
بسمه تعالی
کـه نقـش بسـیاری در نهادینه سـازی  جایـگاه و اهمیـت هنرهـای نمایشـی به خصــص عرصـه ادبیـات نمایشـی همــاره نشـان داده اسـت 

فرهنـگ و آمـزه هـای دینـی بـه ویـژه در حــزه محتـایـی رضــی در میـان عامـه مـردم دارد.
کل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اسـتان البـرز و اداره کل هنرهای نمایشـی در  در ایـن راسـتا؛ بنیـاد فرهنگـی هنـری امـام رضـا)ع( بـا همـکاری اداره 
کارگاه   کارگاه مجـازی نمایشنامه نـیسـی رضــی را در سـطح ملـی و بـا محـریـت آمـزه هـا و فرهنـگ رضــی برگـزار نمایـد. ایـن  نظـر دارد اولیـن 
کنـار آمــزش و اسـتفاده از نظـرات  کشــر خـاهـد بــد تـا در  به صــرت مجـازی، از ایـده تـا نـگارش نهایـی متـن در خدمـت نمایشنامه نـیسـان 

ح کشــر، بـه تـلیـد و نشـر متــن نمایشـی در ایـن عرصـه بپردازنـد. اسـاتید مطـر
کیـد بـر تـلید متـن نمایشـی فاخر  رضـی، از عاقمندان جهت شـرکت در این  کارگاه مجـازی نمایشنامه نـیسـی رضــی بـا تا دبیرخانـه  اولیـن 

رویـداد ادبیات نمایشـی دعـت بعمل می آورد:

اهداف:
 ترویج و اشاعه آمـزه ها و فرهنگ منـر رضـی 

گسترش فعالیت های فرهنگی و هنری  مرتبط با سیره و زندگی و اندیشه های حضرت امام رضا )ع(  

 تـلید نمایشنامه با مـضـعات و مضامین رضـی

کشـر  استفاده از تمام ظرفیت های نمایشنامه نـیسی 

کارگاهی کارجمعی و تـلید نمایشنامه به صـرت   ترویج فرهنگ 

 نشر آثار مذهبی در عرصه هنرهای تاثیرگذار نمایشی

 استفاده از منابع محتـایی فاخر در عرصه مفاهیم رضـی

محـرهای محتـایی:
 سبک زندگی و سیره امام رضا )ع(

 رفتار اجتماعی مبتنی بر الگـگیری از سیره امام رضا )ع(

کید بر اخاق رضـی و پرداختن به مفاهیم عالیه در فرهنگ رضـی با نگاه به مصادیق اجتماعی  تـصیه و تأ

 سیره امام رضا )ع( در اشعار شعرا، نگاه عرفا و ادبای ایران

و...

بخش ها:
کارگاه نمایشنامه نـیسی اقتباسی  

کارگاه نمایشنامه نـیسی غیراقتباسی  



منابع:
-یک قمقمه دریا: صد قصه و نکته از زندگی امام رضا )ع(/ محمدهادی زاهدی / به نشر

کـثر: داستان های دراماتیک برای تئاتر رضـی / نصراهلل قادری / نشر نمایش -یک قمقمه از 

-آهـهای صحن آزادی: درد دل هایی ناتمام با »امام رضا )ع(«/سیدمحمد سادات اخـی / به نشر 

-ادیان از نگاه امام رضا )ع(: محمد نجاری سهل آباد / مؤسسه فرهنگی انتشاراتی خاتم

- از آستان عشق: سیری در زندگی و شعر ملک الشعراهای بارگاه امام رضا)ع(/جعفر عشقی و رضا نظامی سریدار/ طنین قلم

-از چشمه تا دریا: حکایاتی از زندگی امام رضا )ع( / غامرضا حیدری ابهری / آستان قدس رضـی

گفتارهـای ادبـی رضــی عـرض ادب الفبـا بـا آسـتان امـام رضـا )ع( /سـیدمحمد سـادات اخـی /  -الفبـای آهـهـای بسـت پاییـن: مجمـعـه 
به نشـر

کاربردی مناظره برگرفته از مناظرات امام رضا )ع(: فریبا رضازاده کهنکی/ به نشر  -الگـی 

-امام رضا )ع(: محمدرضا ناجی/ دفتر پژوهش های فرهنگی

- امام رضا )ع( در آثار دانشمندان اهل سنت: محمدرضا عطایی/ به نشر

-امام رضا )ع( و ایران: سیدحسین حر/ دفتر نشر معارف

کـتاه از زندگی و شیـه رفتاری امام رضا )ع( /مهدی غامعلی، به نشر گزارش ها و داستان هایی  -امام رضا )ع( و زندگی: 

کرامات و سیمای امام رضا )ع( در شعر شاعران/ علی مقصـدی -امام هشتم )ع(: زندگینامه/ معجزات و 

-باران دوشنبه: قصه هایی از زندگی امام رضا )ع( / سیدعباس صحفی/ به نشر 

-بـی بهشت: مجمـعه داستان هایی از شفایافتگان حرم امام رضا )ع(/ حمیدرضا سهیلی/ به نشر

کن: براساس سفر امام رضا )ع( از مدینه به مرو در سال ٢٠٠ هجری / به نشر -بیدارم 

-داستان هایی از زندگی امام رضا )ع(: محمـد پـروهاب

کتـاب شـریف »عیــن اخبـار الرضـا )ع(« بـه پژوهـش و قلم »شـیخ  - سـقاخانه و آهـهـا: مجمـعـه داسـتانک های رضــی: دریافت هایـی از 
صـدوق )ره(«/ سـیدمحمد سـادات اخـی/ به نشـر

-صبح روز عید: قصه هایی از زندگی امام رضا )ع(/ حمیدرضا شاه آبادی/ به نشر

-غریب پیروز: زندگی حضرت رضا )ع( از نگاه رهبر فرزانه انقاب/ سیدعلی خامنه ای/ به نشر 

-غریب و بخشنده: قصه هایی از زندگانی امام رضا )ع( و امام جـاد )ع(/ علی باباجانی/ زائر آستان مقدس

گل: داستان هایی از زندگی امام رضا )ع( / محمـد پـروهاب -مژده 

-معجزات امام رضا )ع( از مدینه تا طـس: حسین زارعی زیاری و دانش حامدون

-نشانه ها: قصه هایی از زندگی امام رضا )ع( /ابراهیم حسن بیگی / به نشر

-نگرشی بر سبک زندگی از منظر امام رضا )ع(/ حسین حسین زاده، طاهری 



shamstoos@gmail.com  

کارگاه: مراحل برگزاری 
www.shamstoos.ir ح ها به همراه رزومه ای از نـیسنده به دبیرخانه از طریق سایت  ارسال طر

کشـر، براساس محـرهای جشنـاره ح ها و رزومه ها تـسط هیئتی متشکل از نمایشنامه نـیسان برتر   بررسی طر

ح های اقتباسی و تـلیدی و غیر اقتباسی  ح های برگزیده از میان طر  انتخاب و اعام طر

گروه هـا به مدت دو ماه فرصت خـاهند داشـت  کارگاه هـای مختلـف و تعییـن اسـاتید راهنمـا ) اعضـای  گروه بنـدی برگزیـدگان در   
ح، ایده، داسـتان نمایشـنامه خـد را با اسـتادان راهنما به مشــرت بگذارند(. کـه بـه صــرت مجـازی طـر

 تصـیب نهایی نمایشنامه ها جهت داوری

کارگاه: شرایط شرکت در 
www.shamstoos.ir  ثبت نام  از طریق سایت 

)zar 14 کثر دو صفحه با فـنت ح )حدا  ارسال طر

 ارسال رزومه به همراه عکس پرسنلی  

ح های ارائه شده می بایست نـ باشند و پیش از آن در قالب نمایشنامه ارائه نشده باشد.  طر

ح  های اقتباسی الزامی است.  ذکر منبع در بخش طر

 نمایشنامه نـیس الزامی برای استفاده از منابع ذکر شده در فراخـان نخـاهد داشت.

گـنه استفاده از نمایشنامه های منتخب خـاهد بـد.  دبیرخانه مجاز به هر 

جـایز و امتیازات:
 نفر اول: 1٢ میلیـن تـمان 

 نفر دوم:  8 میلیـن تـمان 

 نفر سـم:  4 میلیـن تـمان 

کتاب مجمـعه آثار برگزیده )به انتخاب هیئت داوران(  انتشار 

گاه شمار:
ح: 3٠ اردیبهشت1399  مهلت ارسال طر

ح های منتخب: ٢٠ خرداد 1399  اعام طر

ک 3 ، ساختمان امام رضا)ع( کامیاب 43 ، پا کامیاب ، نبش  آدرس دبیرخانه: مشهد مقدس، بـلـار شهید 
تلفن:  ۹ - ۳۲۲۸۳۰۴۴  ۰۵۱ 

پست الکترونیک:    


