صاحب امتیاز و مدیر مسئول :رضا صابری خورزوقی

• با توجه به استفاده فراوان از آیات قرآن و اسماء مقدسه ،رعایت احکام شرعی یادآوری می شود.

دفتر مرکزی :تهران ،خیابان انقالب ،خیابان شهید نامجو ،کوچه شهدا ،پالک ،58واحد 4

• نقل مطالب این روزنامه ،حتی بدون ذکر منبع ،برای عموم عالقه مندان آزاد است.

تلفن 77642873 :نمابر77642897 :
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عترت

به ياد حجت منتظر

ارتباط و پیوست امام حسین(ع)
با امام عصر(عج)

-قسمت سوم-

عالمه مجلسی (ره) درباره این حدیث می فرماید« :الموتور بابیه » ;
یعنی ،کسی که پدرش را کشته اند و طلب خونش را نکرده اند .مراد از
«والد»  ،امام حسن عسگری(ع) ،یا امام حسین (ع) و یا جنس والد
است که شامل همه ائمه علیهم السالم می شود ،و «مکنی بعمه » شاید
کنیهبرخیازعموهایحضرت،ابوالقاسمباشد،یااینکهامامزمان(عج)
کنیه اش ابوجعفر ،ابی الحسن و یا ابی محمد باشد .بعید نیست علت
تصریح نکردن به اسم حضرت و آوردن کنیه ،به جهت خوف از عموی
حضرت باشد .و قول وسط ،ظاهرتر است » )14( .

* . 4توصیف امام حسین(ع) از زبان امام مهدی(عج)
حضرت مهدی (عج) ،امام حسین علیه السالم را این گونه توصیف
فرموده است« :کنت للرسول ولدا و للقرآن سندا و لالمة عضدا و
فی الطاعة مجتهدا حافظا للعهد و المیثاق ناکبا عن سبل الفساق تتاوة
تاوه المجهود طویل الرکوع و السجود زاهدا فی الدنیا زهد الراحل عنها
ناظرا بعین المستوحشین منها; ( )15تو ای حسین! برای «رسول خدا»
فرزند و برای «قرآن » سند و برای «امت »  ،بازویی بودی .در طاعت
خدا تالشگر و نسبت به عهد و پیمان ،حافظ و مراقب بودی.
از راه فاسقان سر بر می تافتی .آه می کشیدی; آه آدمی که به رنج و زحمت
افتاده است .رکوع و سجود تو طوالنی بود .زاهد و پارسای دنیا بودی;
زهد و اعراض کسی که از دنیا رخت بر کشیده است و با دیده وحشت
زده بدان نگاه می کردی »  .در این عبارت ،بسیار جالب و جامع ،جد
بزرگوار خود امام حسین علیه السالم را با ده عنوان وصف کرده است:
امام حسین (ع) فرزند رسول خدا است; او سند و پشتوانه قرآن است;
هر آنچه در قرآن ،در قالب الفاظ است ،در وجود مطهر امام حسین (ع)
رؤیت و مشاهده می شود; توان اسالم ،امامت است و امام حسین (ع)
بازوی پرتوان امت و دین اسالم در همه اعصار است; در راه اطاعت
پروردگار ،سخت کوش و تالشگر بود.
عبادت آن حضرت (نماز و دعاء خصوصا دعای عرفه) مایه اعجاب
است .آن بزرگوار ،نگه دار عهد و میثاق است و با خدا و خلق او در عهد
و پیمان ،استوار و ثابت و باوفا است; آن حضرت از راه و روش فاسقان
روی گردان بود و از راه مسامحه و مداهنه وارد نمی شد; آه امام حسین
علیه السالم دردمندانه بود; مانند کسی که بار سنگینی از غصه دردل
دارد و درد سینه اش جراحتی التیام ناپذیر است; آن حضرت رکوع ها و
سجده های طوالنی داشت.
که نمونه های آن در تاریخ ثبت و درج شده است; سید الشهدا(ع)،
نسبت به دنیا زاهد و بی عالقه بود .و زهد با عمل این خاندان معنا
می گیرد; نظر او به دنیا ،نظر وحشت زدگان بود و آنجایی که نظر دیگران
به دنیا نظر عاشقانه بود ،نظر آن حضرت به دنیا ،مانند انسان وحشت
زده بود)16( .

*  . 5قائم و عاشورا
«قائم » از القاب خاصه حضرت حجت (عج) است که در بیشتر
روایات شیعه وارد شده و اطالق آن بر هیچ یک از معصومین دیگر روا
نیست.ابو حمزه ثمالی می گوید :به امام محمد باقر علیه السالم عرض
کردم :ای فرزند پیامبر! آیا شما همه قائم نیستید و حق را به پا نمی دارید؟
پس چرا تنها ولی عصر را قائم می خوانند؟ فرمود« :لما قتل جدی
الحسین ضجت المالئکه بالبکاء و النحیب و قالوا الهنا اتصفح عمن
قتل صفوتک و ابن صفوتک و خیرتک من خلقک؟ ...
پی نوشت ها:
 )14بحار االنوار ،ج  ،51ص .37
 )15بحاراالنوار ،ج  ،101ص  ،239ح .38
)16خالصهقسمتدهممقالهآیةاللهکریمیجهرمی،درمجلهجانجهان.

ادامه دارد...
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نرخ پروازهای اربعین امروز مشخص میشود
دبیر انجمن صنفی شرکتهای
هواپیمایی گفت :برای نرخ پروازهای
اربعین تصمیماتی اخذ شده است که
امروز اعالم خواهد شد.
مقصود اسعدی سامانی در
گفتوگو با خبرگزاری میزان ،در
خصوص تعیین قیمت پروازهای
اربعین گفت :برای نرخ پروازهای
اربعین تصمیماتی اخذ شده است
که امروز اعالم خواهد شد.
دبیر انجمن صنفی شرکتهای
هواپیمایی در ادامه افزود :قیمتها
در انجمن صنفی شرکتهای
هواپیمایی تصویب شده است و باید
به تائید مدیران شرکتها برسد.
وی با بیان اینکه سقف نرخ بلیت
پروازهای اربعین در سال جاری
نسبت به سال گذشته باالتر خواهد
بود ،خاطرنشان کرد :سال گذشته

پست الکترونیکetedaldaily@yahoo.com :

قیمت بلیت ،با نرخ ارز  ۳هزار و
 ۸۰۰تومانی محاسبه شد ،ولی در
سال جاری با نرخ ارز در سامانه
نیما که حدود  ۸هزار تومان است
نرخگذاری خواهد شد.
اسعدی سامانی در خصوص
سایتهای فروش آنالین بلیت
هواپیما گفت :کارکرد این سایتها
دوگانه است به طوریکه از طرفی

به افزایش فروش ایرالینها کمک
میکنند ،اما از سوی دیگر نرخها
را دستکاری کرده و باعث زیان
مردم میشوند و برخی نرخهایی
که سایتهای فروش آنالین بلیت
ارائه میکنند ،قیمت شرکتها
نیست؛ از مردم میخواهیم تا از
سایتهای اصلی ایرالینها بلیت
خریداری کنند.

دبیر انجمن صنفی شرکتهای
هواپیمایی یکی دیگر از عوامل
افزایش بلیت پروازهای اربعین
در سال جاری را افزایش خدمات
فرودگاهی در عراق دانست و افزود:
امسال فرودگاههای عراق از وزارت
حمل و نقل این کشور منفک شده
و به زیرمجموعه نخستوزیری
عراق ملحق شدهاند که این نهاد،
نرخ خدمات فرودگاهی را افزایش
داده است.
با این تفاسیر پیش بینی میشود که
سقف نرخ بلیت پروازهای اربعین
در سال جاری نسبت به سال گذشته
باالتر اعالم شود به طوریکه سال
قبل نرخ بلیت ،با نرخ ارز  ۳هزار
و  ۸۰۰تومانی محاسبه شد ،ولی
امسال نرخ ارز در سامانه نیما مالک
ارزش گذاری است.

حرم مطهر امامین عسکریین(ع) افزايش استقبال از حماسه اربعین
با وجود گرانی ارز
با سنگهای ایرانی مفروش شد
رئیس کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین با حضور در سازمان اوقاف و امور
خیریه با معاون فرهنگی و اجتماعی این سازمان پیرامون همکاریهای مشترک
برای هرچه بهتر برگزار شدن راهپیمایی عظیم اربعین حسینی به بحث و تبادل
نظر پرداخت.
به گزارش روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه حجتاالسالم
غالمرضا عادل؛ معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و حجتاالسالم
حمید احمدی؛ رئیس کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین طی جلسهای در
سازمان اوقاف و امور خیریه پیرامون همکاریهای مشترک برای هرچه بهتر
برگزار شدن راهپیمایی عظیم اربعین حسینی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

برگزار کننده مسابقه :مرکز معماری اسالمی حوزه هنری

فراخوان دومین مسابقه طراحی
معماری موکب منتشر شد
ادامه از صفحه 5

* شرایط طراحی:

* توجه به ارکان های کلی موکب ،توجه به رفتارها و ارتباطات شکل گیرنده
درون طرح بر مبنای بستر فرهنگی اماکن مذهبی و شکل گیری طرحی مبتنی
بر خدمات رسانی بهتر به زائران از اولویت های مسابقه خواهد بود
* یکی از زیباترین صحنه ها در راه پیمایی اربعین خط افق در صحرا و
مشاهده سیل جمعیت زائران است .نحوه ارتباط خط آسمان طرح و افق
حائز اهمیت است.
* طرح به شیوه سازه موقت طراحی شود بشکلی که نیازمند پی کنی و بنا
کردن ساختمان دائمی نباشد.
* موکب ها در جاده و صحرا بوده و سطح خدمات عمومی و تاسیسات
نسبت به درون شهر پایین تر است .توجه به پاکیزگی و ارتباط با محیط طبیعت
دارای امتیاز می باشد.
* طرح حدکثر در یک طبقه ارائه گردد و با توجه به باال بودن سطح آبهای زیر
زمینی عموما امکان استفاده از تراز منفی نیست .شکل گیری نظرگاه در نیم
طبقه بال اشکال می باشد.
* پبش بینی و طراحی فضاهای مناسب جهت پاسخگویی به نیازهای زائران
در زمان های بیشینه سفر ضروری است
* پرداختن به مفاهیم معنوی و مذهبی واقعه کربال در طراحی پوسته و حجم
و فضاسازی موکب ها.
* پرداختن به موضوع تقویت همبستگی بین قومیت های مختلف حول
محور فرهنگ حسینی
* توجه به استفاده از سازه و مبلمان متحرک در موکب
* توجه به نورپردازی شبانه جهت پاسخگویی به عملکرد در طول شب

* تقویم مسابقه:

* شروع ثبت نام 24 :شهریورماه 1397
* آخرین مهلت ارسال آثار 18 :مهرماه 1397
* اختتامیه و اعالم اسامی برندگان و برگزاری نمایشگاه آثار برگزیده
 28مهرماه 1397
شرکت برای عموم آزاد می باشد.
*

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات سامراء از اتمام عملیات سنگفرش حرم
امامین عسکریین علیهما السالم در سامرا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تقریب؛ عباس قطبالدینی گفت :در آستانه فرا رسیدن
تاسوعا و عاشورای حسینی(ع) با همت مهندسان و استادکاران ایرانی ،کار
سنگفرش صحن باب الغیبه (قسمت ورودی زائران) در حرم مطهر امامین
عسکریین علیهما السالم بهمساحت  2هزار و  500مترمربع به اتمام رسید.
وی با بیان اینکه حرم مطهر عسکریین خانه پدری امام عصر(عج) است،
افزود :بهدلیل حضور چندینساله عناصر تکفیری و داعش در این منطقه،
غبار مظلومیت و ویرانی بر این حرم مطهر و مناطق اطراف آن نشسته است
که دل هر زائر و محب اهلبیت(ع) را بهدرد میآورد.
قطبالدینی تصریح کرد :از این رو ستاد بازسازی عتبات عالیات بر اساس
رهنمودهای رهبر معظم انقالب و علما و بزرگان دینی ،جهت زدودن غبار
مظلومیت از این عتبه مقدس و توسعه آن ،عزم خود را جزم کرده است.
وی با بیان اینکه زائرانی که در سالهای اخیر بهویژه ایام اربعین به این حرم
مطهر مشرف شد ه بودند بهیاد دارند که کف حرم سیمانی بود و سطح
ناهمواری داشت ،گفت :اکنون صحن باب الغیبه که ورودی اصلی حرم
و محل بیتوته و استراحت بسیاری از زائران در ایامی مثل اربعین است با
سنگهای مرغوب و زیبای ایرانی مفروش شده است.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات سامراء با بیان اینکه عملیات سنگفرش
این صحن ظرف دو ماه صورت گرفت ،گفت :در این پروژه نیروهای فنی و
متبرع از استانهای خراسان شمالی ،خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،قم،
گلستان و سمنان مشارکت داشتند.
وی افزود :پروژه سنگفرش صحن باب القبله نیز بهمساحت تقریبی 1700
مترمربع پس از زیرسازی توسط عتبه عسکریه تحویل ستاد بازسازی عتبات
عالیات سامرا خواهد شد و پس از آن جهت عملیات بتنریزی و سنگفرش
اقدام الزم صورت خواهد گرفت.
براساس این گزارش ،پس از دو واقعه تلخ انفجار در حرم مطهر امامین
عسکریین(ع) توسط عناصر تکفیرى ،ستاد بازسازى عتبات عالیات
بهصورت جدى پروژه بازسازى و توسعه این حرم مطهر را در دستور کار
خود قرار داد.کار ساخت گنبد حرم مطهر امامین عسکریین(ع) در سال ،89
کلید خورد؛ این گنبد که با مساحت یکهزار و  200مترمربع بزرگترین گنب د
در اعتاب مقدسه بهشمار میآید در تابستان  91با بیش از  23هزار خشت
طال ،طالکاری شد؛ پس از آن ،ضریح مطهر ،صندوقچههای قبور و درهای
حرم با همت هنرمندان ایرانی ساخته شد ودر سامراء به بهرهبرداری رسید.

حجتاالسالم حمید احمدی درباره ضرورت برنامهریزی دقیق در خصوص
راهپیمایی میلیونی اربعین حسینی اظهار کرد :قطعا دشمنان همچون
سالهای گذشته برای این حماسه عظیم برنامهریزی کردهاند و در قالب
جریانهایی انحرافی در صدد ملتهب کردن کشور عراق در آستانه اربعین
حسینی هستند.
وی با اشاره به اینکه چندین سال قبل ،دشمنان فکرش را هم نمیکردند چنین
استقبالی از راهپیمایی اربعین حسینی شود ،تصریح کرد :در تمامی جلساتی
که با مقام معظم رهبری داشتهایم ،ایشان تاکیدشان بر این است که تمامی
فعالیتها در عراق بر محوریت مرجعیت این کشور انجام شود.

نحوه ثبت نام:

* داوطلبین می توانند به تارنمای  ،artfest.irمراجعه و ضمن مشاهده
شرایط و ویژگی های مسابقه ،حداکثر تا روز 18مهرماه نسبت به تکمیل فرم
ثبت نام و درج مشخصات و ارسال آثار اقدام نمایند
* داوطلبان میتوانند از طریق کانال تلگرام پرسش های احتمالی در مورد
مسابقه را مطرح نمایند.
* تحویل آثار شرکت کنندگان تنها به صورت دیجیتالی و از طریق
سایت می باشد.
* شرکت در مسابقه بهصورت گروهی یا انفرادی بالمانع است .درصورت
تصمیم بر شرکت گروهی ،یک نفر از اعضا در مقام نمایندهی گروه اقدام به
تکمیل فرم و برقراری ارتباط نماید .از آنجا که هر یک از آثار تنها با کد شرکت
کننده شناخته خواهند شد ،الزم است در زمان تکمیل فرم  ،نام سایر اعضای
گروه نیز ذکر شود.
* از درج نام شرکت کنندگان بر روی شیت های ارسالی اکیدا خودداری
گردد .در صورت درج نام طرح ارسالی از روند داوری حذف خواهد شد.
* جهت آشنایی بیشتر با موضوع موکب و سبک زندگی اربعین حسینی فایل
تکمیلی این فراخوان را حتما مطالعه فرمایید.

* دبیرخانه:

ارسال آثار فقط طبق زمان بندی اعالم شده امکان پذیر است.
آدرس کانال جهت سواالت احتمالیirac_ir@ :

* مدارك ارسالی برای مسابقه:

رئیس کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین خاطرنشان کرد :با وجود گرانی ارز
پیشبینی میشود ،استقبال از راهپیمایی عظیم اربعین حسینی افزایش یابد.
در انتهای این جلسه رئیس کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین گزارشی از
فعالیتهای رئیس کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین را به معاون فرهنگی و
اجتماعی سازمان اوقاف ارائه داد.

مدارک خواسته شده شامل:
* یک شیت کامل  70*50برای توضیح ایده و روند طراحی و توضیح
رفتارها و الگوها و توضیح بستر فرهنگی
* یک شیت کامل  70*50برای توضیح دیتیل ها و جزئیات طرح با مقیاس
های زیر 1/50
* تحلیل سایت و سایت پالن به مقیاس ( 1/200نشان دهنده نحوه
ساماندهی مسیرهای سواره و پیـاده)
* پالن با مقیاس 1/100
* ارائه نما با مقیاس 1/100
* ارائه حداقل یک برش طولی و یک برش عرضی
* حداقل پنج چشم انداز سه بعدی (پرسپکتیو) از زوایای مختلف (شامل
دید ناظر و دید پرنده ،فضای داخلی)
* انتخاب ریز فضاها و برنامه دهی طرح بعهده طراح بوده و تعیین متراژ ها،
ظرفیت ها و جانمایی ریز فضاها با نظر طراح خواهد بود.

* توجه:

* مدارک خواسته شده در سه (یا حداکثر پنج) شیت  70*50با DPI
(رزولوشن)  300پیکسل در اینچ ارائه گردد.
* تمامی مدارك ارائه شده در شیت ها باید به نحوی باشند که گویای کامل
طرح با جزئیات مربوطه باشند
* برای شرکت در مسابقه نیازی به پرینت و شاسی کردن آثار نیست.
دبیرخانه مسابقه به صورت آنالین سندهای شما را دریافت خواهد کرد.
* در پایان روند اجرایی آثار برگزیده این مسابقه در فصلنامه هنر و معماری
به چاپ خواهد رسید
* سایت:
سایت طرح در زمینی مستطیل شکل و به ابعاد  50متر در راستای شمال به
جنوب و  35متر در راستای شرق به غرب می باشد .در دو طرف سایت جاده
به عرض ده متر قرار گرفته که در ایام پیک هر دو سمت متعلق به افراد پیاده
خواهد بود .اما دسترسی خودرو نیز قطع نخواهد شد.
در قسمت شرقی سایت ساختمان موکب ها قرار گرفته است .زمین طرح در
عمود  313قرار دارد.

