بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :عمران ،معماری و هنر……… رشته :شهرسازی……… گرایش… :مقطع :دکتری……………….
نام درس :حکمت اسالمی ایرانی شهرسازی تعداد واحد نظری 2 :تعداد واحد عملی- :
نام مدرس :محمد نقی زاده…تمام وقت  نیمه وقت مدعو

عنوان درس پیشنیاز… :

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس “ :شهر” يكي از مهم ترين دستاوردهاي فكري ،فلسفي ،هنري ،صناعي و توليدي تمدّنها و جوامع بشري است كه
هم از ماندگاري نسبي برخوردار ميباشد ،هم تجلّي باورها و ارزشهاي فرهنگي جامعه است و هم اين كه بر رفتار انسان اثر
مي گذارد .شهر تجلّي باورهاي برآمده از آيين و تفكّر يك ملّت و بالنّتيجه تجلّي كالبدي و ظرف تمدّني است كه بر اساس آن آيين و
تفكّر شكل گرفته است .هر شهر ضمن آن كه بيانگر هويّت جامعه در انظار جهانيان و تاريخ است ،تنظيمكنندة روابط آحاد جامعه با
يكديگر نيز ميباشد .هدف اصلي درس آشنايي اجمالي با اين موضوعات است
رئوس مطالب
هفته اول

تبيين واژ گان كليدي درس شامل اسالم ،ايران و حكمت و رابطة آن با يكديگر و مفهوم كلي جمع آنها

هفته دوم

تبيين تعريف و تمايزات تعابير "شهر اسالمي"" ،شهر ايراني"" ،شهر ايراني اسالمي" و "شهر اسالمي ايراني"

هفته سوم

تبيين فرآيند تمدن (و شهر) از جهانبيني و فرهنگ

هفته چهارم

تبيين ارتباطات انسان با هستي (خداوند ،طبيعت ،محيط مصنوع ،اجتمااع و خاوي ) در شاهر مطاابو آماوزههااي
اسالمي

هفته پنجم

معرفي روش بهرهگيري از متون و نصوص اصلي اسالم براي شهرسازي با تمركز بر قرآن كريم

هفته ششم

اجمالي در باب هنر و تقدس و مكانها و هنر مقدس

هفته هفتم

معرفي جلوههاي تاريخي شهر اسالمي و تبيين تأثير اندية اسالمي بر شكلگيري آنها

هفته هشتم

روش بهرهگيري از آثار و شهرها و تجارب تاريخي جوامع اسالمي در شهرسازي

هفته نهم

معرفي شهر آرماني اسالم (فضاي حيات طيبه) به عنوان اصليترين الگو و معيار براي ارزيابي شهرهاي منتسب به
اسالم

هفته دهم

آرمانها و اهداف و غايت حيات انسان (فرد و جامعه) در تعاليم اسالمي

هفته یازدهم

تأمالتي در مقايسه و ارزيابي شهرهاي معاصر با اصول و ارزشهاي اسالمي

هفته دوازدهم

از هفته دوم هر هفته یک مقاله یا کتاب در بارة موضوعات درس در کالس نقد خواهد شد

هفته سیزدهم

ارائة موضوعات منتخب توسط دانشجویان (از هفته دهم به بعد آغاز میشود)

هفته چهاردهم

ارائة موضوعات منتخب توسط دانشجویان

هفته پانزدهم

ارائة موضوعات منتخب توسط دانشجویان

هفته شانزدهم

ارائة موضوعات منتخب توسط دانشجویان

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محت رم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره :امتحان نهايي  +انجام تحقيو مرتبط با موضوعات درس و ارايه در كالس  +مشاركت در كالس
منابع مطالعاتی:
 -1کتاب نظریه فضای حیات طیبه شهر آرمانی اسالم
 -2کتاب شهر اسالمی از اندیشه تا ظهور
 -3کتاب شهر بیداری
 -4شهر علوی شهر آرمانی تحققپذیر در زمین  +مقاالت مرتبط

