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زندگینامه

یزاده ،متولـد  1331دارای مدارک تحصیلی مهندسـی معماری ( ،)1357طراحی شـهری
دکتر سـیدمحمد نق 
( )1367و دکتـری طراحـی شـهری (اسـترالیا) اسـت .وی هماکنـون عضـو هیئـت علمـی دانشـكده هنـر و
معمـاری دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد علـوم و تحقیقات اسـت .تألیف  32جلد كتـاب ،بیـش از  320مقاله
در مجلات علمـی پژوهشـی و تخصصـی و كنفرانسهـا و یادداشـت در فضـای مجـازی ،انجـام طرحهای
پژوهشـی و هدایـت و مشـاوره بالـغ بـر  165رسـاله و پایاننامـه دانشـجویی از جملـه آثـار پژوهشـی نامبرده
اسـت .همچنیـن ایشـان صاحـب کرسـی نظریه «فضـای حیات طیبـه :شـهر آرمانی اسلام» با درجـه عالی
در سـال  ،1395پژوهشـگر برگزیـده نهمیـن دوره معرفی پژوهش فرهنگی سـال جمهوری اسلامی ایـران در
سـال  ،1383پژوهشـگر شایسـته تشـویق دومیـن دوره پژوهـش فرهنگـی بخـش بینالملـل در سـال ،1378
منتخب پژوهش فرهنگی سـال جمهوری اسلامی در سـالهای  1390و  ،1394دریافت لوح سـپاس هیئت
یـپژوهشـی عالمه
داوران شـانزدهمین دوره هفتـه كتـاب اسـتان اصفهان 1387و برگزیده اولین جشـنواره علم 
طباطبایـی قم در سـال  1394اسـت.

خالصه نظریه

امـروزه بـه انحـاء گوناگـون از «شـهر اسلامی» سـخن بـه میـان میآید ،بـدون آنکـه ویژگیهای آن روشـن
ً
باشـد .عمومـا دربـاره ماهیـت شـهر اسلامی و بهویـژه مبانی اسلامی آن و جایگاهـش در آموزههـای دینی
و حتـی مصادیـق آن تفاهمـی وجـود نـدارد .نظریـه حاضـر بـر آن اسـت تـا اصلیتریـن ویژگیهای «شـهر
آرمانـی اسلام» را بـه نحـوی کـه بتوانـد مرجعی برای تجلـی کالبدی بخشـیدن بـه مراتبـی از آن در این دنیا
(بـه عنـوان شـهر اسلامی) باشـد به اسـتناد بـه کلـم الهی تبییـن نمایـد .عالوه بـر آن« ،اصـول» برآمـده از
ایـن نظریـه در ارزیابـی شـهرها و میزان اسلامیت آنهـا کاربرد خواهند داشـت .ایـن نظریه که قصـد معرفی
«الگو»« ،مبانی»« ،ارکان» و «صفات» شـهر آرمانی اسلام از منظر قرآن کریم را دارد ،پس از شناسـایی و
بـه اتـکای آنهـا «اصول بی زمـان و بیمکان» «شـهر اسلامی» را تدوین نموده اسـت .به میـزان «متجلی»
بـودن ایـن اصـول در شـهر ،میزان انتسـاب شـهر به اسلام تعیین خواهد شـد.
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