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 "ه نام خداوند جان و خردب"

 سنتی و آیینی هايهمین جشنواره نمایشنوزدفراخوان 

 1398ماهمرداد

 

تجلی ذوق و  سازد.آرزوهاي هر سرزمین را روشن می آمال و و تجربیات تاریخی و اجتماعی فرهنگ و هنر هرکشور
ریشه در  آئینی و سنتی يهاردهاي هنري و فرهنگی جستجو کرد. نمایشهر قوم را می توان در دستاو استعداد

و براي دستیابی به شناختی دقیق و عمیق از روحیات توجه به این حوزه  .اساطیر، اعتقادات و باورهاي مردمی دارند
در دوران وملی و قومی  تنگ شدن عرصه  بر فرهنگعملکردهاي مردمان یک فرصت ویژه است. در روزگار 

براي حفظ  سنت یک ضرورت ها به آیین ورداختن به آنپ» تهاجمات فرهنگی«و کشاکش » سازيجهانی«
 خواهد بود. »ملیهویت«

اشاعه  وراسالمی به منظ ارشاد و فرهنگ وزارت نمایشی هنرهاي کل دارها و سنتی و آیینی هايکانون نمایش
میراث  هاي سنتی سایر ملل، حفظ و ثبتهاي نمایش ایرانی و نمایشریشه بررسی هاي مناسب پژوهشی درزمینه
نمایش سنتی فرصتی براي « اربا شعملی نمایشی ایران زمین و بهره بردن از این دستاوردها براي بنیان تئاتر کهن

و همزمان با اعیاد سعید  1398مردادماه در سنتی را  و هاي آیینیهمین جشنواره نمایشنوزد، »اصر ایرانتئاتر مع
 د.کننبرگزار می قربان و غدیر 

 

 :ارهشنوهاي جبخش

 نصیریان) علی استاد ویژه بخشحوضی(تختهاي نمایشالف) 

ذیل  با شرایط  را بخش حوضی اینهاي تختنمایش اصیل هايستاد برگزاري جشنواره با هدف حفظ و ترویج نمونه
 :نماید می برگزار

 ها آزاد است.موضوع نمایش

ادبیات  حکایات و ها،قصهی مبتنی بر هاي اقتباسنمایش، به منظور توجه ویژه به ادبیات ایران زمین -
 .قرار خواهند داشتایرانی در اولویت  کالسیک

حوضی تخت هاينمایش شدهشناخته هايقالب از گیريبهره به ملزم بخشاین  در کنندههاي شرکتمایشن -
 .هستند، تقلیدهاي اندرونی و...) بقال بازي ،(سیاه بازي
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تولید (به تشخیص  هزینه کمک  ریال میلیون 200 سقف تا حوضیتخته یافته به بخش ویژهاي راهبه گروه -
 د.ک هزینه جشنواره) پرداخت خواهد شکمیته انتخاب و بنا به ضوابط اعطاي کم

 .بود خواهد 1397اسفند 15پایانها تا مهلت دریافت نمایشنامه* 

 .شد خواهد اعالم 1398فروردین  20 تا هانتایج ارزیابی نمایشنامه* 

 .انجام خواهد شد 1398تیرماه  اولدرنیمه ارزیابی آثار   *

هاي مختلف نمایش هاي ایرانی از برگزیدگان شاخهستاد جشنواره براساس نظر کارشناسان خبره نمایش* 
 تقدیر ویژه خواهد کرد. جوایزيبا اهداي  حوضیتخت

 

سعدي یاد زنده(یادواره  1398تا  1396هاي هاي آیینی ـ سنتی اجرا شده در سالمرور نمایش ب)

 افشار)

هاي هاي آیینی ـ سنتی با هدف ارائه کارنامه دو ساله تئاتر کشور در حوزه نمایشجشنواره نمایش ستاد برگزاري
سنتی  -هاي آیینیسنتی اجرا شده طی یک سال و نیم پس از برگزاري دوره پیشین، بخش مرور نمایش -آیینی

 . کندرا برگزار می 1398تا  1396هاي اجرا شده در سال

 زمانی محدوده در باید) دهمهج جشنواره در کنندهشرکت هايهاي این بخش (به استثناي نمایشنمایش* 
 . اجرا داشته باشند 10در یکی از تاالرهاي تئاتر کشور حداقل  30/2/1398تا  11/6/1396

هاي آیینی ـ سنتی تولید که با الهام از نمایشهاي تئاتر کشور هاي دانشجویی تولید شده در دانشکدهنمایش * 
شده و در تاالرهاي دانشگاهی در ایام ذکر شده به صحنه رفته باشند با معرفی کتبی یک استاد راهنما (اساتید 

هاي ایرانی و سایر دروس مرتبط با هاي نمایش در ایران، اجراي کارگاهی نمایشواحدهاي آشنایی با تعزیه، شیوه
 د.نند متقاضی حضور در این بخش باشنتوانامه) مینی یا استاد راهنماي پایاننمایش ایرا

 .شوداین بخش به صورت غیررقابتی برگزار می* 

میلیون ریال(به تشخیص کمیته انتخاب و بنا به ضوابط اعطاي  150این بخش تا سقف  یافتهراههاي به گروه * 
 .اخت خواهد شدکمک هزینه جشنواره) به عنوان کمک هزینه پرد

 .خواهد بود 1398ماه دادرخ 12مهلت دریافت آثار تا  * 

 .اعالم خواهد شد 1398تیرماه  نیمه دومفهرست آثار برگزیده  * 



۳ 

 

 )هاشم فیاضاستاد (یادواره  خوانی) مجالس شبیهج

وم واره مرحخوانی دومین یادهاي اصیل شبیهترویج نمونه هدف تولید مجالس جدید و با ارهوستاد برگزاري جشن
 نماید:ر میابرگز به شرح زیر هاشم فیاض را

 مجالس نو :1/ج

اختصاص  سرایان معاصر سروده شده باشند،تاریخی توسط تعزیهو مجالسی که براساس متون ادبی  این بخش به
 خواهدداشت.

 مجالس غریب :2/ج

 .اند خواهد بوداره اجرا نشدههاي پیشین جشنواین بخش پذیراي آن گروه از مجالس غریب که تاکنون در دوره

میلیون ریال کمک هزینه (به تشخیص کمیته انتخاب و بنا به  100یافته این بخش تا سقف هاي راهبه گروه* 
 .ضوابط اعطاي کمک هزینه جشنواره) پرداخت خواهد شد

 .بود خواهد 1398 ماه فروردین 30ها تا مهلت دریافت نسخه* 

 .شد خواهد اعالم 1398 ماه ه اول اردیبهشتنتایج ارزیابی نسخ تا نیم* 

 .شروع خواهد شد 1396ماه  اول تیرنیمه ارزیابی آثار از  * 

 

 محمود استاد محمد)استاد (یادواره  هاي نمایشیها و بازيآیینها،معرکه) د

ها و آیین ها،معرکهپیرو اهداف تعیین شده از سوي ستاد برگزاري جشنواره جهت شناسایی، حفظ و احیاي 
پیشنهادات ارائه جشنواره پذیراي هاي تجمع عموم را دارند، هاي نمایشی که قابلیت اجرا در فضاي باز و مکانبازي

 :خواهد بود با رویکرد زیر » ايخانههاي قهوهبازي « و » هاي میدانینمایش، معرکه ها و هاآیین«: گروه دوشده در 

 ی:بخش عموم -1د/

هاي هاي نمایشی که در جشنوارهو بازيها معرکه ،هااشناخته به ویژه گروهی از آیینهاي ندر این بخش آیین
 .نشده باشند در اولویت انتخاب هستند پیشین اجرا

 اي:ویژه  منطقه 2د/

هاي کشور در هر دوره خواهد داشت و با توجه به یکی از استاننمایشی ها و مراسم این بخش اختصاص به آیین
 ها برگزار خواهد شد.نه استانبامشارکت داوطل
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همکاري  ئه شده از سوي ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی که بااي اتنخاب: گزینش بر اساس بررسی طرح  ارنحوه
 گزاري جشنواره به عمل خواهد آمد.، از سوي ستاد برنداپژوهشگران استان مربوطه تهیه شده

هاي مد نظر، از سوي جشنواره اعالم رشناسی و انتخاب استانهاي کالی این بخش پس از رایزنیوان تکمیراخ* ف
 خواهد شد.

میلیون 30اي تا سقف خانههاي قهوهبازيمیلیون ریال و 70 میلیون ریال و حداکثر30حداقلهاي میدانی به گروه* 
ره) پرداخت و بنا به ضوابط اعطاي کمک هزینه جشنوا اجراها ، تعدادریال کمک هزینه (به تشخیص کمیته انتخاب

 . خواهد شد

 .خواهد بود 1398ماه اول خرداد  وح فشرده تادر قالب ل(نسخه تصویري از اجراي نمایش) مهلت دریافت آثار * 

 .اعالم خواهد شد 1398ماه داد رخ دومفهرست آثار برگزیده نیمه * 

 
 محمد شیرازي)کاکا استاد (یادواره هاي عروسکی سنتینمایش هـ)

جی جی وي  ،شب بازي تی(خیمهنسعروسکی هاي جهت حمایت از فعاالن عرصه نمایش نوارهستاد برگزاري جش
 نماید:برگزار می زیرشرح جی، خم بازي، صندوق بازي و...) این بخش را به 

 : نگاه نو، الگوي کهن: 1/هـ

هاي عروسکی شهاي مختلف نمایهاي جدید درقالب گونههایی اختصاص دارد که با طرح قصهاین بخش  به نمایش
 .پردازندسازي الگوهاي کهن میسنتی به معاصر

 جراهاي اساتید:ا: 2/هـ

این هن نمایشگران کبازسازي میراث  ونمایش عروسکی حفاظت از اشکال سنتی  ثبت تجارب واین بخش جهت 
 سوت اختصاص خواهد داشت.کهنرمندان پیش به اجراي اساتید و عرصه

(به تشخیص کمیته انتخاب و بنا  میلیون ریال50 میلیون ریال وحداکثر30حداقلش یافته این بخهاي راهبه گروه* 
 . هزینه پرداخت خواهد شدکمک هزینه جشنواره) به عنوان کمکبه ضوابط اعطاي 

 .خواهد بود 1398ماه دادرخ 20مهلت دریافت آثار تا * 

 .اعالم خواهد شد 1398ماه دادرخفهرست آثار برگزیده تا پایان * 
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 له ترابی)ا(یادواره مرشد ولیهاي ملی قالی وروایتن )و

 تصویري، موسیقایی، :سنتی هاي(انواع نقل روایتگري نقالی وستاد برگزاري جشنواره جهت حمایت از فعاالن عرصه 
 نماید:این بخش را به شرح ذیل برگزار می نمایشی و...)

قالب  در جدید غریب وهاي صاص دارد که با طرح قصهیی اختهانمایشبه ش این بخ : نگاه نو، الگوي کهن:1/و
یب قصصی است که ي غرهاقصهمنظور از ( .پردازندسازي الگوهاي کهن میبه معاصر نقل سنتیهاي مختلف گونه

 )اندشده کمتر اجرا

 این بخش موضوع آزاد است. در* 

هن بازسازي میراث ک گري وروایتحفاظت از اشکال سنتی  این بخش جهت ثبت تجارب و اجراهاي اساتید:: 2/و
 کسوت اختصاص خواهد داشت.هنرمندان پیش این عرصه به اجراي اساتید و فعاالن

و بنا به  توجه به تعداد اجراها با ،(به تشخیص کمیته انتخاب میلیون ریال20این بخش تا سقف  یافتهراه آثاربه * 
 .واهد شدضوابط اعطاي کمک هزینه جشنواره) به عنوان کمک هزینه پرداخت خ

 .خواهد بود 1398ماه دادرخ 12مهلت دریافت آثار  *

 .اعالم خواهد شد 1398ماه خرداد فهرست آثار برگزیده تا پایان * 

 
 

 هنگامه مفید) استاد(بخش ویژه  کودك ونوجوان هاي سنتینمایش پاتوقز)

انتقال تجربه کهن به  نتی وس ي آیینی وهانمایش اصیل هايستاد برگزاري جشنواره با هدف حفظ و ترویج نمونه
 نماید:نسل جدید این بخش را به شرح ذیل برگزار می

گیري از اشکال وجوان با بهرهن گویان کودك وقصه دراین بخش نقاالن و نوجوانان: روایتگري کودکان و نقل و :1ز/
 خواهند داشت.  گوناگون نقل سنتی اجرا

نوجوانان  هایی متشکل از کودکان وخوانی توسط گروهیهغریب شب مجالس آشنا وبخش  این درخوانی: شبیه :2ز/
 ) اجرا خواهند داشت.مند (تحت نظارت اساتید این عرصههعالق

این بخش توسط  ادبیات عامیانه ایران ویژه مخاطبان کودك: موضوعات ملهم از فرهنگ و گویی و نقالی با: قصه3ز/
 شد. براي کودکان اجرا خواهد روایتگران بزرگسال و
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روز  ایام جشنواره هر این بخش در :ادبیات عامیانه ایران موضوعات ملهم از فرهنگ و سازي باعروسک : نقاشی و4ز/
 نوجوانان حاضر اجرا خواهد شد. مشارکت کودکان و با تحت نظر اساتید و

متقاضی ، )خوانینقل و پرده -خوانیشبیه -گوییتوانند با ارسال نسخه تصویري از اجراي (قصهمندان میعالقه* 
 حضور در این بخش باشند.

نظر اساتید  گیري ازبهرهنوجوان با  هاي گوناگون پاتوق کودك وکنندگان در بخشتذکر مهم: به شرکت
 هدایایی تقدیم خواهد شد.  سنتی ي آیینی وهانمایشکارشناسان کانون  و کنندههدایت

 

 ي سنتی)هانمایش(آسیا در نگاه  مللبخش نمایش سنتی ح) 

 که در به ویژه کشورهاي همجوار، ي سنتی آسیایی وهانمایشگرانبهاي  برگزاري جشنواره با توجه به گنجینهستاد 
این بخش به تشخیص شوراي  دربه جهت گسترش تعامالت فرهنگی  واند، دایره ایران فرهنگی جاي گرفته

به ویژه کشورهاي  و پهناور آسیاهاي برجسته نمایش سنتی در قاره هیات علمی جشنواره از گروه سیاستگذاري و
 دعوت به عمل خواهد آورد. همجوار

 
 خوانی ونقالی)ه شبیهژ(وی سنتی و هاي آیینیالمللی نمایشسمینار بین هفتمین) ط

ها کارگاهسنتی  -هاي آیینیستاد برگزاري جشنواره با دعوت از تمامی پژوهشگران داخلی و خارجی در حوزه نمایش
 د.حول محورهاي ذیل برگزار خواهد کرتحقیقاتی خود را  -هاي علمینشستو 

 ایرانی و نمایش نقلاصول و قواعد  -1

 هاي همجوارسرزمینو  ایراندر  نقلهاي ویژگی -2

 و تئاتر معاصر نمایش سنتی  -3

 )هاایران (ناشناخته روایتگري در قل ون -4

 و سایر هنرها خوانیشبیهتباط متقابل میان ار -5

 کشور گوناگون نواحی و مناطق نویساننامهمعرفی شبیه -6

 ، عرفان و فلسفه در نمایش سنتیجایگاه اسطوره -7

 ادبیات ایران نمایش سنتی در آیینه -8
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 ي سنتیهانمایششناسی روایت -9

 کارشناسی مقاطع سنتی و آیینی يهانمایش به مربوط دانشجویی هاينامهارائه مقاالت مستخرج از پایان -10
 دکتري و ارشد

میلیون ریال خواهد بود که با 20 سمینار در کنندهشرکت مقاالت التألیف شده براي حق سقف در نظر گرفته* 
 .توجه به نظر هیأت علمی سمینار پرداخت خواهد شد

 .رعایت استانداردهاي تحقیق علمی در پذیرش مقاالت نقش اساسی خواهد داشت* 

 .هاي برگزیده توسط انتشارات نمایش چاپ خواهند شدپژوهش *

 .خواهد بود 1396ماه  اسفند 15ت دریافت چکیده مقاالت تا مهل *

 .اعالم خواهد شد 1396ماه  فروردین 15فهرست چکیده مقاالت پذیرفته شده تا  *

فرصت خواهند  1396ماه خردادها پذیرفته شود براي ارسال اصل مقاله تا پایان پژوهشگرانی که چکیده مقاله آن *
 .داشت

 

  ستاري جالل دکتر ویژه هجایز دوره مینپنج) ي

شوراي  نظر باسنتی  و آیینی يهانمایش در این بخش سه تن از پژوهشگران داخلی و خارجی فعال در عرصه
داوران داخلی و خارجی با اهدا تندیس ویژه و جایزه نقدي  از متشکل سنتی و  آیینی يهانمایشمنتخب کانون 

 .گیرندمورد تقدیر قرار می

  
 :بخش هاي مختلف جشنواره ی مورد نیازمدارك عموم

 فرم تکمیل شده تقاضاي حضور   -1

 ، پژوهشگرچکیده سوابق هنري کارگردان، نویسنده  -2

 مجوز کتبی نویسنده   -3

 پژوهشگر ،یک قطعه عکس کارگردان،  نویسنده   -4
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  :مدارك اختصاصی

 :(تخت حوضی)اي ي صحنههانمایش بخش

 )(A4 ر یک صفحهد چکیده داستان نمایش   -1

 روي لوح فشرده word سه نسخه از نمایشنامه به صورت تایپ شده به همراه فایل آن در محیط -2

 :هاي آیینی و سنتینمایشبخش مرور

 اجرا حاوي فایل تصویري چهار نسخه لوح فشرده -1

 یک لوح فشرده حاوي چند عکس با کیفیت از نمایش -2

 روي لوح فشرده  word محیطیک نسخه از نمایشنامه به همراه فایل آن در  -3

 مجوز کتبی نویسنده  -4

 یا) هااز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان (براي آثار اجرا شده در شهرستان اجراي عمومی یهتایید -5
 )تهران در شده اجرا آثار براي(تاالر محل اجرا

 تصویر مجوز شوراي ارزشیابی و نظارت بر نمایش -6

 
 :خوانیشبیهمجالس * 

 از مجلس سه نسخه -1

 )تایپ شده A4 (در یک صفحه چکیده مجلس -2

 

 : ايخانههاي قهوهنمایش -نمایشی هايبازيو  هامعرکه ،هاآیین* 

 اجرا  حاوي فایل تصویري چهار نسخه لوح فشرده -1

 یک لوح فشرده حاوي چند عکس با کیفیت از اجرا -2

 )تایپ شده A4 وهش و توضیح مستند آیین یا بازي (در یک صفحهپژ -3



۹ 

 

 
 :سنتی -آیینی هايالملی نمایشسمینار بین هفتمین* 

  )کلمه 150سه نسخه چکیده مقاله به صورت تایپ شده به زبان فارسی و انگلیسی (حداکثر در 

 

 :نوجوان هاي سنتی کودك وپاتوق نمایش* 

 سه نسخه لوح فشرده حاوي فایل تصویري از اجراي اثر

 

 شرایط و ضوابط:

نظر دبیر جشنواره) براي اجراي عمومی  بانواره (به انتخاب ستاد برگزاري وبرگزیده جشاي صحنهآثار  -1
مورد حمایت قرار خواهند گرفت. فرایند توافق با مدیران تاالرها براي زمان و مکان اجراي این آثار از 

 .و حمایت از آثار مذکور پس از اخذ این توافق انجام خواهد گرفت انجامسوي کارگردان نمایش 

گزاري جشنواره صرفاً خود را متعهد به هماهنگی حضور هر بازیگر و نوازنده در دو اجراي ستاد بر -2
 .داندمی ،متفاوت

قوانین و  پذیرش به متعهد خود اثر ارسال با جشنواره مختلف هايبخش در کنندگانشرکت -3
جب حذف بندي جشنواره موهاي جشنواره هستند. عدم رعایت این قوانین به ویژه زمانسیاستگذاري

 .آثار خواهد شد

هاي جشنواره در یکی از بخش صرفاتواند اي و میدانی هر کارگردان میهاي صحنهدر حوزه نمایش -4
 .باشد. بخش مرور از این قاعده مستثناستحضور داشته  

 .ارسال مدارك به شکل کامل الزامی است. در صورت وجود نقص، تقاضاي حضور ثبت نخواهد شد -5

 .هاي شهرستانی به عهده ستاد برگزاري جشنواره خواهد بودیرایی گروههزینه اسکان و پذ -6

ستاد برگزاري جشنواره مسئولیتی در قبال ساخت و ساز دکور، دوخت لباس و چاپ مواد تبلیغی  -7
 د.سازي صحنه را ارائه خواهد کرادهها نداشته و صرفاً خدمات معمول نصب دکور و آمنمایش

 .هاي ارسالی(پذیرفته شده و نشده) مسترد نخواهد شدلممدارك، عکس، نمایشنامه و فی -8
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کمک هزینه گروه ستاد برگزاري جشنواره به تشخیص کمیته انتخاب در هر بخش و بنا به موارد زیر  -9
 د:را مشخص خواهد کر

 و...ي صحنه شامل دکور، لباس، موسیقی الف) نیازهاي ضرور

 .گروهموثر دراجراي ب) تعداد عوامل اجرایی   

 هاي ایاب و ذهابهاي شهرستانی به منظور تامین هزینهج) بعد مسافت براي گروه  

 د) سطح کیفی و تعداد اجراها در جشنواره   

مندان حضور در جشنواره چنانچه موردي در فراخوان درج نشده باشد، موضوع از طریق استعالم عالقه -10
 .و تصمیم ستاد برگزاري اعالم و اجرا خواهد شد

ه کل هنرهاي نمایشی، خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، جنب تاالر وحدت، ادار ی دبیرخانه:نشانی پست

 .هادائمی جشنواره دبیرخانه

 319داخلی  66705101-5و  66710702تلفن و نمابر: 

  d_jashnvareha@yahoo.com پست الکترونیکی

  www.theater.ir  سایت ایران تئاتر

 tt.ir-www.iranینی و سنتی : ي آیاهنمایشسایت کانون 

 1133914934کد پستی: 

http://www.iran-tt.ir/
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