
ها منظومه نیا نیاست. مضام رانیاقوام مختلف ا یقیدر موس جیرا یهااز شکل یکی «یخوانمنظومه»

 نیا انیاست. راو رانیمناطق مختلف ا ییقایموس یشفاه یهاو منظومه یمتون کهن ادب فارس رندهیدربرگ

یم دهیشائر و... نام وان،پهل ،یبخش ،یباخش ق،یمانند عاش ییهابا نام رانیمختلف ا یها که در نواحمنظومه

 دارند. یینقش بسزا یدر انتقال فرهنگ بوم یعنوان ناقالن فرهنگ گفتاربه شوند،

 

 یهایژگیو و اتیهر منطقه، واجد خصوص یبا توجه به بافت فرهنگ رانیدر مناطق مختلف ا یخوانمنظومه

 زا فراترها منظومه نیا نیاز مضام یاقوام مختلف است. اما برخ یفرهنگ عیوقا یاست که حاو یفردمنحصربه

 ران،یدر اغلب مناطق ا یخوانمهاست که شامل شاهنا یرانیکهن ا اتیادب یمانند منظومه خوان یقوم یطهحی

 یقینوع از موس نیاست. از آنجا که ا یقوم یطهیدر ح یدر لرستان و برخ یخوانیدر بوشهر، نظام یخوانامیخ

 ینواح یقیجشنواره موس نیدهم»است،  رانیمناطق مختلف ا یقیموس یو آواز یرپرتوارساز نیترمهم یحاو

 .شد خواهد برگزار کرمان در ۱۳۹۶ رماهیخاص از ششم تا نهم ت افو اهد یخوانمنظومه تیبا محور «رانیا

 

 یمعنو ثیو موار یمیاز نغمات قد یپاسدار ندگان،یبه آ رانیا ینواح یقیموس ینییآ یهایژگیو انتقال و حفظ

 یایموجود و اح یهادست آوردن بازماندهبه یبستر مناسب برا یسازفراهم ،یقیموس نینهفته در ا یایو سجا

 است. ینواح یقیموس وارهدوره جشن نیاز اهداف ا رانیا ینواح یقیموس ییاجرا یهاانواع فرم

 

 قه،یدق ٢٠تا  ٥مطلوب به مدت  تیفیلوح فشرده با ک یرو دیبا ،یفرد متقاض ایگروه  یریتصو یاجرا ینمونه

فرم درخواست شرکت در جشنواره و متن اشعار با ترجمه  لیهمراه با تکم ،ییویو ضبط استود شیرایبدون و

 یشود. مدت زمان اجرا لیحوت یطور حضوربه ایجشنواره ارسال  رخانهیبه آدرس دب یصورت پستآن، به

 خواهد بود. قهیدق ٢٠ یبخش رقابت یینها یبه مرحله افتهیها و نفرات راهگروه

 

سکه مین کیهمراه،  یبه نوازنده و یبهار آزادسکه تمام کی ر،یجشنواره عالوه بر لوح تقد دهینفرات برگز به

 .شودیشرکت داده م یکنندگان در جشنواره، گواهبه تمام شرکت نیاعطا خواهد شد. همچن یبهار آزاد

 

 یکالکترونی پستآثار خود را به  توانندیم ینواح یقیجشنواره موس نیشرکت در دهم یبرا مندانعالقه
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 یرخانهی. دبشودیانجام م music.farhang.gov.ir قیدرباره جشنواره از طر یلیتکم یرساناطالع هرگونه

 ۶۶۷٢۱۱۷٠در کرمان و در تهران  ٠۳۴-۳٢۴۶٠۹۸۸با شماره تلفن  رانیا ینواح یقیجشنواره موس نیدهم

 شرکت در جشنواره است. انیمتقاض یبه سواالت احتمال ییپاسخگو یآماده ٠٢۱-


