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به مناسبت شانزدهمین سالگرد درگذشت استاد حسین لرزاده، عضو جاوید فرهنگستان هنر 

یادی از معمار شاعر
مولود زندی نژاد

ُپــر  کــه باشــد، چشــمان  دســت عاشــق و صاحــب ذوق، هــر جــا 
تمنــای خســته از هیاهــو و فضــای مه آلــود شــهری را بــه دنبــال خــود 
کــه بــرای خالــق  گیــرد؛ خصوصــًا عشــقی  می کشــاند تــا در آن آرام 
باشــد، مخلــوق را بــه وجــد مــی آورد. شــاید بــه همیــن واســطه اســت 
کــه  یارتــی می تواننــد ایــن آرامــش را بــه وجــود آورنــد؛ چرا کــن ز کــه اما
کــه درون انســان را متحــول می ســازد و  ایــن عشــق، هنــری آفریــده 

ارتبــاط بیــن خالــق و مخلــوق را آســان تر می کنــد.
یارتــی، حتــی معمــاری شــهری برجای مانــده از  کــن ز گذشــته از اما
گذشــته، حــس زندگــی و شــور را بــه بیننــده القــا می کنــد و توانمنــدی 
بســیاری  کــه  افســوس  بــه رخ می کشــد. صــد  را  معمــاران ســنتی 
آنهــا  از  هیــچ  و  داده ایــم  دســت  از  ناشــناخته  را  معمارانمــان  از 
نمی دانیــم و تنهــا می توانیــم آثــار به جامانــده از آنهــا را بــه تحســین 

بنشــینیم!
کــه بایــد بــا چشــمان بازتــر بــه  حــال در نقطــه ای از زمــان ایســتاده ایم 
ــیم  ــا را بشناس ــقان، آنه ــن عاش ــوچ ای ک ــل از  ــم و قب کنی ــر  ــراف نظ اط
به راحتــی  نمی شــود  را  ازدســته رفته  زمــان  گرچــه  بشناســانیم.  و 

یافــت. یافــت، می تــوان حــال را در باز
با هم زندگی و آثار یکی از این عاشقان را مرور می کنیم.

ــرزاده، از جملــه عاشــقان  ــه ل ــن محمــد معمــار، معــروف ب حســین ب
کــه بایــد بیشــتر دربــاره او دانســت. او بــه ســال  معمــاری معاصــر بــود 
1۲۸۵ شمســی در تهــران متولــد شــد. پــدرش، اســتاد محمــد لــرزاده، 
از معمــاران نامــی دوره قاجــار و همــکار حاج حســن صنیع الدیــوان 
حســین  تــا  داشــت  دوســت  و  بــود  دنیادیــده  مــردی  پــدر  بــود. 
ی را در  کــه و کتــاب بدانــد. ایــن بــود  مشــق بیامــوزد و حســاب و 
هفت ســالگی بــه مکتب خانــه »میــرزا حســن« در نزدیکــی چهــارراه 
حاج رضــا )خیابــان بلورســازی( و بعــد از آن بــرای مدتــی بــه مدرســه 
آزمــون  بــه  تــا  فرســتاد  محتشم الســلطنه(  منــزل  )مقابــل  دیگــری 
اســتعدادهایش درآیــد. البتــه منــزل پــدری، خــود مکتب خانــه ای 
کــه حســین لــرزاده در خاطراتش از  بــرای درس و بحــث معمــاری بــود 
کوچــه قلمســتان  کــرده اســت: »خانــه مســکونی مــا در  آن چنیــن یــاد 
ــود و رجــال آن زمــان در آنجــا ســکونت  از محــات طــراز اول شــهر ب
ــا محــل رفت وآمــد بســیاری از معمــاران  ــه م داشــتند. آن زمــان خان
کاس درس  کــه بــرای تلمــذ نــزد پــدر می آمدنــد. امــا فضــا بــرای  بــود 
کوچــک بــود و هرچــه می گفتنــد بــه مــکان بزرگ تــری نقــل مــکان 
کنیــد، پــدرم ســر بــاز مــی زد تــا در نهایــت بــا پافشــاری اســتاد حســین 
ینگه دنیایــی، در نزدیکــی بازارچــه نایب آقــا و ســراِب وزیــر، خانــه ای 
کاس شــد.  کــه یکــی از اطاق هــای آن مخصــوص  کــرد  ــداری  خری

علــی  از  می کردنــد؛  معمــاری  مشــق  و  می آمدنــد  پــدر  گردان  شــا
تــا اســتاد مهدی خــان. حاج رضــا هــم می آمــد،  گرفتــه  مازندرانــی 
معمــار،  رجــب  اســتاد  بــود.  هــم  ینگه دنیایــی  حســین  اســتاد 
گردلــه، اســتاد مهــدی دایی علــی، اســتاد ابوالقاســم  اســتاد علــی 
کبــر و اســتاد میــرزا هــم  یکــه، اســتاد مهــدی همدانــی، اســتاد ا آب بار

کــه از پیش کســوتان فــن معمــاری بودنــد.« می آمدنــد 
کــرد و عاوه بــر درس و بحث  حســین لــرزاده در چنیــن فضایــی رشــد 
کــه پــدر بــر او تکلیــف می کــرد،  گره هایــی  ی رســم ها و  مدرســه، رو
گره کشــی و  بــا رســم  بــه صبــح می رســاند و از خردســالی  را  شــب 

هندســه و نقاشــی آشــنا شــد.
ــه اتمــام رســاند  او باالخــره دوران ابتدایــی را در مدرســه دارالفنــون ب
و ســپس بــه دبیرســتان ســلطانی واقــع در پــل امیربهــادر وارد شــد 
مدرســه  مجسمه ســازی  شــعبه  بــه  بعــد  کــه  نگذشــت  اندکــی  و 
کمال  الملــک وارد شــد، امــا بعــد از یــک ســال و انــدی بــه محضــر 
ایــن  در  او  کــرد.  گردی  شــا و  رفــت  نقاش باشــی  ســیدمحمدتقی 
کــه در  کــرد  کــه از پــدر آموختــه بــود، همــراه فنونــی  زمــان رمــوزی را 
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ــه ایــن ترتیــب در نقاشــی نیــز  ــود و ب کمال الملــک آموختــه ب مدرســه 
مهــارت یافــت و نقاشــی هایش ســاختمان ها و عمارت هــا را مزیــن 
کــه نامــش شــهره شــد و او را بــرای طراحــی  می ســاخت تــا جایــی 
ســردِر بانــک تجــارت )بانــک ایــران و انگلیــس( برگزیدنــد. پــس از آن 
ــت  ــرکت نف ــاختمان ش ــعه داد و س ــاری را توس ــای معم کاره ــم  کم ک
جنــوب )جنــب َســردِر بــاغ ملــی(، رســمی بندی دارالفنــون، و تعمیــر 

ــت. گرف ــده  ــر عه ــی را ب ــورای مل ــس ش ــه مجل ــارت محروق عم
اســتاد لــرزاده را بــه ســال 1۳11 بــرای ســاختمان آرامــگاه فردوســی 
ــر  ــرام مص ــکل اه ــه ش ــه ب ک ــودی را  ــای یادب ــد و بن ــوس فراخواندن در ت
کردنــد تــا لــرزاده مقبــره ای بــه  اســتخوان بندی شــده بــود، تخریــب 
کتــی ســاخت تــا تصویــب شــود و  کنــد. او ابتــدا ما ســبک ایرانــی بنــا 
کــرد و در مــدت هجــده مــاه آن را بــه پایــان رســاند: کار را آغــاز  ســپس 

به شمسی شد اتمام آرامگه
هزار و سه صد از پی اش سیزده

کار  بــرکات  از  »یکــی  اســت:  کــرده  بیــان  او در خاطراتــش چنیــن 
کــه بنــده در  عمــارت آرامــگاه حکیــم فردوســی بــرای مــن ایــن بــود 
ــدم. یکــی اســتاد عمادالکتــاب و  ــه خــود دی ایــن مــدت دو اســتاد ب
دیگــری اســتاد حکمــت روحانــی صــدر اصفهانــی )پدر ســید موســی 
ــردم.« ــره می ب ــز به ــه نی ــدت از درس آن معظم ل ــن م ــه در ای ک ــدر(  ص

او  بــه  کــه  را  کارهایــی  تــا  واداشــت  را  او  کارش  بــه  لــرزاده  عشــق 
گــره و  ــه انجــام رســاند و در رســم و  ــا چیره دســتی ب ســپرده می شــد ب
گونــی بــه یــادگار از  گونا کاسه ســازی از ســرآمدان روزگار شــود و آثــار 
ــه قســمت هایی از  ــوان ب کــه از آن جملــه می ت گــذارد  ــه جــای  خــود ب
تزیینــات کاخ مرمــر، کاخ اختصاصی رامســر، گنبد و قســمت هایی 
کــرد. لــرزاده  از مجموعــه  ســعدآباد، و مدفــن خانوادگــی لــرزاده اشــاره 
در  کــه  مــی آورد  مســجدی   ۸۴۲ از  ذکــری  اشــعارش  از  یکــی  در 
ساختشــان نقــش داشــته اســت. از جملــه  ایــن مســاجد می تــوان بــه 
مســجد اعظــم قــم، مســجد امــام حســین)ع( تهــران، مســجد لــرزاده، 
مســجد شــهید مطهــری )مســجد سپهســاالر(، مســجد انبارگنــدم، 
مســجد ســنگی، مســجد امــام ســجاد)ع(، مســجد عمــار، مســجد 
ســرای  و  صحــن  مرمــت  همچنیــن  او  کــرد.  اشــاره  و...  فخریــه، 
کارنامــه خــود دارد. متبــرك حضــرت اباعبــداهلل الحســین)ع( را در 
ســید محمــد بهشــتی، عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر، در مراســم 
کــه  بزرگداشــت چهارمیــن ســالگرد درگذشــت اســتاد حســین لــرزاده 
در ســال 1۳۸۷ در مرکــز هنرپژوهــی نقــش جهــاِن فرهنگســتان هنــر 
برگــزار شــده بــود، نبــوِد زبــان مشــترک فرهنگــی و ناتوانــی در برقــراری 

گذشــته را به عنــوان مهم تریــن بــای  گفت وگــو میــان آثــار  ارتبــاط و 
ــه  کــرد و نارضایتــی مــا از وضــع موجــود را ب معمــاری معاصــر عنــوان 
دلیــل فقــدان همیــن زبــان دانســت. او مرحــوم لــرزاده را جــزو معــدود 

کــه هرگــز دچــار ایــن بــا نشــدند. هنرمندانــی شــمرد 
کســب افتخــارات  حســین لــرزاده در دوران عمــر ُپربــار خــود موفــق بــه 
کــه از آن جملــه می تــوان  بســیاری در عرصــه هنــر معمــاری بــود، 
حکیــم  هــزاره  مناســبت  )بــه   1۳1۳ ســال  در  فردوســی  مــدال  بــه 
فردوســی و به منظــور طراحــی و ســاخت ســاختمان مقبــره حکیــم 
کــرد. همچنیــن نشــان درجه یــك فرهنــگ و هنــر در  تــوس( اشــاره 
بزرگداشــت نــام آوران علــم و ادب و هنــر در ســال 1۳۸1 از جملــه 

آنهاســت.
لــرزاده نه فقــط معمــاری چیره دســت و توانمنــد، بلکــه شــاعر و ادیــب 
نیــز بــود. او در خاطراتــش از مرمــت صحــن و ســرای متبــرك حضــرت 
و  نقشــه برداری  مــورد  »در  گفتــه:  چنیــن  الحســین)ع(  اباعبــداهلل 
تجدیــد بنــای ایــوان مطهــر سیدالشــهدا و اشــتیاق بــه آستان بوســی 
از  پــس  کــه  هــزار حیــف  امــا  آن درگاه ملک پاســبان ســروده شــد؛ 
و  آمــد  وجــود  بــه  دگرگونــی  ســتون ها  و  ســنگ  مقــداری  فرســتادن 
ــود اجــرا نمــوده باشــم... ناچــار دل خــود را  نتوانســتم آنچــه در نظــر ب

ــه ایــن ســروده خــوش نمــودم: ب
که می دانی ی آن شاهی  که بینم رو خوش آن روزی 

که می دانی ک پایش را سحرگاهی  ببوسم خا
کویش نمکزاری ست بی پایان بگو با مدعی، 

که می دانی ک شد در آن سگ راهی  که خواهد پا
از این خدمت ببالم بر خود اما سخت محزونم

که می دانی گر بیتی شبانگاهی  سرایم من ا
ید ثاراهلل مشغولم کنون در خدمت جاو

که می دانی گاهی  همی خواهم ز وجه اهلل آ
گدای خوشه چین معمار عاصی را اجازت ده

که می دانی...« کاخ عشق خرگاهی  بپا سازد به 

زنده یــاد حســین لــرزاده پــس از ســال ها فعالیــت اثربخــش هنــری، 
ــردای  کوچیــد و ف ــه ســوی جهــان باقــی  در روز ۲۳ شــهریور 1۳۸۳ ب

ــود. کــه خــود ســاخته ب گرفــت  ــره ای آرام  آن روز در مقب

کتــاب ماجــرای معمــاری ســنتی ایــران در خاطــرات  * برگرفتــه از: 
کوشــش حســین  اســتاد حســین لــرزاده؛ از انقــاب تــا انقــاب، بــه 

مفیــد و مهنــاز رئیــس زاده، تهــران: مولــی.


