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 هابه نام دوستدار زیبایی

 «کودک و محیط زیست«: »چهارفصل تئاتر ایران»ی فراخوان فصل ششم پروژه

 

ی عظمتِ خالق و خاستگاه خوبی ی سراسر شگفتیِ طبیعت جوالنگاه خوبی است برای جویندهتردید پهنهبی

بدیل دیگری است. شگفتی بی ای و این خوداست برای هزاران پرسشی که اگر پاسخش را بیابی، خود را یافته

رَکین و  ، از مسائلرسدمی« ی زیستیِ پیرامونشرایطِ برساخته»به  ، که از طبیعت آغاز شده و«محیط زیست»

کردن ـ و نیز با آنچه در اختیار دارد، چالش بنیادین بشر معاصر است. برخورد او با این فرایند ـ ساختن و آماده

زاید و این هموست ای را شکل داده است. انگار این خودِ اوست که مشکل میندهکنبزرگ و بسیار جدی و تعیین

، عملیاتی، و های فکریگیری جریانساز شکلکند. همین حد از تأثیر انسان معاصر، سببشکال را رفع میکه اِ

یا ناخواسته، خوب های متکثر را ـ خواسته ها و نحلهباورهای متنوع اما کاربردی این حوزه را سبب شده و دسته

ای که ـ بخواهد یا نه ـ باید در مسیر ی لوحِ سفیدِ نانوشتهمثابهبه کودک ـ شکل داده است. این میانه نقش یا بد

ی بشریت و محیط پیرامونش بسیار پررنگ، مهم، پیچیده و زدن آیندهزیستش وارد این چالش شود، برای رقم

کودک با محیط »و هم آغاز رفتارِ « محیط زیست»و « کودک»عنصر  کننده است. هم رفتار انسان با دوتعیین

انسان »ی همین ی مکث، تأمل، و درنگی عمیق است؛ اگر ما نیز در قافلهنظر شایسته، هر دو محور به«زیست

 یم و همین آینده برای ما نیز مهم است.«معاصر

های فرهنگ معاصر ایرانی سالم که زیرساختهای ایرانی، همچنین تعالیم دین مبین اهای فرهنگ و سنتآموزه

ها و لزوم برخورد سنجیده با تفکیک یا با هم ـ روی تأثیر این دو عنصر، اهمیت آنرا شکل داده است، هر دو ـ به

 اند.ها تأکید کردهآن
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در راستای اهداف بلندمدت خود در « ی هنریحوزهمرکز هنرهای نمایشی های ات و پژوهشدفتر مطالع»

چهارفصل »ی جامع ملی عنوان هدف اصلی پروژهنویسی خارج از پایتخت، بهی نمایشنامهی تقویت بنیهزمینه

نویسانِ مقیم و همچنین در تداوم لذت فراوانی که از برخورد و مواجهه با قلم مجرب نمایشنامه« تئاتر ایران

رد، بر آن شد تا در فصل ششم از دور نوین بی دور از پایتخت میانگیزههای صاحبشهرستان و همچنین نوقلم

و مسائل « محیط زیست»ی مشترک ماست و شان دغدغهزمین و آیندهاین پروژه، در روزگاری که کودکانِ ایران

 نشدهساز با مصادیقی ناگهانی و اعالمای که هر دوی این عناصر آیندهی آن نگرانی بشریت و در زمانهپیچیده

ای که امروزه جهان را درنوردیده و جوامع انسانی را در شرایط بغرنج قرار داده، افکار و همچون ویروس پیچیده

از  وسیلهذوق و با انگیزه را به زایش در این مسیر برای قاب صحنه فرا بخواند. لذا بدینهای صاحبها و قلمایده

استثنای کالنشهرِ در سرتاسر کشور ـ به نویسی و یا آغاز این راهی راه نمایشنامهمندان به ادامهی عالقهکلیه

کودک و »ی حداکثر در یک صفحه ـ دربارهی خود را موجز و فشرده ـ ی اولیههاکند که ایدهتهران ـ دعوت می

عنوان عناصر مهمی که باید مورد توجه واقع شوند و یا به« محیط زیست»و « کودک»شامل « )محیط زیست

به  1400ی فروردین و یا تأثیر این دو عنصر بر هم و...( حداکثر تا نیمه« محیط زیست»با « کودک»ی رابطه

های این مرکز به آدرس الکترونیکی ی چهارفصل تئاتر ایران یعنی دفتر مطالعات و پژوهشی پروژهدبیرخانه

sahnemagazine@yahoo.com ید و تأی ی است به روال همیشه، پس از بررسیارسال نمایند. بدیه

علمی فصل ششم ـ که متعاقباً اعالم و معرفی خواهند شد ـ برگزیدگان تهای اولیه توسط اعضای هیئایده

ی کامل کرده و شود تبدیل به نمایشنامههای مصوب خود را در مهلتی که اعالم میفرصت خواهند داشت تا ایده

علمی فصل ارسال دارند. آثار منتخب در این مرحله وارد فرایند حضور در ی هیئتدوباره برای بررسی اعضا

ه وارد صف انتشار شوند و در نهایت، آثار تأییدشدهای عملی و دریافت مشاوره جهت بازنویسی نهایی میکارگاه

«( تر ایرانچهارفصل تئا»ی های خروجی پروژهنمایشنامه)مجموعه« فصل سفید»های کتابدر قالب مجموعه

در سرتاسر مندان به تئاتر ی عالقهشوند تا پس از نشر، در شکلی فراگیر برای مطالعه و تولید در اختیار کلیهمی

 کشور قرار بگیرند.
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های مختلف توانند رویکردهای خود را در قالبمندان به شرکت در این فصل از پروژه میگفتنی است که عالقه

عنوان آثار عروسکی ها برای صحنه، بهتواند جدا از عرفِ نمایشنامههای اولیه میدهتنظیم کنند. به عبارتی ای

 بینی شوند.های سنی مختلف( نیز پیش)برای گروه

های فرهنگی و ی زیرساختی معاصر هدف مشترک ابناء بشر و توسعهرزش انسان در زندگیِ پیچیدهآرامش و آم

 ارتقای تئاتر این مُلک، آرزوی دیرینه و همرنگ ما و شماست. نویسی کشور و به تبع آنرشد نمایشنامه

 به امید آن روز

 ی هنریهای مرکز هنرهای نمایشی حوزهدفتر مطالعات و پژوهش


