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در  كتـابي قصـد چـاپ    د،آمده بـو مركز مطالعات شهرسازي و معماري ايران  به ، خانم جواني كه1387ماه بهمن
 ي كه بـا وي انجـام دادم،  ز پرسش و پاسخاي بر آن بنويسم. ا اينجانب مقدمهخواهان آن بود كه داشت و را  مورد بادگيرها

آشـنائي كامـل دارد. نـام     نيـز  شناسد، بلكه با خانواده استاد مزيني را نه تنها ميشادروان دكتر منوچهر ايشان دريافتم كه 
 . كرد كه ديده نشود رد و هاله اشكش را پنهان ميب دكتر مزيني را با احترام مي

ـ  برايم جالب بود، دكتر مزيني سي سال پيش از اين استاد من و همسرم  ود. معلمـي  در دانشكده هنرهاي زيبـا ب
از اينكه جامعـه  و تدريج خاطرات آن دوران برايم زنده شد. چند دقيقه بيشتر ماند تا درباره دكتر  هاثرگذار. بكوش و  سخت

در  و بعضـاً  نشـده بـود  منـد   از وجودش بهـره  بايدو به آن ميزان كه  ه،درستي درك نكرد هاستاد را ب ،اي دانشگاهي و حرفه
كـار  رسم ما مردمان چنين است! ولي امروز شايد كمتـرين   ؟شود كرد گفتم چه مي  .صحبت كنيمه بود، حقش جفاها رفت

   نماييم. و به نحوي جبران مافات كرده،را در اذهان زنده  اين باشد كه بتوانيم خاطره استاد
و بـا  -از شـاگردان و دوسـتان سـابق اسـتاد     ال طول كشيد تا با همكـاري گروهـي  آن سال اما دير شده بود. يكس

، 1390مـاه   در ارديبهشـت د. سال بعد وكانون دانشجويان و همكاران دكتر منوچهر مزيني گذاشته ش پايه -حمايت انجمن
، خـانم  89در اواسـط سـال    د.شبرگزار  ،بود يمزين دكتر به نامكه جايزه دوساالنه كتاب معماري و شهرسازي اولين دوره 

فرسا آن را بـه   پذيرفت و پس از يكسال با تالشي طاقتدكتر محمودي پيشنهاد انجمن را براي تدوين يادنامه دكتر مزيني 
 مرحله انتشار رساند.  

ـ  دكتر مزيني را مي ،در اين كتاب  خـوبي نتـوان يافـت. ايـن از كوتـاهي و قصـور       هتوان جستجو كرد، ولي شايد ب
 ويـژه  همعاصر كه ب هاي مطرح معماري و شهرسازي چهرهعنوان يكي از  نيست. دكتر مزيني بهشوندگان  نويسنده يا مصاحبه

ـ  ي بـارز اسـت.  وجود آورد، شخصيت هآموزش شهرسازي كشور بدر در دهه پنجاه تحولي بزرگ  مـان انـدازه كـه داراي    ه هب
ريح وي از شهرسـازي و  هاي روشـنگرانه و صـ   هواخواهان و طرفداراني بود، منتقدان سرسختي نيز داشت. امروز نيز نظريه

توان گفـت پـس از گذشـت     ت ميأو به جر اي برخوردار است از جايگاه ويژه تخصصياي و  در محافل حرفهمعماري ايران، 
بيش از سه دهه مباحثي كه توسط دكتر مزيني در حوزه شهرسازي كشور مطرح گرديده، به قـوت خـويش بـاقي اسـت و     

مـين  ه بـه مارند. شـايد  ش  ها را به چالش بكشند يا جايگزين مناسبي برايش پيدا كنند، بسيار انگشت كساني كه بتوانند آن
هـاي   و كتـاب  بيش از اين حق مطلب را ادا نمايـد عمل آمده،  ههاي ب علت است كه كتاب حاضر نيز نتوانسته عليرغم تالش

 به رشته تحرير درآيد. بايدديگري براي بازخواني عقايد و نظريات ايشان 
پژوهـي در   خود و ارتقاي جايگاه انديشـه هاي فرهنگي  انجمن مفاخر معماري ايران، كوشيده است در كنار فعاليت

ه همـت خـود قـرار دهـد. انتشـار      ان شهرسازي و معماري معاصر را وجـ هاي پرتو حوزه معماري و شهرسازي، تكريم چهره
نامه چندين تن از اساتيد برجسـته كشـور و نيـز كتـاب حاضـر       كتاب معماران ايران، انديشه معماران معاصر ايران، زندگي

فشـارم و بـر    انـد، صـميمانه مـي    در اين راه انجمن را يـاري داده جانب دست همه كساني را كه است. اينحاصل اين نگرش 
گير براي تهيه يادنامه حاضـر   نهم. از سركار خانم مهندس انوشه منصوري، دبير انجمن كه مشوقي پي شان ارج مي همكاري

اي آن را بـه   نحـو شايسـته    يف كتاب را تقبل كردند و بهلأبودند و نيز سركار خانم دكتر مهناز محمودي كه كار تدوين و ت
همكـاران  و مديريت محترم نشر طحـان كـه بـا همـت واالي خـود       كنم. همچنين از مياتمام رسانيدند، تشكر و قدرداني 

زان و از مديريت موسسه مطالعاتي فـر  ران را ياري رسانيدندارجمندشان در انتشار شايسته كتاب، انجمن مفاخر معماري اي
 .مه گرانقدر بودند، سپاسگزارمقدم تدوين و تهيه اين يادنا زهرا حقيقي كه پيش

 سيد عليرضا قهاري
 رئيس هيئت مديره

 انجمن مفاخر معماري ايران
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سـد  رجواني و روابط قديمي خانوادگي مـي د سابقه آشنايي من با شادروان دكتر منوچهر مزيني به دوران نوچن هر
        گـردد. مـن در سـال تحصـيلي    مـن در دانشـكده هنرهـاي زيبـا برمـي     هاي اول تـدريس  رابطه دانشگاهي ما به سالولي 
گذرانـد و سـپس بـراي    وارد خدمت دانشگاهي شدم و منوچهر مزيني در آن زمان دوره دانشجويي خود را مـي  40-1339

كـه   از آلمان گرفت. پس از مراجعت به ايـران و در زمـاني   مريكا و اروپا رفت و دكتراي شهرسازي خود راآادامه تحصيل به 
ريـزي شـهري   من آغاز نمود و در زمينه برنامـه  من مدير گروه شهرسازي دانشگاه تهران بودم همكاري صميمانه خود را با

 مشغول به تدريس شد.

هيوستون و همچنين در  ي از جمله دانشگاه تگزاس دركتر مزيني در چند دانشگاه آمريكايپس از انقالب اسالمي د
 دانشگاه ملك عبدالعزيز در جده(عربستان سعودي) مشغول به تدريس شده بود.

مريكـا داشـتم از ايشـان    آهاي دكتري معماري و دكتري شهرسازي در سفري كه اينجانب بـه  پس از احداث رشته
دعوت كردم كه به ايران برگردند و همكاري سابق خود را ادامه دهند. دكتر مزيني بعد از چند ماهي به ايـران برگشـتند و   
در دوره دكتري شهرسازي به تدريس خود ادامه دادند. ولي مدت كوتاهي از تدريس ايشـان نگذشـته بـود كـه مسـئوليت      

 پذيرفته و به واحد علوم و تحقيقات آن دانشگاه رفتند.را دانشگاه آزاد اسالمي  بخش معماري و شهرسازي را در

اي كـه بـراي ايشـان    نيست زيرا يقـين دارم در يادنامـه  نامه دكتر مزيني  قصد من از اين نوشتار كوتاه شرح زندگي
بلكه هدف من بيشتر مربوط به دوراني است كه با من همكـاري داشـتند    ،اندشده به تفصيل و جزئيات معرفي شدهتدوين 

اي و بيان خصوصيات اين همكاري كه همواره بسيار صـميمانه و قـاطع بـود.    انشگاه و چه در برخي كارهاي حرفهچه در د
ذعان داشت كه هرگز د اشود ولي باياخالق تندي دارد و زود عصباني ميگفتند ايشان بعضي از همكاران يا دانشجويان مي

همـين   نبـود و بـه   و اهـل مماشـات   ه،و قاطع بـود  بيان مطالب و نظرات خود بسيار ركشد بلكه در جهت عصباني نميبي
شد.  حوصله مي جهت كم

ترجمـه و تـأليف گذرانـد. آثـار      ،تحقيـق  ،دكتر مزيني يك فرهيخته دانشگاهي بود و عمر خـود را در راه تـدريس  
جويان و اعضـاي هيئـت   اكنون مرجعي براي مطالعـات و تحقيقـات دانشـ    مانده همرفته باقي ار از دستباارزشي كه از اين ي

عنوان يك استاد و محقق معماري و شهرسازي زنده نگه داشته و خواهـد   است كه نام او را براي هميشه به هعلمي دانشگاه
 داشت. روحش شاد و يادش گرامي و ماندگار باد.

 تصامايرج اع           

 

پيشـگفتار



 

است كه در فرهنگ ايرانيان جايگاه خـاص خـود   پسنديده قدرداني و قدرشناسي از پيشگامان و افراد وارسته امري 
هـا و  اسـت كـه توسـعه دانـش در گـرو ممارسـت      اري از افـرادي  زگـ  سـپاس  ،را دارد. تجليل از بزرگان علم و ادب و هنـر 

 ،يابي به رشد و شكوفايي در عرصه توليد علـم  آرمانش دستترين  مهمهايي كه تالش ؛ستها بوده اي آنهاگيازخودگذشت
و يك ضرورت فرهنگي است، امـا از نگـاهي ديگـر نيـز      ،ستايش و ارتقاء فرهنگ ملت است. نفس تجليل از گذشتگان قابل

روكـه   نـه از ايـن   انگيـزد،  يبرمـ پژوهان جـوان امـروز را    كه انگيزه دانش و آن اينكه، توان به آن با ديده مثبت نگريست مي
ثمـر نخواهـد بـود و ديگـران نيـز      شـان بـي   هايكه تالش شوند ميروكه متوجه  بلكه از آن ،شودها تجليل مينوعي از آن به

 قدردان آن خواهند بود.

 اند اما تاثيرگـذاري همـه  ماري و شهرسازي ايران همت گماردهويژه مع ههاي مختلف ببسيارند بزرگاني كه در عرصه
را  توانـد غبـاري بـر آن بيفكنـد و آن    ررنگ است كه گذشت زمان نيز نميپقدري  هها يكسان نبوده است. نقش برخي بآن
ر او توفيـق  وقفه او كه به بهاي ايثـار و كـار مسـتم   هاست كه حركت بيدكتر منوچهر مزيني نيز از زمره آن رنگ سازد. كم

ه زماني گذار از سنت به مدرنيته و رويارويي بـا دانـش   هايران در بر ي درشود. نقش پرفسور مزينهرگز فراموش نمي ،يافت
ـ     ز اهميـت اسـت. در ايـران برخـي رشـته     غرب بسيار حائ بودنشـان و   دليـل كـاربردي   ههـا چـون معمـاري و شهرسـازي ب

اما رشـد عقالنيـت    اند، هو انتقال سينه به سينه توسعه يافت ،با رويكردهاي تجربي و سنتي ،شان با زندگي روزمره آميختگي
چالشـي را در   ،انديشيدن بـه مسـايل روزمـره منجـر گشـت      و علمي ،بيني مدرنيته كه در نهايت به گسترش علم در جهان

 ها ايجاد كرد و لذا رويكرد علمي در معماري و شهرسازي نيز در مرحله گذار از سنت به مدرنيته بـاب شـد.  بسياري عرصه
آن بـود. در ايـن    أترديـد اروپـا سرمنشـ    انديشه علمي و خردگرا از آنجا آغاز شده بود و بيعلم در بسترهايي رشد كرد كه 

از جملـه   بسـيار مهـم بـوده و هسـت. اسـتاد مزينـي       ،فكراني كه انديشه علمي را به ايران منتقل كردند نقش روشن ،ميان
شان ايـن انگيـزه را    دوستي و حس وطن دنهاي علمي برآمده از تفكر مدرن آشنا شده بودكه با پيشرفتفكراني است  روشن

پاي غرب متحـول   را به ايران منتقل سازند تا ايران و ايرانيان نيز هم در ايشان قوي ساخته بود تا به هر نحوي كه شده آن
 گردند.

 .ندتمام كردرا هاي علمي معماري و شهرسازي كشور ايران رسالت خود در رشد آگاهي ،دكتر مزيني از طرق مختلف
هـاي تئـوري و   هـاي مـدرن) در حـوزه   هاي خود در غرب(آمـوزه تربيت دانشجويان و انتقال آموخته با-1

 طراحي
گر براي اين حرفه و تربيت پژوهشگر  تاسيس گروه دكتراي شهرسازي دانشگاه تهران و تربيت پژوهش-2

 دكترا در رشته معماري
و غيره كه دانش روز غرب  "ماريفضا زمان مع"و  "سيماي شهر"با ترجمه بهترين متون علمي مانند -3

 را به ايران آورد.
اي را به دانشجويان معماري و شهرسازي هديـه  كه دانش گستردهبا تاليف كتب و مقاالت ارزشمندي -4

 كرد.
گـذاري بيشـتر در   هـا و نظريـاتش و تاثير  تئوريكردن  اي و اجرايي براي عمليحضور در مجامع حرفه-5

 تر مقياسي وسيع
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مزيني آغازگر انديشه علمي در باب معماري و شهرسازي بود و از اين جهت نقطه عطفي در تـاريخ   پرفسور منوچهر
 ادبيات معماري و شهرسازي ايران است.

آوري و نشر اين كتاب به همت انجمن مفاخر معماري ايـران و موسسـه مطالعـاتي فـرزان زهـرا      تصميم براي جمع
    آوري مطالـب رزومـه   لـذا جمـع   ،گذشـت سال از درگذشـت اسـتاد مـي    8كه اين آغاز شد و با توجه به 89حقيقي در سال 

با عالقه فراواني كه به استاد داشتم و آشـنايي  در ابتدا  اي و دستيابي به مدارك شخصي ايشان كاري بس دشوار بود.حرفه
در نيمـه راه بـود كـه     ام برسـانم و بهترين صورت شروع و به اتم من با خانواده ايشان پذيرفتم كه با تمام توان اين كار را به

هـاي علمـي و   عنـوان فعاليـت   همـه آنچـه بـه    .شده بـودم  ميداهايي نيز ناو البته در زمان ههاي اين كار شدمتوجه سختي
هـا  چه بسا سـخنراني  ؛هاي ايشان بوده استتالش شايد همه آن چيزي نباشد كه نتيجه ،دكتر در اين كتاب آمده  اي حرفه

طـور اتفـاقي در    بـه  ،عنـوان مثـال   بـه  .هـا اطـالع نداشـت   شد اما كسي از آنذكر مي در رزومه دكتر بايدهايي كه و  پروژه
ايـده كلـي كـار شـرحي بـر      كلينيك نور با طراحي ايشان صورت گرفته اسـت.   هاي شهرداري متوجه شدم كه پروژه نقشه

 ميـزان موفقيـت،  كـار،   در تمـام مراحـل   بـود. تر مزينـي  ن و مقام واالي علمي دكبا حفظ شأ ،اي ايشانهاي حرفهفعاليت
اي موارد گفت. در پارهبه من چه مي ،ديدبود و مي در قيد حيات دانم اگرنمي ساخت. مرا به خود مشغول مي ذهن همواره

 همچنـان قـدردان زحمـات اسـتاد     ،هاكه بعد از گذشت سالبودند داراني  اما دوست ،شدمآزرده مي از عدم همكاري برخي
و البته بودند افرادي از همكاران و دانشجويان ايشان كـه از   داشتنددريغ ن كتابو از هيچ تالشي براي به ثمررسيدن  بودند

 :مرا در اين راه ياري نمودندهايي كه حداقل همكاري نيز دريغ كردند. بهر حال سپاس و درود بر آن

رســيد و هــاي ايشــان ايــن كــار بــه ثمــر نمــي بــدون پيگيــري آقــاي مهنــدس عليرضــا قهــاري كــه -
 بود. راهنماي من ،شان هاي فكري هم
شماري را متحمل فرانك زعيمي كه در تمامي اين راه سخت همراه من بود و زحمات بيمهندس خانم -

 شد.
گذاشـتند و  هـايي در اختيـارم   هـا و عكـس  نقاشـي  ،دكتر پرويز مزيني برادر استاد كه دفتر شـعر آقاي -

 خاطرات كودكي، نوجواني و جواني دكتر را قلم زدند.
 نوارها و مداركي را در اختيار اينجانب قرار دادند. ،هاخانم ماندانا مزيني دختر استاد كه عكس-
ويژه مقاالت ناياب دكتـر مزينـي بـه همـت      هآوري مقاالت و بمهندس پدرام پورشكيبايي كه جمعآقاي -

 ايشان انجام پذيرفت.
 پور كه اسكن و عكاسي مدارك دكتر مزيني بر عهده ايشان بود.آقاي جاسم غضبان-
 هاي استاد نوشتند.زاني كه شرحي بر خاطرات و انديشهعزي-
فيروزي كـه ماحصـل كـار بدسـت     عاطفه  دير محترم نشر طحان و سركار خانمچالغلو مابوالفضل آقاي -

 ها ارائه شد.تواناي آن
براي انجام كـار  هاي مرا مازيار موالزاده و دختر عزيزم آرتميس كه صبورانه مشغلههمسر مهربانم دكتر -

 پذيرفتند.

 مهناز محمودي زرندي
 1390ماه  آبان        



 

 

 

 بخشيد واالرا ارزشي  ر تمام ابعاد آفريد و زيبايي درونبه نام خالقي كه زيبايي را د

مورد همواره تا اثري ماندگار از يك معمار، شهرساز و هنرشناس به تمام معنا كه  كرد ما نصيبخداوند را شاكريم توفيقي 
 يم. ئرا به مجموعه آثار منتشر شده خود بيافزا بودهويش خ انو موافق اناحترام منتقد

 دست به دست هم دادند تا با تمام مشكالت و  كتابي كه پيش روي شماست حاصل تالش و همت عزيزاني است كه
و همچنين خلق  دانشجويان خود را در راه تعليم و تربيتپربار  كه عمر هاي پيش رو و تنها به پاس زحمات انساني فرهيختهسختي

 مهناز محمودي دكتر توسط نويسنده ارجمند سركار خانمكه اثر فوق زماني .تحرير درآورند ، به رشتهه بودبديل گذاشتبي ثاريآ
هم در اين امر نيك تا ما  ،بنشانمبه ثمر عزيزان را  اينحاصل تالش  كهبه ما پيشنهاد شد، اين حقير بر خود وظيفه دانستم  زرندي

هاي ماندگار ايران است و دكتر منوچهر مزيني يكي از افتخارات جامعه معماري، شهرسازي و از چهره سهم ناچيزي داشته باشيم.
م. يدرنگ موافقت خود را اعالم نمايپيشنهاد شد بيبه ما كه پيشنهاد چاپ يادنامه اين استاد فرزانه  همين امر كافي بود تا هنگامي

اي كه متاسفانه بين اساتيد و دانشجويان در . فاصلههاي بعدي خواهد شدو نسل دو نسل بينارتباط  سبباين اولين گامي است كه 
مايت و با ح ا...انشاباشد. شناخت نسل جوان از اساتيد خود نميعدم  ي جزخورد و دليلمراكز علمي پژوهشي ما بسيار به چشم مي

تر نمودن ارتباط بين نسل امروز و ديروز در راه شكوفايي و آباداني و خلق آثار جاودان، ادامه بتوانيم با مستحكم تداوم اين تفكر
 مديريت انتشارات طحان تمام توان خويش را به كار خواهد گرفت. راهو در اين  .باشيم اساتيد و نخبگان دهنده راه 

ببيند و از نزديك لمس با چشم خود ر نشد تا مزيني منتشمنوچهر افسوس و صد افسوس كه اين اثر در زمان حيات دكتر 
بعد از همكاران و بخصوص خانواده خويش  جمعي از شاگردان،بلكه برعكس، هاي عمر خويش را بيهوده سپري نكرده كه سال كند

وجود پر اكنون از دارند. اميد است كه اين سنت نيك را در مورد مفاخر ديگر كه هممي يادش را به نيكي گراميها گذشت سال
كار عالوه بر تقدير از آنان، به تفكر و انديشه و  شايد با اينتكرار نماييم. شان در زمان حيات پر بركت مند هستيم،شان بهرهبركت

تبديل كرده تا هايي ها تحقيق و مطالعه بوده را به گنجنامهشان را كه حاصل سالمايهگران اهداف بلندشان دست يابيم تا تجربيات
  .مند گردندان اين عرصه از وجود آن بهرهمشتاق

نيز به همراه تفكر و  هاي عمليههايي از پروژنمونه ،استاد ي مختصر بر زندگي شخصي و اجتماعيدر اين اثر عالوه بر گذر
بيشتر از قبل به مخاطبان را  شان،آورده شده تا در كنار مقاالت ثبت نيامده،كه تاكنون در هيچ كتاب هاي اين انسان بزرگ انديشه
 . يمتر نماينزديكنزديك و ي استاد انديشه

در نظر دارد پيشنهادات و انتقادات مخاطبان  "تالش براي بهترين"خود و با شعار  تشارات طحان در راستاي فعاليتان
نو در ارتباط دوجانبه ميان  ايرابطهي عمل بپوشاند و با رفع نواقص علمي و فني، ي خود جامهشده منتشرگرامي را در مورد آثار 

سعي شده است با تأمل و البته اساتيد، محققين و دانش پژوهان از يك سو و مديريت انتشارات طحان از سوي ديگر برقرار نمايد. 
  با ايراداتي همراه است، اينجاست كه دست منتقدان را ، اما گاهي به چاپ برسدر شده با حداقل اشكال و ايراد شآثار منت ،دقت
و يا به آدرس ايميل  pub.com-www.tahan نظرات و پيشنهادات خود را در سايت انتشاراتفشاريم و اميدواريم مي

oo.comhellehtahan@yah هاي بعدي نظرات شما سروران گرامي اعمال گردد.اعالم دارند تا در چاپ 



 اند قدرداني نماييم.ما را ياري نموده و ماندگار بزرگ دانم از چند تن از عزيزاني كه در اين كاردر اينجا بر خود واجب مي

در اين زحمات بسياري  كهدكتر مزيني و نويسنده اين اثر جاودان مرحوم سركار خانم دكتر مهناز محمودي زرندي، شاگرد 
 ند.دارهاي مختلف زنده نگهو از جنبه بار ديگركند تا نام استاد دكتر منوچهر مزيني را يمدت متحمل شد

نيت و  قه فاخرعال عشق، ها،معماري ايران به خاطر حمايت يس انجمن مفاخرمهندس سيد عليرضا قهاري، ريآقاي جناب 
 است.برانگيز كه قابل تحسين  شانخيرخواهانه

 در مدت زمان كوتاهي انجام دادند. ويراستاري اين اثر را رغم مشغله فراوان زحمتي كه عليمهندس رضا بصيري مژده

چالغلو كه در  اطمهآرايي ويژه به همراه سركار خانم ففيروزي با صفحه اطفهطراح و گرافيست گرامي سركار خانم ع
 سازي اين اثر زحمات بسياري كشيدند.زيبا

در سطح كشور اين اثر جاودان دل و همراه ما بودند و توزيع مهرداد شهريار و بابك نمازي كه در مراحل توليد، هم آقايان
 نيز بر عهده اين عزيزان است.

نمايند كمال قدرداني و مينموده و ياري  عزيزاني كه در تمامي مراحل از توليد تا توزيع اين اثر ماندگار ما را همهدر آخر از 
 .داريمتشكر را 

 م.يانشاهللا خداوند توفيقي دوباره دهد تا لياقت چاپ آثاري ديگر از مفاخر ملي ايران را داشته باش
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