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:خالصه طرح
طلبـد کـه اکتـسابی    هایی مـی عضویت در یک گروه، مهارت. گذارياي است وابسته به جمع و اشتراكاي از هنر بدانیم، حرفهاز این که آن را گونه   نمایش، فارغ   

هـا در جمـع،   دیگر هستند و تنها به علت عدم هماهنگی آن گروهیي  مند نمایش و یا هر حرفه     چه بسیار کسانی که عالقه    . بایست فراگرفته شود  باشد و می  می
هـایی کـه بـه    گـرایش . باشـد هاي گوناگونی درون خود می نمایش داراي گرایش   حرفه. دیگران و چه خود خواسته     شوند؛ چه به خواسته   به مرور زمان رانده می    

در این کارگـاه بـه   . شوندزئیاتی تازه می  تر و مملوء از ج    بیشتر، تخصصی  ،آمدهتر شدن روز به روز آن و بنا بر نیازهاي پیش          تر و همچنین تخصصی   دلیل گسترده 
شود؛ هم مستقل از یکدیگر و هم در ارتباط بـا هـم و در راسـتاي رسـیدن بـه      نویسی، کارگردانی، طراحی و بازیگري پرداخته می      چهار گرایش اصلی نمایشنامه   

هـاي  هایی کـه دارنـد، داراي زمینـه   ها با همه تفاوت   این گرایش ). پنجم در دوره (تر از آنها، نمایش نهایی کارگاه       ها و مهم  هایی واحد در طول مسیر دوره     نمایش
. باشـد ها نیـز مـی  هایی مقدماتی در دیگر گرایشهنرجو براي موفقیت در هر گرایش، نیازمند دانش و تجربه. باشندمشترك بنیادین، ضروري و متعددي نیز می  

محـوري، دیگـر   آید، زمینـه سـاز تحقـق تخـصص    میبه دست عمومیهاي این مسیر و در کارگاههاي تخصصی هر گرایش در کنار زبان مشترکی که در   کارگاه
اي نـو و  هـاي اصـیل، نتیجـه   آمده، از طراحی مسیري به نسبت نو و همچنان مماس به سـنت با تکیه بر چند سطر پیش     . باشدهدف اصلی ما در این کارگاه می      

زمـانی ندارنـد و برگـزاري هـر دوره     باشـد و هـم  ها پی در پی هم میبرگزاري دوره. باشد؛ نوآوريما در کارگاه میو این، آخرین هدف. رودکارآمد نیز انتظار می  
ریزي شده اسـت و هـر دوره بـا حـذف تعـدادي از      بر اساس ایجاد رقابتی مؤثر و کاربردي طرحفضاي کارگاه. آن استپیش ازبخش دورهمنوط به پایان نتیجه  

گر و مسیر از پیش طراحی شـده    هاي طرح در گروي هدایت    یابی به هدف  شاید به اغراق بتوان گفت که نیمی از میزان دست         . شودقبل آغاز می  هنرجویان دوره 
!و در نهایت، به یاري خدا و خودمان باکی نیست. بینی نشده در کمین استهاي پیشو نیم دیگر آن بر هنرجویان، حامیان و اتفاق... است
از طریق سـایت سـازمان اعـالم آمـادگی          نفر   129و حومه،  در سطح دانشگاه هاي مشهد     )92پاییز  (این طرح پس از اعالم فراخوان عمومی      ل این   بخش او در  

یـاز  با کلیت طرح، شیوه برگزاري کالس ها، سرفصل ها و همچنین توانمنـدي هـاي مـورد ن   شرکت کردند و توجیهیمندان در جلسه عالقهنفر از    74و   .کردند
بـه  کارگاه عمومی  20)92زمستان  (،  در ادامه )انتخاب/پایان دوره اول  (.انتخاب شدند امتیاز را کسب کردند،   % 50که بیش از     نفر 25از میان آنها    و   شدندآشنا  

گـر  مـورد موافقـت هـدایت   ،مـی گرایش طراحی، نه از نظر کیفـی و نـه ک  متقاضیان (نویسی، کارگردانی و بازیگريهاي نمایشنامهگرایش صورت مشترك براي  
و .دبندي برگـزار شـ  و جمع) به مثابه خود(، گروه )ارتباط، تخیل و بداهه(، هوش نمایشی )به مثابه گروه(نیاز، خود   پیش :هايو با سرفصل  .)ندکارگاه قرار نگرفت  

/ پایـان دوره دوم (.کتـاب معرفـی شـد   5مقالـه و  10دوره، و در ایـن  .به دست آمـد   % 88براساس نظرسنجی انجام شده، میزان رضایت هنرجویان از این دوره           
کارگـاه   10کارگـاه عمـومی و       20در  و  امتیاز را کسب کردند   % 60که بیش از     )نفر 7حذف(هنرجو   18با   )کشف(، دوره سوم    93اکنون، در بهار    هم). شناخت

و  بنـدي جمـع  ، تمـرین و   درونـی، ضـرباهنگ   /نیاز، بیرونی پیش: هاي عمومی اهکارگ سرفصل. برگزار خواهد شد  ) کارگاه 30(ها  تخصصی براي هر یک از گرایش     
در ایـن  ). نویسینمایشنامه(وگو ایده، طرح و گفت)/کارگردانی(شناسی بینی و زیباییمدیریت، جهان)/بازیگري(بدن، بیان و چهره    : هاي تخصصی کارگاه سرفصل

و مجتمـع دکتـر شـریعتی     یکـی از کـالس هـاي        هـاي عمـومی در      کارگـاه .شـود هاي عمومی بررسی می   مقاله معرفی شده در دوره قبل، در کارگاه        10دوره،  
مجتمع دکتـر   احتماال  (باز یدر فضای  و بندي این دوره در قالب نمایشی محیطی      جمع. شودبرگزار می ستاد مرکزي سازمان دانشجویان     هاي تخصصی در    کارگاه

امتیـاز را  % 70با هنرجویانی که بیش از ) حضور(سرانجام یابد، دوره چهارم      در صورتی که این دوره نیز با موفقیت       .بینی شده است  پیش) اجرا 7تا   3()شریعتی
.تکمیلی در آینده ارائه خواهد شدهاي که در این صورت طرح. برگزار خواهد شد93کسب کنند و در تابستان 

کارشناس نمایش در گرایش ادبیات نمایشی دانـشکده سـینما و تئـاتر دانـشگاه هنـر      (ن شیرنگی مدرس و یا در حقیقت هدایت گر این کارگاه، آقاي سید عرفا       
.خواهد بود) تهران
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