
فراخوان مرحلۀ نهایی بخش موسیقی دستگاهی
شانزدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان

وری در بخش های موسیقی دستگاهی، نواحی و کالسیک« »و نکات ضر

آواز 
 

وه ســنی الف:  گر
آواز بیــات اصفهــان 

د  و درآمــد، جامــه دران، بیــات راجه، عشــاق، فر
تصنیــف: آمــان آمــان )ای آمــان از فراقت(

ل ســعدی بــا مطلع: اجــرای غز
ی هســت مشــنو ای دوســت کــه غیــر از تــو مرا یار

 
وه ســنی ب:  گر
آواز بیــات ترک 

د، قطــار و ، فیلــی، شکســته، فــر واح، دو گاه، جامــه دران، حصــار وح االر درآمــد، ر
د کــوه کنــی پیشــه ما تصنیــف: همچــو فرهــاد بــو

ل ســعدی بــا مطلع: غــز
دم  یشــان بو آمــدی وه کــه چــه مشــتاق و پر

وه ســنی ج:  گر
ر  دســتگاه ماهو

د، و ، شکســته، دلکــش، قرچــه، فر درآمــد، گشــایش، حصــار
د  و ، صفیــر راک، راک عبــداهلل، فــر راک هنــدی، راک کشــمیر

تصنیــف: آســمان 
ل ســعدی بــا مطلع: غــز

ی کــه انصــاف از تو بســتانم ز و اگــر دســتم رســد ر

۱



۲

تار
وه ســنی الف: گر

وفــی  زا عبــدهلل، موســی معر زا حســینقلی، میــر ، یکــی از ردیف هــای میــر ر ردیــف: کل دســتگاه ماهــو
ر حســین علیــزاده قطعــه: رِنــگ چهارگاه،غالمحســین بیگجه خانــی، چهارمضــراب ماهــو

وه ســنی ب:  گر
وفــی  زاعبــداهلل، موســی معر زاحســینقلی، میر ن، یکــی از ردیف هــای میر ردیــف: کل دســتگاه همایــو

10 قطعــه( از حســین علیــزاده ی، قطعــۀ بیــداد )مجموعــۀ  یــر ز یــکال براســاس اجــرای علی نقــی و ز یمناســتیک مو قطعــه: ژ
ران ی در متــر آزاد در یکــی از مدهــای ردیــف بــه انتخــاب داو بداهــه: بداهه نــواز

وه ســنی ج:  گر
ی  رۀ عالــی علی اکبر خان شــهناز ر بــه جــز پیــش درآمد، از ردیــف دو ردیــف: دســتگاه شــو

ی یر ز « بــر اســاس اجــرای علی نقــی و ولیــده در چهــارگاه » ر قطعــه: دختــرک ژ
ران ی در متــر آزاد و ثابــت در یکــی از مدهــای ردیــف بــه انتخــاب داو بداهــه: بداهه نــواز

 
 

تنبک
وه ســنی الف:   گــر

ی آزاد 1. حداکثــر 2 دقیقــه تکنــواز
ران ، براســاس نظــر هیئــت داو زان ســاده، ترکیبــی و لنــگ و تبدیــل بیــن آنهــا بــا حفــظ تمپــو 2. اجــرای او

ران دیــک، براســاس نظــر هیئت داو 3. همراهــی بــا ســاز ملو

وه ســنی ب:  گر
ی آزاد  1. حداکثــر 3 دقیقــه تکنــواز

ران ، براســاس نظــر هیئــت داو زان ســاده، ترکیبــی و لنــگ و تبدیــل بیــن آنهــا بــا حفــظ تمپــو 2. اجــرای او
ران دیــک، براســاس نظــر هیئت داو 3. همراهــی بــا ســاز ملو

وه ســنی ج:   گر
ی آزاد  1. حداکثــر 3 دقیقــه تکنــواز

ران ، براســاس نظــر هیئــت داو زان ســاده، ترکیبــی و لنــگ و تبدیــل بیــن آنهــا بــا حفــظ تمپــو 2. اجــرای او



۳

وه بنــدی واحدهــای  بــی و توانایــی تحلیــل ســاختار و شــمارش، تقطیــع و گر یتمیــک 17 ضر ر ر 3. ســاخت و اجــرای یــک دو
ر ســازندۀ دو

ران دیــک، براســاس نظــر هیئت داو 4. همراهــی بــا ســاز ملو
 
  

سه تار 
وه ســنی الف:    گــر

زاحســینقلی( زاعبــداهلل یــا میر ی )از ردیــف میر آواز افشــار
قطعات:

صبــا،  وان  کار کتــاب  از   ، دو ســل،   ، دو کــوک  ســل-  ی  افشــار برمبنــای   ( صبــا  ابوالحســن  ی  افشــار مضــراب  چهــار   .1
ی( شــعار د  مســعو نوشــتۀ 

ی شــده( ی یــا نــت بارگذار د شــعار ، نوشــتۀ مســعو وتــن)از کتــاب گنجینــۀ ســه تار ی یوســف فر 2. پیش درآمــد افشــار

وه ســنی ب:   گر
زاحســینقلی(: تمامــی گوشــه ها  زاعبــداهلل یــا میر آواز بیــات تــرک )ردیــف میر

قطعات:  
ی شــده( ز 63 حســین علیــزاده، بــر مبنــای بیــات تــرک فــا )از نت بارگذار و ر 1.نــو

ــار  ــه ت ــۀ س ــاب گنجین ــا کت ــده ی ی ش ــذار ــت بارگ ــا )از ن ــرک ف ــات ت ــای بی ــر مبن ی، ب ــعید هرمــز ــرک س ــات ت ــراب بی 2.چهارمض
ی( د شــعار نــگارش مســعو

وه ســنی ج:   گر
زاحســینقلی(: تمامــی گوشــه ها  زاعبــداهلل یــا میر دســتگاه ســه گاه)ردیف میر

ن(  ن- می کر -ســل -می کــر ن با کوک )دو ( یــا ســه گاه مــی کــر ن- دو -فــا- ال کــر ن  بــا کوک)دو ســه گاه ال کــر
قطعات: 

ی شــده(  ن )از نــت بار گذار ی بــر مبنــای ســه گاه مــی کــر 1. صلــح، ســاختۀ علی اکبرخــان شــهناز
ویش خــان نــگارش ارشــد طهماســبی( ویش خــان )از مجموعــه آثــار در 2. پیش درآمــد ســه گاه در

 
پرســش ها، خالقیــت فــردی: برداشــت شــخصی از گوشــه های دســتگاه ســه گاه 



۴

عود 
وه ســنی الف:   گر

وایــات معتبــر (  زا عبــداهلل ) ر ردیــف میر
ل، نصیرخانــی، دلکــش، چهارمضــراب دلکــش،  از مبنــای نــت دو ( : گوشــه های درآمــد او ر )   منتخبــی از دســتگاه ماهــو

د، عــراق، کرشــمه، راک و صفیــر راک و فــر
ی ارشــد تهماســبی ( ر ویش خــان، گردآو ویش خــان ) کتــاب مجموعــۀ آثــار در ر دوم در رِنــگ ماهــو

 
وه ســنی ب:  گر

وایــات معتبــر (  زاعبــداهلل ) ر ردیــف میر
ر ) از مبنــای نــت ال ( : منتخبــی از دســتگاه شــو

یرکــش ســلمک، ســلمک، خارا، شــهناز  ل، درآمــد پنجــم اوج، ز درآمــد او
قطعــۀ خــزان حســین علیــزاده ) از مبنــای نــت ال (
ی ) از مبنــای نــت ال ( ر علی اکبــر شــهناز رِنــگ شــو

« می باشــد. ر »ال ر »ســل«  به  شــو وه ســنی ب بــرای نواختــن گوشــه های ردیــف، نیازمنــد انتقــال از شــو گــر
 

وه ســنی ج:  گر
ی بــه مــدت ۱۰ تــا ۱۵ دقیقه ارائــۀ برنامــۀ تکنــواز

د تکنواز می باشــد.  انتخــاب دســتگاه یــا آواز بــا نظــر خــو
د. و نوازنــده میتوانــد در دســتگاه و آواز انتخــاب شــده  ُمدگــردی کــرده بــه دســتگاه و آوازهــای دیگــر نیــز بر

ی بــر پایــۀ ردیــف و در  (، ســپس بداهه نــواز ــرِم دیگــر بــی ُکنــد )پیــش درآمــد و یــا ُف نوازنــدگان در ابتــدای برنامــه، یــک ضر
 ) ( بــاال بنوازنــد. )اعــم از چهارمضــراب، رِنــگ و یــا فرم هــای دیگــر بــی فنــی )تکنیکــی( و بــا ســرعت )تمپــو انتهــا قطعــۀ ضر

د شــرکت کنندگان نیــز باشــد. قطعــات ایــن بخــش، میتوانــد از ســاخته های خــو



۵

ر سنتو
وه ســنی الف:    گر

بــی رِنگ دلگشــا دســتگاه کامــل ســه گاه بــا ضر
 

وه ســنی ب:  گر
بــی رِنــگ لزگی  دســتگاه کامــل چهــارگاه بــا ضر

وه ســنی ج:  گر
ی  بی رِنگ نســتار دســتگاه کامــل نــوا بــا ضر

ن  قانو
وه ســنی الف:   گــر

زا عبداهلل  ر از ردیــف میــر حفــظ کامــل دســتگاه ماهــو
ر )حســین علیــزاده ( ویش خان-صبــا( یــا چهارمضــراب ماهــو ر )در قطعــات : چهارمضــراب ماهــو

)ملیحــه ســعیدی( چهارمضــراب فراز
ویش خان( رِنــگ  قهــر و آشــتی )در

وه ســنی ب:  گر
یــر بــه عهــدۀ داوطلــب می باشــد . ( ز پرتــوار انتخــاب و اجــرای یکــی از کارگان )ر

زاعبداهلل  ن از ردیــف میر الــف: حفــظ کامــل دســتگاه همایــو
ی( قطعــات: پیش درآمــد )علی اکبــر شــهناز

چهارمضــراب بــاوی )ملیحــه ســعیدی(
ی( یــا حدیــث )ملیحه ســعیدی( یــر ز رِنــگ )علی نقــی و

زاعبــداهلل  ب:حفــظ کامــل دســتگاه ســه گاه  از ردیــف میر
قطعــات :زنــگ شــتر )ابوالحســن صبا(

ســامانی )ابوالحســن صبــا(
رِنگ دلگشــا



۶

وه ســنی ج:  گر
زا عبــداهلل  ر ( از ردیــف میــر ر و یکــی از متعلقــات ) آوازهــای شــو حفــظ کامــل دســتگاه شــو

ویزمشــکاتیان( )پر ر انگیز قطعــات: شو
 پنــج قســمت از رِنــگ شهر آشــوب 

وینــی ( رها ) عــارف قز تصنیــف چــه شــو

کمانچــه 
وه ســنی الف:    گــر

انتخــاب  بــه  تصنیــف  یــک  نواختــن  دلگشــا،  رنــگ  دوامــی(،  صبــا،  ومنــد،  )بر ردیــف  مبنــای  بــر  ســه گاه،  دســتگاه  تمــام 
9 صفحــۀ  آذرســینا(  ی:  بهــار اســتاد  ی)آثــار  بهار اســتاد  ســه گاه  پیش درآمــد  شــرکت کننده، 

وه ســنی ب:   گر
ــارم  ــاب چه 64 کت ــۀ  ن( صفح ــو ــی در همای ــمیم« )آهنگ ــۀ »ش ــد(. قطع ومن ــتاد بر ــف اس ــًا ردی ن )ترجیح ــو ــتگاه همای ــام دس تم
یــک  و   ) کامــکار )اردشــیر  وصــال  قطعــۀ  گنجــه ای(،   د  و داو )اســتاد  ن  همایــو پیش درآمــد  ســینا(،  )آذر  شــیوۀ   2 جلــد  از 

شــرکت کننده  انتخــاب  بــه  قطعــه 

وه ســنی ج:  گر
ومنــد )نوشــته و اجــرای لزگــی از ردیــف اجــرای آذرســینا(، طراحــی  زاعبــداهلل بر تمــام دســتگاه چهــارگاه، لزگــی از ردیــف میر
آثــار           37 یــا صفحــۀ  2 شــیوه  58 جلــد  و اجــرای گوشــۀ مخالــف توســط شــرکت کننده، چهارمضــراب چهــارگاه )صفحــۀ 

) آذر ســینا( و قطعــۀ صبــح و چــکاوک )اردشــیرکامکار

نی 
وه ســنی الف :   گــر

 ، « ( گوشــه های درآمــد، اوج، گیلکــی، بیدکانــی، چوپانــی، دشتســتانی و حاجیانــی، غم انگیــز آواز دشــتی )از شــور چــپ کــوک »رِ
یمــی( ــا، دوامــی، کر دیلمــان و مثنــوی بــر اســاس ردیف هــای )صب

ر  بــی: پیــش درآمــد از اســتاد حســن کســایی و رِنــگ ســماع حضو قطعــات ضر

وه ســنی ب :  گر
دســتگاه نــوا )چــپ کــوک از مبنــای »ٌســل« ( گوشــه های درآمــد، گردانیــه، نغمــه، بیــات راجــع، عشــاق، نهفــت، خجســته، 



۷

، رهــاب و ناقــوس، تخــت طاقدیــس و شــاه ختایــی یــز رک، حســینی، نی ر نیشــابو
بــی نــوا از اســتاد حســن کســایی و تصنیــف نــوا بــی: دو ضر قطعــات ضر

وه ســنی ج :  گر
د،  نــی داو ی،  شوشــتر ن،  مجنــو و  لیلــی   ، ز طــر چــکاوک،  درآمــد،  گوشــه های   ) )رِ مبنــای  از  کــوک  چــپ  ن  همایــو دســتگاه 

یمــی و صبــا( )از ردیف هــای دوامــی، کر و مؤالــف  ی  و بختیــار نیــاز  و  راز  راجــع،  بیــات  بیــداد، 
ن از اســتاد حســن کســایی بــی: پیش درآمــد و رِنــگ همایــو قطعــات ضر

ایــن  بایــد  باشــد،  نداشــته  را  فوق الذکــر  گوشــه های  از  برخــی  شــرکت کنندگان  انتخابــی  وایــت  ر رتی کــه  صو در  تذکــر: 
شــوند. اجــرا  و  انتخــاب  دیگــر  وایت هــای  ر از  گوشــه ها 

دف
وه ســنی الف:    گــر

ن هــای  ۵/۸  و  ۳/4 و  ۷/۸  و  ۲/4 و  6/۸ ز 1.اجــراي یــك قطعــه در و
الــف: زمــان بــراي اجــراي قطعه دو دقیقه اســت.

یــن  الزامیســت. یتمیــك آغاز ب:در پایــان قطعــه، بازگشــت بــه الگــوي ر
یبــی دو دقیقــه یتمیــك آزاد بــا زمــان تقر ی بــا طراحــی ر 2. یــك قطعــۀ تکنــواز

 
وه ســنی ب:  گر

ن  ۵/۸ ز ن هــای  ۹/۸  و  ۷/۸  و ۱۰/۱۶  و  ۵/۸  و  6/4  و برگشــت بــه و ز 1. اجــراي یــك قطعــه در و
الف:زمــان بــرای اجــرای قطعــه دو دقیقه اســت.

یــن  الزامیســت. یتمیــك آغاز ب:در پایــان قطعــه، بازگشــت بــه الگــوی ر
یبــی دو دقیقــه یتمیــك آزاد بــا زمــان تقر ی بــا طراحــی ر 2. اجــراي تکنــواز

 
وه ســنی ج:  گر

ن  ۹/۸ ز ن هــای  ۱۲/۱۶  و  6/4  و  ۱۰/۱۶  و  ۲/4  و ۹/۸  و ۸/۱۶  و  ۲/۸  برگشــت بــه و ز 1. اجــرای یــك قطعــه در و
الف:زمــان اجــرای مصــوب بــرای اجــرای قطعه دو دقیقه اســت.

یــن الزامیســت. یتمیــك آغاز ب:در پایــان قطعــه، بازگشــت بــه الگــوی ر
یبــی تمپــوی ثابــت اجــرا گردد. ج: قطعــه بــا رعایــت تقر

یبــی دو دقیقــه یتمیــك آزاد بــا زمــان تقر ی بــا طراحــی ر 2. اجــرای یــك قطعــۀ تکنــواز



۸

 
 
 

مبتنی بر پرسش برخی از متقاضیان محترم شرکت در
شانزدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان

این توضیحات ارائه می گردد

بخــش موســیقی دســتگاهی
زاعبــداهلل، گوشــه های دســتگاه های ذکر شــده  ، متقاضیــان می تواننــد عــالوه بــر ردیــف میر ل ســه تار ن مرحلــۀ او در آزمــو

ــد. زا حســینقلی انتخــاب و اجــرا نماین را از ردیــف میــر
ی کوک هــا بــر مبنــای کــوک  وه ســنی اســت و یکسان ســاز ج شــده در هــر گــر ، کوک هــا مطابــق بــا مــوارد در در تــار و ســه تار

واحــد الزامــی نیســت.

بخــش موســیقی نواحــی
وایت هــای مناطــق مختلــف و از  ــد از ر ــان می توانن وایت هــای اعــالم شــده، متقاضی ــر ر ر )یارســان( عــالوه ب ــو ن تنب در آزمــو

ــد. ــان ســبک و لحــن دیگــر کــه در ســنت های نوازندگــی شناخته شــده هســتند، اســتفاده نماین اســتادان و صاحب

توضیــح دربــارۀ نحــوۀ برگــزاری مرحلــۀ نهایی
د، دبیرخانــۀ جشــنواره طــی فراخوانــی  ی میســر نبــو ر رت حضــو ی جشــنواره بــه صــو ــا بــه دالیلــی برگــزار رتــی کــه بن در صو

نحــوۀ ارائــۀ آثــار متقاضیــان بخش هــای موســیقی دســتگاهی و کالســیک را اعــالم خواهــد کــرد.


