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ــر نمـــــایش هاي  دفتــــ
ــنــــتي ــي و س آییــنــــ
فعاليت دفتر نمايش هاي آييني و سنتي از سال 1367 با عنوان »كانون 

نمايش هاي آييني و سنتي« آغاز شد.
داود فتحعلي بيگي از آغاز تأس�يس كانون، بر اس�اس مف�اد و مقررات 

آيين نامه مصوبه تيرماه همان سال مديريت آن را بر عهده گرفت.
پس از تش�كيل كانون، به منظور حفظ و اشاعه اهداف مورد نظر، اولين 
جشنواره نمايش هاي آييني و سنتي از 5 تا 12 فروردين سال 1368 برگزار 

شد.
با وقفه دوس�اله در روند فعاليت كانون )سال هاي 84 و 85( سال 1386 
ني�ز با احياي مجدد كانون با تعريف جاي�گاه اداري دفتر به عنوان يكي از 
زيرمجموعه هاي انجمن هنرهاي نمايشي – همزمان با برگزاري سيزدهمين 
جش�نواره نمايش هاي آييني و سنتي به دبيري محمدحسين ناصربخت– 

دوباره فعال شد.
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آييننامهكانوننمايشهايآييني-سنتي
)اي��ن آيين نامه با تغيير تعريف كانون به دفت��ر، مبناي فعاليت دفتر نمايش هاي 

آييني – سنتي است(.
نظ��ر به اين كه ملل مختلف جهان از طريق حفظ، احي��ا و تبيين اصول و مباني 
نمايش هاي س��نتي، مذهب��ي و بومي به هويت تئاتر ملي و منطقه اي خود دس��ت 
يافته اند، بنابراين بر حسب ضرورت و براي رسيدن به هدف و مقصد ياد شده، كانوني 
به نام كانون نمايش هاي مذهبي و سنتي طبق مفاد و مقررات اين آيين نامه تشكيل 

مي شود.

م��اده 1: تمامي فعاليت هاي كانون نمايش هاي مذهبي و س��نتي زير نظر انجمن 
نمايش انجام مي شود.

ماده 2: كانون براي رسيدن به هدف هاي خود داراي وظايفي به شرح زير است:
الف: فراهم كردن امكانات تحقيق و مطالعه روي آثار نوشتاري، شيوه هاي اجرايي، 
موس��يقي و نقد و بررسي  تاريخي – اجتماعي نمايش هاي مذهبي و سنتي )تعزيه، 

پرده خواني، نقالي، تخت حوضي، نمايش هاي عروسكي، خيمه شب بازي و سايه(
ب: حمايت از مجريان گروه هاي اجرا كننده نمايش هاي مذهبي و سنتي از طريق 
فراهم كردن امكانات اجرايي و كمك هاي مالي به منظور دس��تيابي به ش��يوه هاي 

اجرايي كه از ديرباز مورد استفاده هنرمندان نمايش مذهبي و سنتي بوده است.
ج: آم��وزش به منظور تعليم و تربيت هنرمنداني ك��ه بتوانند با روش هاي علمي 
اصول و مبناي اين گونه نمايش��ي را آموخته، در حفظ، اش��اعه و ارتقاي كيفي آن 

بكوشند.
د: داير كردن كارگاه تئاتر زير نظر متخصصان و كارشناسان نمايش هاي مذهبي و 

سنتي براي دستيابي به روش هاي نويسندگي، بازيگري و كارگرداني و ارائه تجربيات 
در قالب نمايش هاي مذهبي و سنتي نمونه و تحول پذيري اين نوع از نمايشنامه ها

ه� : معرف��ي آثار فراهم آمده اعم از متون نمايش��ي )تعزيه نامه(، نوارهاي صوتي 
)س��ياه بازي يا خيمه ش��ب بازي(، مقاالت تحقيق��ي آثار نمايش��ي حاصل از تالش 

هنرمندان به انجمن نمايش
و: جمع آوري و بايگاني آثار مربوط به نمايش هاي مذهبي و سنتي، اعم از ملزومات 
اجرا )مانند لباس، ماس��ك و ...( يا نس��خه هاي خطي، عكس ه��ا، فيلم ويدئو، آالت 
موس��يقي و نوار صوتي از نمايش هاي سنتي به منظور ارج نهادن، حفظ و نگهداري 
آثار هنرمندان نمايش هاي مذهبي و سنتي، همچنين اطالع و بهره برداري علمي از 

آنها توسط آيندگان
تبصره: با توجه به لزوم هدايت روند و نحوه ارائه بازي هاي س��رگرم كننده ش��امل 
)آكروبات،  ژانگولر، تردستي، لطيفه و ...(، كانون موظف است به طور موقت با توجه 

به وظايف ياد شده در اين ارتباط نيز فعاليت كند.
ماده 3: هزينه هاي كانون از محل انجمن نمايش تامين خواهد شد.

ماده 4: مس��ئول امور اداره كانون براي مدت دو سال توسط هيأت امناي انجمن 
نمايش انتخاب مي شود و تجديد انتخاب وي بالمانع است.

ماده 5: وظايف مسئول كانون به قرار زير است:
الف: تهيه و تنظيم بودجه ساالنه و پيشنهاد آن به انجمن
ب: تهيه و تنظيم برنامه هاي تحقيقاتي، آموزشي و اجرايي

ج: سرپرستي امور اجرايي كانون
د: ايجاد ارتباط با هنرمندان رش��ته هاي مختلف نمايش هاي مذهبي و س��نتي و 

جلب كمك و همكاري آنها
ه��� : فراهم كردن امكانات اجرايي اهداف كان��ون در چارچوب وظايف مصوب از 

سوي هيأت امناي انجمن نمايش
و: پيشنهاد جذب يا عزل همكاران كانون و نظارت بر نحوه فعاليت آنان

ز: تهيه گزارش ماهيانه از نحوه فعاليت هاي كانون و ارسال آن به انجمن نمايش
ح: كوشش در جهت جذب كمك هاي ارگان ها و نهادهاي مردمي و واريز كردن به 
حساب هاي جاري انجمن نمايش. ضمناً مسئول كانون مي تواند از محل اين كمك ها، 
برنامه هاي پيش بيني نشده كانون را در بودجه مصوب با تصويب هيأت امناي انجمن 

نمايش به اجرا درآورد.
ماده 6: مقررات داخلي كانون طبق دستورالعمل هايي خواهد بود كه توسط مسئول 

كانون پيشنهاد و پس از تصويب هيأت امنا قابل اجرا است.
ماده 7: مواردي كه در اين آيين نامه پيش بيني نش��ده است با تصويب هيأت امنا 

قابل اجرا خواهد بود.
ماده 8: هيأت امنا مي تواند با تصويب دو س��وم اعضا، انحالل كانون را به نماينده 
اع��الم كند و در ص��ورت انحالل، تمامي اموال و دارايي، دي��ون و تعهدات كانون به 
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انجمن نمايش منتقل خواهد شد.
ماده 9: اقامتگاه قانوني كانون عيناً اقامتگاه قانوني انجمن نمايش است.

م��اده 10: اين آيين نامه در 10 ماده تنظيم و در جلس��ه م��ورخ 67/4/12 مورد 
تصويب هيأت امناي انجمن نمايش قرار گرفت.

 توضيح: ش��ايان ذكر اس��ت كانون ب��ا تعريف جاي��گاه اداري دفتر نمايش هاي
آييني -  سنتي، در حال حاضر زير مجموعه انجمن هنرهاي نمايشی ايران است.

اعضا:
مدير: داود فتحعلي بيگي

داود فتحعلي بيگي، الله تقيان، محمدحسين ناصربخت، محمدرضا خزاني، پيمان 
شريعتي، سيدعظيم موسوي و حميدرضا اردالن

 مشكالت:
  - نداشتن مكاني مستقل براي انجام امور دفتر نمايش هاي آييني - سنتي

)در دوره مديري��ت داود فتحعلي بيگ��ي بر تاالر محراب، فعاليت دفتر نمايش هاي 
آييني  -س��نتي از آنجا مديريت مي ش��د. در دوره مديريت وي بر اداره تئاتر نيز، به 

انجام رسيدن برنامه هاي دفتر از اين مكان پيگيري و به نتيجه مي رسيد.(
  - اجرايي نشدن پاره اي از برنامه ها و اهداف به دليل نبود توانايي مالي 

)از جمله طرح برگزاري كارگاه هاي آموزشي در زمينه نمايش هاي آييني و سنتي 
كه از حدود 15 س��ال پيش همواره مطرح ش��ده است اما به دليل موانع و مشكالت 

موجود، امكان اجرايي شدن پيدا نكرده است.(
  - نداشتن بودجه مستقل

  - آسيب رس��اني به تعزيه – از لحاظ ش��يوه اجرا، پرداخت��ن به مفاهيم، اجراي 
موس��يقي، طراحي لباس و ... – از س��وي افراد ناآگاه؛ به دليل عدم آموزش اصولي 

قواعد آن
  - رون��ق نمايش ه��اي آييني - س��نتي بر مبناي عالي��ق و تالش هاي فردي، نه 

سياست ها و برنامه ريزي هاي هدفمند از سوي مديريت تئاتر
  - در اختيار نداشتن محل دائمي و ويژه براي اجراي اين گونه نمايشي

  - حذف نمايش هاي آييني - سنتي از سبد فرهنگي خانواده ها؛ به دليل حمايت 
نكردن مسئوالن و بي توجهي به نمايش هاي اصيل ايراني

  - بي توجهي دانشگاه ها نسبت به آموزش نمايش هاي آييني- سنتي
  - تكراري بودن ايده و طرح نمايشنامه ها، عدم تزريق سوژه هاي نو و تازه و اجراي 

چندين باره نمايشنامه هاي قبلي
  - خطر نابودي نمايش هاي آييني - سنتي در پي نداشتن تشكيالت منسجم و 
اعتبارات ويژه براي حفظ آيين هاي نمايشي، همچنين عدم مسئوليت پذيري سازمان 

ميراث فرهنگي و گردشگري كشور در حفظ و اشاعه نمايش سنتي

راهكارها:
  - تخصيص مكاني مشخص و ثابت براي انجام فعاليت هاي پژوهشي، آموزشي و 

اجرايي دفتر نمايش هاي آييني  - سنتي
  - مش��خص كردن برنامه هاي فصلي و س��االنه دفتر بر اس��اس مفاد و مقررات 

آيين نامه
  - تخصيص بودجه و اعتبارات كافي و منطبق بر مصوبات آيين نامه

  - تشكيل كارگاه هاي آموزشي و ثبت و ضبط روند و نتايج آن، با هدف آموزش 
جوان ها

  - برگزاري ميزگردهاي پژوهش��ي براي طرح مباحث نظري درباره تمامي ابعاد 
نمايش هاي آييني – سنتي و در دسترس قرار گرفتن پژوهش هاي پراكنده انفرادي 

و گروهي
  - انجام تحقيق و پژوهش هاي عميق و گسترده – با محوريت نمايش هاي آييني 

و سنتي – و انتشار آن
   - تعيي��ن سياس��ت هاي كالن و برنامه هاي اجرايي براي مديريت تئاتر كش��ور

بر اساس زمان بندي و اولويت بندي موضوعي
  - تعامل مديريت تئاتر با س��ازمان ميراث فرهنگي يا شهرداري تهران به منظور 
در اختيار گرفتن فضايي همچون بناهاي قديمي مرمت شده كه بافت سنتي داشته 

و با اجراي نمايش هاي آييني - سنتي همخوان هستند.
  - برنامه ريزي مدون مسئوالن براي احيا و تقويت نمايش هاي سنتي

  - ايجاد احساس نياز در مخاطبان تئاتر نسبت به استقبال از اين گونه نمايشي  
از طريق حمايت صدا و سيما و ساير دستگاه هاي فرهنگي

  - افزايش كمي و كيفي نمايش هاي آييني – س��نتي و استمرار آن در تمام ايام 
سال،  جهت رونق بخشيدن به اين گونه نمايشي

  - آموزش هنرهاي آييني - س��نتي در دانش��گاه ها و برخورد علمي با هنرهاي 
فولكلور ايراني براي ثبات بخشيدن به هنرها و آيين هاي اصيل ايراني

  - آموزش مباني و مفاهيم تئاتر به جوانان و هنرمندان نوپاي آييني – سنتي
  - تزري��ق ديدگاه نيروهاي جديد و ايجاد تحول س��اختاري در راس��تاي به روز 
ش��دن نمايش هاي آييني – س��نتي براي جلوگيري از به حاشيه رفتن نمايش هاي 

اصيل ايراني

 طرح هاي اجرا نشده:
  - عدم ثبت شيوه نقالي مرشد ولي ا... ترابي با عنوان »نقالي شاهنامه، به روايت 

مرشد ترابي« به دليل تصويب نشدن بودجه نهايي
در صورت اجرايي شدن اين طرح، با ثبت 100 ساعت اجراي نقالي مرشد ترابي، 
از دل آن برنامه آموزشي استخراج و نسخه DVD آن در داخل و خارج از كشور در 
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دسترس عالقمندان قرار مي گرفت. 
  - برگزار نش��دن كالس آواز به سرپرستي استاد حاتم عسگري به دليل تصويب 

نشدن بودجه
  - برگزار نش��دن قراردادهاي اجرايي در شبيه گرداني توسط استاد حاج مرتضي 

صفاريان به دليل تصويب نشدن بودجه
  - به س��رانجام نرسيدن طرح داير ش��دن كارگاه تخت حوضي بر مبناي »هزار و 
يك ش��ب« با همكاري گروه »تماش��ا« و زير نظر علي نصيريان )بر اساس اين طرح 
در چهاردهمين جش��نواره نمايش هاي آييني– س��نتي فقط چند نمايش بر مبناي 

داستان هاي »هزار و يك شب« اجرا شد.(

پيشنهادها:
  - برگزاري ساالنه جشنواره بين المللي نمايش هاي آييني - سنتي

  - انجام پژوهش هاي علمي و آسيب شناس��ي روند اجراي چندين دوره جشنواره 
نمايش هاي آييني – سنتي و تدوين برنامه بلندمدت – براي اين جشنواره – جهت 

اعتالي نمايش هاي آييني - سنتي
  - گردآوري و انتشار نسخه هاي اصيل به جا مانده از تعزيه كه از هرگونه دخل و 

تصرفي مصون مانده اند.
)از جمله انتشار حدود 200 مجلس تعزيه كه در طول برگزاري دوره هاي مختلف 

جشنواره آييني – سنتي جمع آوري شده است.(
  - تصويربرداري از نقالي استادان به عنوان ابزاري براي آموزش روش اجرا
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