باسمه تعالی

فراخوان ارسال آثار هنری

سرو بلند انقالب اسالمی
در فرهنگ اسالمی شهادت یکی از واالترین ارزشها و شهید ،هنرمند عرصه عشق و ایاقاو و مواومق اسق  .از ایقن رو امقا
علی(ع) در توصیف مرداو خدا می فرماید« :آناو شقهادت را هزار بار برتر از مرگ طبیعی دانسته ،و حاضر بودند ،ضربات زیادى
بر پیکرشاو وارد شود ،چرا كه جاو برترین هدیه الهى اس و بهتر اس كه نثار راه او شود» .پیامبر(ص) میفرماید« :هیچ كس
آرزوی خروج از بهش را ندارد ،مگر شهید كه آرزو مىكند باز گردد و دوباره در راه خدا شهید شود به خقاطر ایقن كقه الطقا
الهى را نسب به خود بسیار زیاد مى بیند» .
شهید سردار سپهبد قاسم سلیاانی ناونه برجستهای از تربی شقدگاو اسقال و مکتقم امقا خاینقی بقود و هاقه
عارخود را به جهاد در راه خدا گذراند .وی نوش كلیدی در صلح و ثبات در خاورمیانه به ویژه در ناآرامیهای منطوهای معرو
به بیداری اسالمی (بهارعربی) ایفا و از مبارزه با متجاوزاو از پای ننشس تا سرانجا در بامداد  13دی ماه  1398جاو خقود را
در راه انوالب اسالمی و حفظ دستاوردهای آو نثار و به موا شامخ شهادت كه پاداش شایسته تالش بی وقفقه او در هاقه ایقن
سالیاو بود ،نائل گردید.
دانشگاه آزاد اسالمی در راستای اهدا و رسال خویش انجا امور آفرینشهای هنری با محوری نگارگری ،نواشی و
خوشنویسی پیراموو زندگی ،ابعاد شخصیتی ،اثرات و بركات سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیاانی و هاچنین آثقار شقهادت
آو قهرماو گفتااو مواوم  ،را بر عهده گرفته و با تشکیل دبیرخانهای ویژه بر آو شده تا آثار ماندگاری را با هاکاری و حاای
اساتید پیشکسوت و مشارك هنرمنداو خالق در حوزههای نگارگری ،نواشی و خوشنویسی ،گردآوری ،ثب و مستند نااید تقا
شاید در تبیین نوش و جاودانگی این سردار بزرگ در تاریخ هنر ایراو گوشه ای هر چند كوچک از رسال جامعقه هنقری را بقه
انجا رساند.
رشتههای هنری:
-

نگارگری

-

نواشی

-

خوشنویسی

نحوه ارسال:
-

عالقهمنداو تا 15بهانماه  1398فرص دارند ،آثار خود را به نشانی ذیل ارسال ناایند.

-

آثار ارسال شده توسط هیات داوراو رشتههای مربوطه ارزیابی و در روز 22بهان نتایج نهایی اعال میگردد.

-

شرك برای تاامی هنرمنداو و عالقهمنداو سراسر كشور آزاد اس .

به برگزیدگان هر یک از رشتهها ،هدایای نفیسی به رسم یادبود ،اهداء خواهد شد.
دبیرخانه آفرینشهای هنری «سرو بلند انقالب اسالمی» :تهراو ،میداو انوالب  ،خیاباو دوازده فروردین  ،خیاباو شهید
نظری ،شااره  – 97دانشگاه آزاد اسالمی واحد ویژه هنرهای اسالمی ایرانی استاد محاود فرشچیاو.
شماره تماس و کسب اطالعات بیشتر021-66478202 :

