بسمه تعالی
جای�گاه و اهمیـت هنره�ای نمایشیـ بهخصـوص عرصـه ادبی�ات نمایش�ی هموـاره نش�ان داده اس�ت ک�ه نق�ش بس�یاری در نهادینهسـازی
فرهنـگ و آموز ههـای دینـی بـه ویـژه در حـوزه محتوایـی رضـوی در میـان عامـه مـردم دارد.
در ایـن راسـتا؛ بنیـاد فرهنگـی هنـری امـام رضـا(ع) بـا همـکاری اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان البـرز و اداره کل هنرهای نمایشـی در
نظـر دارد اولیـن کارگاه مجـازی نمایشنامهنویسـی رضـوی را در سـطح ملـی و بـا محوریـت آموزههـا و فرهنـگ رضـوی برگـزار نمایـد .ایـن کارگاه
بهصـورت مجـازی ،از ایـده تـا نـگارش نهایـی متـن در خدمـت نمایشنامهنویسـان کشـور خواهـد بـود تـا در کنـار آمـوزش و اسـتفاده از نظـرات
اسـاتید مطـرح کشـور ،بـه تولیـد و نشـر متـون نمایشـی در ایـن عرصـه بپردازنـد.
دبیرخانـه اولیـن کارگاه مجـازی نمایشنامهنویسـی رضـوی بـا تا کیـد بـر تولید متون نمایشـی فاخر رضوی ،از عالقمندان جهت شـرکت در این
رویـداد ادبیات نمایشـی دعوت بعملمیآورد:

اهداف:
ترویج و اشاعه آموزهها و فرهنگ منور رضوی
گسترش فعالیتهای فرهنگی و هنری مرتبط با سیره و زندگی و اندیشههای حضرت امام رضا (ع)
تولید نمایشنامه با موضوعات و مضامین رضوی
استفاده از تمام ظرفیتهای نمایشنامهنویسی کشور
ترویج فرهنگ کارجمعی و تولید نمایشنامه بهصورت کارگاهی
نشر آثار مذهبی در عرصه هنرهای تاثیرگذار نمایشی
استفاده از منابع محتوایی فاخر در عرصه مفاهیم رضوی

محورهای محتوایی:
سبک زندگی و سیره امام رضا (ع)
رفتار اجتماعی مبتنی بر الگوگیری از سیره امام رضا (ع)
توصیه و تأ کید بر اخالق رضوی و پرداختن به مفاهیم عالیه در فرهنگ رضوی با نگاه به مصادیق اجتماعی
سیره امام رضا (ع) در اشعار شعرا ،نگاه عرفا و ادبای ایران
و...

بخشها:
کارگاه نمایشنامهنویسی اقتباسی
کارگاه نمایشنامهنویسی غیراقتباسی

منابع:
یک قمقمه دریا :صد قصه و نکته از زندگی امام رضا (ع) /محمدهادی زاهدی  /بهنشریک قمقمه از کوثر :داستانهای دراماتیک برای تئاتر رضوی  /نصراهلل قادری  /نشر نمایشآهوهای صحن آزادی :درد دلهایی ناتمام با «امام رضا (ع)»/سیدمحمد ساداتاخوی  /بهنشرادیان از نگاه امام رضا (ع) :محمد نجاریسهلآباد  /مؤسسه فرهنگی انتشاراتی خاتم از آستان عشق :سیری در زندگی و شعر ملکالشعراهای بارگاه امام رضا(ع)/جعفر عشقی و رضا نظامیسریدار /طنین قلماز چشمه تا دریا :حکایاتی از زندگی امام رضا (ع)  /غالمرضا حیدریابهری  /آستان قدس رضویالفبـای آهوهـای بسـت پاییـن :مجموعـه گفتارهـای ادبـی رضـوی عـرض ادب الفبـا بـا آسـتان امـام رضـا (ع) /سـیدمحمد سـاداتاخوی /بهنشـر
الگوی کاربردی مناظره برگرفته از مناظرات امام رضا (ع) :فریبا رضازادهکهنکی /بهنشرامام رضا (ع) :محمدرضا ناجی /دفتر پژوهشهای فرهنگی امام رضا (ع) در آثار دانشمندان اهل سنت :محمدرضا عطایی /به نشرامام رضا (ع) و ایران :سیدحسین حر /دفتر نشر معارفامام رضا (ع) و زندگی :گزارشها و داستانهایی کوتاه از زندگی و شیوه رفتاری امام رضا (ع) /مهدی غالمعلی ،بهنشرامام هشتم (ع) :زندگینامه /معجزات و کرامات و سیمای امام رضا (ع) در شعر شاعران /علی مقصودیباران دوشنبه :قصههایی از زندگی امام رضا (ع)  /سیدعباس صحفی /به نشربوی بهشت :مجموعه داستانهایی از شفایافتگان حرم امام رضا (ع) /حمیدرضا سهیلی /بهنشربیدارم کن :براساس سفر امام رضا (ع) از مدینه به مرو در سال  ٢٠٠هجری  /بهنشرداستانهایی از زندگی امام رضا (ع) :محمود پوروهاب سـقاخانه و آهوهـا :مجموعـه داسـتانکهای رضـوی :دریافتهایـی از کتـاب شـریف «عیـون اخبـار الرضـا (ع)» بـه پژوهـش و قلم «شـیخصـدوق (ره)» /سـیدمحمد سـاداتاخوی /بهنشـر
صبح روز عید :قصههایی از زندگی امام رضا (ع) /حمیدرضا شاهآبادی /بهنشرغریب پیروز :زندگی حضرت رضا (ع) از نگاه رهبر فرزانه انقالب /سیدعلی خامنهای /بهنشرغریب و بخشنده :قصههایی از زندگانی امام رضا (ع) و امام جواد (ع) /علی باباجانی /زائر آستان مقدسمژده گل :داستانهایی از زندگی امام رضا (ع)  /محمود پوروهابمعجزات امام رضا (ع) از مدینه تا طوس :حسین زارعیزیاری و دانش حامدوننشانهها :قصههایی از زندگی امام رضا (ع) /ابراهیم حسنبیگی  /بهنشر-نگرشی بر سبک زندگی از منظر امام رضا (ع) /حسین حسینزاده ،طاهری

مراحل برگزاری کارگاه:
ارسال طر حها به همراه رزومهای از نویسنده به دبیرخانه از طریق سایت www.shamstoos.ir
بررسی طر حها و رزومهها توسط هیئتی متشکل از نمایشنامهنویسان برتر کشور ،براساس محورهای جشنواره
انتخاب و اعالم طرح های برگزیده از میان طرح های اقتباسی و تولیدی و غیر اقتباسی
گروهبنـدی برگزیـدگان در کارگا ههـای مختلـف و تعییـن اسـاتید راهنمـا ( اعضـای گرو ههـا به مدت دو ماه فرصت خواهند داشـت
کـه بـه صـورت مجـازی طـرح ،ایده ،داسـتان نمایشـنامه خود را با اسـتادان راهنما به مشـورت بگذارند).
تصویب نهایی نمایشنامهها جهت داوری

شرایط شرکت در کارگاه:
ثبتنام از طریق سایت www.shamstoos.ir
ارسال طرح (حدا کثر دو صفحه با فونت )zar 14
ارسال رزومه به همراه عکس پرسنلی
طر حهای ارائه شده میبایست نو باشند و پیش از آن در قالب نمایشنامه ارائه نشده باشد.
ذکر منبع در بخش طر حهای اقتباسی الزامی است.
نمایشنامه نویس الزامی برای استفاده از منابع ذکر شده در فراخوان نخواهد داشت.
دبیرخانه مجاز به هر گونه استفاده از نمایشنامههای منتخب خواهد بود.

جوایز و امتیازات:
نفر اول 12 :میلیون تومان
نفر دوم 8 :میلیون تومان
نفر سوم 4 :میلیون تومان
انتشار کتاب مجموعه آثار برگزیده (به انتخاب هیئتداوران)

گاهشمار:
مهلت ارسال طرح 30 :اردیبهشت1399
اعالم طر حهای منتخب 20 :خرداد 1399
آدرس دبیرخانه :مشهد مقدس ،بولوار شهید کامیاب  ،نبش کامیاب  ، 43پال ک  ، 3ساختمان امام رضا(ع)
تلفن۰۵۱ ۳۲۲۸۳۰۴۴ - ۹ :
پست الکترونیکshamstoos@gmail.com :

