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  الخالصه
ها تناولت العديد من الدراسات البحث في نظرية المعرفة على وجه العموم ومن خالل طرح       

للعمارة بصور خاصة كموضوع معرفي لتلك النظرية أو النظريات، وهي جاءت بين العرض 
التأريخي من جهة واألشارة بصورة نقدية للعمارة من جهة أخرى، فالبحث ال يدور حول مقوالت 

إذ تباينت . الحداثة أو ما بعد الحداثة أو التفكيكية بقدر ما يتم دراسة نظرية المعرفة المعمارية
لذا . لدراسات في طرحها للموضوع بانها لم تقدم صورة عن عالقة المعرفة بنظرية العمارةا

يهدف البحث الحالي الى تفحص هذه العالقة مفترضا تباين هذه العالقة بتعدد مصادر المعرفة 
  : ولتحقيق هدف البحث تم دراسة مفهوم النظرية من ثالث زوايـا هـي . وتنوعها

  .فهوم النظرية من حيث هيم: الزاوية االولى -
  .مفهوم النظرية وعالقته بمفهوم المعرفة: الزاوية الثانية -
  .دراسة المفاهيم الثالثة نظرية المعرفة المعمارية ضمن إطار مفاهيمي واحد: الزاوية الثالثة -

 وهذا بدوره يسبقه دراسة لكل مفهوم بصورة مستقلة وتشخيص نقاط اإلقتران أو اإللتقاء        
  . بين المفاهيم أعاله لطرح قراءة جديدة لمفهوم نظرية عمارة بإتجاه نظرية المعرفة المعمارية

.ينتهي البحث بمجموعة من االستنتاجات والتوصيات التي تبلور أهم ماتوصل اليه البحث
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Abstract 
        The search is not around the modern, postmodern or deconstruction 
architecture, but dealing with the meaning of theory from three aspects:  
First: The meaning or theory from its owns. 
Second: Meaning of theory and its related with meaning of knowledge. 
Third: Search the three meanings of the architectural knowledge in the same 
conceptual framework. 
And this presented by studied of each concept individually and diagnoses the 
component points between the above conceptions. To present a new read (view) for 
architectural theory concept to ward architectural knowledge theory and a part of 
indexes to that is the architecture usually pointed 
 as posteriori criticism that mean the architecture present it self a period of time and 
then start criticism and theorization phases later on, where is the synchronic is 
absent between the theory and its existing (architectural existing), but theory 
criticism occur later after introduced it self as architectural productions and the 
architecture term obviously clear when be present as being incarnate in this 
architecture. 
And these are leading points to assumptions that the architecture is present before 
the theory. 

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

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

