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تأثير الجيل الثالث للثورة الرقمية
على صياغة تشكيل الكتل المعمارية والعمرانية المعاصرة
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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 ،بمصر والتم شميدت لبمل  4500عما والتم تم تحليمل كتلتهما الهرميمة وهمو النمات ممن العديمد ممن العاللمات 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 والوالك التكنولوج المرتفك  ،فتحول الشكل المعمارن من الكتل االستاتيكية الم
الكتمل الديناميكيمة وذلمف فم عصمر الثمور ،الرلميمة 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 ،الرلميممة ثم المعلوماتيممة هممرت عممد ،أجيممال االولم تكنولوجيمما
الحاسب (برام الكومبيوتر)  ،والثانية الرلمية (االنترنت)  ،والثالثة المعلوماتية (اإلنفوميمديا) ،ولمد كمان لهمذا الترمور تم ثيره المباشمر
عل العمار ،والعمران ،وكان البد ان تواكب العمار ،المترلبات الحديثة للمستخدمين ،ف هر مما يرلمق عليم التفكيرالمعممارن الرلمم
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 لبل تنفيمذها  ،ويمت
تراكب كل هذه االفكار داخل كيمان عمرانم يحتويهما يمثمل انعكاسم ًا رلميم ًا 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 الرلميممة 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 الرلميمة  ،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.
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