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 «علیک یا علی ابن موسی الرضا )ع( السالم»

 مقدمه 

روضه رضوان ، شمیم روح افزای روح است و نفس حرکت. جان قلم است و طپش قلب  بارگاه منور حضرت رضا )ع(عمریست 

ی تشنگان حرم یستریست برای آفرینش های هنری آنجا که ذوق هنرمند روایتگر شیدااست و شافی فردای قیامت و این همه ب

مکتبی را می سازد  های هنری آنجا که شور آفرینش، می گردد مشق زندگی زائرانش  )ع( رضویست، آنجا که سیره امام غریبان

 آن هم به زبان فاخر هنر. "مکتب رضوی"به نام 

جینه معرفتها بر خویش می بالد خادم خادمین فرهنگ و هنر رضویست. میزبانی یازدهمین خراسان شمالی، باب الرضا)ع(، گن

دوره جشنواره بین المللی تئاتر رضوی موهبت دیگریست  که آسمان این خطه والیت مدار را آفتابی می کند و چند ماهی عطر 

 .رضوی در جای جای این استان افشان می شود

ی خویش یتئاتر ایران زمین می گردد تا به شیدا وره جشنواره با ابعادی وسیع تر تقدیم هنرمنداناز این رو فراخوان یازدهمین د

 موسی الرضا )ع( آیند. ان شاءا... به پابوسی آقا علی ابن ،ساحت قدسی آن امام همام را بستر تولیدات فاخر نمایشی نموده

  اهداف 

 )ع( به زبان فاخر نمایش ضا معرفی اندیشه ها و آموزه های حضرت علی ابن موسی الر -

 بسط و گسترش فعالیت های مذهبی و مرتبط ، سیره ائمه معصومین به ویژه حضرت رضا)ع( -

 اشاعه فرهنگ واالی رضوی در سطح جامعه  -

 معاصرسازی مفاهیم دینی -

 

 )موضوعات پیشنهادی با رویکرد سبک زندگی از نگاه حضرت رضا)ع 

 فت رضوی(أمردم با یکدیگر)ر فت و مهربانیأر)ع( بر رضاتاکید امام  -1

 2شیخ صدوق ج  -از عیون اخبار الرضا)ع( 498براساس روایت 

 ادب و احترام به دیگراناخالق رضوی ،   توصیه و تاکید بر -2

 157-156ص  3کتاب کشف الغمه عالمه مجلسی ج  –بر اساس روایت ابراهیم بن عباس صولی 

 توجه ویژه به سخاوت و بخشش در اخالق رضوی -3

 ار اجتماعی امام رضا)ع( با مردم و جامعهرفت -4

 سوره بقره. 83وآیه سوره فتح؛  29بر اساس آیه 

 کمک به دیگران  -مسئولیت پذیری در مورد دیگران -5

 .برگرفته از داستانهای رضوی از جمله ضامن آهو

 عالم آل محمد بودن امام رضا)ع( -اولویت علم و دانش و تاثیر آن در زندگی -6

 اظرات علمی امام رضا )ع(الگو گیری از من

 استفاده از گفتگو در ترویج  دین و مواجهه و پاسخ آراء و نظرات مخالفین -7



 بر اساس مناظرات علمی امام رضا )ع( با علماء و بزرگان ادیان دیگر.

 صبر و مقاومت در برابر مشکالت و نامالیمات زندگی -8

 . بر اساس رفتار رضوی و همچنین لقب امام  به رضا

 )نفی استثمار( حقوق کارگران و زیر دستانرعایت  -9

 پرهیز از اسراف و تبذیر در زندگی -11

 (117بر اساس روایت نحوه برخورد و توبیخ غالمی که میوه اش را کامل نخورد و دور انداخت... )انوار البهیه ص 

 تاکید بر زیارت با معرفت و تاثیر معنوی آن در زندگی -فرهنگ و آداب صحیح زیارت -11

روایاتی که بر زیارت با معرفت تاکید دارند؛ ...یعلم انه مفترض الطاعته، غریب، شهید... .اصالح خرافات و بر اساس 

 آثار زیارت. )فراتر از اجابت دعا و شفا یافتن( -اسرار زیارت -اشتباهات عرف در زیارت

ک جلسه گفتگو با راهبران ادیان بر اساس روایتی که اشاره دارد به قطع مناظره و تر)  اهمیت عبادت و نماز اول وقت -12

 اذان(برای اقامه نماز در زمان 

 طب سنتی و اسالمی  ر اساستوجه به سالمتی ب -13

 (بر اساس طب الرضا و رساله ذهبیه امالم رضا )سفارشات پزشکی و دارویی امام رضا به مامون و مردم()

 ) بر اساس روایتی از امام رضا)ع( (مبحث مهم توکل: قویترین مردم کسانی هستند که توکل به خدا دارند.  -14

 جایگاه زن در نگاه اسالم و نظریات و سیره امام رضا )ع( -15

 

 های جشنوارهبخش  : 

 :  تولید متونالف( 

تئاتر رضوی ضمن سپاس از همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین دبیرخانه یازدهمین جشنواره بین المللی 

به مشورت های ایش نامه نویسی رضوی را مدیریت نمودند ، به اطالع عالقمندان می رساند با توجه که ده دوره مسابقه نم

تولید نمایش  و نگارش نمایشنامهصورت گرفته با کارشناسان و ضرورت کاربردی کردن بخش نمایشنامه نویسی و اهمیت پیوند 

نگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی و دبیرخانه جشنواره این بخش نیز به مأموریت های اداره کل فره در یک مدیریت واحد ،

رسیدن به نمایشنامه های غنی با ساختاری فنی و محتوائی متناسب با فرهنگ رضوی این رو  ازلذا تئاتر رضوی افزوده شد. 

به و و می باشد. همیشه به عنوان دغدغه ای مهم مد نظر متولیان رویدادهای تئاتر در بنیاد بین المللی امام رضا )ع( بوده 

دبیرخانه یازدهمین دوره جشنواره تئاتر رضوی در بخش نمایشنامه نویسی پروژه تولید متون را با نگاهی آموزشی همین خاطر 

 .جایگزین مسابقه نمایش نامه نویسی می نماید و تولیدی با شکل اجرائی ذیل 

نظارت و هدایت پروژه را عهده دار مشاور  متخصصین برجسته نمایشنامه نویسی کشور به عنواننفر از 3در این بخش  -1

 خواهند بود.

به همراه یا نمایشنامه خود را نمایشی نمایشنامه نویسان عالقمند به شرکت در این طرح می بایست ایده یا طرح  -2

 نمایند.ارسال ه به دبیرخانه لیت های نگارشی خود در حوزه تئاتر طبق گاهشمار جشنواررزومه فعا

 خواهد کرد. معرفی و اثر را در مرحله اول انتخاب 15تا سقف ها ، ایدهو ها پس از بررسی طرحمشاوران هیئت  -3



بایست در زمان مقرر اثر نهایی خود را جهت ارزیابی به دبیرخانه ارسال نمایند. در این معرفی شده میمنتخبین  -4

و در صورت تمایل صاحب اثر مراحل  ودهای تخصصی به این آثار هستندرائه رهنمآماده امشاوران هیأت مرحله 

 صورت خواهد گرفت. تأشنامه زیر نظر این هیاصالح و تکمیل نمای

 های برگزیده جهت چاپ معرفی خواهند شد.نمایشنامهمشاوران از میان آثار فوق به تشخیص هیأت  -5

 التألیف دریافت خواهند کرد.ر قالب حقمیلیون ریال د 51آثار برگزیده نهایی تا سقف  -6

 

 :مسابقهب( 

بر موضوعات معرفی شده به عنوان اولویت ویژه جشنواره مواردی را به شرح  در این بخش دبیرخانه جشنواره ضمن تاکید مجدد

 : ذیل اعالم می دارد

، wordفایل آن در محیط نسخه تایپ شده به همراه  3را در گروه های متقاضی می بایست طرح یا نمایشنامه خود  -1

تکمیل شده فرم و  ای آموزشی، جشنواره ها و ...(ه)تولیدات، فعالیتسوابق هنری کارگردان و گروه نمایشی به همراه 

 به دبیرخانه ارسال نمایند. ی حضور در جشنوارهتقاضا

اولویت در رده باشند ای شرکت نکآثاری که برای نخستین بار تولید شده باشند و پیش از این در هیچ جشنواره -2

 خواهند بود.انتخاب 

نمایش برای  11از میان آثار حاضر در مرحله انتخاب بر اساس ارزیابی هیأت انتخاب و تأکید بر کیفیت آثار حداکثر  -3

های کیفی الزم چند اثر را نیز برای حمایت از بخش مسابقه برگزیده خواهد شد. این هیأت در صورت وجود قابلیت

 در شهرهای محل تولید به ستاد برگزاری معرفی خواهد کرد. اجرای عمومی

( اعطای کمک مالی جشنوارهمیلیون ریال )بر اساس ضوابط  71به آثار راه یافته به بخش مسابقه حداکثر تا سقف  -4

 تعلق خواهد گرفت.تولید کمک هزینه 

توجه ویژه و جدی به پرداخت عمیق  ها و همچنین مرحله انتخاب آثارهیأت انتخاب در مرحله ارزیابی متون و طرح -5

 گروه به مفاهیم رضوی در قالب خالقیت هنری خواهد داشت.

 

 : )ویژه خراسان( بخش استانیج ( 

خراسان رضوی، خراسان شمالی و  هایدر این بخش دبیرخانه جشنواره به منظور ایجاد جریان تئاتر رضوی در سطح استان

 :دارداعالم می هاگروهاین را ویژه  شرایط زیراین سه استان ای سازمان یافته تئاتری در هاز گروه و حمایت ویژهخراسان جنوبی 

متقاضیان می بایست ایده، طرح یا نمایشنامه خود را بر طبق جدول گاهشمار جهت حمایت از اجراهای عمومی به  -1

 همراه رزومه کارگردان و گروه و تکمیل فرم تقاضا به دبیرخانه ارائه نماید.

به مدت هفت شب در سطح استان اجرای  1395ماه تا اول مردادماه پایان اردیبهشتبایست از رفته شدگان میپذی -2

 عمومی داشته باشند.

 د متقاضی حضور در بخش مسابقه هم باشند.نتوانمتقاضیان حضور در این بخش می -3

 . تولید دریافت خواهند نمود کمک هزینهریال  11/111/51اجراهای عمومی تا سقف جهت های پذیرفته شده گروه -4

 نمایش خواهد بود. 2سقف پذیرش اثر برای هریک از این سه استان  -5

 



 : بخش بین الملل( د

ستاد برگزاری جشنواره با رویکرد توجه ویژه به هنر نمایش در جهان اسالم و کشورهای همسایه در صدد رایزنی و انتخاب آثار 

های تولید مشترک میان هنرمندان ایرانی و سایر کشورها ر جشنواره است. نمایشنمایشی واجد کیفیت مطلوب برای حضور د

 نیز در این حوزه مورد توجه خواهند بود.

 

 های مختلفگاهشمار جشنواره در بخش

 

 

 ،تاریخ ارائه، طرح 

 ایده یا متن

ارزیابی و  اعالم نتیجه

 مشاهده

 زمان جشنواره اعالم نتیجه

تولید 

 متون

فروردین ماه  31 1395 فروردین ماه 15

1395         

 )مرحله نخست(

نیمه دوم مرداد  ------------- -------------

 1395ماه 

اردیبهشت ماه  11 1395فروردین ماه  21 مسابقه

1395 

تیرماه  11از 

1395 

 " 1395تیرماه  25

اردیبهشت  21از  1394اسفندماه  25 1394اسفندماه  15 استانی

 1395ماه 

ردیبهشت پایان ا

 1395ماه 

" 
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