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 چکیده
 

شکوه و زیبایی معماری ایرانی بخصوص در دوره اسالمی به تزیینات آن بستگی دارد.این تزیینات در تمامی ادوار 
اسالمی رواج داشته و در هر دوره ای با امکانات آن روزگاران پیشرفت نموده است.آجر به عنوان قدیمیترین مصالح مورد 

توجه معماران ایرانی بوده است که به خلق شاهکارهای معماری چه در هزار سال پیش تا کنون همواره مورد  3استفاده از 

زمینه تزیینات و چه در زمینه سازه و جهت پوشش سقفها و طاق نماهای زیبا پیش رفته است. آجر به عنوان عنصری 

ست که برترین فضاساز در فضای اقتصادی و سیاسی آن دوران ایران موجب ایجاد بناهای باشکوه باصدها طرح و نقش شده ا
این آثار را در شهر دزفول وسپس در شوشتر به عنوان نمادی از این هنر واال مشاهده کرد.در این پژوهش اطالعات از شیوه 

و همچین مطالعات میدانی جمع آوری شده است. بافت تاریخی  مقاالت ،توصیفی بوده وگردآوری اطالعات کتابخانه ای

زرگر(  -سوزنگر -سه خانه )سهرابیتزئینات و پهلوی تعلق دارد که در این مقاله به بررسی امروز دزفول بیشتر به دوره قاجار
با داشتن تزیینات خوون چینی و گره کاری ثبت آثار ملی شده اند . حال این دغدغه در ذهن ایجاد که پرداخته شده است 

زیینی برای زیبا سازی سطوح بکار رفته یا معانی و می شود که آیا بکارگیری آجر با تمرکز بر نمادها تنها به عنوان عناصر ت

شاخصه هایی  و دلع ،وحدت ،نظم ،ل توحیدومفاهیم و نقوش نمادینی بر اساس آموزه های اسالمی دارد؟بدین منظور اص

 مورد بررسی قرارگرفته و چگونگی نمود این ویژگیها در تزیینات آجر خانه های دزفول بررسی شده است.مشتق از آن 
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   مقدمه

 

آثار بجا مانده از دوران های مختلف قبل و بعد از اسالم در معماری ایران شاهد نمونه های پرارزش از هنر 
یبا و موزون بوده است.باید در نظر داشت که استفاده از آجر استادکاران ایرانی در آفرینش زیباترین طرح ها و تناسب های ز

عالوه بر جنبه استحکامی جنبه تزیینی نیز داشت و بسته به شرایط اقلیمی کاربردهای متفاوت آن بوجود آمد.آجرکاری را 

و  خوون چینی–آجر کاری خفته ورفته –آجرکاری رنگی -گره سازی-گل اندازی–می توان به چند گروه رگ چینی 

 آجرکاری تزیینی نقش دار تقسیم کرد.
خود همچون توحید و نظم و... را در معماری اسالمی به صورت نظم هندسی نمودار  یهنرمند مسلمان اندیشه های اسالم

ساخته است و تنها ابزار هنرمند مسلمان در صورت بخشی جمال هستی به تقلید از صورتگری حق و نیز خلق صور و 

 [1] فرم معماری و نقوش هندسی است.نمادهای عوالم و 
 

 

 هنر ایرانی
 

و همه جا هنری وابسته به زندگی بوده و در ایران ما بیش از هر جای دیگر. چنانکه آرایش  معماری همیشه»

 [2]«ی کار معماری را پی ریخته است. اره به دست زندگی بوده و در هر زمان، روش زندگی بوده که برنامهومعماری هم
یرانی چه پیش و چه پس از اسالم، معماری توام با تالش و زیبایی بوده است. سرزمین ایران به این دلیل که در معماری ا

اکثر نقاط سرزمینی گرم و خشک محسوب می شود، همواره نیاز به اندیشیدن تدبیری برای دوام و بهبود زندگی در این 

از آب و خاک این سرزمین صورت می گرفته، عالوه بر ایجاد  جغرافیا داشته است. ابداعات بسیاری که برای بهره گیری

شرایطی مناسب برای زندگی مردمان آن، آثار و بناهایی را نیز که نشان از ذوق و سلیقه و جهان بینی آنان داشته، پس از 
 [3]گذشت سالیان و تا به امروز بر جای باقی گذاشته است.

 

 

 اسالمی معماری در آن جایگاه و ها آرایه

 

تزیین در زبان فارسی معادل آراستن به معنی زینت دادن با افزایش )افزودن چیزی بر چیزی( در مقابل پیراستن 
برپاکردن و  ،آباد کردن ،آماده کردن ،)کم کردن از چیزی(آمده است.البته برای آراستن معانی بسیاری از قبیل نظم دادن

 [1] آمده است. «آرایش ،آنچه بدان آرایند»ه معنی زینت در فرهنگ عربی به فارسی ب ;غیره آورده اند

 و معنایی عملکرد اساس بر دیگری و( مادی) ظاهری عملکرد بر مبتنی یکی: دارد وجود تزیین زمینه در کلی دیدگاه دو»
 و معنا هرگونه فاقد و ظاهری پوشش یک صرفاً تزیینات معتقدند که دارند تزیینات به شکل گرایانه نگاه هاکه آن. محتوایی

 چون کسانی دیدگاه، این مقابلِ در. میرود کار به زمخت زیرین سطوح پوشاندن برای که است فرهنگی و دینی مفهوم

 پوشش فقط تزیینات منظر این از. دارند متفکرانه و ، عرفانی(بی زمان) غیرتاریخی ماهیتی نقوش این معتقدند بورکهارت

 [4] .«می باشند متعالی نمادین و معناهای با مختلف سطوح دارای بلکه نیستند ظاهری
  دارد:  متفاوتی نظر اولگ گرابار میان، دراین 



 

 پیا که اند صافی های ها آرایه.است دیگر سوی از ناظر و سو یک از شی میان واسطه  تعدادی از متشکل زینت او نظر از«

 نحو بهترین به مخاطب با ارتباط  تا میشود منتقلها آن طریق از ناخودآگاه یا لذایذ خودآگاه شاید حتی و نمادها و مها

 و اسلیمی نقوش تعادل، اصل و خداوند عدل نماد گره چینی و هندسی نقوش هها، خط نگار کتیبه ها،« [5].»شود برقرار

 وا و رحمت لطف به خداوند جمال صفات که آنجا از بنابراین[6].«است خداوند محبت و برون به از درون سیر نماد منحنی

 .دارند تأکید پروردگار جالل و جمال بر صفات چون واال بسیار جایگاهی ها آرایه است مربوط

 
 

 آجر و آجرچینی:
 

جوامع اولیه بشر از خشت خام استفاده می کرده است و اولین نمونه های بناهای ساخته شده با خشت خام را می 

از صدر اسالم از آجر استفاده می شتر از خشت پخته ساخته اند.توان در چغازنیل نام برد که روکش بنا را برای استقام بی

 نور و سایه در نماهای بنا ایجاد می کردند.روی سطوح مختلف جلوه های زیبایی از شده است و به وسیله آن 
صفویه شیوه چیدن یک پوسته آجر یا آمود بر روی اسکلت و سفت کاری بنا که از دوران ایلخانان شروع شده بود در دوران 

ادامه یافت و به تکامل خود رسید و در دوران زندیه و قاجاریه نیز ادام یافت که یکی از این شیوه ها خوون است که در 

 [7] شهرهای دزفول و شوشتر به وجود آمده است.
 

 

 فریز(:-کاربرد تزیینی آجر)خوون چینی
 

به نگاره های زینتی موزاییک مانندی که که یک نوع آجرکاری تزیینی در هنر معماری ایرانی است  واژه خوون

پیشانی بنا ی ساخته اند اطالق می گردد.این نوع آجرکاری تزیینی که از ضخامت آن در ایجاد انواع گره های تزیینی در 
پیشانی نمای بنا استفاده می شود بیشتر قسمت های ارزشمندی از ساختمان چون ورودی ها نمای بیرونی و داخلی 

یه لار رفته است.در خوون های موجود شهر دزفول کلمه علی )ع( و به مدد او کار روزانه را آغاز می نمایند.کساختمان به ک

مانند:مداخل خفته و  نقوش خوون به زبان اهالی دزفول دارای نامی بوده اند که با شکل خوون ارتباط کامل داشته است

ت بنا به پایان می رسدپیشانی درگاهها جهت چیدن خوون آماده راسته گل زنجیره ای مربع طبل جرزی و.. زمانی که عملیا
دسته ای از خوون ها که نقش را بوجود می آورند جلوتر و در اصطالح محلی به آن سیر و دسته ای دیگر که  [8].است

 2ه حدودا ترکیب این دو دسته خوون ک [9] زمینه را بوجود می آورند و عقب تر قرار می گیرند گرسنه نامیده می شوند.

قب و جلو هستند پیشانی کار را می پوشانند.تابش نور خورشید بر سطح خوون ها در ساعات عسانتی متر نسبت به یکدیگر 
مختلف روز منظره بدیع متنوع و زیبایی را بوجود می آورد و این هنر ترکیبی است از هنر دست انسان و نور حیات بخش 

 [11] خورشید.

 

 

 نقوش هندسی
 

ای هندسی غالبا بر اساس تکرار تا بی نهایت الگوهای ساده ای هویت می گیرند که از شکل های ابتدایی آرایه ه

دایره و چندضلعی تشکیل شده اند و با مفاهیم نمادین فلسفی و کیهانی در ارتباطند.در هر یک از این واحدهای  ،نظیر مربع



 

مرکزگرایی(اما سطحی که تکرار بی شمار این نقوش است مانع نگاه ناظر به سوی مرکز نقش هدایت می شود ) ،تکرارشونده

تزیین هندسی مانع تمرکز بر یک جا و در نتیجه مانع ایجاد انانیت «از آن می شود که ذهن بر صورتی خاص متمرکز شود. 

 [11].«هم منطقی است و هم موزون و این خود مظهر کاملی است از روح انسان ;است
 

 

 معماری و اسالم رد بنیادین ارزشی ،عدل
 

 جهانبینی در » عدل  «متون در آن مختلف معانی و مشتقات که میباشد الهی فعل ویژگیهای بارزترین از یکی

 به خداوند[12].است آثار زیباترین و منظمترین بهترین، ایجاد و خلق برای اصل این بودن بنیادین و اهمیت بیانگر اسالمی

 و تمام صورتی به و آورد وجود به عدم از را تو که خدایی آن “ فَعَدَلَکَ فَسَوَّاکَ خَلَقَکَ ذِیالَّ ”:میفرماید انسان خلق هنگام
 .میکنند جستجو وجود عالم در را عدل بارز مصداق مسلمان فالسفه دلیل همین به[13] ”برگزید اعتدال به و بیاراست کامل

 و بنا در تعادل ایجاد جهت در نوعی به که ویژگی نوع هر انمیتو اسالمی ارزش و اصول عنوان به عدل تعاریف به توجه با

 .بود قائل را محیط بخشی انتظام نهایی هدف آن برای و شمرد عدل بحث با مرتبط را میگردد بصری تعادل نیز
 :کرد بیان معماری در عدل مفهوم ظهور ی اندیشه از برگرفته میتوان را ذیل عمده ی ویژگیهای

 تعادل و عدالت 

 وحدت در کثرت و کثرت در وحدت  

 هماهنگی  

 تواتر( و توازن)ریتم  

 ،مقیاس و تناسب اندازه  

 حریم و حد  

 مراتب سلسله 

 تقارن  

 ایستایی فن 

 عدالت و تعادل-1

 [14] عداله.دادگری کردن عدالت کردن.

 معنی کرده اند. » هرچیز در جای خود«عدالت را در هر فلسفه 

 ی باشد.عدل یکی از اصول پنج گانه تشیع م
 [15] .است تفریط و افراط طرف دو بین میانه و دانی و عالی بین اعتدال معنی به لغت در عدالت

 یکی [16] .یافت نخواهی آبادتر آن از و باشد عدالت آن در که آنجاست مکانها ترین آراسته :که است آمده تفسیرالمیزان در

 میباشد. میانهروی و اعتدال اسالم دین ویژگیهای از
 کامل نمونه یک است، یافته تشکل صحیح صورت به که بلور مانند که باید و دهد نشان را متوازن اعتدال باید هم معماری«

 [17] »باشد بیجان ماده از

 آنها از مجموعهای میان که روابطی و روانی فعالیتهای و پدیده ها به نظر با « میگویند : جعفری عالمه تعادل خصوص در

 آن زیبایی خاصی، شهود یک با بیاید، وجود به آنها بر حاکم قوانین میان منطقی تعادلی که هنگام آن در میشود، برقرار
 میرسند. زیبایی به تعادل از واقع در و[18].»میکنیم درک را موعهمج



 

 قلمداد ریمعما در عدل کالبدی تجلی بارز مصداق عنوان به را آن میتوان که است عدل تجلیات یا مشتقیات از یکی تعادل

 انجام عدل اصول رعایت اساس بر آن انتظام که است کالبدی یا مجموعه متعادل، کالبد یا مجموعه یک دیگر عبارت به .نمود

 .میانجامد زیبایی و نظم به عدل نهایت در[12] .باشد شده

 
 جلوه ای از عدالت در خانه سهرابی-1شکل

 

 

 :وحدت در کثرت-کثرت در وحدت-2
 

 « وحدت»  که است اصلی همان این. است استوار فرد زندگی سطوح درتمام و است ابدی و زلیا دین اسالم

  مسلمان
 و پایه و محوری ی نقطه و هنراسالمی معیار ترین اصلی توحید. زند می پیوند هم به را الهی وبرادیان حاضروناظربوده

 پراکندگی جای به شنونده روح سازی یگانه اجزاو یانم در وتنش بیگانگی فقدان و سازی یگانه به اصل این. است آن اساس

 مکان، در وچه زمان در چه شود، منکر را اسالمی هنر وحدت تواند نمی کس هیچ». است ساز نتیجه بسیار و پردازد می
 [19].«است آشکاروبدیهی بس وحدت این زیرا

 داردوشکل داللت توحید بر که است هگرفت شکل وحدت در وکثرت درکثرت وحدت براساس اسالمی هنر شناسی زیبایی

 .است معماری تزئینات محوری است،شکل آفریدگارجهان آن مرکز هستی،که از نمادی عنوان به دایره

  بنای با سازنده عناصر وتمامی باطن و ظاهر محتوا، و شکل تناقص عدم در آن رابطه که است مفهومی نقوش در تناسب
 آجرکاری هندسی تزیینات و نقوش.است یافته متناسب و هماهنگ بیانی درونی، یمحتوا و عینی ساختار و است معماری

 و واحد بیانی اسالمی بینی جهان محتوی و مضمون با رابطه و دهد می نشان را زیباشناختی تناسب خود ساختار در

یگانگی محور تقارن بر در تصویر زیر که برخی تزیینات خانه سنتی در دزفول را نشان می دهد  [21].است یافته توحیدی
 توحید داللت دارد.



 

 
 جلوه ای از توحید در تزیینات خانه سهرابی-2شکل

 
 

  هماهنگینظم و-3
 

 معنی شده است. [21]قافیه با و موزون مروارید، کالم کشیدن رشته دادن، به ترتیب نظم به آراستن

 ملحوظ.است انسان ساختههای بارز ویژگی همچنین و هستی در موجود پدیده های همه ی ضروری و بنیادین صفت و اصل نظم

 [12].داد قرار استفاده مورد نظم صفت عنوان به میتوان نیز را دیگر ویژگیهای و اصول جملگی که دارد اهمیت آنچنان نظم داشتن
 [22].میکند تداعی را بلورها بر حاکم قانون اسالمی، هنر نظم و وحدت: میگوید اسالمی هنر در نظم خصوص در بورکهاردت

 [12].نباشند،میباشد یکدیگر عملکرد و ارزشها منافی که گونهای به معنا یا شی چند یا دو ارتباطات انواع تنظیم همان هماهنگی
 وجود و رعایت که است اصولی جمله از و میگردد ذکر متعادل مجموعه یک ویژگیهای ی کننده بیان عنوان به نظم همراه به هماهنگی

 از [23].اعضا عده یک هماهنگی یعنی نظم اصوال که است این بر عقیده را ای عده و میباشد موفق برنامه و طرح کی ی الزمه آن
 :از میتوان معماری بنای یک در هماهنگی مصادیق جمله

 نیازها با عملکرد هماهنگی  

 حاکم هندسه و تناسبات هماهنگی  

 یکدیگر با اشکال و فرمها هماهنگی  

 یکدیگر با فضاها هماهنگی  

 عملکردها با کالبد و فرمها هماهنگی  

 اقلیمی شرایط با طرحها هماهنگی  
 .برد نام را دیگر و بسیاری



 

 
 سهرابی خانه تزیینات در نظم گری جلوه از ای نمونه -3شکل

 

 

 (تواتر و ریتم)توازن -4
 

 در مقولهای مینماید، ای نقشایف تعادل اصل تکمیل جهت در که اصلی عنوان به و الهی، فعل صفات از یکی توازن

 [12]. است عدالتی بی تجلی نتیجه در و است تعادل از خروج جهت عاملی توازن از خروج. میباشد توجه خور
 زندگی جریان از جزئی ریتم است، ذاتی ریتم تاثیر و دارد کار سرو احساس با ریتم. است توام و همراه تواتر و ریتم با توازن

 صورت به گاه ریتم. میشود هماهنگ آن با که است ریتم به انسان واکنش روشنترین این و میکنیم ستنف ریتم با ما است،

 آمدن پی در پی از تواتر[24].میگیرد خود به شاد کیفیت اصطالح به و مییابد بیشتری سرعت منظم صورت به گاه و متقارن
 خود نما در تناسبات[25]. است یکنواخت و ساده میآوردکه پدید منظم مجموعهای عنصر، یک تکرار میشود، ناشی عناصر

 وروشن سایه میان ریتم ایجاد در نیز برجستگیها و فرورفتگیها. میدهد نمایش طاقها و پنجرهها درها، ریتم صورت به را

 .است موثر بسیار نیز نما بصری شدن سبک در و میکنند بازی را سزایی به نقش

 
 سوزنگر خانه تزیینات در ریتم گری جلوه از ای نمونه -4شکل

 

 

 مقیاس و تناسب اندازه،-5
 



 

 هندسی و بصری تناسبات باب در. میباشد تناسب رعایت از عبارت طرحها در اندازه رعایت مصادیق از دیگر یکی

 و بصری تناسبات خالصه طور به مجاور عملکرد دو با فضا و ابعاد بین تناسبات و فضا یک ابعاد بین تناسبات جمله از

 [12].است رفته سخن بسیار دسیهن
  اصل اولین ایران معماری در. میشوند محسوب ترکیب یک ضروریات جز مقیاس و تناسب. است مقیاس تابع تناسب

 که میگیرند بهره پیمون چون کوچکی واحدهای از راستا این است در انسانی مقیاس داشتن معنای به که است واری مردم

 نیازهای و دیدگاهها اعتقادات، با مستقیما این که میشود مطرح طریقی به آن ارزش و است بطمرت انسانی ابعاد با آن خود
 خواسته ارزش حد در و ناظران دید از را آن با معماری رابطه ی میتوان راحتی به و دارد ارتباط انسان جسمی و معنوی

 های

 .دید ایرانی

(تنظیم می نماید.اگر به پیشانی هایی که در آن 1/8رد )کلوخدر آجرکاری خوون چینی پهنای کار را بر مبنای ضریب ف
 [26] نی صورت پذیرفته دقت نماییم کلیه آن ها ضریب فرد می باشند.یخوون چ

 
 سوزنگر خانه تزیینات در ریتم گری جلوه از ای نمونه -5شکل

 

 

 

 حدوحریم-6

 

 و نیافریده ازلی های نمونه و ازمبادی را اشیا( دخداون. )است آفریدگان ویژه ی اندازه، و حدبه گفته امام علی )ع( 
 برای حدود تعیین لزوم. است داده قرار آن برای خاص حدی آفریده، که را آنچه هر بلکه نکرده خلق ابدی های نمونه بر

 از عنصر، هر حریم کردن مشخص و نمودن تعریف و یکدیگر در آنها نقش نامطلوب تداخل از پیشگیری جهت به ها پدیده

 [12] .نماید می ضروری آن رعایت که است وجوهی
در آجرکاری که در خانه های قدیم دزفول صورت گرفته است هر مکان و فضایی تزیینات خاص خود را داشته و با آن 

 تعریف می شده است.



 

 
 نمونه ای از جلوه گری حد وحریم در خانه -6شکل

 
 

 سلسله مراتب-7
 

 عدم تا محض وجود از طفره بدون و پیوسته بهم نردبان های پله یا زنجیر ایحلقه ه مانند عالم موجودات کلیه

 آن وجودی مرتبه ضعف و شدت درجه به بستگی سلسله این در یک هر مقام و گرفتهاند قرار منظم سلسله یک در صرف

. میشود مجموعه در عملکردی و کالبدی وحدت موجب و دارد اساسی نقش مطلوب نظم تعریف در مراتب سلسله [27].دارد
 و فضایی مراتب سلسله عملکردی، مراتب سلسله مانند میشود دیده کل با مجموعه یک اجزا بین ارتباط در مراتب سلسله

 نوع استقرار، مکان استفادهکنندگان، تنوع مراجعه، میزان چون ویژگیهایی و مشخصات با عملکردی مراتب سلسله. آن امثال

 ارتباط در هم با آنها همخوانی و تجانس و یکدیگر با همجوار عملکردهای ارتباط میدهند، ائهار مراکز از یک هر که خدماتی

 [12].میباشد میسر تبیین و تعریف قابل متوالی، فضاهای ایجاد طریق از فضایی مراتب سلسله. است

 
 نمای یکی از کوچه ها و ساباط های شهر دزفول-7شکل



 

 
 ورودی یکی از خانه های دزفول-8شکل

 
 خانه زرگر دزفول ضلع جنوبی نمای بیرونی سردر-9شکل

 

 

   تقارن-8
 

. است شکلی معادلهای تقارن. است میانی عنصر یک یا محور یک به نسبت جز دو یکسان استقرار معنای تقارن به
 حالتی و لهفاص میانی عنصر یا مرکز یا محور به نسبت داردکه مشابه جز دو خود، حاالت ترین ساده در متقارن، صورت



 

 برقرار را معادله طرف دو توازن ترازو، کفه دو مانند که دانست یکدیگر از تصویری میتوان را جز دو این.دارند یکسان

 [25].میشود احساس بهتر تقارن باشد، متفاوت متشابه اجزاء با میانی عنصر اگر. میسازند

 حرکت که ایستاست فضایی متقارن فضای دیگر سوی از.است خوشایند انسان چشم در که میبخشد تعادل فضا به تقارن
 اسالمی معماری در تقارن کارگیری به. میماند باقی معنا یک به و حالت یک به همواره ندارد؛ وجود آن در دگرگونی و

 مکمل

 یا محور چون و میکشاند خود محور یا مرکز سوی به را چشم همیشه تقارن چراکه محورهاست؛ بر تاکید و مرکزگرایی
 مرکز

 در [25].میکند تشدید طرح در را آنها بر تاکید مرکز و محور اهمیت است منطبق بنا اصلی مرکز یا محور بر غالبا تقارن

 انسانی اندامهای مانند خانه اندامهای. یافت میتوان اجزا در چه و کل مقایس در چه را تقارن از نمونه های بیشماری هرخانه

 و شده تعادل ایجاد باعث نهایت در و میکنند نمایان را وحدت کثرتها پس در درپی پی یتقارنها قرینگی هستند. دارای
 .هستند اسالمی -ایرانی های خانه در عدل موضوع وتجلی بخش نمود اصلیترین

 
 نمونه ای از جلوه گری عدل در خانه های سهرابی و سوزنگر  -11شکل

 

 

  ایستایی فن-9
 

 را ساختمان زیبایی و نیارش معماران. گویند نیارش اصطالحاَ گذشته عماریم در ساختمان و ایستایی فن به
 که است همراه تقارن ایجاد با تعادل به رسیدن از بخشی اسالمی -ایرانی های خانه در پنداشتندی نم هم از جدا چیزهای

 زیاد ارتفاع به توجه با مانساخت تعادل حفظ برای ترتیب این به [28].است داشته ساختاری سهولت و فنی ی جنبه بیشتر

 نشان دو تیر یک با اصطالحاَ و میداد قرار تاالر طرف دو در قرینه یفضاهای مدامی وجود به طاق طرف از که رانشی و تاالر
 .میرساند یبصر تعادل به را نما سازی قرینه ایجاد با هم و مینمود حفظ را ساختمان یپایدار و تعادل هم: میزد

 



 

 ی از ایجاد یک چهارم ستون )کنج کار(نمونه ا-11شکل
 

 

 نتیجه گیری:

 

هنرمند مسلمان ایرانی به بهترین شکل مفاهیم،حقایق و حکم اسالمی را که نتیجه تعلیمات دینی در مکاتب 

ای زندگی انسان و تکامل معنوی روح وجسم متذکر ضاسالمی بوده را تجسم بخشیده و توجه مخاطب را به این حقایق در ف

 .می شود
این  سی نمودهای تجلی چهار اصل توحید،عدالت،نظم،وحدت و شاخصه هایی منشعب از مفاهیمردر این نوشتار در پی بر

اسالمی در نمونهایی موردی -اصل،ابتدا شاخص ها و تعاریف اصول و مفاهیم پدیدار شده در قالب اصول معماری ایرانیچهار 

 ماری ارایه گردید.یق مفهوم و ظاهر معاز خانه های دزفول جهت تطب

له بود که خانه های تاریخی دزفول همچون خانه های تاریخی ایرانی ویا بناهای دینی نتیجه این انطباق بیانگر این مسئ
منطبق بر اصول وارزش ایرانی اسالمی طراحی و برنامه ریزی شده اند.تکامل معماری ایرانی نمایانگر بلوغ اندیشه طراح و 

شناخت عمیق از حکمت اسالمی و زیبایی شناسی و حاصل آن تعلیم ناخودآگاه انسان و هدایت طراحی ها که منتج از 

  حرکت جامعه در مسیر کمال بوده است.
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