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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
يهتم البحث بدراسة مفهوم مجتمع المعرفة في العمارة، وذلك نتيجة لحضور المفهوم في خطاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 ن ثم تحقيق أهداف مجتمعية عامةومأواًل تخص الوزارة ليه، لتحقيق أهداف تعليمية العراقية بدعوتها لبناء مجتمع المعرفة والتحول ا
حاول البحث الكشف عن أصول المفهوم في الحضارات اإلنسانية وبالتحديد . تتضمن قضايا العمارة كظاهرة إجتماعية محلية

ومن ثم الطروحات المعاصرة  بحث خطاب الوزارةيستعرض الحيث . محددة مكانية وزمانية تمتلك خصائص لمجتمعات المنتجة لعمائرا
التي تؤسس لمفهوم مجتمع المعرفة في اإلجتماع والتكنولوجيا واإلقتصاد، ومن ثم يستعرض تجليات المفهوم في هندسة العمارة من 

المتمثلة  الخطوة األولى في حل قضية البحث( اإلطار)أجل الوصول الى إطار نظري يؤطر المفهوم ضمن حدود البحث ويكون 
، وتم (تأريخية في حقل العمارة أن له أصوالً  مفهومًا مستحدثُا أووهل هو عدم وجود تصور واضح عن مفهوم مجتمع المعرفة )بـ

إرتباط مفهوم مجتمع المعرفة، بمجتمعات تأريخية سابقة، تمثل نظم )حتها تتمثل بـوضع فرضية للبحث ينطلق إلستكشاف ص
وبعد إنتخاب  (.المعرفية للعصر متطلباتالإجتماعية عامة ونظمًا إلنتاج العمارة بصورة خاصة، وقد تم تحديث المفهوم ليتناسب مع 
ت وفي منهجيات ن تشكيالت تلك المجتمعامجتمعين وبحدود زمانية ومكانية معلومة، تم إختبار ظهور مفردات اإلطار النظري ضم

توضح المفردات األصيلة والمستحدثة في الطروحات المعاصرة لمجتمع  استنتاجاتنتائج و ليتوصل البحث الى . لعمائرهاإنتاجها 
 .المعرفة في العمارة
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 :المقدمة
يبرز مفهوم مجتمع المعرفة في مواضع عديدة من خطاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية على مستوى  

اإلستراتيجيات الوطنية الخاصة بالوزارة أو المؤتمرات وورش العمل التي تقيمها في الداخل أو تشارك بها في الخارج عالوة 
رتباطه الوثيق بالتعليم على خطابات السادة وزراء التعليم العالي ال متعاقبين، ويشير ذلك الى أهمية مفهوم مجتمع المعرفة وا 

ولكون تعليم هندسة العمارة والبحث فيها يقع تحت جناح تفصيالت ذلك الخطاب، فمن المهم . والبحث العلمي بصورة عامة
البًا عند يس هي اإلجابة عن تساؤل يرد غولى في ذلك التأساألخطوة وال. التأسيس لمفهوم مجتمع المعرفة في هندسة العمارة

اإلعتماد عليها  تمله أصول وجذور تأريخية، أن  ليًا؟ أومعاصر مستحدث كالهل أن المفهوم  :طرح المفاهيم المعاصرة
عطاءه تسمية تخدم تلك الطروحات المعاصرة؟متطلبات العصر و ليناسب  بصورة جديدة لبلورة المفهوم  ا 

أن  مستحدثُا أو مفهوماً وهل هو عدم وجود تصور واضح عن مفهوم مجتمع المعرفة )بـالبحثية لذا يمكن صياغة القضية 
مفهوم مجتمع  إرتباط )ستكشاف صحتها تتمثل بـث ينطلق إل، وتم وضع فرضية للبح(حقل العمارة فيله أصول تأريخية 

العمارة بصورة خاصة، وقد تم تحديث نظمًا إلنتاج و المعرفة، بمجتمعات تأريخية سابقة، تمثل نظم إجتماعية عامة 
 :الخطوات اآلتيةص بـفيتلخ سيتبعهمنهج البحث الذي  أما(. المفهوم ليتناسب مع متطلبات العصر الحالية

 .العراقية تحديد مواضع ظهور المفهوم في خطاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-
 .المعاصرةالتعريف بمفهوم مجتمع المعرفة في الطروحات -
 .مجتمع المعرفةمفهوم إستعراض الطروحات المعمارية التي تناولت -
 .المعاصرة في العمارة تحديد مفردات اإلطار النظري لمفهوم مجتمع المعرفة-
 .فردات على نماذج مجتمعية تأريخية واستكشاف تجلياتها فيهاتطبيق الم-
ستنتاجات تحددنتائج و الخروج ب- المفردات عالوة على تحديد  من عدمه، ظهور المفردات في تلك المجتمعات المنتخبة ا 
 .لتي إستجدت في الطروحات المعاصرةا
يقع مفهوم مجتمع المعرفة في صلب  :مفهوم مجتمع المعرفة في خطاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية.1

هذه الطروحات إنتقلت من  .المعاصرة لمختلف االختصاصات العملية واالنسانيةالطروحات والدراسات النظرية والتطبيقية 
نظمة للفعاليات المجتمعية، ويتجلى الظهور المحلي خططة والم  السياق العالمي الى السياق المحلي من خالل المؤسسات الم  

نابع عن كون ( خطاب الوزارة)بـ( المحلي)للمفهوم في خطاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتعبير عن هذا السياق 
يمثل  ، فهووالمتلقي( الوزارة) تصال بين المرسلإوسيلة  يمثل و مجموعة مفاهيمأمن االفكار  اً ناءبيمثل  هوم الخطابمف

لخطاب يتحدد ككلية ا نإ [1].يمثل التحقق الفعلي لذلك التصور (التي سنستكشفها الوزارة نصوص) التصور المجرد، والنص
عملة واحدة ذات وجهين متالزمين هو و ، تموضعة في المحور التركيبي للغةالم من العالقات والوحدات والعمليات

ن الثاني أنه يتضمأي أنه يهم جانب اللغة الموظفة وطبيعتها وتراكيبها، و الرموز مات و األول أنه نظام من العال متكاملين،و 
لمتلقي يهدف إلى تحقيق التأثير اسيس، فهو رسالة من الباث إلى ااألفكار واألحمحتوى أي مجموعة من المضامين و 

وما سنقوم بإستكشافه هو تلك المضامين واألفكار التي تبثها الوزارة وتتمحور حول مفهوم مجتمع المعرفة [  ].التواصلو 
رؤية ) بعنوان ثانياً  الفقرةفي  جاء 2009-2013اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي للسنوات ففي .المعاصر
التنموية باتجاه تحقيق التمّيز  تسعى الوزارة إلى االرتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي لتلبية احتياجات المجتمع  :(الوزارة
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وتستند الوزارة في  (.البحث العلمي، وخدمة المجتمع التعلّم والتعليم،)في مجال  في مختلف نشاطاته العلمية والتربوية 
تجاه نحو التنمية البشرية واإل "مجتمع المعرفة"تحقيق أهدافها اإلستراتيجية على عمليات تنشيط قدراتها الذاتية لبناء 

التي أعدها العراق بالتعاون مع منظمة  2122 - 2112إستراتيجية التربية والتعليم العالي للفترة في أما  [ ].المستدامة
في عقد عـدة مؤتمرات دولية في العراق، كان من أهمها  معطياتها تمثلت فقد اليونسكو والبنك الدولي ومنظمة اليونسيف

الذي تناول مسارات االستثمار في المعارف ( المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة)و ،(إصالح التعليم في العراق)ؤتمر م
أن النمو، والتنمية، والحد من الفقر، تعتمد جميعها  ، مؤكداً والتحول نحو مجتمع المعرفةوالمهارات لتعزيز التنمية المستدامة 

ارات التي يكتسبها المتعلمون للربط بين المعرفة عن المه على إنتاج المعرفة ونقلها ونشرها عبر مراكز البحوث، فضالً 
في مشاركة وزارة أما  [ .]واالقتصاد من جهة، وبين إنتاج السلع والخدمات ذات الطابع والمردود االقتصادي من جهة أخرى

إنطلقت  111 /6/7التعليم العالي والبحث العلمي في ورشة العمل الخاصة بسياسات البحث العملي في العراق بتأريخ 
 ثم بدقة وتحقيقها وفحصها وتنميتها عنها والتنقيب المعرفة الكتشاف محاولة إنه المشاركة من تعريف البحث العلمي على

 بالتقدم المميز مكانه المجتمع ويأخذ العلمية الحضارة ركب في اإلنساني المجتمع يسير لكي متكامل بشكل عرضها
 العالي التعليم منظومة أهداف لتحقيق االنطالق قاعدة ي مثل العلمي البحث أن حيث .المعرفي المجتمع ساحة في واالزدهار
وبإتخاذ وزارة التعليم العالي كنموذج إلستعراض واقع البحث العلمي في  [ .]المجتمع في رائدة تعليمية مؤسسة لتصبح

 تطبيق: العلمي، وأحد مهامها الثمانية هوالعراق، تم توضيح مهام دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث 
 للجهات العلمية الخبرات وتقديم المشكالت لحل واالنفتاح بالمجتمع الجامعة ربط خالل من المعرفة اقتصاديات مصطلح
 التي والبحوث بالدراسات القرار اصحاب وتزويد الخاص، والقطاع بوزارة مرتبطة غير وجهات وزارات من المختلفة المستفيدة

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي األديب، الطلبة أما في خطابات السادة الوزراء فقد  [6].السياسي القرار تدعم
الفكري واالنساني في العالم كما كان   لإلشعاع ، ليكون مصدراً بناء مجتمع المعرفة في العراقالخريجين الى المساهمة في 

  11 - 11 الدكتور حسين الشهرستاني فقد أكد في كلمته بمناسبة بدأ العام الدراسي أما  .حقب تاريخية مختلفة  في
 صناعة على وقادرة معاصرة تعليمية منظومة بناء في التنفيذي بمنهاجها على أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنطلق

 للجميع والتعلم التعليم بمبدأ ويؤمن كافة الحياة مجاالت في السريع التغيير متطلبات مع يتكيف والتعلم التعليم دائم مجتمع
 بناء في يسهم الذي المعرفة مجتمع نحو التحول بغية المستدامة التنمية تعزيز جلأ من والمهارات المعارف في واالستثمار

 مراكز عبر ونشرها ونقلها المعرفة نتاجإ على تعتمد حاليا المستدامة التنمية الن وذلك المعرفة القتصاد الرصينة القاعدة
تلك  إجراءات مرجوة ومستويات األهداف التي ينبغي أن تحققهاماورد في الخطاب من ويمكن تلخيص  [7].البحوث

 :(1)في الجدول  اإلجراءات
 (الباحثان:المصدر /اإلجراءات المرجوة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومستويات األهداف التي ينبغي أن تحققهايوضح  1جدول)

 3الهدف  7الهدف  1الهدف  اإلجراءات

التميز بالتعلم والتعليم والبحث 
 العلمي

والتحول  مجتمع المعرفة بناء 
 .اليه

تعزيز التنمية وتحقيق 
 المستدامة

 تلبية حاجات المجتمع

 السير بركب الحضارة العالمية تنشيط القدرات الذاتية

 .والمهاراتاإلستثمار في المعارف 
التكيف مع متطلبات التغير 

 السريع

من المصطلحات الجديدة، التي ظهرت في غضون التحوالت  "مجتمع المعرفة " يعتبر مصطلح  :مجتمع المعرفة.  
[  .]المنصرملعشرية األخيرة من القرن العلمية والفكرية والتكنولوجية والسياسية، التي بدأ يشهدها راهن اإلنسانية إنطالقا من ا
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 knowledge society, société de la)وهو كمصطلح عربي جاء ترجمة للمصطلحين اإلنكليزي والفرنسي 

connaissance[.)  ]لهذا المصطلح تتمثل في كونه أصبح معتمدًا من طرف لحظة الحاسمة في التأريخ الوجيز أن الو
ذلك الحين والمصطلح يتمتع بحظوة خصوصًا في وثائق هذه المنظمة منظمة االمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ومنذ 

، يطلق مجتمع المعرفة على جماعة من الناس تجمع بينهم إهتمامات فكرية أو مستوى المفهوموعلى [ 11.]وتقاريرها الدورية
إليه من معارف أدبية أو علمية أو سياسية موحدة، فيتكتلون في مجتمعات معرفية مصغرة، يجمعون فيها ما توصلوا 

نجازات  جمعهم لمعارف إهتماماتهم المشتركة، يضيفون المزيد إلى هذه المعرفة، وهكذا فإن  وخالل[ 11.]عمليةومعلومات وا 
 [ 1.[المعرفة هي الناتج العقلي والم جدي لعمليات اإلدراك والتعلم والتفكير في ذلك المجتمع

إستعمال المعرفة في تسيير أموره وفي إتخاذ القرارات السليمة والرشيدة، إّن مجتمع المعرفة هو ذلك المجتمع الذي يحسن 
وقد أفضت الثورة المعرفية إلى مجتمع المعرفة . وهو الذي ينتج المعلومة لمعرفة خلفيات وأبعاد األمور بمختلف أنواعها

ية وكفائتها ومعارفها ومهاراتها على المعارف كثروة أساسية، أي على خبرة الموارد البشر  –أساسًا  –الذي أصبح يعتمد 
جراء العمليات عليها ومشاركتها ويجعل من الممكن، لكل [  1.]كأساس للتنمية اإلنسانية الشاملة فهو يقوم بتوليد المعرفة وا 

ويراد اليوم من خالل المصطلح تقريب فهم [  1.]أفراد المجتمع إستخدامها للتحسين من حاالت أو ظروف المعيشة اإلنسانية
اد التغيرات الواسعة والعميقة التي طالت وتطال مختلف جوانب العالم المعاصر، حيث نجده يحيل الى مجتمع يفترض أبع

ما بأقل قدر ممكن من  أن يعم فيه اإلنتشار والتشارك والتبادل واإلستخدام الواسع للمعلومات وللمعرفة، إما مجانًا، وا 
االول الى إنجازات التكنولوجيات الجديدة المتطورة في ميادين المعلومات التكاليف، أما الفضل في ذلك فيعود في المقام 

نتاجها وتطويرها ونشرها  واإلتصاالت والمعلوميات واالنترنت والفضائيات، خصوصًا منها ما يتعلق بشروط إبتكار المعرفة وا 
ستخدامها في المجاالت المختلفة للتنمية البشرية  .يوضح المقومات األساسية العامة لمجتمع المعرفة (1) مخططوال[  1.]وا 

 (الباحثان:المصدر  / المقومات األساسية لمجتمع المعرفة   مخطط)
مشترك وهو المعرفة، ( غرض)مجموعة األفراد الذين يجمعهم إهتمام يستخدم لوصف عرفة نجد أن مصطلح مجتمع الم

ستخدامها بشكل واسع  جراء العمليات عليها واإلضافة فيعملون على جمع معارفهم الفردية وتشاركها وتبادلها وا  وا 

المستمرة لها، ليصلوا أخيرًا الى حسن إستخدام تلك المعارف في إتخاذ القرارات السليمة والرشيدة لتسيير أمور ذلك 
والمحافظة على  وبإنتظام ذلك المجتمع يبدأ شيوع قيم ومبادئ ومفاهيم عامة يلتزم بها األفراد لتحقيق. المجتمع اإلنساني

 .مجتمعلك الغاية ذ
القطب التكنولوجي : تتقاطع في مجتمع المعرفة ثالثة أقطاب تصنع أنماطها وغائيتها :أقطاب مجتمع المعرفة.2-1

ويتأسس مجتمع المعرفة ويعيد بناء ذاته، في ضوء . ، وهي تتقاطع بصورة تفاعليةوالقطب االقتصادي والقطب المجتمعي
وهو يبني . المتغير التكنولوجي بآلياته ووسائطه المختلفة وبأنماط سرعته، وقدرته على ارتياد أمكنة وفضاءات ال حدود لها

تتحكم فيه شبكات المؤسسات العابرة في اآلن نفسه المالمح الكبرى لالقتصاد الجديد الذي يتخذ شكل لولب متصاعد 
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وتسنده المعرفة الجديدة المستفادة من الخبرة والذكاء االنسانيين، أما . للقارات، والمولدة للخيرات والمنافع والخدمات الجديدة
ة جديدة، الضلع الثالث لمجتمع المعرفة فيتمثل في النموذج الجديد للمستهلك في داخل المجتمع، والذي يتميز بانماط سلوكي

فلتأطير مجتمع المعرفة نجد أننا أمام عدة حدود ترتبط بمفردات مفهوم المجتمع [ 16.]وأنماط ثقافية وتواصلية متعولمة
من خالل التكنولوجيا إلقتصاد والمحافظة على اإلجتماع ، ا(إجتماعه مع أفراد آخرين)العام هذه الحدود هي اإلنسان 

الى المعلومات التي تنقلها تلك التكنولوجيا وحرية تعبير اإلنسان عن نفسه، وتنميته المعاصرة والتي تتطلب نفاذ الجميع 
ولكون اإلنسان هو اللبنة األولى فلمجتمع المعرفة صفات يتطلبها من الفرد لينخرط بكفاءه . واستقالليته ضمن المجموعة

 .في فعالياته
يضع اإلنسان كفاعل أساسي، إذ هو معين اإلبداع الفكري " ّن مجتمع المعرفة إ :صفات الفرد في مجتمع المعرفة.2-2

من خالل " والمعرفي والمادي، كما أنه الغاية المرجوة من التنمية البشرية كعضو فاعل يؤثر ويتأثر ويبدع لنفسه ولغيره 
لى وفرة الموارد الطبيعية ال تعتمد أساسا ع"المعادلة االقتصادية الجديدة  وهكذا يتبين أنّ . شبكات التبادل والتخاطب والتفاعل

إذ يجب على  [17".]وال على وفرة الموارد المالية، بل على المعرفة والكفاءات والمهارات، أي على العلم واالبتكار والتجديد
كل فرد في مجتمع المعارف، أن يستطيع تعلم التحرك بسهولة في فيض المعلومات الذي يغرقنا وتنمية قدرات معرفية وفكر 

ستقوم القيم والممارسات االبداعية واالبتكارية، في حيث  ] 1[.وتلك التي ليست كذلك( المفيدة)ة ز بين المعلومنقدي ليمي
مجتمعات المعرفة، بدور هام حتى ولو كانت عن طريق قدرتها في إعادة النظر باالنماط الموجودة لالستجابة بصفة أفضل 

تكار الى النهوض بعمليات تعاون من نموذج جديد ظهرت مثمرة بصورة كما ويقود االبداع واالب. لحاجات المجتمع الجديدة
القادر على تنمية موارده الذهنية، وتوظيف المعرفة القائمة ( األعقل)من نصيب  مجتمع المعرفة البقاء فيإن  [ 1.]خاصة

القادر ( االبدع)بالفعل لحل مشكالته وتحقيق غاياته، ويمضي مسلسل الداروينيات ليبلغ ذروته إذا يصبح البقاء من نصيب 
البداع في عصر المعلومات لم يعد على ابتكار معارف جديدة، أو إعادة صياغة معارف قديمة في صور غير مألوفة، فا

مقصورًا على البناء من العدم فكثيرًا ما يكون االبداع وليد اعادة تنظيم المعلومات وتوظيف المعرفة بصورة مبتكرة، ان هذه 
 بصورة لم تعهدها البشرية النزعة االبتكارية ذات التمركز المعلوماتي قد فتحت الباب على مصراعيه أمام ممارسة االبداع

لومات ، خصوصًا بعد ان أتاحت االنترنت فرصًا ال حصر لها إلقامة حوار خالق بين االنسان وكم هائل من المعمن قبل
تضمن لإلنسان الفرد  ترابطةلذا يفرض اإلنتماء لمجتمع المعرفة سلسلة من الصفات الم1 ] ].شديدة التنوع دائم التجدد

 :اآلتي( 2)تلخيصها في الجدول يمكن أخذ دور في ذلك المجتمع و البقاء و 
 (الباحثان:المصدر / المعرفة البقاء وأخذ دور في مجتمع تضمن لإلنسانالتي  ترابطةالصفات الميوضح   جدول)

 صفات الفرد في مجتمع المعرفة

 .هو معين االبداع الفكري والمعرفي والمادي
 وتنمية قدرات معرفية وفكر نقدييستطيع تعلم التحرك بسهولة في فيض المعلومات الذي يغرقنا 
 .يؤثر ويتأثر ويبدع لنفسه ولغيره

 .المعرفة والكفاءة والمهارة التي يمتلكها هي أساس االقتصاد الجديد
 .مجتمع المعرفة يعتمد على القيم التي يحملها االفراد، وممارساتهم االبداعية االبتكارية

 .القادر على تنمية موارده الذهنية( االعقل)البقاء في مجتمع المعرفة من نصيب 
 .القادر على ابتكار معارف جديدة( االبدع)البقاء في مجتمع المعرفة من نصيب 

 .االمكانية الذهنية والوجدانية والبدنية
متالك المهارات التي تتطلبها اإلفكار المبتكرة  القدرة على اإلبتكار وا 

 .ل للتغيير وتعديل اإلمكانات وأنماط العمل والتنظيم اإلجتماعيان يكون متعلم طيله حياته قاب
إن التأكيد على حرية التعبير يعني التأكيد على  :طبيعة العالقة بين األفراد والفرق االجتماعية في مجتمعات المعرفة.2-3

من دون حرية . روح االنفتاح والحوار التي يجب ان تكون في العالقات بين االفراد والفرق االجتماعية في مجتمعات المعرفة
من دون حرية  .فحرية التعبير هي ضمان حيوية الروابط التي تربط أفراد مجتمع ما. التعبير ليس هنالك تبادل وال نقاش عام
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يجب على مجتمع  [1 .]التعبير قد تكون هنالك معرفة ولكن لن يكون هنالك مجتمع معرفة، وال تشارك في هذه المعرفة
سواء حيال األجيال الحاضرة أم  ،المعرفة ان يتمكن من دمج كل فرد من أعضاءه والنهوض بأشكال جديدة من التضامن

امة ينبغي أن الك مستبعدون في مجتمعات المعرفة، طالما كانت المعرفة ملكية عيجب أن ال يكون هن. األجيال المستقبلية
إن مجتمع المعرفة يعزز حقوق اإلنسان ويوفر وصول متساوي، شامل وعالمي للمعرفة المنتجة،  ]  [.تكون متاحة لكل فرد

 Cultural)التنوع الثقافي :أربعة مبادئ ضرورية لتطوير مجتمعات المعرفة وهي( UNESCO)وقد حدد تقرير اليونسكو 

diversity) ،الحصول المتساوي على التعليمو (Cultural diversity) ،وصول الجميع للمعلومات و(Universal 

access to information) ، حرية التعبيروأخيرًا (Freedom of expression).[  ] 
الثورة الصناعية الثالثة الموسومة برز مفهوم مجتمع المعرفة مع  :تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ومجتمع المعرفة.2-4

بالثورة المعلوماتية، وتتميز هذه الثورة بإقترانها بظهور التكنولوجيات الجديدة للمعلومات واإلتصاالت، التي تسهم حاليًا بوتيرة 
لوجيات الجديدة التي تسهم في والذي يرتكز على التكنو ( إقتصاد المعلومات والمعرفة)سريعة في وضع أسس ومعالم 

عمليات ترميز وتركيب وتخزين ونقل وتطوير المعارف والمعلومات المختلفة، وكذلك على االستثمارات الكبيرة في ميادين 
البحث العلمي والتربية والتعليم، وفي نهاية المطاف على اإلدارة الرشيدة القادرة على التدبير الجيد للموارد الطبيعية 

 بفضل التكنولوجيات الحديثة، لم يعد ضرورياً  :واألمر الذي جد حديثًا في مجتمعات المعرفة الحالية هو أنه[   ].والبشرية
المزيد والمزيد من اإلمكانيات لتقاسم المعرفة  تسمح التكنولوجيا المتاحة حالياً حيث  ،بالتواجد في نفس المكان الجغرافيالتقيد 

رفع بشكل كبير قدرة العالم في خلق  [i](ICT)تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت  إن النمو في ]  .]وحفظها واستعادته
ن ظهور األنترنت ساعد على إيصال كميات معلومات ( raw data)البيانات المجردة  عالوة على زيادة سرعة إنتاجها، وا 

ن ثورة األنترنت قدمت لالفراد أدوات لالرتباط مع بعضهم حول العالم، عالوة على كونهم  غير مسموعة لكافة األشخاص، وا 
ن االبتكارات . مستخدمين للمحتوى المعلوماتي ومنتجين له لألفراد فرص التواصل في أي مكان وأي زمان  توفر  الرقميةوا 
لها االمكانية في تحويل ( ICT)إن أدوات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت . في حالة توفر تلك التكنولوجيات المستحدثة

اة إن دور مجتمع المعرفة في الحي[ 6 .]التعليم التدريب والتوظيف والنفاذ الى مصادر إدامة الحياة لكل أعضاء المجتمع
مع العلوم المعرفية فإن المجتمع الحديث سيصل مستويات . المعاصرة يعتمد على مستوى التطور الجديد للعلم والتكنولوجيا

عطاء الفرص للعامة، لالستفادة القصوى من تطور مجتمع المعرفة  [7 .]أساسية، وا 
 

صورتها على ممارسة العمارة بصفتها تتجسد طروحات مجتمع المعرفة السابقة وتنعكس  :مجتمع المعرفة في العمارة. 
فعالية إنسانية أساسية ينتج عنها فضاءات تحوي اإلنسان فيزيائيًا وصور تخاطب عقله لتكون النتيجة تلبية لحاجاته المادية 

سيس هندسة العمارة للتأ من الدراسات التي تناولت مفهوم مجتمع المعرفة في الجمالية، وهنا يستعرض البحث عدداً والرمزية و 
 :لإلطار النظري الخاص بالبحث

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

فالمصمم من الناحية المثالية هو  عمارة،مجتمع المعرفة من خالل أدبيات هندسة ال تناقش الدراسة دور تجربة التصميم في
. الذي يجب ان يعيد النظر باستمرار ويتعاون مع مستخدمي البيئة من أجل صنع المعنى وتوفير استخدام أفضل للفضاء

المعماريين يعملون بصورة منفصلة عن زبائنهم وبذلك فمن و المعماري، المهندس في العمارة فإن المصمم في الغالب هو و 
 وفي الفضاءات الخاصة(. أو مستخدمة بطريقة غير كفوءة)الفضاءات التي يصممونها غير مستخدمة  الممكن أن تكون

( computer programming)مجئ تكنولوجيات التعليم، أصبح المصمم هو مبرمج الحاسوب  دالتعليم وبالتحديد عنب
والتكنولوجيا  صبح ينظر للتصميم المعماريوكنتيجة لذلك، أ .العمارة والتصميموالذي يمتلك معرفة قليلة او معدومة عن 

                                                           
i
 ICT  هو مختصر لـ :Information and communications technology 
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وعندما حاول المطورون تحقيق التكامل بين التكنولوجيا وقاعة التعليم . كتخصصين منفصلين في العقد الماضي
(classroom ) ً(البيداغوجيا)مع  فإن التكنولوجيا لم تمتزج دائماii ل في القاعة وبذلك فإن تصميم تلك القاعة يتعرض للتعدي

في هذه الدراسة يعمل الباحث على مناقشة الطرق التي يمكن من خاللها تجاوز تلك و  .لمالئمة التكنولوجيا المستخدمة
الحواجز من خالل توفر ملخص عن التوصيات في التصميم من خالل االدبيات المعمارية والتعليمية، وتوضح كذلك 

معات التأريخية مما يمكن من رؤية امكانات تكنولوجيا التصميم االرتباط بين التصميم المعماري والديمقراطية في المجت
 .في المستقبل( co-designing web technology)المشترك 

لتحقيق مبدأ التصميم من قبل المستخدمين وألجل  تدعو الدراسة لمشاركة كل األطراف في تصميم الفضاءات التعليمية،و 
ففريق التصميم يتألف من  ء المعرفية،خالل عمليات البنا( designed by the users for the users)المستخدمين 
الفضاء والتكنولوجيا التي تلبي حاجاتهم،  ممبرمجي الكومبيوتر، والطلبة، والذين يشتركون في تصميو الباحثين، و المعلمين، 

ن منهج التصميم المشترك، إ. ومن واجب مبرمجي الكومبيوتر إنشاء تلك البيئة تقنيًا والتي اشترك الجميع في تصميمها
عادة التظر في تطوير  يضع السيطرة والمسؤولية في يد المستخدمين والمرونة في التكنولوجيا تسمح باستمرارية تحسين وا 

محاوالت لنقل التجربة الى تنظيم الحياة الواقعية من أجل "ومن خالل نظرة لتجربة التصميم كـــ(. software)البرامج 
عن  استخدام رؤية تصميمية مرنة بدالً من األفضل ( Collins 1998)وطبقًا لـ" عمله خالل التطبيقإكتشاف مايمكن 
توصي الدراسة باإلعتماد و . التركيز على التفاعل االجتماعي في مقابل المشاركة في العزل االجتماعيو  االجراءات الثابتة،

 decentralizing the user-design( )الالمركزية عملية تصميم المستخدمين)لصالح  على أدبيات العمارة بالتوجه

process ) وتطبيق(مستوى صناعة قرار محلية( )local- level decision making) ،وتؤشر الدراسة الى  في العمارة
غير فعال هو ( ideal group design approach)االسباب الرئيسية لكون منهج التصميم الجماعي المثالي  أن أحد

اصل المستمر بين ب المعماريين بتخصصات متعددة، والنقص في المؤسسات وبالتحديد التصميم لتحسين التو لنقص تدري
تقاطع الثقافات في تدريس التطبيق، فإن تدريب المعماريين بحاجة الى مناهج تقاطع التخصصات او  فخلى. المعماريين

 .لتفكير بخصوص الماضي بنفس اهمية الحاضروالحاجة الى تحسين الفضاء الخاص بالتفسير والنقاش وا العمارة
ية التعديل للتغيرات خالل الوقت، ن التصميم الناجح هو الذي يمتاز بالمرونة وقابلاءات التعليمية، تقترح الدراسة، أفي الفض

حياء وظائف الفضاءات السابقة لتلبي م كيف بإمكاننا خلق فضاءات جديدةلذلك فالتصميم مهم لتعل  .تخدمينالمس حاجاتة وا 
وضرورة  ن المعنى أهم كثيرًا من الجمال،يتمثل بأعند تصميم الفضاءات التعليمية، ًا مهم اً اعتبار  وأخيرًا تؤشر الدراسة 

اإلنشغال بالناس أكثر من المباني نفسها، زيادة على اإلهتمام بالجوهر والمضمون على حساب الشكل، وبالقضايا 
 [   ].االجتماعية واالقتصادية على حساب الحقائق الفيزيائية

 
 

                                                           
ii ختص بالبحث في المبادئ والتقنيات التي وت تستعير مفاهيمها من علم النفس واإلجتماعوالتي  تطبيقية للتربية النظرية ال: البيتاغوجيا

 . القيام بمهمته يبنى عليها النشاط التربوي، وتهدف إلى البحث عن أحسن الطرق وأحدث األساليب التي تسهل للمربي
   tiaret.com/node/9064-http://www.de/المصدر

 

http://www.de-tiaret.com/node/9064
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 :(society computational design: design in the age of knowledge)الموسومة  (Nadin, Mihai)دراسة.3-2

ن الوسائل والطرق السابقة المتعلقة بالمعرفة، أ تشير الدراسة الى  ن المعرفة أصبحت تعتمد على الحاسوبية بازدياد، وا 
حيث . كاالكتساب والحيازة والتواصل والنقد قد استبدلت بمفاهيم التحقيق والبحث، النشر، التقييم من خالل الوسائل الرقمية

للمعرفة، والتي  المحفزةفقد سألوا االسئلة . ن العلماء السابقين قد مهدوا الطريق إلطار العمل الفكري لهذه التغيرات الجوهريةأ
علماء قد وفروا الجيل الالحق من الوفي مرحلة قريبة أخرى فإن . في مشاركتها الرغبةالكتساب المعرفة، و  الطريقعبدت 

تتسآءل و . اآلالت، لتصبح بعد ذلك جزء من حياتنا في صناعةالمجموعة التي ساهمت  لتأتي أخيراً االساسات العلمية 
 ماذا حصل للتصميم في سياق تلك التغيرات الهائلة؟: الدراسة

ن الحواسيب والتصميم مرتبطين بعالقة األدوات والمستخدمين، وفي مجتمعات التصميم فإن النقاش وتجيب الدراسة بأ
لقد   ؟أن يستبدل المصمم بواسطة الحاسوب؟ أو على األقل سيعوض الحاسوب عن القلم مستمر حول هل من الممكن

نما توسع أفق فعالياتهم االبداعية،  إكتشف المصممون بسعادة أن التكنولوجيا الرقمية ليست فقط أدوات لوظائف قديمة، وا 
وقد ساعدت التكنولوجيا على ظهور . قيةعالوة على دمج وتكامل االدوات التكنولوجية الجديدة بجهود المصممين التطبي

من خالل مكاتب التصميم االفتراضية، ( the new practice of communication design)مفهوم التصميم التواصلي
. ففي هذه الحالة فإن المصممين يصممون سياقهم التواصلي الجديد باالعتماد على التكنولوجيا والطرق التي تعمل بها

إن التصميم الحاسوبي . تبر عندما يتم تقييم العمل نفسهت تؤسس للعمل، وفي نفس الوقت فأنها تخفالحاسوبية أصبح
يعترف باالشتراك والتعامل بين األدوات والمستخدمين، وهو يهدف الى دفع هذه الشراكة نحو امكانيات جديدة، والتي تصبح 

أن تبقى كما هي اليوم، وسط إلعادة تمثيل ( computation)ولتحقيق ذلك ال يمكن  للحاسوبية . حقيقة من خالل التصميم
وتناقش الدراسة ضرورة تضمين النظرية  ظمة، بل يجب ان تشارك في التصميمالمتغيرات المنتظمة وحتى غير المنت

للغة للمتغيرات الجديدة في الفكر االجتماعي واالقتصادي وأهمية اللغة المشتركة في صياغة تلك النظريات وبأستخدام تلك ا
ثقافية والرمزية أكثر من حديثهم عن القضايا الو الراحة في االستخدام، زبائن المستقبل عن  ثون الىدفإن المصممين يتح

وتشير الدراسة الى أن التصميم الحاسوبي يعني، تصميم فعاليات توجه بواسطة قوى تجعل التصميم ممكننًا . التصميم نفسه
 .تقييم الحاجات، تقييم االمكانيات والوسائل من أجل تجسيد الشخصية االنسانية وضروريًا في المقام األول، من خالل

مثل هذه القضايا فإن من الممكن تنفيذها من غير االعتماد على الكومبيوتر،  التي بعض قضايا التصميم على الرغم منو 
ؤطر يعوض التصميم، ولكني يكمل ويليست هي موضوع التصميم الحاسوبي، وفي نهاية األمر فإن التصميم الحاسوبي ال 

ن المصممين من الوصول الى مستوى في التقييم ليس من ن التصميم الحاسوبي يمكّ التصميم بسياق براغماتي جديد، حيث أ
وبدال عند توظيف عمال ماهرين كما يفعل المصممين والمعماريين،  ة سابقة،كيانيممكن الوصول اليه مع أي ورشة ميكال

فالتصميم  ة مجسمة،لألشكال في الحقيقة االفتراضية أو بطريقة فيزيائي( remote prototyping)ن بعد فإن النمذجة ع
 [  ].وأجهزتها واألدوات من الممكن ان ترتبط بواسطة الشبكات

 

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

المعرفة هي سلعة المكتبات، وبذلك فمبنى المكتبة يجذب منتجي وطالبي تلك المعرفة، ولكي ينجو  الى أنتشير الدراسة 
وتتسآءل  . التامبنى المكتبة يجب أن يكون التصميم واعي ومتقبل للتغيرات والتأثيرات في عصر المعلوماتية واالتص

جل تحمل الخذها بنظر االعتبار من أ لمبنى المكتبة لفكريةالبنية الفيزيائية وا هتحتاج الذي موقعالشكل أو ال الدراسة عن
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مكتبة ) :ولإلجابة عن ذلك تناقش الدراسة مشروع. تشكل عالم المجتمع الخاص والعام تلك التغيرات في بنية البيانات التي
 the)قبل المكتبة العامة في هولندا منتم تنظيمه ( جماعي)هو مشروع تعاوني و  ،(عمارة المعرفة -المستقبل العامة

Netherlands public library ) بالتعاون مع(the Netherlands architecture institute NAI .) وذلك بغية
هو التأسيس لمجموعة من االمكانات الجديدة والتي من الممكن استخدامها كأطر و من الدراسة  الوصول الى الهدف الرئيس

تشير الدراسة الى أن كل مصمم يحمل معه خلفية خاصه و  .اريين عند تصميمهم للمكتبات في المستقبلأو نقاط بداية للمعم
والتي تزيد من  ماعي، والتصميم الحضري والمعماري،التصميم االجتو به عن المنتجات الثقافية كالفن واالفالم المعاصرة، 

ومن الضروري . بة، أو كيف من الممكن ان يكون المبنىالتحديات عن طبيعة االفكار التي تحدد، كيف سيكون مبنى المكت
إسناد ذلك الفكر المستقبلي بواسطة أسس نظرية تتمثل بأفكار عن جمع المعرفة، أفكار عن الفضاء العام والعالقة بين 

و الحال وكما ه. ورؤى عن إدارة االنتاج والتلقي( cultural society)والمجتمع الثقافي( new media)الوسائط الجديدة 
 . في اي تجارة يجب ان يستوعب مبنى المكتبة والمكتبة العامة بالتحديد التغيرات الجارية على الطلب والعرض لمنتجاتها

وفي العصر الذي اصبحت فيه المعلومات واالتصاالت ذات تأثير وافر وغزير فأن الحدود بين منتج وطالب المعلومات 
يمثل نمط خاص به في القرن التاسع عشر والعشرين، في  المكتبة مبنىبعد أن كان أصبحت غير واضحة بشكل متزايد، 

بيئة اكاديمية وكادر متخصص، ومبنى المكتبة يمتلك تأريخ غني في كونه عنصر مهم في ت ويوفر كونه يجمع المعلوما
والتطوير لتحسين صورة مدنهم  الفضاء العام المكون للنسيج الحضري، وكمبنى مستقل فهو وجهة ثابتة للحكومات لإلهتمام

االتساع المتنامي للمدن فإن الكثير من المكتبات وسعت وجودها الفيزيائي بواسطة توفير مواقع  وفي سياق. أمام العالم
ن االبعاد التي توفرها تلك الوسائط، حولت جدران المكتبة الى عناصر  التصفح، االسترجاع التفاعلي، والوسائط الجديدة، وا 

قط، فالمبنى نفسه من الضروري أن يبقى موقعًا عامًا مهمًا لجمع وتعلم المعلومات، ويأخذ بنظر االعتبار كون شكلية ف
وهذا ما ياخذ مبنى المكتبة الى عالم جديد من الفضاء العام، ناتج عن . المعرفة أخذت باالتساع خلف تلك الحدود الفيزيائية

تشير الدراسة . كل المجاالت وري العمل على تنمية العمليات المعلوماتية فيالوفرة الطوبائية للمعرفة مما يجعل من الضر 
ترابط الوجود الفيزيائي زيادة على أهمية . أهمية العالقة بين عملية إنتاج المعلومات مع مستوى تلقيها والتواصل معهاالى 

. امل مع قضايا المجال العام والخاصوالذي يتع( digital fourth dimension)مع التوسع الحاصل للبعد الرابع الرقمي
وهذا يمثل أهم القضايا التي يجب على المصم اخذها بنظر االعتبار عند تصميم المبنى، لضمان استمرارية مبنى المكتبة 

 [1 ].كتجارة، وأن يستمر بأخذ مككانه التأريخي في المستقبل
 :)Architecture for society of knowledge( ، الموسومة(Warsaw University of Technology)دراسة .3-4

ن مفهوم العمارة لمجتمع المعرفة، يركز على قضايا إجتماعية وثقافية، ويستفيد من التكنولوجيا الجديدة، تشير الدراسة الى أ
بتكار طرقيعمل المصمم فيه على استكشاف سبل الجديدة في التصميم حيث  تواصل وتصنيع تؤسس للمارسة العمارة في  وا 

ويتم التركيز على خلق الفضاءات التفاعلية، من خالل الوسائل الرقمية في التصميم، والنمذجة  ،القرن الحادي والعشرين
وقت فالمفهوم على اجندة في االستدامة، واالبنية الذكية، وفي نفس ال زيادةباآلالت المسيطر عليها بواسطة الكومبيوتر، 

ينعكس على أساسيات العمارة، التراث الثقافي، التأريخ والنماذج النظرية، القضايا االجتماعية والتعليم من خالل تفاعل 
العمارة في مجتمع المعرفة تتطلب تجهيز المعماريين الشباب الخبرات المطلوبة في المشاركة الفعالة . الفضاءات المعمارية
 ، زيادة(التعاوني)ميم والتصميم المشترك لمجتمع المعرفة، والتأويل أو الترجمة المبدعة لقضايا التصفي العمارة العالمية 

http://eng.pw.edu.pl/
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االبحاث المعمارية التي تستكشف تكنولوجيا ونظرية تصميم و على الخبرات المتخصصة والتعاونية لممارسة وتطبيق العمارة، 
من خالل ( advance visual communicatios)ي المتقدم التواصل البصر  :تتضمن وتطرح الدراسة عدة مفاهيم .جديدة

تحليل دور الرسالة البصرية في التصميم النهائي وبكل مرحلة من مراحل التصميم فالرسالة البصرية في العمارة تمثل أداة 
بين الرسالة هي العالقة و في العمارة ( image interpretation)تأويل الصورة و  يمية مرة وأداة تواصلية مرة أخرى،تصم

. ثنائية االبعاد والفضاء ثالثي االبعاد، وللرسالة ثنائية االبعاد دور على مر العصور في أعمال المصممين المعماريين
الصورة المستوية كقاعدة الكتساب و القضايا التقنية والهندسية لتفسير الصورة، و ويتضمن التاويل دراسة الصورة كرسالة، 

العمليات المعلوماتية في العمارة و  .الطرق واالمكانيات، والتطبيق العمليف المقاييس، و مختلالمعلومات المكانية ب
(information processes in architecture ) عادة تفسير و معالجة المعلومات حول الفضاء المعماري، المتمثلة ب ا 

ومن الضروري زيادة الوعي بتلك . العمارةتمثل المفاتيح االساسية خلف خلق العمل في حيث االشكال، وتركيب التصميم 
االسناد وأن . لوصف أهداف وطرق التحول( منطقية)ة فلسفية دفي تطبيق العمارة فأن هذا يعني الحاجة الى قاع. العمليات

 وعمليات االظهار،( cad)التكنولوجي للعمليات العقلية في تلك المراحل من الممكن أن يتضمن تطبيقات االتمتة المكانية 
دارة المعرفة في العمارة و  ،(algorithmic automating) خاصة االتمتة الحسابية  knowledge management in)ا 

architecture ) قتصادياً  ، نفسياً فلسفياً )ويتضمن ذلك االساسيات في نظرية المعلومات وقضايا الفكرة من وراء المعرفة ( وا 
 [1 ].كقضايا أساسية في ادارة المعرفة المعمارية

وبعدما تقدم من عرض للدراسات والقضايا المعمارية التي تناولتها بالبحث، يعمل البحث الحالي على موضعة مفردات 
، والتي تناولت العامة لمفردات رئيسية وتفصيلية تم طرحها في القاعدة المعرفيةمعاصرة تلك القضايا كتجليات معمارية 

 .فراده وفرقه اإلجتماعية الفاعلةعلى طبيعة العالقات بين أ أقطاب مجتمع المعرفة وصفات الفرد فيه زيادة
العامة  من الطروحات ةالمستخلص همفرداتتم صياغة اإلطار النظري و  :اإلطار النظري لمجتمع المعرفة في العمارة. 

لمعرفة مرة تعلق بفرد مجتمع المجتمع المعرفة في العمارة وبما ي معاصرة والدراسات المتخصصة إلعطاء صورة تأسيسية
 :اآلتي ( ) وبالمجموع مرة ثانية ويمكن توضيحه بالجدول

 (الباحثان: المصدر/ المعاصرة مفردات اإلطار النظري لمجتمع المعرفة في العمارة  جدول )

 
 المفردات
 الرئيسية

 المعاصرة العمارة حقل تجلياتها في المفردات التفصيلية

على 
مستوى 

 الفرد

 اإلبتكار

 .معارف جديدة -
 .فكري ومعرفي ومادي -
 .له ولغيره -
صياغة معارف قديمة في صور غير  -

 .مألوفة

التكنولوجيا الرقمية توسع أفق فعاليات -
 .المعماريين اإلبتكارية

 الفكر النقدي
التحرك بسهولة في فيض المعلومات 

 .المتوفرة

 .تقييم الحاجات اإلنسانية-
تجسيد تقييم اإلمكانيات والوسائل من أجل -

 .الشخصية اإلنسانية في العمارة

 أخالقية، إجتماعية امتالك القيم
 .اإلهتمام باإلنسان أكثر من المباني نفسها-
اإلهتمام بالجوهر والمضمون عالوة على  -

 .الشكل المعماري

متالك إ
 المهارات

 ة ينذهنية، وجدانية، بد
إكتشاف سبل جديدة في التصميم المعماري -

تواصل وتصنيع تؤسس وإبتكار طرق 
 .لممارسة العمارة

التصميم الناجح يمتاز بالمرونة وقابلية - .التعلم طيلة الحياةالقابلية على 
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التغيير وتعديل 
 االمكانيات

 .التعديل للتغيرات خالل الوقت
التصميم الواعي ومتقبل لمتغيرات وتأثيرات -

 .عصر المعلوماتية واإلتصاالت
 

على 
مستوى 
 المجموع

التنوع )اإلنفتاح 
 (الثقافي

 .حوار، دمج كل األفراد

رؤية تصميمية مرنة بدالً عن اإلجراءات -
 .الثابتة

التركيز على التفاعل اإلجتماعي ممقابل -
 .العزل اإلجتماعي

 .التصميم التواصلي-

 .عدم إستبعاد أي فرد حرية التعبير
التصميم )مشاركة كل األطراف في التصميم -

 (.المشترك

وصول شامل 
 للمعرفة

المزيد من تقاسم المعرفة وحفظها 
 .واستعادتها

الحدود بين منتج المعرفة وطالبها أصبحت -
 .غير واضحة بشكل متزايد

 .جدران المباني تحولت لعناصر شكلية فقط-

الحصول 
المتساوي على 

 التعليم
 .مواكبة التطور الجديد للعلم والتكنولوجيا

توفير المعرفة عن توسع الوجود الفيزيائي و
طريق مواقع التواصل واالسترجاع التفاعلي 

 .والوسائط الجديدة

 
تعاقبت وتعددت المجتمعات اإلنسانية منذ  :منتخبة على نماذج مجتمعية تأريخية اإلطار النظري فرداتمتطبيق  . 

الزمني الذي يجمع أفراد كل مجتمع، ليصطبغ أولئك االفراد  تعتمد على الموضع الجغرافي واإلطارالخليقة، وهي في تمايزها 
مفردات مجتمع  وإلختبار .وبالتالي إجتماعهم بخصائص ناتجة عن إسقاطات مكانهم وزمانهم بتعدد المفردات والمؤثرات

مفهوم مجتمع المعرفة، بمجتمعات  إرتباط)والتأكد من صالحية فرضية البحث بـ المعرفة في عمائر تلك المجتمعات
نظمًا إلنتاج العمارة بصورة خاصة، وقد تم تحديث المفهوم ليتناسب مع و تأريخية سابقة، تمثل نظم إجتماعية عامة 

سابقة ويمكن تصنيفهما مكانيًا وزمنيًا، النموذج  ألزمانيعودان  إنتخاب نموذجين مجتمعيينم ت (.متطلبات العصر الحالية
( نقابات البنائينمجتمع )، والنموذج الثاني (القرن العشرين)في  (محلي)كمجتمع  (بغداد) في (مع اإلسطواتمجت)األول 
من  يتمتخص المجتمعين،  مهنية سرديات إنتخابومن ثم  ،(القرن الحادي عشر)في  (عالمي)كمجتمع  (إيطاليا)في 

الذي تم صياغته، وفي حالة تجليها في عمائر تلك  مفردات اإلطار النظري شاف ظهور أو عدم ظهوركستإخاللها 
يناقش البحث طبيعة ذلك الظهور ومقارنته بالطبيعة المعاصرة التي طرحتها الدراسات  المجتمعات وطبيعة ممارستهم للمهنة،

 .ويتم ذلك في فقرة اإلستنتاجات الالحقة لصياغة عبارات متسلسلة تمثل إضافة البحث المعرفية. المعمارية
سم المعمار أو إ، للداللة على الفارسية( أستاذ)، المحرفة من كلمة(سطةأ  )في تراثنا مفردة  يتداول :سطواتمجتمع اال .1- 

بان فترة البناء الكبرى في بالد الرافدين ثم إاسطوات البناء الى االف السنين، تعود اصول و  [  ].كل إنسان حاذق في حرفته
ن الغزاة االجانب كانوا أى الدوام وتشير مصادر عديدة الى عل ساسياً أقد لعب االسطوات دورًا ف. عباسيةالى الفترة ال الحقاً 

بان إستمر االسطوات في االزدهار ا  و  .شهر المعماريين وكبار معلمي البناءأهم لدى عودتهم من بالد الرافدين يأخذون مع
 [  ].نقطاع، كلما توجه بعضهم الى االختصاصإلعمارة الذي تنامت تعقيداته دون تقنوا فن اإالحكم العثماني وكلما 

حيث يصفهم كل من محمد مكية ورفعة الجادرجي ( االسطوات)يظهر مجتمع عمال البناء في العراق وبغداد بالتحديد و 
خاصة بهم تعرف بمحلة ، يسكنون في محلة (االسطوات) نيهؤالء المعماري كان: يقول الدكتور مكية .ومعاذ اآللوسي

شرقًا ومحلة القشلة، يتميزون بالتزامهم باللباس  (المجاورة لجامع الخلفاء محلة صبابيغ اآلل) الهيتاويين، وهي إمتداد لمحلتنا
على أكتافهم، ولهذا التصرف ( الكوفية)البغدادي العريق، المتكون من الصاية والجراوية، وما يميزهم أكثر وضع الجماغ 

يتوارثها االبناء عن  ما ، غالباالبغدادي ياتي الخلفات بعد األسطوات درجة، ومهنة العمرانحيث عروفة، دالالت م
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ورثنا نحن المعماريين عن االسطوات العراقيين، وقبلهم عن أسطوات أننا : ويشير المعمار معاذ اآللوسي الى  ]  ].اآلباء
خبرتهم في . البناء بالطابوق من اليهود قبل هجرتهم تراثًا ثرًا كان بمثابة الزاد لنا، ألهمنا وحفزنا على االستزادة والتطوير

الء االسطوات مكانتهم وأصالتهم التي كانت لهؤ فقد . ال تقبل بالنشازو صناعة البناء كانت متوارثة، لها أصولها ونهجها، 
يقول أوسكار رويتر ، بأن و  [  .]حافظوا عليها بالعمل النزيه المتواصل، مع أحترام كبير للذات والتمسك بالمعرفة المتوارثة

الذين  يعود الى إتصاالته مع معلمي البناء المحليين( البيت العراقي في بغداد ومدن عراقية أخرى)جزء كبير من مواد كتابه 
ويخص منهم بالذكر  مه العديد من المخططات النموذجية،ول البناء شفويًا وخطيًا وبتسليحقدموا له معارفهم وآراءهم 

تصفوا بحذقهم وموسوعيتهم إوقد  [6 ].أمين وعبود من الحلة والمعلم األسطة حجي عباس من كربالء( األسطوات)المعلمين 
ستثمار المساحات المعمارية بمنتهى الرهافة والدقة، ويتمتعون بحس  إنساني وشعور جمالي بالعمارة والفنون ومواد البناء وا 

فهم األعرف باألعراف اإلجتماعية وحدود الجوار وتحاشي التطاول  ،ووعي إجتماعي، يجعلهم موقع قدوة ومحط إحترام
 [7 ].ف، وممارسة المكارم والتكافل بين طبقات الناس، تابعين لضمائرهم دون سلطة الدولة والمحتسبواإلطاللة والتكش

نتاج إكانت الممارسة الحرفية، في مختلف مجاالت  :ويضيف رفعت الجادرجي في كتابه اإلخيضر والقصر البلوري
أي حصر االنتاج والمعرفة المقتضاة بهذا  -صنيع، من عمارة ونجارة وفخارة وغيرها، تتم عن طريق التنظيم الحرفيتال

 .اإلبداع ،عائلة، أو طائفة أو نقابة، وخصوصًا فيما يتعلق بالتعرف على مكنة المهارة: الخصوص، بيد مجموعة مغلقة، أي
ارة، فالمعرفة كانت مقتصرة على المجموعة، تمامًا كالمهنيين اآلخرين، كرجال الدين والسياسة والحكام، ورجال الحرب والتج

أن المعرفة كانت تنقل شفهيًا من فرد الى فرد، أو أنها كانت تنتقل عن طريق : وغيرهم وأسباب ذلك كثيرة وربما أهمها
الكتابة اليدوية، وحتى في هذه الحالة فإنها مقيدة كذلك، ألنها معدة لفئة قليلة أو أنها ال تفهم اال من قبل هذه الفئة، الى أن 

. قل المعلومات، وبهذا أستجدت ظروف حرية نقل المعلومات من قيود الحصر الحرفي والطبقيدخلت الطباعة كواسطة لن
أو االحتفاظ بما لها من مقام إجتماعي أو منزلة طبقية /وحتى تتمكن مثل تلك الفئات المحترفة القروسطية من مجرد البقاء و

واعتبار كبيرين لدى االسطا، ذلك المجتمع يقدر  تقان الصنعة الى اعتزازإويدفع  [  .]جاهدت اال تفشي بأسرار مهنتها
للمنافسين، ولكنه يطلع ابناءه وافراد عائلته  مهنتهف اسرار ، ويعي االسطا قيمته وال يكشبالتالي سمعته كفاءته فتنتشر

بين افراد المقربين عليها، ولهذا السبب استمرت هذه المهارات المتقنة من جيل الى جيل إذ احيطت بكتمان شديد وانتقلت 
لكل تجديد بحذر بالغ، ثم يتبنى بعد فترة اختبار وكانت دقة العمل تستند الى تكرار  وكان ينظر اوالً . العائلة وحدهم

وهي التي كانت تجمع بين التراث والعالقة العائلية  –واستمرت هذه الطريقة في التعلم . المكتسبات التقليدية بمنتهى االتقان
ولعبت التأثيرات االوروبية  .وعمرت طويال في العراق، وغيرها من المجتمعات االسالمية –صا الضيقة وسر الصنعة خصو 

، وال سيما في الفنون و معماريةأي الطرز، استيراد عناصر تزيينية تحوالت ف: دورًا بارزًا في البناء التقليدي المحلي
را لسرعة التي سرعان ما تبناها االسطوات، نظ( الشيلمانات)وشهدت بداية القرن العشرين ادخال الجيزان الفوالذية  .التطبيقية

تى عصر الكهرباء واالثاث بشتى اشكاله، والمواقد الجدارية التي تعمل على الحطب، والحديد أتركيبها ولمتانتها، ثم 
كإمكانيات  وللمجموعسرديات تشير الى صفات لالفراد من نلحظ مما تقدم و [  ].المطروق والمشغول المستورد من اوروبا

وكأساليب في مجتمع االسطوات المتخصص في إنتاج العمارة المالئمة للمعطيات الزمانية والمكانية، وهي تقدم لنا الحالة 
 :وبعد إستعراض الحالة البحثية الثانية تي سيتم تسجيل نتائج إختبارها،البحثية االولى ال

التي ألفها البناؤون عندما تولوا بناء القالع والكاتدرائيات، ثم بدأت بعض النقابات  نشأت: مجتمع نقابات البنائين. 5-2
. عمليات البناءقبال عليها إثر التدهور في عدد أعضائها بسبب توقف خريين لتقوية اإلمحافل العاملين في قبول أعضاء ف

صرها الذهبي في القرون من العمال في حرفة البناء، وقد وصلت تلك الجمعيات الى ع لقد كان أعضاء الجمعيات
، وقد إعتاد عمال بناء هذه االبنية الخاصة على ائس والكاتدرائيات على نطاق واسعالوسطى، التي شهدت حركة تشييد الكن

كتمان أسرار مهنتهم وعدم قبول أحد من الدخالء فيها، حتى أن أسرار مهنتهم كانوا يتوارثونها جياًل بعد جيل، ولم يكونوا 
وكان أولئك العمال يقضون أوقات راحتهم في . اال للمتدربين معهم، وكانوا بطبيعة الحال من أبنائهم وأقاربهمليبيحوا بها 
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أماكن خاصة قريبة من مواقع العمل، سميت بالمحافل والتي كانت بمثابة نقابات مهنية، ومراكز اجتماعية في آن واحد، 
بساط البحث، ويناقشون األمور المتصلة بمهنتهم وأسرارها، وحماية حيث كانوا يتبادلون األخبار، ويطرحون مشاكلهم على 

هي تلك التجمعات  [1 .]ويقال إن هذا هو مرجع التأكيد على سرية ما يقال في المحافل وكتمانه. مصالحهم المشتركة
بشكل غير ن التدريب عولج مين الشباب الجدد، حيث أتخذوا المسؤولية لتدريب المصممنظمة طوعية للعاملين حيث إ

، وظهر قتصاديطفرة في حياة المدينة ونشاطها اإل، ظهرت الحادي عشر الميالدي خالل القرنو  .رسمي ربما بمعية العائلة
بشكل مواز لذلك األهتمام النقابات الحرفية  اد األيمان بالقوى الفردية ونمى، وز تجريبي محتشم بالعالم الفيزيائي إهتمام

المؤسسات التي كانت في البداية غير رسمية وتطوعية أصبحت  –الكليات  –الكولوجيا  -الجديدة ، وكسابقاتها فأن تلك 
 [1 ].من قبل السلطات البلدية المختلفةالحقًا منظمة بشكل أكبر 

يق األرباح واألهتمامات المشتركة، مثل تأمين المواد أجل تحقحيث تجمع العمال أصحاب نفس المهنة سويًة للسعي من 
هم ، واألهم من ذلك أنن بمراسيم حياتهم وعباداتهم سوية، وترى هؤالء يقومو التقاعد وتأمين األموال ألراملهم، وتوفير الخام

المنتج من قبل  ملهو إهتمامهم ومراقبتهم لنوعية العتلك السيطرة وكانت إحدى أشكال يسيطرون وينظمون مهنتهم 
والمتدرب  .، فأن النقابات بشكل طبيعي تأخذ على عاتقها تدريب الشبابنظيم نوعية العمل والمحافظة عليه، ولتأعضائهم

البناء بالحجارة أو كالهما ويعملون سوية مع البنائيين في و النجارة، و علم عادة في البداية حرفة البناء، من المعماريين يت
ات من خالل هالمهنة والتي بضمنها كيفية إستيالد أو تكوين المخطط والواج روفي نفس الوقت يتعلم أسرا. مشاريع حقيقية

العديد من تلك األسرار  [  ].كيفية تصميم تفاصيل إنشائية مهمة، وكيف يتم تصميم الواجهات. البارعةالمعالجات الهندسية 
إن المتدربين . والتي أنتجت وأظهرت نماذج محددة لتدريب جيد ها بالكتب وبوسائل محروسة جيدًا وبحذرتم نقلها وتدوين

بداعاتهم، كرسومل جيل يضيفون لهذا الكتاب الكثيرالمتميزين في ك ، وبهذه الطريقة فأن التقاليد ات تمثل تجاربهم وا 
نتقل البحث الى توضيح طبيعة وبعد إستعراض سرديات الحالة البحثية الثانية ي [  ].مية للنقابات قد تطورت عبرالتصمي

 :اآلتي( 4)تلك المجتمعات المنتخبة وكما موضح في الجدول  فيتجليات المفردات الرئيسية والتفصيلية 
 (الباحثان: المصدر/ النظري لمجتمع المعرفة في الحالتين البحثيتين المنتخبتيناإلطار  تجليات مفردات  جدول )

 
 المفردات
 الرئيسية

 البحثية األولى والثانية الحالتين تجلياتها في التفصيليةالمفردات 

على مستوى 
 الفرد

 اإلبتكار

 .معارف جديدة -
 .فكري ومعرفي ومادي -
 .له ولغيره -
صياغة معارف قديمة في صور غير  -

 .مألوفة

الفنية والمعمارية اإلعتماد على النماذج 
والنظر لكل جديد  المتوارثة ضمن العائلة

 .حتى يثبت كفائتهبحذر بالغ 

 الفكر النقدي
التحرك بسهولة في فيض المعلومات 

 .المتوفرة
مراقبة نوعية األعمال المنجزة واالهتمام 

 .بتنظيم المهنة والمحافظة عليها من التردي

 أخالقية، إجتماعية امتالك القيم
العمل النزيه، احترام الذات، التمتع بحس 
انساني، الشعور الجمالي والوعي 

 .االجتماعي

متالك إ
 المهارات

 ية نذهنية، وجدانية، بد
 الفنيةالمهنة، المعرفة  الحذق في ممارسة

، واستثمار المساحات والمعمارية الموسوعية
 .المعمارية بمنتهى الرهافة والدقة

القابلية على 
التغيير وتعديل 

 االمكانيات
 .التعلم طيلة الحياة

غيير حيث قابليات متواضعة في التعديل والت
ان دقة العمل تستند الى تكرار المكتسبات 

 .التقليدية بمنتهى اإلتقان

على مستوى 
 المجموع

اإلنفتاح 
التنوع )

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

 .العائلة أو نقابة ممارسة المهنة
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 (الثقافي

 .عدم إستبعاد أي فرد حرية التعبير
العائلة المهنية أو المحافل ضمن نطاق 

 .الخاصة بالمجتمعات التقليدية

وصول شامل 
 للمعرفة

المزيد من تقاسم المعرفة وحفظها 
 .واستعادتها

الكتمان الشديد للمعرفة ضمن العائلة ونقل 
 .المعرفة شفاهياً أو الكتابة اليدوية

الحصول 
المتساوي على 

 التعليم

مواكبة التطور الجديد للعلم 
 .والتكنولوجيا

 ،مغلقة مجموعة بيد والمعرفة اإلنتاج حصر
 .نقابة أو عائلةال

 

وأخيرًا بين الصور الثالثة ، صورة مجتمع المعرفة بمفرداته العامة، وصورة تجليات تلك المفردات في حقل العمارة 
لمنتخبة ينتقل البحث الى المعاصرة لطروحات مجتمع المعرفة، وصورة تجليات المفردات في المجتمعات التأريخية ا

 :المرحلة األخيرة في تحديد النتائج واالستنتاجات النهائية للبحث في الفقرة اآلتية
لمجتمع المعرفة في  النظري تأسيسة من االستنتاجات المرتبطة بالتوصل البحث الى مجموع :االستنتاجاتالنتائج و .6

إختبرها، وأخيرًا االستنتاج الخاص بفرضية البحث المحققه لهدفه في حل المشكلة المحددة  والنماذج المجتمعية التي العمارة
 :وتتلخص تلك االستنتاجات بـ .مسبقاً 

تحقيق وتعزيز التنمية  ،من تضمين خطابها لمفهوم مجتمع المعرفة العراقية تهدف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-
لبناء مجتمع المعرفة خارج ( العلمي والبشري)معات العراقية أواًل والدفع من خالل نتاجها المستدامة من خالل سياسات الجا

الجامعات، لتلبية حاجات المجتمع والسير بركب الحضارة العالمية كون المفهوم يتردد عالميًا، نظريًا وتطبيقيًا مما جعله هدفًا 
 .للبحث والتأسيس محلياً 

، فيعملون على جمع بالتحديد( المعرفة)مشترك وهو ( غرض)مجتمع المعرفة مجموعة األفراد الذين يجمعهم إهتمام  يمثل -
جراء العمليات عليها واإلضافة المستمرة لها، ليصلوا أخيرًا الى  ستخدامها بشكل واسع وا  معارفهم الفردية وتشاركها وتبادلها وا 

 .رارات السليمة والرشيدة لتسيير أمور ذلك المجتمع اإلنسانيحسن إستخدام تلك المعارف في إتخاذ الق
وفيها تصب الطروحات ( القطب المجتمعي، القطب التكنولوجي، القطب اإلقتصادي)لمجتمع المعرفة ثالث أقطاب -

طب فالفرد وصفاته المعرفية يقع ضمن القطب المجتمعي، وتكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات تقع ضمن الق ،التفصيلية
التكنولوجي، وتقع طبيعة العالقة بين األفراد والفرق اإلجتماعية في موقع وسطي رابط بين القطبين كونها تعتمد صفات الفرد 

وأخيرًا قيمة المعرفة الفردية المجتمعة تقع ضمن القطب اإلقتصادي . المعرفية واإلمكانات التي وفرتها التكنولوجيا بالضرورة
 .ةلتحقيق التنمية المستدام

 كيفية الدراسات المعمارية في سياق مجتمع المعرفة، يؤلف إطارًا يمكن من خالله النظر الىتحليل وتركيب طروحات  -
ذلك اإلطار يتألف من مفردات تسّقط على ترجمة الدعوات الواردة في خطاب وزارة التعليم العالي في حقل هندسة العمارة،  

قابلية التكنلوجيا على توسيع فعالياته اإلبتكارية، ) بـ :هر تجلياتها في العمارة للفردالفرد مرة وعلى المجتمع مرة أخرى، وتظ
إمتالكه الفكر النقدي لتقييم اإلمكانات والوسائل المعاصرة، إمتالكه القيم والمهارات التي تمكنه إنتاج نتاج معماري يمتاز 

التصميم التواصلي والرؤية التصميمية : )مستوى المجموع ، أما على(بالمرونة وقابلية التعديل والتقبل لمتغيرات العصر
الضمنية المرنة والمنطلقة من تفاعل ومشاركة كل أطرافها، عدم وضوح الحدود بين منتج المعرفة وطالبها وتوفير المعرفة 

  .(عن طريق مواقع التواصل والوسائط المعاصرة
االبتكارية وبالتحديد صياغة معارف جديدة أو صياغة القديمة بصيغ يؤشر البحث لدور التكنولوجيا في زيادة القدرات  -

من خالل إعتماد اإلسطوات  في العينتين المنتخبتين للتطبيق، اال أنها أقل ظهوراً  ،جديدة، ومع وجود قابليات اإلبتكار سابقاً 
دخال إود اإلبتكار بتلك الصورة هو ر وجتقانها بدقة، ولعل ما يؤشرثوها ممن سبقهم مع إوالبنائين على النماذج التي توا

 .وجعلوها مالئمة لطبيعة المباني التي سرعان ما تبناها االسطوات،( الشيلمانات)الفوالذية  الجسور
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إهتمامهم ومراقبتهم لنوعية العمل المنتج  من خالل أيضاً  بقابليات الفكر النقدية المنتخبة للتطبيق إمتازت تلك المجتمعات -
 .والزوال من التردي تنظيم نوعية العمل والمحافظة عليهو  ،من قبل أعضائهم

مكانتهم وأصالتهم التي  والبنائين مجموعة من القيم التي حرصوا على المحافظة عليها، من خالل كانت لهؤالء االسطوات -
إنساني وشعور بحس  التمتع. لذات والتمسك بالمعرفة المتوارثةحافظوا عليها بالعمل النزيه المتواصل، مع أحترام كبير ل

متالكهم لتلك القيم والمحافظة عليها جعلهم . جمالي ووعي إجتماعي األعراف اإلجتماعية وحدود الجوار على دراية بكافة وا 
وتحاشي التطاول واإلطاللة والتكشف، وممارسة المكارم والتكافل بين طبقات الناس، تابعين لضمائرهم دون سلطة الدولة 

  .قق كفاءة الفرد ضمن النظام المعرفي الكليوهو ما يح .والمحتسب
الزمة إلنتاج مباني تلبي الحاجات النفعية والرمزية والجمالية، وهم بذلك الإمتاز اإلسطوات والبنائين بإمتالكهم المهارات  -

بحذقهم إتصفوا فقد  .قد تركوا مباني كانت ملهمة لألجيال الالحقة حتى مع محاوالت التحديث الملحوظة في العمارة
ستثمار المساحات   .المعمارية بمنتهى الرهافة والدقةوموسوعيتهم بالعمارة والفنون ومواد البناء وا 

لكل تجديد  ونينظر  واكان اطهم البنائية فقدنماضعة في التغيير والتعديل على أقابليات متو  اإلسطوات والبنائينى لدتظهر  -
 .إعتماده في حالة الحاجة الماسة الي وبما تمليه الشروط النفعية والرمزية والجمالية أواًل واخيرًا يتم م إختبارهر بالغ، ثم يتبحذ

 .وكانت دقة العمل تستند الى تكرار المكتسبات التقليدية بمنتهى االتقان
والتنوع الثقافي تصاالت من أبعاد تواصلية، فاالنفتاح جيا المعلومات واإلو لالتكنولوجيا وبالتحديد تكنكان من نتاج ما احدثته -

أما في مجتمع المعرفة المعاصر فإن االنفتاح أصبح على ( اإلقليم، المدينة، القرية)كان مقتصرًا على الحضور المكاني 
  .مما أكسب المعمار كم هائل من المعارف ينتخب منها ما يناسب مجتمعه المحلي ع الحضارات والمجتمعات اإلنسانيةجمي
بحرية التعبير ضمن نطاق من تجمعهم الصفة التي إجتمعوا  (المنتخبة للتطبيق)تقليدية السابقة ال إمتازت تلك المجتمعات-

يتبادلون األخبار،  فقد كانوا. على أساسها، وتقل أو تنعدم تلك الحرية عند التعامل مع أفراد خارج نطاق تلك المجتمعات
ضمن  سرارها، وحماية مصالحهم المشتركةهنتهم وأويطرحون مشاكلهم على بساط البحث، ويناقشون األمور المتصلة بم

 .المحافل الخاصة بهم فقطحدود جلساتهم في المقاهي أو 
في مفردتي  (اإلسطوات والبنائين) تظهر التمايزات بين طروحات مجتمع المعرفة المعاصر وتلك المجتمعات التقليدية -

عائلة، : بيد مجموعة مغلقة، أيج والمعرفة حصر االنتا يثالوصول الشامل للمعلومات والحصول المتساوي على التعليم، ح
. فالمعرفة كانت مقتصرة على المجموعة .اإلبداع ،نة المهارةك  أو طائفة أو نقابة، وخصوصًا فيما يتعلق بالتعرف على م  

جيل إذ احيطت بكتمان يطلع ابناءه وافراد عائلته المقربين عليها، ولهذا السبب استمرت هذه المهارات المتقنة من جيل الى 
تنقل شفهيًا من فرد الى فرد، أو أنها كانت تنتقل عن طريق الكتابة المعرفة وكانت . شديد وانتقلت بين افراد العائلة وحدهم

اليدوية، وحتى في هذه الحالة فإنها مقيدة كذلك، ألنها معدة لفئة قليلة أو أنها ال تفهم اال من قبل هذه الفئة، الى أن دخلت 
 .باعة كواسطة لنقل المعلومات، وبهذا أستجدت ظروف حرية نقل المعلومات من قيود الحصر الحرفي والطبقيالط
يتضح أخيرًا إرتباط مفهوم مجتمع المعرفة بمجتمعات تأريخية سابقة تمثل نظم عامة ومختصة بإنتاج العمارة، وذلك من -

لمستوى الفردي لتلك المجتمعات، أما تحديث المفهوم خالل وضوح ظهور مفردات اإلطار اإلطار النظري المتعلق با
كصفة مالزمة له، فيتضح من تطبيق المفردات الخاصة بالمجموع على العينتين المنتخبتين، وظهور ( المعرفة)وتوصيفه بـ

 . معماريةالتمايزات بين العالقات السابقة والعالقات الحالية الخاصة بإنتاج وتبادل وتشارك واإلستفادة من المعرفة ال
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