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حسین لرزاده نام اصلی

1285
تهران، ایران

زادهٔ

24 شهریور 1383
تهران، ایران

درگذشت

ایرانی ملّیت

معماری حوزه فعالیت

معماری ایرانی سبک

آرامگاه فردوسی، کاخ مرمر، کاخ شهوند، مسجد اعظم (قم)، مسجد سپهساالر، آستانه حرم حسین بن علی آثار

مدال فردوسی (۱۳۱۳)، مدال درجه اول همایون (1329) جوایز

حسین بن محمد معمار معروف به لرزاده(1285 تهران - 1383 تهران) معمار و هنرمند ایرانی بود. وی طراح و سازنده آرامگاه فردوسی میباشد.[1][2]

زندگی

لرزاده در سن هفت سالگی به مکتبخانه «میرزا حسن» در نزدیکی چهارراه حاج رضا خیابان بلورسازی رفت. پدرش، استاد محمد لرزاده، که از معماران دوره

قاجار بود، او را به مدرسهای در کوچه پشت گذر مهدیخان فرستاد که در آنجا هندسه و حساب و رسم فنی و نقاشی را در سطح عالی طی کند. پس از دوران

ابتدایی، چند سالی به دبیرستان سلطانی واقع در پل امیربهادر فرستاده شد. از آنجا که این مدرسه، رشته فنی مورد عالقه اش را نداشت، مدرسه را ترک و به

شعبه مجسمه سازی مدرسه «کمال الملک» فرستاده شد. پس از یکسال و نیم که قالبگیری و قالبسازی آموخت، به دلیل شبهه حرمت این شغل، او را نزد

مرحوم «سیدمحمد تقی نقاش باشی» که کار تابلوسازی میکرد، فرستادند. اما از طرف دیگر، پدرش او را به کارهای فنی و رشتههای معماری نیز وا میداشت

و در جلسات شبانه که معماران برای آموختن رموز معماری در خانه ایشان جمع بودند، لرزاده را نیز در کار آنها شرکت میداد. استاد جوان نیز با استعداد و

قریحه خود، نمونهها را با گچ و مقوا اسکلت (اصطالحی که قبال به آن ماکت سازی میگفتند) میکرد و به طور عملی معماری را فرا میگرفت. پس از مرگ

پدر در سال 1305، به دعوت استاد «جعفرخان کاشانی» که مشغول ساختن عمارت سنگی تپه علیخان در سعدآباد بود به آنجا رفت و مشغول به کار نقاشی

در یکی از اتاقهای این عمارت شد. نخستین کار مستقل استاد را میتوان سر در بانک شاهی (بانک تجارت فعلی) واقع در میدان توپخانه تهران دانست.

لرزاده در طول عمر هنری نزدیک به یک قرن خود، مساجد متعددی را طراحی و اجرا کرد که در رأس آن مسجد اعظم (قم) به دعوت مستقیم آیتالله

بروجردی قرار دارد. همچنین بنابه مأموریتی که آیتالله بروجردی به وی محول کرد، مأمور تعمیر و پارهای تغییرات در حرم حسین بن علی در کربال شد که

طی حکمی از طرف آیتالله شهرستانی تولیت وقت آن حرم مطهر در عراق به عنوان افتخارآمیز «معمار آستانه مقدسه حضرت اباعبدالله الحسین(ع)» نایل

گردید.

حسین لرزاده در روز سه شنبه 24 شهریور 1383 در سن 98 سالگی دارفانی را وداع گفت. پیکر وی در مقبره خانوادگی اش که خود ساخته بود به خاک

سپرده شد.
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شیوه هنری

کاسه سازی اثر حسین لرزاده

شبستان زمستانی مسجد سپهساالر تهران اثر حسین لرزاده (1342 شمسی)

لرزاده در تمام شاخههای معماری همچون رسمی سازی،

مقرنس، کاسه سازی و گره سازی مهارت داشت.[3] چنانچه

کارهای معماری وی را در یک منظر کلی بررسی کنیم،

بزرگترین ویژگی شان سهل و ممتنع بودن آنهاست. در واقع

این بزرگترین و معمولترین شیوه کار اوست که آثارش

نگاهی از باال، تحقیرآمیز و از سر لطف به آدمی نمیکند.

آثار لرزاده با مخاطب خودمانی است، بی آن که در این

رهگذر باجی به مخاطب دهد و عوام فریبی کند. این ویژگی،

تنها با ارتباط با کلیت آثارش و توجه و تحلیل رخ

مینمایاند. به طور مثال لرزاده در مسجد گیتی از رنگ بر

روی نقوش گره استفادهای به کمال کرده و آن قدر به

ظرایف و دقایق نقوش و رنگ آمیزی آن و نیز نورپردازی و

ارتباط آنها در حجم و جهت دادن نقوش به سمت قبله

پرداختهاست که شاید بتوان ادعا کرد کار را در این مسجد

کوچک به کمال رسانده به طوریکه دیگر از عناصر کلیشهای

همچون مناره و گلدسته و حتی گنبد پرهیز کردهاست، این

پرهیز در نگاه اول به چشم نمیآید و چنین ویژگی ای در

آثار لرزاده منحصر بفرد است. از سویی دیگر در شبستان

مسجد سپهساالر که با فاصلهای 25 ساله نسبت به مسجد

سجاد ساخته شده، اصوال مقوله رنگ نقشی ندارد . لرزاده

این بار سایه روشن و ترام را با همان ویژگیها و در خدمت

حجم و پرسپکتیو و نیز در جهت قبله سامان میدهد.

استادان و همکاران

از جمله استاد کارانی که از نظر اجرایی با استاد همکاری

داشتهاند، میتوان به مرحوم حاج محمد معمار کاشانی و

حاج محمد شعر باف، حاج حسن خواتین شیرازی و حاج

حسین شکل آبادی اشاره کرد. در مسجد سپهساالر

هنرمندان دیگری نیز بودهاند که نام آنها در لوحه جنب

محراب گچ بری شده، آمدهاست. به عنوان مثال، کاشیکاری

سر در جلوخان، کار اسدالله عموحسین و معرق کار حسین برهانی است. قسمت زنانه مسجدلرزاده و سردر، با کمک حاج حسن انگشت باف به انجام

رسیدهاست. در مقبره فردوسی نیز با هنرمندانی چون عمادالکتاب (خطاط کتیبه ها)، عباس و غالمعلی دهشیری و حسین حجار باشی همکاری داشتهاست.

از همکاران استاد لرزاده در گنبد کاخ مرمر میتوان از احمد خاک نگار مقدم و حسین طاهرزاده بهزاد نام برد.
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آثار

معماری

حسین لرزاده و ارباب كيخسرو شاهرخ نماينده اقليت زرتشتی مجلس در کنار آرامگاه فردوسی در حال

ساخت، (سال 1312 شمسی)

مقبره فردوسی که لرزاده هم طراحی و هم ساخت آن را بر•

عهده داشته. این مقبره نخست توسط آندره گدار پایه

ریزی شده و تا پله دوم نیز اجرا گردیده بود. طرحی که

وی در نظر گرفته بود هرمی چون اهرام مصر بوده است.

این طرح مورد قبول ذکاءالملک فروغی رئیس انجمن آثار

ملی قرار نمیگیرد و قرار میشود که یک معمار ایرانی با

طرحی ملی آن را تکمیل کند. حسین لرزاده مأمور طراحی

و ساخت مقبره حکیم فردوسی میشود و طی هجده ماه

طرح را اجرا و کار را تا جشن هزاره فردوسی به اتمام

میرساند. از آنجا که فردوسی شاعری شیعه مذهب است،

لرزاده در باالی قبر یک چهار کاسه به نشانه ارکان اربعه

شیعه اجرا کرده بود که بعدها در تعمیرات بقعه این بخش

از کار تخریب میشود. در دهه 30 شمسی هوشنگ

سیحون این بنا را استحکام بخشی نمود.

حسین لرزاده تعداد 843 مسجد را طرح و بعضا اجرا و یا•

نظارت کردهاست که از آن جمله است :

- مسجد لرزاده، خيابان لرزاده، خيابان خراسان
- مسجد سلمان، خيابان شهباز، خيابان غياثی

- مسجد سجاد، خيابان جمهوری
- مسجد اعظم قم، خيابان موزه

- مسجد مهديه، خيابان ری
- مسجد امام حسين، خيابان امام حسين

- مسجد فخريه، خيابان اميريه
- مسجد زعيم، خيابان منيريه

- مسجد فرازنده، خيابان شوش
- مسجد سپهساالر، خيابان بهارستان

- مسجد انبار گندم، خيابان ری
- مسجد سنگی، خيابان ری (تخریب شده)

- مسجد عمار، خيابان سپاه
سردر دارالفنون.•

سر در بانک شاهی (بانک تجارت کنونی) در میدان توپخانه که نخستين كار مستقل لرزاده بوده است. اين كار به درخواست <<كهل>> ( مسئول•

انگليسي بانك ) جهت طراحی سردری ايرانی برای اين بانك صورت گرفت.

بيمارستان واقع در خيابان فلسطين كه امروز به نام انقالب خوانده می شود.•

گنبد کاخ مرمر.•

کاسه سازی یا «شمسه زیاد» : میتوان کاسه سازی یا شمسه زیاد را امضای استاد لرزاده بر آثارش دانست. در مساجد امام حسین(ع)، انبار گندم، مساجد•

تخریب شده سنگی، سلمان، عمار، فخریه، سجاد و پیش ورودی گنبدخانه سپهساالر که در آنجا یک نه کاسه مادر و بچه ظریف طراحی و اجرا کرده تا این

هنر را به کمال رسانده باشد.
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تألیفات

«احياي هنرهاي از ياد رفته» در دو مجلد كه شامل آموزش اصول اربعه معماري سنتي با روشي بسيار سهل و ممتنع است.•
«نغمه لرزاده» شامل اشعار.•
«صد اميد» مجموعه اشعار استاد در زمان جنگ و انقالب.•
«ماجرای معماری سنتی ایران در خاطرات استاد حسین لرزاده، از انقالب تا انقالب».•

افتخارات

تقدیرنامه ذکاءالملک فروغی نخست وزیر و رئیس انجمن آثار ملی

ایران از حسین لرزاده معمار به پاس طراحی و اجرای مقبره فردوسی

(جشن هزاره فردوسی، بهمن 1313)

مدال فردوسی در سال 1313 شمسی به مناسبت جشن هزاره فردوسی برای طراحی و•

ساخت ساختمان مقبره حکيم توس.

مدال و نشان لياقت علمی از نوع درجه سوم برای لياقت استاد در معماری در سال 1319•

شمسی.

مدال درجه اول همايون در سال 1329 شمسی.•

مدال درجه پنجم همايون برای معماری کاخها در سال 1331.•

نشان درجه پنجم تاج برای معماری کاخها در سال 1338.•

نشان درجه چهارم همايون به خاطرکارشناسی و تصدی ساختمان های کاخ ها در سال•

.1346
مدال يادبود به خاطر مشاوره عالی ساختمانی در سازمان کل فنی و خدمات اجتماعی.•

دريافت درجه كارشناس آستانه مقدس حسينی(كربال) در رمضان ۱۳۸۴ قمری به سبب•

تعمير آستانه حرم حسین بن علی و تجديد بنای ايوان بزرگ.
دریافت نشان خادم برگزیده قرآن کریم از سوی رئیس جمهور در دهمین نمایشگاه بین•

المللی قرآن کریم، تهران، آبان 1381 شمسی.

نشان فرهنگستان هنر جهوری اسالمی ايران به عنوان منتخب فرهنگستان در بزرگداشت•

نام آوران سال ١٣٨١ شمسی.

پانویس

درباره استاد حسین لرزاده، افتخار معماری ایران[1]

(http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1382/820119/news/adabh.htm)

حسین مفید و مهناز رئیس زاده. ماجرای معماری سنتی ایران در خاطرات استاد حسین لرزاده. مولی. 33.[2]
حسین لرزاده، عضو جاوید فرهنگستان هنر[3]

(argroup=3#h2&http://www.honar.ac.ir/farhangestan/viewmember.asp?Arcode=7003)

منابع

•(http://www.honar.ac.ir/Events/Bozorgdasht/namavaran/1381/lorzadeh.htm) سایت فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران

• (http://esfahan.iranf.com/People/328920/ØØ³Ù�Ù�_Ù�Ø±Ø²Ø§Ø¯Ù�_.htm) پایگاه جامع اطالع رسانی و آی تی

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%DA%A9%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B4%D9%86_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%3ALorzadeh_Shahanshahi_Medal.JPG
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B4%D9%86_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%B1
http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1382/820119/news/adabh.htm
http://www.honar.ac.ir/farhangestan/viewmember.asp?Arcode=7003&argroup=3#h2
http://www.honar.ac.ir/Events/Bozorgdasht/namavaran/1381/lorzadeh.htm
http://esfahan.iranf.com/People/328920/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_.htm


5منابع مقالهها و مشارکتها

منابع مقالهها و مشارکتها
Ali20 wiki, Mehdidadjoo, Mv 20020 :همکاران  http://fa.wikipedia.org/w/index.php?oldid=5939577 :حسین لرزاده  منبع

منابع تصویر، مجوزها و مشارکتها
Mv 20020 :مجوز: ناشناخته  همکاران  Lorzadeh_1936.JPG:پرونده=http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title :منبع  Lorzadeh 1936.JPG:پرونده

Mv 20020 :مجوز: ناشناخته  همکاران  Lorzadeh_kasehsazi1.jpg:پرونده=http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title :منبع  Lorzadeh kasehsazi1.jpg:پرونده

Mv 20020 :مجوز: ناشناخته  همکاران  Lorzadeh_Sepahsalar_Mosque_Tehran.jpg:پرونده=http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title :منبع  Lorzadeh_Sepahsalar_Mosque_Tehran.jpg:پرونده

Mv 20020 :مجوز: ناشناخته  همکاران  Lorzadeh_Ferdowsi_Tomb.JPG:پرونده=http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title :منبع  Lorzadeh Ferdowsi Tomb.JPG:پرونده

Mv 20020 :مجوز: ناشناخته  همکاران  Lorzadeh_Shahanshahi_Medal.JPG:پرونده=http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title :منبع  Lorzadeh Shahanshahi Medal.JPG:پرونده
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