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1. معرفی این آثار با تغییراتی در قالب »نمایش خالق و »نمایش 
نمایشگاه های  نوجوان«  و  کودک  »بخش  در  قرآنی  سایه ای« 
بین المللی قرآن کریم تهران و مشهد طی دهه 1380 به اجرا درآمده 

و موارد 1 و 7 در ضمیمه معجزه نزول باران منتشر شده است.



مقدمه
نحن نزلنا و انا له لحافظون

ق��رآن بیکرانه دریایی اس��ت که هرک��س به قدر 
ظرفیت خود از آن به��ره می گیرد. و در هر آیه ی آن 

حکمت و نکات آموزنده ای برای بشریت نهفته است.
قصص قرآن از منظر تاریخی و علمی و ادبی و نیز 
آثار تربیتی دارای آثار اعجازگونه و گرانباری است، که 
می تواند برای نسل آینده ساز جامعه با زیبایی هایی که 

دارد یک منبع آموزشی و پرورشی بی نظیر باشد.
مجموعه نمایش��نامه های کوتاه قرآنی که توس��ط 
همکار گرامی جناب آقای علی اکبر حلیمی به زبان ساده 
و با دیالوگ های کوتاه و روان ولی در عین حال متقن و 
مستند به متن آیات قرآنی به نگارش در آمده می تواند 
منبع ارزش��مندی در این مسیر باش��د تا دانش آموزان 
ب��ا اجرای آن نمایش ها ب��ه مضامین عالی و معرفتی و 

تربیتی این قصه های آموزنده واقعی دست یابند.
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از همکاران گرانقدر به ویژه مربیان دلسوز امور تربیتی 
استدعا دارد ضمن رعایت نکات مهم در باب حفظ اقدام 
به س��احت پیامبران الهی)علیمالسالم( با بهره گیری از 
توانایی ه��ای بومی و محلی نس��بت به تمرین و اجرای 
این نمایشنامه ها در محیط مدرسه با یاری دانش آموزان 
عالقمند و هنرمند، بکوشند در ساحت تربیت دینی و 
اعتقادی و اخالقی کودکان و نوجوانان که از مهمترین 
س��احت های تربیتی در سند تحول بنیادین آموزش و 

پرورش است گام های مؤثری بردارند.
در پایان از تمامی دلس��وزان عرصه فرهنگ و هنر 
و تربی��ت دعوت می کنیم تا در زمین��ه تهیه و تولید 
محتواهای نمایش��ی متناس��ب با مقاط��ع تحصیلی 
ابتدایی و متوسطه بویژه در موضوعات اخالقی و قرآنی 
دست به قلم شده و با ارائه آثار ارزشمند قابل اجرا در 

مدارس یاریگرمان باشند.

براتعلی منصوریان
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش 

و پرورش خراسان رضوی
 



پیشگفتار
هیچ تفکری تا وقتی که با »هنر« آمیخته نش��ود، 
در تاریخ ثبت نخواهد شد.          مقام معظم رهبری
قرآن کریم معجزۀ پیامبر خاتم)ص(، کتاب هدایت 
و تربی��ت جامعه اس��المی اس��ت. این کت��اب حاوی 
موضوعات و مضامین بسیار متنوع و مفید، و خالقیت ها 
و آفرینش های هنری بی نظیر چون قصه های پیامبران 

و ... است، که مایه عبرت برای صاحبان ِخَرد است.
در دوران جدید که استکبار جهانی و جاهلیت مدرن 
در تالش برای خدش��ه دار کردن چهره نورانی اسالم و 
مس��لمانان است، از هر کوشش��ی دریغ نمی ورنزد و با 
تهاجم فرهنگی خود با اس��تفاده از ابزارهای قدرتمند 
هنری و شیطانی سعی در تخریب افکار و اندیشه های 
نوجوانان و جوانان عزیز جامعه اسالمی دارد، اهمیت و 
ضرورت بهره گیری از جاذبه های قرآن کریم در تربیت و 
هدایت آینده سازان انقالب اسالمی صد چندان می شود.
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»هن��ر« و »هنرهای« نمایش��ی یک��ی از ابزارها و 
واس��طه های اثرگذار در تربیت نسل جدید و نوجوانان 
عزیز اس��ت که می بایست مورد استفاده و بهره برداری 

دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گیرد.
تئات��ر اب��زاری مؤثر ب��رای ایجاد جاذب��ه و انتقال 
مفاهیم ارزشی، انقالبی و اسالمی به مخاطبان به ویژه 

نوجوانان است.
مق��ام معظم رهبری )حضرت آی��ت اهلل خامنه ای( 
اخیراً )94/4/21( در دیدار با جمعی از دانش��جویان و 
جوانان، در »اهمیت هنر نمایش و تأثیرگذاری آن« با 
اس��تفاده از »مفاهیم دینی و اسالمی« )قرآنی( تأکید 
فرمودن��د و به اجرای تئات��ر حضرت ایوب )در 20 
سال پیش( در حس��ینیه امام خمینی)ره( که معظم 
له ش��اهد آن بودند، اشاره داش��ته و به کارگردان آن 

نمایش فرمودند:
»... من داس��تان ایوب را در قرآن ش��اید صدبار تا 
حاال خوان��ده ام، اّما این فهمی که از ماجرای ایوب در 
تئاتر شما فهمیدم، در این مّدت از خواندن قرآن پیدا 

نکرده بودم...«
)به نقل از پایگاه اطالع رسانی سراج اندیشه(

بدین ترتیب معلوم می شود که »نمایش« به عنوان 
یک��ی از ابزارهای قدرتمند هن��ری می تواند در ابالغ 
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پیام های تربیتی همراه بوده و اثربخش��ی و ماندگاری 
بسیار داشته باشد.

یک��ی از کمبودهای اساس��ی در ح��وزه هنرهای 
نمایش��ی در آموزش و پرورش متون نمایشی تربیتی 

به ویژه با مضامین »دینی و قرآنی« است. 
ای��ن مجموع��ه )نمایش��نامه های کوت��اه قرآن��ی 
نوجوان��ان( با الهام و اقتب��اس از قصه های قرآن کریم 
و منابع معتبر تالش می کند تا در عالقه مند س��اختن 
نوجوان��ان و دانش آموزان عزیز به مضامین و محتوای 

دینی و قرآنی مؤثر واقع شود.
طبعاً مربیان و متولیان محترم فعالیت های پرورش 
و هنری و نمایشی در مدارس، با تشویق دانش آموزان 
عزیز به مطالعه و تحقیق بیشتر در خصوص قصه های 
پیامب��ران و مضامین قرآنی، می توانند در اثربخش��ی 

هرچه بیشتر آنها نقش اساسی داشته باشند.
این مجموعه نمایش��ی قرآنی با الهام از نحوۀ بیان 
و شیوه ی هنری و خالق قرآن کریم »ایجاز و اعجاز« 
»خالصه گویی و اثرگذاری( تهیه شده و تالش می کند 
تا ضمن آش��نا س��اختن نوجوانان عزیز با مضامین و 
محتوای قصه های پیامبران، آنها را به مطالعه و تحقیق 

بیشتر تشویق نماید.
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از سوی دیگر با عنایت به امکانات محدود و فضای 
فعالی��ت هنرهای نمایش��ی در م��دارس و کانون های 
فرهنگ��ی و تربیتی و مراکز پ��رورش فکری کودکان 
و نوجوانان، س��عی ش��ده اس��ت تا این نمایشنامه ها 
به صورت آس��ان و س��اده قابلیت اجرایی پیدا کنند، 
ی��ا حداقل در قالب فعالیت های »نمایش��نامه خوانی« 
و »مس��ابقات فرهنگ��ی هنری« و »نمایش��ی« مورد 

استفاده قرار گیرد.
در ادامه راهکارهای عملی و اجرایی تقدیم می شود:

راهکارهای عملی و اجرایی نمایشنامه های قرآنی 
در مدارس:

مربیان و هنرمندان محترم حوزه هنرهای نمایشی 
و پرورش��ی در مدارس با محدودیت ه��ا و تنگناهای 
خاص��ی روبرو هس��تند و اج��رای تئاتر در مدرس��ه 

مشکالت عدیده ای دارد.
در ادام��ه به منظ��ور راهنمایی اجمال��ی مربیان 
و هنرمندان عزی��ز تئاتر مدرس��ه، راهکارهای عملی 
و کارب��ردی ب��رای »خوان��دن« و »اج��را ک��ردن« 

نمایشنامه های کوتاه قرآنی ارائه می شود:
1. »روخوانی« و »نمایش��نامه خوانی گروهی« در 
کالس درس یا در مراس��م، مناسبت ها و فعالیت های 
فرهنگ��ی هنری یکی از آس��ان ترین و کم هزینه ترین 
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شیوه های اجرایی هنری و نمایشی متون قرآنی است. 
مربیان محترم می توانند با اس��تفاده از شیوه نامه های 
مس��ابقات فرهنگی هن��ری در خصوص »مس��ابقات 
نمایشنامه خوانی« از »مجموعه نمایشنامه های قرآنی 
نوجوانان« بهره مند ش��ده و این آثار را مورد اس��تفاده 

قرار دهند.
2. جهت اجرای نمایشنامه های قرآنی در مدارس 
بهتر اس��ت در صورت امکان از »ش��یوه های خالق و 
س��اده نمایش عروس��کی« و »ماس��ک« نظیر »تئاتر 
کاغذی و عروس��کی«، »نمایش سایه ای و مسّطح« و 
س��ایر »روش  های کاربردی و آسان نمایشی« استفاده 

شود.
در این ش��کل از اجرا می توانی��د ضمن طراحی و 
س��اخت دکور و عروس��ک های خالق و ساده کاغذی، 
مقوایی یا مس��ّطح و سایه ای با استفاده از فیبر، تخته 
سه الیی، مقوای ماکت و طلق های رنگی و ... به اجرای 
نمایش پرداخته و در صورت امکان از صداهای ضبط 

شده )Play Bake( نیز استفاده کنید.
چ��ون در برخی از نمایش��نامه ها ش��خصیت های 
مختل��ط )زن و مرد( حضور دارند، ش��یوه ضبط صدا 
مشکل اجرای این نمایش ها با یک گروه از دانش آموزان 

پسر یا دختر را حل خواهد کرد.
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3. ب��رای اجرای زن��ده و روی صحنه نمایش های 
کوتاه قرآنی با الهام از ش��یوه »تئاتر خالق« و آس��ان 
دانش آموزی می توان از تئاتر نمادین )نش��انه پرداز( و 
فرم گرا استفاده کرد. به طور مثال با استفاده از پارچه ها 
و شال های رنگی، ماسک ها و تمثال های نمایشی و ... 

به اجرای آن پرداخت.
مربیان و کارگردانان محترم تئاتر مدرسه می توانند 
با الهام و اقتباس از تئاتر »تعزیه و شبیه خوانی ایرانی 
و اس��المی« به شکلی آسان و هنرمندانه و نمادین به 
اجرای نمایش ه��ای قرآنی بپردازند. )ب��رای اطالع از 
شیوه های اجرای نمایش ایرانی و تعزیه به کتاب های 

مرتبط یا اینترنت مراجعه کنید.(
بدین طری��ق نحوۀ طراحی صحنه، حرکت، ابزار و 
اش��یاء، موس��یقی و صدا و ... نیز می تواند به سادگی 

مورد استفاده قرار گیرد.
طبعاً اقتباس و الهام گرفتن از ش��یوه نمایش های 
ایرانی و تعزیه نیازمند خالقیت و ابتکار عمل مربیان و 

دانش آموزان هنرمند است.
در خصوص انتخاب موس��یقی و صدا )افکت های 
نمایشی( برای این نمایش ها نیز از نوارهای ضبط شده 
و تکثیر شده فیلم های سینمایی دینی و مذهبی یا ... 

می تواند صورت پذیرد ...
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ب��ا آرزوی موفقی��ت و س��ربلندی ب��رای همه ی 
دس��ت اندرکاران حوزه فعالیت های پرورشی و تربیتی 

دینی در مدارس...
کارش��ناس ارش��د هنرهای نمایش��ی- علی اکبر 

حلیمی



نمایشنامه: طوفان نوح

شخصیت ها:
• حضرت نوح	
• سام، حام و یافث )فرزندان صالح نوح(	
• کنعان )فرزند ناخلف نوح(	
• کافران 1 – 2 و 3	
• ندای خداوندی	



صحنه 1
]دش��ت و بیابانی صاف که کشتی چوبی نیمه ساز در 
آن دیده می ش��ود. نوح و یارانش در حال کارکردن 

روی کشتی هستند.[

ای ب��رادران و یاران باایمان، خداوند نوح:
بزرگ به ش��ما عزت دهد که گوش 
ب��ه فرمان خدا در کار س��اختن این 

کشتی نجات مرا یاری می دهید...
ای نوح عزیز، پدر و پیامبر فرستادۀ سام:

خدای یکتا، ما گوش به فرمان شما 
هس��تیم و به خدای ب��زرگ ایمان 

آورده ایم... 
: پسرم سام، خداوند به ایمان آورندگانی نوح

چون ش��ما و برادرانت حام و یافث 
پاداش��ی ب��زرگ خواه��د داد... )آه 

می کشد(



طوفان نوح                                                                        15                                                                              

ای کاش برادرتان کنعان نیز همراه -
شما بود و دست از بدکاری و پرستش 

آن بُت های سنگی می کشید...
پدرجان! شما حّجت خود را بر او تمام حام:

کرده و بارها به نصیحت او پرداختید، 
اّما افسوس که او به پیام آور خدا ایمان 

نیاورد و گمراه شد...
برادران آنج��ا را نگاه کنید، کنعان! به یافث:

همراه چند نفر از کافران به س��وی ما 
می آیند!...

: عزیزان هیچ هراسی به دل خود راه نوح
ندهید... به کار س��اختن این کشتی 
نجات بپردازید که وعدۀ خداوند راست 
و درست اس��ت... به زودی آن طوفان 
بزرگ از راه می رس��د... شتاب کنید!... 
عذاب الهی خواهد رس��ید! )کافران و 

کنعان به آنها نزدیک می شوند.(
 )با تمس��خر( کنعان این جا را نگاه کافر 1:

ک��ن! پدر و ب��رادران تو کش��تی بر 
ش��ن های روان بیاب��ان می س��ازند! 

)قهقهه زده و می خندد(


