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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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 :الخالصة
الحـوار والزمـاني، ولكـن متـى مـا حـدث تشـو�ش فـي ذلـك  العمارة هي منظومه حوار مت�ادل تتفاعل مع مح�طهـا المكـاني ان    

نتیجـة تغییـر طـارئ فـان العمـارة تفقـد منظومتهـا الحوار�ـة المت�ادلـة و�فقـد افـراد المجتمـع �المقابـل إحـدى األدوات المهمــة  المت�ـادل
تــدور حـول ظــاهرة تشـوه العمــارة وعالقتهـا �الجوانــب االجتماع�ــة،  المشــكلة العامــة لل�حــثف. فـي التعامــل الحسـي مــع االخـر

مؤشـــرة  ادل�ـــه بـــین الخلف�ــة الق�م�ـــة للمجتمــع وتبلـــور ظــاهرة التشـــوه فــي العمـــارة،ان هنـــاك عالقــة ت� المشـــكلة الخاصـــةمبینــة 
دور الحــراك االجتمــاعي فــي تغیــر المنظومــة الق�م�ــة المنتجــة الــى وجــود غمــوض ونقــص معرفــي فــي ب�ــان المشــكلة ال�حث�ــة 

اك االجتمـــاعي فـــي تغیـــر دور الحـــر محاولـــة اغنـــاء الجانـــب المعرفــي المـــرت�ط بـــ هـــوهـــدف ال�حـــث لـــذا فـــان . للشــكل وتشـــو�هه
ان الحـــراك االجتمــاعي یـــدفع �العمـــارة الــى االنـــدماج �مح�طهـــا  مفترضـــًا ال�حـــث، المنظومــة الق�م�ـــة المنتجــة للشـــكل وتشـــو�هه

الجدیـد مـن خـالل نسـخ وتقلیـد مـادي ألشـكال المحـ�ط الجدیـد فــي مقابـل اسـقاط القـ�م الفكر�ـة االم علـى تلـك االشـكال ممـا یــؤدي 
خـذا ال�حــث مـن الـدور الســكن�ة فـي كـر�الء حالــه دراسـ�ة للتحقـق مــن تلـك الفرضـ�ة، لمــا تمتلكـه مدینـه كــر�الء مت. الـى تشـو�هها

ممـا جعـل ) علیهمـا السـالم(من اهم�ه حضار�ة وتار�خ�ه إلحتضـان ثراهـا جسـد سـید الشـهداء الحسـین بـن علـي ابـن ابـي طالـب 
الـى ان العمـارة المشــوه �صـر�ا هــي  ال�حــثوقــد توصــل . ر�خاالجتمـاعي علـى مــر التـا الحــراكعمارتهـا عرضـه لتــأثیر موجـات 

عمـارة انتقال�ـه غیـر مسـتقرة یتوقـف اسـتمرار انتاجهـا بـزوال القــ�م الثانو�ـة المتنح�ـة التـي تصـیب القـ�م الفكر�ـة للمجتمـع، كمــا ان 
وان التشـوه �كـون نتیجــة . اغلـب المـدن تقسـم حســب الخلف�ـة االجتماع�ـة ألفرادهــا الـى ثالثـة أنطقــه، مركز�ـه، وسـط�ه، وخارج�ــه

 .لتداخل عمارة تلك االنطقة مع �عضها ال�عض
 )التشوه، الحراك االجتماعي، التلوث ال�صري، التحضر، تشو�ش، واجهات، دور سكن�ه: (الكلمات المفتاح�ة
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ــة. 1 ــــ  :المقدمــــــ

المتغیـــرات و لتحـــوالت لالبــد مـــن ان تســتجیب  فأنهـــافعال�ــات فكـــر اإلنســاني لـــذا لهـــي انعكــاس واضـــح وصـــر�ح  العمــارةان      
 إذا ،لإلنســان والق�م�ـة الفكر�ـةالفعال�ـات  تعبیــرا عـن المعمار�ـةالظـواهر  أكثـر، و�مـا ان المسـكن هــو مـن الحضـار�ة واالجتماع�ـة

للمســكن  المكونــةحیــث تـؤثر هــذه التغیــرات فــي جم�ــع المنظومــات  االجتماع�ــة�ــالمتغیرات  تــأثرا المعمار�ــة النتاجــات أكثــرهـي 
تشـــكیل والعالقــات بـــین العناصـــر الفـــي أســلوب  االجتماع�ـــةومنهــا منظومـــه الشــكل الخـــارجي اذ ال بـــد مــن ان تـــؤثر التغیــرات 

�صـیب منظومـًة مـا، فیـؤدي  او مفـاجىء وقد توصـل ال�حـث الـى ان تشـوه �عنـي تغییـر طـارئ .السكن�ةلواجهات الدور  المكونة
لتلـــك المنظومــة فتبتعـــد عـــن صــورتها الكاملـــة المألوفـــة  )Deform(البن�ـــة الق�م�ــة والفكر�ـــة الــى اخـــالل اتـــزان وضــ�اع تناســـق 

)Disfigure( فــي حــین قــد عـــرف . خاســرة طا�عهــا الشخصــي وذلــك نتیجــة لتفر�غهـــا مــن معناهــا وجــدواها ومــا تحو�ــه مـــن قــ�م
ســ�اب قــد تتعــدد وتختلــف و�صــاحب ذلــك ال�حـث الحــراك االجتمــاعي �انــه التغیــر فــي المكانــة االجتماع�ــة والــدخل والمظهــر أل

 .تغیر في نوع االمت�ازات التي قد یتمتع بها الفرد �سبب انتقاله من مكان ألخر، ومن صور الحراك هو التحضر االجتماعي
 :منهج�ه ال�حث

ال�حــث فـــي الحقــول المعرف�ــة المختلفـــة لمعرفــة المفــاه�م التـــي  و�مفهـــوم التشــوه الخــاص المفـــاه�مي والمعرفــي  اإلطــاربنــاء  .1
 .للخوض في حقل العمارة تهوتهیئ معنى التشوهوصول الى فهم للتحاذي مفهوم التشوه 

 .مفهوم التشوه وعالقته �العمارةالخاص �النظري  اإلطاربناء  .2
 .النظري لإلطارالمفردات الرئ�سة والثانو�ة  استخالص .3
تحدیـد المفـردات و  ،انتخـاب عینـات لواجهـات دور سـكن�هسـتب�ان، و اال اسـتمارةتصـم�م  مـن خـاللمسـتلزمات التطبیـق  تهیئـة .4

 .والمتغیرات الخاصة �الق�اس وتحدید طر�قة الق�اس واسلو�ه و�ناء فرض�ات ال�حث
 العملـــي التطبیــقالنظــري والثــاني یخـــص نتــائج  اإلطـــاراالول یخــص  محــاورثـــالث ســیتم طــرح االســـتنتاجات مــن خــالل  .5

 .النهائ�ة �االستنتاجاتیختص واألخیر 
 التشوه؟ ما هو. 2

 في المعاجم اللغو�ةالتشوه  1.2
  العر��ة اللغةمعاجم في . أ

َه هللا وجهه اي َق�َّحه، . َشِوهَ ، َشاهَ التشوه أصله من  كل شيء مـن الخلـق ال یوافـق عكسه الُحسن؛ والُمَشـوه و أي ُق�ح؛ فَشوَّ
 یـؤدي مـؤثر تـأثیر تحـت الجسـم شـكل تغیـر تعنـي تشـوه كلمـة ان الصـحاح، و�بـین كمـا .)409المنجد في اللغه، صفحة ( .�عضه �عضا

و�ـین معجـم . )695اللغـة والعلـوم، صـفحة الصـحاح فـي ( الشـكل األصـلي السـوي فـي هو تغییر ) تشوه(التشو�ه ف .االنتظـام عدم الى
هَ ف، ان التشـوه هـو القـ�ح، )ه. و. ش(الغنـى فـي �ـاب  هَ : وجهــه َشـوَّ أي : ســمعته أي أحـدث فیهـا امـرا فصـار قبـ�ح المنظـر، وَشـوَّ

هَ جعلهـا سـیئة هَ اعطـى صـورة عنهــا غیـر مطا�قـه للواقـعأي : الحق�قـة ، وكـذلك َشـوَّ منهـا كــذلك و . حرفـهنصـا ادب�ـا أي  ، وَشـوَّ
ــوُّهٌ  . الحــرق او الجــرح الوجــه �عــدما لحقهــا تغییــر فــي الخلقــة مــن جــراء مــؤثر هیئــهأي ) تعــرض لتشــوه فـي وجهــه(كـــ  َتَش

ــ�ح ف : فــي حـین جـاء فـي معجــم الرائـد، ان التشـوه الوجـه او الجســم .)2001معجـم الغنـي، ( التشـو�ه هـو االفســاد والتحر�ـف والتقب
الرائـد معجـم لغـوي ( او تغیرت هیئته نتیجة لمؤثر مـا أفسـدهتشوه الوجه أي صار قب�حـا ف. أفسدهأي غیر شكله األول وق�حه أو 

صـار قب�حـا، تغیـر شـكله الـى األسـوأ، التشـوه الشـيء �عنـي ان �شیر معجم اللغة العر��ة المعاصـر، الـى كما و  .)1992عصري، 
معجـم ( فالتشوه هو إشارة لتغییر غیر سوي �صیب صورة الشـكل االصـل�ة نتیجـة لمـؤثر مـا. تغیرت معالمهوتشوه وجهه أي 

 .)2008اللغة العر��ة المعاصرة، 
 االجنب�ة معاجمال في. ب

حیـــث عرفتهـــا القــــوام�س اإلنكلیز�ـــة �انهـــا الشــــكل ) Disfigure(و) Deform(التشــــوه مـــن خـــالل المــــرادفتین جـــاء مفهـــوم 
تغییــر الشـــكل نحـــو األســـوء، او فقــدان الشـــكل، او جعـــل الشـــيء غر�ــب الشـــكل او فقـــدان الجمـــال،  الغر�ــب الغیـــر طب�عـــي، او

ـــف المظهـــر والشــكل، او فقـــدان الشــكل والهیئـــة الجمیلــة، او تخر�ــب افســاد المظهـــر الخــارجي للشـــيء او الشــخص مـــن  وتحر�
 .خالل ادخال مؤثرات تضر وتفسد شكله

مما سبق نجد ان كلمة التشوه في اللغة هي انحراف وفساد مظهر الشيء، نتیجة لمؤثر او تغییر �طـرأ عل�ـه فتنحـدر 
معالمه السو�ة نحو األسوء، مبتعدة عن طب�عتها االصل�ة حیث �حمل التشوه جانب یـرت�ط بتشـوه اله�كـل والبن�ـة التكو�ن�ـة 
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�ة لألشـ�اء وهـو وجانب یـرت�ط بتشـوه البن�ـة الشـكل�ة والصـور ) Deform(للشيء واشارت ال�ه المعاجم اإلنكلیز�ة �كلمه 
 ).Disfigure( ةما تشیر ال�ه كلم

 )ال�احثان( اللغةالتشوه في معاجم ) 1(رقم جدول 

 المعنى المعجم
 )409المنجد في اللغه، صفحة (  الُمَشوه كل شيء من الخلق ال یوافق �عضه �عضا المنجد في اللغة

 الصحاح في اللغة والعلوم
هو تغییر الشكل ) تشوه(فالتشو�ه . والتشوه هو تغیر شكل الجسم تحت تأثیر مؤثر او ینتج من عدم انتظام المؤثر

 )695الصحاح في اللغة والعلوم، صفحة ( األصلي السوي
وَهُة هو الُق�حُ  الوس�ط  )504المعجم الوس�ط، صفحة ( الشُّ

 الغنى
. أي هیئه الوجه �عدما لحقها تغییر في الخلقة من جراء مؤثر الحرق او الجرح) تعرض لتشوه في وجهه(َتَشوٌُّه كـ 

 )2001معجم الغني، (  والتشو�ه هو االفساد والتحر�ف والتقب�ح

 الرائد العصري 
ومنها تشوه الوجه أي صار قب�حا او تغیرت هیئته نتیجة . أي غیر شكله األول وق�حه أو أفسده: وشوه الوجه او الجسم

أفسده رائد معجم لغوي عصري، ( لمؤثر ما   )1992ال

أي تغیرت معالمه. التشوه أصله َشِوه وهو الق�ح المعاصرة اللغة العر��ة . وتشوُّه الشيء �عني صار قب�حا، تغیر شكله الى األسوأ، وتشوه وجهه 
 )2008معجم اللغة العر��ة المعاصرة، ( فالتشوه هو إشارة لتغییر غیر سوي �صیب صورة الشكل االصل�ة نتیجة 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 in jure the form or the beauty of (Lewis, 1950, p. 178)”  

 
 التشوه اصطالحا 2.2

غال�ـا مـا �سـتخدم مصــطلح تشـوه كإطـار للتعبیــر 
عـــــــن الشـــــــيء المكــــــــروه، المغـــــــایر للط�ـــــــع والــــــــذوق، 
والمخـــــالف للغـــــرض، المشـــــتمل علـــــى فســـــاد؛ نتیجـــــة 

صـــــلی�ا، (لخلــــل ی�عـــــده عــــن صـــــورته الســــو�ة الكاملـــــة 

فهــــو زوال الصــــورة عــــن المـــــادة . )185صــــفحة ، 1979
 هـــــدف�عـــــد ان كانـــــت حاصـــــله، نتیجـــــة تغییـــــر دون 

، و�كـــــون هــــــذا التغییــــــر )55، صــــــفحة 1983الجرجـــــاني، (
نتیجــة مــؤثرات معینـــه تطــرأ علــى بن�ـــة وهیئــة النظـــام 

، كتغییـــــــر غیــــــــر  )55صـــــــفحة ، 2013جـــــــواد، (فتفســـــــده 
مرغــوب ف�ــه فــي �صــیب أحــد عناصــر بن�ــة النظـــام، 

تشــیر و .)30، صـفحة 2000الجبـوري، (او نتیجـة لتطفـل نظـام او أكثـر علـى نظــام اخـر، یـؤدي الـى اخـتالل اتـزان بن�ــة ذلـك النظـام 
یـؤدي الـى تحر�ـف وتشــو�ه  )شـكلي(تشـو�ه لفظـي علـى شـكل  امـا �كـون  كتـب المصـطلحات اللغو�ـة الـى ان مصـطلح التشـوه،

فهــو تغیـر المضــمون وروح المعنـى والرســالة التـي حــاول  )مضـمون (تشــو�ه معنــوي او المعنـى والرسـالة التــي �حملهـا الشــكل 
 .)14، صفحة 2008البلوي، (ارسالها الشكل الى معنى ومضمون اخر مختلف 

 التشوه في الحقول المعرف�ة األخرى  3.2
 فلسف�االتشوه  1.3.2
فضــا لتعر�ـف القــ�ح بوصـفه ق�مــه ااذ نالحـظ ان هنــاك موقفـا ر  الفلسـفة تــرفض هـذا التــرادف بـین مفهــومي القـ�ح والتشــوه ان

حیــث  ،للنفـور وعـدم القبـولمـن هـدف ومثیــر سـلب�ة تثیـر النفـور واالشــمئزاز علـى عكـس التشـوه الــذي تردفـه �كـل مـا هــو خـالي 
، 2011عبـد االمیـر، (ا و�هـیج عواطفنـا علـى النحـو الـذي نكـون عل�ـه عنـد رؤ�ـة الجمیـل، الـى ان القـ�ح قـد �ملئنـا فرحـ افالطون �شیر 

فـره غیـر نان األشـ�اء قـد تبـدو م بـینفقـد  ارسـطوامـا . ی�عـد األشـ�اء عـن صـورتها الكاملـة، الالنفع�ـة المشـوهحـین  فـي )10صـفحة 
، 2011عبـد االمیـر، (ها الخاصة وأننا نبدي انط�اعـا اتجاههـا غیـر االشـمئزاز اتال اهم�ه لها ولكن لها جدارتها وتأثیر  هجمیله وض�ع

وضــمن نفـس المعنـى ان القــ�ح غال�ـا مـا �فضـي الــى هـدف معـین، ممیــزا بـین القـ�ح والتشــوه  لسـنغفـي حـین یوضــح . )11صـفحة 

 )الباحثان(التشوه اصطالحا ) 1( رقمشكل 
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 هیجـلكما یؤكد  .�ان االول ال ضرر منه له هدف ورساله معینه اما التشوه فهو تنافر األجزاء وعدم اتساقها وفقدان االهداف

 الصـورة ال�اطن�ـة أكثـر مـنفـالق�ح یـرت�ط � كروتشـهعنـد اما  )57، صفحة 1992اسماعیل، ( الق�ح على عالقة وث�قة �المضمون  �ان
النـه یـؤدي الـى تعبیـر غیـر  وف یـؤدي الـى التشـوهاد المضمون اإلیجابي للقـ�ح ألنـه سـاست�عالصورة الخارج�ة، و�حذر من 

 .)24، صفحة 2011عبد االمیر، ( .ناجح

فمن الممكـن إیجـاد جمـال فـي القـ�ح امـا المشـوه فهـو یثیـر االشـمئزاز  مرادفا للتشوهج، ان الق�ح ل�س تنستن تقدممما  
 .ك أي ق�مه جمال�ة وال �حمل هدفال �ملو  السلب�ةوالمشاعر 

 التشوه فناً  2.3.2
، (Read, 1950, p. 17)�النسـب والتنـاغم المنـتظم الـذي �قدمــه العـالم الطب�عـي  االهتمـام�مثـل مؤشـرا لعـدم  ان التشـوه فـي الفـن

 صر، مما �صرفه عن معناه وهدفه وتحر�فهالشيء كالهیئة او الصورة او العنامما یولد تغییرا وتبد�ال في شكل وخصائص 

وعـادة  .)204، صـفحة 2002الرو�لـي و البزاعـي، ( وغیـر متناسـقة صورة خارجة عـن المـألوف عن موضعه األصلي، لینتج عن ذلك 
رت�ط �الجمــال مـا �كـون التشـوه غیــر مرغـوب ف�ـه، الن األشــ�اء تصـ�ح مشـوه ومنفـرة نتیجــة لغ�ـاب قـ�م جمال�ــة او خصـائص تـ

مـن نـوع مـا موجـود فـي اغلـب الفنـون، فقـد شـوه  ان هنـاك تشـو�هاً  الـى) Read(و�شیر ر�ـد . )1981ستولنیتز، (كاالنسجام والوحدة 
الفـن االغر�قـي مــثال نفسـه مــن اجـل االقتــراب مـن المثــل، اذ لـم �كـن خــط االنـف والحاجــب ابـدا �مثــل هـذه االســتقامة فـي الواقــع 

الواقـع ومـا  ولم �كن الوجه یوما ب�ضو�ا �القدر الذي صوره الفـن االغر�قـي لـذا فـان هـذا الفـن ف�ـه نسـ�ه مـن التشـوه البتعـاده عـن
 .(Read, 1950, p. 17)هو معتاد من نسب 

 التشوه في علم االجتماع 3.3.2
 وزمـنٍ  معـّینٍ  مجتمـعٍ  عـن المعـاییر االجتماع�ـة المتفـق علیهـا فـي السـلوك مـن معینـة انحـراف أنمـاطخـروج و التشـوه �مثـل 

و�شـكل عـام فـان مفهـوم التشـوه لـذلك . اییر والقـ�م التـي �قـدرها المجتمـعفانه یرت�ط بذلك السلوك الذي یخالف المعـلذا معّین، 
. یترتب علیها مـن أثـر سـلبي اجتماع�ا یتمثل �الخروج عن الق�م والمعاییر االجتماع�ة المتعارف علیها في مجتمع ما وما

 )ال�احثان( الفرق بین مفهومي التشوه والق�ح) 2(جدول رقم 

 التشوه الق�ح 

�ملئنـا فرحـا و�هــیج عواطفنـا علــى النحـو الــذي  افالطون 
 نكون عل�ه عند رؤ�ة الجمیل

ما ی�عد األش�اء عن صورتها الكاملة، الالنفع�ة، الشيء 
 في غیر موضعه

شـ�اء وضــ�عه ال اهم�ــه لهــا ولكــن لهــا تأثیرهــا  ارسطو
 الخاصة غیر مثیره لالشمئزاز 

 افساد نتیجة حذف او اضافه غیر مبرره

 تنافر األجزاء وعدم اتساقها وفقدان االهداف ال ضرر منه فهو بريء له هدف ورساله معینه لسنغ

 هیجل
للوجــود المناقضـة لمــا اعتــدنا ان نعـده صــورة او صــفة  مضمون �حمل هدف 

 الحي الخاص �ه
 خالي من المضمون تعبیر غیر ناجح ذو مضمون ایجابي كروتشه

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

 صوره طبیعیة 

 تغییر طارئ

فقدان الوحدة 
 واالنسجام

بنیة شكلیة 
ھ  مشوھة غریب

 انطباع سلبي للملقي

 )الباحثان( یوضح كیفیة تشوه الشكل في الفن )2( شكل رقم
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 أثر الحراك االجتماعي في تشوه واجهات الدور السكن�ة

، صـفحة 2007عبـد الصـمد، ( .شوه االجتماعي �التغیر االجتماعي السر�ع وما یترتب عل�ه من تفكـك اجتمـاعيوغال�ا ما یرت�ط الت

147(. 

 

ــا �انـه تغییـر �مكـن  ــزان، فیــؤدي الـى اخـالل مـا طــارئ �صـیب منظومـةً تعر�ـف التشـوه اجرائ� ــةتناسـق وضـ�اع  ات  البن�
ـــك  )Deform( والفكر�ــة الق�م�ــة ـــة المنظومــةلتل طا�عهـــا  خاســرة )Disfigure( فتبتعــد عـــن صــورتها الكاملــة المألوف

 .من ق�م وما تحو�ه من معناها وجدواهاذلك نتیجة لتفر�غها الشخصي و 

 معمار�االتشوه  .3
ان مفهــوم التشـــوه فــي العمـــارة هـــو مفهــوم متـــداخل مــع الكثیـــر مـــن المفــاه�م األخـــرى التــي تتـــداولها فلســـفة العمــارة فلـــم یـــرد  

معرفـــا ا�ـــاه �انـــه  )Grotesque(ســـت�ك غرو مفهـــوم  )Eisenman(ایـــزنمن اذ �طـــرح  ؛العمــارةتعر�ــف م�اشـــر للتشـــوه فـــي 
فهـو تعبیـر عـن تجـاوز االنسـان للنسـب الطب�ع�ـة والمألوفـة وضـ�اع وغیـر متجـانس  المـألوف، الشـذوذ،�ة، التمرد علـى الغرا

مـا هـو غیـر جمیـل نه كـل �ا )Monstrous(الرهیب فقد أشار الى مفهوم  )Ruskin(رسكن اما  الق�م والقوانین الجمال�ة؛
فـي حـین طـرح . ، مبینـا ان اسـتعمال االشـكال التـي ال تحـاكي الطب�عـة �عـد تشـوها و�شـعاومستهجن مـن اشـكال غیـر طب�ع�ـة

عــن قــ�م الجمــال وفقدانــه لالنســجام والتكامــل  العمـارةوالــذي �عنــي ابتعــاد  المر�ــك يمصـطلح) Sinclair Goldie( ســنكلیر
ل االشـكال التـي ال تتماشـى مـع الـنمط المتوقــع �مثـ ال�شـعالنـاجح بـین الوظ�ف�ـة والجمال�ـة ممـا �سـبب قلقـا للمتلقـي وار�اكـا لـه، و

ــوث ال�صــري عـد �و كمــا  .)10ن�ــازي، صـفحة ( والمقبـول المرادفــة لمفهـوم التشــوه الـذي �صــیب البیئـة العمران�ــة، فهــو  مــن المفـاه�م التل
النعــدام القــ�م الجمال�ــة وغ�ـــاب  )5، صــفحة 1999حمــدان، ( وتلــف وضــعف وتــدمیر المظهــر الخـــارجي نتیجــةً  وفســاد Blight التهــرؤ

االنثرو��ا ومن المفاه�م األخرى التي ترت�ط �مفهوم التشوه هو مفهـوم  .)34، صفحة 2000الجبوري، (قوانینها وشیوع العناصر النشاز 
)Entropy( ،ــوازن �صـیب العالقـاتتعنـي  والتـي والـروا�ط التــي تـر�ط وتـنظم أجـزاء وعناصـر النظـام مــع  اضـطراب واخـتالل ت

الجبــوري، ( �عضــها ممــا �ســبب تغییــرات مفاجئــة، و�ــزداد هــذا الخلــل واالضــطراب كلمــا زاد انه�ــار الــروا�ط والعالقــات فــي النظــام

 .)39، صفحة 2000

تحكمهـا العالقـات  منـتج مـادي مبنـي علـى قاعـده فكر�ـهان العمـارة هـي ع�ـاره عـن علـى اغلب التعار�ف أعاله  تتفق
�ظهـر  ان ما فان تشوها مـا البـد مـن نتیجة طارئ  القاعدةما اختلت تلك  إذا، والروا�ط التي تر�ط وتنظم اجزاءها وعناصرها

 . نتاج مادي لق�م فكر�ه �اعت�ارها العمارةعلى 

 :السا�قةنقد الدراسات . 4
  1996وتفسیراتها،  العمارة، Juan Puntaطروحات خوان بونتا  1.4

ا لمفهوم التشوه) 3(جدول رقم   )ال�احثان( التعار�ف المقار�ة معمار�

 المصطلح
 التعر�ف

 المصطلح العالم
 عن تجاوز االنسان للنسب الطب�ع�ة والمألوفة وض�اع الق�م والقوانین الجمال�ة الغرو ست�ك ایزنمن
 كل ما هو غیر جمیل ومستهجن من اشكال غیر طب�ع�ة الرهیب رسكن

 المر�ك سنكلیر
والجمال�ـة ممـا �سـبب ابتعـاد العمـارة عـن قـ�م الجمـال وفقدانـه لالنسـجام والتكامـل النـاجح بـین الوظ�ف�ـة 

 قلقا للمتلقي وار�اكا له
 االشكال التي ال تتماشى مع النمط المتوقع والمقبول ال�شع

 التلوث ال�صري 
فسـاد وتلــف وضــعف وتـدمیر المظهــر الخــارجي نتیجـًة النعــدام القــ�م الجمال�ـة وغ�ــاب قوانینهــا وشــیوع 

الجمال�ــة للبیئـة العمران�ــة ممـا �ســبب العناصـر النشــاز، ممـا یــؤدي الـى اخــالل فـي المظهــر والصـورة 
 شعور �عدم االرت�اح والتقبل من قبل المتلقي

 االنثرو��ا
اضـطراب واخــتالل تــوازن �صــیب العالقـات والــروا�ط التــي تــر�ط وتـنظم أجــزاء وعناصــر النظــام مــع 
�عضــــها ممــــا �ســــبب تغییــــرات مفاجئــــة، و�ــــزداد هــــذا الخلــــل واالضــــطراب كلمــــا زاد انه�ــــار الــــروا�ط 

 والعالقات في النظام
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معتبــرا خلین االول ینــاقش تركی�ـة المجتمــع العـادات والتقالیــد وانعكاسـها علــى العمــارة مـن خــالل مـد أثــرتنـاقش طروحــات بونتـا 

التـــي �ســـتخدمها  الثقاف�ـــة االجتماع�ـــةمنظومـــه مـــن اإلشـــارات االجتماع�ـــة والثقاف�ـــة التــي هـــي انعكـــاس للقـــ�م  العــادات والتقالیـــد
علــى القواعــد  االجتماع�ــةف�ــه علــى اولو�ــه األعــراف  أكــدلتكــو�ن اشــكال ذات معنــى امــا الثــاني فقــد  العمــارةالــداللي فــي  النظـام

 .مارةالعفي انتاج  فاإلنسان العلم�ة الفكر�ةوالقوانین 
 
 
 

 Christine Aman، ،1982طروحات كر�ستین امان  2.4
فهـي  العر��ـةطـور المـدن مـن خـالل فرضـ�ه اسـتمرار ت العر��ـةفـي اح�ـاء المـدن  السـكن�ةال�حـث الـدور  فـي الدراسـةاعتمـدت هـذه 

 الحدیثـــةواالقتصـــاد  الس�اســـةاالســـتعمار ودخـــول نظر�ـــات  تـــأثیرأساســا تمیـــز بـــین البیـــت العر�ـــي التقلیـــدي والمعاصـــر تحــت 
 .وغیرها كالرأسمال�ة

 Thomas Dickman، ،1989دا�كمان طروحات توماس  3.4
 الغر��ــة الغر��ــة �األنمــاطالعر�ــق لعمــارتهم وابــدالها  لــإلرث الحدیثــة العر��ــةتســل�ط الضــوء علــى اهمــال التصــام�م  الدراســةهــذه 

القـرن العشـر�ن اذ تقتــرح  اتان �سـتجیب الحت�اجـ ال �سـتط�ععلـى ثقـافتهم او ان یـتم التطبیـق الحرفـي لمـا هـو تراقــي �حیـث انـه 
ان اغلـب المــدن  الدراســةوتطب�قهـا وفـق نظــره ولمحـه حدیثــه مبینـة  العر��ــة التراث�ـة الثقاف�ــة المنظومـةاســت�عاب  ضـرورة الدراسـة
 .او تراث�هالى حدیثه اما  مسمه العر��ة

 .2002، "دور البن�ة الحضر�ة في تشكیل واجهة المسكن العراقي المعاصر"دراسة االح�ابي،  4.4
فــي تغیــر منظومــه الشــكل الخــارجي للمســـكن،  الحضــار�ة البن�ــةدور الــذي تلع�ــه متغیـــرات الــالــى التعــرف علــى  الدراســةتهــدف 

�اعت�ار ان المسكن هو نتاج حضاري انساني وانعكاس واضح لفعال�ـات الفكـر اإلنسـاني الـذي یتفاعـل مـع التحـوالت والتغیـرات 
 .الحضار�ة التي تنعكس �شكل واضح على االفكار والق�م االجتماع�ة للمجتمع

 .2006، "أثر المجتمع على العمارة"دراسة ك�ة،  5.4
مــن  السـكن�ةتمثـل هـذه الدراســة محاولـه لتسـل�ط الضــوء علـى الـدور الــذي تلع�ـه الظـواهر االجتماع�ــة فـي تغییـر وتحــو�ر الـدور 

والمجتمـع العراقــي ودورهــا فــي بـروز تغیــرات تصــم�م�ه فــي الــدور  العائلــةخـالل دراســة المتغیــرات االجتماع�ــة التـي تطــرا علــى 
واالســـلوب، وغال�ــا مـــا �قتـــرن  المبـــدأعنـــد انشــائها، اذ ان اغلـــب ظـــواهر التحــو�ر تكـــون متقار�ـــه ومتشــابهة مـــن حیــث  الســكن�ة

للمتغیــرات  وتـأثیرومتقار�ـه، وهــذا �شـیر الـى وجــود ارت�ـاط  متشـا�ههورهـا �فتـره زمن�ــة معینـه، معللـًة ذلــك الـى وجـود متغیــرات ظ
 .وانعكاسها على تصم�م الدور السكن�ة لمعمار�ةاعلى شكل التغییرات والتحو�رات  االجتماع�ة

لبیئةالتلوث ال�صري في "دراسة الجبوري،  6.4  .2000" الحضر�ة ا
ممـا یجعـل مشـهدها  الحضـر�ة البیئـةیـؤدي الـى خلـل فـي بن�ـه  الحضـر�ة البیئـةفـي  المعنو�ـةان اهمـال الجوانـب  الدراسـةتفتـرض 

، نتیجـــة لصـــورة البیئــةفـــي  لألفــرادفــي حالـــه مــن االر�ـــاك والتشــو�ش لیـــنعكس ذلــك علـــى شــكل ردود أفعـــال وســلوك�ات ســـلب�ه 
 .ول�س نتیجة لواقع مادي ملموس الحضر�ة البیئةمن  أدركوهامشوشه 

 .2013، "التغیر الثقافي االجتماعي والعمارة المحل�ة"دراسة الرازقي،  7.4
، )المسـكن تحدیــدا(فــي العمـارة  وأثرهـا) األعــراف والتقالیـد(تحـاول هـذه الدراسـة طــرح موضـوع العالقـة بــین العوامـل االجتماع�ـة 

 العراق�ــــة العمــــارةالتــــي اثــــرت فــــي المجتمــــع العراقــــي وانعكــــاس ذلــــك علــــى  واالجتماع�ــــة الثقاف�ــــةمـــن خــــالل دراســــة المتغیــــرات 
 المحل�ــة العمـارةیـؤثر علـى نتـاج  والثقاف�ـة االجتماع�ـةان تغیـر العوامـل  الدراسـةتفتـرض  إذاالمعاصـرة و�الـذات عمـارة المسـاكن 

 العمــارةیـؤثر علـى شـكل  الفكر�ـة�اعت�ارهـا منـتج مجتمـع تـنعكس عل�ـه تغیـرات الفكـر والمجتمـع لــذلك فـان تغیـر احت�اجـات الفـرد 
 .المحل�ة

 .2011، "العمارة العراق�ة المعاصرة"دراسة شمس الدین،  8.4
وعالقـة تلـك الفضـاءات مـع  ةالى رصـد الواقـع السـكني المعاصـر مـن خـالل دراسـة تغیـر فضـاءات الـدار السـكن� الدراسةتهدف 

�التفاصــیل المعمار�ــة لتلــك الــدور الســكن�ة مــن خــالل مقارنــة  وانتهــاءً �عضـها الــ�عض ومــع الســ�اق الحضــري للمحلــة الســكن�ة 
مفترضـًة الدراسـة أن التغیـر فـي عمـارة المسـكن خـالل العقـد االول مـن . �مـا �عـدها 2003الدار والمحلة السكن�ة لمرحلة ما قبل 

القــرن الواحـــد والعشــر�ن هـــو نتیجــة لتغیـــرات الواقــع العراقـــي االقتصــادي واالجتمـــاعي والتكنولــوجي وتغییـــب الضــوا�ط والقـــوانین 
 .العمران�ة
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   ●      مفهوم التشوه 
      ●   دور التغیر االجتماعي في تشو�ه االشكال

  ●   ● ●  ● في انتاج الواجهات االجتماع�ةالتغیرات  أثر
 ● ●  ● ●  ● ● العادات والتقالید وانعكاسها على تكو�ن المنزل

         في انتاج االشكال االجتماع�ةالخلف�ة  إثر
   ●      التشوه ال�صري في المجتمع إثر

  الشكل�ة الواجهة والمنظومة .5
 مفهوم الشكل 1.5

الخـــدمات، ومـــن هـــذه ومنظومــه  كالمنظومـــة اله�كل�ـــةمـــن عــدة منظومـــات  یتـــألفان المبنــى �صـــورة عامـــه ومنــه المســـكن 
اذ ال . مترا�طـة مــع �ق�ـة منظومـات المبنـى والمحــ�طو حـد ذاتهـا � منظومـه قائمــه ي التـي تعـدمنظومـه الشـكل الخــارج المنظومـات

مجموعـه مـن القـ�م الشـكل هـو ان �ـ بونتـا وضـحاذ ی، للشـكل المولـدةعن المح�ط والقـوى ) Form(�مكن عزل منظومه الشكل 
�انـه ال �مكـن  ارسـطوقبـل ذلـك  وضـح، وقـد لتي تؤثر على المعنى �شكل مت�ادلاعن طر�ق التفاعل مع المح�ط و  المكتس�ة

التـي توصـل الفـرد الـى  التعبیر�ـة المنظومـةالشـكل الخـارجي فصل جوهر الشيء عن مظهره فهي تركی�ه متداخلـه �مثـل فیهـا 
 :عاملین متداخلینتفاعل الشكل هو نتاج  نستط�ع ان نستخلص �انوعل�ه  .)34، صفحة 2002االح�ابي، ( للشيء الفكر�ة الحق�قة

شــكل مـرت�ط �مجموعـه مــن القـ�م التــي فالو�مثــل المفهـوم الفكـري الــذي �قـوم عل�ــه الشـكل فیز�ائ�ـا  ):signification(داللـي  . أ
 :و�ضم الجانب الداللي للشكل. والتي بتغیر هذه الق�م تتغیر وتتنوع االشكال�كتسبها من المح�ط والتي تنتج المعنى 

 الجوهر�ـــةوهــي تمثــل الخصــائص  :خصــائص مفاه�م�ــة
فــي تقالیــد أي مجتمـــع والتــي تعتمــد علــى المفـــاه�م  الكامنــة
الــــى ) Curtis(للمجتمعـــات اذ �شــــیر  والحضــــار�ة الفكر�ـــة

نمـــاذج المســاكن هـــي التـــي تحمــل بـــین ط�اتهـــا  أفضــلان 
فـــــي القـــــ�م  متأصــــلهمخاط�ــــة بنـــــى عم�قـــــه ق�مــــا جوهر�ـــــه 

صــادق، ( المحل�ــة لألشــكالمحاكــاة ال  االجتماع�ــةوالتقالیــد 

 .)12، صفحة 1996
للعناصـر فهـي  الرا�طـةتمثـل العالقـات : خصائص تركیب�ه

تمثـــل تجســـید لمفــــاه�م وقـــ�م المجتمـــع فهــــي تعتبـــر وســــیله 
الـــــــى الواقـــــــع االجتمـــــــاعي والحضـــــــاري للمجتمـــــــع  تحو�ـــــــل

ضــمن منظومـه الشــكل الخــارجي  عالقـات تــر�ط العناصـر
، صـفحة 1996صـادق، ( الـخ. والتـوازن  والوحدةكالتكرار  للمسكن

13(. 
الفیز�ــائي  الجانــب �مثــل وهــو :)Material( مــادي . ب

�الخصـــائص  والمـــرت�ط ،المــادي المـــدرك مـــن الشـــكل
 .الخ...س والحجم واللون والملم كالهیئةجي الخار  الشكلمع  تكو�نالالمظهر�ة التي �مكن استثمارها في 

 

 الشكل�ة الجمال�ةالق�م  2.5

 )الباحثان( البنیة التكونیة لألشكال )4(رقم  شكل
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 علي عدنان علوان الحلي: ال�احث            حسن العتابي                                                    مهدي صالح الفرج. د. م
ان التشوه هو نتیجة لغ�اب الق�م الجمال�ة عن النتـاج الفنـي، لـذا سـوف تحـاول هـذه الفقـرة ان تتقصـى القـ�م الجمال�ـة 

ــاج المعمـاري مقبــوال تخضــع  جمال�ـة�مسـتو�ات  محكومـة العمــارةالــى ان القـ�م الجمال�ـة فـي  شـكر�شـیر . التـي تجعــل مـن النت
 -:وكما موضح في ادناه )32، صفحة 1989شكر، (للعمل المعماري  الموضوع�ةالعالقات  طب�عةالعت�ارات نا�عه من 

 :)Elegance) (التألق(المستوى الجمالي األول  1.2.5
ت الق�مــة الجمال�ــة فــي العمــارة ألنهــا تمثــل الحســـ�ة حــاال أصــفىعــن األساســ�ة للق�مــة الجمال�ــة التــي تعبــر المكونــات یتضــمن 

المعمــاري او انهــا تؤكــد  )Unity(التشــكیل  بوحــدة�شـكل او �ــاخر  مرت�طــةاال ان اغلــب تلــك القــ�م  .الجمال�ـة الداخل�ــة لإلنســان
اال ان غ�ـــاب  المعمار�ــةفــي التكو�نـــات  ضــرور�ة فعلــى الــرغم مـــن ان تلــك القـــ�م. زن والتوافــق والتـــوا واله�منـــةعل�ــه كالتعــارض 

فـان وجــوده ضـمن أي تكــو�ن  الوحــدةللعمــل، اال مبـدا  الجمال�ـةمـن الق�مــة  إنقــاصفـي أي تكــو�ن معمـاري ال یــؤدي الـى  أحـدها
، صــفحة 1989شـكر، ( وان غ�ا�ـه یــؤدي الـى تشـوه النتــاج جمال�ـةاو تصـم�م معمـاري ضــروري وملـزم لكـي �متلــك ذلـك النتـاج ق�مــة 

32(. 
الوحــدة �عمــل علــى  فمبــدأان مبـدا الوحــدة هــو مبــدا موجــود �كــل مــا هــو مــرت�ط �كوننـا وعالمنــا مــن ظــواهر واشــكال وعالقــات، 

یجـاد اله�منــة احفـظ تماسـك تكــو�ن األشـ�اء مـن التشــوه والتشـتت نتیجـة تــداخل المتناقضـات مـن خــالل رفـع تلـك المتناقضــات و 
 دال یوجـــه لــذا فانـــ. فیهــا اذ ال �مكــن ان �عمـــل الكــون تحـــت ســ�طرة ق�ــادتین واال عـــانى مــن الخلـــل والتمــزق نتیجــة التناقضـــات

التـي تـر�ط العناصــر مـع �عضـها الـ�عض فـي تكـو�ن متكامــل  العالقـةهـي  فالوحـدة. )36، صـفحة 1985شــیرزاد، ( تكـو�ن بـدون وحـده
 وكأنهـــامتكاملــة وتظهـــر للع�ــان جم�ــع األجـــزاء متالفــه منهــا  یجعــل مــن تلـــك الفــروق التــي تخلـــق التعــارض تبــدو �مثا�ـــة وحــده

  .)81، صفحة 1980ه�غل، (تحتو�ها كلها في وضع واحد 

 المستوى الجمالي الثاني 2.2.5
 )Complexity(التعقید  . أ

العمــل  إطـارمن القواعــد او القـ�م الجمال�ـة ضــ �كثافـةهـو درجـة وكثافــة المعلومـات ضـمن إطــار او مرجـع معـین فهــو یتمثـل 
 .)33، صفحة 1987فنتوري، (والنتاج المعماري

 التناغم اال�قاعي . ب
 .)48، صفحة 1989شكر، ( والراحةیجمع بین االضطراب ة ومتعاكسة في عمل متكامل عالقة تر�ط ق�م متضادهو 

 )الباحثان( ةالتعقید بین الفوضى والرتاب) 6( شكل رقم

 )الباحثان(التناغم بین األلفة واالضطراب  )7( شكل رقم
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أ) 5( شكل رقم  )الباحثان( المعماریةثیر التشوه على البنیة یوضح كیفیة ت
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 المستوى الجمالي الثالث 3.2.5
وهـو المسـتوى الـذي یجمـع المســتو�ین األول والثـاني معـا حیـث یــدخل التنـاغم اال�قـاعي والتعقیـد مــع قـ�م التـألق الجمـالي فــي 

تناسق�ه لخلـق تكـو�ن یتمتـع �ق�مـه جمال�ـة عال�ـة، فالمسـتوى الثالـث �قـدم تكـو�ن شـكلي متكامـل جمال�ـا مـن خـالل تنسـ�قه  عالقة
  .(Smith, 1979, p. 70)نظمها المستوى الثاني العالقات التي یللق�م الجمال�ة التي �قدمها المستوى االول مع 

النتـاج المعمـاري لكـي �حمـل ق�مـه جمال�ـة مقبولـة ال �كفـي ان �سـتجیب النتـاج لمـا یـوفره المســتوى األول نسـتنتج ان 
النتـاج المعمـاري تلـك القـ�م ضـمن  یـنظم انوالتناسـق وغیرهـا فقـط بـل یجـب  مال مـن قـ�م جمال�ـة موضـوع�ه كالوحـدةللج

ه االتزان المقبـول والمـر�ح مـن قبـل المتلقـي، واال فـان ل�صل التكو�ن المعماري الى حال ومتناغمة متوازنةتكو�نه �عالقات 
 .كثرة الق�م دون تنسیق لها یؤدي الى فوضى وتشو�ه للنتاج المعماري 

 تكون وتغیر الشكل المعماري  3.5
�ــان االشـكال تحمــل  David Bohm أكـدالشـكل فقــد  اجانتـفــي  والمتغیـرلقـد تناولـت العدیــد مـن الطروحـات مفهــوم الثابـت 

هـذا المفهـوم  Alexander بـینال تمثـل اضـطرا�ا بـل هـو نظـام خفـي وقـد  العشـوائ�ةفحتـى  ظـاهرهحقائق سواء كانت مخف�ـه او 
اال حـل لمشــكله معینـه فـي محــ�ط مـا فـان معرفــة الشـكل او حالـه الشــكل تعتمـد علـى معرفــه  مــا هـومـن خـالل را�ــه �ـان الشـكل 

 . )128، صفحة 2005الق�سي، ( له المنتجةالقوى 

 م�ادئ التحوالت الشكل�ة 1.3.5
فـان  إذا ،البن�ـةاكل �فهـو مؤلـف مـن عناصـر تر�طهـا عالقـات تمثـل قواعـد لتشـ كالبن�ـةالشكل  ان Bleshrو Schulzیبین 

علـى  تظهـران التحـوالت التـي  الـى Chingو Krierاذ �شـیر . الشـكل�ة للبن�ـة الطب�ع�ـةالخصـائص  أحـدالتحول والتغیـر هـو 
محولهـــا الــى صــوره جدیـــده، مبینــا ان هـــذا  للبن�ــة والشخصــ�ة التكون�ـــةهـــي ع�ــاره عــن تغیـــر �صــیب العالقــات  الشــكل�ة البن�ــة

لحــذف او اضــافه عناصــر مـــن  نتیجــةاو ان �كــون  البن�ــةفــي  المنظمــةالتغییــر امــا ان �كــون علــى شــكل تغییــر فــي العالقــات 
، 2002االح�ــابي، ( تســلك السـلوك التـالي فإنهـاثر عنـدما تتعــرض لمـؤ  كبن�ـة السـكن�ة للوحــدةلـذا فــان الشـكل الخـارجي  ،بن�ـةالوالـى 

 :)31صفحة 
�شـكل تــدر�جي حتــى تصـل الــى حالــة  الماد�ــةوذلـك مــن خـالل تغیــر تركیــب بنیتهـا  المح�طــةمـع المــؤثرات  التــأقلمتحـاول  . أ

 Adaptation�التكیف  العمل�ةتسمى هذه و ق�م من وما تحمله المح�ط  ما �فرضهبین  الموازنة
ن وهـو مـرت�ط �محـور� وأفضـلالـى حالـه اعلـى اعقـد  أدنـىأي ان ینتقـل مـن حالـه  Evolution�ـالتطور او ان یبدا الشكل  . ب

 .األول النمو التدر�جي الطب�عي
یتهــا وهــذا ناضــطراب ب نتیجـةممــا كــان عل�ــه  أدنـىتتعـرض بن�ــه الشــكل الـى تغییــر مفــاجئ تنتقــل ف�ـه مــن مســتوى ان  وا . ت

 وهو غال�ا ما یؤدي الى تشوه بن�ه الشكل Reversal�انقالب �سمى 
للشـكل وجانـب  المنتجـة واالجتماع�ـة الفكر�ـةهو ع�اره عن بن�ه تحمل جانب ثابت و�تمثل �الق�م  عماري مان الشكل ال

تغیـر فس�سـلك الشـكل سـلوك المفـاذا مـا اصـاب الشـكل مـؤثر خـارجي مـا الجانـب  للرسـالةمتغیر الذي �مثل تجسید مادي 
سـوف  فإنهـاالتكیف او التطور وان أصاب التغیر الجانب الثابت الق�مي للشـكل فـان بن�ـه الشـكل سـوف تضـطرب و�التـالي 

 .تتشوه

 في تشوه بن�ه الشكل الخارجي للوحدة السكن�ة االجتماع�ةدور التغیرات . 6
امــا  اشـارات مت�ادلـة مـن والـى مح�طـهالعمـارة هـي منظومـه تواصـل�ه تتفاعـل مـع مح�طهـا المكـاني والزمــاني مـن خـالل ان 

و�ـتم مــن خــالل اشــارات معنو�ــه،  حــوار معنــوي والــذي یتحقــق عبـر التمــاس المــادي او علــى شــكل  حــوار جســديعلـى شــكل 
�حـث المرسـل  مت�ـادل حـوارٌ فـي و. یثیرهـا المرسـل علـى شـكل رسـائل مرمـزه یـتمكن المتلقـي مـن فهمهـامشـتركه، �ـه فكر�ـه، وق�م

؛ المتلقـي ان �فهمهـا و�تعـاطف معهـاحس المتلقي للتفاعـل معـه واسـتالم رسـالته مـن خـالل ارسـاله إلشـارات تحمـل قـ�م �سـتط�ع 
ومـــن خــالل هـــذا ) الفــرد(و�عبــر عــن احساســـه ورســالته الـــى المرســل ) البیئــة او المجتمـــع(ثــم فــي مرحلـــه الحقــة یتقــدم المتلقـــي 
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الحــوار المت�ـــادل �حقـــق التماســـك الوجــداني بـــین العمـــارة والمجتمـــع نتیجــة لتســـخر العمـــارة كواســـطه حســ�ه بـــین افـــراد المجتمـــع 

 .)218، صفحة 2006الجادرجي، (عن هو�ه الجماعة  �أدوار متناو�ه، مما یجعل العمارة تعبر
ولكـن متـى مـا حـدث خلــل فـي اتـزان العالقـة التفاعل�ـة نتیجــة 

تـــرا�ط العالقـــات داخـــل ذلـــك النظـــام ســـوف  الضــطراب فـــي
ذلــــــك  )Distortion(تشــــــو�ش ممــــــا یــــــؤدي الـــــى  یختـــــل
وظ�فتهـا الحوار�ـة �فقــد  فعنـدما تفقـد العمـارة ،ار المت�ـادلالحـو 

األدوات المهمـــة فــي التفاعـــل  ىافــراد المجتمــع �المقابـــل أحــد
الحســــي مـــــع االخــــر فیتشـــــوه الفكـــــر نتیجــــة لتشـــــو�ش القـــــ�م 
لیــنعكس ذلـــك علـــى العمـــارة حیــث تصـــ�ح ع�ـــاره عـــن مـــادة 
جامده �ال ح�اة و�ـال حـس انسـاني ذات هو�ـة قلقـه مشوشـه 

 بــرود بینــتلـذا بــین . )116، صــفحة 2006العتـابي، ( غیـر مســتقرة
)Broadbent( التواصـــــل فــــي العمـــــارة تحتـــــاج  عمل�ــــة ان

وان أي خلل �صیب أي طـرف  متلقيو  رسالةو مرسلالى 
) Distortion(تشــــو�ش مـــن هــــذه األطــــراف یـــؤدي الــــى 

وضـــــــح  وقـــــــد .)52، صـــــــفحة 2005الق�ســـــــي، ( عمل�ـــــــه االتصـــــــال
ان مــن اهــم اســـ�اب فســاد العمــارة وتشــوهها هـــو الجــادرجي 

الــــثالث علـــى أحــــد هـــذه األقطــــاب �طــــرأ خلـــل مــــن نـــوع مــــا 
)Deform ( أدى ذلـــــــك �الضـــــــرورة الـــــــى تغیـــــــر محصــــــــله

التفاعـــل و�التــــالي تغیـــر النتــــاج المعمـــاري، وان لــــم تســــتطع 
ســبب  كــب هـذا التغیــر �قــ�م فكر�ـه جدیــده أليالعمـارة ان توا

فســـاد التفاعـــل وتشـــو�ه النتـــاج إالـــى یـــؤدي ذلـــك  فـــانكــان، 
متطل�ـات  م شكل معتمـد علـى قـ�م ال تنسـجم مـعنتیجة إلقحا
وهـذا مـا حـدث فـي إنكلتـرا فـي منتصـف القـرن . الواقـع الجدیـد

واد التاســع عشـــر حیــث أدى تقـــدم اإلنتـــاج الصــناعي الـــى انه�ـــار فــي ذوق المجتمـــع مـــن خــالل ادخـــال اشـــكال غر��ــه علـــى مـــ
تختلـف خصائصــها عـن طر�ــق تسـخیر التقانــات الممكننـه لتصــن�ع اشــكال تقلید�ـه كانــت مصـنعة أصــال �طـرق یدو�ــة حرف�ــه، 
و�هــذا اقحمــت تقانــة غر��ــه علــى االشــكال التقلید�ــة ممــا أدى الــى تشــوهها الن االشــكال التقلید�ــة لــم تعــد تســتط�ع توصـــیل او 

ـــة الفكر�ــةلــذا تعــد التغیــرات . )143، صـــفحة 2006الجــادرجي، (�قا للمتلقــي ارســال الرســالة التــي كانــت تســتط�ع ارســالها ســا  والق�م�
التي تصیب المجتمعات واحده من أسـ�اب التـي تـؤدي الـى قطـع ذلـك الحـوار التفـاعلي المت�ـادل بـین الفـرد و�یئتـه  والثقاف�ة

المتلقـي �حتـاج الـى فـي اتـزان هو�ـه افـراد المجتمـع ممـا یـؤدي الـى ان  خلخلـةك التغیـر والتحـول غال�ـا الـى ؤدي ذلیحیث 
صـور هـذا التغیـر االجتمـاعي هـو انتقـال احـد  و.  والرسالة الجدیـدة الناتجـة مـن تلـك التغیـراتجهد أكبر لفهم وتلقي الق�م 

المجتمعات من وضع اجتماعي �حمل ق�مه الفكر�ة والثقاف�ة الخاصة الى وضع اجتماعي جدید �حمـل ق�مـا جدیـده تختلـف 
�سبب هذا االنتقـال الـى ظهـور صـراع بـین قـ�م متضـادة وهو�ـات مختلفـة، نتیجـة لفقـدان  فقد القد�مةالى حد ما عن الق�م 

ــدفع  ــین أفـراد المجتمــع وهــذا ی ــافي ب ــد�موغرافي والثق ــى اتخــ�التجـانس ال  ذ سـلوك�ات ســلب�ه ضــمن اطــاراالمقابـل االفــراد ال
هـور ط�قـة مـن السـكان تغیـر ومن صور هذه المشـاكل مـثال ظ. )12، صـفحة 2013جعفر، (االندماج مع المح�ط الجدید  ةمحاول

ــون ق�مـا ال تنســجم مـع المحــ�ط الج هممسـتواها االقتصــادي او االجتمـاعي ولكــن ــد؛ لـذا فهــم �حـاولد�حمل ــأقلم مــع وی ن الت
 .الصور ف�شوههامستواهم الجدید من خالل نسخ الصور ال الق�م خلف الصور مسقطین ق�مهم القد�مة على تلك 

یـؤدي الـى  ممـا Deform الفكر�ـةالقواعـد  تشـوه ثـالث مراحـل نتیجـةان التشـوه هـو  مما سبق نستط�ع ان نستخلص
 .Disfigureشكلها �صر�ا  و�تالي تشوه العمارة رسالة Distortion تشو�ش

 المسكن عمارةل الشكل�ة البن�ةوانعكاسها على  االجتماع�ةالتغیرات . 7
ومشــاعر ومعتقـــدات  ألفكـــاران للمســكن قـــ�م رمز�ــه كونـــه یخــدم حاجـــات المجتمــع مــن خـــالل تجســیده  Rapaportیؤكــد 

هــو نتـاج انســاني یـرت�ط بتجــارب االنســان فملموســه  فیز�ائ�ـةالوعـي الــذاتي فــي المجتمـع �صــ�غه للانعكـاس م�اشــر  فهــوافـراده 
 . )54، صفحة 2013الرازقي، ( االجتماع�ةوعاداته  الشخص�ة

 )الباحثان(إثر اضطراب البنیة الفكریة في انتاج التشوه  )8( شكل رقم
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 أثر الحراك االجتماعي في تشوه واجهات الدور السكن�ة

 ماهي الق�م االجتماع�ة 1.7
لــدى النــاس وتوجــه مشــاعرهم وتفكیــرهم ومــواقفهم وتصــرفاتهم  المفضــلةهــي معتقــدات حــول األمــور والغا�ــات واشــكال الســلوك 

هم فهـــي معـــاییر للســـلوك وتــنظم عالقـــتهم �ـــاألفراد والمؤسســات والمجتمـــع ككـــل وتســـوغ مــواقعهم وتحـــدد هـــو�تهم ومعنـــى وجــود
لــذلك فأنهــا تختلــف �ــاختالف  مختلفــةمــن أنمــاط  الثقافــةقــ�م علــى مــا تحــدده الوتتوقــف  .)165، صــفحة 2006العتــابي، (االجتمـاعي 

المكـان أي تصــ�ح لهـا نســب�ه مكان�ـه فالشــيء المرغـوب فــي ثقافتنـا هــو غیـر مرغــوب فـي ثقافــه أخـرى ومــا �صـلح مــن قـ�م فــي 
 ).58-57، الصفحات 2013العینة جي، ( او الر�ف ال �صلح في المدن مثال ال�اد�ة

 االجتماعيتماعي والحراك التغیر االج 2.7
�طـرا علـى األدوار التـي �قـوم بهـا االفـراد وكـل مـا �ظهـر علـى الـذي انـه التحـول  التغیـر االجتمـاعي كیرث ومایلز�عرف كل مـن 

 Ginsbergو�ــرى . وقواعـد الضــ�ط االجتمـاعي التـي یتضـمنها البنــاء االجتمـاعي فـي مـده معینــه مـن الـزمن االجتماع�ـةالـنظم 
امــا . وازن بــین األجــزاء ونمــط التنظــ�م�ــان التغیــر االجتمــاعي انمــا هــو تغیــر فــي البنــاء االجتمــاعي مثــل الحجــم والتركیــب والتــ

Ross مــع او بــین فبـدا لــه ان التغیــر االجتمــاعي مــا هـو اال التعــد�الت التــي تحــدث فــي المعــاني والقـ�م التــي تنتشــر فــي المجت
 تغیـر االجتمــاعي تبـدأ �انتشــارالــى ان م�كان�ك�ـة ال عــاطف غیتـاو�شــیر  .)32 صـفحة ،2010 االح�ـابي،( �عـض االفـراد والجماعــات

ممــا یــؤدي الــى اخــتالف  المدینـةمثــل انتقـال عائلــه مــن الر�ــف الــى  هافـي تــأثیر معــدل انتشــار  ةعوامــل عدیــدمــع تتــداخل  ةفكـر 
 مكـــان ســـتحلوالتـــي  الجدیـــدةالر�ف�ــة علـــى �عـــض الســـمات الثقاف�ــة  العائلـــة اكتســـابحیـــث یــؤدي ذلـــك الـــى  العائلـــةثقافــة تلـــك 

�صــورة مفــاجىء او طارئــة  الجدیــدةاكتسـاب الســمات  للســمات القد�مــة �ســبب عـدم اســتقرار  الــى ممــا یــؤدي. القد�مــة السـمات
  .)6ص ،1987 الدقس،(

 .سیركز ال�حث على الحراك االجتماعي متعددة المجتمع صوروتشیر الدراسات الى ان التغیر في 

 فالحراك االجتماعي 3.7
المحـــددات التـــي تشــــكل و  االجتماع�ـــةغیـــر نـــوع العالقـــات عمل�ـــة دینام�ك�ـــة تحـــدث فـــي بن�ـــة المجتمـــع وه�اكلـــه نتیجـــة لت هـــو 

الخصــائص الســلوك�ة والح�ات�ــة لألفــراد داخــل ط�قــات المجتمــع المختلفـــة وهــي التحــول ســواء فــي مكانــة الفــرد او تحــول القـــ�م 
تلـف قـد تتعـدد وتخ ألسـ�ابوالـدخل والمظهـر  االجتماع�ـةالحراك هو التغیـر فـي المكانـة ف .والتحول من وضع ط�قي ألخـر

مـن صـور الحـراك هـو و  ،و�صاحب ذلك تغیر في نوع االمت�ازات التي قـد یتمتـع بهـا الفـرد �سـبب انتقالـه مـن مكـان ألخـر
التـي تطـرأ علـى الوافـدین الـى المـدن او المنتقلـین مـن  االجتماع�ـةهو نـوع مـن أنـواع التغیـرات الذي التحضر االجتماعي 
 بیئـة أدنـى عمل�ـة االنتقـال مـن هـو التحضـرالـى ان  لمبـردوقـد أشـار ، عقیـداجتمعات أكثـر رق�ـا وتطـورا وتمجتمع أدنى الى م

 صــفحة ،2013 جــي، العینــة(الـى بیئــة أرقــى �حصــل �ســببها تغیــر فــي المهــن والممارسـات الثقاف�ــة واالجتماع�ــة و�ــؤدي ذلــك الــى 

62( : 
 .والق�م واألفكارإیجاد مصالح فرد�ة تعمل على تغییر طر�قة الح�اة ونمط المع�شة فتختلف المعاني  -1
 .االختالف في االشكال التقلید�ة للسلوك -2
 .اختفاء �عض اشكال السلوك وظهور اشكال سلوك�ة جدیدة هي بین التقلید�ة والحضر�ة -3

ما الى مستوى جدید یختلف نوعا  االجتماع�ةحمله من ق�م تما �ما  ةعو نتقل مجمتؤشر عندما تمما سبق �مكن ان 
من ق�م  المدینة تمتلكه فأنما المدینةما من الر�ف الى  مجموعةعن المستوى السابق كانتقال  واالجتماع�ة الفكر�ة�ق�مه 

ــدا �محاولـة  ةفكر�ـه واجتماع�ـه مختلفــ مــع  التـأقلمالـى حـد مــا عـن قـ�م مجتمــع الر�ـف فـان المجتمــع المتحـرك سـوف یب
ــد للقــ�م  ــد مــن خــالل التقلی ــر الماد�ــة الملموســة الماد�ــة الشــكل�ةالمسـتوى الجدی ــد  او فــي �عــض غی مــن المســتوى الجدی

خصوصا انهم �حملون ق�م اجتماع�ـه وفكر�ـه احضـروها معهـم مـن  �حكم الممانعة الجدیدة الفكر�ةللق�م  تقبلهم لصعو�ةو 
ممـا  الجدیـدةتوافـق مـع قـ�مهم المطاوعـة وال علـى  الشـكل�ةاج�ـار تلـك القـ�م  ن وحیث �حاولمستواهم االجتماعي السابق 

 .الفكر غیر مرت�ط �النتاج المادي الى انتاج اشكال �كون فیهایؤدي 

 النظري  اإلطارمفردات استخالص . 8
 :∗مفردات رئ�سهثالث  نتیجة�كون  العمارةالنظري الى ان التشوه في  اإلطارلقد توصل 

 لم یتم الخوض في الدراسات التي یتم اختیار مفردات اإلطار النظري منھا وذلك لتالفي عدد صفحات البحث ∗
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 علي عدنان علوان الحلي: ال�احث            حسن العتابي                                                    مهدي صالح الفرج. د. م
 )Deform( الق�م�ة البن�ةتشوه : المستوى األول

ه تمثــل �ــمــن جوانــب مفاه�م البن�ــة�مـا تضــمه تلــك ) signification( لالشــكال الدالل�ــة الق�م�ــة البن�ــة�سـتهدف هــذا التشــوه . 1
تمثـل األسـلوب الق�مـي والفكــري  التـي التركیب�ـةوالجوانـب  للعمــارةللمجتمـع المنـتج  والحضـار�ة واالجتماع�ـة الفكر�ـةانعكاسـا للقـ�م 

وهـي تشـمل  الماد�ـةخاللها سوف یتم ترجمه تلـك المفـاه�م الـى اشـكال مـن خـالل خلـق العالقـات التـي تـنظم العناصـر ن ي مالت
كق�مــه مه�منـه ومتداخلــه مــع �ــاقي  الوحــدةالــخ وســیركز ال�حــث علـى ...والتناسـق والوحــدةقـ�م موضــوع�ه متفــق علیهـا كــاالتزان 

 .الق�م
لــــذا فــــان أي خلـــــل �صــــیب هـــــذه  المعمار�ـــــةشــــكال االدورا فـــــي انتــــاج  الثقاف�ــــةو  والس�اســــ�ة االقتصـــــاد�ةتلعــــب المتغیــــرات . 2

 ومات قد یؤدي الى ضعف في تكو�ن االشكالالمنظ
 )ال�احثان( �ال�حث والثانو�ة الرئ�سةتوض�ح المفردات ) 5(رقم جدول 

 الممكنةالق�م  الثانو�ةالمفردات  الرئ�سةالمفردات 

Deform 
 تشوه في بن�ه الشكل

ت 
تغیرا

الدالل�ة
ةالمتغیرات    االجتماع�

الحراك االجتماعي
 التطور االجتماعي 

 االجتماع�ة الخلف�ة
 االجتماع�ةاألصول 

 التحضر االجتماعي
 االجتماع�ةالعالقات 

ةالمتغیرات   االقتصاد�
 األسرةبدخل  مرت�طةتغیرات 

 موقع العمل
 نوع العمل

ةالمتغیرات   القوانین الس�اس�

ةالتغیرات  ةالق�م  التركیب�  الجمال�

 التوافق الوحدة
 التناظر التكرار
  االتزان

  التناسق 

 ) Distortion(والمعاني  الرسالةتشو�ش : المستوى الثاني
حیــث ان التشــوه �كــون  للرســالةالمتلقــي  إدراك وك�ف�ــة الرســالةو�ــرت�ط �أســلوب تكــو�ن الشــكل وتشــفیر  المســتوى االدراكــي. 1

، اذ ان لقطـع التواصـل الفكــري واالجتمـاعي بینهمــا نتیجــة وصــیل رسـالته الــى المتلقـي او العكـسالمرسـل مـن تلعـدم قــدرة  نتیجـة
  .او حتى تغیرها الى قطع الحوار المت�ادل بینهما لعدم وجود ق�م مشتركه بینهما ألحدهما الق�م�ة المنظومةتشوه 

العناصـر والعالقــات  ان اخــتاللحیـث مـن والــى المرسـل  والرسـالةل�ــه ووسـط نقـل المعــاني و�ـرت�ط �آ م�كــان�كيالمسـتوى ال. 2
 صـائ�ةو�التـالي عـدم تقبلهـا مـن قبـل المتلقـي �صـوره  الرسالةیؤدي الى تشو�ش �الس�اق والمح�ط االجتماعي والق�مي  المرت�طة

 .مما یؤدي الى قطع الحوار بین المرسل والمتلقي
 )ال�احثان( )Distortion(تشو�ش الرسالة والمعاني ) 6(رقم جدول 

 الممكنةالق�م  الثانو�ةالمفردات  الرئ�سةالمفردات 

Distortion 
 تشو�ش الرسالة

 المستوى االدراكي
 فشل التوافق الفكري للمرسل مع المجتمع

 الى المتلقي الرسالةفشل المرسل في توصیل 
 بین المرسل والمتلقي االجتماع�ةقطع التواصل الق�م 

 المستوى الم�كان�كي
 

 ال تحمل معاني مفهومه من قبل المتلقي الرسالة
 خال�ه من هو�ه المجتمع

 خال�ه من خصوص�ه المجتمع
 والماد�ة الفكر�ةال تلبي احت�اجات المتلقي 

 )Disfigure( والفیز�ائ�ة الماد�ةتشوه االشكال : المستوى الثالث
هـــا ا للشــكل والتـــي هـــي تعبیــر عـــن الفكــر والتـــي فــي حـــال قطعهــا عـــن محتو  الملموســـة الماد�ــةو�ــرت�ط هـــذا المســتوى �الجوانـــب 

اســتخدامها للتشـــكیل  وك�ف�ـــةوطـــرز ومكونــات  ألــوانمـــن  البنائ�ــةالــداللي یــؤدي الـــى تشــو�هها وهـــي تتمثــل بخصـــائص المــواد 
 .والتعبیر

 )ال�احثان( )Disfigure( والفیز�ائ�ة الماد�ةتشوه االشكال ) 7(رقم جدول 

 الممكنةالق�م  الثانو�ةالمفردات  الرئ�سةالمفردات 
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 أثر الحراك االجتماعي في تشوه واجهات الدور السكن�ة

Disfigure 
ةالخواص  �صريتشوه   الماد�

 ال�ساطة
  اللون 

 االشكال

 الملمس التعقید
 الطرز 

 الجانب التطب�قي. 9
�غـض  المقدسـةمحافظـه كـر�الء فـي  مختلفـةفـي منـاطق  ومتنوعـه عشـوائ�ةدور سـكن�ه لواجهات عینه  100من خالل انتخاب 

التـــي  المفــرداتصـــمم ال�حــث مــن خــالل والتحصــیل الدراســي،  الفكر�ــةاالقتصــاد�ة والماد�ـــة والخلف�ــات  اإلمكان�ــاتالنظــر عــن 
راك وهـي ان للحـ"التـي اطلقهـا ال�حـث  الفرضـ�ةلتحقـق مـن مـدى صـحة محاوال ا میدانياستخلصها من االطار النظري استب�ان 

المحـ�ط الجدیـد دون ق�مهـا  شـكالألمـع المحـ�ط مـن خـالل النسـخ المـادي  التـأقلمعمـاره نحـو الاالجتماعي الدور في دفـع 
�عـد ان ق�مـت لجنـة " و�التالي تشـوهها الفكر�ةمسقطة منظومه ق�م االم على تلك االشكال مجردة ا�اها من ق�متها  الفكر�ة

فــي التكــو�ن  الوحــدةلتلــك العینــات مــن خـالل اخت�ــار ق�مــه  الجمال�ــة الق�مــةخبـراء متكونــه مــن معمــار�ن �حملــون درجــة دكتـوراه 
 :اقسام ثالثاالستب�ان الى  استمارةوقد قسمت . وضع�فةالعینات الى جیده  مصنفینوالتصم�م 

فـي الشــكل فـي مســتوى  الدالل�ـة المنظومــةعــن التغیـرات فـي  الفئـةوت�حــث هـذه : واقتصـاد�ه والثقاف�ــة االجتماع�ــة الخلف�ـة. 1
ــةتشـوه  ــة البین  للبیئــة الجمال�ـة الحالـةومعرفــه  لألفـرادوذلـك مـن خــالل رصـد االنحـدار االجتمــاعي الثقـافي ) Deform( الفكر�
 تـأثیرامؤشـرات اكثرهـا أي ال لتأشـیرومقارنتها مع المسـتوى االقتصـادي ألولئـك االفـراد والتحصـیل الدراسـي والثقـافي لهـم  السا�قة

 .في التشوه
 نتیجــة )Distortion( الرسـالةتشــو�ش مـن االسـتب�ان عـن  الفئــةوت�حـث هـذه  :االم ومــدى تمسـكهم بهــا الفكر�ـةالقـ�م . 2

 .على أسلوب ح�اتهم تأثیران لذلك انتقالهم الى مستوى مختلف عن المستوى السابق وهل ك
ــةوالقــ�م  الواجهـة. 3 مــدى  عـن مــن خـالل ال�حــث )Disfigure(تحـري عــن التشـوه ال�صـري الالــى  الفئـةوتسـعى هــذه  :الجمال�

وطر�قــه تســـخیرهم للمــواد واالشـــكال والعناصــر ومـــا هــي القـــ�م  لألشــكالانتـــاجهم  وك�ف�ــةالــى االفـــراد  �النســـ�ةاهم�ــه الواجهــات 
 :التأل�هوقد توصل االستب�ان الى النتائج . التي �فضلونها الجمال�ة

 ∗)Deform(التشوه الق�مي : األولى الفئة. أ

  

 یمكن االطالع على استمارة االستبیان والنتائج الرقمیة في جداول في فقرة الملحق في نھایة ھذا البحث ∗

)الباحثان( السابق السكن لمنطقة الحضریة الحالة )10( رقم شكل )الباحثان(التحصیل الدراسي والتشوه  )9( شكل رقم  
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 :نستنتج التالي من هذه الفئة

ان التحصیل الدراسي مؤشر ضعیف في ب�ـان عالقتـه  -
 السكن�ةبتشوه واجهات الدور 

ــة االقتصــاد�ة لألســرة ال تعطــي مؤشــر فــي  - ان الخلف�
 .عالقتها بتشوه الواجهات

جتماع�ـة دور فـي بـروز التشـوه الخلف�ـة اال تلقـد لعبـ -
ــ�م ضـعیف افرادهــا ســكنوا  فـان ــب الـدور ذات التقی اغل

ـــه االنحـــدار  ـــاطق ر�ف�ــه او شـــ�ه ر�ف� ـــي من ســا�قا ف
ــــان ســــبب حــــراكهم  ــــروي وك ــــبهم ق االجتمـــاعي ألغل

 .تماعي هو �سبب ارتفاع مستواهم االجتماعياالج
نجد ان اغلب الـدور التـي حصـلت علـى تقـ�م ضـعیف  -

ـــ�م  ـــین قــ�مهم االم والق ـــ�م متذبذ�ــة ب �حمــل افرادهــا ق
  .الجدیدة

 
 ∗)Distortion( الرسالةتشوه : الثان�ة الفئة

  
 

 االطالع على استمارة االستبیان والنتائج الرقمیة في جداول في فقرة الملحق في نھایة ھذا البحثیمكن  ∗

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

)الباحثان(تأثیر المحیط على السلوك االجتماعي ) 13(شكل رقم   

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

أسلوب العـ�ش السـابق لألسـرة لعـب دور كبیـر فـي ان  -
ــد ك�ف�ــة تشــكیل الواجهــات فنجــد فــي الــدور ذات  تحدی
التقی�م ضعیف وجود مؤشـر الـى ان افرادهـا متمسـكین 

لید التي نشا علیها في المجتمـع االى حد ما الق�م والتق
ان �سـكنون االم فنجـد وجـود مؤشـر الـى ان �عضـهم كـ

ــ ــى دور غر�� طة امــا دور التقیــ�م ه �ســ�دور شــرق�ه ال
ــد ســكنوا فــي دور تتــراوح بــین غر�ــي �ســ�ط الــى  الجی

 غر�ي جید
ـــ�م  - نجــد هنــاك مؤشــر الــى ان اغلــب الــدور ذات التقی

ـــــرزوا مــــن خـــــالل  ضــــعیف �حـــــاولون افرادهــــا ان یب
 الواجهات الخلف�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة فقط 

ــة مــع المحــ�ط  - ــى مســتوى العالقــات االجتماع� امــا عل
ــد نجــد ا ــ�م الجیــد الجدی ــى حــد مــا ان الــدور ذات التقی ل

 مندمجة نوعا ما مع مح�طها

 

 
 )Disfigure(التشوه ال�صري : الثالثة الفئة

  

)الباحثان( الواجھة خلف رسالة )16( رقم شكل )الباحثان(العالقات االجتماعیة الجدیدة ) 17(شكل رقم    

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

)الباحثان(الخلفیة الفكریة للمصمم ) 19(شكل رقم  )الباحثان(اختصاص المھندس المصمم ) 20(شكل رقم    
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 :نستنتج التالي من هذه الفئة
نجد ان للمهندس دور في تكون التشوه فقد بین الـدور ذات التقیـ�م الضـعیف تمیـل الـى اسـتعمال الخبـرة الذات�ـة  -

 اعتمدت على مهندس فهي ال تعتمد على مهندس معماري في التصم�م وان 
ــه مســ�قة فــي تصــم�م  - ــى تقــ�م ضــعیف ال تبــدي أي اهم� ــدور الســكن�ة التــي حصــلت عل ــب ال نجــد ان اغل

الواجهة فالواجهة من ناح�ة التكو�ن هي تحصیل حاصـل للخارطـة مسـتخدمین غال�ـا فـي انهـاء الواجهـات 
 .تنفیذ والتشكیلأغلى المواد ومتعمدین على التعقید في ال

 النظري  اإلطاراستنتاجات . 10
مــا، فیـؤدي الــى اخـالل اتـزان وضــ�اع تناسـق البن�ــة الق�م�ـة والفكر�ــة  �صـیب منظومـة او مفــاجىء طـارئالتشـوه هـو تغییــر  .1

)Deform(  لتلـــك المنظومـــة فتبتعـــد عـــن صـــورتها الكاملـــة المألوفـــة)Disfigure(  خاســـرة طا�عهـــا الشخصـــي وذلـــك نتیجـــة
التـــي �قـــوم علیهـــا الشـــكل ) Deform(مـــن قـــ�م؛ فتغییــر منظومـــه القـــ�م الجمال�ـــة  وجـــدواها ومـــا تحو�ـــهلتفر�غهــا مـــن معناهـــا 

 .)Disfigure(المعماري كالوحدة واالنسجام یخلق شعور سلبي من قبل المتلقي تجاه هذا التغییر 
الممكن إیجاد جمـال فـي القـ�ح امـا المشـوه فهـو یثیـر االشـمئزاز والمشـاعر السـلب�ة وال �ملـك ان الق�ح ل�س مرادفا للتشوه فمن  .2

 .أي ق�مه جمال�ة وال �حمل هدف
 االجتماع�ــةمـن المـؤثرات  متكاملـةلسلســله  نتیجـةبـل هـو  فیز�ائ�ــةلمـؤثرات وقـوى  نتیجـةتشـكل شـكل المسـكن لـ�س ب�ســاطه  .3

للمجتمـع التــي تعــد محــرك  الفكر�ــة الثقاف�ــة االجتماع�ـة�ائ�ــا تحـت حكــم القــوى فالشــكل �عــدل و�حـور و�تكامــل فیز  المتماسـكة
و�تـالي تشــوهها شـكلها �صــر�ا  العمــارة رسـالة Distortion تشــو�شهــذه القـوى یــؤدي الـى  Deformلإلنتـاج لـذا فــان تشـوه 

Disfigure. 
ممـا یـؤدي الـى تشــو�ش ) Deform( للعمـارة والق�مـة الفكر�ـة القاعـدةلـثالث مسـتو�ات یبـدا بتشــوه  نتیجـة العمـارة�كـون تشـوه  .4

 )Disfigure(فیؤدي الى تشوه النتاج المعماري �صر�ا ) Distortion(بین المرسل والمتلقي  الرسالة

 استنتاجات الجانب العملي. 11
 نتیجـة المعمار�ـةلوجـود صـراع ق�مـي �صـیب االشـكال  نتیجـةهـو غال�ـا مـا �كـون  العمـارةفي  �ظهران التشوه ال�صري الذي  .1

�م حتــك فیهــا قـــتفــي المنـــاطق التــي  الظــاهرةالـــى حــد مــا لــذا نجـــد هــذه  مختلفــة مــا تكــون االحتكــاك المت�ــادل بــین قــ�م غال�ـــا 
الــى انتــاج اشــكال  یــؤديممــا  العمــارةفــي  الهو�ــةیــؤدي هــذا الصــراع الــى خلــق حالــه مــن ضــ�اع  إذمــع قــ�م الر�ــف  المدینــة

 .مفرغه من محتواها الق�مي الداللي فتتشوه
اذ یـنعكس ذلـك ) حضـر�ه وقبل�ـه(الى ان ظاهرة التشوه ال�صـري تكـون نتـاج افـراد �حملـون نـوعین مـن القـ�م  الدراسةتوصلت  .2

مـن تواجـدهم �صـر�ا علـى الـرغم مـن مـرور زمـن طو�ـل  مشـوه عمـارةانعكاس ذلـك �شـكل  تاليال�السلوك�ة و على ممارساتهم 
لــل فـي هو�ــه االفـراد المنتجــین لهـا �ســبب عـدم اســتقرار لوجـود خ نتیجــةهـي  المشــوهة العمـارةممــا �شـیر الــى ان  المدینـةفـي 
 .لها المنتجة والدالل�ة الفكر�ةالق�م 

)الباحثان( الواجھة أھمیة )21( رقم شكل )الباحثان(أسلوب اظھار الواجھة ) 22(شكل رقم    
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 ةالفكر�ـــعــن قــ�مهم  مختلفـــةتحمــل قـــ�م فكر�ــه ودالل�ــه  عمــارةان حــراك المجتمــع مـــن مســتوى الــى اخـــر �فــرض علــیهم تقبـــل  .3
 العمـارةفـي تشـو�ه  الرئ�سـةاألسـ�اب  أحـدمـع المحـ�ط الجدیـد اال ان ذلـك  واالجتماع�ة االم وذلك فـي محاولـة مسـایرة والتـأقلم

لقطــــع  نتیجـــةف�غیروهـــا لتلبـــي احت�اجــــاتهم و�التـــالي �شــــوهوها  والمعنو�ــــة الفكر�ـــةقــــد ال تلبـــي احت�اجــــاتهم  العمـــارةاذن تلـــك 
 .ومضمونها الفكري المادةالتواصل بین 

تعــاني  �م فكر�ــه اجتماع�ــه لــذا نجــد ان اغلــب الــدور التــيلتقبــل قــ�م شــكل�ه ال قــ نتیجــةغال�ــا مــا �كــون التشــوه ال�صــري هــو  .4
 الفكر�ــــةالـــى حــــد مـــا علــــى قـــ�مهم وتقالیــــدهم  �حــــافظون فهـــم  لمدینــــةواجهاتهـــا مــــن تشـــوه �صــــري افرادهـــا حــــدیثي االنتقـــال ل

كـان اقـل تشـوها �سـبب تقـبلهم  للعمـارةلمـده أطـول نوعـا مـا فـان نتـاجهم  المدینـةین عاشـوا فـي حین نجـد ان الـذ في ةوالسلوك�
 .یددلق�م المح�ط الج

جهـات مشـوهه اال ان هـذا او  إلنتـاجاالقتصـادي قـد �كـون مؤشـر ز�ـادة الـدخل و االتحصیل الدراسـي  ضعف او قلة ان مؤشر .5
 .لألفراد الق�م�ة والخلف�ةالمؤشر ضعیف مقارنة �االنحدار االجتماعي 

 الثانو�ـــةبـــزوال القــ�م انتقال�ــه تتوقـــف وتختفــي كنتـــاج معمــاري �صـــر�ا هــي مرحلـــه مؤقتــه  ةالمشــوه العمـــارة�مكــن القــول ان  .6
عـــدم اســـتقرار القـــ�م ل مســـتقرةغیـــر  عمـــارةللمجتمـــع المتحـــرك اجتماع�ـــا فهـــي نوعـــا مـــا  الفكر�ـــةالتـــي تصـــیب القـــ�م  المتنح�ـــة
مــع المحـ�ط مـن خــالل  التـأقلمرض الـى حـراك اجتمـاعي یــدفع �عمـاره ذلـك المجتمــع الـى محاولـة فـالمجتمع الـذي یتعــ، الفكر�ـة
مســقطا ق�مـه االم علـى تلـك االشــكال فیـؤدي الـى قطــع الحـوار المت�ـادل بــین  الفكر�ـةشـكال مــن دون ق�مهـا لال المـاديالنسـخ 
 .العمارةوالفكر والمرسل والمتلقي فیؤدي الى تشو�ه  المادة

 :اغلب المدن تتقسم الى ثالث أنطقهان الى  الدراسةكما وقد توصلت  .7

وغال�ـا مـا �حتـل هــذا النطـاق مراكـز المـدن و�ضـم هـذا النطـاق ابن�ـه تعبـر واجهاتهـا عــن : النطـاق األول النطـاق المركـزي  .أ
 وك�ف�ـــةللمجتمـــع  الفكر�ــة ال�عــد الثقـــافي والق�مــي واالجتمـــاعي األصــیل للمجتمـــع اذ تمثــل هـــذه الواجهــات انعكـــاس نقــي للقـــ�م

 .الحدیثة الثقاف�ة�صراع الق�م  تتأثروالتي غال�ا لم  فیز�ائ�ة معمار�ةتجسید هذه الق�م الى اشكال ومعالجات 
و�حـــ�ط هــــذا النطـــاق �النطـــاق المركـــزي وهـــو �ضـــم م�ـــاني تعكـــس واجهاتهـــا القــــ�م  :النطـــاق الثـــاني النطـــاق وســـطي. ب

الــى حــد مــا عــن النطــاق المركـــزي  المختلفــةوالتكنولوج�ــا  �الحداثــة اتســمتولكــن �أســلوب وخصــائص  األصــیلة االجتماع�ــة
تمعــات لـذا جــاءت الحضــاري بـین المج �االتصـال تــأثرواأصــال ولكـنهم  المدینـةحیـث �سـكن هــذا النطـاق افــراد انحـدارهم مــن 

كیب�ـــه حدیثــه و�اســـتعمال مـــواد وتكنولوج�ـــا اصـــیله فـــي المجتمـــع ولكــن وفـــق عالقـــات تر  مفاه�م�ــةلقـــ�م  الواجهــات مســـتعملة
 .حدیثه

ــث النطــاق االنتقــالي .جــ �ــان  �حــ�ط �المـدن وغال�ــا مـا یتســم افـراد هــذا النطـاق نطـاق وهــو �كـون علـى شــكل :النطــاق الثال
غیـــر حضـــر�ه لــــذا فـــان اغلـــب الم�ـــاني فـــي هـــذا النطـــاق ع�ـــاره عــــن  االجتماع�ـــةانحـــداراتهم  اغلـــبهم مـــن المهـــاجر�ن واغلـــب

 !.عشوائ�ات وهي غال�ا ما تمثل انعكاسا للق�م مجتمعاتهم االم التي انتقلوا منهاّ 

تــدرجي ممـا یــؤدي الــى  او طــارىء وغیـرفــراد مـن نطــاق الــى اخـر �شــكل مفـاجئ الاالنتقـال  نتیجــةان التشـوه ال�صــري هـو  .8
  مـــن النطـــاق الثالــث مـــثال الــى النطـــاق األول او الثــاني �شـــكل مفـــاجئ ةینتقـــل مجموعــ فعنــدما مــع �عضـــها االنطقـــةتــداخل 

قـ�مهم االم علـى اشـكال النطـاق الجدیـد  ف�عكسـون فانهم سوف ینتقلـون حـاملین قـ�مهم االم التـي ال تنسـجم مـع النطـاق الجدیـد 
 .واالجتماع�ة الفكر�ةعن ق�متها  المادة�شكل یؤدي الى فصل 

 

 االستنتاجات النهائ�ة. 12
 المنظومــةبتشـوه  تبـدأمـن ثــالث مسـتو�ات  تتـألفلمنظومـه  نتیجـةاال انــه  للعمـارةعلـى الـرغم مـن انــه صـوره سـلب�ه  التشـوه .1

ان تخاطــب  العمــارةالتــي تحـاول  الرسـالةالتـي هــي انعكـاس لمنظومــه قـ�م المجتمــع ممـا یــؤدي الـى تشــو�ش  للعمــارة الق�م�ـة
كمــاده  العمـارةالنقطـاع  نتیجـةالـى تشـو�ه اشـكالها وصــورها  �النها�ـةن ذاتهـا وهو�تهـا ممـا یــؤدي بهـا المتلقـي لكـي تعبـر عــ

 .كفكره العمارةعن 
التـي لـم تســتقر مجتمعاتهـا حتـى وان كانــت  النام�ـةان التشـوه هـو ع�ـاره عــن حالـه انتقال�ـه ممكـن ان تمــر �ـه اغلـب البلــدان  .2

 الخاصــةو�التــالي تشــوهها حتــى تسـتقر تلــك القــ�م  العمـارةت الـى عــدم ث�ــادم ث�ــات المجتمــع یــؤدي فــي القــدم الن عـ موغلـة
 .عندها تلك العمارة كنتاج لتختفي �العمارة
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الـى اقتطـاع االشـكال مـن افكارهــا  العمـارةفـي تغیـر قـ�م المجتمـع ممـا یــدفع  الم�اشــرة�عـد الحـراك االجتمـاعي مـن المؤشـرات  .3

 لها  تنتمي ال �أفكارولصقها 
 عمـــارةان العامــل االقتصــادي والتحصــیل الدراســي لعلـــه یلعــب دور فــي تشــو�ه الواجهــات اال انـــه غیــر م�اشــر الن انتــاج  .4

ر�ــط  ك�ف�ــةبنوع�ــة المــواد او حتــى مــاهي مهنــه صــاحب الــدار بــل انهــا تعتمــد علــى  یــرت�ط ال عال�ــة جمال�ــةتحمــل ق�مــه 
 .للمنتج والق�م�ة فكر�ةال الخلف�ةالعناصر مع �عضها وعالقتها وهذا �عتمد على 

غیـر مسـتقر أصـال امـا النطـاقین  ألنـهاعت�ـاره مشـوه  �مكـن الالنطـاق الخـارجي منهـا  أنطقـهان المدن هي ع�ـاره عـن ثـالث  .5
 .مع �عضها االنطقةتدرجي للق�م وتداخل تلك الع غیر �سر التطور لل نتیجةین هما المعرضان الى التشوه یالداخل

المصادر. 13  
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ـــــمل ـــــ ــــ ـــــ  حقــ

 استمارة االستب�ان .1
 او اعلى �كالور�وس�شهادة اول�ه         �امي           �التحصیل الدراسي لمن انشا البیت او انشئ لمصلحته         .1
 ...........................................المنزل تشییدقبل  السا�قة المهنة................... . ........... الحال�ةمهنة الساكن  .2
 ضعیف�متوسط              �جید            �المستوى االقتصادي حین انشاء المسكن                        .3
طقة..................... ... ........المحافظة/ للسكن الحالي السا�قةمنطقة السكن  .4  ...........................................المن

طقةحالة الحضر�ة                                        )       مدینه(حضر�        ش�ه قرو�ه�قرو�ه         �  :للمن
 أمنى �اقتصادي             �اجتماعي      �وظ�في        �سبب االنتفال من المنزل السابق         .5

وب االجتماعي  .6  كال�نوعا ما         �نعم          �:     نحو التطور منذ السكن للعائلةهل حدث تغیر �األسل
طقة............... .............. المحافظة: الموقع/ لذوي لرب الساكن االجتماع�ة الحالة .7  ...................................المن

 )مدینه(حضر �قروي                 �بدوي      � :       االنحدار                                           
 او اكثر �كالور�وس�شهاده اول�ه           �امي       �         األسرةالمستوى الثقافي الحد او كال والدي رب  .8
 ضع�فه�متوسطه               �جیده       �الحاله االقتصاد�ه للعائله التي نشا فیها رب االسره       .9

 شقه  �بیت غر�ي جید     �بیت غر�ي �س�ط     �بیت شرقي   �صر�فه        �نوع السكن السابق للعائله           .10

 شقه�بیت غر�ي جید       �بیت غر�ي �س�ط    �بیت شرقي�صر�فة       �الدار الذي نشا ف�ه رب االسره        .11

ار اعج�ك هل اقت�ست  .12  لشخص غر�ب�لجیران�ألقارب�اذا نعم      كال�نعم   � :عند تصم�م دارك من د

 ...............................................          اخر�االنترنت                                                  �
       كال�نوعا ما          �نعم     �هل حاولت في تصم�م الواجه لفت االنت�اه وٕابراز المكانه االقتصاد�ه واالجتماع�ه لك   .13

اذا نعم  معظمهم  �نعم  �:هل العائله تستقبل الكثیر من الضیوف .14  عشائر�مجالس حسین�ه �أقارب  �جیران   �كال    
 لید االصیلههل العائلة من النوع المتمسك �التقا .15

ا�  اتن  نعم، افضل التمسك �العادات والتقالید فهي هو�تنا و�جب ان �كون لها انعكاس في كل جزء من ح�
 نعم، التقالید شيء ضروري ولكن �عض التقالید أص�حت �ال�ه وال تنسجم مع االنفتاح والتطور �            

افضل التمسك �التقالید والعادات فهي أص�حت �   قد�مه و�ال�ه والتنسجم مع عصرنا الحدیثال، ال 
ار استعنت في تصم�م .16  بخبرتك وخلفه �بخلفه البناء فقط    �بخبرتك فقط او �التشاور مع العائله   � :   عند بناءك للد

 مدني�معماري    ��مهندس فقط    �بخبرتك والمهندس                      �                              
وم بتصم�م الواجهه الحقا � :لدارك هل عند بناءك .17  شرعت بتنفیذ بناء الخر�طه ثم تق

 تعطي اهتمامك أوال لتصمم الخر�طه ثم تصمم الواجهه�              
 تهتم بتصم�م الواجهه وتصم�م الخر�طه بنفس الدرجه�              

ه للنظر�اذا استخدمت اغلى وارقى المواد      � :هل تعتقد ان الواجهه تعطي انط�اع اجمل .18  اذا استخدمت الوان الفت
 استعمال االشكال الهندس�ه وخصوصا الف�كات�تفضل ال�ساطه      �                        

 :في حال ات�حت لك فرصه تغییر الواجهه في المستقبل هل .19
اتغیر شكل الو �تغیر االنهاء واستخدام مواد ارقى         �   اجهه كل�

 التحتاج الى أي تغییر�تغیر األلوان                                 �
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 جداول ق�م نتائج االستب�ان .2
 )ال�احثان( )Deform( الق�مي التشوه) 8(جدول رقم 

 %دور حصلت على تق�م ضعیف %دور حصلت على تق�م جید 
 :الدراسي التحصیل. 1

 18 14 امي

 36 38 ساقل من ال�كالور�و 
 46 48 سأكثر من ال�كالور�و 

 :السابق السكن لمنطقة الحضر�ة الحالة. 2
 24 5 ر�في

 40 24 ش�ه ر�في

 36 71 مدینه

 االقتصادي الجانب. 3
 0 0 ضع�فة

 42 38 متوسطة

 58 62 جیده

 :لألسرة االجتماعي االنحدار. 4
 3 0 بدوي 

 61 29 قروي 
 36 71 مدینه

 االجتماعي األسلوب على الجدید المح�ط تأثیر. 5
 27 54 یؤثر

 55 29 نوعا ما

 18 17 ال یؤثر

 )ال�احثان( )Distortion( الرسالة تشوه) 9(جدول رقم 
 %دور حصلت على تق�م ضعیف %دور حصلت على تق�م جید 
 :نوع الدار الذي سكنة ف�ه العائلة سا�قا. 1

 0 0 صر�فه
 27 0 بیت شرقي

 40 62 بیت غر�ي �س�ط
 21 25 بیت غر�ي جید

 الدار الذي نشا ف�ه رب االسرة. 2
 0 0 صر�فه

 55 43 بیت شرقي

 33 33 بیت غر�ي �س�ط
 12 24 بیت غر�ي جید

 الرسالة وراء تصم�م الواجهة هي ابراز المكانة االجتماع�ة واالقتصاد�ة . 3
 64 33 نعم

 25 48 نوعا ما

 11 19 كال
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 االجتماع�ة مع المح�ط الجدیدالعالقات . 4
 64 76 جیده

 36 24 ضع�فة

 التمسك �العادات والتقالید. 5
 49 33 جیده

 42 48 نوعا ما 

 9 19 ضعیف

 )ال�احثان( )Disfigure( ال�صري التشوه) 10(جدول رقم 
 %دور حصلت على تق�م ضعیف %دور حصلت على تق�م جید 
 الخلف�ة الفكر�ة لمصمم. 1

 46 29 �الخبرة الذات�ة فقط
 6 0 األسطة البناء فقط

 15 5 �الخبرة الذات�ة واالسطة
 3 9 �مهندس فقط

 30 57 بخبرتك الذات�ة والمهندس

 نوع المهندس المصمم للدار. 2
 9 38 معماري 

 91 62 اخر

 تنفیذ الواجهة �النس�ة لصاحب الدار. 3
 50 33 التنفیذ ثم تصم�م الواجهة

 33 48 الخارطة ثم الواجهةتصم�م 
 17 19 الواجهة والخارطة نفس األهم�ة

 أسلوب اظهار الواجهة. 4
 38 26 أغلى المواد

 26 20 ةاأللوان الالفت

 8 22 ال�ساطة
 28 32 التعقید
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