ﺟواﯾز ﻣوﺳﯾﻘﯽ آﻗﺎ ﺧﺎن
اﯾراﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﭘﺎس ﻣﺷﺎرﮐت دﯾرﯾن ﺧود در ﻋرﺻﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،ﺟواﯾز ﻣوﺳﯾﻘﯽ آﻗﺎﺧﺎن را درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد
ﻟﯾﺳﺑون ،ﭘرﺗﻐﺎل ۲۱ ،ﻣﺎرس  – ۲۰۱۹ﻣﺣﻣدرﺿﺎ ﺷﺟرﯾﺎن – ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑرﺗرﯾن ﻧوازﻧدهی زﻧدهی ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺳﻧﺗﯽ ﭘﺎرﺳﯽ
)دﺳﺗﮕﺎه( در اﯾران و دﻧﯾﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود – و دارﯾوش طﻼﯾﯽ – ﻧوازﻧده اﯾراﻧﯽ ﺗﺎر و ﺳﮫ ﺗﺎر ،ﻣوﺳﯾﻘﯽﺷﻧﺎس،
آھﻧﮕﺳﺎز ،و ﻣرﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧدﻣﺎت ارزﻧدهاش ﺑﮫ دﻧﯾﺎی ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت – ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺑرﻧدﮔﺎن ﺟواﯾز ﻣوﺳﯾﻘﯽ آﻗﺎﺧﺎن اﻋﻼم ﺷدهاﻧد ۳۱ .ﻣﺎرس ،طﯽ ﻣراﺳﻣﯽ در ﻟﯾﺳﺑون ﭘرﺗﻐﺎل اﯾن ﺟواﯾز ﺑﺎ ﺣﺿور
آﻗﺎﺧﺎن اھدا ﻣﯽﺷود.
ﻣﺣﻣدرﺿﺎ ﺷﺟرﯾﺎن ﺟﺎﯾزهی ﭘﺎﺗرون را اﺧذ ﮐرده ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧظر ﺣﺎﻣﯽ اﯾن ﺟواﯾز،
آﻗﺎﺧﺎن ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﮭم دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣﺣﻣدرﺿﺎ ﺷﺟرﯾﺎن ،ﺧواﻧﻧدهای ﺑﺎ ﻗدرت و
ﻣﮭﺎرت ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﮐﮫ وﯾژﮔﯽھﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﯾﮏ اﺳﺗﺎد ﺳﻧﺗﯽ را دارا
اﺳت ،ﺳﺎل  ۱۹۴۰در ﻣﺷﮭد ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣد و در ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﯾﺎدﮔﯾری ﺗﻼوت ﻗرآن
را از ﭘدرش را ﺷروع ﮐرد .در  ۱۲ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫی ردﯾفھﺎی ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺳﻧﺗﯽ
اﯾراﻧﯽ ﭘرداﺧت و ھﻣزﻣﺎن ﺑرای درک ﻋﻣﯾﻖﺗر ،ﻣﺟﻣوﻋﮫ آھﻧﮓھﺎی ﺳﻧﺗﯽ
ﻧواﺧﺗن ﺳﻧﺗور را ﻧﯾز ﻓراﮔرﻓت.
اﺳﺗﺎد ﺷﺟرﯾﺎن ﺣرﻓﮫی ﺧواﻧﻧدﮔﯽ را از ﺳﺎل  ۱۹۵۹در رادﯾو ﺧراﺳﺎن آﻏﺎز ﮐرد
و ﺑﺎ ﺳﺑﮏ آواز ﻣﺗﻣﺎﯾز ﺧود ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﺑزرگ ﻧﺳلھﺎی ﻗﺑل ﺑﮫ وﯾژه
ﻗﻣر ،اﻗﺑﺎل ﺳﻠطﺎن ،طﺎھرزاده و اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﮭرﺗﺎش ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،در دھﮫی
 ۱۹۶۰ﺑﮫ اوج رﺳﯾد .اﺳﺗﺎد ﺷﺟرﯾﺎن از اﯾن اﺳﺎﺗﯾد درک ﻋﻣﯾﻘﯽ از آواز ،ﯾﺎ ﺳﺑﮏ
ﺳﻧﺗﯽ آواز ﻧﺎﻣﺣدود در ﺣﺎﻟتھﺎی آھﻧﮕﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻧﺗﯽ دﺳﺗﮕﺎه ﺑﮫ دﺳت آورد ﮐﮫ
در ﮐﻧﺎر داﻧش ﮔﺳﺗرده از ﺷﻌر ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﺧﺻﮫی او ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .اﺳﺗﺎد
ﺷﺟرﯾﺎن ھﻧرﻣﻧدی ﭘرﮐﺎر ﺑوده  ،و در داﻧﺷﮑده ھﻧرھﺎی زﯾﺑﺎی ﺗﮭران ﺗدرﯾس
ﻣﯽﮐﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﺧوﺷﻧوﯾس ﻗﮭﺎر اﺳت و ﮐﺎرھﺎی ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎری اﻧﺟﺎم داده اﺳت از ﺟﻣﻠﮫ ﺑرﮔزاری ﯾﮏ ﮐﻧﺳرت
ﺧﯾرﯾﮫ و ﭘروژهای ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣردم ﺷﮭر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑم در ﺟﻧوب اﯾران ﮐﮫ ﺳﺎل  ۲۰۰۳ﺗوﺳط زﻟزﻟﮫای ﻣﮭﯾب آﺳﯾب دﯾد.
اﺳﺗﺎد ﺷﺟرﯾﺎن ﺟواﯾز ﺑﯾﺷﻣﺎری در اﯾران و ﺧﺎرج از آن ﺑرﻧده ﺷده اﺳت از ﺟﻣﻠﮫ ﻣدال ﻣﻠﯽ ﺷواﻟﯾﮫ ھﻧر ﻓراﻧﺳﮫ و ﻣدال
ﭘﯾﮑﺎﺳوی ﯾوﻧﺳﮑو .او اﻟﮕوﯾﯽ از ﻣﺎﻣورﯾت ﺟواﯾز ﻣوﺳﯾﻘﯽ آﻗﺎﺧﺎن ﺑرای ﺗﺿﻣﯾن ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﯾراث ﻣوﺳﯾﻘﯽ در
ﻋﯾن ﻣﺷﺎرﮐت در اﺣﯾﺎ و ﺗﺟدﯾد آن اﺳت.
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دارﯾوش طﻼﯾﯽ ﺟﺎﯾزه ﻣوﺳﯾﻘﯽ آﻗﺎﺧﺎن را در ردهی
"ﻣﺷﺎرﮐتھﺎی ﻣﺳﺗﻣر در ﻣوﺳﯾﻘﯽ" ﮐﺳب ﮐرده اﺳت .او ﮐﮫ
ﻣﺗوﻟد ﺳﺎل  ۱۹۵۳اﺳت ،ﻣطﺎﻟﻌﮫی ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺳﻧﺗﯽ ﭘﺎرﺳﯽ را ﺑﺎ
اﺳﺎﺗﯾد ردﯾف ،ﻣﺟﻣوﻋﮫی اﺳﺗﺎﻧداردی از ﻣدلھﺎی آھﻧﮕﯾن ﮐﮫ
ھﺳﺗﮫی دﺳﺗﮕﺎه ﺳﻧﺗﯽ ﭘﺎرﺳﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد ،آﻏﺎز ﮐرد.
ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻣوﺳﯾﻘﯽ رﺳﻣﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﺑﯾش از ﯾﮏ دھﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫی
ﺗﺎر ﻧزد اﺳﺗﺎد ﻣوﺳﯾﻘﯾدان ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﺷﮭﻧﺎزی آﻏﺎز ﮐرد و ﺳﭘس
ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﯾری از دﯾﮕر ﻣوﺳﯾﻘﯾداﻧﺎن ﻧﺎﻣداری ﻣﺎﻧﻧد ﻧورﻋﻠﯽ ﺑروﻣﻧد
و ﻋﺑدﷲ دواﻣﯽ اداﻣﮫ داد .اﮔرﭼﮫ ﺳﺑﮏ ﺷﺧﺻﯽ او در ھﺳﺗﮫی
ﺧود ﺳﻧﺗﯽ اﺳت ،ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﺳﯾﻘﯾداﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎدر اﺳت ﺗﺎر را در
ﺑﺎزهای از ﺳﺑﮏھﺎ از ﻗدﯾﻣﯽﺗرﯾن آھﻧﮓھﺎی ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺳﻧﺗﯽ
ﭘﺎرﺳﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺟدﯾدﺗرﯾن اﺟراھﺎی ﻣدرن ﺑﻧوازد و آن را ارﺗﻘﺎ
دھد .ھﻣﭼﻧﯾن از طرﯾﻖ ھﻣﮑﺎریھﺎی ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﯾﺷل ﭘورﺗﺎل ﻣوﺳﯾﻘﯾدان ﻓراﻧﺳوی ﺳﺑﮏ ﺟﺎز ،ﮐوﺷﺎل داس ﻣوﺳﯾﻘﯾدان
ﺳﻧﺗﯽ ھﻧد ،ﻣورﯾس ﺑژارت طراح رﻗص و ﮐﺎرﮔردان اﭘرای ﻓراﻧﺳوی-ﺳوﺋﯾﺳﯽ و ﮐﺎروﻟﯾن ﮐﺎرﻟﺳون ﺷﺎﻋر و طراح رﻗص
ﻓراﻧﺳوی-آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ،ژاﻧرھﺎ و ﮐﺎرﺑردھﺎی ﺟدﯾدی را آزﻣوده اﺳت .طﻼﯾﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧوﯾﺳﻧده و ﻣرﺑﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده در ﺳطﺢ
ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت ﮐﮫ در داﻧﺷﮕﺎهھﺎی ﺗﮭران ،ﺳورﺑن و داﻧﺷﮕﺎه واﺷﻧﮕﺗن در ﺳﯾﺎﺗل ﺗدرﯾس ﻣﯽﮐﻧد.

ﺟواﯾز ﻣوﺳﯾﻘﯽ آﻗﺎﺧﺎن در ﺑﻧﯾﺎد ﮔﺎﻟوﺳت ﮔﻠﺑﻧﮑﯾﺎن ) ۳۱-۲۹ﻣﺎرس( ﻣﺟﻣوﻋﮫای از اﺳﺗﻌدادھﺎی ﺑرﺗر ﻣوﺳﯾﻘﯽ دﻧﯾﺎ را از
ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﮔرد ھم ﻣﯽآورد ،و ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت ﺧﻼﻗﯾت ،اﺳﺗﻌداد و ﻧوآوری در ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺟواﻣﻊ ﺳراﺳر دﻧﯾﺎ ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
ﻧﻘش ﭼﺷﻣﮕﯾری در آنھﺎ دارﻧد ،ﺗوﺳط آﻗﺎﺧﺎن ﺗﺎﺳﯾس ﺷده اﺳت .ﺑرﻧدﮔﺎن ﺟواﯾز ﻣوﺳﯾﻘﯽ آﻗﺎﺧﺎن ﺟﻣﻌﺎ ﺑودﺟﮫای ﺑﮫ ارزش
 ۵۰۰،۰۰۰دﻻر و ﻓرﺻتھﺎﯾﯽ ﺑرای ﭘﯾﺷرﻓت ﺣرﻓﮫای را درﯾﺎﻓت ﺧواھﻧد ﮐرد.
اﯾن ﻓرﺻتھﺎ ﺷﺎﻣل ﮐﻣﯾﺗﮫھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺧﻠﻖ آﺛﺎر ﺟدﯾد ،ﻗراردادھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺿﺑط و ﻣدﯾرﯾت ھﻧرﻣﻧد ،ﺣﻣﺎﯾت از طرحھﺎی
آﻣوزﺷﯽ آزﻣﺎﯾﺷﯽ ،و ﻣﺷﺎورهھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺑرای ﭘروژهھﺎی ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﻧﮕﮭداری ،و ﺗوزﯾﻊ ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﺳت.
دو ﮐﻧﺳرت در ﭘﺎﯾﺎن ھﻔﺗﮫ اﯾن ﻓﺳﺗﯾوال ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷود .ﻋﺻر ﺟﻣﻌﮫ  ۲۹ﻣﺎرس ،ارﮐﺳﺗر ﮔﻠﺑﻧﮑﯾﺎن ﺑﺎ رھﺑری اﺳﺗﺎد ﭘدرو
ﻧِ ِوس ،آﺛﺎر ﺟدﯾدی را اﺟرا ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﺗوﺳط اﺳﺎﺗﯾد ﻣوﺳﯾﻘﯾدان اﻧﺟﻣن ﻣوﺳﯾﻘﯽ آﻗﺎﺧﺎن از ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن ،ﺳورﯾﮫ ،و
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷدهاﻧد .اﯾن آﺛﺎر زﻧده ﮐﮫ ﺗوﺳط آھﻧﮕﺳﺎز ﺷﮭﯾر ازﺑﮑﺳﺗﺎﻧﯽ دﯾﻣﯾﺗری ﯾﺎﻧوف ﯾﺎﻧوﻓﺳﮑﯽ ﺑرای ارﮐﺳﺗر ﺗﻧظﯾم
ﺷدهاﻧد ،ھﻧرﻣﻧدان ﺧوشذوق اﻓﻐﺎن را در رﺑﺎب ،ھﻧرﻣﻧدان ﺗﺎﺟﯾﮏ را در دوﺗﺎر ،ھﻧرﻣﻧدان ازﺑﮏ را در داﯾره ،و ھﻧرﻣﻧدان
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ را در ﻗﺎﻧون و داﮐﻼر ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽﮔذارد.
روز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ  ۳۱ﻣﺎرس ﮐﻧﺳرﺗﯽ ﻣﺗﺷﮑل از اﺟراھﺎی ﮐوﺗﺎه ﺗوﺳط ﺑرﻧدﮔﺎن ﺟواﯾز ﻣوﺳﯾﻘﯽ آﻗﺎﺧﺎن  ۲۰۱۹ﭘﯾش از
ﻣراﺳم اھدای ﺟواﯾز ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷود .در روز ﺷﻧﺑﮫ  ۳۰ﻣﺎرس ھﯾﺋت داوران از ﺑﯾن  ۱۴ﻓﯾﻧﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﺿﺎر
ﺑﮫ اﺟرا ﻣﯽﭘردازﻧد ،ﺑرﻧدهای را ﻧﯾز در ﺑﺧش اﺟرا اﻧﺗﺧﺎب ﺧواھد ﮐرد.
ﺑرای ﺳواﻻت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧﺑرﮔزاری ،ﻟطﻔﺎ ً در ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷﯾد ﺑﺎ:
ﺳم ﭘﯾﮑﻧز Sam Pickens
info@akdn.org
ﺗوﺟﮫ:
ﺟواﯾز ﻣوﺳﯾﻘﯽ آﻗﺎﺧﺎن ) (AKMAاز دل ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ آﻗﺎﺧﺎن ) (AKMIظﺎھر ﺷد ،ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ ﻣوﺳﯾﻘﯽ و
ھﻧر ﺑﺎ اﺟرا ،ﺗوﺳﻌﮫ ،ﻣﺷﺎوره و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺗوﻟﯾدی ھﻧری ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﻣوﺳﯾﻘﯾداﻧﺎن ﺑﺎاﺳﺗﻌداد
و ﻣرﺑﯾﺎن ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﺟرا ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻔظ ،اﻧﺗﻘﺎل ،و ﺗوﺳﻌﮫی ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯾراث ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺧود در اﺷﮑﺎل ﻣدرن ﺗﻼش
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ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ آﻗﺎﺧﺎن ﮐﺎر ﺧود را در ﻣرﮐز آﺳﯾﺎ آﻏﺎز ﮐرد و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺗوﺳﻌﮫای ﻓرھﻧﮕﯽ ﺧود
را ﺑرای در ﺑر ﮔرﻓﺗن ﺟواﻣﻊ ھﻧری و ﻣﺧﺎطﺑﺎن در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ،ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ و ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ ﮔﺳﺗرش داد.
اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺣﯾﺎی ﻣﯾراث ﻓرھﻧﮕﯽ را ھم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻧﺑﻊ اﻣرار ﻣﻌﺎش ﻣوﺳﯾﻘﯾداﻧﺎن و ھم ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺳﯾﻠﮫای ﺑرای ﺗﻘوﯾت
ﺟﻣﻊﮔراﯾﯽ در ﻣﻠتھﺎﯾﯽ ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﺣدودﯾتھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﮐﺷﯾده ﻣﯽﺷوﻧد.
ﭘروژهھﺎی آن ﺷﺎﻣل اﻧﺗﺷﺎر ﯾﮏ ﮐﺗﺎب ﺟﺎﻣﻊ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣوﺳﯾﻘﯽ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی )اﻧﺗﺷﺎرات داﻧﺷﮕﺎه اﯾﻧدﯾﺎﻧﺎ ،(۲۰۱۶ ،ﯾﮏ
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻧﺗﺧب دیویدی  ۱۰ﻋددی ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣوﺳﯾﻘﯽ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ،ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﺷرﮐت ﺿﺑط اﺳﻣﯾﺗﺳوﻧﯾن ﻓوﮐوﯾز
) ،(Smithsonian Folkwaysﯾﮏ اﺟرای ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﮫ ھﻣﮑﺎریھﺎی ﺷرق-ﺷرق و ﺷرق-ﻏرب را
ﺗﻘوﯾت ﻣﯽﮐﻧد ،و ﺷﺑﮑﮫای از ﺳﺑﮏھﺎ و ﻣراﮐز ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻣواد درﺳﯽ ﻧوآوراﻧﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ را در ﻣﻧﺎطﻖ
اﺟرای اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽدھد.
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