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لسىفية مرتبطىة ارتبىاط مباشىر بالعقيىدة س  ىي سىعيئا الىدائم لتحقيى  قامت دعائم عمارة الفن االسالمي على  مبىادف  
 التوازن والتكامل واالنسجام بين االنسىان وذاتىو وريىرى  ى  الناىام الكىون  وو ى  مبىادف الىدين االسىالمي  حيى   ن

 ولئىذا س  طىار عقيدتىو  ىي جماليىا تعبيىرا يعبىر أن الفنىان محاولىة هىو س الواسى  بمفئومىو اإلسىالمي الفنىي اإلبىدا 
متعددة  كانت المدخل الفلسفي والتطبيقي للكثير مىن العلىوم التىي ائىرت مى خراه ومنئىا علىم  تواصل وسائل اإلبدا 

االرجونىىوميك س حيىى  ائىىر امرجونىىوميك  للت كيىىد علىى  أن  حتياجىىات اإلنسىىان لأمىىان والعمىىل يجىى  أن تكىىون 
بىىين اإلنسىىان ومحيطىىو الفيزيقىىي   بمعنىىي ان  متضىىمنة بكفىىاءة  ىىي تصىىميم ناىىم العمىىل عبىىر تحقيىى  أ ضىىل تفاعىىل

يكون االنسان هو محور التصميم واهم اهدا و   وهو نف  هدف عمارة الفن االسىالمي والىذا ارتىبط ارتباطىاه وثيقىاه 
بمصلحة اإلنسىان وحاجاتىو العائليىة واالجتماعيىة وبطبيعتىو النفسىيةس وبقدرتىو على  التفاعىل مى  البيئىةس ولقىد أوضى  

ر لكىىم  اللويىىلا والنوئىىار والشىىم ا والقمىىرا والنجىىوما القىىر ن الكىى ريم مركزيىىة اإلنسىىان  ىىي الحيىىاة عامىىةس و ىىي بيئتىىوا لوسىىخو
وعلىىه اىىألا ا يىىن  يميىى   حديىىد ( س 12مسىىخراتب بىى مرى  نو  ىىي ذلىىل ويىىاتق لقىىومق يعقلونل، سىىورة النحىىلس اويىىةا

 ىي الحاجىة  لى  تحديىد القىيم امساسىية لفلسىفة الفكىر امرجونىومي وكيفيىة توايفئىا  ىي اسىتحدا  واجئىات  المشيلة
 يهدف البحىثمعدنية معاصرة  ي العمارة اإلسالمية باعتبارها عمارة منبثقة من العقيدة الئاد ة لراحة اإلنسان،، و 

ة اإلسالمية  ي استحدا  واجئات معدنية معاصرة  ل  استكشاف سبل االستفادة بالفكر امرجونومي و لسفة العمار 
عىىدد مىىن النتىىائا أهمئىىا ا  ن تحقيىى  التكامىىل بىىين امنامىىة البيئيىىة والفكىىر االرجونىىومي  ىىي  و وصىىل البحىىث الىىه،  

العمىىىارة امسىىىالمية سىىىاهم  ىىىي  يجىىىاد حلىىىول ارجونوميىىىة تتسىىىم بمرونىىىة التشىىىكيل والكفىىىاءة الوايفيىىىة وتتمتىىى  ب شىىىكال 
 -اميكية تتوا   م  الخصائص البيئيىة  كمىا أن اسىتخدام الخامىات المعدنيىة الحديثىة  الحديىد المعىالا انسيابية ودين

االلكومات( ساعدت عل  الخروج من االطار التقليدا  ي الواجئات المعدنيىة لتقىدم حلىوال وايفيىة وجماليىة متعىددة 
 قائمة عل  الفكر االسالمي االرجونومي،
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