف. فللي التعامللل الحعللي مللع ا  للر
مؤشلللرة  ادليللله بلللين ال لفيلللة القيميلللة للمجتملللع وتبللللور ظلللاهرة التشلللوة فلللي العملللارة،ان هنلللاك عوالللة تب المشككككلة الخاصكككةمبينلللة 

دور الحللراك ا جتمللاعي فللي تغيللر المنظومللة القيميللة المنتجللة الللى وجللود  مللو  ونقللف معرفللي فللي بيللان المشكككلة البحثيككة 
اك ا جتمللاعي فللي تغيلللر دور الحلللر محاوللللة ا نللاا الجانلل  المعرفلللي المللرتبط بلل هللوهككدا البحكككث لللذا فلللان . للشللكل وتشللويهه

ان الحللراك ا جتمللاعي يللدفع بالعمللارة الللى ا نللدما  بمحيطهللا  مفترضككاا البحككث، المنظومللة القيميللة المنتجللة للشللكل وتشللويهه
الجديد من  ول نعخ وتقليد مادي وشكال المحيط الجديد في مقابل اعقاط القلي  الفكريلة ا   عللى تللك ا شلكال مملا يلؤدي 

 ذا البحث من الدور العكنية فلي كلربوا حالله دراعلية للتحقلت ملن تللك الفرالية، لملا تمتلكله مدينله كلربوا مت. الى تشويهها
مملا جعلل ( عليهما العلو )من اهميه حاارية وتاري يه إلحتاان ثراها جعد عيد الشهداا الحعين بن علي ابن ابي طال  

اللى ان العملارة المشلوة بالريا هلي  البحكثوقكد توصكل . ريخا جتملاعي عللى ملر التلا الحلراكعمارتها عراه لتأثير موجاا 
عمارة انتقاليه  ير معتقرة يتواف اعتمرار انتاجها بلزوال القلي  الثانويلة المتنحيلة التلي تالي  القلي  الفكريلة للمجتملع، كملا ان 

وان التشلوة يكلون نتيجلة . ا ل  المدن تقع  حع  ال لفية ا جتماعية وفرادها اللى ثوثلة طنطقله، مركزيله، وعلطيه، و ارجيله
 .لتدا ل عمارة تلك ا نطقة مع بعاها البع 

 (التشوه، الحراك االجتماعي، التلوث البصري، التحضر، تشويش، واجهات، دور سكنيه: )الكلمات المفتاحية
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 :المقدمككككككككككككة. 1

المتغيللراا و لتحللو ا ل بللد مللن ان تعللتجي   فأنهللافعاليللاا فكللر اإلنعللاني لللذا لهللي انعكللاض وااللح واللريح  العمللارةان      
 حذا ،لإلنعلان والقيميلة الفكريلةالفعاليلاا  تعبيرا علن المعماريةالظواهر  طكثر، وبما ان المعكن هو من الحاارية وا جتماعية

للمعللكن  المكونلةحيلث تلؤثر هللذة التغيلراا فلي جميللع المنظوملاا  ا جتماعيللةبلالمتغيراا  تلأثرا المعماريللة النتاجلاا طكثلرهلي 
تشللكيل والعواللاا بللين العنااللر الفللي طعلللو   ا جتماعيللةومنهللا منظوملله الشللكل ال للارجي اذ   بللد مللن ان تللؤثر التغيللراا 

يالي  منظوملةم ملا، فيلؤدي  او مفاجىا واد توال البحث الى ان تشوة يعني تغيير طارئ .العكنيةلواجهاا الدور  المكونة
لتلللك المنظومللة فتبتعللد عللن اللورتها الكاملللة المألوفللة  (Deform)البنيللة القيميللة والفكريللة الللى ا للول اتللزان والليا  تناعللت 

(Disfigure)  فللي حللين اللد عللرف .  اعلرة طابعهللا الش اللي وذلللك نتيجللة لتفريغهللا مللن معناهللا وجللدواها ومللا تحويلله مللن اللي
عللبا  اللد تتعللدد وت تلللف وياللاح  ذلللك البحللث الحللراك ا جتمللاعي بانلله التغيللر فللي المكانللة ا جتماعيللة والللد ل والمظهللر و

 .تغير في نو  ا متيازاا التي اد يتمتع بها الفرد بعب  انتقاله من مكان و ر، ومن اور الحراك هو التحار ا جتماعي
 :منهجيه البحث

البحللث فللي الحقللول المعرفيللة الم تلفللة لمعرفللة المفللاهي  التللي  وبمفهللو  التشللوة ال للاف المفللاهيمي والمعرفللي  اإلطللاربنللاا  .1
 .لل و  في حقل العمارة تهوتهيئ معنى التشوةواول الى فه  للتحاذي مفهو  التشوة 

 .مفهو  التشوة وعواته بالعمارةال اف بالنظري  اإلطاربناا  .2
 .النظري لإلطارالمفرداا الرئيعة والثانوية  اعت وف .3
تحديلد المفلرداا و  ،انت لا  عينلاا لواجهلاا دور علكنيهعلتبيان، و ا  اعلتمارةتامي   من  ولمعتلزماا التطبيت  تهيئة .4

 .والمتغيراا ال ااة بالقياض وتحديد طريقة القياض واعلوبه وبناا فراياا البحث
 العملللي التطبيللتالنظللري والثللاني ي للف نتللائ   اإلطللارا ول ي للف  محللاورثللوث علليت  طللرس ا عللتنتاجاا مللن  للول  .5

 .النهائية با عتنتاجااي تف واو ير 
 التشوه؟ ما هو. 2

 في المعاجم اللغويةالتشوه  1.2
  العربية اللغةمعاجم في . أ

كل شيء من الخلق ال يوافكق عكعه الُحعن؛ والُمَشلوة و طي ُابح؛ فَشوََّة اهلل وجهه اي َابَّحه، . َشِوهَ ، َشاهَ التشوة طاله من 
 يلؤدي ملؤثر تلأثير تحلا الجعل  شلكل تغير تعني تشوة كلمة ان الاحاس، ويبين كما .(404المنجد في اللغه، افحة ) .بعضه بعضا

وبلين معجل  . (545اللغلة والعللو ، الفحة الالحاس فلي ) الشكل األصلي السويفي هو تغيير ( تشوه)التشويه ف .ا نتظا  عد  الى
طي : علمعته طي طحلدث فيهلا املرا فالار ابليح المنظلر، وَشلوَّةَ : وجهه َشوَّةَ ف، ان التشوة هو القبح، (ه. و. ش)الغنى في با  
منهللا كللذلك و . حرفككهنالا ادبيللا طي  ، وَشللوَّةَ اعطككص صككورة عنهككا ايككر مطابقككه للواقكك طي : الحقيقللة ، وكلذلك َشللوَّةَ جعلهككا سككي ة

. الحللرت او الجللرس الوجككه بعككدما لحقهككا تغييككر فككي الخلقككة مككن جككراء مكك ثر هي ككهطي ( تعللر  لتشللوة فللي وجهلله)كللل  َتَشككو ه  
: فلي حلين جلاا فلي معجل  الرائلد، ان التشلوة الوجله او الجعل  .(2001معج  الغنلي، ) التشويه هو االفساد والتحريا والتقبيح ف

الرائد معج  لغوي ) او تغيرت هي ته نتيجة لم ثر ما أفسدهتشوة الوجه طي اار ابيحا ف. أفسدهطي  ير شكله اوول وابحه طو 
صار قبيحا، تغير شككله الكص األسكوأ، التشوة الشيا يعني ان يشير معج  اللغة العربية المعاار، الى كما و  .(1442عاري، 

معجل  ) فالتشوه هو إشارة لتغيير اير سوي يصيب صورة الشكل االصكلية نتيجكة لمك ثر مكا. تغيرت معالمهوتشوة وجهه طي 
 .(2002اللغة العربية المعاارة، 

 االجنبية معاجمال في. ب

حيللث عرفتهللا القللواميض اإلنكليزيللة بانهللا الشللكل ( Disfigure)و( Deform)التشللوة مللن  للول المللرادفتين جللاا مفهللو  
تغييللر الشللكل نحللو اوعللوا، او فقللدان الشللكل، او جعللل الشلليا  ريلل  الشللكل او فقللدان الجمللال،  الغريلل  الغيللر طبيعللي، او

المظهللر ال للارجي للشلليا او الشلل ف مللن  وتحريككا المظهللر والشللكل، او فقللدان الشللكل والهيئللة الجميلللة، او ت ريلل  افسككاد
 . ول اد ال مؤثراا تار وتفعد شكله

مما سبق نجد ان كلمة التشوه في اللغة هي انحراا وفساد مظهر الشيء، نتيجة لم ثر او تغيير يطرأ عليه فتنحدر 
معالمه السوية نحو األسوء، مبتعدة عن طبيعتها االصلية حيث يحمل التشوه جانب يرتبط بتشوه الهيكل والبنية التكوينيكة 
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ية لألشكياء وهكو وجانكب يكرتبط بتشكوه البنيكة الشككلية والصكور ( Deform)للشيء واشارت اليه المعاجم اإلنكليزية بكلمه 
 (.Disfigure) ةما تشير اليه كلم

 (الباحثان) اللغةالتشوة في معاج  ( 1)را  جدول 
 المعنص المعجم

 (404المنجد في اللغه، افحة )  الُمَشوة كل شيا من ال لت   يوافت بعاه بعاا المنجد في اللغة

هو تغيير الشكل ( تشوة)فالتشويه . والتشوة هو تغير شكل الجع  تحا تأثير مؤثر او ينت  من عد  انتظا  المؤثر الصحاح في اللغة والعلوم
 (545الاحاس في اللغة والعلو ، افحة ) اوالي العوي

 (504المعج  الوعيط، افحة ) الشُّوَهُة هو الُقبحُ  الوسيط

. طي هيئه الوجه بعدما لحقها تغيير في ال لقة من جراا مؤثر الحرت او الجرس( تعر  لتشوة في وجهه)َتَشوٌُّة كل  الغنص
 (2001معج  الغني، )  والتشويه هو ا فعاد والتحريف والتقبيح

ومنها تشوة الوجه طي اار ابيحا او تغيرا هيئته نتيجة . طي  ير شكله اوول وابحه طو طفعدة: وشوة الوجه او الجع  الرا د العصري
 (1442الرائد معج  لغوي عاري، ) لمؤثر ما طفعدة

. وتشوُّة الشيا يعني اار ابيحا، تغير شكله الى اوعوط، وتشوة وجهه طي تغيرا معالمه. التشوة طاله َشِوة وهو القبح المعاصرة اللغة العربية
 (2002معج  اللغة العربية المعاارة، ) فالتشوة هو حشارة لتغيير  ير عوي ياي  اورة الشكل ا الية نتيجة لمؤثر ما

Oxford Dictionary Deform: “To change the shape so that it is unnatural” (Oxford, 2015, p. 211). 
Disfigure: “To spoil the appearance of s.b/s.th” (Oxford, 2015, p. 229). 

Webster 
Dictionary 

Deform: “To change shape or character for the worst, to spoil the shape, make misshapen, 
spoil beauty” (Webster, 2016) 
Disfigure: “To spoil or damage the appearance of something or someone” (Webster, 2016) 

The Winston 
dictionary 

Deform: “To change shape or character for the worst, to spoil the shape, make misshapen, 
spoil beauty” (Lewis, 1950, p. 170) 
Disfigure: “To mar, to injure the form or the beauty of (Lewis, 1950, p. 178)”  

 
 التشوه اصطالحا 2.2

 البللا مللا يعللت د  ماللطلح تشللوة كيطللار للتعبيللر 
عللللللن الشللللللليا المكلللللللروة، المغلللللللاير للطبلللللللع واللللللللذوت، 
والم للللالف للغللللر ، المشللللتمل علللللى فعللللاد؛ نتيجللللة 

اللللليبا، )ل لللللل يبعللللدة عللللن اللللورته العللللوية الكاملللللة 
فهلللو زوال الالللورة علللن الملللادة . (125الللفحة ، 1494

 هلللللدفبعللللد ان كانلللللا حاالللللله، نتيجلللللة تغييلللللر دون 
، ويكللللون هللللذا التغييللللر (55، اللللفحة 1423الجرجللللاني، )

نتيجللة مللؤثراا معينلله تطللرط علللى بنيللة وهيئللة النظللا  
، كتغييللللللر  يللللللر  (55اللللللفحة ، 2013جللللللواد، )فتفعللللللدة 

مر للو  فيلله فللي ياللي  طحللد عنااللر بنيللة النظللا ، 
تشلير و .(30، الفحة 2000الجبوري، )او نتيجة لتطفل نظا  او طكثر على نظا  ا ر، يؤدي الى ا تول اتزان بنية ذلك النظا  

يلؤدي اللى تحريلف وتشلويه  (شككلي)تشكويه لفظكي عللى شلكل  اما يكون كت  الماطلحاا اللغوية الى ان ماطلح التشوة،
فهللو تغيلر المالمون وروس المعنللى والرعلالة التلي حللاول  (مضكمون)تشكويه معنككوي او المعنلى والرعلالة التلي يحملهللا الشلكل 

 .(14، افحة 2002البلوي، )ارعالها الشكل الى معنى ومامون ا ر م تلف 
 التشوه في الحقول المعرفية األخرى 2.2

 فلسفياالتشوه  1.2.2
فالا لتعريلف القلبح بوالفه ايمله ااذ نوحلظ ان هنلاك موافلا ر  الفلعفة ترف  هذا التلرادف بلين مفهلومي القلبح والتشلوة ان

حيلث  ،للنفلور وعلد  القبلولملن هلدف ومثيلر علبية تثير النفور وا شمئزاز على عكلض التشلوة اللذي تردفله بكلل ملا هلو  لالي 
، 2011عبلد ا ميلر، )ا ويهي  عواطفنا عللى النحلو اللذي نكلون عليله عنلد رؤيلة الجميلل، الى ان القبح اد يملئنا فرح افالطونيشير 

فلرة  يلر نان اوشلياا الد تبلدو م بلينفقلد  ارسكطواملا . يبعد اوشياا علن الورتها الكامللة، الونفعيلة المشوةحين  في (10افحة 
، 2011عبلد ا ميلر، )ها ال ااة وطننا نبدي انطباعا اتجاههلا  يلر ا شلمئزاز ات  اهميه لها ولكن لها جدارتها وتأثير  هجميله وايع

والمن نفلض المعنلى ان القلبح  البلا ملا يفالي اللى هلدف معلين، مميلزا بلين القلبح والتشلوة  لسكن في حين يواح . (11الفحة 

 (الباحثان)التشوه اصطالحا ( 1) رقمشكل 



 علي عدنان علوان الحلي: الباحث            حسن العتابي                                                    مهدي صالح الفرج. د. م

76 
 

 هيجلكما يؤكد  .بان ا ول   ارر منه له هدف ورعاله معينه اما التشوة فهو تنافر اوجزاا وعد  اتعااها وفقدان ا هداف
 الالورة الباطنيلة طكثلر ملنفلالقبح يلرتبط ب كروتشكهعنلد املا  (59، الفحة 1442اعلماعيل، ) القبح علص عالقة وثيقة بالمضكمون بان

 نله يلؤدي اللى تعبيلر  يلر  وا يك دي الكص التشكوهاد المضمون اإليجابي للقبح ألنه ساستبعالاورة ال ارجية، ويحذر من 
 .(24، افحة 2011عبد ا مير، ) .ناجح

فمن الممكن إيجكاد جمكال فكي القكبح امكا المشكوه فهكو يثيكر االشكم زاز  مرادفا للتشوهج، ان القبح ليس تنستن تقدممما  
 .ك أي قيمه جمالية وال يحمل هداال يملو  السلبيةوالمشاعر 

 التشوه فناا  2.2.2
، مما (Read, 1950, p. 17)بالنع  والتنا   المنتظ  الذي يقدمه العال  الطبيعي  ا هتما يمثل مؤشرا لعد   ان التشوة في الفن

 ار، مما يارفه عن معناة وهدفه وتحريفهالشيا كالهيئة او الاورة او العنايولد تغييرا وتبديو في شكل و اائف 

وعلادة  .(204، الفحة 2002الرويللي و البزاعلي، ) و يلر متناعلقة اورة  ارجة عن الملألوف عن مواعه اوالي، لينت  عن ذلك 
رتبط بالجمللال ملا يكللون التشللوة  يللر مر للو  فيلله،  ن اوشللياا تاللبح مشلوة ومنفللرة نتيجللة لغيللا  اللي  جماليللة او  اللائف تلل

ملن نلو  ملا موجلود فلي ا لل  الفنلون، فقلد شلوة  ان هنلاك تشلويهام  اللى( Read)ويشكير ريكد . (1421عتولنيتز، )كا نعجا  والوحدة 
الفن ا  ريقي مثو نفعه من اجل ا اترا  ملن المثلل، اذ لل  يكلن  لط ا نلف والحاجل  ابلدا بمثلل هلذة ا علتقامة فلي الواالع 

الواالع وملا  ول  يكن الوجه يوما بياويا بالقدر الذي اورة الفن ا  ريقي لذا فان هذا الفن فيه نعبه من التشلوة  بتعلادة علن
 .(Read, 1950, p. 17)هو معتاد من نع  

 التشوه في علم االجتماع 2.2.2
 وزملن   معلينن   مجتملع   علن المعلايير ا جتماعيلة المتفلت عليهلا فلي العللوك ملن معينلة انحلراف طنملاط لرو  و التشلوة يمثلل 

وبشككل عكام فكان مفهكوم التشكوه لذلك . ايير والقي  التي يقدرها المجتمعفانه يرتبط بذلك العلوك الذي ي الف المعلذا معينن، 
. يترتب عليها مكن أثكر سكلبي اجتماعيا يتمثل بالخروج عن القيم والمعايير االجتماعية المتعارا عليها في مجتم  ما وما

، الفحة 2009عبلد الالمد، ) .شوه االجتماعي بالتغير االجتماعي السري  وما يترتب عليكه مكن تفككك اجتمكاعيواالبا ما يرتبط الت

 (الباحثان) الفرت بين مفهومي التشوة والقبح( 2)جدول را  
 التشوة القبح 

يملئنللا فرحللا ويهلللي  عواطفنللا عللللى النحللو اللللذي  افوطون
 نكون عليه عند رؤية الجميل

ما يبعد اوشياا عن اورتها الكاملة، الونفعية، الشيا 
 في  ير مواعه

شلللياا واللليعه   اهميللله لهلللا ولكلللن لهلللا تأثيرهلللا  ارعطو
 ال ااة  ير مثيرة لوشمئزاز 

 افعاد نتيجة حذف او ااافه  ير مبررة

 تنافر اوجزاا وعد  اتعااها وفقدان ا هداف   ارر منه فهو بريا له هدف ورعاله معينه لعنغ

للوجلللود المناااللة لملللا اعتلللدنا ان نعللدة الللورة او الللفة  مامون يحمل هدف  هيجل
 الحي ال اف به

  الي من المامون تعبير  ير ناجح ذو مامون ايجابي كروتشه

 (الباحثان) التشوه في علم االجتماعي (3) شكل رقم

 صوره طبيعية 

 تغيير طارئ

فقدان الوحدة 

 واالنسجام
بنية شكلية 

 مشوهة غريبه

 انطباع سلبي للملقي

 (الباحثان) يوضح كيفية تشوه الشكل في الفن (2) شكل رقم
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149). 
 

 البنيككةتناسكق وضكياع  اتككزان، فيكك دي الكص اخكالل مكا طككاري يصكيب منظومكةا تعريكا التشكوه اجرا يككا بانكه تغييكر يمككن 
طابعهكككا  خاسكككرة (Disfigure) فتبتعكككد عكككن صكككورتها الكاملكككة الم لوفكككة المنظومكككةلتلكككك  (Deform) والفكريكككة القيميكككة

 .من قيم وما تحويه من معناها وجدواهاذلك نتيجة لتفريغها الشخصي و 

 معمارياالتشوه  .2
ان مفهللو  التشللوة فللي العمللارة هللو مفهللو  متللدا ل مللع الكثيللر مللن المفللاهي  او للرا التللي تتللداولها فلعللفة العمللارة فللل  يللرد  

معرفلللا ايلللاة بانللله  (Grotesque)سكككتيك ارو مفهلللو   (Eisenman)ايكككزنمن اذ يطلللرس  ؛العملللارةتعريلللف مباشلللر للتشلللوة فلللي 
فهكو تعبيكر عكن تجكاوز االنسكان للنسكب الطبيعيكة والم لوفكة وضكياع و ير متجلانض  المألوف، الشذوذ،بة، التمرد على الغرا

ما هو ايكر جميكل نه كل با (Monstrous)الرهيب فقد طشار الى مفهو   (Ruskin)رسكن اما  القيم والقوانين الجمالية؛
فلي حلين طلرس . ، مبينلا ان اعلتعمال ا شلكال التلي   تحلاكي الطبيعلة يعلد تشلوها وبشلعاومستهجن من اشكال ايكر طبيعيكة

عللن اللي  الجملال وفقدانلله لونعللجا  والتكامللل  العمللارةوالللذي يعنللي ابتعلاد  المربككك يماللطلح( Sinclair Goldie) سككنكلير
ل ا شلكال التلي   تتماشلى ملع اللنمط المتوالع يمثل البشك الناجح بين الوظيفية والجمالية مما يعب  القا للمتلقي وارباكا لله، و

المرادفللة لمفهللو  التشللوة الللذي ياللي  البيئللة العمرانيللة، فهللو  مللن المفللاهي  التلككوث البصككريعللد يو كمللا  .(10نيللازي، اللفحة ) والمقبلول
 نعللدا  القللي  الجماليللة و يللا   (5، اللفحة 1444حمللدان، ) وتلللف واللعف وتللدمير المظهللر ال للارجي نتيجللةم  وفعللاد Blight التهللرؤ

االنثروبيكا ومن المفاهي  او را التي ترتبط بمفهو  التشوة هو مفهو   .(34، افحة 2000الجبوري، )اوانينها وشيو  العناار النشاز 
(Entropy) ،واللروابط التلي تلربط وتلنظ  طجلزاا وعناالر النظلا  ملع  اضطراب واختالل توازن يصيب العالقاتتعنلي  والتي

الجبللوري، ) بعاللها ممللا يعللب  تغييللراا مفاجئللة، ويللزداد هللذا ال لللل وا اللطرا  كلمللا زاد انهيللار الللروابط والعواللاا فللي النظللا 

 .(34، افحة 2000

تحكمهكا العالقكات  منكتج مكادي مبنكي علكص قاعكده فكريكهان العمكارة هكي عبكاره عكن علكص االب التعكاريا أعكاله  تتفق
يظهكر  ان ما فان تشوها ما البد من نتيجة طاري القاعدةما اختلت تلك  إذا، والروابط التي تربط وتنظم اجزاءها وعناصرها

 . نتاج مادي لقيم فكريه باعتبارها العمارةعلص 

 :السابقةنقد الدراسات . 4
  1991وتفسيراتها،  العمارة، Juan Puntaطروحات خوان بونتا  1.4

معتبلرا  لين ا ول ينلااش تركيبلة المجتملع العلاداا والتقاليلد وانعكاعلها عللى العملارة ملن  لول ملد طثلرتنااش طروحاا بونتلا 
التللي يعللت دمها  الثقافيللة ا جتماعيللةمنظوملله مللن اإلشللاراا ا جتماعيللة والثقافيللة التللي هللي انعكللاض للقللي   العللاداا والتقاليللد

 (الباحثان) التعاريف المقاربة معماريا لمفهو  التشوة( 3)جدول را  
 المصطلح العالم التعريا المصطلح

 عن تجاوز ا نعان للنع  الطبيعية والمألوفة وايا  القي  والقوانين الجمالية الغرو ستيك ايزنمن
 كل ما هو  ير جميل ومعتهجن من اشكال  ير طبيعية الرهيب رسكن

والجماليلة مملا يعلب  ابتعاد العمارة عن اي  الجمال وفقدانه لونعجا  والتكاملل النلاجح بلين الوظيفيلة  المربك سنكلير
 القا للمتلقي وارباكا له

 ا شكال التي   تتماشى مع النمط المتواع والمقبول البش 

 التلوث البصري
فعاد وتللف والعف وتلدمير المظهلر ال لارجي نتيجلةم  نعلدا  القلي  الجماليلة و يلا  اوانينهلا وشليو  

الجماليللة للبيئللة العمرانيللة ممللا يعللب  العنااللر النشللاز، ممللا يللؤدي الللى ا للول فللي المظهللر والاللورة 
 شعور بعد  ا رتياس والتقبل من ابل المتلقي

 االنثروبيا
االلطرا  وا للتول تللوازن ياللي  العواللاا والللروابط التللي تللربط وتللنظ  طجللزاا وعنااللر النظللا  مللع 
بعاللللها ممللللا يعللللب  تغييللللراا مفاجئللللة، ويللللزداد هللللذا ال لللللل وا اللللطرا  كلمللللا زاد انهيللللار الللللروابط 

 والعوااا في النظا 
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عللى القواعلد  ا جتماعيلةفيله عللى اولويله اوعلراف  طكلدلتكلوين اشلكال ذاا معنلى املا الثلاني فقلد  العملارةالد لي في  النظا 
 .مارةالعفي انتا   فاإلنعان العلمية الفكريةوالقوانين 

 
 
 

 Christine Aman، ،1992طروحات كريستين امان  2.4
فهلي  العربيلةطلور الملدن من  ول فرايه اعتمرار ت العربيةفي احياا المدن  العكنيةالبحث الدور  في الدراعةاعتمدا هذة 

 الحديثلللةوا اتالللاد  العياعلللةا علللتعمار ود لللول نظريلللاا  تلللأثيرطعاعلللا تميلللز بلللين البيلللا العربلللي التقليلللدي والمعاالللر تحلللا 
 .و يرها كالرطعمالية

 Thomas Dickman، ،1999دايكمان طروحات توماس  2.4
 الغريبللة الغربيللة باونمللاطالعريللت لعمللارته  وابللدالها  لللإلرث الحديثللة العربيللةتعللليط الاللوا علللى اهمللال التاللامي   الدراعللةهلذة 

القلرن العشلرين اذ تقتلرس  ااان يعتجي   حتياجل   يعتطيععلى ثقافته  او ان يت  التطبيت الحرفي لما هو ترااي بحيث انه 
ان ا لل  الملدن  الدراعلةوتطبيقهلا وفلت نظلرة ولمحله حديثله مبينلة  العربيلة التراثية الثقافية المنظومةاعتيعا   ارورة الدراعة
 .او تراثيهالى حديثه اما  معمه العربية
 .2002، "دور البنية الحضرية في تشكيل واجهة المسكن العراقي المعاصر"دراسة االحبابي،  4.4

فللي تغيللر منظوملله الشللكل ال للارجي للمعللكن،  الحاللارية البنيللةدور الللذي تلعبلله متغيللراا الللالللى التعللرف علللى  الدراعللةتهللدف 
باعتبار ان المعكن هو نتا  حااري انعاني وانعكاض وااح لفعالياا الفكر اإلنعاني الذي يتفاعل مع التحلو ا والتغيلراا 

 .الحاارية التي تنعكض بشكل وااح على ا فكار والقي  ا جتماعية للمجتمع
 .2001، "أثر المجتم  علص العمارة"دراسة كبة،  5.4

ملن  العلكنيةتمثل هذة الدراعة محاوله لتعليط الاوا عللى اللدور اللذي تلعبله الظلواهر ا جتماعيلة فلي تغييلر وتحلوير اللدور 
والمجتملع العراالي ودورهلا فلي بلروز تغيلراا تالميميه فلي اللدور  العائللة ول دراعلة المتغيلراا ا جتماعيلة التلي تطلرا عللى 

وا علللو ، و البللا مللا يقتللرن  المبللدطعنللد انشللائها، اذ ان ا للل  ظللواهر التحللوير تكللون متقاربلله ومتشللابهة مللن حيللث  العللكنية
للمتغيلراا  وتلأثيرومتقاربله، وهلذا يشلير اللى وجلود ارتبلاط  متشلابههورها بفترة زمنية معينله، معلللةم ذللك اللى وجلود متغيلراا ظ

 .وانعكاعها على تامي  الدور العكنية لمعماريةاعلى شكل التغييراا والتحويراا  ا جتماعية
 .2000" الحضرية البي ةالتلوث البصري في "دراسة الجبوري،  1.4

مملا يجعلل مشلهدها  الحارية البيئةيؤدي الى  لل في بنيه  الحارية البيئةفي  المعنويةان اهمال الجوان   الدراعةتفتر  
، نتيجللة لاللورة البيئللةفللي  لألفللرادفللي حاللله مللن ا ربللاك والتشللويش ليللنعكض ذلللك علللى شللكل ردود طفعللال وعلللوكياا علللبيه 

 .وليض نتيجة لوااع مادي ملموض الحارية البيئةمن  طدركوهامشوشه 
 .2012، "التغير الثقافي االجتماعي والعمارة المحلية"دراسة الرازقي،  7.4

، (المعلكن تحديلدا)فلي العملارة  وطثرهلا( اوعلراف والتقاليلد)تحاول هذة الدراعة طرس مواو  العواة بلين العواملل ا جتماعيلة 
 العراايلللة العملللارةالتلللي اثلللرا فلللي المجتملللع العراالللي وانعكلللاض ذللللك عللللى  وا جتماعيلللة الثقافيلللةملللن  لللول دراعلللة المتغيلللراا 

 المحليلة العملارةيلؤثر عللى نتلا   والثقافية ا جتماعيةان تغير العوامل  الدراعةتفتر   حذاالمعاارة وبالذاا عمارة المعاكن 
 العملارةيلؤثر عللى شلكل  الفكريلةباعتبارها منت  مجتمع تنعكض عليه تغيراا الفكر والمجتمع لذلك فان تغير احتياجلاا الفلرد 

 .المحلية
 .2011، "العمارة العراقية المعاصرة"دراسة شمس الدين،  9.4

وعوالة تللك الفالاااا ملع  ةالى راد الوااع العكني المعاار من  ول دراعة تغير فااااا الدار العلكني الدراعةتهدف 
بالتفاالليل المعماريللة لتلللك الللدور العللكنية مللن  للول مقارنللة  وانتهللاام بعاللها الللبع  ومللع العلليات الحاللري للمحلللة العللكنية 

مفترالةم الدراعلة طن التغيلر فلي عملارة المعلكن  لول العقلد ا ول . بملا بعلدها 2003الدار والمحلة العلكنية لمرحللة ملا ابلل 
من القرن الواحد والعشرين هو نتيجة لتغيراا الوااع العرااي ا اتاادي وا جتماعي والتكنولوجي وتغييل  الالوابط والقلوانين 

 .العمرانية
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 (الباحثان) التغير ا جتماعي في ذلك وطثرتطرت الى تشوة الواجهاا يل   هاا لب ،العابقةتحليل الدراعاا ( 4)را  جدول 
بونتا 

امان 
دايكمان 

االحبابي 
 

كبة
الجبوري 

الرازقي 
س  

شم
الدين
 

   ●      مفهوم التشوه 
      ●   دور التغير االجتماعي في تشويه االشكال

  ●   ● ●  ● في انتاج الواجهات االجتماعيةالتغيرات  أثر
 ● ●  ● ●  ● ● العادات والتقاليد وانعكاسها علص تكوين المنزل

         في انتاج االشكال االجتماعيةالخلفية  إثر
   ●      التشوه البصري في المجتم  إثر

  الشكلية الواجهة والمنظومة .5
 مفهوم الشكل 1.5

ال للدماا، ومللن هللذة ومنظوملله  كالمنظومللة الهيكليللةمللن عللدة منظومللاا  يتللألفان المبنللى باللورة عاملله ومنلله المعللكن 
اذ   . مترابطلة ملع بقيلة منظوملاا المبنلى والمحليطو حد ذاتها ب منظومه اائمه ي التي تعدمنظومه الشكل ال ارج المنظوماا

مجموعه مكن القكيم الشكل هو ان ب بونتا واحاذ ي، للشكل المولدةعن المحيط والقوا ( Form)يمكن عزل منظومه الشكل 
بانله   يمكلن  ارسكطوابل ذلك  واح، واد لتي ت ثر علص المعنص بشكل متبادلاعن طريق التفاعل م  المحيط و  المكتسبة

التكي توصكل الفكرد الكص  التعبيريكة المنظومكةالشكل الخارجي فال جوهر الشيا عن مظهرة فهي تركيبه متدا له يمثل فيها 
 :عاملين متدا لينتفاعل الشكل هو نتا   نعتطيع ان نعت لف بانوعليه  .(34، افحة 2002ا حبابي، ) للشيء الفكرية الحقيقة

شكل ملرتبط بمجموعله ملن القلي  التلي فالويمثل المفهو  الفكري الذي يقو  عليه الشكل فيزيائيا  (:signification)داللي  . أ
 :ويا  الجان  الد لي للشكل. والتي بتغير هذة القي  تتغير وتتنو  ا شكاليكتعبها من المحيط والتي تنت  المعنى 

 الجوهريلللةوهلللي تمثللل ال الللائف  :خصككا م مفاهيميكككة
فللي تقاليللد طي مجتمللع والتللي تعتمللد علللى المفللاهي   الكامنللة
الللى ( Curtis)للمجتمعللاا اذ يشللير  والحاللارية الفكريللة

نمللاذ  المعللاكن هللي التللي تحمللل بللين طياتهللا  طفالللان 
فللللي القللللي   متأالللللهم اطبللللة بنللللى عميقلللله ايمللللا جوهريلللله 

اللادت، ) المحليللة لألشللكالمحاكللاة    ا جتماعيللةوالتقاليللد 
 .(12، افحة 1445

للعناار فهلي  الرابطةتمثل العوااا : خصا م تركيبيه
تمثلللل تجعللليد لمفلللاهي  والللي  المجتملللع فهلللي تعتبلللر وعللليله 

الللللللى الوااللللللع ا جتمللللللاعي والحاللللللاري للمجتمللللللع  تحويللللللل
اللمن منظومله الشلكل ال للارجي  عوالاا تلربط العناالر

، الفحة 1445الادت، ) اللخ. والتلوازن والوحدةكالتكرار  للمعكن

13). 
الفيزيللائي  الجانلل  يمثللل وهللو :(Material) مككادي . ب

بال الللائف  والملللرتبط ،المللادي الملللدرك ملللن الشللكل
 .الخ...ض والحج  واللون والملم كالهيئةجي ال ار  الشكلمع  تكوينالالمظهرية التي يمكن اعتثمارها في 

 

 الشكلية الجماليةالقيم  2.5
ان التشوه هو نتيجة لغياب القيم الجمالية عن النتاج الفني، لذا سكوا تحكاول هكذه الفقكرة ان تتقصكص القكيم الجماليكة 

ت الع  جماليلةبمعلتوياا  محكوملة العملارةاللى ان القلي  الجماليلة فلي  شككريشلير . التي تجعل مكن النتكاج المعمكاري مقبكوال
 -:وكما مواح في ادناة (32، افحة 1424شكر، )للعمل المعماري  المواوعيةالعوااا  طبيعة عتباراا نابعه من 

 (الباحثان) البنية التكونية لألشكال (4)رقم  شكل
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 :(Elegance( )الت لق)المستوى الجمالي األول  1.2.5
ا القيمللة الجماليللة فللي العمللارة ونهللا تمثللل الحعللية حللا  طاللفىعللن اوعاعللية للقيمللة الجماليللة التللي تعبللر المكونللاا يتاللمن 

المعملاري او انهلا تؤكلد  (Unity)التشلكيل  بوحلدةبشلكل او بلا ر  مرتبطلةا  ان ا ل  تلك القي   .الجمالية الدا لية لإلنعان
ا  ان  يللا   المعماريللةفللي التكوينللاا  اللرورية فعلللى الللر   مللن ان تلللك القللي . زنوالتوافللت والتللوا والهيمنللةعليلله كالتعللار  

فلان وجلودة المن طي تكلوين  الوحلدةللعملل، ا  مبلدا  الجماليلةمن القيملة  حنقاففي طي تكوين معماري   يؤدي الى  طحدها
، اللفحة 1424شللكر، ) وان  يابلله يللؤدي الللى تشللوة النتللا  جماليللةاو تاللمي  معمللاري اللروري وملللز  لكللي يمتلللك ذلللك النتللا  ايمللة 

32). 
الوحللدة يعمللل علللى  فمبللدطان مبللدا الوحللدة هللو مبللدا موجللود بكللل مللا هللو مللرتبط بكوننللا وعالمنللا مللن ظللواهر واشللكال وعواللاا، 

يجلاد الهيمنلة احفلظ تماعلك تكلوين اوشلياا ملن التشلوة والتشلتا نتيجلة تلدا ل المتنااالاا ملن  لول رفلع تللك المتنااالاا و 
 دال يوجككه لللذا فانلل. فيهللا اذ   يمكللن ان يعمللل الكللون تحللا علليطرة ايللادتين وا  عللانى مللن ال لللل والتمللزت نتيجللة التناااللاا

التلي تلربط العناالر ملع بعالها اللبع  فلي تكلوين متكاملل  العوالةهلي  فالوحلدة. (35، الفحة 1425شليرزاد، ) تكوين بدون وحكده
 وكأنهللامتكاملللة وتظهللر للعيللان جميللع اوجللزاا متالفلله منهللا  يجعللل مللن تلللك الفللروت التللي ت لللت التعللار  تبللدو بمثابللة وحللدة

  .(21، افحة 1420هيغل، )تحتويها كلها في واع واحد 

 المستوى الجمالي الثاني 2.2.5
 (Complexity)التعقيد  . أ

العملل  حطلارمن القواعلد او القلي  الجماليلة ال بكثافلةهو درجة وكثافة المعلوماا امن حطار او مرجع معين فهو يتمثلل 
 .(33، افحة 1429فنتوري، )والنتا  المعماري

 التنا   ا يقاعي . ب

 .(42، افحة 1424شكر، ) والراحةيجمع بين ا اطرا  ة ومتعاكعة في عمل متكامل عواة تربط اي  متاادهو 

 
 

 

 (الباحثان) ةالتعقيد بين الفوضى والرتاب( 6) شكل رقم

 (الباحثان)التناغم بين األلفة واالضطراب  (7) شكل رقم
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 (الباحثان) المعماريةثير التشوه على البنية يوضح كيفية تأ( 5) شكل رقم
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 المستوى الجمالي الثالث 2.2.5
وهو المعتوا الذي يجمع المعتويين اوول والثاني معا حيث يد ل التنا   ا يقلاعي والتعقيلد ملع الي  التلألت الجملالي فلي 

تناعقيه ل لت تكوين يتمتع بقيمه جمالية عالية، فالمعتوا الثالث يقلد  تكلوين شلكلي متكاملل جماليلا ملن  لول تنعليقه  عواة
  .(Smith, 1979, p. 70)نظمها المعتوا الثاني العوااا التي يللقي  الجمالية التي يقدمها المعتوا ا ول مع 

النتكاج المعمكاري لككي يحمكل قيمكه جماليكة مقبولكة ال يكفكي ان يسكتجيب النتكاج لمكا يكوفره المسكتوى األول نستنتج ان 
النتكاج المعمكاري تلكك القكيم ضكمن  يكنظم انوالتناسكق وايرهكا فقكط بكل يجكب  مكال مكن قكيم جماليكة موضكوعيه كالوحكدةللج

ه االتكزان المقبكول والمكريح مكن قبكل المتلقكي، واال فكان ليصل التكوين المعماري الص حال ومتناامة متوازنةتكوينه بعالقات 
 .كثرة القيم دون تنسيق لها ي دي الص فوضص وتشويه للنتاج المعماري

 تكون وتغير الشكل المعماري  2.5

بلان ا شلكال تحملل  David Bohm طكلدالشلكل فقلد  ا انتلفلي  والمتغيلرلقد تناولا العديد من الطروحاا مفهو  الثابا 
هلذا المفهلو   Alexander بين  تمثل ااطرابا بل هو نظا   في واد  العشوائيةفحتى  ظاهرةحقائت عواا كانا م فيه او 
ا  حل لمشكله معينله فلي محليط ملا فلان معرفلة الشلكل او حالله الشلكل تعتملد عللى معرفله  ما هومن  ول رايه بان الشكل 

 . (122، افحة 2005القيعي، ) له المنتجةالقوا 

 مبادي التحوالت الشكلية 1.2.5
 إذا ،البنيللةاكل يفهللو مؤلللف مللن عنااللر تربطهللا عواللاا تمثللل اواعللد لتشلل كالبنيللةالشللكل  ان Bleshrو Schulzيبللين 

 تظهلران التحلو ا التلي  اللى Chingو Krierاذ يشلير . الشككلية للبنيكة الطبيعيةالخصا م  أحدفان التحول والتغير هو 
محولها اللى الورة جديلدة، مبينلا ان هلذا  للبنية والش اية التكونيةهي عبارة عن تغير ياي  العوااا  الشكلية البنيةعلى 

لحللذف او االلافه عنااللر مللن  نتيجللةاو ان يكللون  البنيللةفللي  المنظمللةالتغييللر امللا ان يكللون علللى شللكل تغييللر فللي العواللاا 
، 2002ا حبلابي، ) تعللك العللوك التلالي فينهلاثر عنلدما تتعلر  لملؤ  كبنيلة العلكنية للوحلدةلذا فان الشكل ال لارجي  ،بنيةالوالى 
 :(31افحة 

بشلكل تلدريجي حتلى تالل اللى حاللة  الماديلةوذللك ملن  لول تغيلر تركيل  بنيتهلا  المحيطلةملع الملؤثراا  التأال تحاول  . ط
 Adaptationبالتكيا  العمليةتعمى هذة و اي  من وما تحمله المحيط  ما يفراهبين  الموازنة

وهلللو ملللرتبط  وطفاللللاللللى حالللله اعللللى اعقلللد  طدنلللىطي ان ينتقلللل ملللن حالللله  Evolutionبكككالتطور او ان يبلللدا الشلللكل  .  
 .ن اوول النمو التدريجي الطبيعيبمحوري

يتهللا وهللذا نااللطرا  ب نتيجللةممللا كللان عليلله  طدنللىتتعلر  بنيلله الشللكل الللى تغييللر مفللاج  تنتقللل فيلله مللن معلتوا ان  وا . ا
 وهو  البا ما يؤدي الى تشوة بنيه الشكل Reversalبانقالب يعمى 

للشككل وجانكب  المنتجكة واالجتماعية الفكريةهو عباره عن بنيه تحمل جانب ثابت ويتمثل بالقيم  عماريمان الشكل ال
تغيكر فسيسكلك الشككل سكلوك المفكاذا مكا اصكاب الشككل مك ثر خكارجي مكا الجانكب  للرسكالةمتغير الذي يمثل تجسكيد مكادي 

سكوا  فإنهكاالتكيا او التطور وان أصاب التغير الجانب الثابت القيمي للشكل فان بنيكه الشككل سكوا تضكطرب وبالتكالي 
 .تتشوه

 في تشوه بنيه الشكل الخارجي للوحدة السكنية االجتماعيةدور التغيرات . 1
املا  اشلاراا متبادللة ملن واللى محيطلهالعمارة هي منظومه توااليه تتفاعل مع محيطها المكاني والزماني من  لول ان 

ويللت  مللن  للول اشللاراا معنويلله،  حككوار معنككويوالللذي يتحقللت عبللر التمللاض المللادي او علللى شللكل  حككوار جسككديعلللى شللكل 
يحلث المرعلل  متبكادل حكوار  فلي و. يثيرها المرعل على شكل رعلائل مرملزة يلتمكن المتلقلي ملن فهمهلامشتركه، يه فكريه، وايم

؛ المتلقلي ان يفهمهلا ويتعلاطف معهلاحض المتلقي للتفاعل معه واعتو  رعالته من  ول ارعاله إلشاراا تحمل الي  يعلتطيع 
ومللن  للول هللذا ( الفللرد)ويعبللر عللن احعاعلله ورعللالته الللى المرعللل ( البيئللة او المجتمللع)ثلل  فللي مرحللله  حقللة يتقللد  المتلقللي 

الحللوار المتبللادل يحقللت التماعللك الوجللداني بللين العمللارة والمجتمللع نتيجللة لتعلل ر العمللارة كواعللطه حعلليه بللين افللراد المجتمللع 
 .(212، افحة 2005الجادرجي، )عن هويه الجماعة  بأدوار متناوبه، مما يجعل العمارة تعبر

مملا  ي تللترابط العوااا دا ل ذلك النظا  عوف   اطرا  فيولكن متى ما حدث  لل في اتزان العواة التفاعلية نتيجة 
وظيفتهلا الحواريلة يفقلد افلراد المجتملع بالمقابلل  فعندما تفقلد العملارة ،ار المتبادلذلك الحو  (Distortion)تشويش يؤدي الى 

اودواا المهمللة فللي التفاعللل الحعللي مللع ا  للر فيتشللوة الفكللر نتيجللة لتشللويش القللي  ليللنعكض ذلللك علللى العمللارة حيللث  اطحللد
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تالبح عبللارة عللن ملادة جامللدة بللو حيلاة وبللو حللض انعللاني 
، اللللفحة 2005العتللللابي، ) ذاا هويللللة القلللله مشوشلللله  يللللر معللللتقرة

 عمليللللة ان (Broadbent) بككككرود بينككككتلللللذا بللللين . (115
 متلقككيو  رسككالةو  مرسككلالتوااللل فللي العمللارة تحتللا  الللى 

وان طي  للللل يالللي  طي طلللرف ملللن هلللذة اوطلللراف يلللؤدي 
القيعلللللي، ) عمليللللله ا تالللللال( Distortion)تشكككككويش اللللللى 

ان مللن اهلل  اعللبا  الجككادرجي واللح  واللد .(52، اللفحة 2005
عللى طحلد يطلرط فعاد العمارة وتشوهها هو  لل ملن نلو  ملا 

طدا ذلللللك بالاللللرورة ( Deform)الللللثوث هللللذة اواطللللا  
الى تغير محاله التفاعل وبالتالي تغيلر النتلا  المعملاري، 

كللل  هلللذا التغيلللر بقلللي  فكريللله وان لللل  تعلللتطع العملللارة ان توا
فعلاد التفاعلل حاللى يلؤدي ذللك  فلانعب  كلان،  جديدة وي

  شللللكل معتمللللد علللللى اللللي    وتشللللويه النتللللا  نتيجللللة إلاحللللا
وهلللذا ملللا حلللدث فلللي . متطلبلللاا الواالللع الجديلللد تنعلللج  ملللع

حنكلتلللرا فلللي منتالللف القلللرن التاعلللع عشلللر حيلللث طدا تقلللد  
اإلنتا  الاناعي اللى انهيلار فلي ذوت المجتملع ملن  لول 

واد ت تللللف  اائالللها علللن اد لللال اشلللكال  ريبللله عللللى مللل
طريلللت تعللل ير التقانلللاا الممكننللله لتالللنيع اشلللكال تقليديللله 
كانللا ماللنعة طاللو بطللرت يدويللة حرفيلله، وبهللذا ااحمللا 
تقانللة  ريبلله علللى ا شللكال التقليديللة ممللا طدا الللى تشللوهها 
 ن ا شللكال التقليديللة لللل  تعللد تعلللتطيع توالليل او ارعلللال 

التكي  والثقافيكة والقيمية الفكريةلذا تعد التغيرات . (143، افحة 2005الجادرجي، )بقا للمتلقي الرعالة التي كانا تعتطيع ارعالها عا
ك  دي ذلكيكتصيب المجتمعات واحده من أسباب التي ت دي الص قط  ذلك الحوار التفاعلي المتبادل بين الفرد وبي ته حيث 

المتلقكي يحتكاج الكص جهكد أكبكر لفهكم فكي اتكزان هويكه افكراد المجتمك  ممكا يك دي الكص ان  خلخلكةالتغير والتحول االبا الكص 
صكور هكذا التغيكر االجتمكاعي هكو انتقكال المجتمعكات مكن احكد  و.  والرسالة الجديدة الناتجة من تلك التغيراتوتلقي القيم 

وض  اجتماعي يحمل قيمه الفكرية والثقافية الخاصة الص وض  اجتماعي جديد يحمل قيما جديده تختلا الص حد مكا عكن 
يسككبب هككذا االنتقككال الككص ظهككور صككراع بككين قككيم متضككادة وهويككات مختلفككة، نتيجككة لفقككدان التجككانس  فقككد القديمككةالقككيم 

 ةمحاولكك ذ سككلوكيات سككلبيه ضككمن اطككاراالمقابككل االفككراد الككص اتخككبالككديموارافي والثقككافي بككين أفككراد المجتمكك  وهككذا يككدف  
هكور طبقكة مكن السككان تغيكر مسكتواها ومن صور هذه المشاكل مكثال ظ. (12، الفحة 2013جعفر، )االندماج م  المحيط الجديد 

ن التكك قلم مكك  مسككتواهم ويككد؛ لككذا فهككم يحككاولديحملككون قيمككا ال تنسككجم مكك  المحككيط الج هماالقتصككادي او االجتمككاعي ولكككن
 .الصور فيشوههاالجديد من خالل نسخ الصور ال القيم خلا الصور مسقطين قيمهم القديمة علص تلك 

يك دي الكص  ممكا Deform الفكريكةالقواعكد  تشكوه ثكالث مراحكل نتيجكةان التشوه هو  مما سبق نستطي  ان نستخلم
 .Disfigureشكلها بصريا  وبتالي تشوه العمارة رسالة Distortion تشويش

 المسكن عمارةل الشكلية البنيةوانعكاسها علص  االجتماعيةالتغيرات . 7
ومشللاعر ومعتقللداا  وفكللاران للمعللكن اللي  رمزيلله كونلله ي للد  حاجللاا المجتمللع مللن  للول تجعلليدة  Rapaportيؤكللد 

هللو نتلا  انعللاني يللرتبط بتجللار  ا نعللان فملموعلله  فيزيائيللةووعلي الللذاتي فللي المجتمللع باليغه للانعكللاض مباشللر  فهللوافلرادة 
 . (54، افحة 2013الرازاي، ) ا جتماعيةوعاداته  الش اية

 ماهي القيم االجتماعية 1.7

لللدا النللاض وتوجلله مشللاعره  وتفكيللره  ومللواافه  وتاللرفاته   المفالللةهللي معتقللداا حللول اومللور والغايللاا واشللكال العلللوك 
ه  فهللي معللايير للعلللوك وتللنظ  عواللته  بللاوفراد والمؤععللاا والمجتمللع ككللل وتعللود مللوااعه  وتحللدد هللويته  ومعنللى وجللود

لللذلك فأنهللا ت تلللف بللا توف  م تلفللةمللن طنمللاط  الثقافللةقللي  علللى مللا تحللددة الوتتواللف  .(155، اللفحة 2005العتللابي، )ا جتمللاعي 

 (الباحثان)إثر اضطراب البنية الفكرية في انتاج التشوه  (8) شكل رقم
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المكان طي تابح لهلا نعلبيه مكانيله فالشليا المر لو  فلي ثقافتنلا هلو  يلر مر لو  فلي ثقافله ط لرا وملا ياللح ملن الي  فلي 
 (.52-59، الافحاا 2013العينة جي، ) او الريف   يالح في المدن مثو البادية

 االجتماعيتماعي والحراك التغير االج 2.7

يطرا على اودوار التي يقو  بها ا فراد وكلل ملا يظهلر عللى الذي انه التحول  التغير ا جتماعي كيرث ومايلزيعرف كل من 
 Ginsbergويلرا . واواعد الابط ا جتماعي التي يتامنها البناا ا جتماعي في مدة معينله ملن اللزمن ا جتماعيةالنظ  

امللا . وازن بللين اوجللزاا ونمللط التنظللي بللان التغيللر ا جتمللاعي انمللا هللو تغيللر فللي البنللاا ا جتمللاعي مثللل الحجلل  والتركيلل  والتلل
Ross ملع او بلين فبدا لله ان التغيلر ا جتملاعي ملا هلو ا  التعلديوا التلي تحلدث فلي المعلاني والقلي  التلي تنتشلر فلي المجت

 تغيلر ا جتملاعي تبلدط بانتشلاراللى ان ميكانيكيلة ال عاطا ايتكاويشير  .(32 افحة ،2010 ا حبابي،) بع  ا فراد والجماعاا
ممللا يللؤدي الللى ا للتوف  المدينللةمثللل انتقللال عائللله مللن الريللف الللى  هافللي تللأثير معللدل انتشللار  ةعوامللل عديللدمللع تتللدا ل  ةفكللر 

 مكللان عللتحلوالتللي  الجديللدةالريفيللة علللى بعلل  العللماا الثقافيللة  العائلللة اكتعللا حيللث يللؤدي ذلللك الللى  العائلللةثقافللة تلللك 
باللورة مفللاجىا او طارئللة  الجديلدةاكتعللا  العللماا  للعللماا القديملة بعللب  عللد  اعللتقرار  اللى ممللا يللؤدي. القديمللة العلماا

  .(5ف ،1429 الداض،)
 .عيركز البحث على الحراك ا جتماعي متعددة المجتمع اوروتشير الدراعاا الى ان التغير في 

 فالحراك االجتماعي 2.7
المحلللدداا التلللي تشلللكل و  ا جتماعيلللةغيلللر نلللو  العوالللاا عمليلللة ديناميكيلللة تحلللدث فلللي بنيلللة المجتملللع وهياكلللله نتيجلللة لت هلللو 

ال اللائف العلللوكية والحياتيللة لألفللراد دا للل طبقللاا المجتمللع الم تلفللة وهللي التحللول عللواا فللي مكانللة الفللرد او تحللول القللي  
تلكا قكد تتعكدد وتخ ألسكبابوالكدخل والمظهكر  االجتماعيكةالحراك هو التغير فكي المكانكة ف .والتحول من واع طبقي و ر

مكن صكور الحكراك هكو و  ،ويصاحب ذلك تغير في نوع االمتيازات التي قد يتمتك  بهكا الفكرد بسكبب انتقالكه مكن مككان ألخكر
التكي تطكرأ علكص الوافكدين الكص المكدن او المنتقلكين مكن  االجتماعيكةهو نوع من أنكواع التغيكرات الذي التحضر االجتماعي 
 بيئلة طدنلى عمليلة ا نتقلال ملن هلو التحضكراللى ان  لمبكردواد طشار ، عقيداجتمعات أكثر رقيا وتطورا وتمجتم  أدنص الص م

 اللفحة ،2013 جلي، العينلة)اللى بيئلة طرالى يحالل بعللببها تغيلر فلي المهلن والممارعللاا الثقافيلة وا جتماعيلة ويلؤدي ذلللك اللى 

52) : 
 .والقي  واوفكارحيجاد ماالح فردية تعمل على تغيير طريقة الحياة ونمط المعيشة فت تلف المعاني  -1

 .ا  توف في ا شكال التقليدية للعلوك -2

 .ا تفاا بع  اشكال العلوك وظهور اشكال علوكية جديدة هي بين التقليدية والحارية -3

مكا الص مستوى جديد يختلا نوعا  االجتماعيةحمله من قيم تما بما  ةعو نتقل مجمت شر عندما تمما سبق يمكن ان 
من قيم  المدينة تمتلكه ف نما المدينةما من الريا الص  مجموعةعن المستوى السابق كانتقال  واالجتماعية الفكريةبقيمه 

مكك   التكك قلمالككص حككد مككا عككن قككيم مجتمكك  الريككا فككان المجتمكك  المتحككرك سككوا يبككدا بمحاولككة  ةفكريككه واجتماعيككه مختلفكك
مككن المسككتوى الجديككد  او فككي بعككر ايككر الماديككة الملموسككة الماديككة الشكككليةالمسككتوى الجديككد مككن خككالل التقليككد للقككيم 

خصوصا انهم يحملون قيم اجتماعيكه وفكريكه احضكروها معهكم مكن  بحكم الممانعة الجديدة الفكريةللقيم  تقبلهم لصعوبةو 
ممكا  الجديكدةتوافكق مك  قكيمهم المطاوعكة وال علكص  الشككليةاجبكار تلكك القكيم  نوحيكث يحكاولمستواهم االجتماعي السابق 

 .الفكر اير مرتبط بالنتاج المادي الص انتاج اشكال يكون فيهاي دي 

 النظري اإلطارمفردات استخالم . 9
 :مفرداا رئيعهثوث  نتيجةيكون  العمارةالنظري الى ان التشوة في  اإلطارلقد توال 

 (Deform) القيمية البنيةتشوه : المستوى األول
ه تمثلل يلملن جوانل  مفاهيم البنيلةبملا تالمه تللك ( signification) لوشلكال الد ليلة القيمية البنيةيعتهدف هذا التشوة . 1

تمثلل اوعللو  القيملي والفكلري  التلي التركيبيةوالجوان   للعمارةللمجتمع المنت   والحاارية وا جتماعية الفكريةانعكاعا للقي  
وهلي تشلمل  الماديلة ولها عوف يت  ترجمه تلك المفاهي  الى اشكال من  ول  لت العوااا التي تنظ  العناار ن ي مالت

                                                           

 لم يتم الخوض في الدراسات التي يتم اختيار مفردات اإلطار النظري منها وذلك لتالفي عدد صفحات البحث 
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كقيمله مهيمنله ومتدا لله ملع بلااي  الوحلدةاللخ وعليركز البحلث عللى ...والتناعلت والوحلدةاي  موالوعيه متفلت عليهلا كلا تزان 
 .القي 
لللللذا فللللان طي  لللللل ياللللي  هللللذة  المعماريللللةشللللكال ا دورا فللللي انتللللا   الثقافيللللةو  والعياعللللية ا اتاللللاديةتلعلللل  المتغيللللراا . 2

 وماا اد يؤدي الى اعف في تكوين ا شكالالمنظ
 (الباحثان) بالبحث والثانوية الرئيعةتوايح المفرداا ( 5)را  جدول 

 الممكنةالقيم  الثانويةالمفردات  الر يسةالمفردات 

Deform 
 تشوة في بنيه الشكل

تغيراا 
الد لية
 ا جتماعيةالمتغيراا  

الحراك ا جتماعي
 التطور ا جتماعي 

 ا جتماعية ال لفية
 ا جتماعيةاواول 

 التحار ا جتماعي
 ا جتماعيةالعوااا 

 ا اتااديةالمتغيراا 
 اوعرةبد ل  مرتبطةتغيراا 

 مواع العمل
 نو  العمل

 القوانين العياعيةالمتغيراا 

 الجماليةالقي   التركيبيةالتغيراا 

 التوافت الوحدة
 التناظر التكرار
  ا تزان

  التناعت 
 ( Distortion)والمعاني  الرسالةتشويش : المستوى الثاني

حيللث ان التشللوة يكللون  للرعللالةالمتلقللي  حدراك وكيفيللة الرعللالةويللرتبط بأعلللو  تكللوين الشللكل وتشللفير  المسككتوى االدراكككي. 1
، اذ ان لقطلع التواالل الفكلري وا جتملاعي بينهملا نتيجلة وايل رعالته الى المتلقي او العكلضالمرعل من تلعد  ادرة  نتيجة
  .او حتى تغيرها الى اطع الحوار المتبادل بينهما لعد  وجود اي  مشتركه بينهما وحدهما القيمية المنظومةتشوة 

العناالر والعوالاا  ان ا لتولحيلث ملن واللى المرعلل  والرعلالةليله ووعلط نقلل المعلاني ويلرتبط ب  ميككانيكيالمستوى ال. 2
 الائبةوبالتالي عد  تقبلها من ابل المتلقي باورة  الرعالةيؤدي الى تشويش بالعيات والمحيط ا جتماعي والقيمي  المرتبطة

 .مما يؤدي الى اطع الحوار بين المرعل والمتلقي
 (الباحثان) (Distortion)تشويش الرعالة والمعاني ( 5)را  جدول 

 الممكنةالقيم  الثانويةالمفردات  الر يسةالمفردات 

Distortion 

 تشويش الرعالة

 المعتوا ا دراكي
 فشل التوافت الفكري للمرعل مع المجتمع

 الى المتلقي الرعالةفشل المرعل في توايل 
 بين المرعل والمتلقي ا جتماعيةاطع التواال القي  

 المعتوا الميكانيكي
 

   تحمل معاني مفهومه من ابل المتلقي الرعالة
  اليه من هويه المجتمع

  اليه من  اوايه المجتمع
 والمادية الفكرية  تلبي احتياجاا المتلقي 

 (Disfigure) والفيزيا ية الماديةتشوه االشكال : المستوى الثالث
هللا اللشللكل والتللي هللي تعبيللر عللن الفكللر والتللي فللي حللال اطعهللا عللن محتو  الملموعللة الماديللةويللرتبط هللذا المعللتوا بالجوانلل  

اعللت دامها للتشللكيل  وكيفيللةوطللرز ومكونللاا  طلللوانمللن  البنائيللةالللد لي يللؤدي الللى تشللويهها وهللي تتمثللل ب اللائف المللواد 
 .والتعبير
 (الباحثان) (Disfigure) والفيزيائية الماديةتشوة ا شكال ( 9)را  جدول 

 الممكنةالقيم  الثانويةالمفردات  الر يسةالمفردات 

Disfigure 

 الماديةال واف  باريتشوة 
  اللون البعاطة

 ا شكال

 الملمض التعقيد
 الطرز 
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 الجانب التطبيقي. 9

بغل   المقدعلةمحافظه كلربوا في  م تلفةفي مناطت  ومتنوعه عشوائيةدور عكنيه لواجهاا عينه  100من  ول انت ا  
التللي  المفللرداااللم  البحللث مللن  للول والتحالليل الدراعللي،  الفكريللةا اتاللادية والماديللة وال لفيللاا  اإلمكانيللااالنظللر عللن 

راك وهي ان للحك"التي اطلقها البحث  الفرايةلتحقت من مدا احة محاو  ا ميدانياعت لاها من ا طار النظري اعتبيان 
المحكيط الجديكد دون قيمهكا  شككالألمك  المحكيط مكن خكالل النسكخ المكادي  التك قلمعمكاره نحكو الاالجتماعي الدور في دفك  

بعلد ان ايملا لجنلة " وبالتالي تشكوهها الفكريةمسقطة منظومه قيم االم علص تلك االشكال مجردة اياها من قيمتها  الفكرية
فلي التكلوين  الوحلدةلتللك العينلاا ملن  لول ا تبلار ايمله  الجماليلة القيملة براا متكونله ملن معملارين يحمللون درجلة دكتلوراة 

 :ااعا  ثوثا عتبيان الى  اعتمارةواد اعما . واعيفةالعيناا الى جيدة  مانفينوالتامي  

فلي الشلكل فلي معلتوا  الد ليلة المنظوملةعلن التغيلراا فلي  الفئلةوتبحلث هلذة : واقتصاديه والثقافية االجتماعية الخلفية. 1
 للبيئلة الجماليلة الحاللةومعرفله  لألفلرادوذلك من  ول رالد ا نحلدار ا جتملاعي الثقلافي ( Deform) الفكرية البينةتشوه 
 تلأثيرامؤشلراا اكثرهلا طي ال لتأشليرومقارنتها مع المعتوا ا اتاادي وولئك ا فراد والتحايل الدراعي والثقلافي لهل   العابقة

 .في التشوة
 نتيجلة (Distortion) الرسكالةتشكويش ملن ا علتبيان علن  الفئلةوتبحلث هلذة  :االم ومكدى تمسككهم بهكا الفكريكةالقكيم . 2

 .على طعلو  حياته  تأثيران لذلك انتقاله  الى معتوا م تلف عن المعتوا العابت وهل ك
ملدا  علن ملن  لول البحلث (Disfigure)تحري عن التشلوة البالري الالى  الفئةوتععى هذة  :الجماليةوالقيم  الواجهة. 3

وطريقلله تعلل يره  للمللواد وا شللكال والعنااللر ومللا هللي القللي   لألشللكالانتللاجه   وكيفيللةالللى ا فللراد  بالنعللبةاهميلله الواجهللاا 
 :التأليهواد توال ا عتبيان الى النتائ  . التي يفالونها الجمالية

 (Deform)التشوه القيمي : األولص الف ة. أ

  

                                                           
 يمكن االطالع على استمارة االستبيان والنتائج الرقمية في جداول في فقرة الملحق في نهاية هذا البحث 

(الباحثان) السابق السكن لمنطقة الحضرية الحالة (11) رقم شكل (الباحثان)التحصيل الدراسي والتشوه  (9) شكل رقم  
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 :نستنتج التالي من هذه الف ة

ان التحصيل الدراسي م شر ضعيا في بيان عالقته  -
 السكنيةبتشوه واجهات الدور 

ان الخلفيككة االقتصككادية لألسككرة ال تعطككي م شككر فككي  -
 .عالقتها بتشوه الواجهات

جتماعيكة دور فكي بكروز التشكوه الخلفيكة اال تلقد لعب -
االككب الككدور ذات التقيكيم ضككعيا افرادهككا سكككنوا  فكان

سكككابقا فكككي منكككاطق ريفيكككه او شكككبه ريفيكككه االنحكككدار 
االجتمككككاعي ألالككككبهم قككككروي وكككككان سككككبب حككككراكهم 

 .تماعي هو بسبب ارتفاع مستواهم االجتماعياالج

نجد ان االب الدور التي حصكلت علكص تقكيم ضكعيا  -
يحمكككل افرادهكككا قكككيم متذبذبكككة بكككين قكككيمهم االم والقكككيم 

  .الجديدة
 

 (Distortion) الرسالةتشوه : الثانية الف ة

  

 

                                                           
  االطالع على استمارة االستبيان والنتائج الرقمية في جداول في فقرة الملحق في نهاية هذا البحثيمكن 

(الباحثان) والتشوه االقتصادي الجانب (11) رقم شكل (الباحثان)االنحدار االجتماعي ( 12)شكل رقم    

(الباحثان)تأثير المحيط على السلوك االجتماعي ( 13)شكل رقم   

(الباحثان) لألسرة السابق الدار تصميم (14) رقم شكل (الباحثان)تصميم الدار الذي نشا في رب االسرة ( 15)شكل رقم    
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 :نستنتج التالي من هذه الف ة

أسلوب العكيش السكابق لألسكرة لعكب دور كبيكر فكي ان  -
تحديككد كيفيككة تشكككيل الواجهككات فنجككد فككي الككدور ذات 
التقييم ضعيا وجود م شر الكص ان افرادهكا متمسككين 

ليد التي نشا عليها في المجتم  االص حد ما القيم والتق
ان يسككنون االم فنجد وجكود م شكر الكص ان بعضكهم كك

طة امككا دور التقيككيم ه بسككيدور شككرقيه الككص دور اربيكك
الجيككد سكككنوا فككي دور تتككراوح بككين اربككي بسككيط الككص 

 اربي جيد

نجككد هنككاك م شككر الكككص ان االككب الككدور ذات التقيكككيم  -
ضكككككعيا يحكككككاولون افرادهكككككا ان يبكككككرزوا مكككككن خكككككالل 

 الواجهات الخلفية االقتصادية واالجتماعية فقط 

امككا علككص مسككتوى العالقككات االجتماعيككة مكك  المحككيط  -
لككص حككد مككا ان الككدور ذات التقيككيم الجيككد الجديككد نجككد ا

 مندمجة نوعا ما م  محيطها

 

 
 (Disfigure)التشوه البصري : الثالثة الف ة

  

(الباحثان) الواجهة خلف رسالة (16) رقم شكل (الباحثان)العالقات االجتماعية الجديدة ( 17)شكل رقم    

(الباحثان)مدى التمسك بالعادات والتقاليد ( 18)شكل رقم   

(الباحثان)الخلفية الفكرية للمصمم ( 19)شكل رقم  (الباحثان)اختصاص المهندس المصمم ( 21)شكل رقم    
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 :نستنتج التالي من هذه الف ة
نجد ان للمهندس دور في تكون التشوه فقد بين الدور ذات التقييم الضعيا تميل الص استعمال الخبكرة الذاتيكة  -

 اعتمدت علص مهندس فهي ال تعتمد علص مهندس معماريفي التصميم وان 

نجككد ان االككب الككدور السكككنية التككي حصككلت علككص تقككيم ضككعيا ال تبككدي أي اهميككه مسككبقة فككي تصككميم  -
الواجهة فالواجهة من ناحية التكوين هي تحصيل حاصل للخارطكة مسكتخدمين االبكا فكي انهكاء الواجهكات 

 .تنفيذ والتشكيلأالص المواد ومتعمدين علص التعقيد في ال

 النظري اإلطاراستنتاجات . 10
ملا، فيلؤدي اللى ا لول اتلزان واليا  تناعلت البنيلة القيميلة والفكريلة  يالي  منظوملة او مفلاجىا طلارئالتشلوة هلو تغييلر  .1

(Deform)  لتلللك المنظومللة فتبتعللد عللن اللورتها الكاملللة المألوفللة(Disfigure)  اعللرة طابعهللا الش اللي وذلللك نتيجللة 
التللي يقللو  عليهللا الشللكل ( Deform)مللن اللي ؛ فتغييللر منظوملله القللي  الجماليللة  وجللدواها ومللا تحويللهلتفريغهللا مللن معناهللا 

 .(Disfigure)المعماري كالوحدة وا نعجا  ي لت شعور علبي من ابل المتلقي تجاة هذا التغيير 
الممكن حيجاد جمال في القبح اما المشوة فهو يثير ا شمئزاز والمشاعر العلبية و  يمللك ان القبح ليض مرادفا للتشوة فمن  .2

 .طي ايمه جمالية و  يحمل هدف
 ا جتماعيلةملن الملؤثراا  متكامللةلعلعلله  نتيجلةبلل هلو  فيزيائيلةلملؤثراا والوا  نتيجلةتشكل شكل المعكن ليض ببعاطه  .3

للمجتملع التلي تعلد محلرك  الفكريلة الثقافيلة ا جتماعيلةيائيلا تحلا حكل  القلوا فالشكل يعلدل ويحلور ويتكاملل فيز  المتماعكة
وبتلالي تشلوهها شلكلها بالريا  العملارة رعلالة Distortion تشلويشهذة القلوا يلؤدي اللى  Deformلإلنتا  لذا فان تشوة 

Disfigure. 
مملا يلؤدي اللى تشلويش ( Deform) للعملارة والقيملة الفكريلة القاعلدةلثوث معتوياا يبلدا بتشلوة  نتيجة العمارةيكون تشوة  .4

 (Disfigure)فيؤدي الى تشوة النتا  المعماري باريا ( Distortion)بين المرعل والمتلقي  الرعالة

 استنتاجات الجانب العملي. 11
 نتيجلة المعماريلةلوجود ارا  ايمي ياي  ا شلكال  نتيجةهو  البا ما يكون  العمارةفي  يظهران التشوة الباري الذي  .1

ي  حتللك فيهللا اللتفللي المنللاطت التللي  الظللاهرةالللى حللد مللا لللذا نجللد هللذة  م تلفللة مللا تكللونا حتكللاك المتبللادل بللين اللي   البللا 
الللى انتللا  اشللكال  يللؤديممللا  العمللارةفللي  الهويللةيللؤدي هللذا الاللرا  الللى  لللت حاللله ملن الليا   حذمللع اللي  الريللف  المدينلة

 .مفر ه من محتواها القيمي الد لي فتتشوة
اذ ينعكض ذللك ( حاريه وابليه)الى ان ظاهرة التشوة الباري تكون نتا  افراد يحملون نوعين من القي   الدراعةتوالا  .2

ملن تواجلده  باريا على الر   من ملرور زملن طويلل  مشوة عمارةانعكاض ذلك بشكل  تاليالبالعلوكية و على ممارعاته  
للل فلي هويله ا فلراد المنتجلين لهلا بعلب  علد  اعلتقرار لوجلود   نتيجلةهلي  المشلوهة العمارةمما يشير الى ان  المدينةفي 
 .لها المنتجة والد لية الفكريةالقي  

(الباحثان) الواجهة أهمية (21) رقم شكل (الباحثان)أسلوب اظهار الواجهة ( 22)شكل رقم    
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 ةالفكريللعللن الليمه   م تلفللةتحمللل اللي  فكريلله ود ليلله  عمللارةان حللراك المجتمللع مللن معللتوا الللى ا للر يفللر  عللليه  تقبللل  .3
 العملارةفلي تشلويه  الرئيعلةاوعبا   طحدمع المحيط الجديد ا  ان ذلك  وا جتماعية ا   وذلك في محاولة معايرة والتأال 

لقطلللع  نتيجلللةفيغيروهلللا لتلبلللي احتياجلللاته  وبالتلللالي يشلللوهوها  والمعنويلللة الفكريلللةالللد   تلبلللي احتياجلللاته   العملللارةاذن تللللك 
 .ومامونها الفكري المادةالتواال بين 

تعللاني  ي  فكريلله اجتماعيلله لللذا نجللد ان ا للل  الللدور التلليلتقبللل اللي  شللكليه   الل نتيجللة البللا مللا يكللون التشللوة الباللري هللو  .4
 الفكريلللةاللللى حلللد ملللا عللللى اللليمه  وتقاليلللده   يحلللافظونفهللل   لمدينلللةواجهاتهلللا ملللن تشلللوة بالللري افرادهلللا حلللديثي ا نتقلللال ل

كلان االل تشلوها بعلب  تقلبله   للعملارةلمدة ططول نوعا ما فان نتاجه   المدينةين عاشوا في حين نجد ان الذ في ةوالعلوكي
 .يددلقي  المحيط الج

جهلاا مشلوهه ا  ان هلذا او  إلنتا ا اتاادي اد يكون مؤشر زيادة الد ل و االتحايل الدراعي  اعف او الة ان مؤشر .5
 .لألفراد القيمية وال لفيةالمؤشر اعيف مقارنة با نحدار ا جتماعي 

 الثانويللةبللزوال القللي  انتقاليلله تتواللف وت تفللي كنتللا  معمللاري باللريا هللي مرحللله مؤاتلله  ةالمشللوه العمللارةيمكللن القللول ان  .5
علللد  اعللتقرار القلللي  ل معللتقرة يلللر  عمللارةللمجتمللع المتحلللرك اجتماعيللا فهلللي نوعللا ملللا  الفكريلللةالتللي تالللي  القللي   المتنحيللة
ملع المحليط ملن  لول  التأال ر  الى حراك اجتماعي يدفع بعمارة ذلك المجتمع الى محاولة فالمجتمع الذي يتع، الفكرية
معقطا ايمه ا   على تللك ا شلكال فيلؤدي اللى اطلع الحلوار المتبلادل بلين  الفكريةشكال من دون ايمها لو الماديالنعخ 
 .العمارةوالفكر والمرعل والمتلقي فيؤدي الى تشويه  المادة

 :ا ل  المدن تتقع  الى ثوث طنطقهان الى  الدراعةكما واد توالا  .9

و البا ما يحتل هذا النطلات مراكلز الملدن ويال  هلذا النطلات ابنيله تعبلر واجهاتهلا علن : النطاق األول النطاق المركزي .أ
 وكيفيللةللمجتمللع  الفكريللة البعللد الثقللافي والقيمللي وا جتمللاعي اوالليل للمجتمللع اذ تمثللل هللذة الواجهللاا انعكللاض نقللي للقللي 

 .الحديثة الثقافيةبارا  القي   تتأثروالتي  البا ل   فيزيائية معماريةتجعيد هذة القي  الى اشكال ومعالجاا 
ويحللليط هلللذا النطلللات بالنطلللات المركلللزي وهلللو ياللل  مبلللاني تعكلللض واجهاتهلللا القلللي   :النطكككاق الثكككاني النطكككاق وسكككطي. ب

الللى حللد مللا عللن النطللات المركللزي  الم تلفللةوالتكنولوجيللا  بالحداثللة اتعللماولكللن بأعلللو  و اللائف  اوالليلة ا جتماعيللة
تمعلاا للذا جلااا الحالاري بلين المج با تالال تلأثرواطالو ولكلنه   المدينلةحيث يعكن هذا النطات افراد انحداره  ملن 

كيبيلله حديثلله وباعللتعمال مللواد وتكنولوجيللا االليله فللي المجتمللع ولكللن وفللت عواللاا تر  مفاهيميللةلقللي   الواجهللاا معللتعملة
 .حديثه

بللان  يحلليط بالملدن و البللا ملا يتعلل  افلراد هللذا النطلات نطلات وهللو يكلون عللى شللكل :النطككاق الثالككث النطكاق االنتقككالي .جكك
 يللر حاللريه لللذا فللان ا للل  المبللاني فللي هللذا النطللات عبللارة عللن  ا جتماعيللةانحللداراته   ا لللبه  مللن المهللاجرين وا للل 

 !.عشوائياا وهي  البا ما تمثل انعكاعا للقي  مجتمعاته  ا   التي انتقلوا منهان 

تلدرجي مملا يلؤدي اللى  او طلاراا و يلرفلراد ملن نطلات اللى ا لر بشلكل مفلاج   ا نتقلال  نتيجلةان التشوة الباري هلو  .2
  مللن النطللات الثالللث مللثو الللى النطللات اوول او الثللاني بشللكل مفللاج  ةينتقللل مجموعلل فعنللدما مللع بعاللها ا نطقللةتللدا ل 

ايمه  ا   على اشكال النطات الجديد  فيعكعونفانه  عوف ينتقلون حاملين ايمه  ا   التي   تنعج  مع النطات الجديد 
 .وا جتماعية الفكريةعن ايمتها  المادةبشكل يؤدي الى فال 

 

 االستنتاجات النها ية. 12
 المنظوملةبتشلوة  تبلدطملن ثلوث معلتوياا  تتلألفلمنظومله  نتيجلةا  انله  للعملارةعللى اللر   ملن انله الورة عللبيه  التشوة .1

ان ت اطل   العملارةالتلي تحلاول  الرعلالةالتي هي انعكاض لمنظومله الي  المجتملع مملا يلؤدي اللى تشلويش  للعمارة القيمية
كملادة  العملارة نقطلا   نتيجلةاللى تشلويه اشلكالها والورها  بالنهايلةن ذاتهلا وهويتهلا مملا يلؤدي بها المتلقلي لكلي تعبلر عل

 .كفكرة العمارةعن 
التلي لل  تعلتقر مجتمعاتهلا حتلى وان كانلا  الناميلةان التشوة هو عبارة عن حاله انتقاليه ممكن ان تمر به ا لل  البللدان  .2

 ال االلةوبالتلالي تشلوهها حتلى تعلتقر تللك القلي   العملارةا اللى علد  ثبلاد  ثبلاا المجتملع يلؤدي فلي القلد   ن عل مو للة
 .عندها تلك العمارة كنتا  لت تفي بالعمارة
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اللى ااتطلا  ا شلكال ملن افكارهلا  العملارةفي تغير اي  المجتمع مملا يلدفع  المباشرةيعد الحراك ا جتماعي من المؤشراا  .3
 لها  تنتمي   بأفكارولاقها 

 عمللارةان العامللل ا اتاللادي والتحالليل الدراعللي لعللله يلعلل  دور فللي تشللويه الواجهللاا ا  انلله  يللر مباشللر  ن انتللا   .4
ربللط  كيفيللةبنوعيللة المللواد او حتللى مللاهي مهنلله اللاح  الللدار بللل انهللا تعتمللد علللى  يللرتبط   عاليللة جماليللةتحمللل ايملله 

 .للمنت  والقيمية فكريةال ال لفيةالعناار مع بعاها وعواتها وهذا يعتمد على 
 يلر معلتقر طالو املا النطلااين  ونلهاعتبارة مشلوة  يمكن  النطات ال ارجي منها  طنطقهان المدن هي عبارة عن ثوث  .5

 .مع بعاها ا نطقةتدرجي للقي  وتدا ل تلك الع  ير يعر التطور لل نتيجةين هما المعراان الى التشوة يالدا ل
المصادر. 12  
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 (       مدينه)حار        شبه ارويهارويه           :للمنطقةحالة الحارية                                      
 طمنى ااتاادي             اجتماعي      وظيفي        عب  ا نتفال من المنزل العابت         .5

 كونوعا ما         نع           :     نحو التطور منذ العكن للعائلةهل حدث تغير باوعلو  ا جتماعي  .5
 ...................................المنطقة............... .............. المحافظة: المواع/ لذوي لر  العاكن ا جتماعية الحالة .9

 (مدينه)حار اروي                 بدوي       :       ا نحدار                                           
 او اكثر بكالوريوضشهادة اوليه           امي                اوعرةالمعتوا الثقافي  حد او كو والدي ر   .2
 اعيفهمتوعطه               جيدة       الحاله ا اتااديه للعائله التي نشا فيها ر  ا عرة       .4

 شقه  بيا  ربي جيد     بيا  ربي بعيط     بيا شراي   اريفه        نو  العكن العابت للعائله           .10
 شقهبيا  ربي جيد       بيا  ربي بعيط    بيا شراياريفة       الدار الذي نشا فيه ر  ا عرة        .11

 لش ف  ري لجيرانواار اذا نع       كونع     :عند تامي  دارك من دار اعجبك هل ااتبعا  .12

                                                  ا نترناا ر          ............................................... 
براز المكانه ا اتااديه وا جتماعيه لك   .13        كونوعا ما          نع      هل حاولا في تامي  الواجه لفا ا نتباة وا 
 عشائرمجالض حعينيه طاار   جيران   كو    اذا نع   معظمه   نع   :هل العائله تعتقبل الكثير من الايوف .14
 ليد ا ايلههل العائلة من النو  المتمعك بالتقا .15

 نع ، افال التمعك بالعاداا والتقاليد فهي هويتنا ويج  ان يكون لها انعكاض في كل جزا من حياتنا 
             نع ، التقاليد شيا اروري ولكن بع  التقاليد طابحا باليه و  تنعج  مع ا نفتاس والتطور 

  اديمه وباليه و تنعج  مع عارنا الحديث ،   افال التمعك بالتقاليد والعاداا فهي طابحا 
 ب برتك و لفه ب لفه البناا فقط    ب برتك فقط او بالتشاور مع العائله    :   عند بنااك للدار اعتعنا في تامي  .15

                                                    ب برتك والمهندض    بمهندض فقط    معماريمدني 
 شرعا بتنفيذ بناا ال ريطه ث  تقو  بتامي  الواجهه  حقا  :لدارك هل عند بنااك .19

              تعطي اهتمامك طو  لتام  ال ريطه ث  تام  الواجهه 
              تهت  بتامي  الواجهه وتامي  ال ريطه بنفض الدرجه 

 اذا اعت دما الوان  فته للنظراذا اعت دما ا لى واراى المواد       :هل تعتقد ان الواجهه تعطي انطبا  اجمل .12
                              تفال البعاطهاعتعمال ا شكال الهندعيه و اواا الفيكاا 

 :في حال اتيحا لك فراه تغيير الواجهه في المعتقبل هل .14
          تغير ا نهاا واعت دا  مواد اراى اجهه كلياتغير شكل الو 

                                 تغير اولوانتحتا  الى طي تغيير  
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 جداول قيم نتا ج االستبيان .2
 (الباحثان) (Deform) القيمي التشوة( 2)جدول را  

 %دور حصلت علص تقيم ضعيا %دور حصلت علص تقيم جيد 
 :الدراسي التحصيل. 1

 12 14 امي
 35 32 ساقل من البكالوريو 
 45 42 سأكثر من البكالوريو 

 :السابق السكن لمنطقة الحضرية الحالة. 2
 24 5 ريفي

 40 24 شبه ريفي
 35 91 مدينه
 االقتصادي الجانب. 2

 0 0 ضعيفة
 42 32 متوسطة

 52 52 جيده
 :لألسرة االجتماعي االنحدار. 4

 3 0 بدوي
 51 24 قروي
 35 91 مدينه
 االجتماعي األسلوب علص الجديد المحيط ت ثير. 5

 29 54 ي ثر
 55 24 نوعا ما
 12 19 ال ي ثر

 (الباحثان) (Distortion) الرعالة تشوة( 4)جدول را  
 %دور حصلت علص تقيم ضعيا %دور حصلت علص تقيم جيد 
 :نوع الدار الذي سكنة فيه العا لة سابقا. 1

 0 0 صريفه
 29 0 بيت شرقي

 40 52 بيت اربي بسيط
 21 25 بيت اربي جيد

 الدار الذي نشا فيه رب االسرة. 2
 0 0 صريفه

 55 43 بيت شرقي
 33 33 بيت اربي بسيط
 12 24 بيت اربي جيد

 الرسالة وراء تصميم الواجهة هي ابراز المكانة االجتماعية واالقتصادية . 2
 54 33 نعم

 25 42 نوعا ما
 11 14 كال
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 االجتماعية م  المحيط الجديدالعالقات . 4
 54 95 جيده

 35 24 ضعيفة
 التمسك بالعادات والتقاليد. 5

 44 33 جيده
 42 42 نوعا ما 
 4 14 ضعيا

 (الباحثان) (Disfigure) الباري التشوة( 10)جدول را  
 %دور حصلت علص تقيم ضعيا %دور حصلت علص تقيم جيد 
 الخلفية الفكرية لمصمم. 1

 45 24 بالخبرة الذاتية فقط
 5 0 األسطة البناء فقط

 15 5 بالخبرة الذاتية واالسطة
 3 4 بمهندس فقط

 30 59 بخبرتك الذاتية والمهندس
 نوع المهندس المصمم للدار. 2

 4 32 معماري
 41 52 اخر
 تنفيذ الواجهة بالنسبة لصاحب الدار. 2

 50 33 التنفيذ ثم تصميم الواجهة
 33 42 الخارطة ثم الواجهةتصميم 

 19 14 الواجهة والخارطة نفس األهمية
 أسلوب اظهار الواجهة. 4

 32 25 أالص المواد
 25 20 ةاأللوان الالفت

 2 22 البساطة
 22 32 التعقيد
 


