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 المقدمة -1
كمما اشتدت وطأة تأثير التكنولوجيا في مجتمعنا أكثر مف ذي قبؿ، تكوف السمة الوحيدة الثابتة في حياتنا ىي التغير. 

عيش غمار يفي القرف الحادي و العشريف االنساف إال أف ندرة مف الناس التي تفيـ طبيعة ذلؾ التغير عمى نحو صحيح. 
لعمارة كونيا نتاج أنساني معبر عف حاجة لموجود اإلنساني، شانيا شاف أكثر مجاالت عممية تغير عميقة ومتصمة. كما إف ا

،  ، منذ العقديف األخيريف لمقرف الماضي الحياة تتأثر بالتطورات التكنولوجية. إذ تمثؿ التكنولوجيا جزءا أساسيا في العمارة
ب واالتصاالت أثرت في مستويات الحياة المختمفة. ىذه ومطمع األلفية الثالثة نشيد ثورة تكنولوجية واسعة في مجاؿ الحاسو 

الثورة حررت اإلنساف مف المحددات المكانية بحيث أصبح باإلمكاف القياـ بميمات مختمفة دوف الحاجة لتواجده في مكاف ما 
 والعمـ معا. بالمفيـو المادي، فقد قدمت مفاىيـ غيرت العالـ الذي نعيش فيو لتخمؽ عالـ آخر مواز، يعمؿ فيو الخياؿ

اثر دراسة التكنولوجيا عمى تحقيق  "تظير مشكمة البحث العامة فيالتكنولوجيا مفاىيميا و تأثيراتيا ومف خبلؿ طرح  
بيان دور "  العمارة والفضاء الداخمي امكف تحديد المشكمة الخاصة لمبحث في:". وعند التعامؿ مع الطبيعة الوجودية لمذات

لمفضاء الداخمي والزمن عمى تحقيق الطبيعة الوجودية لمذات عبر فكرة الفضاء الداخمي  العناصر الثالثية األبعاد
نقص المعرفة العممية الكافية حول تتحدد المشكمة البحثية في " تكنولوجيا المعمومات والفضاء االفتراضيومف .  "الوجودي

قد اعتمد البحث ل.  "ي الفضاء االفتراضي الداخمياثر تكنولوجيا الواقع االفتراضي عمى تحقيق الطبيعة الوجودية لمذات ف
، تطبيؽ اإلطار النظري، وتحميؿ  منيج يتكوف مف ثبلث مراحؿ تمثؿ في: بناء إطار نظري متكامؿ لمفردات البحثعمى 

 النتائج واالستنتاجات.
 التكنولوجيا والوجود اإلنسانيالمحور االول :  -2

تسخر ليا و ، إحدى المجاالت األساسية التي أخذت تركز فييا الجيود  لقد أصبحت التكنولوجيا في عالمنا المعاصر
المعضبلت التي تجابو اإلنساف في حياتو و فعاؿ في حؿ المشاكؿ مف دور  لما ليا ، تعد ليا االستراتيجياتو اإلمكانيات 

  وعف نظرتو إلى الكوف والحياة. وقيمو،إنيا طريقة في التعبير عف ميولو  .اليومية
..)أي عمـ مف العمـو التطبيقية(؛ تطبيقات  ، لغرض عممي عمـ تطبيقات المعرفةىي ، (Websterفي قاموس)يا التكنولوج

لمبلئمة أىداؼ الحضارة المادية.  ألناسوجميع الوسائؿ المستخدمة مف قبؿ  معيف؛المعرفة العممية إلغراض عممية في فعؿ 
، (Heidegger)يرىو  .(195، ص1)ي لمعيشة الناس ورفاىيتيـأو ىي جميع الوسائؿ المستخدمة لتوفير كؿ ما ىو ضرور 

، 14)اإلظيار لكينونة اإلنسافو الذي يتـ فيو الكشؼ  التفكير،في  وباف التكنولوجيا تستعمؿ الفعؿ الفني في األداء أ
ىي ، "  وأ، ""جميع الطرؽ العقبلنية الفعالة في كافة حقوؿ النشاطات اإلنسانية  أنياب (Ellulيعرفيا )بينما  .(174ص

 .(P.89,31) "ليست اقؿ مف المجموعة المنظمة لكافة التقنيات الفردية التي تستخدـ لتاميف أي ىدؼ
منظومة متكاممة تتجسد في استخدام القدرات العقمية وصوال إلى تحقيق  لتكنولوجيا في كونياتتمثؿ اف ذلؾ، مو 

 الروحية سعيا وراء تحقيق الكمال.و المادية تمبية لحاجات اإلنسان و إنسانية اإلنسان أي تحقيق وجوده 
 :الطروحات الفكرية لمتكنولوجيا 2-1

لويس ممفورد ، (Heidegger)ىايدكر ، (Gassett)خاسييو ، (Semper)طروحات كبًل مف سيمبر  أظيرت 
(Mumford) فالكوؼ ،(Valkov) اىتمامات متعددة بالتكنولوجيا: 

الذي و بالنقائض، و إذ تكمف فييا استجابة إلى العالـ المميء بالقوى الغامضة  ، مثؿ التكنولوجيا بالعمؿ الفني لئلنسافت  -
بالتالي نجده يعاني مف مسالة توتر دائـ يحاوؿ إزالتو، عف و  محيرا،بإمكانو فيـ قوانينو. لكف يبقى بالنسبة إليو لغزا 

 (.(Semper, 30,P.10رجي الكبيريحمؿ كؿ الكماؿ المطموب الذي يفتقده في العالـ الخا طريؽ بناء عالـ مصغر لو،
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رغبة الحياة ىي عمؿ  يفترض أفو الطبيعي المحيط بو. و الفاعؿ النشيط لمواقع االجتماعي  وى (Gassett)اإلنساف عند -
مستقؿ، نابع مف إرادة اإلنساف، ىذه الرغبة متأتية مف التأمؿ إلرادة الفرد. الرغبة في الحياة معادلة لمرغبة في أف و  أولي

 .(211، ص23)عيش طيبسعيد ، ويحقؽ و رد بأنو معافى يشعر الف
،هايدكر  طرح -

اآلخر ٌعد و اليدؼ، و تعريفيف لمتكنولوجيا ال يختمفاف مف ناحية المبدأ، احدىما يربط بيف الوسيمة  
تي داالتصور األباألحرى) وأ(، فعالية إنسانيةو وسيمة )التكنولوجيا بأنيا. يعرؼ ىايدكر التكنولوجيا فعالية إنسانية

( التكنولوجيا مف منظور )العمؿ(، أما العمؿ Valkovيتناوؿ )فالكوؼبينما  (.P.238,32)، االنثروبولوجي لمتكنولوجيا(و 
نفسو ، فيحدد أركانو بثبلثة ، اإلنساف ، وسائؿ العمؿ ومادة العمؿ. ويعد )فالكوؼ( وسائؿ العمؿ بالحمقة المباشرة التي 

 (. 24، ص28ؿ)الطبيعة()تصؿ اإلنساف )المجتمع( بمادة العم

في الفنوف تعتمد في نجاحيا عمى الرعاية المطموبة لمقابميات العضوية  ةإف كؿ معداتنا الميكانيكي، يرى ممفورد  -
، حينما يحاؿ  بينما يمكف أف تحؿ اآللة محؿ الكائف البشري في الصناعة ، والروحية التي تكمف وراء استخداميا ةالوظيفيو 

 .(37، ص22)اإلنساف األصمية تبديييااتية فبل يمكف لآللة )في الفنوف(، إال أف توسع وتعمؽ وظائؼ اإلنساف إلى آلية ذ

 الوجود التكنولوجيا ومفاىيم 2-2
البعد التكنولوجي نتاج  وذلؾ ىو  الطبيعي،يوصؼ اإلنساف بأنو الكائف الوحيد الذي أضاؼ بعدا جديدا إلى محيطو 

الذي  وباألخص الوجود اإلنساني الف اإلنساف ىو مفيـو الوجود يتناوؿ البحث  بذلؾ المعطى،العالـ و التفاعؿ بيف اإلنساف 
 يمثؿ مشروع الوجود. 

 الوجود 2-2-1

)مشتؽ مف الفعؿ  Existإف الفعؿ يوجد  الكممة:كي نفيـ معنى كممة الوجود عمينا أف نبدأ باالشتقاؽ المغوي ليذه 
بمعنى خارجا،  Exمف مقطعيف  ؼمح بمعناه األصمي فيو يتأليستخدـ الوجوديوف ىذا المصط، و ( Ex-sistereالبلتيني 

بمعنى يقؼ، فيو الوجود الذي يقؼ خارج ذاتو، أي الذي يحمؿ إمكانات يحققيا في المستقبؿ وىذا ىو الوجود  sisterو
 (.44، ص21البشري بالمعنى األصيؿ ليذه الكممة. )

، فمعنى أف  عميو اآلف ويعطي إيحاء أكثر ايجابية مما ى مف المرجح إذف أف ىذا الفعؿ كافو " يبرزكاف يعني أصبل "
وضعنا ىذه الفكرة في  ولو ينبثؽ مف خمفية معينة بوصفو شيئا موجودا ىناؾ وجودا حقيقيا.  وأف "يبرز" أ ويوجد الشيء ى

أصبحت في وقتنا " مف العدـ. غير أف فكرة الوجود قد ينبثق أف " و" الشيء ىيوجدصيغة فمسفية أكثر لقمنا إف معنى أف "
" اقرب بكثير إلى "ممقى بو حولنا في مكاف ما بدال مف يوجدالراىف أكثر سمبية بكثير، إذ أصبح المعنى الذي تفيـ بو كممة "

 (. 82، ص21)" في مكاف مايبرز"
ف امتبلؾ و ىي تمؾ الصفات الشخصية التي تميز الفرد عف اآلخريف، و بػ )الفردية(  "المدرس " سمتياأ اما الوجودية فقد ا 

غير قابمة لبلختزاؿ. كما أكدت أف تميز أفعاؿ كؿ فرد بخواص و استثنائية و الفردية تعني أف تكوف الصفات الشخصية متميزة 
 (:71-:6، ص5)أجممتيا بػو قد أعطت أىـ مؤشرات الفردية و تحدد توجو شخصيتو، و معينة ىي التي تميزه عف اآلخريف 

 الرؤية المتفردة لؤلشياء.و ارتبطت باالبتكار و تعني عدـ التكرار، كما و  :األصالة . أ

 النسؽ.و التقاليد و تعني القدرة عمى الخروج عف األعراؼ و  :المغامرةروح  . ب

 التعمـ.و : مف خبلؿ القدرة عمى االكتساب  المرونة . ت

 .تحقيقيا ميما كانت صعبة المناؿ أي )مواصمة االتجاه(و تعني القدرة عمى تشكيؿ األفكار و  :الظروفقير  . ث
 ناصر األساسية في الوجود اإلنسانيالع 2-2-2

ال يمكف التعبير عنو في حدود المنطؽ القياسي. فيي ال و يرى )برديائييؼ( أف الحرية سر ال يقبؿ أي إحالة عقمية،  الحرية:
ىي و  الطبيعة،فييا تكمف كافة اإلمكانيات. فالحرية غير مخموقة ألنيا جزء مف و "، بال أساس، أرضيتيا فراغ أي " عقمية
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يعد مبحث الزماف مف المباحث الميمة بالنسبة  لزمان:ابينما  (.252-251، ص 24)ألفراغأصميا في و ابقة لمعالـ س
 والوجود اإلنساني خاصة، دوف فيـ الزماف تعد محاولة فاشمة. فالزماف ىو لموجود، لذا فاف كؿ محاولة لفيـ الوجود عامة 

، 23)لوجودالذي يمكف أف يفسر لنا الطابع األصمي لموجود لكؿ ما في ا وىو أإلنساني ، الشرط األساس في تكويف الوجود 
معروؼ مف ألفاظ  ويتضمف، جميع ما ى وأصبح مصطمح االغتراب شائعا في التفكير المعاصر، في لعزلة:ا. اما (257ص

 (.45، ص8) انعداـ الشعور بمغزى الحياة و، أ المجتمعو االنسبلخ عف الذات  واالنفصاؿ أ وكالعزلة أ

بحث العامة لممشكمة الالوجود يمكف الخروج بو نولوجيا مف خبلؿ ابرز الطروحات التي تناولت مفيومي التكعميو ،  
 التكنولوجيا عمى تحقيق الطبيعة الوجودية لمذات" دراسة "اثر بػ المتمثمة

 العمارة والفضاء الداخمي ألثاني :المحور  -3
ءاتيا الداخمية بشكؿ خاص باالعتماد عمى ابرز األدبيات يناقش المحور العمارة ووجودىا بشكؿ عاـ وفضا 

  ثبلثة : مستوياتوالطروحات وأىميا التي تناولت مفيـو الفضاء وصوال إلى مشكمة البحث الخاصة ومف خبلؿ 
 العمارة ومفيوم الفضاء  3-1

المضموف والتحقؽ  ومبناىا،متمؾ الفعؿ المعماري عمى مر تاريخو نوع مف العبلقة الجدلية بيف معنى العمارة إ 
ساىمت في تشكيمو فكرا ومادة وكانت عامبل كما  الشكمي،ميزت تاريخ الفعؿ المعماري وتاريخ حدثو  فيو،الشكمي المنطوي 

وبما أف الفضاء قد ارتبط بالعمارة مف خبلؿ كونو الجزء الفكري والعممي المتمـ ليا والذي  .أساسيا لمولوج إلى حقيقة العمارة
، والذي توجد بداخمو  يدرؾ بأبعاده الثبلثةالذي ، فقد مثؿ الفضاء الوجود المعرفي لمعمارة  رة أف تقـو بدونوال يمكف لمعما

  العناصر وتجري فيو األحداث.
 :  اىرة العمارة والوجودظ 3-1-1

ففي ،  ، وكذلؾ الحوادث المبلحظة بالحدس والتي تدور حوؿ المعرفة ، ما ظير مف الشيء مقابؿ ما خفي منو الظاىرة
الفمسفة اليونانية تعني الظاىرة الموضوعات الجزئية الحسية المتغيرة التي تقؼ في مواجية الكميات العقمية الثابتة 

ويقصد بالظاىرة كذلؾ كؿ ما يظير لمشعور في الزماف والمكاف ويكوف موضوعا ممكنا لمتجربة، ويختمؼ . )الماىيات(
وقد أشار )عبد المطيؼ( أف الظاىرة تمثؿ حالة التفاعؿ بيف الذات  (.39ص ،9 )الظاىر عف الواقع في كونو واقعا متغيرا

والموضوع ويجري ذلؾ التفاعؿ في مكاف وزماف محدديف، ذلؾ إف اإلحساس والخبرة التي تقـو بو الذات بتفاعميا مع 
ف يعكس ذلؾ التفاعؿ الموضوع يولد النشاط المعرفي الذي يكوف متغيرا وحاالت تغيره تدؿ عمى الزماف، لتحؿ في مكا

والتغير ليمثؿ المكاف محبل تحؿ فيو تبدالت حاؿ العبلقة بيف الذات والموضوع المعبر عنيا بصورة متقدـ ومتأخر فيتمثؿ 
 (.31-:2، ص7)الوقت المسبوؽ بمحظة معبرا عف الماضي والمتبوع بأخرى معبرا عف المستقبؿ

 :  الفضاء جوىر العمارة 3-1-2

فضاء وجود في كؿ أشكاؿ الحياة التي مر بيا اإلنساف، إال أف وعيا جديدا بالفضاء ىو ما كاف منذ بدء الخميقة، كاف لم
عمؿ عمى خمؽ فضاء و يتغير في كؿ مرحمة، فمنذ أقدـ العصور، نشط اإلنساف في الفضاء، وجد وفكر فيو، أدركو، 

يمثؿ فالفضاء كما يراه )شولز(  .العالـ يستطيع مف خبللو أف يعبر عف بنية العالـ باعتبار أف الفضاء صورة حقيقية عف
باىتماـ العديد مفيـو الفضاء فقد استأثر  (.28، ص6)عدا مف أبعاد الذىف أو اإلدراؾعد مف أبعاد الوجود اإلنساني وليس بُ بُ 

 مف الفبلسفة عبر العصور وكما يمي:
بلسفة مقاببل لممكاف فيو يرى أف أف لفظة الفضاء تقابؿ لفظة الخبلء في حيف عده غيره مف الف (ابن سينا)يرى  -

، 26) ، مكونو حقبل يتصؼ بالديناميكية واالتجاىية والمعرفة الواضحة الفضاء حصيمة ترابط مجموعة مف األماكف
 (.255ص
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ذات االحتواء الكمي التاـ، والتي تتراوح  األغمفة، أي يوجد نوع مف تعاقب  لؤلشياء الفضاء بأنو حاوٍ  (ارسطو)ُيّعرؼ -
مف الخارج وممموءًا  حجمًا، فالفضاء يمثؿ تجويفًا محدداً  األصغر األشياءحتى  ىو" ضمف حدود السماء" ابيف كؿ م
 .(.Langer, 1973, p.98) مف الداخؿ

مستقؿ  فضاء فكرة الفضاء االفتراضي التي تستطيع الفنوف التشكيمية )ومنيا العمارة( مف خمقو، وىو (Langer)قدمت -
 (.Langer, 1973, p.72)المظير المرئيأو  اإلدراكية األشكاؿيح ومحتوى ذاتيًا يقـو بتوض

 

أن الفضاء ىو امتداد واتساع مما سبؽ يمكف لمبحث الخروج بتعريؼ لمفضاء ال يختمؼ كثيرًا عما سبؽ مف التعريفات في 
اإلنسان، توجد بداخمو ، يمكن إدراكو بأبعاده الثالثة المحددة في مخيمة  ، وبال حدودة ، غير متناىي في كل االتجاىات

 العناصر وتجري فيو األحداث.

 الفضاء المعماري:  3-1-3

، كما إف  واف الخبرة المعمارية ىي خبرة الفضاء المعرؼ بوضوح ، النيائيالفضاء المعماري جوىر العمارة ومقصدىا 
 ، الفضاءف في تنظيـ ( إلى أف ما يكمZeviكما يرى ). (P.43,33)جوىر العمارة ىو ليس الفضاء بحد ذاتو بؿ احتوائو
 :P.63,23) )( الفضاء المعماري إلىVefikوقد صنؼ )P.33,22)  ) في شكؿ مميء بالمعنى والداللة ىو جوىر العمارة

ي يشير إلى الطريقة الت :  ألسموكيالفضاء ، و حديده بمصطمحات األفكار اليندسيةيمكف قياسو وت : الماديالفضاء 
: يدرؾ ويتـ اكتساب الخبرة فيو مف قبؿ المشاىد وينشا مف التكويف  فضاء الخبرة، و يتحرؾ بيا اإلنساف ضمف المساحة

ف يكوف الفضاء محددًا إب  ،(Husserl)مساىمة فكرة عمى الرغـ مف  الظاىراتي لمفعالية والتنظيـ الفضائي لمحقؿ البصري.
الزمف قد غيرت مف تعريؼ الفضاء كإفراغ أو  - عد جديد لعبلقة الفضاءف تطور المعمومات كبُ إبعالـ الخبرة الحسية، إال 

امتبلء الف الحدود بيف الحقائؽ المتباينة أصبحت ال تمتمؾ نقاء نتيجة التبايف بيف الحقيقة والحقيقة البديمة المعاصرة والتي 
 (P.8,29). تقرر إمكانيات جديدة متطرفة

حيز محدد  نو يتحقق تعريف الفضاء الداخمي بأنووم وبذلك يكون الفضاء المعماري جوىر العمارة ومقصدىا النيائي،
 يدرك من خالل عناصر اإلمالء الثالثية األبعاد والزمن. عميو بيئيا. ا  داخميا، ومسيطر  اخارجيا وممتمئ

 :فضاء العمارة الداخمية  3-2
 المتقدمة.التصميـ  مؤسساتبدأ استخداـ مصطمح العمارة الداخمية في بداية السبعينات مف القرف العشريف مف قبؿ         

بحاجة إلى فصؿ أنفسيـ عف  إنيـلقد أحسوا في وقتيا بأنو ال يوجد مصطمح يصؼ بشكؿ مبلئـ النوعية الفريدة لعمميـ كما 
عدد مف مدارس  تالزخرفة وبشكؿ متزامف. وقد أكدممعنييف بالتطبيؽ الجاري في العمارة مع التصميـ الداخمي التقميدي ل

 خداـ المصطمح ذاتو تحت اسـ " عمارة داخمية " . التصميـ المتقدمة است
 مفردات العمارة الداخمية  3-3-1

 (.65-61، ص9،)متعددةمفردات العمارة الداخمية وفضاءاتيا مف خبلؿ وجيات نظر مختمفة في طروحات يتناوؿ البحث 
 كما يمي:و 

.  مف كونيا عاطفية أكثرجابة ذىنية يكوف إدراؾ الشكؿ ابسط مف إدراؾ الموف كونو يتطمب است : الثالثالشكل والبعد  - أ
وتصنؼ الييئات بدورىا إلى اليندسية ذات الخطوط المستقيمة والزوايا  ، ويتـ تصنيؼ الشكؿ إلى الييئة والبعد الثالث

 . والى العضوية ذات الخطوط البلمستقيمة ، الحادة
المتوافرة لمتغيرات ىذه العبلقة  واالحتماالتارج عمى مفردة الكتمة خبلؿ العبلقة بيف الداخؿ والخيكوف التأكيد :  الكتمة - ب

إذ يعكس الداخؿ العناصر الخارجية ويعبر  ، االنتقاليةالفضاءات  تحقيؽ خاصية الشفافية بيف الداخؿ والخارج أوعبر 
 الخارج عف السمات الداخمية . 
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سانية الشاممة المعتمدة عمى تمؾ العبلقة الزمف ومف خبلؿ الخبرة اإلن -عبلقة الفضاء يكوف التأكيد عمى :  البعد الرابع - ت
، والتبلـز الفمسفي بيف الوظيفة  مؤكدة األساس الوحدوي لمعمارة الداخمية مف خبلؿ تبلـز الفضاء الداخمي والخارجي

  . والجماؿ ويرفع اإلدراؾ المعرفي لمبعد الرابع الوعي لممشاىد ويحقؽ الترابط والتكامؿ مع البيئة
 مشكمة الخاصة تحديد واستخالص ال 3-3-2

 ، طروحاتKurtich and Eakin,1993)) طروحات ،(Gedion,1977) تضـ ىذه الفقرة طروحات كؿ مف
((Eisenman,2001طروحات ، (Stjernfelt,2002). 

Gedion,1977)( طروحات
 (IVI24,P. ،) طروحات بتصنيؼ الفضاء المعماري إلى ثبلثة مراحؿ، بدأت الاىتمت

تؿ في الفضاءات غير المتناىية لمتعبير عف ظممة باطف األرض، مف خبلؿ الكتؿ التي تقمؿ مف المرحمة األولى بوضع الك
الضوء الداخؿ. مرورًا بإيجاد حموؿ لتسقيؼ الفضاءات الداخمية، لتصؿ إلى إدخاؿ عنصر الحركة أي البعد الرابع في إدراؾ 

  الفضاء الداخمي وكاف ذلؾ في بدايات القرف العشريف.
طروحات عمى العمارة الداخمية وعمى البعد الركزت ، )rtich and Eakin,1993)(Ku  ،90) -.86P,25 طروحـات

االنتباه، الحركة واإلثارة، اإليياـ  خمػؽ الثالث وما يسببو تفاعؿ الشكؿ والفضاء مف تأثير عمى العوامؿ اإلدراكية مف خبلؿ 
 .والتشويؽ

طروحات إلى خواص الزمف في الوقت الحاضر حيث التطرقت ،  53)-(26,P.51 (Eisenman,2001)طروحات 
يقترح الحدث نوعًا مختمفًا مف الوقت الخارج عف الوقت الروائي القصصي أو الوقت المنطقي الجدلي بالتالي يشير التفرد 

 إلى إمكانية التكرار والمضاعفة. 
ة لحدود الفضاء مف وجية النظر طروحات باألنواع المتعددالاىتمت (، .4827,P-(Stjernfelt,2002 ،49)طروحات 

الطوبولوجية، وىذه الحدود ىي الجدراف والقواطع والخطوط المرسومة في الفضاء لتكوف متفردة. ويكوف التفاعؿ بيف النقطة 
 والفضاء مستمرًا لخمؽ نتائج متطورة في خيالنا. 

ة )الزمف( في إدراؾ الفضاء بشكؿ عاـ، في ، نجد أف التركيز كاف عمى البعد الثالث وعنصر الحرك ومف الطروحات السابقة
 حيف لـ تتناوؿ تأثير تمؾ العناصر عمى خمؽ الفضاء الداخمي الذي يحقؽ وجودية اإلنساف.

" بيان دور العناصر الثالثية األبعاد لمفضاء الداخمي والزمن عمى  األتي ،وبذلؾ تتبمور المشكمة الخاصة بالبحث وبالشكؿ 
 . لمذات عبر فكرة الفضاء الداخمي الوجودي"تحقيق الطبيعة الوجودية 

 :تكنولوجيا المعمومات والفضاء االفتراضي الثالث:المحور  -4

، بكؿ عجائبيا وما جمبتو مف تغييرات جذرية، ليي  إف تكنولوجيا المعمومات أو كما يسمييا البعض بثورة المعمومات 
نت رؤيتو في الماضي، ىذه التكنولوجيا وتطوراتيا قد أثرت أمر حتمي، جعمت اإلنساف يمتمؾ أفكارا وروءًا تختمؼ عما كا

دراكو لمفضاء  عمى نشاط وسموؾ اإلنساف. ولـ تقتصر تأثيراتيا عمى البيئة والعالـ المادي بؿ تعدت لتشمؿ مفيـو اإلنساف وا 
   وانتمائو فيو. 

  :تكنولوجيا المعمومات 4-1
عديد مف الروافد العممية والتكنولوجية التي يتسنـ قمتيا ثالوث ىي وليدة التبلقي الخصب لم، تكنولوجيا المعموماتإف  

وآثارىا  العالمية،وبينما تتعدد اآلراء وتتبايف إزاء ىذه الظاىرة  . والتحكم التمقائي ونظم االتصاالت تكنولوجيا الحاسوب
 سوابقيا،تختمؼ اختبلفا جوىريا عف المرتقبة عمى المدى القريب والبعيد. إال أنيا تتفؽ جميعا في أف تكنولوجيا المعمومات 

 (13-12ص، 2)إذ أصبحت بالفعؿ عامبل حاسما في تحديد مصير عالمنا.
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  Virtual Reality(VR) االفتراضيالواقع  4-2

استخدمو الكاتب األمريكي وليـ جيبسوف ، إذ ظير مصطمح الواقع االفتراضي ألوؿ مرة في مجاؿ الخياؿ العممي  
(William Gibson)  في قصة نيورومانسر 2:95عاـ(Neouromancer)  دراكو ليصؼ بو العبلقة ما بيف اإلنساف وا 

ويواجو المصطمح االنتقاد واالعتراض مف قبؿ (. (P.28,28 لفراغ مكوف مف المعمومات المجردة أو ما وصفو بالمصفوؼ
يفضؿ استعماؿ مصطمحات البعض بسبب اعتبار المصطمح يتكوف مف لفظيف متناقضيف ىما )الواقع( و)االفتراض(، و 

، أو تقنيات المحاكاة...الخ. عممًا إف  أو فضاء السايبر)الفوقي(، أو الحقيقة االصطناعية أخرى مثؿ: البيئات االصطناعية،
المغة العربية ىي "الواقع االفتراضي" أو "الواقع المظيري" وىو األكثر تداواًل وشيوعًا  في ،الترجمة الحرفية ليذا المصطمح

ثار   (.79، ص:)ة. وقد جمب انتباه كافة األوساطوا 
يمثؿ مفيـو الواقع االفتراضي محاكػاة لواقع تـ تخيمو ويمكف تجربتو بصريػًا في األبعاد الثبلثػة )العرض، االرتفاع  

وتتراوح  والعمػؽ(، موفرة تجربة تفاعمية بصرية في حركة كاممة في الوقت الواقعي مع الصوت وربما مع أشكاؿ أخرى،
تحتاج  ،يػئات الواقع االفتراضي مف عوالـ بسيطة ثبلثية األبعاد كما تـ تصويرىػا في العاب الفيديو إلى  حاجات بيئيػة كمياب

يحاوؿ معظـ مصمػمي نظاـ البيئة االفتراضية تقميد معمومات حيث  مع الواقع االفتراضي ، (.إلى أدوات تجسيد وتفاعؿ
 (.85، ص4)عالمية قدر اإلمكاف

لقول أن الواقع االفتراضي ىو تحفيز حواس اإلنسان من خالل أدوات إظيار، لخمق بيئات وفضاءات افتراضية يمكن ا
تمتمك قدرا  عاليا  من الحرية تحطم بيا قيود الواقع الحقيقي مولدة إبداع ىائل يعبر بو اإلنسان عن حاجاتو النفسية 

 ى إلييا اإلنسان.وصوال إلى تحقيق حالة مثالية أو درجة الكمال التي يسع

 :( 86-84ص، 9)، أنظمة الواقع االفتراضي4-1-1
 . Window on World Systems (WOW)الواقع االفتراضي لمحواسيب الشخصية . أ

 ـو الثنائية األبعاد لمحاسوب.مع الرس أسموب دمج صورة المستخدـ الُمدخمة فيديويا،  الخرائط الُمدخمة فيديويا   . ب

 .Immersive Systemsاألنظمة االندماجية . ت
 المختمفة عف العوالـ التخيمية الكاممة الصنع بالحاسوب.   (VR)نوع مف أنظمة الػالتحكم عن بعد:  . ث

 .  (Immersive System)مع نظاـ (Tele Presence)اندماج الػ .أنظمة المحاكاة الُمدمجة . ج
 .Virtual Retinal Displayنظام العرض الشبكي  . ح
 .Fish Tank Virtual Realityالواقع االفتراضي لمنظام الكندي  . خ

 االفتراضي أدوات تشغيل الواقع  4-1-2

يحتاج الواقع االفتراضي إلظياره والتفاعؿ معو إلى عدد مف األدوات التي تـ تطويرىا الستعماليا في السيطرة عمى  
 (88-86ص ،9)الواقع االفتراضي ويمكف تمخيص ىذه األدوات وبما يمي

 لمصور الثبلثية األبعاد في العوالـ االفتراضية.  ممية إظيارع: Image Generators الصورمولدات  . أ
 (3، شكؿ )(2شكؿ )، لتتبع موقع الجسـ في العالـ الحقيقي، مثؿ الرأس واليد وسيمة  :أدوات السيطرة والتالعب . ب
 .)4شكؿ )ؽ صورتيف لمعالـ، واحدة لكؿ عيف، مف خم  (VR)تحدث الرؤية في نظاـ الػالرؤية المجسمة:  . ت
 .(5، شكؿ)  (VR)أدوات خاصة مستخدمة في الػ: Motion Platformsات الُمتحركةاألرضي . ث
 .(6شكؿ )، عضو خاص بتتبع حركة الجسـ ونقميا إلى العالـ االفتراضيُمتبع الحركة:  . ج
 .(7شكؿ )،  خوذة محمولة عمى الرأس تتضمف شاشة فيديوية صغيرة أماـ كؿ عيف: خوذة الرأس . ح

 .(8شكؿ )، إظيار وتجسيـ الرسـو والصور بأبعاد ثبلثية جياز : Hologram  جياز األشعة الضيقة . خ
 (.9،شكؿ)محموؿ عمى قاعدة حرة الحركة  جياز عرض ستيريوسكوبي: شاشة العرض المتحركة . د
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االتجاىات الثالث  يوضح حركة الجسم في  (1شكل ) ( أدوات التحكم ثنائية وثالثية األبعاد المستخدمة في الواقع االفتراضي2شكل )
(x,y,z) 

( بعض أنواع األرضيات المتحركة 4شكل ) ( الرؤية المجسمة 3شكل )   

 ( شاشة العرض المتحركة 8شكل )

بعض أنواع الخوذ المستخدمة  (6شكل )
 في الواقع االفتراضي 

( أنواع من متتبعات الحركة المستخدمة في الواقع االفتراضي5شكل )  

 عة الضيقة ( جياز األش7شكل )
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 الخواص الفضائية لمعوالم االفتراضية 3-3
فتراضية تختمؼ بالتأكيد عف العالـ الحقيقي أو الواقعي. حيث تمتمؾ إف طبيعة الحياة والتعامؿ في فضاءات العوالـ اال

، وىذه  ىذه العوالـ وفضاء السايبر بشكؿ اخص عمى خواص وقدرات شبيية بعالـ األحبلـ والتي ال يمتمكيا العالـ الواقعي
 :(www ,19)الخواص ىي

،  لحمـ ال توجد القوانيف التقميدية لمفضاءفي ا: Transcending Physicsعمى القوانين الطبيعية   التفوقخاصية 
فالحالـ يستطيع أف ُيغير وُيبدؿ وينتقؿ مف مشيد إلى آخر دوف الحاجة إلى الحركة عبر أو عمى األرضيات. اإلحساس 

األبعاد واألماكف. وقد تختفي أيضا تقييدات  ليذه نفسي سيكولوجيالوحيد لؤلبعاد والمسافات أو األمكنة ىو إحساس 
 بية والعوامؿ الفيزيائية الطبيعية األخرى.الجاذ

، فالكثير مف التجارب  ، الزمف ىو موضوع غير متصؿ في البلوعي: Transcending Time  زمن التفوقخاصية 
الشخصية لسنوات مضت لربما تبقى بدائية وجديدة مثؿ اليـو الذي حدثت فيو، ىذه المحظات تبقى محفوظة داخؿ عقؿ 

ـ ربما تتجمى في صور ورموز مقمدة ذات شعور حقيقي كالحياة الحقيقية. فالحمـ ربما يأتي ليخمط اإلنساف. وفي األحبل
ولكنو مادة مرنة لكي يكوف  ثابتة،فالزمف ىو ليس مسارا خطيا مستقيما لمحظات  المستقبؿ،الماضي والحاضر والتوقع حوؿ 

 قادرا عمى التعامؿ لغرض التعبير عف المعاني النفسية.
في األحبلـ ليس مف الضرورة أف يتكمـ الشخص : Loose Self Boundariesلمحدود الفاصمة   قدان الذاتفخاصية 

ليتصؿ مع أحبلـ الشخصيات األخرى. األفكار، األحاسيس، والنوايا )نية أو قصد الشخص( يمكف أف تُنقؿ بدوف الكبلـ، 
قراءة أفكارىـ. في حقيقة األمر الشخصيات األخرى  وكما إف األشخاص اآلخريف يمكنيـ قراءة أفكارؾ، يمكنؾ أنت أيضا

ىـ ممؾ لعقمؾ، والذي يوضح سبب استطاعتيـ مف قراءة األفكار التي تدور في ذىنؾ.. حتى في حاالت اليقظة )الوعي(، 
 .قمي )تخاطري( مع األشخاص اآلخريفالعقؿ البلوعي يفترض تقريبا وجود اتصاؿ ع

نراىا تكمف في   (Palace)إذا بحثنا في نقطة الجذب الرئيسية لمكاف الػ:  Identity Shiftingاليوية الُمتحولةخاصية 
قدرة الشخص عمى خمؽ التجسيد لفكرة ما ُتمثؿ شخصيتو. وكما يشاء الُمستخدـ يستطيع أف يتحوؿ )ينتقؿ( بيف اإليقونات 

الشخصي لو وبطريقة أخرى فاف ىذا التغير بيف المتنوعة المختارة ليعكس الحاالت المتنوعة، المثيرة لبلىتماـ، وذات الطابع 
 األشكاؿ يشبو الحياة في األحبلـ. 

إف عدـ إمكانية اإلنساف عمى خمؽ شيء مف ال شيء تختمؼ : Spontaneous Generation التمقائيالتوليد خاصية 
وأحجاميا مع القميؿ مف المراعاة في العوالـ االفتراضية، فالناس واألفكار المختمفة تظير لنا في أي مكاف وُتغير أشكاليا 

لقوانيف الفيزياء الطبيعية المتعارؼ عمييا.. ىذه الميزة مف الخمؽ التمقائي في عالـ األحبلـ قد تكوف ُمقَمدة عف شيء آخر 
، ستظير  ، ومتى ما يظير البلوعي نفسو كتجربة عاطفية أو حالة مف اإللياـ الخبلؽ تكوف صورتو موجودة في البلوعي

  ز واألحاسيس التابعة لو في أي مكاف.الرمو 
 استخالص المشكمة البحثيةتحديد و   3-2
  (:84-81ص ،8)طروحات تكنولوجيا المعمومات في حقل العمارة 3-2-1
مصدر حديث في تعزيز قدرات  ألمعمومات :تناولت مقالة بعنواف تكنولوجيا : (Pollalis, 1996) طروحات . أ

إف استخداـ تكنولوجيا المعمومات يفتح آفاقا أوسع في العممية حيث  ـ.تأثير الحاسوب في عممية التصميو المعمارييف 
التصميمية في مجاؿ اإلظيار واإلبداع المعماري عمى مستوى ثنائي وثبلثي األبعاد مؤديًا إلى زيادة قابمية اإلظيار 

ؿ إلييا في السابؽ وزيادة سيطرة المعمار عمى العممية التصميمية لموصوؿ إلى نتائج جديدة كاف مف الصعب الوصو 
 مع أفضؿ الحموؿ وأسيميا.
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: اإلدراؾ الُمعاد تشفيره، تقنية البصر  تناولت مقالة بعنواف الرؤيا السايبرنتيكية: (Chaplin,2002)طروحات  . ب
، واكتساب سعة ومقدرة المعمومات البصرية العممية  السايبرنتيكي وتقديـ الفيـ الُميّذب لمعبلقة بيف الرؤيا والمعنى

تمثمت وقد . (CAD)، معتمدًة عمى التصميـ المساعد بتقنيات الحاسوب  مدركة بالطرؽ والوسائؿ المختمفةوال
، خوذ البيئة االفتراضية، وُمتحسسات الطيؼ المتعدد. وتمثمت تكنولوجيا (CAD)تكنولوجيا الحاسوب في تكنولوجيا الػ

اىد، وعمؿ مشيد افتراضي لرسـ التغير والتحوؿ لمتجربة المعمومات بالرؤيا السايبرنتيكية مف خبلؿ إنتاج تقنيات ُمش
 الحضارية.

 Digital)تناولت مقالة بعنواف أساليب الحياة الرقمية ومدينة المعمومات المستقبمية : (Gillespie, 2002)طروحات  . ت
Lifestyles and Future City) ديدة لمعمؿ ، والطرؽ الج أدوات االستدامة والبلمركزية في االستخداـ والتوظيؼ
أف التكنولوجيا الرقمية ىي إحدى التكنولوجيات المساىمة في خمؽ الواقع حيث المرتبطة بالتكنولوجيا الجديدة. 

بياما، لبلنتقاؿ مف  االفتراضي والتي تساعد في توليد األشكاؿ الحضرية األكثر استدامة تظير لتكوف أكثر غموضًا وا 
 لمعقد الممتد.التقميدي إلى الحديث، ومف البسيط إلى ا

تناولت مقالة بعنواف عصر النيضة الرقمي التركيز عمى تكنولوجيا المعمومات : (Rushkoff,2002)طروحات  . ث
، والتكنولوجيا  ، والحاسوب واإلنترنيت ، ونظرية األنظمة ، ورياضيات الفوضى المتمثمة بػ: العبلقات الكسرية

اف تكنولوجيا المعمومات المتمثمة حيث لوحة المفاتيح(.  -ماوسال –الجويستؾ -االلكترونية )جياز التحكـ عف ُبعد
بالتكنولوجيا الرقمية، وتكنولوجيا الحاسبات المتمثمة بالتكنولوجيا االلكترونية، وجياز التحكـ عف ُبعد، والجويستؾ، 

االفتراضي والتفاعؿ والماوس، ولوحة المفاتيح، وأقراص مرنة، وأقراص صمدة باعتبارىا تقنيات متطورة لتمثيؿ الواقع 
 معو.

 ..P.45,20)ي)طروحات الفضاء االفتراض 3-2-8
 مثمت الطروحات المتعددة الستخداـ الفضاء االفتراضي في داللة إلى عممية المحاكاة واالستعارة، ففي مناقشة 

(Jencks):ستوياتيا الثانوية شفراتيا الجمالية وبم تميؿ العمارة لمحاكاة"  لمشفرات الجمالية لعمارة ما بعد الحداثة يقوؿ
قد برىف المصمميف النقطة العامة حوؿ التواصؿ   (Sydney Opera House)ويقوؿ في مناقشتو لمبنى"،  المتعددة

وقد ارتبطت  المعماري إذ أف االستعارات األكثر مجازية ىي األعظـ درامية واألكثر اقتراحا ىو األعظـ إبياما واخفاءا.
في "التشبيو  (Jencks)بلؿ طرفي االستعارة في الُمستعار والُمستعار منو، إذ طرحيا االستعارة بمفيـو التعقيد مف خ

بمفردات جسـ اإلنساف مف خبلؿ إيجاد التجسيد بيف حاالت جسـ اإلنساف والشكؿ المعماري، تجسيد بيف ىيكؿ الجسـ 
لبارزة والمقعرة، وفي وفرة تماثيؿ المرأة التي والبناية أو الفضاء. ويتـ ذلؾ مف خبلؿ المبالغة في األعمدة والحمية المعمارية ا

تقـو مقاـ العمود )األجساـ النحتية(. حيث تولد شعور يربط بيف البناية غير الحية وأجسامنا وكيفية االستعارة مف اإلنساف 
 إلى البناية.

تحقيؽ رغبات اإلنساف النفسية بالتالي فإف جميع الطروحات السابقة لـ تتطرؽ إلى تأثير أنظمة وأدوات الواقع االفتراضي ل
والحسية داخؿ الفضاء االفتراضي وصوال إلى الكماؿ الذي يسعى إليو اإلنساف لُيظير ذاتو ووجود. ومف ىنا تبرز المشكمة 

المعرفة العممية حول اثر تكنولوجيا الواقع االفتراضي عمى تحقيق الطبيعة الوجودية لمذات في الفضاء  "البحثية في: 
 .الداخمي"االفتراضي 

 اإلطار النظري الُمسَتخَمص والدراسة العمميةالمحور الرابع :  -5
بناء اإلطار النظري مف  ف: المرحمة األولى مرحمتيف ييدؼ ىذا المحور إلى استخبلص اإلطار النظري عبر م 

ة الثانية مف مراحؿ بناء المرحمت ، فيما مثم خبلؿ طرحو لمفردات اإلطار الرئيسية والثانوية مع متغيراتيا وقيميا الممكنة
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جراء التجارب لمتأكد مف صحة المؤشرات التي تـ التوصؿ إلييا واختبار مدى  اإلطار النظري والتي شممت الدراسة العممية وا 
 فرضيات البحث.مف تحقؽ الإمكانيتيا لمتطبيؽ وصواًل إلى 

 مفردات اإلطار النظري  5-1
معموماتية األساسية الخاصة بمؤشرات  التكنولوجيا ومؤشرات الفضاءات تتناوؿ ىذه الفقرة الصيغة النيائية لمقاعدة ال 

، ومؤشرات تكنولوجيا الواقع االفتراضي والفضاءات االفتراضية بشكؿ خاص عبلوة عمى مفردة الوجود.  الداخمية بشكؿ عاـ
  :تراضيةومناقشتيا لمخروج بأبرز المؤشرات الفاعمة لمبناء التكنولوجي في الفضاءات الداخمية االف

 مؤشرات التكنولوجيا وتكنولوجيا الواقع االفتراضي 5-1-1
تيدؼ ىذه الفقرة إلى طرح مؤشرات التكنولوجيا وتكنولوجيا الواقع االفتراضي استنادًا إلى ابرز ما جاء في  

ة أولى مف خطوات حؿ المشكمة البحثية الطروحات مف حقوؿ معرفية متنوعة مطروحة في محاور البحث السابقة، كخطو 
 وبناء اإلطار النظري.

 : مؤشرات التكنولوجيا أوال .
مادي  واقعي، فردي، ، موضوعي يدوي، ، وفييا المتغيرات العممية وقيميا في تقنيات: الجوانب العممية والنظرية

 ذاتي. ،تأممي عمومي، تجريدي، فكري،والمتغيرات النظرية وقيميا في المنطؽ:  ممموس.
 الموضوعي او الذاتي.كونو فعالية انسانية ، والنظاـ  ،المعنى

خفة الوزف البصري،المبالغة ، ومتغيراتيا: التعقيد،معالجة الممؿ،الشفافية واالنفتاحية ،زيادة الترابط، األىداف
  والتضخيـ،الغموض،اإليياـ،الييمنة،التنميط العالي.

 نساف،الفكر،الجماؿ.العمؿ،الفف،اإلومتغيراتيا:  ، العالقات

 مؤشرات تكنولوجيا الواقع االفتراضي: ثانيا  . 
تكنولوجيا الحاسوب ،نظـ االتصاالت ،التحكـ :  مف خبلؿ متغيراتالمفاىيم ، ومؤشراتيا في  تكنـــولوجيــا المعـمومــات

ي . والجوانب يكتحكـ األتوماتتكنولوجيا عتاد الكومبيوتر ،الفي مادية مف خبلؿ الجوانب ال المرتكزاتالتمقائي. وفي 
 االتصاالت.وتكنولوجيا  ، البرمجيات ىندسة ، المعرفة ىندسة ، البرمجياتالذىنية في 

برامج تحريؾ األشكاؿ تمقائيا.  ، فيديو مف خبلؿ حاسوب ،المفاىيم في ومؤشراتيا ، تكنــولوجيــا الواقــع االفتـراضـي 
 الخارجي،)الجوانب الترفييية(، والجوانب العممية في اإلبحار في الفضاء  مف خبلؿ الجوانب العمميةالتطبيقات وفي 

، الخرائط الُمدخمة فيديويًا،األنظمة  واقع االفتراضي لمحواسيب الشخصيةمف خبلؿ الاالنظمة التبلعب بالزمف. وفي 
الفتراضي لمنظاـ الكندي . وفي التحكـ عف بعد ،أنظمة المحاكاة المستمرة ، نظاـ العرض الشبكي ،الواقع ا االندماجية ،

 ُمتبع الحركة ، أدوات السيطرة والتبلعب،الرؤية المجسمة  ،األرضيات الُمتحركة ، مف خبلؿ مولدات الصور ، االدوات
 شاشة العرض المتحركة. خوذة الرأس ، جياز األشعة الضيقة ،

 مؤشرات الفضاء الداخمي الواقعي واالفتراضي 5-1-8
مؤشرات الفضاء الداخمي الواقعي والفضاء الداخمي االفتراضي كخطوة مف خطوات بناء ـ تطرقت ىذه الفقرة إلى أى 

اإلطار النظري مف خبلؿ ابرز الطروحات والدراسات المعنية بالفضاء الداخمي الواقعي واالفتراضي والمطروقة في محاور 
  ، وصواًل إلى حؿ المشكمة البحثية.  البحث األولى
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  الداخمي الواقعي:مؤشرات الفضاء أوال  . 
، في الييئة ىندسية اـ عضوية. وفي البعد الثالث في)تعاشؽ الفضاء والشكؿ،التداخؿ  الشكل والبعد الثالث

الفضائي،التوتر الدينامكي خبلؿ االنضغاط والتوسع،تكامؿ المنظور،التطور العمودي لممستويات األفقية،استثمار 
 لسياؽ(.، رد فعؿ ا المقياس،الحيوية خبلؿ التأثيث

، في العبلقة بيف الداخؿ والخارج)الخاصية الشفافية،الفضاءات االنتقالية،العزؿ التاـ( وفي العبلقة بيف الكتمة الكتمة 
 ، عمارة داخمية منحوتة(. والفضاء)عمارة داخمية مشيدة

كما في  )عة عالية، مف خبلؿ القيـ )األحداث والمصادفػات،مداولة الزمف بسر  الزمن -ألفضاء البعد الرابع عبر 
،التعايش مع الطبيعة،توفيػر عناصر حركية )مساقط  الشمس اليوميمسار الشمولية خبلؿ الوحدة،التفاعؿ مع  ،(السينما
 المياه(،

 الموف(. ، التضاد ، الشدة ، ،القيمة( وفي الضوء)التألؽ الشدة ، في الموف)الصبغة ، البصريةالعناصر 
،  المممس(، والمواد)مواد تغميؼ الجدراف ، نظاـ االنياءات ، البنائية )النظاـ الييكمي، عبر القشرة  العناصر المادية

 .مواد تغميؼ األرضيات(
 مؤشرات الفضاء الداخمي االفتراضي: ثانيا  . 

األعمدة  ، تماثيؿ المرأة ، مف خبلؿ االستعارة في تجسيد لجسـ اإلنساف)الحمي البارزة والمقعرة ،تقميديةمؤشرات 
 االستنساخ.  و المحاكاة. وفي تية(، والتقميد في تقميد لؤلبنية)غموض،تحريؼ،توحيد(النح

،  مف خبلؿ أسباب تقنية)برامج متطورة التحدي لقوانيف الجاذبية()التفوق عمى القوانين الطبيعيةفي ،  مؤشرات حديثة
قفز والطيراف،االنتقاؿ والتغيير،سيطرة األرضيات،ال - أنظمة ذات قدرات عالية(، وأسباب سايكولوجية )اختراؽ الجدراف

فقداف  الماضي والحاضر والمستقبؿ في ذات الوقت،تعميؽ )إيقاؼ( الزمف، في المرونة، زمن التفوقعمى الفضاء(. و 
في قراءة األفكار، اتصاؿ عقمي )تخاطري(... اندماج عقمي فقدان الذات لمحدود الفاصمة الزمف ،النيائية األحداث . و 

أكثر مف شخصية داخؿ عقؿ المستخدـ ،منح السمطة ،االنتقاؿ والتحوؿ مابيف العالميف الواقعي والخالي. و  ،استيعاب
)المنفصمة عف الذات( في تجسيد األفكار ،سيطرة واعية )سيطرة سايكولوجية (،امتبلؾ الشخصية اليوية المتحولة

،سيطرة واعية )سيطرة سايكولوجية (،امتبلؾ  األفكار تجسيدالمركبة أو المتحولة ،تمثيؿ اليوية ألشكاؿ مختمفة. وفي  
 .الشخصية المركبة أو المتحولة ،تمثيؿ اليوية ألشكاؿ مختمفة

 مؤشرات الوجود: 5-1-3

 ، في الوجود بالقوة )العناصر المادية لؤلشياء(، الوجود بالفعؿ )ماىية أو صورة الشيء(  مؤشر االنواع
 ة،المرونة،الشخصية المركبة،قير الظروؼ، في األصالة ، روح المغامر  مؤشر اآلليات

،ال تخضع لمقياس أو لممنطؽ،غير مادية...روحية،  ، في الحرية)ال عقمية، غير ُمدركةمؤشر عناصر الوجود اإلنساني
، يخضع  ، ُمقاس مف خبلؿ، الزماف الكوني في ُيمثؿ بحركات دائرية، األياـ واألشير، موضوعي الزمانفردية(. وفي 

، حاضر، ومستقبؿ ، والزماف التاريخي في ُيمثؿ بخط مستقيـ، ادوار حياة  ماضي ..ي، إيقاعي منتظـ.، كم لمحساب
والزماف  ، متغير. ، كمي، متحرؾ ُمقاس، يخضع لمحساب ، ، شيخوخة(، موضوعي ، رجولة ، شباب ، )طفولة الفرد

العزلة ابدي.. ال نيائي. وفي  / كيفي،، ذاتي،غير ُمقاس وال يخضع لمحساب الوجودي في ليس لو مظير خارجي ممتد
 مف خبلؿ انفصاؿ )اغتراب( عف الذات والمجتمع،عدـ االندماج الفكري والنفسي،التجرد،إخفاؽ عبلقة األنا مع اآلخريف.

 الدراسة العممية 5-8
ظري، لمتأكد لمراحؿ األساسية لمدراسة العممية والتي مثمت المرحمة الثانية مف مراحؿ بناء اإلطار النيناقش البحث ا 

 مف صحة المؤشرات التي تـ التوصؿ إلييا واختبار مدى إمكانيتيا لمتطبيؽ، وصواًل إلى تحقيؽ فرضيات البحث. 
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 أسس اختيار المشاريع )العينة( 5-8-1
بتوضيح األسس التي اعُتمدت في اختيار المشاريع، إذ تـ اختيار البحث  قاـ،  لغرض الُمباشرة بمرحمة التطبيؽ 

، بينما مثؿ  يف تمثؿ األوؿ بمنزؿ البميونير غيتس الذي ضـ فضاءات تـ التحكـ بكؿ جزء منيا الكترونياً مشروعيف عالمي
دار الفنوف والموسيقى لممعمارية زىاء حديد المشروع الثاني حيث اعتبرت عمارتيا عمارة خياؿ ومثالية.  وقد كانت أسس 

 اختيار المشروعيف كاآلتي:
 يع البارزة التي تخمؽ عالمًا خياليًا ُتشعر مسَتخدمو بأىمية وجوده. ُيعتبر المشروعيف مف المشار  -
 توفر المعمومات الكافية عف المشروعيف وأىميا تكوينات الفضاء الداخمي ووضوحية البعد الثالث فيو. -
 استعماؿ تقنية الواقع االفتراضي بشكؿ كبير في فضاءات داخمية مصممة واقعيًا. -
 بةالتعريف بالمشاريع الُمنتخَ  5-8-8

في الضاحية الخاصة لمدينة  ةيقع المنزؿ عمى تم(، 9شكؿ)، Bill Gates House منزل بيل غيتس  المشروع االوؿ .
واشنطف ضمف مساحة واسعة ومحمية في منتجع المحيط اليادي والمطؿ عمى بحيرة واشنطف، حيث يقطف فيو بيؿ غيتس 

القرف الحادي والعشريف بكؿ عجائبو مع االحتفاظ بالنكية مع عائمتو. ُصمـ البيت لُيمثؿ  (Microsoft)مؤسس شركة 
يمكف  الكبلسيكية لمقرف الثامف أو التاسع عشر، وابرز ما يوضح ذلؾ فضاء المكتبة الكبير الذي ُقببت غرفة المطالعة فيو.

 بما يمي:  Bill Gatesإجماؿ مزايا منزؿ
 جميع النقاط أو المخارج الكيربائية في المنزؿ غير مرئية. (1
 تفتح اإلضاءة آليا عند وصوؿ أصحاب المنزؿ، والتي تخفت أو تبيج بما يتبلئـ والضوء الطبيعي الخارجي. (2
لوحات الممس النقالة عمى كؿ شيء مف أجيزة التمفزيوف إلى درجة الحرارة واإلضاءة، والتي يمكف برمجتيا تسيطر  (3

 حسب تفضيبلت مستعمؿ الفضاء. 
رقاقة الكترونية صغيرة ترسؿ إشاراتيا إلى كافة أنحاء المنزؿ عند وصوؿ أي احتواء سجادة أرضية المدخؿ عمى  (4

 شخص.
جميع الطوابؽ تتحسس ضغط الخطوات لؤلوقات الخاصة بكؿ فرد مف أفراد العائمة، باإلضافة إلى الجانب األمني  (5

 ميـ أو ثقؿ خطواتيـ.الذي يحققو ىذا التحسس بالتعرؼ عمى الخطوات الغريبة الداخمة إلى المنزؿ، عبر وزف أجسا
 خطوة مف المدخؿ الرئيسي إلى الطابؽ األرضي. 112وتكوف عدد الخطوات 

قدـ والممتدة مف الطابؽ األرضي إلى سقؼ منطقة الدخوؿ مما أعطى الشعور  70استعممت األعمدة الخشبية بطوؿ  (6
 بالعمو والضخامة.

استعممت األنسجة الخشبية المختمفة في قاعة المسرح  نظاـ الصوتيات المستعمؿ داخؿ المنزؿ مف النوع المعقد. حيث  (7
 باإلضافة إلى التحرؾ التمقائي التي تمتاز بو وحدات الصوت.

 يمكف لمموسيقى أف تتبع حركة انتقاؿ الشخص مف فضاء إلى آخر باختفاء سماعات الصوت تحت ورؽ الجدراف. (8
داللة عمى براعة التصميـ والديكور  هعب رؤيتيا، وىذالعديد مف أبواب المنزؿ تدمج جيدًا مع الجدراف والتي مف الص (9

 الداخمي.
 حوض الحماـ الرئيسي يمكف أف يمبل وبأي ارتفاع مف قبؿ غيتس وىو في طريؽ عودتو مف العمؿ إلى البيت. (10
 يمكف لباب الدخوؿ أف تتحسس اقتراب السيارة وتفتح بالكامؿ حاؿ وصوليا. (11

يقع دار الفنوف والموسيقى ضمف مجموعة واسعة مف ،  (10شكؿ)، في أبو ظبي دار الفنون والموسيقى المشروع الثاني .
المنشات والعناصر شممت معاىد فنية ومتاحؼ وقاعات العرض وأكاديميات الفنوف الجميمة باإلضافة إلى مجموعة الفنادؽ 

ييية التي ضمتيا جزيرة السعديات في والمناطؽ السكنية والتجارية والمحميات الطبيعية وغير ذلؾ مف المراكز الثقافية والترف
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ألؼ نسمة، وسيتـ إكماليا بحموؿ العاـ  150كيمو متر مربع  وسيبمغ عدد سكانيا حوالي  27أبو ظبي. تبمغ مساحة الجزيرة 
حيث اشترؾ في تصميميا ابرز المعمارييف في وقتنا الحالي )فرانؾ جيري، زىاء حديد، جاف نوفيؿ، وتاداو آندو(  2018
جعؿ مف األمر أكثر إثارة وجود ىذه المجموعة مف األفكار المعمارية المتنافسة في مكاف واحد والتي ستكوف دروسًا والذي 

في نقد العمارة، فأماـ الُمشاىد مدارس معمارية متعددة ولديو الفرصة الكاممة لفيـ المداخؿ الثقافية والبصرية لمتوجيات 
متر يضـ  62تصميـ زىاء حديد لدار الفنوف والموسيقى مف مبنى بارتفاع  . يتألؼ(49-48، ص16) المعمارية المعاصرة

خمسة مسارح، وقاعة لمحفبلت الموسيقية ودار لؤلوبرا ومسرح لمدراما وقاعة متعددة االستخدامات، ويستوعب المركز 
 مقعدًا، كما تشتمؿ ىذه المنشاة عمى أكاديمية لمفنوف. 6300

ف ازدياده مف ناحية االرتفاع والعمؽ، سيخمؽ يشيد تصميـ ا نو "إ (حديد)تؤكد  لدار تطورًا في مفيومو المعماري، وا 
قمما متعددة ضمف جسـ المبنى، بحيث تضـ كؿ مف ىذه القمـ قاعات لمعروض الفنية تتخذ االتجاه الغربي بمواجية مياه 

شات المحيطة بو والتي تمتد مف المتحؼ الخميج العربي". كذلؾ أكدت حديد إلى أف " المبنى سيشكؿ جزئًا رئيسيًا مف المن
البحري في الجنوب إلى متحؼ كوكنيايـ أبو ظبي عمى الطرؼ الشمالي لممنطقة الثقافية، ويندمج المبنى الذي يقع مركز 

،  ثقمو عمى حافة المياه، مع المحور الرئيسي لمموقع. ويساىـ ىذا النسؽ في كسر جمود كتمة المباني عمى الطريؽ الرئيس
تح المجاؿ بذلؾ لبلستمتاع بإطبلالت عمى البحر ومدينة أبو ظبي". كما أوضحت حديد انو "ستقع قاعة العروض ويف

الموسيقية في أعمى المسارح األربعة، مما يسمح بدخوؿ الضوء مباشرة إلى خمفية خشبة المسرح، وُصممت ردىات 
ة بصرية فريدة لؤلجواء الطبيعية المحيطة". ىذا كمو االستقباؿ الخاصة بكؿ مسرح لتشرؼ عمى البحر وتمنح الزوار تجرب

. تنطمؽ كتمة المبنى بسرعة فائقة مف عمؽ (50، ص16)يساىـ في خمؽ الفضاء االفتراضي الذي يحقؽ لمشخص وجوده
 الجزيرة إلى البحر وتبدو في سرعتيا ىذه كسفينة تود االنطبلؽ دوف أف يمسكيا احد. التكويف جمالي ىندسي تفكيكي يوحي

 بتخفي شديد إلى ثقافة البحر ويتكوف بصورة رمزية ممتعة عمى شكؿ مقدمة سفينة معاصرة بتقنياتيا وصقؿ جسميا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بيو الدخوؿيعرؼ منظور داخمي   

 

 منظور داخمي لمقاعة الرئيسية
 دار انفنون وانموسيقى في أبو ظبي( 11شكم)  

 Bill Gates House منزل بيم غيتس  (:شكل)

 إطبللة منزؿ بيؿ غيتس عمى بحيرة واشنطف
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 التطبيق عمى المشاريع 5-2-3
سيتـ في ىذه ، قياس المتغيرات توصيؼ مف الوصؼ السابؽ لممشروعيف واعتمادًا عمى ما ُقدـ مف معمومات في  

معمومات والبيانات الخاصة بكؿ مشروع عبر استمارة القياس التي توضح المتغيرات وقيميا الفعالة بعد الفقرة جمع وتقديـ ال
 وكما يمي:تحييد المؤشرات التي تعطي عدـ تماسؾ النتائج وضعؼ خطوات التحميؿ. 

 :(Bill Gates House منزؿ بيؿ غيتس )قياس المشروع االول 
 فيو :، و  المؤشر الرئيس االول: التكنولوجيا

 البصري ، فالتعقيد، معالجة الممؿ ، الشفافية واالنفتاحية ، خفة الوز وفيو:  أألىداؼ ، (1)مؤشر ثانوي 
  اإليياـ. والتضخيـ،المبالغة 

 الفف ، اإلنساف ، الفكر ، الجماؿ. العمؿ،وفييا:  العبلقات (،2ثانوي)مؤشر  
 ، وفيو : راضـيتكنــولوجيــا الواقــع االفتـ : الثانيالمؤشر الرئيس 

 وفيو: حاسوب ، برامج تحريؾ األشكاؿ تمقائياً  المفاىيـ( ، 1مؤشر ثانوي) 
 وفيو: الواقع االفتراضي لمحواسيب الشخصية ، التحكـ عف بعد األنظمة( ، 2مؤشر ثانوي)
شاشة وفيو: أدوات السيطرة والتبلعب ، متبع الحركة  ، جياز األشعة الضيقة  ،  األدوات، ( 3مؤشر ثانوي)

 العرض المتحركة
وفيو: تصميـ وتشكيؿ وصياغة األشكاؿ الخيالية الرائعة ، تطوير المواد ، تقميص عدد  األىداؼ ،( 4مؤشر ثانوي)

األشخاص البلزميف لبناء مشروع كبير جدًا ، منع المشاكؿ الناشئة مستقببًل ، عمؿ مشيد افتراضي ، التأثير عمى 
 العبلقات الحضارية واالجتماعية

)التسمسؿ ، )ىندسية غير تامة(، البعد الثالث وفيو الفضاءالييئةوفيو :  الشكؿ والبعد الثالث، (5ؤشر ثانوي)م
 تكامؿ كمي( وسياؽ)رد فعؿ كمي(.المنظور)و  االمتداد ، التعاشؽ مع الشكؿ(

العبلقة  (، ونتقاليةالخاصية الشفافية ، الفضاءات اال) العبلقة بيف الداخؿ والخارج: فيوو  الكتمة ،( 6مؤشر ثانوي)
 عمارة داخمية مشيدة(.)بيف الكتمة والفضاء

،  التفاعؿ مع دائرة الشمس اليومية،  األحداث والمصادفػات)الزمف -الفضاءوفيو: البعد الرابع  ،( 7مؤشر ثانوي) 
 (.استخداـ التكنولوجيا المتطػورة،  حركيةتوفيػر عناصر التعايش مع الطبيعة ، 

 :الفضاء الداخمي االفتراضي، وفيو  ثالث:المؤشر الرئيس ال
أنظمة و ، وبيا اسباب تقنية متمثمة برامج متطورة  التفوؽ عمى القوانيف الطبيعيةوفييا :  حديثة،  (1)مؤشر ثانوي

)المرونة ، وزمف التفوؽذات قدرات عالية ، وأسباب سايكولوجية نفسية) االنتقاؿ والتغيير ، سيطرة عمى الفضاء(. 
)االنتقاؿ والتحوؿ مابيف العالميف(. وفقداف الذات لمحدود الفاصمةالحاضر والمستقبؿ ، النيائية األحداث(، الماضي و 

في السمطة والنفوذ الشخصي ، الشعور  والتولد الثنائي)سيطرة سايكولوجية(. و اليوية المتحولة المنفصمة عف الذات
 .إشباع الرغبات بالحرية .

)ماىية أو صورة  الوجود بالفعؿ)العناصر المادية لؤلشياء(، و  الوجود بالقوة وفييا:، األنواع ( ، 2مؤشر ثانوي)
 الشيء(.

 ، وفييا : األصالة ، المرونة ، الشخصية المركبة ، قير الظروؼاآلليات ، ( 3مؤشر ثانوي)
..... روحية( ، )غير ُمدركة ، غير مقاسو ، غير ماديةالحرية، وفييا: عناصر الوجود اإلنساني، ( 4مؤشر ثانوي)

وفيو زماف وجودي)ليس لو مظير خارجي ممتد ، ذاتي ، غير ُمقاس ، ابدي.. ال نيائي( وزماف  الزمافو 
 في انفصاؿ )اغتراب( عف الذات والمجتمع. العزلةتاريخي)متحرؾ، متغير(، و 
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 ( :3119 -) دار الفنوف والموسيقى في أبو ظبيقياس المشروع الثاني
 التكنولوجيا ، وفيو : المؤشر الرئيس االول:

البصري ، المبالغة  ف: التعقيد ،معالجة الممؿ، الشفافية واالنفتاحية ، خفة الوز وفيو أألىداؼ (، 1مؤشر ثانوي) 
 والتضخيـ ، الغموض ، اإليياـ  

 الفف، اإلنساف، الفكر، الجماؿ وفييا: العبلقات (، 2مؤشر ثانوي) 
 الواقــع االفتـراضـي ، وفيو :تكنــولوجيــا  المؤشر الرئيس الثاني :

  حاسوب، فيديو، برامج تحريؾ األشكاؿ تمقائياً  وفيو: المفاىيـ( ، 1مؤشر ثانوي) 
التحكـ عف  ،الواقع االفتراضي لمحواسيب الشخصية  ، الخرائط الُمدخمة فيديوياً  وفيو: األنظمة( ، 2مؤشر ثانوي) 

 . بعد
 صور، أدوات السيطرة والتبلعب، جياز األشعة الضيقة.مولدات ال وفيو: األدوات، ( 3مؤشر ثانوي)
األشكاؿ الخيالية الرائعة ،تطوير المواد،تقميص عدد األشخاص البلزميف لبناء : وفيو األىداؼ، ( 4مؤشر ثانوي)

 مشروع ،منع المشاكؿ الناشئة مستقببًل،عمؿ مشيد افتراضي،التأثير عمى العبلقات الحضارية واالجتماعية .
االمتداد ، التعاشؽ مع (، البعد الثالث وفيو الفضاء)عضويةوفيو: الييئة) الشكؿ والبعد الثالث، ( 5وي)مؤشر ثان
 اؽ)رد فعؿ كمي(.المستوى االفقي)تطور عمودي ( والسي( و تكامؿ كمي ( والمنظور)الشكؿ 

عمارة قة بيف الكتمة والفضاء)(، والعبلالخاصية الشفافيةوفيو: العبلقة بيف الداخؿ والخارج ) الكتمة ،( 6مؤشر ثانوي)
 (.داخمية مشيدة 

التفاعؿ مع ،  الشمولية خبلؿ الوحدة،  األحداث والمصادفػاتالزمف) ألفضاء: وفيو، البعد الرابع ( 7مؤشر ثانوي) 
 (.استخداـ التكنولوجيا المتطػورة ،  االستعارة المستعاضة،  دائرة الشمس اليومية

 وفيو: أالفتراضيالداخمي الفضاء  المؤشر الرئيس الثالث:
ببرامج متطورة وأنظمة وبيا اسباب تقنية متمثمة  ، التفوؽ عمى القوانيف الطبيعية، وفييا :  حديثة( ، 1مؤشر ثانوي)

وزمف (. اختراؽ الجدراف..، االنتقاؿ والتغيير ، سيطرة عمى الفضاء، وأسباب سايكولوجية نفسية)ذات قدرات عالية 
)االنتقاؿ والتحوؿ مابيف وفقداف الذات لمحدود الفاصمة(، اف الزمف ، النيائية األحداث المرونة ، فقد)التفوؽ

خمؽ شيء مف الشيء ، في  تمقائيوالتولد ال)سيطرة سايكولوجية(. و اليوية المتحولة المنفصمة عف الذاتالعالميف(. 
 .السمطة والنفوذ الشخصي ، الشعور بالحرية ..إشباع الرغبات 

)ماىية أو صورة  الوجود بالفعؿ)العناصر المادية لؤلشياء( ، و  الوجود بالقوة، وفييا: األنواع ( ، 2مؤشر ثانوي)
 .الشيء( 

 غير ُمدركة ، غير مادية..... روحية ، فردية . وفييا : ،اآلليات ، ( 3مؤشر ثانوي)
( ، .... روحية ، فردية غير ُمدركة ، غير مادية.)الحرية، وفييا: عناصر الوجود اإلنساني، ( 4مؤشر ثانوي)

في  العزلة، و  ليس لو مظير خارجي ممتد ، ذاتيى ،غير ُمقاس ، ابدي.. ال نيائي (وفيو زماف وجودي) الزمافو 
خفاؽ عبلقة األنا مع اآلخريف   انفصاؿ )اغتراب( عف الذات والمجتمع وعدـ االندماج الفكري والنفسي وا 

 يائيةاالستنتاجات والتوصيات النالمحور الخامس.  -6
بعد أف تـ استخبلص مفردات اإلطار النظري وقياس القيـ الممكنة لمتغيرات المفردات الرئيسية العامة والخاصة  

انُتِخبا لمدراسة العممية باالعتماد عمى الوصؼ العاـ لكؿ مشروع وابرز الصور والرسـو التوضيحية. تـ  فلممشروعيف المذا
صة بالبحث والمتضمنة االستنتاجات الخاصة باإلطار النظري واستنتاجات نتائج التوصؿ الى االستنتاجات النيائية الخا

  التطبيؽ.
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 استنتاجات اإلطار النظري 6-1
تركز ىذه االستنتاجات عمى بياف مدى فاعمية وكفاءة المعرفة السابقة في بناء اإلطار النظري وتوضيح االختبلؼ  

رفة السابقة، حيث تتحدد فاعمية وأىمية المعرفة السابقة في استكشاؼ بيف اإلطار النظري الحالي واإلطار المطروح في المع
 ابرز طروحاتيا والتعرؼ عمى مضامينيا، والتي تبمورت في االستنتاجات التالية:

، إال أنيا وفرت القاعدة األساسية التي  أف الدراسات السابقة عمى الرغـ مف عدـ بمورتيا لمفردات رئيسية واضحة . أ
 اإلطار النظري. استثمرت في بناء

االستفادة مف الدراسات السابقة في استخبلص مفردات اإلطار النظري الرئيسية والثانوية وتبويبيا في مجاميع مترابطة  . ب
 ضمت ابرز المؤشرات ومتغيراتيا وقيميا الممكنة.

 اإلطار النظري الحالي وكما يمي: بينما تدعـ المناقشة التالية كؿ مف االستنتاجات الواردة في أعبله واالستفادة منيا في بمورة
لـ تبمور الدراسات السابقة مفردات رئيسية تصؼ دور التكنولوجيا في تحقيؽ الوجود البشري داخؿ الفضاء المعماري  . أ

نما حددت في ضوء  استخبلص المفردات الكامنة فييا والتي تمثمت في  مجموعة جوانب متداخمة استثمرت فيوا 
تكنولوجيا الواقع : بينما تمثمت المفردات الثانوية بػ الوجود.، و  الفضاء الداخمي، التكنولوجيا المفردات الرئيسة الثبلث:

 الفضاء الداخمي االفتراضي.وقد ارتبط كؿ منيا بعدد مف المتغيرات التي تتحدد منيا الجوانب التفصيمية.، و  االفتراضي
نوعيًا وبرزت فاعميتو في إمكانية تعميـ النتائج عمى جميع  وفر اإلطار النظري الحالي طريقة لقياس قيـ المتغيرات قياساً  . ب

، والتي اعتبرت في السابؽ مسائؿ ضمنية غير قابمة لمقياس  نتاجات العمارة االفتراضية وباألخص فضاءاتيا الداخمية
 والمقارنة.

 استنتاجات التطبيق  6-2
طار النظري عمى المشروعيف الُمنتخبيف مف تمثؿ ىذه االستنتاجات ما برز مف نتائج الدراسة العممية وتطبيؽ اإل 

 خبلؿ طرح االستنتاجات الخاصة بالمؤشرات الرئيسية الثبلث: التكنولوجيا، الفضاء الداخمي، والوجود وكما يمي:
 شممت استنتاجات مؤشر التكنولوجيا كبًل مف: األىداؼ، والعبلقات وكمايمي،  استنتاجات مؤشر التكنولوجيا

لتكنولوجيا يتمثؿ في التعقيد، معالجة الممؿ، الشفافية واالنفتاحية، خفة الوزف البصري، المبالغة إف ابرز ما تحققو ا (2
 والتضخيـ، وأخيرا تحقيؽ عنصر اإليياـ.

 أف الفف، اإلنساف، الفكر، والجماؿ مف العناصر األساسية في العممية التكنولوجية. (3

 األىداؼ وكما يمي:و  األدواتو  األنظمةو  مف: المفاىيـ كؿ، شممت استنتاجات مؤشر تكنولوجيا الواقع االفتراضي
 أف الحاسوب وتحريؾ األشكاؿ تمقائيًا بجميع برامجيما يعداف األساس في خمؽ الواقع االفتراضي.    (2

ىي األكثر تأثيرا في جعؿ عالـ الخياؿ اقرب  يأف الحواسيب الشخصية والتحكـ عف بعد ألنظمة الواقع االفتراض (3
 إلى الحقيقة.

ف لكؿ أداة مف أدوات الواقع االفتراضي األثر الكبير في خمؽ عوالـ خيالية يمكف اإلحساس بيا وجعميا تبدو أ (4
حقيقية مف خبلؿ تمؾ األدوات واف االستغناء عف واحدة يمكف أف يقمؿ في فيـ الواقع االفتراضي، لكف كاف ألدوات 

ر في خمؽ فضاءات افتراضية تكاد تكوف حقيقية داخؿ السيطرة والتبلعب، واألشعة الميزرية الضيقة، األثر الكبي
 المشروع المنتخب. 

إف ابرز ما تيدؼ إليو تكنولوجيا الواقع االفتراضي يتمحور في خمؽ األشكاؿ الخيالية، تطوير المواد، تقميص عدد 
قات الحضارية األشخاص العامميف، منع المشاكؿ الناتجة مستقببًل، خمؽ المشيد االفتراضي، والتأثير عمى العبل

 واالجتماعية. 
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 استنتاجات مؤشر الفضاء الداخمي 6-2-1

 تتضمف استنتاجات مؤشر الفضاء الداخؿ الواقعي كؿ مف: الشكؿ والبعد الثالث، الكتمة، والبعد الرابع وكما يمي:
دراكو لمعناصر الثبلثية اإالشكؿ والبعد الثالث،  (2 ألبعاد المكونة ف تحقيؽ االنتماء اإلنساني داخؿ الفضاء الواقعي وا 

، التكامؿ الكمي لممنظور، والرد الكمي لفعؿ السياؽ التي مف خبلليا  لمفضاء يتـ عبر امتداد الفضاء والتعاشؽ مع الشكؿ
 يحدث اإلبداع والتميز. 

وكوف العبلقة بيف الكتمة والفضاء توصؼ بأنيا  والخارج،ف الخاصية الشفافية لعبلقة الكتمة بيف الداخؿ إالكتمة،  (3
 ، ىو الذي يحقؽ لمفيـو الكتمة مستوى إدراؾ مقبوؿ في الفضاء الداخمي الواقعي. ارة داخمية مشيدةعم

التفاعؿ مع دائرة الشمس اليومية، واألحداث والمصادفات التي تحدث  المتطورة،التكنولوجيا  استخداـالبعد الرابع ،  (4
 خمي الواقعي.داخؿ الفضاء ىي األساس في تجسيد البعد الرابع في الفضاء الدا

الفضاء الداخمي االفتراضي في المفيـو الحديث االستنتاجات المتعمقة بمؤشر الفضاء الداخمي االفتراضي:  بينما تضمنت
أف اإلحساس بالفضاء االفتراضي الداخمي يتحقؽ مف خبلؿ برامج الحاسوب المتطورة، األنظمة ذات القدرات  وكما يمي:

سيطرة عمى الفضاء مف حيث األسباب التقنية والنفسية التي تخمؽ الشعور بالفضاء الغير والتغير، وال ؿالعالية، االنتقا
فيزيائي، ضمف ما يسمى بالتغمب عمى القوانيف الطبيعية، باإلضافة إلى مرونة الزمف وال نياية أحداثو، في المقابؿ سيوفر 

والخيالي وبالتالي منحيـ الحرية والسيطرة السايكولوجية الفضاء االفتراضي لشاغميو القدرة عمى التنقؿ بيف العالميف الواقعي 
 عمى الفضاء. 

 استنتاجات مؤشر الوجود 6-2-2

 كؿ مف: أنواع الوجود، اآلليات، عناصر الوجود اإلنساني وكما يمي:تضمنت 
لوجود إف كؿ موجود إنما ىو موجود بالفعؿ وموجود بالقوة، الوجود بالقوة يمثؿ مادة الموجود بينما تمثؿ الماىية ا (2

بالفعؿ، كما ال يمكف أف تنفصؿ العناصر المادية لمموجود عف ماىيتو فقد يطرأ تغير في المادة التي يتكوف منيا ذلؾ 
 الموجود لكف ماىيتو تبقى ثابتة.

أف الوجود اإلنساني يتحقؽ مف خبلؿ: التفرد وعدـ التكرار، امتبلؾ اإلنساف لمشخصية المركبة التي تحمؿ الحقيقة  (3
والمواصمة في تشكيؿ األفكار دوف توقؼ ميما كانت الظروؼ، بينما لـ تكف مرونة االكتساب والتعمـ والخروج  والخياؿ،

 عف العادات والتقاليد في النتاج ىي األساس التي مف خبلليا يستطيع اإلنساف أف يحقؽ ذاتو.  

أف يصؿ إلى تحقيؽ ذاتو مف خبلؿ أف عناصر الوجود اإلنساني، الحرية والزماف والعزلة يستطيع اإلنساف عبرىا  (4
كوف الحرية التي يمتمكيا حرية غير مدركة وروحية، بينما تميز الزماف الوجودي بكؿ قيمو ومتغيراتو، ويكوف االنفصاؿ 

 عف الذات في عزلة اإلنساف ىو الطريؽ الذي يحقؽ إدراؾ الذات. 
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