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● عنــوان طــرح: نقــش موثــر در مــدون ســاختن معمــاری ســنتی ایــران بــا رویکــرد طراحــی 
ــی ــوش در هنرهای قدس نق

● پژوهشگر: استاد حسین ُزَمرشیدی
● تخصص: معماري سنتي ایران

● موسسه علمي : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي

چكيده طرح:  
اسـتاد حسـین زمرشـیدي، از پیشكسـوتان معماري سـنتي و طراحي نقوش، در سال 1318 درشهر مشـهد متولد شد. در بیست 
و چهـار سـالگی بـه تهـران آمد و در آزمون اسـتادکاری هنرسـتان صنعتی تهـران )ایران و آلمان( پذیرفته شـد و هم زمان در رشـته 
سـاختمان درس خواند. در سـال 13۵۰ به آلمان رفت و در رشـته سـاختمان و تربیت دبیر فنی دانش آموخته شـد. پس از بازگشـت 
بـه وطـن به عنوان معلم رشـته سـاختمان در هنرسـتان تهران بـه کار ادامـه داد و کتاب های درسـی متعددی برای هنرسـتان های 
کشـور تالیـف کـرد و سـپس عضـو هیات علمـی دانشـگاه گردید. این اسـتاد کوشـا و فعال عـاوه بر تدریـس، با مطالعه مسـتمر،  
پژوهـش و بازدیـد از بناهـای تاریخـی در سراسـر کشـور و جمـع آوري اطاعـات از مسـاجد و بناهای ارزشـمند معماری ایـران در 
زمینه هـاي مختلفـی چـون دوره تاریـخ، نـوع طـرح و چگونگی اجـرا موفق به تالیـف آثاری برجسـته و کم نظیر در معماری سـنتی 
اسـامی ایران گردید و با مكتوب کردن ظرایف و ریزه کاری های بسـیار، دانش شـفاهی و مهارت دسـت معماران بزرگ درگذشـته 
ایـن سـرزمین را بـرای آینـدگان ثبـت و مسـتدام نگه داشـت. او به معماري سـنتي و غني ایراني عشـق مـي ورزد و با ایـن تالیفات 

مجموعـه ای گرانقـدر و ماندگار بـه جامعه علمي ایـران تقدیم کرد. 
حسـین زمرشـیدی رتبه دانشـیاري و سپس اسـتادي خود را از دانشكده معماري و شهرسـازي دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي 
دریافـت نمـوده اسـت و همـواره  بـا  اشـتیاق در آموزش دانش پژوهان و ثبت دانشـی که در ذهـن و نگاه و دسـت های  او به امانت 

گذاشته شده اسـت مي کوشد.  
آثار و تالیفات این اسـتاد برجسـته شـامل نگارش ده ها مقاله ، چهارده کتاب فاخر در باب معماری اسـامی، تدوین کتاب هاي 
درسـی متعـدد در زمینه سـاختمان و نقشـه کشـی و همچنیـن خلق تابلوهای ارزشـمند و منحصر بـه فرد از نقوش و کاشـی معرق 
اسـت کـه عناویـن برخـی ازکتاب هـا عبارت اسـت از : مسـجد در معمـاري ایـران ، گنبـد و عناصر طاقی ایـران ، طـاق و قوس در 
معمـاري ایـران ، گـره چینـي در معماري اسـامي و هنرهاي دسـتي ، سـه جلد کتاب کاشـي کاري ایـران شـامل : گلچین معقلي، 
گـره معقلـي و خـط معقلي ، عناصر و جزئیات ، معماری ایران دو جلد در مصالح شناسـی سـنتی و اجرای سـاختمان با مصالح سـنتی ، 
نقـش آجـر و کاشـي در نمـاي مدارس ، تكنولوژی گچ بـری و گچ کاری ، پیوند و نـگاره در آجر کاري، آثار معماری قدسـی )مجموعه 

مقاالت(.
 عناوین و  افتخارات: 

 عضـو سـابق کمیتـه فرهنـگ و تمدن اسـام و ایران )شـوراي عالي انقـاب فرهنگي(، چهـره ماندگار در عرصه معماری سـنتی کشـور 
در سـال 1381، دریافـت نشـان درجـه سـه دانـش از رئیس جمهـور وقت در سـال 1383، دریافـت عنوان پدیـد آورنده هنرهای قدسـی و الهی 
معماری و تقدیر رئیس جمهور وقت برای عنوان خادم برگزیده قرآن کریم در سـال 1387، عنوان اسـتاد نمونه و ممتاز کشـور در سـال 1387، 
دریافـت تقدیـر رئیـس جمهـور و عنوان معلم ماندگار ایران در سـال 1388، دریافت نشـان همای هنر به عنوان هنرمند شـاخص و پیشكسـوت 
معمـاری از سـازمان میـراث فرهنگی. اسـتاد حسـین زمرشـیدی در معماری، کاشـی کاری و نماسـازی گنبد آرامـگاه خواجه ربیع، آرامگاه شـیخ 
مومـن اسـترآبادی )گنبدسـبز(، نوسـازی آرامگاه امامـزاده محروق، نوسـازی آرامگاه عطار نیشـابوری، نوسـازی آرامگاه شـیخ احمد جامی نقش 

داشـته اسـت. کتابخانه شـخصی و آثار و نقوش بسـیار زیبای اسـتاد وقف کتابخانه و موزه ملی ملک آسـتان قدس رضوی شـده اسـت. 

 برگزیده  ویژه
  گروه تخصصی معماری و شهرسازی


