
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 معاونت فرهنگی

 مدیریت آفرینش های ادبی و هنری

 اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان

 بوکه بارانه اولین مـــــــــهرواره                    

 )کردستان، کرمانشاه، ایالم، قم، لرستان، مرکزی، همدان(دو کشور یمنطقه 

9317سال   

 



  

 به نام خدا

 
 ایرانی فرهنگ در طوالنی ای سابقه که زمانند در جاری هنرهای محلی های نغمه و آواها آئینی، های نمایش

. اند آمده پدید ما سرزمین مختلف قواما وروانی روحی نیازهای با مطابق و متنوع بسیار سنتی هنرهای . دارند

                                        . اند بوده ایرانی جامعه نتیس فرهنگ کننده منعکس ای آیینه همانند رو این از

 ماندگارخلق اثری تا اند داده هم دست به دست سنتی عناصر دیگر و نواها ها، آرایه ها، رنگ نقوش،           

ن نی و سنتی، حفظ و ثبت میراث کهشد نمایش های ایراربه منظور اشاعه زمینه های مناسب برای  .شود

سازی هنرهای مردمی مهرواره  غنینمایشی ایران زمین و بهره بردن نسل جدید کودک و نوجوان و کمک به 

 ی هنرهای بومی و سنتی شکل گرفته است.

پرورش فکری کودکان و  کانونفرهنگی هنری رآیندی و هدفمند مراکز مهرواره حاصل برنامه های ف     

اجرای محتوای مهرواره در فضایی پرنشاط و دور از رقابت فراهم می در  اعضامشارکت  زمینهاست .  نوجوانان

پرورش فکری کودکان و  کانون هنری فرصت مناسبی برای جذب اعضا عالقمند به فعالیت های . مهروارهشود

 را فراهم می کند.جلب مشارکت گروهی اعضا و خانواده ها و  نوجوانان

 

 : اهداف

 هدف اصلی:

 در فضای کار با کودکان و نوجوانان قدر دینی و ملیپرداختن به میراث گران 

  رداختن به فرهنگ بومی و اقلیمیپترغیب کودکان و نوجوانان به 

 و پرورش خالقیت های هنری اعضای مراکز  آیین های گذشته با آیین های مدرن میان برقراری نسبت

 فرهنگی هنری

 بیات کهن و قصه های عامیانهاد ترغیب کودکان و نوجوانان به استفاده از بن مایه غنی 

 

 اهداف جزیی:

  با اصول و قواعد نمایش های سنتی ایراناعضا آشنایی 

 در مراکز فرهنگی هنری ارتباط متقابل بین نمایش های سنتی و سایر هنرها برقراری 

 در استان ها احیا عروسک های بومی در قالب عروسک های نمایشی 

  در مراکز فرهنگی  گروهی با استفاده از هنر نمایشهای اجتماعی مشارکت، گروه پذیری و فراگیری مهارت

 هنری کانون

 ردشگری برای کودکان و نوجوانان از طریق فعالیت های هنری در کانون پرورش فکریایجاد جاذبه های گ 

 

 



  

 مقررات و شرایط عمومی شرکت در مهرواره منطقه ای 

 : آزاد موضوع 

 سال( 81تا  9عضای مراکز ثابت، فراگیر و سیار  انوجوانان ) کودکان ورکت کنندگان: ش 

 واره معرفیبه ستاد مهر، گروه های شرکت کننده در مهرواره در هر بخش به انتخاب اداره کل کانون استان 

 .شوندمی 

 .ضروری است  اعضا شرکت کننده در هر بخش با لباس بومی و محلی استان خود حضور داشته باشند 

 و  کردستان ( می تواند از ظرفیت  گروه های نمایشی ، آئینی ، نواها –واره ) میزبان استان برگزار کننده مهر

 نغمه ها  و .... خارج از کانون جهت اجرای مهرواره در شهر سنندج استفاده نماید. 

 :بخش های مهرواره

 یسنت و ینیآئ یها شینما بخش 

 محلی ی آواها نغمه ها و بخش 

 و سنتی بومیز عروسکهای ا برگرفته نمایشی بخش عروسکهای 

 بخش نمایش های آئینی و سنتی :

مهرواره با هدف حفظ و ترویج نمونه های اصیل نمایش ایرانی و توجه ویژه به اصالت گونه های ستاد برگزاری 

متنوع این هنر) شبیه خوانی، معرکه ها، آیین ها و بازی های نمایشی، نقل های موسیقایی، خیمه شب بازی، 

 این بخش را برگزار می کند. و ...( صندوق بازی

 : سنتی و آئینی های نمایش شرکت در بخشمقررات و شرایط 

 محور و بر اساس اشکال و گونه های متنوع نمایش های شهر خود پژوهش  رویکرد اعضا با ضروری است

 .بپردازنددست به انتخاب و نگارش متن 

 ضروری است.نمایشی  بازی و یا نقل ارسال پژوهش و توضیح مستند آیین یا 

 کمیل و ارسال فرم تقاضای شرکت در مهرواره و ذکر مشخصات کامل گروه ضروری است.ت 

  کلیه عوامل نمایش به تفکیک اعضای دختر یا پسر باشند )حضور مربی غیرهمجنس بالمانع الزم است

 است(.

 اشد.ب نفر مجاز می 7کننده درهرگروه، همراه با مربی تا سقف  تعداد اعضای شرکت 

 .هر استان می تواند یک گروه شرکت کننده در این بخش داشته باشد 

 بگیرد.بر عهده در زمان برگزاری مهرواره  آیین را 3تا  2 یاجرا می تواند هر گروه 

  ،خواهد داشت اجراهای جنبی  در نقاط مختلف استان میزبانهر گروه در صورت فراهم بودن شرایط. 

   باشدمی دقیقه  22کثرحدا آیینمدت زمان اجرای یک. 



  

 می شود. برگزار یا سالنی اجرا ها به صورت خیابانی 

  نهایی اجراها فایل ارسال( بر روی لوح فشردهCD ).به دبیرخانه جشنواره الزامی است 

 محلی :ی آواها نغمه ها و بخش 

ویژگی های زبان ها و و حفظ ایران بومی و محلی آواها و نواهای  ی گنجینهستاد برگزاری مهرواره با هدف حفظ 

به  جدیدو نغمه های خلق موسیقی حفظ میراث کهن ایران زمین و و بازشناسی آنها برای لهجه های بومی 

 برگزاری بخش نغمه ها و آواهای محلی خواهد پرداخت.

 محلی آواهای و ها نغمه بخششرکت در مقررات و شرایط 

 

 مشخصات کامل گروه ضروری است. تکمیل و ارسال فرم تقاضای شرکت در مهرواره و ذکر 

 . کلیه اجرا کنندگان به تفکیک اعضای دختر یا پسر باشند 

  تک خوانی )عضو پسر( انجام هم خوانی اعضای دختر و اجرا ها می تواند به صورت گروهی و تک نوازی و

 شود.

 باشد. نفر مجاز می5کننده درهرگروه، همراه با مربی تا سقف  تعداد اعضای شرکت 

 می تواند یک گروه شرکت کننده در این بخش داشته باشد.تان هر اس 

 دقیقه می باشد. 85حداکثر مدت زمان اجرای این بخش 

  نهایی اجراها فایل ارسال( بر روی لوح فشردهCD ).به دبیرخانه جشنواره الزامی است 

 می شود() به صورت کشوری برگزار  :و سنتی بومی های ازعروسک برگرفته نمایشی عروسکهایبخش 

و تاثیر گذار باشند لذا یکی رای کودکان و نوجوانان جذاب ، دیدنی بعروسک و نمایش با پیوند دیرین خود می توانند 

زمانه ل جدید با کارکردی مناسب ـومی و سنتی انتقال آن به نســک های بـدگاری عروسـاز رمز های معرفی و مان

آنها برای اجراهای  مناسب شکل سنتی عروسکها و بازسازیاین بخش جهت ثبت تجارب و حفاظت از باشد .می

الزم است در ابتدا عروسک های بومی هر استان شناسایی شده و بعد  .یمایی ها صورت می گیردصحنه ای و شادپ

 شود.و شاد پیمایی  ی صحنه تبدیل به عروسک نمایشی ویژه

 و سنتی بومی های روسکازع نمایشی برگرفته های عروسک بخششرکت در مقررات و شرایط 

  در شهر خود خواهند محور و بر اساس نوع عروسک و شیوه های ساخت آن پژوهش  یرویکرددر ابتدا اعضا

 پرداخت.

 های )پیشینه و وجه تسمیه، نسخه صوتی مصاحبه های بومی، نواها و نغمهارسال پژوهش و توضیح مستند

 شیوه های ساخت آنعروسک، دالیل شکل گیری و  در موردعروسک، عکس یا فیلم از مراسم و آئین و...(

  تکنیک های رایج اجرا )میله ای، است و شرکت کنندگان می توانند از تکنیک ساخت عروسک نمایشی آزاد

 استفاده کنند.دستکشی، نخی و ...( 

  متناسب با کارکرد بومی آن بسیار مهم می باشد. برای تبدیل عروسک مناسبترین شیوه نمایشیانتخاب 



  

  به هر دو عروسک )عروسک بومی منطقه و عروسک نمایشی برگرفته و ساخته شده از روی آن( الزم است

 ارسال شود. دبیرخانه

  عروسک آئینی و نمونه تبدیل شده به نمایشی را به دبیرخانه ارسال  3هر شرکت کننده می تواند حداکثر

 نماید.

  ضروری است.شی شماره دو در بخش عروسک های نمایتکمیل و ارسال فرم 

  مستندات عروسک هافایل ارسال ( بر روی لوح فشردهCD ).به دبیرخانه جشنواره الزامی است 

ولی تنها عروسک هایی که به اجرای صحنه ای رسیده  یافتهمه عروسک ها در مهرواره حضور خواهند  نکته:

 اند در صورت پذیرفته شدن متن می توانند در لیست اجرا قرار گیرند.

 :عمومی مهرواره اجرایی نکات

سنندج در قالب بنر و بیلبورد شهر  فضاسازیدر  نمایشگاه نقاشی اعضا با محوریت آداب و رسومبرگزاری  -

 صورت خواهد گرفت. همزمان با برگزاری مهرواره های شهری و نمایشگاه مرکزی اصل آثار

 وسک های بومی هراستانو عر غول پیکر با لباس های محلی استان های منطقه های عروسکاجرای  -

 انجام می شود. در قالب کارناول شادپیمایی در چند نقطه شهر سنندج همزمان با برگزاری مهرواره

 انجام می شود. در مهروارهعروسک های نمایشی بومی هر استان رونمایی از  -

 از برنامه های مهرواره است. برگزاری نمایشگاهی از عروسک های نمایشی حاضر در مهرواره -

 برپا خواهد شد. کارگاه آموزش عروسک سازی همزمان با برگزاری مهرواره -

 تقویم اجرایی مهرواره:

 8397آبان ماه  85آثار :  CDمهلت ارسال

 8397هفته وحدت . آذرماه  زمان برگزاری مهرواره:

 مکان برگزاری مهرواره:دبیرخانه و 

 دستان . شهر سنندج اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کر

اداره کل کانون پرورش فکری  سنندج . خیابان طالقانی . خیابان ورزش . جنب پارک نسیم .  آدرس دبیرخانه:

 21733855282 :  .  تلفن  کودکان و نوجوانان استان کردستان

 

 

 



  

                                             معاونت فرهنگی                                                               

                                                                                                                             اداره کل استان کردستان                                                                  هنری             ادبی و مدیریت آفرینش های  

 9317سال دو کشور یرکت در اولین مهرواره منطقهفرم ش              فرم یک 

 نام استان :                                              نام مرکز :

 نام و نام خانوادگی مربی :                                                                               :و نام خانوادگی اعضای شرکت کننده نام 

 ........................................... سن : .................................... جنسیت : ......................1

 ........................................... سن : ....................................جنسیت : ......................2

 ...................... سن : ....................................جنسیت : ...........................................3

 ........................................... سن : ....................................جنسیت : ......................4

 سن : ....................................جنسیت : ...................... ...........................................5

 ........................................... سن : ....................................جنسیت : ......................6

 ....................جنسیت : ................................................................. سن : ................7

 شرکت کننده در بخش : 

 یسنت وی نیآئی شهاینمابخش 

  بخش نغمه ها و آواهای محلی 

  سنتیبومی و  ازعروسکهاینمایشی برگرفته  عروسکهای بخش

 :اثر عنوان

 ..................... دقیقه مدت زمان اجرای اثر :

 شماره تماس:

      آدرس :

 



  

 9317سال دو کشور یشرکت در اولین مهرواره منطقهفرم               فرم دو

 نمایشی برگرفته از عروسک های بومی و سنتیعروسک های بخش 

 نام استان :                                              نام مرکز : 

 :                                تاریخ تولد                                                             :و نام خانوادگی سازنده عروسکنام 

 بومی و سنتی: نام عروسک

 نام عروسک نمایشی برگرفته:

 تکنیک اجرا:

 مستندات همراه عروسک:

  های عروسکنواها و نغمه               نسخه صوتی مصاحبه های بومی      پیشینه عروسک  

 فیلم از مراسم و آئین             عروسک  عکس

 

 خیر            بله   .اجرا صحنه دارد

 شماره تماس :

 آدرس :

 

 

 

 

 

 

 


