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تأثير الجيل الثالث للثورة الرقميةعلى صياغة تشكيل الكتل المعمارية
والعمرانية المعاصرة
Abstract
Since the earliest beginning of history, architectural fortresses have acquired varied forms and masses. It
was possible to interpret justifications for using many of them; however, usage of some of these forms
and masses is still considered as a perplexing mystery for scholars, analysts and interested persons in
the topic of mass formulation in architecture. For example, the Giza Pyramids in Egypt which were built
4500 years ago, whose pyramidal mass, which was the output of several astronomic and mathematical
relations in the pyramid form, the world is still till our present day analyzing the inherent ideas beyond
them. Throughout ages, ideas of approaching architectural masses differed till the architectural masses
of buildings at the end of the twentieth and the onset of the twenty-first centuries reflected several
matters. The most important among these are the architectural, constructive and mechanical sciences
and the high technological reality. Thus, the architectural form has turned from static masses to dynamic
masses during the digital and information revolution which concentrated on producing supplementary
ideas and programs in design. In fact, design by the help of computer programs achieves the uniqueness
and distinctiveness of ideas, and the inventiveness of the mass and its transformations so that ideas
of the architect are freed away from the traditional limitations and restrictions. With the development of
computer technology with the digital, then the information, revolution, numerous generations appeared:
the first was the computer technology (computer programs), the second was the digital (internet) and
the third was the information (Infomedia). This development has had its direct effect on architecture
and urbanization. Architecture has had to correspond with modern needs for users; therefore, what was
called digital architectural thinking or the third generation for creating architectural masses, and in turn
the third generation of the contemporary urbanization texture, has emerged. This represents the research
problem in what we do not find in our local architecture due to following the world in this technology
because architects cannot identify it. Hence, it appears the importance of getting to identify what the
architectural thought tools have reached and its passage through several generations so that it keeps
updated with the age of technology and employs what technology provides of contribution in creating a
building or a city that undergoes all kinds of tests before its implementation. All these ideas are interwoven
is an architectural entity that contains them which represents a digital reflection on the urban design
controlled by information by what is called urbanization and architecture of the third generation of the age
of technology in the twentieth-first century. Hence, the research is divided into several axes. To begin with,
the first axis deals with the historical background of the architectural mass influence by the industrial, then
the digital and the information revolutions passing through the second axis which discusses the influence
of the information revolution on the formation of buildings' masses by applying computer programs and
identifying what the new methods could provide to the design process of creativity. Then comes the third
axis which reflects the manner by which high buildings got influenced by digital technology. As for the
fourth axis, it deals with information revolution and its realization of the third generation's dream in terms of
technology cities. Finally, the research discusses testing the effect of these methods in the design process
through conducting a questionnaire which concludes to an inference which is the information methods
and techniques promotes the efficiency of the design process. The research recommends the necessity
that students, academics, professionals and practitioners in the field of architectural engineering should
identify the information elements and techniques in architectural design in order to correspond to the age
development.
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منذ بدايات التاريخ اتخذت الصروح المعمارية أشكاال وكتال متنوعة  ،أمكن تفسير مبررات تصممي و اسمتخدا الكثيمر منهما  ،ال أنم
ال يزال ستخدا بعض هذه األشكال والكتل لغز ًا يحير الدارسين والمحللين والمهتمين بموضمو تشمكيل الكتلمة فم العممار ، ،كمما فم
أهرامات الجيز ،بمصمر والتم شميدت بمل  0044عما والتم تم تحليمل كتلتهما الهرميمة وهمو النمات ممن العديمد ممن العال مات الفلكيمة
والرياضية ف شكل الهر  ،ومازال العال حت يومنا هذا يقو بتحليل االفكار الكامنة وراءها ،ولقد اختلفمت أفكمار التعاممل ممك الكتمل
المعمارية عبر العصمور الم أن عكسمت الكتمل المعماريمة للمبمان فم نهايمة القمرن العشمرين وبمدايات القمرن الحمادن والعشمرين عمد،
أمور اهمها العلو المعمارية واالنشائية والميكانيكية والوا ك التكنولوج المرتفك  ،فتحول الشكل المعمارن من الكتل االستاتيكية الم
الكتمل الديناميكيمة وذلمف فم عصمر الثمور ،الر ميمة والمعلوماتيمة والمذ ركمز علم نتما األفكمار والبمرام المسماعد ،فم التصممي ،
فالتصمي بمساعد ،برام الحاسب اآلل يحقق تفرد الفكر ،وتميزها وابتكار الكتلة وتحوالتها ،ممما يحمرر أفكمار المعممارن بعيمد ًا عمن
القيممود المتعمماري عليهمما ،ومممك ترممور تكنولوجيمما الحاسممب مممك الثممور ،الر ميممة ثم المعلوماتيممة هممرت عممد ،أجيممال االولم تكنولوجيمما
الحاسب (برام الكومبيوتر)  ،والثانية الر مية (االنترنت)  ،والثالثة المعلوماتية (اإلنفوميمديا) ،و مد كمان لهمذا الترمور تم ثيره المباشمر
عل العمار ،والعمران ،وكان البد ان تواكب العمار ،المترلبات الحديثة للمستخدمين ،ف هر مما يرلمق عليم التفكيرالمعممارن الر مم
أو الجيل الثالث لتوليد الكتل المعمارية وبالتال الجيل الثالث للنسمي العمرانم المعاصمر وهمو مما يمثمل مشمكلة البحمث فيمما نفتقمده فم
عمارتنا المحلية من مالحقة العال ف هذه التكنولوجيا بسبب عد تعري المعماريون عليها.
ومن هنا ت هر اهمية التعري عل ما وصل الي ترور ادوات الفكر المعمارن ومروره بعد ،أجيال حت يواكب عصر التكنولوجيما
أوال ب ول ويستغل ما توفره التكنولوجيا ل من مساهمة ف انتا منش أو مدينة تخضك لجميك انوا االختبارات بل تنفيمذها  ،ويمت
تراكب كل هذه االفكار داخل كيمان عمرانم يحتويهما يمثمل انعكاسماً ر ميماً علم التصممي الحضمرن يمتحك فيم المعلوماتيمة بمما يرلمق
عليم عمممران وعمممار ،الجيممل الثالممث لعصممر التكنولوجيمما بممالقرن الحممادن والعشممرين ،ومممن هنمما ينقسم البحممث الم عممد ،محمماور فبدايممة
بمالمحور االول ويتنمماول الخلفيممة التاريخيممة لتم ثر الكتلممة المعماريممة بمالثورات الصممناعية ثم الر ميممة ثم المعلوماتيممة ومممرور ًا بممالمحور
الثان والذن يتناول ت ثير الثور ،المعلوماتيمة علم تشمكيل كتمل المبمان بإسمتخدا بمرام الحاسمب و التعمري علم مما يمكمن أن تقدمم
الوسمائل الجديمد ،للعمليمة التصمميمية ممن ابمدا  ،ثم المحمور الثالمث وفيم ي همر كيفيمة تم ثر المبمان العاليمة بالتكنولوجيما الر ميمة  ،ثم
المحور الرابك ويتناول الثور ،المعلوماتية وتحقيقها لحل الجيل الثالث من ممدن التكنولوجيما  ،وأخيمر ًا اختبمار تم ثير تلمف الوسمائل فم
العمليمة التصمميمية ممن خمالل اجمراء اسمتبيان وصمو ًال الم اسمتنتا مفماده ان وسمائل وتقنيمات المعلوماتيمة ترفمك ممن كفماء ،العمليمة
التصمميمية ويوصم البحمث بضمرور ،تعمري الرمالب واالكماديميين والمهنيمين والعماملين فم مجمال الهندسمة المعماريمة علم عناصمر
وتقنيات المعلوماتية ف التصمي المعمار وذلف لمواكبة ترور العصر.

Abstract
Since the earliest beginning of history, architectural fortresses have acquired varied forms and masses. It was
possible to interpret justifications for using many of them; however, usage of some of these forms and masses is
still considered as a perplexing mystery for scholars, analysts and interested persons in the topic of mass
formulation in architecture. For example, the Giza Pyramids in Egypt which were built 4500 years ago, whose
pyramidal mass, which was the output of several astronomic and mathematical relations in the pyramid form,
the world is still till our present day analyzing the inherent ideas beyond them. Throughout ages, ideas of
approaching architectural masses differed till the architectural masses of buildings at the end of the twentieth
and the onset of the twenty-first centuries reflected several matters. The most important among these are the
architectural, constructive and mechanical sciences and the high technological reality.
Thus, the architectural form has turned from static masses to dynamic masses during the digital and information
revolution which concentrated on producing supplementary ideas and programs in design. In fact, design by the
help of computer programs achieves the uniqueness and distinctiveness of ideas, and the inventiveness of the
mass and its transformations so that ideas of the architect are freed away from the traditional limitations and
restrictions. With the development of computer technology with the digital, then the information, revolution,
numerous generations appeared: the first was the computer technology (computer programs), the second was
the digital (internet) and the third was the information (Infomedia). This development has had its direct effect on
architecture and urbanization. Architecture has had to correspond with modern needs for users; therefore, what
was called digital architectural thinking or the third generation for creating architectural masses, and in turn
the third generation of the contemporary urbanization texture, has emerged. This represents the research
problem in what we do not find in our local architecture due to following the world in this technology because
architects cannot identify it. Hence, it appears the importance of getting to identify what the architectural
thought tools have reached and its passage through several generations so that it keeps updated with the age of
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technology and employs what technology provides of contribution in creating a building or a city that undergoes
all kinds of tests before its implementation. All these ideas are interwoven is an architectural entity that contains
them which represents a digital reflection on the urban design controlled by information by what is called
urbanization and architecture of the third generation of the age of technology in the twentieth-first century.
Hence, the research is divided into several axes. To begin with, the first axis deals with the historical
background of the architectural mass influence by the industrial, then the digital and the information revolutions
passing through the second axis which discusses the influence of the information revolution on the formation of
buildings' masses by applying computer programs and identifying what the new methods could provide to the
design process of creativity. Then comes the third axis which reflects the manner by which high buildings got
influenced by digital technology. As for the fourth axis, it deals with information revolution and its realization of
the third generation's dream in terms of technology cities. Finally, the research discusses testing the effect of
these methods in the design process through conducting a questionnaire which concludes to an inference which
is the information methods and techniques promotes the efficiency of the design process. The research
recommends the necessity that students, academics, professionals and practitioners in the field of architectural
engineering should identify the information elements and techniques in architectural design in order to
correspond to the age development.

KEY WORDS:
Digital Revolution – Infomedia - Performative architecture - Topological architecture – isomorphic
architecture – Parametric.

اشكالية البحث
 حيث،  عل بدا الكتلة المعمارية، الر مية والمعلوماتية من در،ويمكن أن نلخص المشكلة البحثية بعد ستغالل ما توفره الثور
 وبالتال عد، عن مواكبة مترلبات عصر المعلومات من ابدا ف تشكيل الكتل المعمارية،أن العملية التصميمية التقليدية تقي عاجز
 والعمران، والعمران ف كيفية تشكيلهما بإستخدا البرام الحديثة للتصمي والت تشكل العمار،مالحقة الترور التقن ف مجال العمار
. الر مية والمعلوماتية وخاصة ف عصر الجيل الثالث للتكنولوجيا، وعمران الثور،التقن أو مايرلق علي عمار

الهدف من البحث
 المعلوماتية والت تعتمد ف مفرادات تصميمها عل،يهدي البحث ال التعري عل كيفية ت ثر العملية التصميمية بتربيقات الثور
 مما يساعد، صياغة لتشكيل الكتل المعمارية المستقبلية بإستخدا برام الحاسب،الن الر مية و المعلوماتية وما يتبع من ترور واعاد
، عل الحفا عل المعلومات والرجو اليها ف ان و ت لتعديلها،عل الحد من صور العم ليات التقليدية ف التصمي والتخرير والقدر
 مدن، التصمي وت ثير ذلف عل كيان العمران ف صور، عل اتخاذ القرار لرفك جود،مما يجعل المعمارن صاحب رؤية و در
. بالجيل الثالث للتكنولوجيا،تكنولوجية معلوماتية ذكية تحتون هذه المبان المت ثر

فرضية البحث
 العملية التصميمية وينم الجــانب،ويفترض البحث ان اعتماد الن والتقنيات المعلوماتية ف التصمي والتخرير يرفك من كفاء
 وه عناصـــر المعلوماتية، وأن المنه التقليد السائد للعملية التصميمية د تغير مت ثرا ب دوات التصمــــي الجديد، االبداع للمصم
.والت تدع التصمي من خالل اختصار الو ت والجهد والتكلفة

منهجية البحث
للوصول ال هدي البحث يت اتبا منهجين اساسيين هما
المنه الن رن من خالل التعري عل الخلفية التاريخية للتشكيل المعمارن والعمران ث الوسائل الحديثة ف العصر
المعلومات وعل ما يمكن أن تقدم هذه الوسائل واالتجاهات للعملية التصميمية من ابدا لصياغة الكتل المعمارية
.،المعاصر
 والعمران من خالل ورشة عمل، استخدا تربيقات برام الحاسب ف تشكيل العمار،المنه التربيق التعري عل در
 ومدن تعرفه والمامه ب دوات،واستبيان مقارن بين فئات مختلفة من الرلبة حديث التخر مصريين وعرب وأجانب
. مثل برام الحاسب الت تساعد عل االبدا واختصار الو ت والجهد والتكلفة،التصمي الجديد
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أوال :الخلفية التاريخية
عل مر العصور وجد أن من الصعب وضك تعريي د يق للعملية التصميمية ن را ً لوجود الكثير من ررق واتجاهات التصمي
المعمار  ،ال أن كل هذه الررق تشترف ف هدي واحد أساس وهو يجاد منت معمار ناجح عل جميك مستويات  ،وال شف ف أن
المتتبك لتاريخ العمار ،منذ عصورها القديمة سيجد ت ثيرات واضحة للتقنيات المتاحة وأثرها الواضح عل الفكر المعمارن ،فمراحل
التصمي تت ثر ت ثرا ً مباشرا ً باألدوات الت تستخد ف الرس  ،وتؤثر تلف األدوات عل رريقة التفكير للخرو بالتصمي  ،فمك هرو
الثور ،الصناعية ساد استخدا المسارر والمثلثات المستوية وساد الحل عل شبكات مربعة والمكعبات ف تشكيل الكتل المعمارية  ،وكان
االتجاه المعمارن يدعو ل التوحيد القياس واإلنتا عل نراق واسك " "Mass Productionبحيث يؤد ذلف لتحقيق سهولة وسرعة
ف اإلنتا وكان هذا ضرور ،حتمية من نتائ الثور ،الصناعية (Betsky ,2010).
وف اوائل القرن العشرين كانت المعادلة الصعبة الت يسع المعمارن ال تحقيقها هو ايجاد توازن بين جمال الشكل المعمارن
والمنفعة دون الن ر لالعتبارات البيئية والمحلية فمبدأ الشكل يتبك الو يفة ارتبر بهذه الفتر ،كعمار ،الحداثة واهتمامها باالشكال
االستاتيكية الهندسية البسيرة(Jencks, 2000) .
ومك نهاية القرن العشرين هر ما يسم بتوجهات العمار ،التفكيكية  deconstructionوالت بدأت ف تكسير الروابر الهندسية
المعروفة والخرو بمنت يناسب القرن العشرين ف نهايت  ،ث هر مبدأ  deconstuctivismكمنرق للتجانس بين كتل المبن والبيئة
المحيرة والتفاعل معها ،حيث البعد عن التقليدية والرغب ف تقدي تصميمات تعبر عن الحالة الت يعيشها الفرد ف المجتمك حيث يتحول
بسرعة رهيبة مك كل ترور تكنولوج .
وف نهايات القرن الماض وبدايات القرن الحال
األول عصر الحاسب اآلل (بدءا ً من منتصي الثمانينيات)

هرت الثور ،الر مية ،وأمكن تقسي أجيال عصر التكنولوجيا ل

 -الجيل

الجيل الثان عصر الثور ،الر مية (عصر االنترنت بدءا من منتصي التسعينيات)
الجيل الثالث عصر الثور ،المعلوماتية (عصراالنفوميديا جيل المستقبل القريب))(Kolarevic,2011
ولقد خضك التشكيل المعمار ف عصر الثور ،الر مية متمثال ف جيلها الثالث وهو المعلوماتية لقواعد ضافية غير الت هرت
ف عصر الثور ،الصناعية مثل النسب والنمرية والو يفية ،وت استخدا برام الحاسب وأصبحت البدائل التشكيلية ف متناول يد
المعمار ويستريك بدون جه ٍد ت ملها و رسمها ,سواء كانت أشكاال وكتال بسيرة أو مركبة ,والت كانت ف الماض القريب صعبة
وتبعث عل التردد للموافقة عل تنفيذها(Kolarevic,2001).
وب هور الثور ،الر مية نجدها دمت دعو ،كبير ،ال فه واعاد ،صياغة مفردات لغة التشكيل المعمارن وت ثيره عل التكوينات
المعمارية ،ومحاولة تحقيق المرونة التصميمية المرلوبة وذلف لتحقيق أفضل كفاء ،بيئية للمبن وبالتال للمحير الحضرن ل  ،وما كافح
وناضل من أجل معماريو األمس من خالل ن ريات العمار ،ل يصبح بالضرور ،منهجا يتبك اآلن ولكن هرت عد ،اتجاهات حديثة
ساعدت المعمارن عل استلها فكرت .

االتجاهات التى تساعد المعمارى الستلهام فكرته قبل التعبير عنها بإستخدام برامج الحاسب
االتجا المورفولوجى )Morphological Approach) :
الكتلة والفراغ هما المكونين االساسين للعمران وبالتال للعمار ، ،فالكتلة تنت عن حركة السرح ف الفراغ لتكون شكالً ثالث
االبعاد ل رول وعرض وعمق ،ويمكن حصر التشكيل المورفولوج ف عد ،اشكال منها الرومانس  ،والو يف  ،و اآلل  ،والتعبيرن،
والعضون(Kolarevic, 2000) .
االتجا الميثولوجى(Mythological Approach) :
وهو اتجاه الموروث االسرورن للحضارات ومن خالل يت تعميق ميثولوجيا الحضارات وابدا تشكيالت عمرانية ومعمارية
تحاكيها  ،و هرت دعوات لتفعيل ميثولوجيا الحضارات المحلية وكيفية ت ثيرها عل الفكر العمران والمعمارن المعاصر.
()Kolarevic, 2000
االتجا االيكولوجى والحيو (U.N.C., 1996))Ecological & Biomimatic Approach) :
تمثل البيئة الربيعية أحد منابك الجمال بإعتبارها أول مكونات االبدا الفن  ،والعمران والعمار ،االيكولوجية ه حركة تهدي ال
تصمي مبان صديقة للبيئة ذات ادار ،فعالة للموارد الربيعية ،وذلف إلنتا عمران متوازن حيويا ً.
االتجا البيىى )Environmental Approach) :
ويركز هذا المفهو عل احترا البيئة المحيرة والداخلية من خالل كفاء ،استهالف الرا ة وارتبار شكل المبن باال لي المناخ
الوا ك ب  ،وفي يكون العمران ومايحتوي من مبان متوافقا مك البيئة ويحقق كفاء ،ف ترشيد استهالف الرا ة والموارد ،و هر
ذلف من خاللها عد ،مفاهي تحتون عل المفهو البيئ تتمثل ف التصمي االخضر  ، green designوالتصمي المستدا
(Yeang K, 2007) . Sustainable design
ولقد رأن المعماريون ف العصر الر م انه ف تحد لقدراته االبداعية وف تناغ وفكر جديد إلخرا تشكيالت ومفاهي تختلي عن
السابق تحف للمبن ن ريات المعمارية لتحقيق و يفت وتحاف عل البيئة الداخلية والخارجية للمبن لتحقيق أعل كفاء ،ل  ،واصبحت
عملية التصمي مجال خصب لإلبدا ( .فؤاد. )7002،
و عتمد الفكر المعمارن عل التكامل بين الدراسة الفلسفية والتقنية لمفهو ما وراء الفكر concept ،مك الوضك ف االعتبار
استراتيجيات التصمي البيئ ف اضافة التقنيات الحديثة المترور ، (Jencks, 2000) ،وذلف لتحقيق تكامل تصمي الكتلة المعمارية مك
3
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كل من




التفاعل الحيون  Metabolismويدرس مترلبات المشرو ويستخد التكنولوجيا الت تالئ وتتفاعل مك المجتمك .
التحول الكتل  Metamorphosisوهو يدرس التحورات الشكلية والكتلية وتقديمها ب سلوب جديد وتكنولوج .
التكافل  Symbiosisوهو اسلوب االستعارات من الموروث الثقاف للمجتمك واعاد ،ررحها ف سياق مختلي دون ان يفقدها
جوهرها االصل  ،ليعر معادلة مؤداها التشكل البيئ للعمل المعمارن .Environmental form
الكتلة المعمارية البيىية ()DDC,1999

التفاعل الحيو  +التحول الشكلى  +التكافل
Metabolism + Metamorphosis + Symbiosis

Environmental Form

وف ارار موازن لهذا االتجاه بدأ بعض المعماريين ف استخدا برام الحاسب اآلل بشكل أكبر ف أعماله وبدأوا ف التحرر من
القوانين القديمة وتع ي دور الكومبيوتر وبرام الحاسب  Softwareوأدواتها فيت ادخال العوامل المحيرة ث تفعيلها إلنتا أشكال
معمارية ابداعية من خالل مجموعة من الحسابات والمعادالت التكرارية والت تربر بين برام االحصاء مك برام التصمي  ،وبعض
هذه الحسابات د تكون نابعة من ترور البيانات الحيوية مثل  DNAأو التسلسل الجين مما ينت من هذه العملية ابتكار تصميمات
ترورية  Evolutionaryمما جعل عملية محاكا ،الربيعة وارتبارها بكتلة المبن عملية ممكنة وغير مستحيلة بإستخدا برام الحاسب.

ثانياً :دور الجيل الثالث للتكنولوجيا فى صياغة الكتلة المعمارية
ال شف أن التصمي بمساعد ،برام الحاسب اآلل يحقق تفرد الفكر ،وتميزها وابتكار الكتلة وتحوالتها ،وهو ما هر واضحا ف الكثير
من التصميمات المميز ،الت تعبر عن توجهات التصمي ف االلفية الثالثة ،مما يجعل المعمارن يوج تفكيره الرئيس ف تروير أفكاره
بعيدا ً عن القيود المتعاري عليها ،وهو ما يساعد عل حل الكثير من األشكال المعقد ،،ومحاولة التروير بسهولة ف الفكر ،والوصول ل
ما يرلق علي جسر يربر بين المصم وررق التنفيذ التكنولوجية بدون تعقيد ،ومن هنا هر ما يرلق علي التفكير الر م أواالتجاهات
التصميمية الجديد ،ف عصر العمار ،الر مية (  ، ( New Design Trends in Digital Architecture Eraحيث تشير العمار ،ف
العصر الر م ال عمليات انشاء وابدا االشكال المعمارية و جراء عمليات التحول بها بإستخدا الكومبيوتر والذن يتميز عن الوسائل
التقليدية كالورق والقل الرصاص بثالثة خصائص أساسية وه الهندسة الالكمية  Topologyوالو ت  Timeوالمعريات
 ، Parametersوبالتال ي هرالتحرر من سياد ،التشكيل البسير للفراغات المعمارية(Kolarevic,2011).
وبناء عل مفاهي علو الحاسب وبرام الرس ثالث االبعاد أمكن تحديد تشكيل الكتل الحديثة ف العمار ،خالل العصر الر م
وبداية العصر المعلومات ف عد ،صور وه (Kolarevic,2011








العمار ،االدائية التحليلية
العمار ،الربولوجية
العمار ،المتناغمة (االسرح
المتماثلة)
العمار ،الحية المتغير،
العمار ،المتحولة
العمار ،البارامترية
العمار ،الترورية

)Performative architecture (Digital analysis
)Topological architecture (Topological space
)Isomorphic architecture (Isomorphic surfaces





)Animate architecture (Motion kinematics & dynamics
)Metamorphic architecture (Key shape animation
)Parametric architecture (Parametric design
)Evolutionary architecture (Genetic algorithms






العمارة االدائية التحليلية:
و ه عمار ،تحقيق أفضل أداء بإستخدا التشكيل
النات من تحليل الدراسات البيئية بإستخدا برام
الكومبيوتر المختلفة والت من خاللها يمكن تنفيذ المبن
ليحقق االستدامة البيئية او التكامل مك البيئة أو محاكا،
الربيعة ب بسر الررق كما هر ف مبن  city hallف لندن
شكل( )1ومحاكات لرئة االنسان  ،وهذا االسلوب ف
التصمي يعتمد عل تصمي تفاصيل د يقة للمعالجات البيئية
) ، (Kolarevic,2000واستخدا مواد معالجة لتنت
تشكيالت من خالل تحك ون البيئة المحيرة من رياح
وحركة شمس ودرجات حرار .... ،الخ .و د ال تعتمد هذه
النوعية عل فكر ،فلسفية بعينها ولكن تعتمد عتمادا ً اساسيا ً
عل بدائل الحلول و در ،البناء عل تحقيق كفاء ،االداء
البيئ وه المحرف االساس لتوليد االشكال المختلفة .

4

( Performative architecture (digital analysis

شكل ( )1العمار ،االدائية والوصول للكتلة بعد التحليل
الر م للرياح وحركة الشمس.

https://digitalcommons.bau.edu.lb/apj/vol22/iss1/14

????????? ????? ????? ????? ?????????? ?????? ?????? ????? ????? ???????:

العمارة الطبولوجية:

)Topological architecture (Topological space

ن شكل أن جس هو عبار ،عن خريرة أو شبكة لها عد ،ون وبتحريف وشد
هذه الشبكة ف اتجاهات مختلفة يعر اشكاال مختلفة شكل( ،)7وهو ما يرلق عليها
العمار ،الربولوجية أوالمنحنيات  architectural curvilinearityوهو اتجاه يبعد
عن االتجاه التفكيك أو الهد  deconstructionالذن يدعو ال منرق االختالي
والتنا ض  logic of conflict and contradictionبينما يدعو هذا االتجاه ال
منرق الربر بين الكتل وتتببك التدفق و د يكون تدفقا ف الرا ة الحيوية more fluid
 logic of connectivityحيث يت التفكير بالمبن كتمثيل لن ا ايكولوج ربيع من
خالل تتبك تدفق المواد والرا ة الداخلة والخارجة خالل الكائن العضو  ،وي هر ذلف
ف البعد عن التعامل مك الهندسة اال ليدية ال الهندسة الالكمية وهندسة اال واس
والسروح المستمر ،او االسرح المرنة  rubber-sheetوالت تعري ف علو
الرياضيات  NURBSوه اختصار الحروي االول لجملة (Non-Uniform
) Rational B-Splinesشكل( ،)3ويسهل التحك بها وتعديلها بالتحك ف ي نقارها
ودرجات انحنائها مما يجعلها مولدا ً ألشكال جديد (Kolarevic 2011) ،شكل (.)4

شكل ( )7تحول االشكال نتيجة التحك ف الشبكات

شكل ( )3التشكيل بإستخدا التصمي الربولوج بالتحك ف نوعية الخرور . NURBS

شكل ( :)4تطبيق للعمارة الطبولوجية فى متحف جوجنهايم "بلباو-اسبانيا" للمعمار فرانك جير كتطبيق للتحكم .فى الشبكات.
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العمارة المتناغمة (االسطح المتناغمة):

)Isomorphic architecture ( Isomorphic Surfaces

بدأ هذا االتجاه ف التصمي بإستخدا االشكال المعقد complicated ،أو االشكال ذات الصفة البللورية النقار أو الفقاعات أو
القررات المتعدد blobs or meatballs ،غير منت مة االشكال ( ،)5،6وهو اتجاه مباشر أيضا لعمليات كتشاي المجرات والكواكب
حيث يجمك بين الت ثير المتبادل من القون الداخلية (التجاذب والتنافر)  ،وبالتال يسع المصم هنا ل نتا تصمي يعبر عن تجاهات
مراكز الثقل البللورية بالحذي واالضافة فتنت أشكاالً ذات عال ات مختلفة للفقاعات مت ثر ،بقون خارجية تحدد شكل مستخدما ً برام
الحاسب ثالثية االبعاد.(Franken, 2002) .

شكل ( :)5التفكير بالحذف واالضافة فى التصميم المتناغم بالفقاعات Forms follows forcesالشكل يتبع القو
المؤثرة عليه.

شكل ( :)6تطبيقات العمارة المتناغمة لمعرض  BMW Pavilionفرانكفورت – المانيا  -للمعمار . Bernhard Franken

6
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????????? ????? ????? ????? ?????????? ?????? ?????? ????? ????? ???????:

العمارة المتغيرة (المتحركة):

)Animate architecture (Motion kinematics dynamics

بدأ هذا وذلف بإستخدا برام الحاسب  Kinematicsالخاصة بالرسو المتحركة حيث يت عمل عد ،عمليات لتعديل التصمي
للوصول للبديل األمثل حيث يقو المصم بتعديل أكثر من شكل وتركيبه بعد ،عال ات تشكيلية ربقا لمحاور القون الخاصة بها ،ويمكن
لعمليات التعديل السريعة الت تت بإستخدا برام الحاسب اآلل أن تسهل الوصول ال أفضل الحلول للكتل ،ويساعد بالتال ل
الوصول ل المحاكا ،الديناميكية والمتحركة  Dynamic Simulationوالت توضح رغبة المعمارن ف الوصول ل تصمي محدد
متالئ مك المترلبات الخاصة بالمشرو ) (Lynn G.,1999مثل ربيعة الكتلة  - Physical Properties of Objectsوربيعة المواد
المستخدمة ومالئمتها لل روي البيئية المحيرة .شكل()2

شكل ( :)7العمارة الديناميكية كتطبيق للعمارة المتحركة والمتغيرة .

. Franken
العمارة المتحولة:

)Metamorphic architecture (Key shape animation

تعتمد العمار ،المتحولة عل التكنولوجيا المنتجة واالبداعية والمعتمد ،عل الزمن
 Time based Modeling Techniquesوتشمل تسجيل التغير ف االشكال والحج
واتجاه الشكل وغيرها من الخصائص من خالل زمن محدد وهو ما يرلق علي Key
 shape animationشكل( ،)8و د يت تحويل أو تغيير شكل الفراغ المحير باالشكال
للوصول ألشكال محدد ،من خالل تحور الفراغ المحير بها ويرلق علي .
 Deformation of modeling spaceشكل((Lynn G.,1999.)9
شكل ( :)8تسجيل التغير فى االشكال

شكل ( ) 9تطبيق للعمارة المتحولة لمبنى شركة  BFLللبرمجيات بالهند للمعمار بيتر ايزمان 6996
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العمارة البارامترية :شكل(:)01

)parametric architecture (Parametric design

وت هرمن خالل دخال معادالت ومعريات ثابتة للمبن والمرلوب ا هارها ف توزيك تصميم ما وادخالها ال البرنام الخاص
بذلف ليقو بتوزيك الكتل وفقا لمعادلة رياضية ثابتة تحقق توازن الشكل و يفيا ً ،فيمكن عمل توازن للكتل بد ة تساه ف تحقيق
باراميترية التصمي البيئ ) ، (Kolarevic, 2003فعل سبيل المثال يت دخال معادالت تخص الفتحات الخاصة بالمبن وتوجيهها
وكذلف االماكن المناسبة لوضك عناصر االتصال الرأس واالفق ...الخ ،ويمكن أن يت وضك معادالت رياضية معينة إلخرا العال ات
بين االشكال و د تكون عال ات ف صور ،معادلة رياضية ر مية  Numericأو عال ات هندسية  Geometricو د تكون عال ة مماسة،
متعامد ،،متوازية ،خرية ..الخ ،وبإستخدا التكنولوجيا الر مية والبرمجيات فإن التصمي البارامترن يت من خالل لغة البرمجة لبناء
النماذ والتحريف و جراء التحوالت من خالل ”(Rizzoli, 1995). “MEL in MAYA” or “MAXSCRIPT in 3DMAX

شكل(  )61تطبيقات العم ارة البارمترية بإستخدام البرمجيات والمعطيات المختلفة لبرامج الحاسب اآللى.

العمارة التطورية (Frazer, 2007):

) Evolutionary architecture (Genetic algorithms

و تخضك هنا عملية تروير الفكر ،المعمارية بعمل نموذ باستخدا الحاسب
 Computer modelsويساعد عل تروير الفكر ،بررح واضافة النواه
الرئيسية للفكر ،،للخرو بتصمي متناغ وعمل أفكار ترورية من خالل االسرح
المتفاعلة شكل( ، )11وعد هور منت ب عيوب أو تشوهات أو تنا ضات وتت
هذه العملية من خالل عدد كبير من الخروات الترورية الت يمكن تنفيذها ف
فتر ،صغير ،من الو ت ،وه هنا تشب ال حد كبير عمليات التكاثر الت تحدث
للكروموسومات والجينات الوراثية  DNA chromosomesمن خالل وانين
تبادل الجينات شكل( ،)17وبالتال فاالسـاس الفكـرن للعمـار ،الترورية أصبح
يعبر عن بالخوازوميات الجينيـة  genetic algorithmوالت اليت التعامل معها
سون ببرام الكومبيوترشكل((Kolarevic,2011 (.)13

شكل( )61العمارة التطورية وتشابهها مع قوانين التوالد فى الكوموسومات.

شكل ( )66العمارة التطورية من خالل االسطح المتفاعلة.

شكل ( )61تطبيقات العمارة التطورية بمشروع  Generative Sequenceللمعمار
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????????? ????? ????? ????? ?????????? ?????? ?????? ????? ????? ???????:

ومن هنا أمكن تصنيي ما وراء الفكر ،التصميمية الر مية  Digital Design Conceptتبعا ال ترابر الكتلة المعمارية
جدول ()1
 Architectural Formالنابك من البيئة المحيرة والقون الديناميكية  Dynamic Forcesالمتحكمة ف ذلف ال
(الباحث)
 مفهو ماوراء الفكر ،الرئيسية
 استخدا برام الحاسب
 المرجعية البيئية
 المرجعية الهندسية
المعايير
استخدام
ال كرة الرئيسية
Concept
الكومبيوتر
االتجاهات
Performative
architectures

التحكم ف
االدا
والتحليل
البيئ

Topological
architectures

الشكل يتب
تدف المواد
وال ا ة

Isomorphic
architectures

التجاذ
والتنافر
والح
واال افة

Animate
architectures

بدا ل م تل ة
تيجة
التعدي
المتحركة

Digital
analysis

The Main Concept for Forming
Computer Usage
Environmental References
Geometry Reference
المرجعية البي ية
في ي ية

في يقية
physical

غير
في ي ية

المرجعية الهندسية
اقليدية

غير
اقليدية

--

ا ليدية

ير
ا ليدية

ير
في يقية

--

ير
ا ليدية

المعمارى

الم رو

ورما
فوستر
Norman
Foster

City hall - London

است دام تقنية
NURBS

--

Nonphysical

فرا
جير
'Frank O
Gehry

Bilbao Museum – Spain

است دام برام
ية االبعاد

--

ير
في يقية

--

Non-

3d

ير
ا ليدية

physical

بير ارد
فرا كين
Bernhard
Franken

BMW Pavilion - Frankfurt

برام التحري
Animation

--

ير
في يقية

--

Non-

ير
ا ليدية

physical

جري لين
Greg
Lynn

Port & bus Terminal

Metamorphic
architectures

الت ير ف
الشكل بالنسبة
لل من

Deformation
of modeling

--

Parametric
architectures

التحكم ف
الشكل
بمع يا ابتة

- MEL in
MAYA
- SCRIPT in
3DMAX

--

Evolutionary
architectures

الت ور الجين
الكرموسوم
لل يا
ال بيعية

ير
في يقية
Non-

تبدأ
ا ليدية

ير
ا ليدية

physical

بيتر
اي ما
Peter
Eisenman

BFL comp.India

ير
في يقية
Non-

--

ير
ا ليدية

physical

ماركو
وفاك
Marcos
Novak

Paracube Marcos Novak

Genetic
algorithms

--

ير
في يقية
Nonphysical

--

ير
ا ليدية

جو
فرا ر
John
Frazer

Evolution surface

جدول  :1تصنيف االفكار التصميمية للجيل الثالث الناتجة من الثورة المعلوماتية (الباحث).

لذلف فإن ترور مراحل التصمي الر م هو أمر يتعلق بمدن تفاعل ادوات التصمي المعمارن مك فاعليات الترور التكنولوج
العالم  ،فالعمار ،تترور وتت ثر بما يحير بها من ثقافة وفن وابدا وتكنولوجيا مما يجعل المعمارن يسع الستخدا االدوات التكنولوجية
الجديد ،لتفعيل ما ت توفيره ل من تكنولوجيا ف مجال التصمي المعمارن ،وما يتبع من مدن تحتون هذه المبان وتتفاعل معها (Long,
) ، 2008ول يقي الت ثير المباشر الستخدا التكنولوجيا ف التصمي عند هذا الحد بل تعداه من المبان ذات الرابق الواحد ال المبان
متعدد ،االستخدا والعالية فكان ل ت ثيرعل تشكيل كتلتها ف الجيل الثالث من تربيقات التكنولوجيا.
9
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ثالثاً :تشكيل كتل المبانى العالية فى عصر الجيل الثالث للثورة الرقمية:
تعدن التصمي المعمارن الر م مرحلة تصمي المبان ذات الكتل االفقية المعقد ،ال المبان العالية فتنوعت اشكالها ربقا لمحددات
ارتفاعاتها و درتها عل مقاومة الجاذبية والرياح من خالل االستغالل االمثل للررق الحسابية بإستخدا برام الحاسب للوصول ألشكال
معقد ،وديناميكية ،ومن هنا نجد ان العمار ،الر مية اعادت تشكيل االدوات المستخدمة ف التصمي المعمارن لهذه المبان  ،لك تصبح
مناسبة للذكاء االصرناع الذن هر عل وج االرض ف نهايات القرن الماض بحيث تصبح الفرصة مهي  ،للمعمارن لالهتما
بفكرت االساسية للتصمي واختيار االفضل دون االنشغال بعمليات اعاد ،التصمي ومايقك عليها من تبعات اهدار الو ت والمجهود،
فالتصمي بمساعد ،الحاسب اآلل حقق القدر ،عل عمل سيناريو كامل لعملية تصمي وتنفيذ المبان وخاصة العالية منها وكذلف تو عات
حركة الهواء حول المبن ومقدار مقاومة المبن العال لضغر الهواء ..الخ شكل ()14

استخدام برامج الحاسب فى تنفيذ المبانى العالية

دراسة لتوقعات حركة الرياح حول المبانى العالية قبل التنفيذ

شكل(  )64تأثير استخدام الجيل الثالث للتكنولجيا فى تشكيل المبانى العالية.

ومك الثور ،الر مية ث المعلوماتية أصبحت المبان العالية تحتون العديد من االستعماالت وبفضل التشابف المعلومات واالنترنت
أصبحت المبان العالية مجاالً خصبا ً لإلبدا  ،ف هرت مفردات معمارية مختلفة مك استخدا مسرحات زجاجية ذكية منتجة مبن ذك
) ،(Winnington, 2002هذا المبن ل در ،عل دراف التغير ف ال روي الخارجية والداخلية واإلستجابة والتوافق برد فعل مناسب
لتلف المتغيرات وذلف بهدي الحصول عل أفضل ستغالل لمصادر الرا ة المختلفة ،وه مجهـز ،بحيث يتغير سلوكها وفقا لحاجات
المستخد وكذلف التغير ف البيئة وال روي المحيرة ،وذلف بناء عل برمجتها مسبقا عل احتماالت متو عة ،ولك يتفاعل الغالي
الخارج للمبن الذك بما يحير ب من عوامل مناخية فإن يزود بمجسات  sensorsلمعرفة هذه المتغيرات ،و د يترلب وجود خاليا
شمسية أو توربينات تتكامل مك كتلت ...الخ  ،كل هذه المترلبات كان لها ت ثير مباشر وغير مباشر ف تشكيل كتل المبان العالية .
) (Yeang K, 2002
ولقد رأن المعماريون انه ف تحد آخر جديد لقدراته االبداعية وف تناغ وفكر جديد إلخرا تشكيالت ومفاهي تختلي عن
سابقتها وتحف للمبن تحقيق و يفت وتحاف عل كون مبن ذك لتحقيق أعل كفاء ،ل  ،ويمكن تصنيي تشكيل المبان العالية ف
عصر الجيل الثالث للتكنولوجيا ) (Yeang K, 2002كما يل شكل()16

المبانى ذات التكنولوجيا المتقدمة : High -Tech. buildings
وه مبان عالية ت ثر تشكيل كتلتها من خالل تحديات رريقة تشيدها أو خرو مركز ثقلها خار نرا ها و در ،استخدا
برام الحاسب اآلل ف تو ك الهيكل االنشائ لها بل تنفيذها .شكل (/16أ)

المبانى ذات التوجه العمودى (المسلة) : Monolithic buildings
وه مبان عالية تعتمد ف نشائها عل درتها عل مقاومة الرياح ن را ً إلرتفاعها الشاهق من خالل برام تحليل سرعة الرياح
 " Computational Fluid Dynamic" CFDوتحديد شكل الكتلة تبعا لهذا التحليل .شكل (/16ب)
المبانى الديناميكية Kinetic buildings
وه مبان عالية تتحرف بالفعل ويستخد فيها تكنولوجيا عالي ومجسات تعريها در ،عل الحركة تبعا لحركة الشمس أو الرياح
وتحتا تجارب عديد ،عل برام خاصة تعر العديد من البدائل الممكن توفيرها .شكل () /16

المبانى ذات التوجهات الوسطية : Mediatic buildings
وه مبان عالية اختلي التكوين الكتل والشكل لها بسبب تجارب خاصة ببرام الحاسب لدراسة احتواء الرياح ولقي الهواء
لداخل المبن بغرض تحسين البيئة الداخلية للمبن  .شكل (/16د)

المبانى ذات التوجهات البيئية : Ecological buildings
وه مبان عالية أمكن من خاللها النجاح ف تحدن المعالجات البيئية إلبد مبن متكامل مك الربيعة ويحقق االستدامة فيستغل
را ة الرياح أو الرا ة الشمسية أويتداخل مك المسرحات الخضراء أو يقد حلوال مختلفة إلدار ،المخلفات .شكل (/16هـ)
10
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المبانى ذات النهايات : Graphic buildings Steno
وه مبان عالية تتميز بوجود جزء فعال ف نهايت مثل وجود مهبر رائرات أعل سرح أو وجود توربينات رياح  ،وتت
عمليات تصمي تلف المبان بإستخدا برام التحميل االنشائ ودراسات الحمل الح عل المبن  .شكل ( /16و)

شكل (/65أ) المبانى العالية ذات التكنولوجيا المتقدمة High -Tech. Buildings

شكل (/65ب) المبانى ذات التوجه العمودى (المسلة)Monolithic buildings.

شكل(/65ج) المبانى الديناميكية Kinetic buildings

شكل(/65د) المبانى ذات التوجهات الوسطية Mediatic buildings

شكل(/65هـ) المبانى ذات التوجهات البيئية Ecological buildings
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شكل( /65و) المبانى ذات النهايات Stenographic buildings

شكل( )65دور الجيل الثالث للتكنولوجيا فى صياغة تشكيل للمبانى العالية.

رابعاً :الثورة المعلوماتية وتأثيرها على العمران "وتحقيقها لحلم مدن الجيل الثالث للتكنولوجيا":
لقد اصبح لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات أثر كبير ف مختلي النواح اال تصادية واالجتماعية والثقافية ،كما أثرت هذه
التكنولوجيا عل مكونات المدن من مبان ت تصميمها وتنفيذها ب ساليب عالية التقنية سواء كانت مبان احادية االستخدا أو متعدد،
االستخدا والمبان العالية ،وأصبح للثور ،الر مية القدر ،عل عاد ،تشكيل الن ا العالم بصور ،جديد ،تبعا لسياسات تجعل أكثر
تقاربا ،فتتشكل الحيا ،اليومية بحيث يقل االحساس بالمكان والزمان ،وبما أن العمار ،ه مجال حياتنا اليومية فال شف ف أن المحير
العمران وما يشكل من منشآت عل وشف أن يتحول لينت حيزات تشكيلية مستجد ،ستؤثر كليا ً عل التشكيل المعمار للمنشآت السكنية
والمبان العامة ،وعل المستون التخرير ستتغير الرريقة الت نتعامل بها مك تخرير مدننا ،فإذا كان القول الم ثور لعصر الثور،
الصناعية ن المنزل الذ نقرن يشب الماكينة وتخرير المدينة يتحك في السيار ،،فيجب أن يكون القول الم ثور لعصر الثور ،الر مية
ن الماكينة أصبحت منزال للسكن وتخرير المدينة يتحك في االفتراضية ) ،(Anthony, 2005وترورت التكنولوجيات الر مية لتدخل
ف المكونات اإلنشائية الصامتة لتصبح المنشآت ماكينات نعيش بها ويمكن وصفها ب نها المبن الفعال Instrumental Building
وتعتمد اعتمادا ً كليا ً عل الذكاء االصرناع .Artificial Intelligence
هرت ف عصر الثور ،الصناعية مثل الخرية والنمرية
ومن هنا نجد خضو التشكيل العمران لقواعد ضافية غير الت
والو يفية ،وتحرر التعامل مك التخرير العمران من األفكار التقليدية ،ول يصبح التماثل والخرية هو المسيرر فكريا ً وابداعيا ً عل
حساب التعدد والتنو والمرونة ف تشكيل كتل النسي العمران .
وبالتال فقد أخرجت التكنولوجيات الر مية والمعلوماتية لنا حيزات غير مادية ،والمخرر الذ اعتاد أن يخرر فراغـــات
ملموســــــة  Physical Spacesبدأ يتعل أن يخرر الفراغات الممثلة بصريا  ،Cyberspacesوتعل أن هذه الفراغات محكومة
بقواعد و وانين مستجد ،أكثر تحررا ً من تخرير الفراغات الفيزيائية ،مما فتح أمام مجاالت فكرية جديد ،،ستحدث بالت كيد تغيرات
مستقبلية ف العمران ،وسيشمل المنزل أماكن للعمل و مكانيات التسوق والتعلي المنزل والتسلية والرياضة ،وباالعتماد عل
التكنولوجيات الر مية ستقل العناصر اإلنشائية والمعمارية الثقيلة ف المدن ،وبالتال سيتغير شكل المدينة المحتوي عل هذه المبان .
)(Anthony, 2005
وف عصر الثور ،المعلوماتية د تتالش الحدود بين الخار والداخل لتتميز الحوائر الخارجية للمنشآت بإزالة تلف الحدود عند
الضرور ،،وسنشهد تحرر العملية التنفيذية من المحددات المكانية دون احترا الحدود الدولية استنادا ً ل ن ريات ومبادئ العولمة ،مما
سيؤثر عل التشكيل العمران و المعمار للمدن بصفة شاملة(Long, 2008).
ومن المتو ك تولد و ختفاء عناصر و يفية عل المستون العمران سببها تحوالت اجتماعية وا تصادية ،وذلف الختالي أساليب
التعامل والترفي والتعلي والعمل والمعامالت المصرفية ،و د يؤدن ذلف ال تحوالت ف أنمار المنشآت العامة مثل المكتبات والمصاري
وأماكن التسوق ،ومنها سنشهد ضافات لبرام المشاريك الكبرن وبالتال سنشهد تغيرا ً ف التركيبة العمرانية للمدن المتقدمة تكنولوجيا،
وستزداد الفجو ،بين المدن المتقدمة والمدن المتخلفة ،كما ستتفرق وتنتشر األنشرة اإلنسانية لت هر التجمعات السكنية المغلقة Gated
 Communitiesوأماكن العمل مختلرة معها ،كما ستبتعد اإلدارات عن مو ك اإلنتا  ،وسيمكن القيا ببعض هذه األنشرة ف حيز
فراغ غير ماد أسماه خبراء التخرير بالـ  ،Cyber Cityالمدن ذات التحك األتوماتيك أوالمدن الذكية  Smart Cityوالمدن
المعلوماتية  Informatics Cityوفيها من المشروعات الت ستجمك المراكز الترفيهية والرياضية الكبرن لتعويض التفكف االجتماع
النات عن انتشار السكن وأماكن العمل ،ومنها ما سيتمركز وينتشر ف نفس الو ت مثل المراكز اال تصادية لتتحك لكترونيا ً وفيزيائيا ً ف
سوق المال واألسواق التجارية(Jones, 2009) .
وبالتال يتو ك عاد ،لترتيب توزيك نسب وكثافات استخدامات األراض للمدينة الحديثة وما يترتب عل ذلف من تغيرات جذرية ف
خدمات البنية األساسية وخاصة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،و ت ل المدن ه مراكز لتقاء المجتمعات والمعلومات والثقافات
والمعرفة مدعمة ببنية أساسية وية لالتصاالت وللنقل الجماع  ،كما يمكننا القول ب ن التجار ،العالمية ستت ف حيز غير فيزيائ أ ف
 ، Cyber Spaceوالترور الحال للتسوق والتحول النقد هو هور ما يرلق علي التجار ،اإللكترونية Electronic Commerce
وتشمل محالت و عالنات وأبحاث تسويق وتحويل النقد ر ميا  .Financial Transactionذلف هو بداية لتغير ف شكل التعامالت
التجارية وبالتال ف الفراغات الت تت بها تلف التعامالت وهو ما يعني المصرلح الجديد Conducting Business Online
التعامالت التجارية المباشر ،مما سيغير من شكل المدينة(Jones, 2009) .
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هيكلية االنظمة المنس ة لمدينة الجيل الثالث ( :نوبى)0111 ،
االن مة المسيرر ،عل كافة عمليات المدينة City Operations Systems
وه ال اصة بكافة ال دما المتوفرة بالمدينة : City Services
 انظمة المستخدمين City User Systems
مثل خدما االسكا وخدما رجال االعمال والت تعتمد كليا عل التكنولوجيا الر مية وأ ظمة الكومبيوتر.
 انظمة البنية التحتية : City Infrastructure Systems
وتشمل االمداد بالمياه واالتصاال وال ا ة والنقل والمواص  .شكل()11

شكل ( :)66هيكلية االنظمة المنسقة لمدينة الجيل الثالث "المدينة المعلوماتية الذكية")(Anthony, 2005

معايير تح يق أهداف المدن المعلوماتية الذكية :شكل()01،01
 آلية تنسيق المعلومات بالمدينة  instrumentedودورها تدوين وفلتر ،المعلومات وتنقيحها(Anthony, 2005).
 الترابر  interconnectedوذلف بين االن مة والسكان أو المستخد من خالل شبكة معلومات داخلية وخارجية.
 الذكاء  intelligentويتمثل ف االكتشاي السريك للمشكالت وتحليلها والتنبؤ بحلولها وتقيي كافة هذه الحلول.

Intelligent
الذكــــاء
االكتشاف السريع للمشكالت والتحليل والتنبؤ
وتقديم كافة الحلول

+

Interconnected
الترابــــط مع االنظمة

ترابط السكان مع االنظمة المتحكمة فى المبنى
والمدينة

+

Instrumented
آلية تنسيق المعلومات
التنسيق والتدوين والفلترة لكافـــــــــة
المعلومات المحيطة بالمبنى او المدينة

شكل ( :)67معايير تحقيق أهداف المدن المعلوماتية الذكية (الباحث)
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’Each core system can be made ‘smarter

Intelligence

Interconnection

System

Elements

Instrumentation

 الخدمات العامة الحكومية
 الخدمات الخاصة بالمحليات
واالحياء السكنية

تحصيل فواتير كافة الخدمات من خالل
الكروت الذكية

توصيل كافة خدمات الربط بين
اجزاء المدينة

ادارة نظم المعلومات الخاصة
بالمرافق باالدارات المحلية

ادارة كافة الخدمات بطرق ذكية تضمن
خدمات ممتازة للسكان

ربط وتنسيق العمل بين كافة الخدمات
ومؤدوها (المستشفيات مع االطباء)
و(المدارس مع المدرسين)

متابعة تمتع ساكنى المدينة
بكافة الخدمات

تقديم الخدمات البنكية الرقمية
والذكية والتسهيالت االتمانية

ربط اصحاب االعمال ذات المصالح
المشتركة لتسهيل اعمالهم

تجميع كافة البيانات الخاصة
باالعمال واالستثمارات
والمشروعات الحالية والمستقبلية

تديم الخدمات الذكية للمواصالت فى
قطع التذاكر والمعلومات فى وسائل
النقل وتنظيم المواصالت

ربط وسائل المواصالت بتوقعات
الطقس وخدمات الركاب

قياس زمن التقاطر لوسائل
المواصالت وحوادث المرور

City services
خدمات المدينة

 الصحة والتعليم االولى والجامعة
 االمن العام
 الخدمات الحكومية

People
السكان

 بيئة صالحة لالستثمار
 االعباء االدارية
 خدمات رجال االعمال

Business
االعمال

 الطرق والسيارات
 النقل والمواصالت العامة
 المطارات والموانئ

Transport
النقل والمواصالت

كافة المعلومات وخدمات التوجيه
وخرائط المدن الرقمية على الهواتف
المحمولة واستخدامها بطرق ذكية

الربط بين جميع وسائل االتصاالت
السلكية والالسلكية والمحمولة
واالنترنت واالقمار الصناعية

تجميع المعلومات والسيطرة
على خدمات التليفونات المحمولة

 خدمات Broadband,
WiFi , wireless
 خدمات التلفونات واالنترنت

Communication
تكنولوجيا االتصال

التفاعل الذكى مع توقعات الجفاف
واالمطار والفيضانات وتقديم حلول
رمية فورية وذكية

ربط االعمال التجارية والمواصالت
مع الموانئ المائية

تجميعالبيانات عن المياه العذبة
والمالحة وخرائط التغذية
والصرف الصحى

 الصرف الصحى
 تجهيزات المياه العذبة
 استغالل مياه االنهار والبحار

Water
المياه

استخدام خاليا حساسة بكل مبنى
لتوفير الطاقة فى حالة عدم االستخدام
والفصل الكهربى الذكى

الربط بين اعداد المستخدمين وك مية
االستهالك وقدرة المحطات على توليد
الطاقة وكيفية ترشيدها

وضح خاليا حساسة للكشف عن
مصادر الطاقة بإستمرار ومتابعة
استغالل الطاقة المتجددة

 البترول والغاز
 الطاقة المتجددة
النووية
الطاقة
A Vision for Smarter Cities
| April
2009

Energy
الطاقة

1

شكل ( :)68يوضح العالقة بين الهيكلية المنظمة للمدينة المعلوماتية الذكية ومعايير تحقيق اهدافها( .الباحث)

والمدن الذكية ه مدينة معلوماتية تستخد كافة العناصر التكنولوجية لتحقيق أحال ارنيها ) ، (Anthony, 2005و د يقد
تخرير وتصمي هذه المدينة نموذجا لتصمي المبان العالية او المنخفضة أو كالهما معا بهدي تحقيق مزي من المترلبات واالحتياجات
االنسانية والت ت هر ف صور ،المدينة الت تحقق االستدامة ف كافة مجاالت الحيا ،باالضافة ال تخريرها ف صور ،مجموعة
تشكيلية متميز ،من المبان الت تحتون عل كافة اوج االنشرة محققة لحل مدينة الجيل الثالث ف عصر الثور ،المعلوماتية(Betsky .
)., 2010شكل()19

The Sustainable Eco-City
مدينة ذكية مستدامة

The Healthy and Safe City
مدينة صحية وآمنة

The Well Planned City
مدينة متميز ،تخريريا

The Cultural Hub
The City of Innovation
The City of Commerce
مدينة المحور الثقاف
مدينة االبدا التشكيل
مدينة التجار ،واالعمال
شكل ( :)69مظاهر الحياة واالبداع فى المدينة المعلوماتية المستقبلية الذكية

14

https://digitalcommons.bau.edu.lb/apj/vol22/iss1/14

????????? ????? ????? ????? ?????????? ?????? ?????? ????? ????? ???????:

المالمح التخطيطية لت كيل مدينة الجيل الثالث للتكنولوجيا "المدينة المعلوماتية الذكية" (Jones, 2009) :
مك الترور الر م والمعلومات هر تغير ف الخرور العريضة للمدينة  Lines Changeتتناسب مك مرونة التعامالت وسرعة
الحركة والمعلومات(ضيي ، )7001،ويتزامن ذلف الترور مك تغير المحاور الرئيسية بالمدينة  ، Hubs Changeونت عن تغير ف
النسي العمران  . Fabric Changeشكل()70

Lines Change

ت ير ال

وط

Hubs Change

ت ير المحاور

Fabric Change

ت ير النسي العمرا

شكل ( :) 11أهم المتغيرات العمرانية فى تخطيط مدن الجيل الثالث الناتجة عن الثورة الرقمية والمعلوماتية(Jones, 2009) .

وكما هرت عد ،اشكال تخيلية للمدن المستقبلية ف نهايات القرن العشرين من مدن كبسولية ومدن عائمة..الخ هرت ف القرن
الحادن والعشرين أشكال مختلفة للمدن نتيجة استخدا برام ساعدت عل تخيل شكل المدينة ونموها المستقبل ) (Leach, 2009كان
من أبرزها المدن الباراميترية  ، Parametric cityويمكن أن يت وضك معادالت رياضية معينة إلخرا العال ات بين أشكال المبان
للتحك ف العمران بالمدينة و د تكون عال ات ف صور ،معادلة رياضية ر مية  Numericأو عال ات هندسية  Geometricو د تكون
عال ة مماسة ،متعامد ،،متوازية ..الخ للوصول ال الشكل االمثل لنمو المدينة المستقبل وتو ك ذلف تبعا لشكل تجمك المبان  .شكل()71
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برنامج  mayaودوره فى التخطيط العمرانى

Parametric city

دراسة لكتل المبانى

توقع شكل امتداد المدينة بعد  01عام

تطبيق التخطيط البارامترى

التصميم العمرانى البارامترى

توقع شكل المدينة وفراغاتها العمرانية

توقع شكل امتدادات المدينة المست بلية وف ا لبدائل
تجمعات المبانى

شكل ( :) 16تطبيقات استخدام برامج الحاسب فى التخطيط والتصميم العمرانى إلنتاج مدن مخططه مع توقع امتداداتها المستقبلية.
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????????? ????? ????? ????? ?????????? ?????? ?????? ????? ????? ???????:

خامساً :تأثير استخدام برامج الثورة الرقمية على صياغة تشكيل الكتلة المعمارية "الجانب التطبيقى":
استبيان وورشة عمل:
بعد ان ت توضيح اإلرار الن ر لت ثير وسائل المعلوماتية ف العملية التصميمية وت التوصل ال صياغة جديد ،للعملية التصميمية
ف عصر المعلومات نختبر فرضية البحث العا والمتمثلة بقياس المؤشرات الفاعلة لعناصر وتقنيات المعلوماتية والت انتخبت ن را لشد،
ت ثيرها عل مراحل العملية التصميمية عل شكل استبيان والتعري عل نسبة لما المعمارن المصرن أو العرب ببرام المساعد ،ف
التصمي المعمارن ومقارنة هذه النسبة مك معماريين من دول أخرن سبقتنا ف تكنولوجيا التصمي المعمارن وانتا عمار ،الجيل الثالث
للتكنولوجيا.
ولذلف ت تن ي ورشة عمل بإختيار عدد  10رالب خريج كلية العمار ،بجامعة فيرجينياتف  Virginia Tech.بالواليات المتحد،
اثناء وجوده باالكاديمية العربية باالسكندرية  ،وعدد  10رالب من خريج س الهندسة المعمارية بكلية الهندسة والتكنولوجيا
باالكاديمية العربية للعلو والتكنولوجيا  ، AASTوعدد  10رالب من خريج س العمار ،بكلية الفنون الجميلة جامعة
االسكندرية  ، FFAوعمل استمار ،ورشة عمل واستبيان عل البرام الت تستخد ف العملية التصميمية والت ت تعلمها لإلنصهار ف
سوق العمل وكانت النتيجة (الباحث) جدول ()7
جدول  :1نسب استخدام البرامج المساعدة فى التصميم المعمار للفىات الثالثة المختارة( .الباحث).
الدراسة التربيقية استبيان وورشة عمل
كلية الهندسة
االكاديمية العربية
AAST
Alex. Egypt

كلية الفنون جامعة
االسكندرية
Fine Arts
Alex. Egypt

فيرجينيا تف
الواليات المتحد،
Virginia
Tech. USA

Auto CAD
Parametric Arch.

يستخد لعمل رسومات ثنائية وثالثية
االبعاد و هار بعض أنوا المواد



%08

%08

%08

Archi CAD
Animate Arch.
Parametric Arch.

يستخد إلنشاء نموذ Animation
 Virtual Reality Tourداخل وخار
المبن .



%08

%08

%08

Data CAD
Parametric Arch.

ويستخد لرس عناصر معمارية وتحضير
تقارير وتقديرات التكلفة



%08

%08

%08

Rivet
Genetic Algorithms

ويستخد ف مجال انشاء رسومات ثنائية
وثالثية االبعاد والغن عن ف الرسومات
التنفيذية والحصر والكميات والجداول



%08

%08

%08

3D S Max
Animate Arch.
Parametric Arch.
performative arch.

يساعد ف انتا رسومات ثالثية االبعاد
والتحك ف االضاء ،والمواد والحركة.



%08

%08

%08

Visual Solid
Isomorphic Arch.

يستخد لعمل الرسومات ثالثية االبعاد
الشديد ،التعقيد ف تركيبها وبنيانها.



%08

%08

%08

Maya
Animate Arch.
performative arch.

يستخد لعمل رسومات ثالثية االبعاد مك
مكانية التحريف واستخدا مواد ريبة من
الربيعة



%08

%08

%08

Visual Simulator
Animate Arch.
performative arch.
CATIA V.5
Metamorphic Arch.
Topological Arch.

اس البرنام

Arch GIS
Parametric Arch.
performative arch.

استخدامات البرام المساعد ،ف مجال التصمي
المعمارن

يحول الرسومات الثالثية االبعاد المرسومة
بالـ  AutoCADال رسومات شبيه
بالوا ك بالحركة كالسير داخل المبن
ومحاكا ،الوا ك



%08

%08

%08

برنام متكامل يعتمد ف تشغيل عل
تقنيات المواد واالفراد الهندس والتصنيك



%08

%08

%08

برنام ن المعلومات الجغرافي ويعتمد
ف تشغيلة عل  data baseوخرائر من
جوجل ويحدد كافة المعلومات عن المو ك 
والتو عات المستقبلية وال غن عن ف
التخرير العمران .

%08

نسبة استخدا البرام المساعد ،ف التصمي

تحليل الحالة الدراسية:
إذا ظر ا ال الحالة الدراسية جد أ أعل
17

% 0070

%08

% 0070

سب حققتها ظم التعليم المصرية كا ت عدد

%08

% 00

ة برام أساسية وه :
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أوال برنامج " "Auto CADويستخد لعمل رسومات ثنائية وثالثية االبعاد و هار بعض أنوا المواد  ،ونجد أن
اإللما ب بنسبة  %80من رلبة هندسة االكاديمية  ،ونسبة  %90من رلبة فنون عمار ،اسكندرية ونسبة  %80من
رلبة فيرجينيا تف بالواليات المتحد ،،ومنها نجد تمكن خريج هذه الكليات من هذا البرنام مك العل ب ن هذا
البرنام ل يقد تعديال ف الفكر التصميم ول يررح صيغا ً أخرن لتعديل االفكار التصميمية بسهولة ال لمن
يستخدم ف نراق ثالث االبعاد  3Dوليس ثنائ االبعاد  2Dفقر  .جدول ()3
ثانيا برنامج " : "Rivetوهو يستخد ف مجال انشاء رسومات ثنائية وثالثية االبعاد والغن عن ف الرسومات
التنفيذية والحصر والكميات والجداول ،ول در ،عل تعديل المجسمات ،و نجد اإللما ب بنسبة  %80من رلبة
هندسة االكاديمية  %10 ،من رلبة فنون عمار ،اسكندرية  %20 ،من رلبة فيرجينيا تف بالواليات المتحد. ،
ثالثا برنامج "  :"3D S Maxوهو برنام يساعد ف انتا رسومات ثالثية االبعاد  ،ول در ،فائقة عل تعديل
المجسمات وخاماتها والتحك ف االضاء ،والتحرف حول المبن وداخل  ، animate architectureونجد اإللما ب
بنسبة  %20من رلبة هندسة االكاديمية  %90 ،من رلبة فنون عمار ،اسكندرية  %80 ،من رلبة فيرجينيا تف
بالواليات المتحد. ،
رابعا برامج أخر (: )CATIA ،Visual Simulator ،Maya ، Visual Solid،Data CAD ،Archi CAD

وه برام تقو بتقدي نماذ عالية الجود ،من المعلومات حول تصمي المشرو ونرا وجدول الزمن والتكلفة والحد من
القصور والمخارر روال عملية البناء والتحك ف االداء والتحليل البيئ  ، .performative archودراسة الشكل وتشكيلة ليتبك تدفق
المواد والرا ة  ، .Topological Archوالعود ،للمعلومات وتعديلها ف ان و ت والحذي واالضافة  ، .Isomorphic Archوتحقيق
البدائل المختلفة والحركة داخل وخار المبن ، .Animate Archولرفك الجود ،التصميمة من خالل الحلول الحسابية
والترورية ، Genetic Algorithmsووضك المبن ف ارار تخيل يحاك ال روي الربيعية وتغيره بالنسبة للزمن Metamorphic
 Archو ختبار مدن در ،المبن عل التعايش مك الربيعة المحيرة ب والتحك ف شكل بمعريات ثابت  ، .Parametric Archوكافة
هذه البرام تفوق فيها خريج فيرجينيا تف بالواليات المتحد ،بنسب تراوحت بين  %70ال  %80بينما تراوحت نسبة معرفة هذه
البرام لرلبة هندسة االكاديمية ورلبة فنون عمار ،اسكندرية بين  %10ال ( .%70الباحث) شكل ()77،73
جدول  :1يوضح اعداد الخريجين بالجامعات المختارة والملمين بالبرامج المختلفة المساعدة فى التخطيط والتصميم المعمار
البرامج

Rivet

3DS Max

8
9
8

1
2
8

1
2
2

8
2
7

7
9
8

%83

%37

%17

%57

%80

Data CAD Archi CAD Auto CAD

الفئة المستهدفة

خريجواالكاديمية العربية
خريجو الفنون الجميلة
خريجو فريرجينيا تك
النسبة المئوية

Visual
Solid
1
1
5

1
2
6

%23

%30

Maya

Visual
Simulator
1
1
5

1
1
3

4
2
5

%23

%17

%37

Arch GIS CATIA V.5

100%

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

خريجواالكاديمية العربية
خريجو الفنون الجميلة
خريجو فريرجينيا تك

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Arch GIS

CATIA V.5

Visual
Simulator

Maya

Visual
Solid

3DS Max

Rivet

Data CAD

Archi CAD

Auto CAD

Arch GIS

CATIA V.5

Visual
Simulator

Maya

Visual
Solid

3DS Max

Rivet

Data CAD

Archi CAD

Auto CAD

شكل (:)11مقارنة بين للفىات المختارة

90%

شكل ( :)11النسبة المىوية إللمام الفىات المختارة مجتمعة

النتاىج والتوصيات
مما سبق يمكن الت كيد عل الفرضيات المرروحة ف هذا البحث  ،وتو ك االنرالق نحو المستقبل بما حققت الثور ،المعلوماتية من
ترورات مذهلة ،ويمكن ررح النتائ البحثية اآلتية
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الثور ،الر مية  Digital Revolutionوالثور ،المعلوماتية  :Information Revolutionه نتا لتداخل وتكامل أربك
هور الحاسب اآلل الشخص (الكومبيوتر) ،والثانية ف الثور ،الر مية وشبكة (االنترنت)،
ثورات تكنولوجية ،االول ف
والثالثة ف ترور الوسائر المعلوماتية (اإلنفوميديا) (فرانف كليش ،)٠٢٢٢ ،أما الرابعة ف المستقبل القريب فه المعلومات
المتسعة والسريعة (ساالنترنتز) الت تزيد سرعة االنترنت ،حيث تحل خاليا األلياي الضوئية محل األسالف النحاسية.



هرت ف عصر الثور ،الصناعية مثل )النسب والنمرية
ن تشكيل الكتلة المعمارية سيخضك لقواعد اضافية غير الت
ً
والو يفة) ومثل (الشكل يتبك الو يفة) ،وتصبح ف عصر المعلومات أكثر تحررا ف التشكيل المعمار من سياد ،االشكال
https://digitalcommons.bau.edu.lb/apj/vol22/iss1/14

????????? ????? ????? ????? ?????????? ?????? ?????? ????? ????? ???????:

البسيرة بسبب ترور أدوات التصمي وسوي تكون المقولة )الشكل يتبك تكنولوجيا التصمي والتنفيذ(.





التصمي المعمار ف عصر المعلومات هو عملية منهجية تعتمد ف مفرداتها عل تو يي ما جلبت لنا اختراعات تكنولوجيا
المعلومات عن الرريقة التقليدية للتصمي والخرو بنموذ مترور من العمل التصميم يختصر الو ت والجهد والتكلفة ويلب
رموح المعمار والمستفيد ويواكب الترور المتسار  ،ومك ما دمت الثور ،الر مية والمعلوماتية ،أصبح من السهل نقل
المقاصد من معايير التشكيل المعمار واإلحساس بالجمال ،كما أصبح من السهل أدراف البعد الرابك "الزمن" وكذلف البعد
الخامس وهو "المعلوماتية" وت مل التصميمات بمساعد ،الحاسب اآلل ك دا ،تصميمية و تعليمية وبتكاليي تكاد تكون منعدمة.



شهدت مجاالت التشكيل المعمار مولد مصرلحات جديد ،ألدوات التصمي الفراغ فاستحدثت البرام المؤهلة للتصمي
الفراغ لغة تشكيلية خاصة بها باإلضافة ل درتها ف عراء اإلمكانية للوصول والتجول ف البحور التشكيلية ،ونبتت
المسميات الخاصة ب وامر النحت لألشكال األولية ،من مصادر أفعال باللغة اإلنجليزية مثل



) ، (Twist, Loft, Extrude, Revolve, and Mesh editingويمكن من شكل بسير أن يتحول ال شكل مركب ،والنات
التشكيل ف هذه الحالة يسم  Para morphوهذا المصرلح م خوذ من العلو الجيولوجية ويرلق عل الفلزات الت تحيد
عن سيرتها كتعبير عن تحول الكتلة من الشكل البسير ال المركب .شكل()74

شكل ( :)14التعبير التشكيلى  Para morphبإستخدام برامج الحاسب وتطور االشكال وصوال للشكل النهاىى.
يمكن تقسي الكتل المبتكر ،بإستخدا برام الحاسب اآلل ال ) . (Yoon, Shyan, 2008شكل ()75 ، 76
أ -األشكال الت تحتف بمسقرها األفق ويرلق عليها ”“Mixture of Stable Characteristics
ب -االشكال الت تتغير مسا رها االفقية يرلق عليها ”“Mixture of unstable Characteristics

شكل

( :)02الكتل التي تحتفظ بمسقطها األفقي ويطلق عليها ”“Mixture of Stable Characteristics

شكل ( :)16االشكال التى تتغير مساقطها االفقية يطلق عليها ”“Mixture of unstable Characteristics
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أن هناف صعوبة لفصل ن رية الت ثير الر م ف العمار ،عن الن رية ف التخرير العمران  ،ن ًرا ألن المبن أيًا كان نوعيت
ذك أو غير ذك  ،نما يشكل جز ًءا من النسي الشامل للمدينة والينفصل عنها.



يختلي مصرلح المدينة المعلوماتية  Informatics Cityعن المدينة التكنولوجية  ، Technological Cityوالمدينة الذكية
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 Smart Cityكما يل فالمدينة التكنولوجية ه المدينة الت تربق بها كافة التكنولوجيات المتاحة ف العصر الذن نش ت في
 ،مما ينعكس بصور ،واضحة عل عناصرها وتشكيلها وأسلوب تخريرها وتنميتها ،أما مصرلح المدينة الذكية  -الذن هر
ف نهاية القرن العشرين  -فه المدينة الت تتكامل فيها أن مة البيئة من استخدا للرا ة والتحك ف درجات الحرار،
والصوت ومكان العمل واالتصاالت الخ  ،وه المدينة الت تستخد فيها أن مة لكترونية خاصة ف كافة المجاالت وتتفاعل
مك مستخدميها ،ويمكن القول أن مصرلح المدينة المعلوماتية هو مصرلح مركب  ،يجمك بين (المدينة التكنولوجية) و(المدينة
الذكية الشاملة) أو مدينة الجيل الثالث ف العصر الحديث بما يرلق عليها المدينة المعلوماتية الذكية(Anthony, 2005) .


بدأت ف ال هور ن ريات جديد ،ف تخرير المدن تعتمد عل صياغة فكر المعلوماتية ف أوج الحيا ،داخل المدينة ،و د
يؤدن هذا ال تغير النمر المتعاري علي حاليا ً ف هذه الن ريات ،من حيث وضك العناصر المختلفة داخل المدينة ،و ستنتا
الهيئة العامة لها ،فكما مثلت السيار ،منذ ختراعها العنصر الفعال ف تحقيق القرب الو يف بين عناصر ومكونات المدينة
فنقلت االنسان من السكن ال مكان العمل ف و ت محدد (حضور مكان وزمان ف نفس الو ت)  ،فإن ذلف الدور ف المدينة
المعلوماتية سيكون لشبكة المعلومات واالنترنت حيث ستقو بدور معاكس لما فعلت السيار ، ،فه لن تذهب باالنسان ال
أماكن العمل والترفي بل ست ت بكل ذلف ال االنسان حيث يتواجد وف أن و ت يحدده (أن حضور المكان والزمان ) .



ومك التقد التكنولوج العالم المتزايد أمكن للمخررين تروير أنفسه حت يواكب كل منه العصر اوال ب ول ويستغل كل ما
توفره ل التكنولوجيا من مساهمة ف انتا مشروعات خضعت لجميك انوا االختبارات بل تنفيذها  ،بل ايضا يمكن ادخال
التعديالت عليها أكثر من مر ،،ويت تراكب كل هذه االفكار داخل كيان عمران يحتويها يمثل انعكاسا ر ميا عل التصمي
الحضرن ومنها عل تخرير المدن المعلوماتية الحديثة والت تحتون مبان ذات أشكال وو ائي تتحك فيها الثور،
المعلوماتية.

التوصيات :Recommendations


ضرور ،التعري عل البعد المعلومات ف ماد ،التصمي المعمارن ف المنه التعليم أل سا الهندسة المعمارية
وذلف لمواكبة الترور  ،وتوجي الرالب وتروير البرام المتعلقة بالذكاء االصرناع و عداد وتنفيذ برام تعليمية
ودورات تدريبية لرالب كليات العمار ،ومهندس المؤسسات العاملة ف مجال التصمي المعمارن.
االستفاد ،من ورش العمل بين الجامعات وخاصة االجنبية للتعري عل مدن القدر ،عل االلما بالوسائل الر مية
الحديثة والبرام المساعد ،ف التصمي والتخرير العمران .
ضرور ،تحول المعماريين من مجرد مستهلكين للتربيقات المعمارية وتقليد الغرب ف تشكل الكتل المعمارية
والعمرانية – ال عنصر فاعل ف تروير وتحديث خصائص برام الحاسب اآلل لترويعها إلبدا كتالً معمارية
جديد ،تتوافق مك محلية عمارتنا وعمراننا.
االهتما بالر مية والمعلوماتية ك د ،تصميمية لإلستفاد ،القصون من مراحل التفكير وتخيل التنفيذ و دراف المن ومة
االنشائية لتتوائ مك تكنولوجيا البناء بكافة مراحلها.
توجي البحث العلم وخاصة ف علو العمار ،والتخرير لتحليل واستنبار التغيرات التفصيلية المتو ك حدوثها ف
الحيا ،داخل المدن المعلوماتية الذكية وبيان مدن انعكاس هذه االبعاد عل عملية التنمية العمرانية داخل المدن.



يجب تفه الن ريات التخريرية المستقبلية والت تتعلق بالمدينة الذكية والت تختلي عن األسلوب التقليد ف
التخرير  ،مك ضرور ،ت هيل المخررين للتعامل مك الرفر ،المعلوماتية وترور االتصاالت عن رريق مشروعات
التدريب وورش العمل الت تتواكب مك الجيل الثالث للثور ،الر مية.
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