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  Abstract: 
The research interested with studying the concept of a knowledge society in architecture, as a result of 
presence the concept in a speech of the Ministry of Higher Education and Scientific Research in Iraq, 
by calling to construction and transform to the knowledge society, to achieve educational and general 
societal goals. The research trying to disclosure the origins of concept in human civilizations and 
societies specifically who producing architectures has spatial and temporal characteristics. The 
research  reviews the speech of the Ministry and then contemporary studies that establish the concept 
of  knowledge society at the society, technology and economics, and then review the manifestations of 
the concept in architecture in order to reach a theoretical framework framed the concept within the 
limits of research and being The first step to solving the research problem (there is no clear  
perception of the fact that the concept of a knowledge society modern concept or that has 
historical origins in the architecture field), and it has crystallized hypothesis (the concept 
Associated with historical communities, representing the general social systems and systems for 
the production of architecture, the concept has been updated to suit the current requirements of 
the age). After the election two societies according to temporal and spatial frames, it has been the 
emergence of the theoretical framework test vocabulary formations within those communities and in 
their architectural production methodologies. To reach results illustrate vocabulary authentic and 
updated in contemporary knowledge society propositions in architecture. 
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  :ملخصال
یهتم ال�حث بدراسة مفهوم مجتمع المعرفة في العمارة، وذلك نتیجة لحضور المفهوم في خطاب وزارة التعل�م العالي وال�حث العلمي  

 ن ثم تحقیق أهداف مجتمع�ة عامةومأوًال تخص الوزارة ل�ه، لتحقیق أهداف تعل�م�ة العراق�ة بدعوتها لبناء مجتمع المعرفة والتحول ا

حاول ال�حث الكشف عن أصول المفهوم في الحضارات اإلنسان�ة و�التحدید . تتضمن قضا�ا العمارة كظاهرة إجتماع�ة محل�ة

ومن ثم الطروحات المعاصرة  �حث خطاب الوزارة�ستعرض الحیث . محددة مكان�ة وزمان�ة تمتلك خصائص لمجتمعات المنتجة لعمائرا

التي تؤسس لمفهوم مجتمع المعرفة في اإلجتماع والتكنولوج�ا واإلقتصاد، ومن ثم �ستعرض تجل�ات المفهوم في هندسة العمارة من 

المتمثلة  الخطوة األولى في حل قض�ة ال�حث) اإلطار(أجل الوصول الى إطار نظري یؤطر المفهوم ضمن حدود ال�حث و�كون 

، وتم )تأر�خ�ة في حقل العمارة أن له أصوالً  مفهومًا مستحدثُا أووهل هو عدم وجود تصور واضح عن مفهوم مجتمع المعرفة (بـ

إرت�اط مفهوم مجتمع المعرفة، �مجتمعات تأر�خ�ة سا�قة، تمثل نظم (حتها تتمثل بـوضع فرض�ة لل�حث ینطلق إلستكشاف ص

و�عد إنتخاب  ).المعرف�ة للعصر متطل�اتالإجتماع�ة عامة ونظمًا إلنتاج العمارة �صورة خاصة، وقد تم تحدیث المفهوم لیتناسب مع 

ت وفي منهج�ات ن تشك�الت تلك المجتمعامجتمعین و�حدود زمان�ة ومكان�ة معلومة، تم إخت�ار ظهور مفردات اإلطار النظري ضم
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توضح المفردات األصیلة والمستحدثة في الطروحات المعاصرة لمجتمع  استنتاجاتنتائج و لیتوصل ال�حث الى . لعمائرهاإنتاجها 

 .المعرفة في العمارة

 :المقدمة

یبرز مفهوم مجتمع المعرفة في مواضع عدیدة من خطاب وزارة التعل�م العالي وال�حث العلمي العراق�ة على مستوى  

اإلستراتیج�ات الوطن�ة الخاصة �الوزارة أو المؤتمرات وورش العمل التي تق�مها في الداخل أو تشارك بها في الخارج عالوة 

متعاقبین، و�شیر ذلك الى أهم�ة مفهوم مجتمع المعرفة وٕارت�اطه الوثیق �التعل�م على خطا�ات السادة وزراء التعل�م العالي ال

ولكون تعل�م هندسة العمارة وال�حث فیها �قع تحت جناح تفص�الت ذلك الخطاب، فمن المهم . وال�حث العلمي �صورة عامة

ال�ًا عند �س هي اإلجا�ة عن تساؤل یرد غولى في ذلك التأساألخطوة وال. التأس�س لمفهوم مجتمع المعرفة في هندسة العمارة

اإلعتماد علیها  تمله أصول وجذور تأر�خ�ة، أن  ل�ًا؟ أومعاصر مستحدث كالهل أن المفهوم  :طرح المفاه�م المعاصرة

 ٕاعطاءه تسم�ة تخدم تلك الطروحات المعاصرة؟متطل�ات العصر و لیناسب  �صورة جدیدة لبلورة المفهوم

أن  مستحدثُا أو مفهوماً وهل هو عدم وجود تصور واضح عن مفهوم مجتمع المعرفة (بـال�حث�ة لذا �مكن ص�اغة القض�ة 

مفهوم مجتمع  إرت�اط (ستكشاف صحتها تتمثل بـث ینطلق إل، وتم وضع فرض�ة لل�ح)حقل العمارة فيله أصول تأر�خ�ة 

العمارة �صورة خاصة، وقد تم تحدیث نظمًا إلنتاج و المعرفة، �مجتمعات تأر�خ�ة سا�قة، تمثل نظم إجتماع�ة عامة 

 :الخطوات اآلت�ةص بـفیتلخ سیت�عهمنهج ال�حث الذي  أما). المفهوم لیتناسب مع متطل�ات العصر الحال�ة

 .العراق�ة تحدید مواضع ظهور المفهوم في خطاب وزارة التعل�م العالي وال�حث العلمي-

 .المعاصرةالتعر�ف �مفهوم مجتمع المعرفة في الطروحات -

 .مجتمع المعرفةمفهوم إستعراض الطروحات المعمار�ة التي تناولت -

 .المعاصرة في العمارة تحدید مفردات اإلطار النظري لمفهوم مجتمع المعرفة-

 .فردات على نماذج مجتمع�ة تأر�خ�ة واستكشاف تجل�اتها فیهاتطبیق الم-

المفردات عالوة على تحدید  من عدمه، ظهور المفردات في تلك المجتمعات المنتخ�ة ٕاستنتاجات تحددنتائج و الخروج ب-

 .لتي إستجدت في الطروحات المعاصرةا

�قع مفهوم مجتمع المعرفة في صلب  :مفهوم مجتمع المعرفة في خطاب وزارة التعل�م العالي وال�حث العلمي العراق�ة.1

هذه الطروحات إنتقلت من  .المعاصرة لمختلف االختصاصات العمل�ة واالنسان�ةالطروحات والدراسات النظر�ة والتطب�ق�ة 

نظمة للفعال�ات المجتمع�ة، و�تجلى الظهور المحلي خططة والمُ الس�اق العالمي الى الس�اق المحلي من خالل المؤسسات المُ 

نا�ع عن كون ) خطاب الوزارة(بـ) المحلي(للمفهوم في خطاب وزارة التعل�م العالي وال�حث العلمي، والتعبیر عن هذا الس�اق 

�مثل  ، فهووالمتلقي) الوزارة( تصال بین المرسلإوسیلة  �مثل و مجموعة مفاه�مأمن االفكار  اً ناءب�مثل  هوم الخطابمف

لخطاب یتحدد ا نإ ]1[.�مثل التحقق الفعلي لذلك التصور )التي سنستكشفها الوزارة نصوص( التصور المجرد، والنص

عملة واحدة ذات وجهین متالزمین هو و ، تموضعة في المحور التركیبي للغةالم من العالقات والوحدات والعمل�اتككل�ة 

ن الثاني أنه یتضمأي أنه یهم جانب اللغة الموظفة وطب�عتها وتراكیبها، و الرموز مات و األول أنه نظام من العال متكاملین،و 

لمتلقي یهدف إلى تحقیق التأثیر اس�س، فهو رسالة من ال�اث إلى ااألفكار واألحمحتوى أي مجموعة من المضامین و 

وما سنقوم بإستكشافه هو تلك المضامین واألفكار التي تبثها الوزارة وتتمحور حول مفهوم مجتمع المعرفة ] 2[.التواصلو 
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رؤ�ة ( �عنوان ثان�اً  الفقرةفي  جاء 2009-2013اإلستراتیج�ة الوطن�ة لتطو�ر التعل�م العالي للسنوات ففي .المعاصر

التنمو�ة �اتجاه تحقیق التمّیز  تسعى الوزارة إلى االرتقاء �التعل�م العالي وال�حث العلمي لتلب�ة احت�اجات المجتمع  :)الوزارة

وتستند الوزارة في  ).ال�حث العلمي، وخدمة المجتمع التعلّم والتعل�م،(في مجال  في مختلف نشاطاته العلم�ة والتر�و�ة 

تجاه نحو التنم�ة ال�شر�ة واإل "مجتمع المعرفة"تحقیق أهدافها اإلستراتیج�ة على عمل�ات تنش�ط قدراتها الذات�ة لبناء 

التي أعدها العراق �التعاون مع منظمة  2022 - 2012إستراتیج�ة التر��ة والتعل�م العالي للفترة في أما  ]3[.المستدامة

في عقد عـدة مؤتمرات دول�ة في العراق، كان من أهمها  معط�اتها تمثلت فقد الیونسكو والبنك الدولي ومنظمة الیونسیف

الذي تناول مسارات االستثمار في المعارف ) المؤتمر الدولي للتنم�ة المستدامة(و ،)إصالح التعل�م في العراق(ؤتمر م

أن النمو، والتنم�ة، والحد من الفقر، تعتمد جم�عها  ، مؤكداً والتحول نحو مجتمع المعرفةوالمهارات لتعز�ز التنم�ة المستدامة 

ارات التي �كتسبها المتعلمون للر�ط بین المعرفة عن المه على إنتاج المعرفة ونقلها ونشرها عبر مراكز ال�حوث، فضالً 

في مشاركة وزارة أما  ]4.[واالقتصاد من جهة، و�ین إنتاج السلع والخدمات ذات الطا�ع والمردود االقتصادي من جهة أخرى

إنطلقت  6/7/2011التعل�م العالي وال�حث العلمي في ورشة العمل الخاصة �س�اسات ال�حث العملي في العراق بتأر�خ 

 ثم بدقة وتحق�قها وفحصها وتنمیتها عنها والتنقیب المعرفة الكتشاف محاولة إنه المشاركة من تعر�ف ال�حث العلمي على

 �التقدم الممیز مكانه المجتمع و�أخذ العلم�ة الحضارة ركب في اإلنساني المجتمع �سیر لكي متكامل �شكل عرضها

 العالي التعل�م منظومة أهداف لتحقیق االنطالق قاعدة ُ�مثل العلمي ال�حث أن حیث .المعرفي المجتمع ساحة في واالزدهار

و�إتخاذ وزارة التعل�م العالي كنموذج إلستعراض واقع ال�حث العلمي في  ]5.[المجتمع في رائدة تعل�م�ة مؤسسة لتص�ح

 تطبیق: العلمي، وأحد مهامها الثمان�ة هوالعراق، تم توض�ح مهام دائرة ال�حث والتطو�ر في وزارة التعل�م العالي وال�حث 

 للجهات العلم�ة الخبرات وتقد�م المشكالت لحل واالنفتاح �المجتمع الجامعة ر�ط خالل من المعرفة اقتصاد�ات مصطلح

 التي وال�حوث �الدراسات القرار اصحاب وتزو�د الخاص، والقطاع بوزارة مرت�طة غیر وجهات وزارات من المختلفة المستفیدة

دعا وز�ر التعل�م العالي وال�حث العلمي علي األدیب، الطل�ة أما في خطا�ات السادة الوزراء فقد  ]6[.الس�اسي القرار تدعم

الفكري واالنساني في العالم كما كان   لإلشعاع ، ل�كون مصدراً بناء مجتمع المعرفة في العراقالخر�جین الى المساهمة في 

 2015-2014الدكتور حسین الشهرستاني فقد أكد في كلمته �مناس�ة بدأ العام الدراسي أما  .حقب تار�خ�ة مختلفة  في

 صناعة على وقادرة معاصرة تعل�م�ة منظومة بناء في التنفیذي �منهاجها على أن وزارة التعل�م العالي وال�حث العلمي تنطلق

 للجم�ع والتعلم التعل�م �مبدأ و�ؤمن كافة الح�اة مجاالت في السر�ع التغییر متطل�ات مع یتكیف والتعلم التعل�م دائم مجتمع

 بناء في �سهم الذي المعرفة مجتمع نحو التحول �غ�ة المستدامة التنم�ة تعز�ز جلأ من والمهارات المعارف في واالستثمار

 مراكز عبر ونشرها ونقلها المعرفة نتاجإ على تعتمد حال�ا المستدامة التنم�ة الن وذلك المعرفة القتصاد الرصینة القاعدة

تلك  إجراءات مرجوة ومستو�ات األهداف التي ین�غي أن تحققهاماورد في الخطاب من و�مكن تلخ�ص  ]7[.ال�حوث

 :)1(في الجدول  اإلجراءات
 )ال�احثان:المصدر /اإلجراءات المرجوة لوزارة التعل�م العالي وال�حث العلمي ومستو�ات األهداف التي ین�غي أن تحققهایوضح  1جدول(

 3الھدف  2الھدف  1الھدف  اإلجراءات
التمیز بالتعلم والتعلیم والبحث 

والتحول  مجتمع المعرفة بناء  العلمي
 .الیھ

تعزیز التنمیة وتحقیق 
 المستدامة

 تلبیة حاجات المجتمع

 السیر بركب الحضارة العالمیة تنشیط القدرات الذاتیة

التكیف مع متطلبات التغیر  .والمھاراتاإلستثمار في المعارف 
 السریع
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من المصطلحات الجدیدة، التي ظهرت في غضون التحوالت  "مجتمع المعرفة " �عتبر مصطلح  :مجتمع المعرفة. 2

] 8.[المنصرملعشر�ة األخیرة من القرن العلم�ة والفكر�ة والتكنولوج�ة والس�اس�ة، التي بدأ �شهدها راهن اإلنسان�ة إنطالقا من ا

 knowledge society, société de la(وهو كمصطلح عر�ي جاء ترجمة للمصطلحین اإلنكلیزي والفرنسي 

connaissance].(9 [لهذا المصطلح تتمثل في كونه أص�ح معتمدًا من طرف لحظة الحاسمة في التأر�خ الوجیز أن الو

ذلك الحین والمصطلح یتمتع �حظوة خصوصًا في وثائق هذه المنظمة منظمة االمم المتحدة للتر��ة والعلوم والثقافة، ومنذ 

، �طلق مجتمع المعرفة على جماعة من الناس تجمع بینهم إهتمامات فكر�ة أو مستوى المفهوموعلى ] 10.[وتقار�رها الدور�ة

إل�ه من معارف أدب�ة أو علم�ة أو س�اس�ة موحدة، فیتكتلون في مجتمعات معرف�ة مصغرة، یجمعون فیها ما توصلوا 

جمعهم لمعارف إهتماماتهم المشتركة، �ض�فون المز�د إلى هذه المعرفة، وهكذا فإن  وخالل] 11.[عمل�ةومعلومات وٕانجازات 

 ]12.[المعرفة هي الناتج العقلي والُمجدي لعمل�ات اإلدراك والتعلم والتفكیر في ذلك المجتمع

إستعمال المعرفة في تسییر أموره وفي إتخاذ القرارات السل�مة والرشیدة، إّن مجتمع المعرفة هو ذلك المجتمع الذي �حسن 

وقد أفضت الثورة المعرف�ة إلى مجتمع المعرفة الذي . وهو الذي ینتج المعلومة لمعرفة خلف�ات وأ�عاد األمور �مختلف أنواعها

�ة وكفائتها ومعارفها ومهاراتها كأساس على المعارف كثروة أساس�ة، أي على خبرة الموارد ال�شر  –أساسًا  –أص�ح �عتمد 

فهو �قوم بتولید المعرفة وٕاجراء العمل�ات علیها ومشاركتها و�جعل من الممكن، لكل أفراد ] 13.[للتنم�ة اإلنسان�ة الشاملة

اد و�راد الیوم من خالل المصطلح تقر�ب فهم أ�ع] 14.[المجتمع إستخدامها للتحسین من حاالت أو ظروف المع�شة اإلنسان�ة

التغیرات الواسعة والعم�قة التي طالت وتطال مختلف جوانب العالم المعاصر، حیث نجده �حیل الى مجتمع �فترض أن �عم 

ف�ه اإلنتشار والتشارك والت�ادل واإلستخدام الواسع للمعلومات وللمعرفة، إما مجانًا، وٕاما �أقل قدر ممكن من التكالیف، أما 

االول الى إنجازات التكنولوج�ات الجدیدة المتطورة في م�ادین المعلومات واإلتصاالت الفضل في ذلك ف�عود في المقام 

والمعلوم�ات واالنترنت والفضائ�ات، خصوصًا منها ما یتعلق �شروط إبتكار المعرفة وٕانتاجها وتطو�رها ونشرها وٕاستخدامها 

 .یوضح المقومات األساس�ة العامة لمجتمع المعرفة )1( مخططوال] 15.[في المجاالت المختلفة للتنم�ة ال�شر�ة

 )ال�احثان:المصدر  / المقومات األساس�ة لمجتمع المعرفة 2 مخطط(
مشترك وهو المعرفة، ) غرض(مجموعة األفراد الذین یجمعهم إهتمام �ستخدم لوصف عرفة نجد أن مصطلح مجتمع الم

وٕاجراء العمل�ات علیها واإلضافة ف�عملون على جمع معارفهم الفرد�ة وتشاركها وت�ادلها وٕاستخدامها �شكل واسع 
المستمرة لها، ل�صلوا أخیرًا الى حسن إستخدام تلك المعارف في إتخاذ القرارات السل�مة والرشیدة لتسییر أمور ذلك 

والمحافظة على  و�إنتظام ذلك المجتمع یبدأ شیوع ق�م وم�ادئ ومفاه�م عامة یلتزم بها األفراد لتحقیق. المجتمع اإلنساني
 .مجتمعلك الغا�ة ذ

 فرد

إھتمام 
غرض 
 مشترك

 )المعرفة(

 جماعة

جمع 

المعارف 

ة  الفرد�

التشارك 
والتبادل 

واالستخدام 
 األوسع

إجراء 
العملیات 
علیھا 

واإلضافة 
 المستمرة لھا

حسن 

إستعمال 

 المعرفة

القرار 
السلیم 

والرشید 
لتسییر 
أمور 
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لتكنولوجي : تتقاطع في مجتمع المعرفة ثالثة أقطاب تصنع أنماطها وغائیتها :أقطاب مجتمع المعرفة.2-1 القطب ا
و�تأسس مجتمع المعرفة و�عید بناء ذاته، في ضوء . ، وهي تتقاطع �صورة تفاعل�ةوالقطب االقتصادي والقطب المجتمعي

وهو یبني . المتغیر التكنولوجي �آل�اته ووسائطه المختلفة و�أنماط سرعته، وقدرته على ارت�اد أمكنة وفضاءات ال حدود لها
تتحكم ف�ه ش�كات المؤسسات العابرة في اآلن نفسه المالمح الكبرى لالقتصاد الجدید الذي یتخذ شكل لولب متصاعد 

وتسنده المعرفة الجدیدة المستفادة من الخبرة والذكاء االنسانیین، أما . للقارات، والمولدة للخیرات والمنافع والخدمات الجدیدة
ة جدیدة، الضلع الثالث لمجتمع المعرفة فیتمثل في النموذج الجدید للمستهلك في داخل المجتمع، والذي یتمیز �انماط سلوك�

فلتأطیر مجتمع المعرفة نجد أننا أمام عدة حدود ترت�ط �مفردات مفهوم المجتمع ] 16.[وأنماط ثقاف�ة وتواصل�ة متعولمة
من خالل التكنولوج�ا إلقتصاد والمحافظة على اإلجتماع ، ا)إجتماعه مع أفراد آخر�ن(العام هذه الحدود هي اإلنسان 

الى المعلومات التي تنقلها تلك التكنولوج�ا وحر�ة تعبیر اإلنسان عن نفسه، وتنمیته المعاصرة والتي تتطلب نفاذ الجم�ع 
ولكون اإلنسان هو اللبنة األولى فلمجتمع المعرفة صفات یتطلبها من الفرد لینخرط �كفاءه . واستقاللیته ضمن المجموعة

 .في فعال�اته
�ضع اإلنسان كفاعل أساسي، إذ هو معین اإلبداع الفكري " ّن مجتمع المعرفة إ :صفات الفرد في مجتمع المعرفة.2-2

من خالل " والمعرفي والمادي، كما أنه الغا�ة المرجوة من التنم�ة ال�شر�ة كعضو فاعل یؤثر و�تأثر و�بدع لنفسه ولغیره 
لى وفرة الموارد الطب�ع�ة ال تعتمد أساسا ع"المعادلة االقتصاد�ة الجدیدة  وهكذا یتبین أنّ . ش�كات الت�ادل والتخاطب والتفاعل

إذ یجب على  ]17".[وال على وفرة الموارد المال�ة، بل على المعرفة والكفاءات والمهارات، أي على العلم واالبتكار والتجدید
كل فرد في مجتمع المعارف، أن �ستط�ع تعلم التحرك �سهولة في ف�ض المعلومات الذي �غرقنا وتنم�ة قدرات معرف�ة وفكر 

ستقوم الق�م والممارسات االبداع�ة واالبتكار�ة، في حیث  ]18[.وتلك التي ل�ست كذلك) المفیدة(ة ز بین المعلومنقدي ل�می
مجتمعات المعرفة، بدور هام حتى ولو كانت عن طر�ق قدرتها في إعادة النظر �االنماط الموجودة لالستجا�ة �صفة أفضل 

تكار الى النهوض �عمل�ات تعاون من نموذج جدید ظهرت مثمرة �صورة كما و�قود االبداع واالب. لحاجات المجتمع الجدیدة
القادر على تنم�ة موارده الذهن�ة، وتوظیف المعرفة القائمة ) األعقل(من نصیب  مجتمع المعرفة ال�قاء فيإن  ]19.[خاصة

القادر ) االبدع(�الفعل لحل مشكالته وتحقیق غا�اته، و�مضي مسلسل الدارو�ن�ات لیبلغ ذروته إذا �ص�ح ال�قاء من نصیب 
البداع في عصر المعلومات لم �عد على ابتكار معارف جدیدة، أو إعادة ص�اغة معارف قد�مة في صور غیر مألوفة، فا

مقصورًا على البناء من العدم فكثیرًا ما �كون االبداع ولید اعادة تنظ�م المعلومات وتوظیف المعرفة �صورة مبتكرة، ان هذه 
من  �صورة لم تعهدها ال�شر�ة النزعة االبتكار�ة ذات التمركز المعلوماتي قد فتحت ال�اب على مصراع�ه أمام ممارسة االبداع

لومات ، خصوصًا �عد ان أتاحت االنترنت فرصًا ال حصر لها إلقامة حوار خالق بین االنسان وكم هائل من المعقبل
تضمن لإلنسان الفرد  ترا�طةلذا �فرض اإلنتماء لمجتمع المعرفة سلسلة من الصفات الم20] [.شدیدة التنوع دائم التجدد

 :اآلتي) 2(تلخ�صها في الجدول �مكن أخذ دور في ذلك المجتمع وال�قاء و 
 )ال�احثان:المصدر / المعرفة ال�قاء وأخذ دور في مجتمع تضمن لإلنسانالتي  ترا�طةالصفات المیوضح  2جدول(

 صفات الفرد في مجتمع المعرفة

 .هو معین االبداع الفكري والمعرفي والمادي

لم التحرك �سهولة في ف�ض المعلومات الذي �غرقنا  وفكر نقدي�ستط�ع تع  وتنم�ة قدرات معرف�ة 

و�بدع لنفسه ولغیره أثر   .یؤثر و�ت

 .المعرفة والكفاءة والمهارة التي �متلكها هي أساس االقتصاد الجدید
 .مجتمع المعرفة �عتمد على الق�م التي �حملها االفراد، وممارساتهم االبداع�ة االبتكار�ة

 .القادر على تنم�ة موارده الذهن�ة) االعقل(ال�قاء في مجتمع المعرفة من نصیب 

 .القادر على ابتكار معارف جدیدة) االبدع(ال�قاء في مجتمع المعرفة من نصیب 

 .االمكان�ة الذهن�ة والوجدان�ة والبدن�ة
 القدرة على اإلبتكار وٕامتالك المهارات التي تتطلبها اإلفكار المبتكرة
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اب اته ق  .ل للتغییر وتعدیل اإلمكانات وأنماط العمل والتنظ�م اإلجتماعيان �كون متعلم طیله ح�

إن التأكید على حر�ة التعبیر �عني التأكید على  :طب�عة العالقة بین األفراد والفرق االجتماع�ة في مجتمعات المعرفة.2-3
من دون حر�ة . روح االنفتاح والحوار التي یجب ان تكون في العالقات بین االفراد والفرق االجتماع�ة في مجتمعات المعرفة

من دون حر�ة  .فحر�ة التعبیر هي ضمان حیو�ة الروا�ط التي تر�ط أفراد مجتمع ما. التعبیر ل�س هنالك ت�ادل وال نقاش عام
یجب على مجتمع  ]21.[التعبیر قد تكون هنالك معرفة ولكن لن �كون هنالك مجتمع معرفة، وال تشارك في هذه المعرفة

سواء ح�ال األج�ال الحاضرة أم  ،المعرفة ان یتمكن من دمج كل فرد من أعضاءه والنهوض �أشكال جدیدة من التضامن
امة ین�غي أن الك مست�عدون في مجتمعات المعرفة، طالما كانت المعرفة ملك�ة عیجب أن ال �كون هن. األج�ال المستقبل�ة

إن مجتمع المعرفة �عزز حقوق اإلنسان و�وفر وصول متساوي، شامل وعالمي للمعرفة المنتجة،  ]22[.تكون متاحة لكل فرد
 Cultural(التنوع الثقافي :أر�عة م�ادئ ضرور�ة لتطو�ر مجتمعات المعرفة وهي) UNESCO(وقد حدد تقر�ر الیونسكو 

diversity( ،الحصول المتساوي على التعل�مو )Cultural diversity( ،وصول الجم�ع للمعلومات و)Universal 
access to information( ، حر�ة التعبیروأخیرًا )Freedom of expression(.]23[ 

الثورة الصناع�ة الثالثة الموسومة برز مفهوم مجتمع المعرفة مع  :تكنولوج�ا االتصاالت والمعلومات ومجتمع المعرفة.2-4
�الثورة المعلومات�ة، وتتمیز هذه الثورة بإقترانها �ظهور التكنولوج�ات الجدیدة للمعلومات واإلتصاالت، التي تسهم حال�ًا بوتیرة 

لوج�ات الجدیدة التي تسهم في والذي یرتكز على التكنو ) إقتصاد المعلومات والمعرفة(سر�عة في وضع أسس ومعالم 
عمل�ات ترمیز وتركیب وتخز�ن ونقل وتطو�ر المعارف والمعلومات المختلفة، وكذلك على االستثمارات الكبیرة في م�ادین 
ال�حث العلمي والتر��ة والتعل�م، وفي نها�ة المطاف على اإلدارة الرشیدة القادرة على التدبیر الجید للموارد الطب�ع�ة 

 �فضل التكنولوج�ات الحدیثة، لم �عد ضرور�اً  :واألمر الذي جد حدیثًا في مجتمعات المعرفة الحال�ة هو أنه] 24[.وال�شر�ة
المز�د والمز�د من اإلمكان�ات لتقاسم المعرفة  تسمح التكنولوج�ا المتاحة حال�اً حیث  ،�التواجد في نفس المكان الجغرافيالتقید 

رفع �شكل كبیر قدرة العالم في خلق  ]i[)ICT(تكنولوج�ا المعلومات واإلتصاالت  إن النمو في ]25.[وحفظها واستعادته
عالوة على ز�ادة سرعة إنتاجها، وٕان ظهور األنترنت ساعد على إ�صال كم�ات معلومات ) raw data(الب�انات المجردة 

غیر مسموعة لكافة األشخاص، وٕان ثورة األنترنت قدمت لالفراد أدوات لالرت�اط مع �عضهم حول العالم، عالوة على كونهم 
لألفراد فرص التواصل في أي مكان وأي زمان  توفر  الرقم�ةوٕان االبتكارات . مستخدمین للمحتوى المعلوماتي ومنتجین له
لها االمكان�ة في تحو�ل ) ICT(إن أدوات تكنولوج�ا المعلومات واإلتصاالت . في حالة توفر تلك التكنولوج�ات المستحدثة

اة إن دور مجتمع المعرفة في الح�] 26.[التعل�م التدر�ب والتوظیف والنفاذ الى مصادر إدامة الح�اة لكل أعضاء المجتمع
مع العلوم المعرف�ة فإن المجتمع الحدیث س�صل مستو�ات . المعاصرة �عتمد على مستوى التطور الجدید للعلم والتكنولوج�ا

 ]27.[أساس�ة، وٕاعطاء الفرص للعامة، لالستفادة القصوى من تطور مجتمع المعرفة
 

صورتها على ممارسة العمارة �صفتها تتجسد طروحات مجتمع المعرفة السا�قة وتنعكس  :مجتمع المعرفة في العمارة.3

فعال�ة إنسان�ة أساس�ة ینتج عنها فضاءات تحوي اإلنسان فیز�ائ�ًا وصور تخاطب عقله لتكون النتیجة تلب�ة لحاجاته الماد�ة 

س�س هندسة العمارة للتأ من الدراسات التي تناولت مفهوم مجتمع المعرفة في الجمال�ة، وهنا �ستعرض ال�حث عدداً والرمز�ة و 

 :لإلطار النظري الخاص �ال�حث

 :)Design experiment and knowledge building in architecture(الموسومة، Zahra punji)(دراسة .3-1

فالمصمم من الناح�ة المثال�ة هو  عمارة،مجتمع المعرفة من خالل أدب�ات هندسة ال تناقش الدراسة دور تجر�ة التصم�م في

. الذي یجب ان �عید النظر �استمرار و�تعاون مع مستخدمي البیئة من أجل صنع المعنى وتوفیر استخدام أفضل للفضاء

i ICT  ھو مختصر لـ :Information and communications technology 
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المعمار�ین �عملون �صورة منفصلة عن ز�ائنهم و�ذلك فمن و المعماري، المهندس في العمارة فإن المصمم في الغالب هو و 

 وفي الفضاءات الخاصة). أو مستخدمة �طر�قة غیر كفوءة(الفضاءات التي �صممونها غیر مستخدمة  الممكن أن تكون 

) computer programming(مجئ تكنولوج�ات التعل�م، أص�ح المصمم هو مبرمج الحاسوب  دالتعل�م و�التحدید عن�

والتكنولوج�ا  ص�ح ینظر للتصم�م المعماريوكنتیجة لذلك، أ .العمارة والتصم�موالذي �متلك معرفة قلیلة او معدومة عن 

وعندما حاول المطورون تحقیق التكامل بین التكنولوج�ا وقاعة التعل�م . كتخصصین منفصلین في العقد الماضي

)classroom ( ًمع  فإن التكنولوج�ا لم تمتزج دائما)البیداغوج�ا(ii ل في القاعة و�ذلك فإن تصم�م تلك القاعة یتعرض للتعدی

في هذه الدراسة �عمل ال�احث على مناقشة الطرق التي �مكن من خاللها تجاوز تلك و  .لمالئمة التكنولوج�ا المستخدمة

الحواجز من خالل توفر ملخص عن التوص�ات في التصم�م من خالل االدب�ات المعمار�ة والتعل�م�ة، وتوضح كذلك 

معات التأر�خ�ة مما �مكن من رؤ�ة امكانات تكنولوج�ا التصم�م االرت�اط بین التصم�م المعماري والد�مقراط�ة في المجت

 .في المستقبل) co-designing web technology(المشترك 

لتحقیق مبدأ التصم�م من قبل المستخدمین وألجل  تدعو الدراسة لمشاركة كل األطراف في تصم�م الفضاءات التعل�م�ة،و 

ففر�ق التصم�م یتألف من  ء المعرف�ة،خالل عمل�ات البنا) designed by the users for the users(المستخدمین 

الفضاء والتكنولوج�ا التي تلبي حاجاتهم،  ممبرمجي الكومبیوتر، والطل�ة، والذین �شتركون في تصم�و ال�احثین، و المعلمین، 

ن منهج التصم�م المشترك، إ. ومن واجب مبرمجي الكومبیوتر إنشاء تلك البیئة تقن�ًا والتي اشترك الجم�ع في تصم�مها

�ضع الس�طرة والمسؤول�ة في ید المستخدمین والمرونة في التكنولوج�ا تسمح �استمرار�ة تحسین وٕاعادة التظر في تطو�ر 

محاوالت لنقل التجر�ة الى تنظ�م الح�اة الواقع�ة من أجل "ومن خالل نظرة لتجر�ة التصم�م كـــ). software(البرامج 

عن  استخدام رؤ�ة تصم�م�ة مرنة بدالً من األفضل ) Collins 1998(وط�قًا لـ" عمله خالل التطبیقإكتشاف ما�مكن 

توصي الدراسة �اإلعتماد و . التركیز على التفاعل االجتماعي في مقابل المشاركة في العزل االجتماعيو  االجراءات الثابتة،

 decentralizing the user-design) (الالمركز�ة عمل�ة تصم�م المستخدمین(لصالح  على أدب�ات العمارة �التوجه

process ( وتطبیق)مستوى صناعة قرار محل�ة) (local- level decision making( ،وتؤشر الدراسة الى  في العمارة

غیر فعال هو ) ideal group design approach(االس�اب الرئ�س�ة لكون منهج التصم�م الجماعي المثالي  أن أحد

اصل المستمر بین ب المعمار�ین بتخصصات متعددة، والنقص في المؤسسات و�التحدید التصم�م لتحسین التو لنقص تدر�

تقاطع الثقافات في تدر�س التطبیق، فإن تدر�ب المعمار�ین �حاجة الى مناهج تقاطع التخصصات او  فخلى. المعمار�ین

 .لتفكیر بخصوص الماضي بنفس اهم�ة الحاضروالحاجة الى تحسین الفضاء الخاص �التفسیر والنقاش وا العمارة

�ة التعدیل للتغیرات خالل الوقت، ن التصم�م الناجح هو الذي �متاز �المرونة وقابلاءات التعل�م�ة، تقترح الدراسة، أفي الفض

 .تخدمینالمس حاجاتة وٕاح�اء وظائف الفضاءات السا�قة لتلب� م كیف بإمكاننا خلق فضاءات جدیدةلذلك فالتصم�م مهم لتعل

ii ختص �ال�حث في الم�ادئ والتقن�ات التي وت تستعیر مفاه�مها من علم النفس واإلجتماعوالتي  تطب�ق�ة للتر��ة النظر�ة ال: البیتاغوجیا

 . الق�ام �مهمته یبنى علیها النشاط التر�وي، وتهدف إلى ال�حث عن أحسن الطرق وأحدث األسالیب التي تسهل للمر�ي

   tiaret.com/node/9064-http://www.de/المصدر
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وضرورة  ن المعنى أهم كثیرًا من الجمال،یتمثل �أعند تصم�م الفضاءات التعل�م�ة، ًا مهم اً اعت�ار  وأخیرًا تؤشر الدراسة 

اإلنشغال �الناس أكثر من الم�اني نفسها، ز�ادة على اإلهتمام �الجوهر والمضمون على حساب الشكل، و�القضا�ا 

 ] 28[.االجتماع�ة واالقتصاد�ة على حساب الحقائق الفیز�ائ�ة

 

 

 :)society computational design: design in the age of knowledge(الموسومة  )Nadin, Mihai(دراسة.3-2

ن المعرفة أص�حت تعتمد على الحاسو��ة �ازد�اد، وٕان الوسائل والطرق السا�قة المتعلقة �المعرفة، أ تشیر الدراسة الى 

حیث . كاالكتساب والح�ازة والتواصل والنقد قد استبدلت �مفاه�م التحقیق وال�حث، النشر، التقی�م من خالل الوسائل الرقم�ة

للمعرفة، والتي  المحفزةفقد سألوا االسئلة . ن العلماء السا�قین قد مهدوا الطر�ق إلطار العمل الفكري لهذه التغیرات الجوهر�ةأ

علماء قد وفروا الجیل الالحق من الوفي مرحلة قر��ة أخرى فإن . في مشاركتها الرغ�ةالكتساب المعرفة، و  الطر�قعبدت 

تتسآءل و . اآلالت، لتص�ح �عد ذلك جزء من ح�اتنا في صناعةالمجموعة التي ساهمت  لتأتي أخیراً االساسات العلم�ة 

 ماذا حصل للتصم�م في س�اق تلك التغیرات الهائلة؟: الدراسة

ن الحواسیب والتصم�م مرت�طین �عالقة األدوات والمستخدمین، وفي مجتمعات التصم�م فإن النقاش وتجیب الدراسة �أ

لقد   ؟أن �ستبدل المصمم بواسطة الحاسوب؟ أو على األقل س�عوض الحاسوب عن القلم مستمر حول هل من الممكن

نما توسع أفق فعال�اتهم االبداع�ة،  إكتشف المصممون �سعادة أن التكنولوج�ا الرقم�ة ل�ست فقط أدوات لوظائف قد�مة، وٕا

وقد ساعدت التكنولوج�ا على ظهور . ق�ةعالوة على دمج وتكامل االدوات التكنولوج�ة الجدیدة بجهود المصممین التطب�

من خالل مكاتب التصم�م االفتراض�ة، ) the new practice of communication design(مفهوم التصم�م التواصلي

. ففي هذه الحالة فإن المصممین �صممون س�اقهم التواصلي الجدید �االعتماد على التكنولوج�ا والطرق التي تعمل بها

إن التصم�م الحاسو�ي . تبر عندما یتم تقی�م العمل نفسهت تؤسس للعمل، وفي نفس الوقت فأنها تخفالحاسو��ة أص�ح

�عترف �االشتراك والتعامل بین األدوات والمستخدمین، وهو یهدف الى دفع هذه الشراكة نحو امكان�ات جدیدة، والتي تص�ح 

أن ت�قى كما هي الیوم، وسط إلعادة تمثیل ) computation(ولتحقیق ذلك ال �مكن  للحاسو��ة . حق�قة من خالل التصم�م

وتناقش الدراسة ضرورة تضمین النظر�ة  ظمة، بل یجب ان تشارك في التصم�مالمتغیرات المنتظمة وحتى غیر المنت

للغة للمتغیرات الجدیدة في الفكر االجتماعي واالقتصادي وأهم�ة اللغة المشتركة في ص�اغة تلك النظر�ات و�أستخدام تلك ا

ثقاف�ة والرمز�ة أكثر من حدیثهم عن القضا�ا الو الراحة في االستخدام، ز�ائن المستقبل عن  ثون الىدفإن المصممین یتح

وتشیر الدراسة الى أن التصم�م الحاسو�ي �عني، تصم�م فعال�ات توجه بواسطة قوى تجعل التصم�م ممكننًا . التصم�م نفسه

 .تقی�م الحاجات، تقی�م االمكان�ات والوسائل من أجل تجسید الشخص�ة االنسان�ة وضرور�ًا في المقام األول، من خالل

مثل هذه القضا�ا فإن من الممكن تنفیذها من غیر االعتماد على الكومبیوتر،  التي �عض قضا�ا التصم�م على الرغم منو 

ؤطر �عوض التصم�م، ولكني �كمل و�ل�ست هي موضوع التصم�م الحاسو�ي، وفي نها�ة األمر فإن التصم�م الحاسو�ي ال 

ن المصممین من الوصول الى مستوى في التقی�م ل�س من ن التصم�م الحاسو�ي �مكّ التصم�م �س�اق براغماتي جدید، حیث أ

و�دال عند توظیف عمال ماهر�ن كما �فعل المصممین والمعمار�ین،  ة سا�قة،ك�ان�ممكن الوصول ال�ه مع أي ورشة م�كال
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فالتصم�م  ة مجسمة،لألشكال في الحق�قة االفتراض�ة أو �طر�قة فیز�ائ�) remote prototyping(ن �عد فإن النمذجة ع

 ]29[.وأجهزتها واألدوات من الممكن ان ترت�ط بواسطة الش�كات
 

 :)The architecture of knowledge, the library of future( الموسومة ،)NAI Rotterdam(دراسة .3-3

المعرفة هي سلعة المكت�ات، و�ذلك فمبنى المكت�ة یجذب منتجي وطالبي تلك المعرفة، ولكي ینجو  الى أنتشیر الدراسة 

وتتسآءل  . التامبنى المكت�ة یجب أن �كون التصم�م واعي ومتقبل للتغیرات والتأثیرات في عصر المعلومات�ة واالتص

جل تحمل الخذها بنظر االعت�ار من أ لمبنى المكت�ة لفكر�ةالبن�ة الفیز�ائ�ة وا هتحتاج الذي موقعالشكل أو ال الدراسة عن

مكت�ة ( :ولإلجا�ة عن ذلك تناقش الدراسة مشروع. تشكل عالم المجتمع الخاص والعام تلك التغیرات في بن�ة الب�انات التي

 the(قبل المكت�ة العامة في هولندا منتم تنظ�مه ) جماعي(هو مشروع تعاوني و  ،)عمارة المعرفة -المستقبل العامة

Netherlands public library ( التعاون مع�)the Netherlands architecture institute NAI .( وذلك �غ�ة

هو التأس�س لمجموعة من االمكانات الجدیدة والتي من الممكن استخدامها كأطر و من الدراسة  الوصول الى الهدف الرئ�س

تشیر الدراسة الى أن كل مصمم �حمل معه خلف�ة خاصه و  .ار�ین عند تصم�مهم للمكت�ات في المستقبلأو نقاط بدا�ة للمعم

والتي تز�د من  ماعي، والتصم�م الحضري والمعماري،التصم�م االجتو �ه عن المنتجات الثقاف�ة كالفن واالفالم المعاصرة، 

ومن الضروري . �ة، أو كیف من الممكن ان �كون المبنىالتحد�ات عن طب�عة االفكار التي تحدد، كیف س�كون مبنى المكت

إسناد ذلك الفكر المستقبلي بواسطة أسس نظر�ة تتمثل �أفكار عن جمع المعرفة، أفكار عن الفضاء العام والعالقة بین 

و الحال وكما ه. ورؤى عن إدارة االنتاج والتلقي) cultural society(والمجتمع الثقافي) new media(الوسائط الجدیدة 

 . في اي تجارة یجب ان �ستوعب مبنى المكت�ة والمكت�ة العامة �التحدید التغیرات الجار�ة على الطلب والعرض لمنتجاتها

وفي العصر الذي اص�حت ف�ه المعلومات واالتصاالت ذات تأثیر وافر وغز�ر فأن الحدود بین منتج وطالب المعلومات 

�مثل نمط خاص �ه في القرن التاسع عشر والعشر�ن، في  المكت�ة مبنى�عد أن كان أص�حت غیر واضحة �شكل متزاید، 

بیئة اكاد�م�ة وكادر متخصص، ومبنى المكت�ة �متلك تأر�خ غني في كونه عنصر مهم في ت و�وفر كونه یجمع المعلوما

والتطو�ر لتحسین صورة مدنهم  الفضاء العام المكون للنسیج الحضري، وكمبنى مستقل فهو وجهة ثابتة للحكومات لإلهتمام

االتساع المتنامي للمدن فإن الكثیر من المكت�ات وسعت وجودها الفیز�ائي بواسطة توفیر مواقع  وفي س�اق. أمام العالم

التصفح، االسترجاع التفاعلي، والوسائط الجدیدة، وٕان اال�عاد التي توفرها تلك الوسائط، حولت جدران المكت�ة الى عناصر 

قط، فالمبنى نفسه من الضروري أن ی�قى موقعًا عامًا مهمًا لجمع وتعلم المعلومات، و�أخذ بنظر االعت�ار كون شكل�ة ف

وهذا ما �اخذ مبنى المكت�ة الى عالم جدید من الفضاء العام، ناتج عن . المعرفة أخذت �االتساع خلف تلك الحدود الفیز�ائ�ة

تشیر الدراسة . كل المجاالت وري العمل على تنم�ة العمل�ات المعلومات�ة فيالوفرة الطو�ائ�ة للمعرفة مما یجعل من الضر 

ترا�ط الوجود الفیز�ائي ز�ادة على أهم�ة . أهم�ة العالقة بین عمل�ة إنتاج المعلومات مع مستوى تلقیها والتواصل معهاالى 

. امل مع قضا�ا المجال العام والخاصوالذي یتع) digital fourth dimension(مع التوسع الحاصل لل�عد الرا�ع الرقمي

وهذا �مثل أهم القضا�ا التي یجب على المصم اخذها بنظر االعت�ار عند تصم�م المبنى، لضمان استمرار�ة مبنى المكت�ة 

 ]30[.كتجارة، وأن �ستمر �أخذ مككانه التأر�خي في المستقبل

 :)Architecture for society of knowledge( ، الموسومة)Warsaw University of Technology(دراسة .3-4
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 المعاصرة اإلصول التأر�خ�ة لمجتمع المعرفة في العمارة

ن مفهوم العمارة لمجتمع المعرفة، یركز على قضا�ا إجتماع�ة وثقاف�ة، و�ستفید من التكنولوج�ا الجدیدة، تشیر الدراسة الى أ

تواصل وتصن�ع تؤسس للمارسة العمارة في  وٕابتكار طرق �عمل المصمم ف�ه على استكشاف سبل الجدیدة في التصم�م حیث 

و�تم التركیز على خلق الفضاءات التفاعل�ة، من خالل الوسائل الرقم�ة في التصم�م، والنمذجة  ،القرن الحادي والعشر�ن

وقت فالمفهوم على اجندة في االستدامة، واالبن�ة الذك�ة، وفي نفس ال ز�ادة�اآلالت المس�طر علیها بواسطة الكومبیوتر، 

ینعكس على أساس�ات العمارة، التراث الثقافي، التأر�خ والنماذج النظر�ة، القضا�ا االجتماع�ة والتعل�م من خالل تفاعل 

العمارة في مجتمع المعرفة تتطلب تجهیز المعمار�ین الش�اب الخبرات المطلو�ة في المشاركة الفعالة . الفضاءات المعمار�ة

 ، ز�ادة)التعاوني(م�م والتصم�م المشترك لمجتمع المعرفة، والتأو�ل أو الترجمة المبدعة لقضا�ا التصفي العمارة العالم�ة 

اال�حاث المعمار�ة التي تستكشف تكنولوج�ا ونظر�ة تصم�م و على الخبرات المتخصصة والتعاون�ة لممارسة وتطبیق العمارة، 

من خالل ) advance visual communicatios(ي المتقدم التواصل ال�صر  :تتضمن وتطرح الدراسة عدة مفاه�م .جدیدة

تحلیل دور الرسالة ال�صر�ة في التصم�م النهائي و�كل مرحلة من مراحل التصم�م فالرسالة ال�صر�ة في العمارة تمثل أداة 

بین الرسالة هي العالقة و في العمارة ) image interpretation(تأو�ل الصورة و  �م�ة مرة وأداة تواصل�ة مرة أخرى،تصم

. ثنائ�ة اال�عاد والفضاء ثالثي اال�عاد، وللرسالة ثنائ�ة اال�عاد دور على مر العصور في أعمال المصممین المعمار�ین

الصورة المستو�ة كقاعدة الكتساب و القضا�ا التقن�ة والهندس�ة لتفسیر الصورة، و و�تضمن التاو�ل دراسة الصورة كرسالة، 

العمل�ات المعلومات�ة في العمارة و  .الطرق واالمكان�ات، والتطبیق العمليف المقای�س، و مختلالمعلومات المكان�ة �

)information processes in architecture ( � ٕاعادة تفسیر و معالجة المعلومات حول الفضاء المعماري، المتمثلة

ومن الضروري ز�ادة الوعي بتلك . العمارةتمثل المفات�ح االساس�ة خلف خلق العمل في حیث االشكال، وتركیب التصم�م 

االسناد وأن . لوصف أهداف وطرق التحول) منطق�ة(ة فلسف�ة دفي تطبیق العمارة فأن هذا �عني الحاجة الى قاع. العمل�ات

 وعمل�ات االظهار،) cad(التكنولوجي للعمل�ات العقل�ة في تلك المراحل من الممكن أن یتضمن تطب�قات االتمتة المكان�ة 

 knowledge management in(ٕادارة المعرفة في العمارة و  ،)algorithmic automating( خاصة االتمتة الحساب�ة

architecture ( و�تضمن ذلك االساس�ات في نظر�ة المعلومات وقضا�ا الفكرة من وراء المعرفة) ًوٕاقتصاد�اً  ، نفس�اً فلسف�ا (

 ]31[.كقضا�ا أساس�ة في ادارة المعرفة المعمار�ة

و�عدما تقدم من عرض للدراسات والقضا�ا المعمار�ة التي تناولتها �ال�حث، �عمل ال�حث الحالي على موضعة مفردات 

، والتي تناولت العامة لمفردات رئ�س�ة وتفصیل�ة تم طرحها في القاعدة المعرف�ةمعاصرة تلك القضا�ا كتجل�ات معمار�ة 

 .فراده وفرقه اإلجتماع�ة الفاعلةعلى طب�عة العالقات بین أ أقطاب مجتمع المعرفة وصفات الفرد ف�ه ز�ادة

العامة  من الطروحات ةالمستخلص همفرداتتم ص�اغة اإلطار النظري و  :اإلطار النظري لمجتمع المعرفة في العمارة.4

لمعرفة مرة تعلق �فرد مجتمع المجتمع المعرفة في العمارة و�ما ی معاصرة والدراسات المتخصصة إلعطاء صورة تأس�س�ة

 :اآلتي )3( و�المجموع مرة ثان�ة و�مكن توض�حه �الجدول

 )ال�احثان: المصدر/ المعاصرة مفردات اإلطار النظري لمجتمع المعرفة في العمارة 3جدول (

 المفردات 
 المعاصرة العمارة حقل تجلیاتھا في المفردات التفصیلیة الرئیسیة

على 
مستوى 

 الفرد
 اإلبتكار

 .معارف جدیدة -
 .فكري ومعرفي ومادي -
 .لھ ولغیره -

التكنولوجیا الرقمیة توسع أفق فعالیات -
 .المعماریین اإلبتكاریة
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صیاغة معارف قدیمة في صور غیر  -
 .مألوفة

التحرك بسھولة في فیض المعلومات  الفكر النقدي
 .المتوفرة

 .تقییم الحاجات اإلنسانیة-
تجسید تقییم اإلمكانیات والوسائل من أجل -

 .الشخصیة اإلنسانیة في العمارة

 أخالقیة، إجتماعیة امتالك القیم
 .اإلھتمام باإلنسان أكثر من المباني نفسھا-
اإلھتمام بالجوھر والمضمون عالوة على  -

 .الشكل المعماري

متالك إ
 ة ینذھنیة، وجدانیة، بد المھارات

إكتشاف سبل جدیدة في التصمیم المعماري -
تواصل وتصنیع تؤسس وإبتكار طرق 

 .لممارسة العمارة

القابلیة على 
التغییر وتعدیل 

 االمكانیات
 .التعلم طیلة الحیاة

التصمیم الناجح یمتاز بالمرونة وقابلیة -
 .التعدیل للتغیرات خالل الوقت

التصمیم الواعي ومتقبل لمتغیرات وتأثیرات -
 .عصر المعلوماتیة واإلتصاالت

 

على 
مستوى 
 المجموع

التنوع (اإلنفتاح 
 .حوار، دمج كل األفراد )الثقافي

رؤیة تصمیمیة مرنة بدالً عن اإلجراءات -
 .الثابتة

التركیز على التفاعل اإلجتماعي ممقابل -
 .العزل اإلجتماعي

 .التصمیم التواصلي-

التصمیم (مشاركة كل األطراف في التصمیم - .عدم إستبعاد أي فرد حریة التعبیر
 ).المشترك

وصول شامل 
 للمعرفة

المزید من تقاسم المعرفة وحفظھا 
 .واستعادتھا

الحدود بین منتج المعرفة وطالبھا أصبحت -
 .غیر واضحة بشكل متزاید

 .جدران المباني تحولت لعناصر شكلیة فقط-
الحصول 

المتساوي على 
 التعلیم

 .مواكبة التطور الجدید للعلم والتكنولوجیا
توفیر المعرفة عن توسع الوجود الفیزیائي و

طریق مواقع التواصل واالسترجاع التفاعلي 
 .والوسائط الجدیدة

 

تعاقبت وتعددت المجتمعات اإلنسان�ة منذ  :منتخ�ة على نماذج مجتمع�ة تأر�خ�ة اإلطار النظري  فرداتمتطبیق  .5

الزمني الذي یجمع أفراد كل مجتمع، ل�صط�غ أولئك االفراد  تعتمد على الموضع الجغرافي واإلطارالخل�قة، وهي في تمایزها 

مفردات مجتمع  وإلخت�ار .و�التالي إجتماعهم بخصائص ناتجة عن إسقاطات مكانهم وزمانهم بتعدد المفردات والمؤثرات

مفهوم مجتمع المعرفة، �مجتمعات  إرت�اط(والتأكد من صالح�ة فرض�ة ال�حث بـ المعرفة في عمائر تلك المجتمعات

نظمًا إلنتاج العمارة �صورة خاصة، وقد تم تحدیث المفهوم لیتناسب مع و تأر�خ�ة سا�قة، تمثل نظم إجتماع�ة عامة 

سا�قة و�مكن تصن�فهما مكان�ًا وزمن�ًا، النموذج  ألزمان�عودان  إنتخاب نموذجین مجتمعیینم ت ).متطل�ات العصر الحال�ة

) نقا�ات البنائینمجتمع (، والنموذج الثاني )القرن العشر�ن(في  )محلي(كمجتمع  )�غداد( في )مع اإلسطواتمجت(األول 

من  یتمتخص المجتمعین،  مهن�ة سرد�ات إنتخابومن ثم  ،)القرن الحادي عشر(في  )عالمي(كمجتمع  )إ�طال�ا(في 

الذي تم ص�اغته، وفي حالة تجلیها في عمائر تلك  مفردات اإلطار النظري شاف ظهور أو عدم ظهوركستإخاللها 

یناقش ال�حث طب�عة ذلك الظهور ومقارنته �الطب�عة المعاصرة التي طرحتها الدراسات  المجتمعات وطب�عة ممارستهم للمهنة،

 .و�تم ذلك في فقرة اإلستنتاجات الالحقة لص�اغة ع�ارات متسلسلة تمثل إضافة ال�حث المعرف�ة. المعمار�ة
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سم المعمار أو إ، للداللة على الفارس�ة) أستاذ(، المحرفة من كلمة)سطةُأ(في تراثنا مفردة  یتداول :سطواتمجتمع اال .5-1
�ان فترة البناء الكبرى في �الد الرافدین إاسطوات البناء الى االف السنین، تعود اصول و  ]32[.كل إنسان حاذق في حرفته

ن الغزاة االجانب كانوا أى الدوام وتشیر مصادر عدیدة الى عل ساس�اً أقد لعب االسطوات دورًا ف. ع�اس�ةالى الفترة ال ثم الحقاً 
�ان إستمر االسطوات في االزدهار إ و  .شهر المعمار�ین وك�ار معلمي البناءأهم لدى عودتهم من �الد الرافدین �أخذون مع

 ]33[.نقطاع، كلما توجه �عضهم الى االختصاصإلعمارة الذي تنامت تعقیداته دون تقنوا فن اإالحكم العثماني وكلما 
حیث �صفهم كل من دمحم مك�ة ورفعة الجادرجي ومعاذ ) االسطوات(�ظهر مجتمع عمال البناء في العراق و�غداد �التحدید و 

خاصة بهم تعرف �محلة الهیتاو�ین، ، �سكنون في محلة )االسطوات( نیهؤالء المعمار� كان: �قول الدكتور مك�ة .اآللوسي
شرقًا ومحلة القشلة، یتمیزون �التزامهم �الل�اس ال�غدادي  )المجاورة لجامع الخلفاء محلة ص�اب�غ اآلل( وهي إمتداد لمحلتنا

على أكتافهم، ولهذا التصرف دالالت ) الكوف�ة(العر�ق، المتكون من الصا�ة والجراو�ة، وما �میزهم أكثر وضع الجماغ 
  ]34[.یتوارثها االبناء عن اآل�اء ما ، غال�اال�غدادي �اتي الخلفات �عد األسطوات درجة، ومهنة العمرانحیث عروفة، م

ورثنا نحن المعمار�ین عن االسطوات العراقیین، وقبلهم عن أسطوات البناء �الطابوق أننا : و�شیر المعمار معاذ اآللوسي الى
خبرتهم في صناعة البناء كانت . من الیهود قبل هجرتهم تراثًا ثرًا كان �مثا�ة الزاد لنا، ألهمنا وحفزنا على االستزادة والتطو�ر

الء االسطوات مكانتهم وأصالتهم التي حافظوا علیها �العمل كانت لهؤ فقد . ال تقبل �النشازو متوارثة، لها أصولها ونهجها، 
�قول أوسكار رو�تر ، �أن جزء كبیر من مواد و  ]35.[النز�ه المتواصل، مع أحترام كبیر للذات والتمسك �المعرفة المتوارثة

الذین قدموا له معارفهم  �عود الى إتصاالته مع معلمي البناء المحلیین) البیت العراقي في �غداد ومدن عراق�ة أخرى(كتا�ه 
) األسطوات(و�خص منهم �الذكر المعلمین  مه العدید من المخططات النموذج�ة،ول البناء شفو�ًا وخط�ًا و�تسل�حوآراءهم 

تصفوا �حذقهم وموسوعیتهم �العمارة والفنون ومواد إوقد  ]36[.أمین وعبود من الحلة والمعلم األسطة حجي ع�اس من كر�الء
إنساني وشعور جمالي ووعي إجتماعي، البناء وٕاستثمار المساحات المعمار�ة �منتهى الرهافة والدقة، و�تمتعون �حس 

ف، فهم األعرف �األعراف اإلجتماع�ة وحدود الجوار وتحاشي التطاول واإلطاللة والتكش ،یجعلهم موقع قدوة ومحط إحترام
و�ضیف رفعت  ]37[.وممارسة المكارم والتكافل بین ط�قات الناس، تا�عین لضمائرهم دون سلطة الدولة والمحتسب

صن�ع، من عمارة تنتاج الإكانت الممارسة الحرف�ة، في مختلف مجاالت  :الجادرجي في كتا�ه اإلخ�ضر والقصر البلوري
أي حصر االنتاج والمعرفة المقتضاة بهذا الخصوص، بید مجموعة  -ونجارة وفخارة وغیرها، تتم عن طر�ق التنظ�م الحرفي

فالمعرفة كانت مقتصرة  .اإلبداع ،عائلة، أو طائفة أو نقا�ة، وخصوصًا ف�ما یتعلق �التعرف على مكنة المهارة: مغلقة، أي
ارة، وغیرهم وأس�اب ذلك على المجموعة، تمامًا كالمهنیین اآلخر�ن، كرجال الدین والس�اسة والحكام، ورجال الحرب والتج

أن المعرفة كانت تنقل شفه�ًا من فرد الى فرد، أو أنها كانت تنتقل عن طر�ق الكتا�ة الیدو�ة، وحتى في : كثیرة ور�ما أهمها
هذه الحالة فإنها مقیدة كذلك، ألنها معدة لفئة قلیلة أو أنها ال تفهم اال من قبل هذه الفئة، الى أن دخلت الط�اعة كواسطة 

وحتى تتمكن مثل تلك . قل المعلومات، و�هذا أستجدت ظروف حر�ة نقل المعلومات من قیود الحصر الحرفي والط�قيلن
أو االحتفاظ �ما لها من مقام إجتماعي أو منزلة ط�ق�ة جاهدت اال تفشي /الفئات المحترفة القروسط�ة من مجرد ال�قاء و

�التالي  واعت�ار كبیر�ن لدى االسطا، ذلك المجتمع �قدر كفاءته فتنتشر تقان الصنعة الى اعتزازإو�دفع  ]38.[�أسرار مهنتها
للمنافسین، ولكنه �طلع ابناءه وافراد عائلته المقر�ین علیها، ولهذا السبب  مهنتهف اسرار ، و�عي االسطا ق�مته وال �كشسمعته

 وكان ینظر اوالً . بین افراد العائلة وحدهماستمرت هذه المهارات المتقنة من جیل الى جیل إذ اح�طت �كتمان شدید وانتقلت 
. لكل تجدید �حذر �الغ، ثم یتبنى �عد فترة اخت�ار وكانت دقة العمل تستند الى تكرار المكتس�ات التقلید�ة �منتهى االتقان

 –صا وهي التي كانت تجمع بین التراث والعالقة العائل�ة الض�قة وسر الصنعة خصو  –واستمرت هذه الطر�قة في التعلم 
ولعبت التأثیرات االورو��ة دورًا �ارزًا في البناء التقلیدي  .وعمرت طو�ال في العراق، وغیرها من المجتمعات االسالم�ة

وشهدت بدا�ة القرن  .، وال س�ما في الفنون التطب�ق�ةو معمار�ةأي الطرز، استیراد عناصر تز�ین�ة تحوالت ف: المحلي
تى أرا لسرعة تركیبها ولمتانتها، ثم التي سرعان ما تبناها االسطوات، نظ) الشیلمانات(العشر�ن ادخال الجیزان الفوالذ�ة 
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عصر الكهر�اء واالثاث �شتى اشكاله، والمواقد الجدار�ة التي تعمل على الحطب، والحدید المطروق والمشغول المستورد من 
كإمكان�ات وكأسالیب في مجتمع االسطوات  وللمجموعسرد�ات تشیر الى صفات لالفراد من نلحظ مما تقدم و ]39[.اورو�ا

تي سیتم المتخصص في إنتاج العمارة المالئمة للمعط�ات الزمان�ة والمكان�ة، وهي تقدم لنا الحالة ال�حث�ة االولى ال
 :و�عد إستعراض الحالة ال�حث�ة الثان�ة تسجیل نتائج إخت�ارها،

التي ألفها البناؤون عندما تولوا بناء القالع والكاتدرائ�ات، ثم بدأت �عض النقا�ات  نشأت: مجتمع نقا�ات البنائین. 5-2
. عمل�ات البناءق�ال علیها إثر التدهور في عدد أعضائها �سبب توقف خر�ین لتقو�ة اإلمحافل العاملین في قبول أعضاء ف

صرها الذهبي في القرون الوسطى، من العمال في حرفة البناء، وقد وصلت تلك الجمع�ات الى ع لقد كان أعضاء الجمع�ات
، وقد إعتاد عمال بناء هذه االبن�ة الخاصة على كتمان ائس والكاتدرائ�ات على نطاق واسعالتي شهدت حركة تشیید الكن

أسرار مهنتهم وعدم قبول أحد من الدخالء فیها، حتى أن أسرار مهنتهم كانوا یتوارثونها ج�ًال �عد جیل، ولم �كونوا لیب�حوا 
وكان أولئك العمال �قضون أوقات راحتهم في أماكن . اال للمتدر�ین معهم، وكانوا �طب�عة الحال من أبنائهم وأقار�همبها 

خاصة قر��ة من مواقع العمل، سمیت �المحافل والتي كانت �مثا�ة نقا�ات مهن�ة، ومراكز اجتماع�ة في آن واحد، حیث 
�ساط ال�حث، و�ناقشون األمور المتصلة �مهنتهم وأسرارها، وحما�ة كانوا یت�ادلون األخ�ار، و�طرحون مشاكلهم على 

هي تلك التجمعات  ]40.[و�قال إن هذا هو مرجع التأكید على سر�ة ما �قال في المحافل وكتمانه. مصالحهم المشتركة
�شكل غیر ن التدر�ب عولج مین الش�اب الجدد، حیث أتخذوا المسؤول�ة لتدر�ب المصممنظمة طوع�ة للعاملین حیث إ

، وظهر قتصاديطفرة في ح�اة المدینة ونشاطها اإل، ظهرت الحادي عشر الم�الدي خالل القرن و  .رسمي ر�ما �مع�ة العائلة
�شكل مواز لذلك األهتمام النقا�ات الحرف�ة  اد األ�مان �القوى الفرد�ة ونمى، وز تجر�بي محتشم �العالم الفیز�ائي إهتمام

المؤسسات التي كانت في البدا�ة غیر رسم�ة وتطوع�ة أص�حت  –الكل�ات  –الكولوج�ا  -الجدیدة ، وكسا�قاتها فأن تلك 
 ]41[.من قبل السلطات البلد�ة المختلفةالحقًا منظمة �شكل أكبر 

یق األر�اح واألهتمامات المشتركة، مثل تأمین المواد أجل تحقحیث تجمع العمال أصحاب نفس المهنة سو�ًة للسعي من 

هم ، واألهم من ذلك أنن �مراس�م ح�اتهم وع�اداتهم سو�ة، وترى هؤالء �قومو التقاعد وتأمین األموال ألراملهم، وتوفیر الخام

المنتج من قبل  ملهو إهتمامهم ومراقبتهم لنوع�ة العتلك الس�طرة وكانت إحدى أشكال �س�طرون و�نظمون مهنتهم 

والمتدرب  .، فأن النقا�ات �شكل طب�عي تأخذ على عاتقها تدر�ب الش�ابنظ�م نوع�ة العمل والمحافظة عل�ه، ولتأعضائهم

البناء �الحجارة أو كالهما و�عملون سو�ة مع البنائیین في و النجارة، و علم عادة في البدا�ة حرفة البناء، من المعمار�ین یت

ات من خالل هالمهنة والتي �ضمنها ك�ف�ة إست�الد أو تكو�ن المخطط والواج روفي نفس الوقت یتعلم أسرا. مشار�ع حق�ق�ة

العدید من تلك األسرار  ]42[.ك�ف�ة تصم�م تفاصیل إنشائ�ة مهمة، وكیف یتم تصم�م الواجهات. ال�ارعةالمعالجات الهندس�ة 

إن المتدر�ین . والتي أنتجت وأظهرت نماذج محددة لتدر�ب جید ها �الكتب و�وسائل محروسة جیدًا و�حذرتم نقلها وتدو�ن

، و�هذه الطر�قة فأن التقالید ات تمثل تجار�هم وٕابداعاتهم، كرسومل جیل �ض�فون لهذا الكتاب الكثیرالمتمیز�ن في ك

نتقل ال�حث الى توض�ح طب�عة و�عد إستعراض سرد�ات الحالة ال�حث�ة الثان�ة ی ]43[.م�ة للنقا�ات قد تطورت عبرالتصم�

 :اآلتي) 4(تلك المجتمعات المنتخ�ة وكما موضح في الجدول  فيتجل�ات المفردات الرئ�س�ة والتفصیل�ة 
 )ال�احثان: المصدر/ النظري لمجتمع المعرفة في الحالتین ال�حثیتین المنتخبتیناإلطار  تجل�ات مفردات 4جدول (

 المفردات 
 البحثیة األولى والثانیة الحالتین تجلیاتھا في التفصیلیةالمفردات  الرئیسیة

على مستوى 
 اإلبتكار الفرد

 .معارف جدیدة -
 .فكري ومعرفي ومادي -
 .لھ ولغیره -
صیاغة معارف قدیمة في صور غیر  -

الفنیة والمعماریة اإلعتماد على النماذج 
والنظر لكل جدید  المتوارثة ضمن العائلة

 .حتى یثبت كفائتھبحذر بالغ 
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 .مألوفة

التحرك بسھولة في فیض المعلومات  الفكر النقدي
 .المتوفرة

مراقبة نوعیة األعمال المنجزة واالھتمام 
 .بتنظیم المھنة والمحافظة علیھا من التردي

 أخالقیة، إجتماعیة امتالك القیم
العمل النزیھ، احترام الذات، التمتع بحس 
انساني، الشعور الجمالي والوعي 

 .االجتماعي

متالك إ
 یة نذھنیة، وجدانیة، بد المھارات

 الفنیةالمھنة، المعرفة  الحذق في ممارسة
، واستثمار المساحات والمعماریة الموسوعیة

 .المعماریة بمنتھى الرھافة والدقة
القابلیة على 

التغییر وتعدیل 
 االمكانیات

 .التعلم طیلة الحیاة
غییر حیث قابلیات متواضعة في التعدیل والت

ان دقة العمل تستند الى تكرار المكتسبات 
 .التقلیدیة بمنتھى اإلتقان

على مستوى 
 المجموع

اإلنفتاح 
التنوع (

 )الثقافي
ضمن الموقع الجغرافي الواحد، وضمن  .حوار، دمج كل األفراد

 .العائلة أو نقابة ممارسة المھنة

العائلة المھنیة أو المحافل ضمن نطاق  .عدم إستبعاد أي فرد حریة التعبیر
 .الخاصة بالمجتمعات التقلیدیة

وصول شامل 
 للمعرفة

المزید من تقاسم المعرفة وحفظھا 
 .واستعادتھا

الكتمان الشدید للمعرفة ضمن العائلة ونقل 
 .المعرفة شفاھیاً أو الكتابة الیدویة

الحصول 
المتساوي على 

 التعلیم
مواكبة التطور الجدید للعلم 

 .والتكنولوجیا
 ،مغلقة مجموعة بید والمعرفة اإلنتاج حصر

 .نقابة أو عائلةال
 

وأخیرًا بین الصور الثالثة ، صورة مجتمع المعرفة �مفرداته العامة، وصورة تجل�ات تلك المفردات في حقل العمارة 
لمنتخ�ة ینتقل ال�حث الى المعاصرة لطروحات مجتمع المعرفة، وصورة تجل�ات المفردات في المجتمعات التأر�خ�ة ا

 :المرحلة األخیرة في تحدید النتائج واالستنتاجات النهائ�ة لل�حث في الفقرة اآلت�ة
لمجتمع المعرفة في  النظري تأس�سة من االستنتاجات المرت�طة �التوصل ال�حث الى مجموع :االستنتاجاتالنتائج و .6

إختبرها، وأخیرًا االستنتاج الخاص �فرض�ة ال�حث المحققه لهدفه في حل المشكلة المحددة  والنماذج المجتمع�ة التي العمارة
 :وتتلخص تلك االستنتاجات بـ .مس�قاً 

تحقیق وتعز�ز التنم�ة  ،من تضمین خطابها لمفهوم مجتمع المعرفة العراق�ة تهدف وزارة التعل�م العالي وال�حث العلمي-
لبناء مجتمع المعرفة خارج ) العلمي وال�شري(معات العراق�ة أوًال والدفع من خالل نتاجها المستدامة من خالل س�اسات الجا

الجامعات، لتلب�ة حاجات المجتمع والسیر بركب الحضارة العالم�ة كون المفهوم یتردد عالم�ًا، نظر�ًا وتطب�ق�ًا مما جعله هدفًا 
 .لل�حث والتأس�س محل�اً 

، ف�عملون على جمع �التحدید) المعرفة(مشترك وهو ) غرض(مجتمع المعرفة مجموعة األفراد الذین یجمعهم إهتمام  �مثل -
معارفهم الفرد�ة وتشاركها وت�ادلها وٕاستخدامها �شكل واسع وٕاجراء العمل�ات علیها واإلضافة المستمرة لها، ل�صلوا أخیرًا الى 

 .رارات السل�مة والرشیدة لتسییر أمور ذلك المجتمع اإلنسانيحسن إستخدام تلك المعارف في إتخاذ الق
وفیها تصب الطروحات ) القطب المجتمعي، القطب التكنولوجي، القطب اإلقتصادي(لمجتمع المعرفة ثالث أقطاب -

طب فالفرد وصفاته المعرف�ة �قع ضمن القطب المجتمعي، وتكنولوج�ا اإلتصاالت والمعلومات تقع ضمن الق ،التفصیل�ة
التكنولوجي، وتقع طب�عة العالقة بین األفراد والفرق اإلجتماع�ة في موقع وسطي را�ط بین القطبین كونها تعتمد صفات الفرد 

وأخیرًا ق�مة المعرفة الفرد�ة المجتمعة تقع ضمن القطب اإلقتصادي . المعرف�ة واإلمكانات التي وفرتها التكنولوج�ا �الضرورة
 .ةلتحقیق التنم�ة المستدام
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 ك�ف�ة الدراسات المعمار�ة في س�اق مجتمع المعرفة، یؤلف إطارًا �مكن من خالله النظر الىتحلیل وتركیب طروحات  -
ذلك اإلطار یتألف من مفردات تسّقط على ترجمة الدعوات الواردة في خطاب وزارة التعل�م العالي في حقل هندسة العمارة،  

قابل�ة التكنلوج�ا على توس�ع فعال�اته اإلبتكار�ة، ( بـ :هر تجل�اتها في العمارة للفردالفرد مرة وعلى المجتمع مرة أخرى، وتظ
إمتالكه الفكر النقدي لتقی�م اإلمكانات والوسائل المعاصرة، إمتالكه الق�م والمهارات التي تمكنه إنتاج نتاج معماري �متاز 

التصم�م التواصلي والرؤ�ة التصم�م�ة : (مستوى المجموع ، أما على)�المرونة وقابل�ة التعدیل والتقبل لمتغیرات العصر
الضمن�ة المرنة والمنطلقة من تفاعل ومشاركة كل أطرافها، عدم وضوح الحدود بین منتج المعرفة وطالبها وتوفیر المعرفة 

  .)عن طر�ق مواقع التواصل والوسائط المعاصرة
االبتكار�ة و�التحدید ص�اغة معارف جدیدة أو ص�اغة القد�مة �ص�غ یؤشر ال�حث لدور التكنولوج�ا في ز�ادة القدرات  -

من خالل إعتماد اإلسطوات  في العینتین المنتخبتین للتطبیق، اال أنها أقل ظهوراً  ،جدیدة، ومع وجود قابل�ات اإلبتكار سا�قاً 

دخال إود اإلبتكار بتلك الصورة هو ر وجتقانها بدقة، ولعل ما یؤشرثوها ممن س�قهم مع إوالبنائین على النماذج التي توا

 .وجعلوها مالئمة لطب�عة الم�اني التي سرعان ما تبناها االسطوات،) الشیلمانات(الفوالذ�ة  الجسور

إهتمامهم ومراقبتهم لنوع�ة العمل المنتج  من خالل أ�ضاً  �قابل�ات الفكر النقد�ة المنتخ�ة للتطبیق إمتازت تلك المجتمعات -

 .والزوال من التردي تنظ�م نوع�ة العمل والمحافظة عل�هو  ،من قبل أعضائهم

مكانتهم وأصالتهم التي  والبنائین مجموعة من الق�م التي حرصوا على المحافظة علیها، من خالل كانت لهؤالء االسطوات -

إنساني وشعور �حس  التمتع. لذات والتمسك �المعرفة المتوارثةحافظوا علیها �العمل النز�ه المتواصل، مع أحترام كبیر ل

األعراف اإلجتماع�ة وحدود الجوار على درا�ة �كافة وٕامتالكهم لتلك الق�م والمحافظة علیها جعلهم . جمالي ووعي إجتماعي

وتحاشي التطاول واإلطاللة والتكشف، وممارسة المكارم والتكافل بین ط�قات الناس، تا�عین لضمائرهم دون سلطة الدولة 

  .قق كفاءة الفرد ضمن النظام المعرفي الكليوهو ما �ح .والمحتسب

الزمة إلنتاج م�اني تلبي الحاجات النفع�ة والرمز�ة والجمال�ة، وهم بذلك الإمتاز اإلسطوات والبنائین بإمتالكهم المهارات  -

�حذقهم إتصفوا فقد  .قد تركوا م�اني كانت ملهمة لألج�ال الالحقة حتى مع محاوالت التحدیث الملحوظة في العمارة

 .المعمار�ة �منتهى الرهافة والدقةوموسوعیتهم �العمارة والفنون ومواد البناء وٕاستثمار المساحات 

لكل تجدید  ون ینظر  واكان اطهم البنائ�ة فقدنماضعة في التغییر والتعدیل على أقابل�ات متو  اإلسطوات والبنائینى لدتظهر  -

 .إعتماده في حالة الحاجة الماسة الي و�ما تمل�ه الشروط النفع�ة والرمز�ة والجمال�ة أوًال واخیرًا یتم م إخت�ارهر �الغ، ثم یت�حذ

 .وكانت دقة العمل تستند الى تكرار المكتس�ات التقلید�ة �منتهى االتقان

والتنوع الثقافي تصاالت من أ�عاد تواصل�ة، فاالنفتاح ج�ا المعلومات واإلو لالتكنولوج�ا و�التحدید تكنكان من نتاج ما احدثته -

أما في مجتمع المعرفة المعاصر فإن االنفتاح أص�ح على ) اإلقل�م، المدینة، القر�ة(كان مقتصرًا على الحضور المكاني 

  .مما أكسب المعمار كم هائل من المعارف ینتخب منها ما یناسب مجتمعه المحلي ع الحضارات والمجتمعات اإلنسان�ةجم�

�حر�ة التعبیر ضمن نطاق من تجمعهم الصفة التي إجتمعوا  )المنتخ�ة للتطبیق(تقلید�ة السا�قة ال إمتازت تلك المجتمعات-

یت�ادلون األخ�ار،  فقد كانوا. على أساسها، وتقل أو تنعدم تلك الحر�ة عند التعامل مع أفراد خارج نطاق تلك المجتمعات

ضمن  سرارها، وحما�ة مصالحهم المشتركةهنتهم وأو�طرحون مشاكلهم على �ساط ال�حث، و�ناقشون األمور المتصلة �م

 .المحافل الخاصة بهم فقطحدود جلساتهم في المقاهي أو 
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في مفردتي  )اإلسطوات والبنائین( تظهر التمایزات بین طروحات مجتمع المعرفة المعاصر وتلك المجتمعات التقلید�ة -

عائلة، : بید مجموعة مغلقة، أيج والمعرفة حصر االنتا یثالوصول الشامل للمعلومات والحصول المتساوي على التعل�م، ح

. فالمعرفة كانت مقتصرة على المجموعة .اإلبداع ،نة المهارةكَ أو طائفة أو نقا�ة، وخصوصًا ف�ما یتعلق �التعرف على مَ 

جیل إذ اح�طت �كتمان �طلع ابناءه وافراد عائلته المقر�ین علیها، ولهذا السبب استمرت هذه المهارات المتقنة من جیل الى 

تنقل شفه�ًا من فرد الى فرد، أو أنها كانت تنتقل عن طر�ق الكتا�ة المعرفة وكانت . شدید وانتقلت بین افراد العائلة وحدهم

الیدو�ة، وحتى في هذه الحالة فإنها مقیدة كذلك، ألنها معدة لفئة قلیلة أو أنها ال تفهم اال من قبل هذه الفئة، الى أن دخلت 

 .�اعة كواسطة لنقل المعلومات، و�هذا أستجدت ظروف حر�ة نقل المعلومات من قیود الحصر الحرفي والط�قيالط

یتضح أخیرًا إرت�اط مفهوم مجتمع المعرفة �مجتمعات تأر�خ�ة سا�قة تمثل نظم عامة ومختصة بإنتاج العمارة، وذلك من -

لمستوى الفردي لتلك المجتمعات، أما تحدیث المفهوم خالل وضوح ظهور مفردات اإلطار اإلطار النظري المتعلق �ا

كصفة مالزمة له، فیتضح من تطبیق المفردات الخاصة �المجموع على العینتین المنتخبتین، وظهور ) المعرفة(وتوص�فه بـ

 . معمار�ةالتمایزات بین العالقات السا�قة والعالقات الحال�ة الخاصة بإنتاج وت�ادل وتشارك واإلستفادة من المعرفة ال
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