
عیالبق مهیا ای کمیالسالم عل  

 : اعالم کرد عیبق مهئآستان مطهر ا  یمعمار یطراحمسابقه  ریدب

 درخواستها و نیز شرایط کروناییاستقبال و  ، بعلت  ع یجشنواره بق قیتعو

 

، با توجه به  "عیآستان مطهر ائمه بق یمعمار یطراح"مشاور  از مسابقه  ین مهندس یو شرکتها  استقبال طراحان بدنبال

تعداد  یاز سو افزایش مهلتمنحوس کرونا در کشور و بدنبال درخواست مکرر   یمار یشروع موج چهارم بحران ب طیشرا

  دیداوران با تمد اتی، ه جشنواره سییونظر مساعد ر  جشنواره ،  نیا  درشرکت  یاز عالقه مندان از سراسر کشور برا  یاد یز

  الدیمصادف با روز م 1400ابان  2 در تاریخ   جیموافقت نمودند. و نتا   1400مهر   13  خیمدارک تا تار لیتحو قیمهلت و تعو

اعالم خواهد شد . مکان نشست و نحوه  اخرین امام مظلوم واقع در بقیع  امام جعفر صادق )ِع( الدی)ص( و م  امبریپ پر برکت

 . . متعاقبا اعالم خواهد شد ییکرونا   طیمتناسب با شرا جی جلسه اعالم نتا یبرگزار

طرح  لیتوانند جهت تکم یم ل یجشنواره ارسال نموده اند،درصورت تما رخانهی که طرح خود را به دب  یزانیتشکر از عز ضمن

 .وفقیت خویش را افزایش دهند ویا گزینه دیگری تهیه کرده وبفرستند و ضریب م ندیخود اقدام نموده و مجددا ارسال نما 

 "عیآستان مطهر ائمه بق یمعمار یطراح"جشنواره  رخانهیدب

در روی زمین منحصر بفرد بوده  و  جنه البقیع  بیان داشت : عیمطهر ائمه بق حرم یطراح جشنواره ریدب ✓

انرا حرم چهار امام )ع ( و  بوده که ما مقدس  مهم ویکی از مهمترین مکانهای یکی از قبرستان های بزرگ مسلمین و 

  پیکرمطهر . ما در هیچ نقطه ای زمین نداریم کهآستان مهطر میدانیم که ورود به آن باید با آداب خاص همراه باشد

  نیامام ز ،)ع( یامام حسن مجتب در ان مدفون باشد ؛ )ص(الهی  امبریپاز آخرین )ع(  ینمعصومتن از عترت  چهار

پیامبر    و اهل بیتاسالم صحابه    گان دیگری اززر نیز ب  و باقر)ع( ،  امام جعفر صادق )ع( ،)ع( ،  امام محمد ن یالعابد

در ایام حج و عمره  نی مسلممذاهب همه  های ارتگاهیز   یکی از مهمترینمکان  نیا و  ،اند مدفون شده عیدر بق)ص( 

و ضریح وآثار موجود را به یغما بردند را تخریب آنجا  بناهای باستانییکصد سال پیش  لکن متاسفانه وهابیون می باشد.

مدینه ، از امکانات اولیه و از شهر  یبه عنوان بخش مهم  یحت تبدیل کرده اند ، درحالیکه خرابهی مشابه ظاهر بهو 



و سخت  تر  قیع به مرور سخت امکان زیارت قبور ب روند محدودیتهای وهابیت برای  و. ستیبرخوردار ن نیزحتی چراغ 

 نیبنابرا  . فضای بی سقف را نیز نمی دهند بنحویی که دیگر حتی اجازه زیارت ایستاده در  ، گیرانه تر شده است

وباتوجه به وعده امام  وهابیون مقابله کنند . غیر انسانی حرکتاین مسلمین جهان برای مقابله با ، ضرورت دارد 

وهابیون پیش از صهیونیستها مضمحل خواهند شد ،  مبنی بر محو اسراییل غاصب ، بدیهی است حکومیت   لمینالمس

لذا الزم است در فرصتهای باقی ما طرحهای خود را اماده کرده ، تا ان شاهلل زمینه اجاری آن فراهم گردد. بنابراین 

بوده وامادگی برای احیای آن مطلوب   یضرور  ،)ع(  عیآستان مبارک ائمه بق عنوانبه  ومقدس  مهم کانم  نیا یطراح

 اشد. می ب

را  عیمجموعه جنه البق  یمقدمات یمسابقه طراح هدف از برگزاری  دکتر سید جواد هاشمی فشارکی  ✓

بوده وهمچنین   بقیعبزرگان مدفون درجنه السایر  و زمینه سازی برای زیارت ائمه معصومین بقیع )ع( چنین بیان کرد:

می باشد   اسالمیغنی مرمت واحیا آثار تاریخی صدراسالم و آشنایی بیشتر با فرهنگ و تمدن   تتالش درجه

.   )ع( می باشداحیای آستان مطهر ائمه بقیع  جهتبرای امت اسالم های الزم زمینه سازی وایجاد آمادگی همچنین و

ایجاد   را حول محورمدینه النبی جهانی ،وفاق میان فرق اسالمی در پیگیری سیاست امت واحده  این مسابقه میتواند

ورد ویک جهت دهی معنوی آبوجود شور ونشاط فرهنگی وخالقیت در جامعه معماران وشهرسازان  کند و یک 

 . ورد وسبب خیر وبرکات درحوزه های تخصصی گرددآدرفعالیتهای تخصصی بوجود 

محدوده حصارفعلی چهارطرف   در البقیع مجموعه جنه مقدماتی طراحی   همسابق:  این استاددانشگاه بیان داشت ✓

  یبرا یت یمحدود مسابقه  در این ومی باشد . درعربستانالنبی ومحیط داخلی آن واقع درمرکزشهرمدینه  شریف بقیع

 اساتید، معماران ؛ شهرسازان ، طراحان شهری ، شرکتهای مهندسین مشاور ، هو هم نداردوجود کنندگان  شرکت

ومنعی نیزجهت شرکت کنندگان از سایر کشورها  .می توانند شرکت کنند یدر سطح مل دانشجویان رشته های مرتبط

گروهی شامل  بصورت  -:  و یا انفرادی درمسابقه شرکت کنند یبصورت گروه توانندی شرکت کنندگان م . وجودندارد

خواهد بود   طراحگروه مشاور ومهندسان   یشرکت ها ایو   یروهگو..... بصورت  یمهندسان معمار ،شهرساز، طراح شهر

 درمسابقه میتوانند شرکت کرده و طرح خودشان را ارایه دهند.  انی مهندسان و دانشجو ،انفرادی. یا بصورت 

 

که در  داوری مورد ستان مطهر حرم ائمه بقیع  آمعماری طراحی ومعیارهای  مشخصات طراحی وی بیان داشت ،  ✓

 : ؛ این موارد می باشند براساس مصوبه هیات داوران قرار میگیرد ارزیابی 

طرح برای کل محدوده جنه البقیع درچهار حصار پیرامونی موجود که نقشه وضع موجود آن تهیه و ارایه شده است   •

 ، تهیه شود.

واز اصول فرهنگ اسالمی درمعماری زیارتگاهها الهام   خاص خود را داشته تی هو یستیو کالبد طرح با تیهو •

 گرفته ودرعین حال با شرایط محیطی هماهنگ باشد . 

 شود  توجهبخصوص با حرم نبوی   به هم پیوندی طرح پیشنهادی با محورها و نقاط ارزشمندی پیرامونی •



  باشدبعنوان کانون و مرکز ثقل بقیع تمرکز طرح پیشنهادی بایستی براساس قبور مطهر چهار امام بقیع)ع(  تاکید و •

 نیز مورد توجه قرارگیرد.مورد احترام  موجود  ودرعین حال سایر قبور

دفن  امکانه در زیر آن ک بخشهایی که قبور عادی دفن میشود ، میتواندبصورت شبستان در نظر گرفته شود . در •

 وجود داشته باشد. موات عادی ا

 داشته باشد.  تجلیمعماری اسالمی  و  هویت هنردر طرح پیشنهادی  •

 برقرار باشد .  ارتباط کارکردی بین بقیع وحرم نبوی •

 شود توجه به خالقیت ، زیبایی شناسی وحکمت وهنراسالمی •

 شود پرهیز یو ازتجمل گرایی وظواهرپرهزینه واشرافیگر تاکید برهویت فرهنگ ومعماری اسالمی  •

   ه باشدمنطق اجرایی داشتدارای  در عین خالقیت و... •

 ورودی اصلی از ضلع غربی می باشد ولی درعین حال در سه ضلع دیگر نیز میتوان ورودی پیش بینی کرد .  •

 متری میباشد، که در امتداد دوضلع به مرور کاهش می یابد .  4در کنج جنوب غربی زمین دارای اختالف تراز   •

و تقریبا همسطح  بودهبسیار اندک  ) نیمه سمت راست ( ضلع شرقی و شمالی  اختالف تراز بیرون و داخل در دو •

 می باشد . 

بسیاری از خدمات در ضلع غربی بیرون بقیع وجود دارد و ضرورتی بر ایجاد آن در داخل بقیع نیست ) مانند  •

 وار بایستی در نظر گرفته شود.سرویسهای بهداشتی و پارکینگ و....( ولی نیازهای ضروری ز

در طرح بایستی حرمت همه قبور واجب التعظیم در نظر گرفته شود ، بنحویی که جایی از طرح هتک حرمت تلقی  •

 نشود. 

در ضلع جنوب غربی فضایی وجودارد ، که در تراز سطح زمین بیرونی ) منفی یک ( میتواند بعنوان فضای غسال  •

 همکف ( فضاهای مکمل نیازهای زوار و....باشد .  رازفته شود و تراز همسطح بقیع ) ت خانه و خدمات و.....در نظر گر

 ایجاد فضا درست در زیر قبور مطهر به هیج وجه مناسب نمی باشد .  •

بقه منفی وجود دارد ، که میتواند بعنوان  طدر ضلع جنوب حرم نبوی پارکینگ و سرویسهای بهداشتی در سه  •

 بهره برداری قرارگیرد . دسترسی مورد مطالعه و 

 به امکان برخورداری از مکان زیارت مجزا برای بانوان و اقایان توجه شود . •

 توجه شود .زدحام تردد پس از اتمام نمازجماعت در حرم نبوی ، به اوج مراجعه زوار وا •

 بقیع .اطالع رسانی مسابقه  در پایگاه  توجه به مشخصات قید شدهو •

 طراحان عزیزان در کار حرفه ای خود بدان واقفندومالحظات دیگری که  •

 درحد کالن کار سایر نکات فنی و اجرایی و •

 



این موارد را   بایستیکه بصورت گروهی ویا انفرادی شرکت میکنند، ی که طراحان مدارک دبیر مسابقه بیان داشت ،  ✓

   :  ،تهیه و تقدیم دبیرخانه مسابقه نمایند

 و دسترسی ها ی پیرامونی همسایگی ها وضعیت از ( پالن پردیس موقعیت )سایت   ارایه  •

 ( معماری) سایت پالن   عیآستان مطهر ائمه بق یطراح معمارارایه  •

 در مقیاس مناسب  های طبقاتنقشه ارایه  •

 ارایه نما وبرش در مقیاس مناسب •

 )حجمی(  طرح سه بعدیارایه  •

 یمتر سانت 70در  100درابعاد ها نقشه  ابعاد  •

 مگ (  1حداکثر هر صفحه در محیط پی دی اف )حجم  ارایه فایل رایانه ای •

 عایت شده در طرح رشرح ایده ومفهوم طرح و اصول  •

   (میشنی انپویا نمایی )ارایه اختیاری: بصورت  •

 نیز ضروری می باشد.  مسابقههنگام ارسال مدارک شرکت در پرکردن وامضا و تحویل کاربرگ ثبت نام در •

 بارگزاری وارسال مدارک در سامانه مسابقه   •

 

هدیه ای ،  یمعنواجرو پادش عالوه بر مسابقه ،  دگانیبه برگز همچنین اظهار داشت :   یفشارک یدکتر هاشم ✓

توسط هیات    که یبخش گروه در : گردد  یم  میتقد ایزه که معادل کمک هزینه های مصروفه می باشد،  جبعنوان 

، به اعضای هرگروه   سیتند  واول تا سوم  دگانیبه برگز رویلوح تقد عالوه بر تقدیم  داوران برگزیده شود ،

 دهیبرگز و تومان ونیلیم 70 ،دوم دهیرگز، ب تومان ونیلیم 100  ، نخست دهی:برگزمبالغ اهدا میشود این برگزیده 

داوران  اتیکه توسط ه یبخش انفراد اول تا سوم در  به برگزیدگان همچنین تقدیم میشود . تومان ونیلیم 50 ،سوم

  30 ، نخست دهیبرگز :شود یمبالغ اهدا م این دهیبرگز هرنفر، به  سی تند  رویلوح تقد  میشود ، عالوه بر تقد اعالم می

 10نفرهر ،دهم  یچهارم ال دهیبرگزو ونیلیم  15،سوم  دهیبرگز ، تومان ونیلیم  20 ،دوم دهیبرگز،   تومان ونیلیم

 اهدا میشود .تومان  ونیلیم

 

مسابقه    نتایج اینکهواعالم داشته  ) روز معمار( 1400اردیبهشت   3 ، مسابقهتحویل مدارک زمان دبیر مسابقه  ✓

خواهد امع خرمشهر نماد مقاومت مکان مذهبی ( جروز ازادی خرمشهر) مسجد  طی مراسم  1400خرداد  3 در

 بود .
غلمی  قطب  مشارکتمی باشد و با کشور یعمران ومعمار نی مهندس جیسازمان بس این مسابقه ،برگزارکننده  ✓

  ی هنر و معمار  ی مرکز خدمات تخصص و با حمایت بنیاد معماری انقالب اسالمی،  معماری اسالمی ایران

، ونیز همکاری  پژوهشگاه بعثه رهبری در حج ،   حوزه هنری  مرکزمعماری اسالمی،   نیقزو  یجهاددانشگاه

وتعداد دیگری از نهادی مذهبی و فرهنگی و تخصصی  کشورسراسر دانشکده های معماری دانشگاه های 

 می باشد . موسسه مسکن وعمران اجتماعی بسیج نیز ،دبیرخانة مسابقه.

  دکتر ،  یمحمدخان ر یام دکتر،  نقره کار د یاستاد عبدالحم،   چمران یمهد  مهندساساتید  مسابقه هیئت داوران ✓

بعد از پاالیش    .  واینجانب  می باشیم دکتر محسن وفامهرو زاده بیاد بهمن   دکتر ، یخان محمد محمد علی 

 یامرحله کی بصورت ازمیان اثارواصله  همسابق  یداورمدارک رسیده وخارج کردن مدارک ناقص و ....،

 .رد یگی صورت م
 :  بدین قرار هست  شرایط شرکت درمسابقه که  ایشان تاکید کرد  ✓

 مالکیت معنوی ومادی اثار منتخب )برگزیده ( متعلق به برگزارکننده می باشد. •

 برگزارکننده مجازبه چاپ وانتشارکلیه اثاردریافتی بنا به صالحدید می باشد.  •



جشنواره ها، پایان نامه ها وغیره ، درصورتیکه با مشخصات مسابقه تطابق داشته ارسال اثار ارایه شده به سایر   •

 ارسال کننده می باشد  باشد ، بالمانع می باشد.وهرگونه مسولیت حقوقی ارسال مدارک با

    مراجعه کنند.   /l.irhttps://baqifestiva به نشانی میتوانند اطالعات بیشتر  عزیزان برای  •

 www.omranbasij.irپایگاه اطالع رسانی سازمان بسیج عمران ومعماری کشور به نشانی همچنین  •

 ل ان شااهلل پیش از نابودی اسراییل غاصب ، رژیم وهابی مضمح  در پایان اعالم داشت : یفشارک  یدکتر هاشم ✓

،   بقیع  استان مبارک طرحو  دیآ ش یمناسب پ یفرصت بزودی و الطاف ائمه اطهار)ع(  یخواست الهبه شده و 

 شود .  لیتبد)ع( عیائمه بقزوار یبرا  ی شامخوبه مکان ، ساخته شود 

 

طرح مجموعه جنه البقیع   محدوده  
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