بسمه تعالی
السالم علیکم یا ایمه البقیع

مسابقه طراحی معماری آستان مطهر ائمه بقیع
﴿انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی﴾

دو هدیه ارزشممم ود و داند ار از یادبر اعظم (ص) به جای دانده اسممم  :کتاب قرآن دجید و عترت او ،که ه ه
د سل ین برای این دو هدیه ارز ش ود یادبر(ص) احترام خا صی قائل اند  ،هم برای کتاب اهلل که دو شور زند ی
اس و هم برای خاندان ائ ه اطهار (ع) که دبین کتاب اهلل هستود .و این دو از هم جدا ن یشوند.
بدیهی ا س که این احترام و تعظیم و تکریم  ،دخ صوص قرآن و عترت یادبر(ص) از نوع ت شریفات قدرتهای
دنیایی نی س و فقط احترام ظاهری کافی نی س  ،بلکه از درون قلوب د سل انان دی جو شد و طراوت دی کود و
عشقی الهی و آس انی اس .
چهار تن از عترت یادبر(ص) ،ادام حسمممن دجتبی(ع)  ،ادام زین العابدین(ع)  ،ادام دح د باقر(ع)  ،ادام جعفر
صمماد( (ع)  ،در ددیوه و در بقیع ددفون شممدهاند ،که این دکان را زیارتگاه دسممل ین و عترت یادبر(ص) و ائ ه
اطهار (ع) ن وده اس هرچود بزر انی دیگری هم در آنجا ددفون دی باشود.
آنچه را دا ادروز از بقیع دیبیویم در ظاهر خرابهای بیش نی س

،که حتی به عووان بخش ده ی از شهر و تاریخ

از شاخصههای ابتدایی زیس دحیطی و آرایش شهری نظیر یک بوستان ساده هم برخوردار نیس .
بوابراین طراحی این دحل دهم به ویژه طراحی آسمممتان دبارئ ائ ه بقیع (ع)  ،با زیبایی روح نواز و سممماد ی و
صالب کادالً ضروری دی ن اید.
بر این ا ساس و با بغض در لو خفته چود ده ساله و دین ران سوگی که بر دوش دا سوگیوی دی کود ،دا را بر
آن داشممم

که با فراخوان از هوردودان و دع اران توان ود و دحبان عترت ائ یادبر(ص)دعوت به طراحی این

دکان دقدس ن اییم .تا عشق سوزان و عالقه قلبی ه ه دسل ین را به این شجره طیبه و ن ونه های ائ و کادل
انسانی که دورد فخر الهی هستود را به ونه ای لطیف و جذاب اسخ داد.
در توضیح این فراخوان تخصصی وطراحی که به دسابقه ذاشته شده و دبوای آن صفا  ،خلوص ،اکی ،عشق و
دحب اس م  .بایسممتی ذو( ،هور  ،عرفان و درئ و شممواخ هور دع اری را افزود  ،تا بتوان به خواس م الهی و
الطاف ائ ه اطهار(ع) طرحی در خور شان  ،شای سته  ،ساده و زیبا و جذاب د س یابیم و ان شاهلل بزودی فر صتی

دواسب یش آید و این ایده های زیبا و بوای زیباتر  ،وارسته و شای سته و شادخ برای ائ ه بقیع(ع) تبدیل شود .
دس م یازیدن به چوین ایده بلودی دی تواند اجردعووی و اداش اخروی در ی داشممته باشممد ،که قطعا ده ترین
دستاورد اس .

***
در راستای تکریم جنه البقیع وایمه بقیع (ع) وتالش درجهت احیای بقیع برگزار میگردد :


مسابقة طراحی مقدماتی مجموعه جنه البقیع:

(دحدوده طراحی سای  ،شادل دحدوده حصارفعلی چهارطرف بقیع شریف ودحیط داخلی آن واقع دردرکزشهرددیوه
درعربستان دی باشد)

 نوع و دامنة شرکتکنندگان :


دسابقهای اس که دحدودیتی برای شرک کوود ان ندارد و ه ه دع اران ؛ شهرسازان  ،طراحان شهری  ،شرکتهای
دهودسین دشاور ،اساتید ،دانشجویان رشته های درتبط در سطح دلی دی توانود شرک کوود.ودوعی نیزجه شرک
کوود ان از سایر کشورها وجودندارد.



شرک کوود ان دیتوانود بصورت روهی و یا انفرادی دردسابقه شرک کوود:



الف  -روهی شادل دهودسان دع ار ،شهرساز ،طراح شهری و .....بصورت روهی و یا شرک های دهودسان دشاور و روه
طراح



ب -انفرادی دهودسان و دانشجویان بصورت فردی

 اهداف مسابقه :


زدیوه سازی برای زیارت ائ ه دعصودین بقیع (ع)وسایر درحودین بقیع



تالش درجه حفاظ  ،درد واحیا آثار تاریخی صدراسالم و آشوایی بیشتر با فرهوگ و ت دن اسالدی



زدیوه سازی وایجاد آداد ی برای اد اسالم برای احیای آستان دطهر ائ ه بقیع



ایجاد وفا( دیان فر( اسالدی در یگیری سیاس اد واحده جهانی ،حول دحورددیوه الوبی



ایجاد شور ونشاط فرهوگی وخالقی در جادعه دع اران وشهرسازان



و.....

 مشخصات طراحی ومعیارهای ارزیابی معماری استان مطهر حرم ائمه بقیع


هوی و کالبد طرح بایستی هوی خاص خود را داشته واز اصول فرهوگ اسالدی دردع اری زیارتگاهها الهام رفته
ودرعین حال با شرایط دحیطی ه اهوگ باشد .



توجه به هم یوندی طرح یشوهادی با دحورها و نقاط ارزش ودی یرادونی بخصوص با حرم نبوی



تاکید وت رکز طرح یشوهادی بایستی براساس قبور دطهر چهار ادام بقیع(ع) باشدودرعین حال سایر قبوردوجود نیز دورد
توجه قرار یرد.



تجلی هوی هورودع اری اسالدی در طرح یشوهادی



برقراری ارتباطی و کارکردی بین بقیع وحرم نبوی



توجه به خالقی  ،زیبایی شواسی وحک



تاکید برهوی فرهوگ ودع اری اسالدی و رهیز ازتج ل رایی وظواهر رهزیوه واشرافیگری



دوطق اجرایی داشتن ( در عین خالقی و)...



توجه به دشخصات قید شده

وهوراسالدی

 و....
 مدارک ارسالی :


ارایه الن از دوقعی و ه سایگی های یرادونی



ارایه طراحی دع اری آستان دطهر ائ ه بقیع ( سای



ارایه نقشه های طبقات در دقیاس دواسب



ارایه ن ا وبرش در دقیاس دواسب



ارایه طرح سه بعدی ( حج ی)



ابعاد نقشه ها درابعاد  011در  01سانتی تر



ارایه فایل رایانه ای در دحیط ی دی اف (حجم هر صفحه حداکثر  0دگ )



شرح ایده ودفهوم طرح و اصول رعای شده در طرح



اختیاری :ویا ن ایی (انی یشن)



....

الن )

 جوایز :


عالوه بر اجرو ادش دعووی  ،هدیه ای بعووان ک ک هزیوه به بر زید ان تقدیم دی ردد :

الف ) بخش گروهی :
•

بر زیده نخس  011 :دیلیون تودان

•

بر زیده دوم 01 :دیلیون تودان

•

بر زیده سوم  51 :دیلیون تودان

ب) بخش انفرادی:
•

بر زیده نخس  01 :دیلیون تودان

•

بر زیده دوم 01 :دیلیون تودان

•

بر زیده سوم  05 :دیلیون

•

بر زیده چهارم الی دهم  :هرکدام  01دیلیون تودان

به کلیه بر زید ان لوح تقدیرو به بر زید ان اول تا سوم عالوه برلوح تقدیر ،تودیس نیز تقدیم دیشود.


زمان های کلیدی :



پایان زمان تحویل مدارک مسابقه  0 :اردیبهش  ( 0011روز دع ار)



اعالم نتایج  0 :خرداد  0011طی دراسم روز ازادی خردشهر( دسجد جادع خردشهر ن اد دقاود دکان دذهبی )



نحوه داوری :داوری دسابقة بصورت یکدرحلهای صورت دی یرد.



اطالعات بیشتر به نشانی www.omranbasij.ir



ارسال ددارئ به نشانی emaratbag@shmail.ir

مشارکت کنندگان وحامیان :


قطب دع اری اسالدی ایران



بویاد دع اری انقالب اسالدی



درکزدع اری اسالدی حوزه هوری



درکز خددات تخصصی هور و دع اری جهاددانشگاهی قزوین



ژوهشگاه بعثه رهبری در حج



دانشکده های دع اری دانشگاه های سراسر کشور

برگزارکننده :


سازدان بسیج دهودسین ع ران ودع اری کشور

دبیرخانة مسابقه :

 مسول

برگزاری  :دهودس دح ود ایلخان

 هیئت داوران :


دوسسه دسکن وع ران اجت اعی بسیج

دهودس دهدی چ ران



استاد عبدالح ید نقره کار



دکتر ادیر دح دخانی



دکتر دح د علی خان دح دی



دکتر به ن ادیب زاده



دکتر سیدجواد هاش ی فشارکی  ،دبیر



توضیحات ( شرایط شرکت درمسابقه) :



ددارئ ارسالی عودت ن یشود.



دالکی دعووی ودادی اثار دوتخب (بر زیده ) دتعلق به بر زارکووده دی باشد.



بر زارکووده دجازبه چاپ وانتشارکلیه اثاردریافتی بوا به صالحدید دی باشد.



ارسال اثار ارایه شده به سایر جشوواره ها ،ایان ناده ها وغیره  ،درصورتیکه با دشخصات دسابقه تطابق داشته باشد ،
بالدانع دی باشد.وهر ونه دسولی حقوقی ارسال ددارئ با ارسال کووده دی باشد

