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 جوایز موسیقی آقا خان
 

 کنندایرانیان بھ پاس مشارکت دیرین خود در عرصھ موسیقی، جوایز موسیقی آقاخان را دریافت می
 

ی موسیقی سنتی پارسی ی زندهکھ بھ عنوان برترین نوازنده – محمدرضا شجریان – ۲۰۱۹مارس  ۲۱لیسبون، پرتغال، 
شناس، موسیقی نوازنده ایرانی تار و سھ تار، – داریوش طالییو  –شود (دستگاه) در ایران و دنیا در نظر گرفتھ می

بھ  –ده است المللی شناختھ شدنیای موسیقی ایرانی بھ صورت بین اش بھو مربی کھ بھ خاطر خدمات ارزنده آھنگساز،
مارس، طی مراسمی در لیسبون پرتغال این جوایز با حضور  ۳۱اند. عنوان برندگان جوایز موسیقی آقاخان اعالم شده

 شود. آقاخان اھدا می
 

ی پاترون را اخذ کرده کھ با نظر حامی این جوایز، جایزه محمدرضا شجریان 
ای با قدرت و آقاخان، بھ این مھم دست یافتھ است. محمدرضا شجریان، خواننده

ھای اخالقی و موسیقی یک استاد سنتی را دارا العاده کھ ویژگیمھارت خارق
قرآن  در مشھد بھ دنیا آمد و در پنج سالگی یادگیری تالوت ۱۹۴۰است، سال 

ھای موسیقی سنتی ی ردیفسالگی بھ مطالعھ ۱۲را از پدرش را شروع کرد. در 
ھای سنتی تر، مجموعھ آھنگایرانی پرداخت و ھمزمان برای درک عمیق

 نواختن سنتور را نیز فراگرفت.
  

در رادیو خراسان آغاز کرد  ۱۹۵۹ی خوانندگی را از سال استاد شجریان حرفھ
ھای قبل بھ ویژه ز خود کھ توسط خوانندگان بزرگ نسلو با سبک آواز متمای

ی قمر، اقبال سلطان، طاھرزاده و اسماعیل مھرتاش شکل گرفتھ بود، در دھھ
بھ اوج رسید. استاد شجریان از این اساتید درک عمیقی از آواز، یا سبک  ۱۹۶۰

ھ ھای آھنگین سیستم سنتی دستگاه بھ دست آورد کسنتی آواز نامحدود در حالت
ی او تبدیل شده است. استاد در کنار دانش گسترده از شعر فارسی بھ مشخصھ

شجریان ھنرمندی پرکار بوده ، و در دانشکده ھنرھای زیبای تھران تدریس 
کند. ھمچنین یک خوشنویس قھار است و کارھای بشردوستانھ بسیاری انجام داده است از جملھ برگزاری یک کنسرت می

ای مھیب آسیب دید. توسط زلزلھ ۲۰۰۳رای کمک بھ مردم شھر باستانی بم در جنوب ایران کھ سال ای بخیریھ و پروژه
استاد شجریان جوایز بیشماری در ایران و خارج از آن برنده شده است از جملھ مدال ملی شوالیھ ھنر فرانسھ و مدال 

 ین پیوستگی تاریخی میراث موسیقی در پیکاسوی یونسکو. او الگویی از ماموریت جوایز موسیقی آقاخان برای تضم
عین مشارکت در احیا و تجدید آن است. 
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ی جایزه موسیقی آقاخان را در رده داریوش طالیی 
ھای مستمر در موسیقی" کسب کرده است. او کھ "مشارکت

ی موسیقی سنتی پارسی را با است، مطالعھ ۱۹۵۳متولد سال 
ھای آھنگین کھ ز مدلی استانداردی ااساتید ردیف، مجموعھ

دھند، آغاز کرد. ی دستگاه سنتی پارسی را تشکیل میھستھ
ی تحصیالت موسیقی رسمی خود را با بیش از یک دھھ مطالعھ

تار نزد استاد موسیقیدان علی اکبر شھنازی آغاز کرد و سپس 
بھ یادگیری از دیگر موسیقیدانان نامداری مانند نورعلی برومند 

ی ادامھ داد. اگرچھ سبک شخصی او در ھستھو عبدهللا دوامی 
خود سنتی است، تنھا موسیقیدانی است کھ قادر است تار را در 

ھای موسیقی سنتی ترین آھنگھا از قدیمیای از سبکبازه
پارسی گرفتھ تا جدیدترین اجراھای مدرن بنوازد و آن را ارتقا 

تال موسیقیدان فرانسوی سبک جاز، کوشال داس موسیقیدان ھای موسیقی با  میشل پوردھد. ھمچنین از طریق ھمکاری
سوئیسی و کارولین کارلسون شاعر و طراح رقص -سنتی ھند، موریس بژارت طراح رقص و کارگردان اپرای فرانسوی

آمریکایی، ژانرھا و کاربردھای جدیدی را آزموده است. طالیی بھ یک نویسنده و مربی شناختھ شده در سطح -فرانسوی
 کند. ھای تھران، سوربن و دانشگاه واشنگتن در سیاتل تدریس میلمللی تبدیل شده است کھ در دانشگاهابین

 

  
ای از استعدادھای برتر موسیقی دنیا را از مارس) مجموعھ ۳۱-۲۹جوایز موسیقی آقاخان در بنیاد گالوست گلبنکیان (

آورد، و برای شناخت خالقیت، استعداد و نوآوری در موسیقی جوامع سراسر دنیا کھ مسلمانان جھان اسالم گرد ھم می
ای بھ ارزش ده است. برندگان جوایز موسیقی آقاخان جمعا بودجھھا دارند، توسط آقاخان تاسیس شنقش چشمگیری در آن

 ای را دریافت خواھند کرد. ھایی برای پیشرفت حرفھدالر و فرصت ۵۰۰،۰۰۰
ھای ھایی برای خلق آثار جدید، قراردادھایی برای ضبط و مدیریت ھنرمند، حمایت از طرحھا شامل کمیتھاین فرصت

 ھای بایگانی، نگھداری، و توزیع موسیقی است. ی فنی یا ساختاری برای پروژهھاآموزشی آزمایشی، و مشاوره
مارس، ارکستر گلبنکیان با رھبری استاد پدرو  ۲۹شود. عصر جمعھ دو کنسرت در پایان ھفتھ این فستیوال برگزار می

از تاجیکستان، سوریھ، و نِِوس، آثار جدیدی را اجرا خواھد کرد کھ توسط اساتید موسیقیدان انجمن موسیقی آقاخان 
اند. این آثار زنده کھ توسط آھنگساز شھیر ازبکستانی دیمیتری یانوف یانوفسکی برای ارکستر تنظیم افغانستان ساختھ شده

، و ھنرمندان دایره، ھنرمندان ازبک را در دوتار، ھنرمندان تاجیک را در ربابذوق افغان را در اند، ھنرمندان خوششده
 گذارد. بھ نمایش می داکالرو  قانوندر  خاورمیانھ را
پیش از  ۲۰۱۹مارس کنسرتی متشکل از اجراھای کوتاه توسط برندگان جوایز موسیقی آقاخان  ۳۱روز یکشنبھ 

فینالیست کھ در مقابل حضار  ۱۴مارس ھیئت داوران از بین  ۳۰شود. در روز شنبھ مراسم اھدای جوایز برگزار می
ای را نیز در بخش اجرا انتخاب خواھد کرد.ندهپردازند، بربھ اجرا می  

 

خبرگزاری، لطفاً در تماس باشید با:برای سواالت مربوط بھ   

Sam Pickens  سم پیکنز  
info@akdn.org 

 

 توجھ: 
) ظاھر شد، کھ یک برنامھ آموزشی موسیقی و AKMI) از دل برنامھ موسیقی آقاخان (AKMAجوایز موسیقی آقاخان (

ھای تولیدی ھنری جھانی است. این برنامھ برای حمایت از موسیقیدانان بااستعداد و فعالیت ھنر با اجرا، توسعھ، مشاوره
ی بیشتر میراث موسیقی خود در اشکال مدرن تالش و مربیان موسیقی اجرا شده است کھ برای حفظ، انتقال، و توسعھ
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ای فرھنگی خود ھای توسعھکنند. برنامھ موسیقی آقاخان کار خود را در مرکز آسیا آغاز کرد و بھ دنبال آن فعالیتمی
 را برای در بر گرفتن جوامع ھنری و مخاطبان در خاورمیانھ، شمال آفریقا و جنوب آسیا گسترش داد. 

ای برای تقویت موسیقیدانان و ھم بھ عنوان وسیلھ این برنامھ احیای میراث فرھنگی را ھم بھ عنوان منبع امرار معاش
شوند. ھای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بھ چالش کشیده میکند کھ توسط محدودیتھایی تشویق میگرایی در ملتجمع

)، یک ۲۰۱۶(انتشارات دانشگاه ایندیانا،  موسیقی آسیای مرکزیھای آن شامل انتشار یک کتاب جامع بھ نام پروژه
، با ھمکاری شرکت ضبط اسمیتسونین فوکویز موسیقی آسیای مرکزیعددی بھ نام  ۱۰دی ویمجموعھ منتخب دی

)Smithsonian Folkwaysغرب را -شرق و شرق-ھای شرقی توسعھ کھ ھمکاری)، یک اجرای جھانی و برنامھ
ھا و مواد درسی نوآورانھ موسیقی را در مناطق ا و مراکز موسیقی است کھ برنامھھای از سبککند، و شبکھتقویت می

 دھد. اجرای این برنامھ توسعھ می
 )AKMIمدیریت برنامھ موسیقی آقاخان (

 نیشانووا، مدیر فایروز
 تئودور لوین، مشاور ارشد

 


