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شد مخان اعال جوایز موس��ق آقا  2022 گان سالرند فهرست ب  
 

  رشد و  پا�داری    ، که توام با ز�ستمح�ط  اجتما� و    هایشان در عرصه   معا� های  فعال�ت   ه خاطر برندگان جوایز ب

 بودە است، مستحق جایزە شناخته شدە اند. های موس��ق سنت 

  

برنامه  . شد  اعالمان  خا آق  جوایز موس��ق  2022سال  برندگان فهرست  امروز    -   2022  ا�ت��ر  6 مؤرخ   ، سوئ�س، شهر ژنیوا 

ت آقا واال توسط    2018در سال  که    سه سالهجوایز  اعطای   ، ن��د و �ما�ه گذاری  از ابتکار ،  شدە استگذاری  بن�انان  خح�ض

. برندگان جوایز  نما�د قدردایض � دارند،    رنگ پر   نقش جهان که مسلمانان در آن    مختلف   موس��ق در جوامع  عرصۀ استثنایی در  

 در جوایزی به ارزش،  به عمل آمدە اند   و�ژەهای  آنهایی که از ا�شان تذکر و  
�
کا از  و  سه�م خواهند بود    دالر   500000  مش�ق

بر   هایفرصت  آثار    کردن   برای خلق  یه��نه شامل    �اد شدەی  ها . فرصتبرخوردار خواهند شد   مسل�  رشد ای  مناسب 

مندان، حما�ت از  ثبت جد�د، قراردادهای  ، و   ابتکارات  و مدی��ت ه�ض برای    و رهنمودی های تخن�� مشورە آموز�ش آزما��ش

 . باشند ، � موس��ق   ��ش و  راست، حآرش�ف های پروژە 

 

ض امام موروی� مسلمانان اسماع�ل   خان، چهل و آقا    باور این    بازتاب دهندۀ در واقع  خان  ا جوایز موس��ق آق که    بودە  �هنهمنی

   هستۀبه عنوان �ک    موس��ق   دارد کهاذغان � 
گ

  زند احساس    به ن��ۀ خود و    تواند کردە �نقش ا�فا    فرهن�
گ

و حفظ    اجتما��

اث   ض    دارد، �   زندە نگهرا  ه��ت و م�ی ومند های  روش با استفادە از    زمانو در عنی   های مختلف منظر  س �   دارایافراد  به    ن�ی

 رس�د 
گ

 نما�د. � �

 

برجسته از    ان نامزد  ی ب�ش�ق تا از تعداد    ن�ت �شان دادند حسن   ،جوایز ژوری اعطای  ، هیئت  جوایز   برندگان   نامزدی   پروسه در  

  مختلف  های  حوزە 
گ

، البته در �ک مقطع زمایض  نمایند ، حما�ت  کرد احتوا �ان را  نامزد  400نزد�ک به    کهجغراف�ایی و فرهن�

در  گونه دوامدار بهدر حا� که  جوایز، از برندگان    شماری ز�ادی . وجود دارد نوازندگان و م���ان موس��ق   رای ن�از فوری ب که 

اث موس��ق    پا�داری و رشد  وی ، از  کنند نقش ا�فا � م�ی اجتما�    هایعرصه در     مردمآ�ا�  بلند بردن سطحموس��ق برای    ن�ی

 ند. آور به عمل �ز�ست استفادە ط  مح�و 

 

رو�دادهای  �ژە و  مراسم و   �   2022ا�ت��ر    31  –  29از تار�ــــخ  خان  برندگان جوایز موس��ق آقا برنامه اعطای جوایز برای  

  عمان  کشور سلطنیق مسقط،    به آن در شهر   مرتبط
�
کا  . راە اندازی خواهد شد   ،خانمعماری آقا   برنامه اعطای جوایز با  ، مش�ق
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 : قرار ذ�ل اند  2022خان  برندگان جوایز موس��ق آقا 

 

 برندگان 

 

ن ( •  ) وستان هندکشور ذا�ر حسنی

  برجسته  قدردایض از الگوی    و �ک عمر دستاورد    به مناسبتجایزە و�ژە  
گ

ض درخشان  نوازند�  که  بنی
گ

از    توا�سته استفرهن�

  چشمگ�ی گونه  به نوازی را  ه�ض طبله فل�،  های  ها و آهنگ ها، ضبط رهنمود ،  ها کن�ت   ،ی ه�ض ب�شمار  های  همکاری   ط��ق

 . رونق بخشد  در کشور هندوستان و �تا� جهانمالحظه 

 

 ا�) مفل بوکوم (آ  •

مح� ترک�ب    آالت موس��ق گیتار آ�وست�ک را با  خود  موس��ق    در ما� که  در کشور  اهل ن�افونکه،    نواز گیتار و    آوازخوان

 بازتاب دهد. ،  سنیق و   جذاب�ق  سبکا �ک " را بdesert blues "معروف به  آواز تا  نما�د،�

  

ن خان النگا ( •  ) هندوستانآسنی

راجستان، که مجموعه شعرهای صوف�انه را با    یموروی� النگا  دودمان، آهنگساز و فعال اجتما� از  آوازخوان،  نواز سارنگ 

 کند. اجرا �  ای جد�د هکمپوز های سنیق و  م�لودی 

 

ن مینت ا�� وارا�این ( •  �تان�ا) مور کومبنی

  �ک سبک های مور�تان�ایی را به  ، که موس��ق گ��وت �ا مور�تان  ترارزا، در جنوب غرب  اهل  )نوازنواز (چنگ آردین آواز خوان و  

ض دل    سنیق اجرا � کند.  انگ�ی

  

 افغا�ستان) دوزی (س داود خان  •

 . ا�فا نمودە است انکار ناپذیر نقش در �ا� جهان  موس��ق افغایض  ��ش و  رشد ،  پا�داریکه در   ،افغان برجسته  نواز ر�اب 

 

�ااندون(پین کاندرا ر�ین  • ن  ) �ی

�ایی   مریب و    آوازخوان،  نواز بداهه  آهنگساز،   ض های    های فراوان او در عرصۀاندوخته که    اندون�ی �ایی سنیق    اجرایی ه�ض ض   و   اندون�ی

  . برخوردار است فراواناز شهرت در �ا� جهان وی  خلق آثار جد�د 

 ب��تان�ا) سوم�ک داتا ( •

ون�کستایض با موس��ق پاپ،  و موس��ق کالس�ک هندعرصۀ    در که  نواز  سارود  موس��ق فل� آموزش های الزم فرا  و    ا را�، ال��ق

ات  ، م اهم در مورد مسائل اجتما�  سطح آ�ا� مردم را    تا   گرفته است،   بلند    روایض   صحت، پناهندگان و  اقل�م جمله تغی�ی

د   . ب�ب
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ن عبدهللا ( •  تانزان�ا) �حیی حسنی

  ۱۲۶  از م�اناح�� و  که به ز�ان سو   ، انزان�ا کشور تدارالسالم،    اهل  ک��مو قاری قرآن   عرفایض های و آهنگساز ترانه   آوازخوان

 . �ا�د سازد و آنرا �های د�گر آهنگ � عدە ز�ان به �ک مح� تانزان�ا های    ز�ان

 

ن شاە حسیین  �اس •  ایران) (منی

را در موس��ق   موس��ق   آلۀاین  صدای ، خود  خالقانهها و بداهه نوازی های تصن�ف  از ط��ق که   ،عود  و پ�شتاز استاد جوان 

 . ایرایض زندە نگهداشته است

 

 پا�ستان) ( زرڅانګه •

ی دراز   پابندی   به خاطر پا�ستان، که  ، کشور  اهل خی�ب پختونخوا   آوازخوان قبا�ل  موس��ق سنیق    ۀ ش در عرصمد�و کار ه�ض

 شود. فول�لور �شتو شناخته � �شتون، به عنوان مل�ه 

 

 های و�ژەتذکر 

 

 ) هندوستاندلشاد خان ( •

ش بخش�دە  گس  فل�در موس��ق  را  �سل دهم از دودمان موروی� راجستان که ز�ان سارنگ    نواز سارنگ  های  و از ط��ق پروژە �ق

 خالقانه  م�انمشارکیق 
گ

 . خدمات قابل مالحظه انجام دادە است  ،فرهن�

 

 ایران) گلشن (  ا�سامبل •

  باالیها تمرکز و�ژۀ آن و   کنند �ت � فعال  م���انو به عنوان  نمودە معا� اجرا   آواز که موس��ق سنیق ایرایض را با   بانویچهار  

ان و    �شانتقال سنت موس��ق خ�   . باشد �  زنانبه دخ�ق

 پا�ستان)  ساین ظهور (  •

های مح�، که  ها و جشنوارە اشعار صوف�انه در ز�ارتگاە   های عرفایض و ە �ود  وقف که تمام عمر خ��ش را  نوازندە پنجایب  

 . ، نمودە استباشد � همراە مستانه    رقصبا   معمو�ً 

 ایران)  ( س�د محمد موسوی و ماهور  ا�ستیتوت •

، نقش قابل مالحظه  موس��ق و موس��ق شنا� ایران  رشد فرهنگ و ه�ض ماهور که در    مدت ا�ستیتوتدراز   رئ�سو    گذار بن�ان

   . ا�فا نمودە است

�ا) آ ف� و بورام (�ذول� • ن  جه، اندون�ی

از ط��ق  که جامعه   جهن��آ  های�ودە های  سنت   ابقای ا�سازی را در م�ان جوانان  ب  اش�ق سنیق  �ک گروە    که  رامو در 

 . تق��ت بخش�دە استشدە است،   ا�جاد توسط زول��ف� نوازی بودە و  طبل و خوایض آواز 
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ی،  خانجوایز موس��ق آقا اعطای    ژوریهیئت  همچنان،   در    ارزشمند خدمات  را به عنوان برندە جایزە و�ژە    مسلم ال�ث�ی

اث موس��ق    راستای حفظ ی، مجری و آهنگساز اهل  نمود عمان معر�ض  کشور  م�ی ، مدیر ه�ض ی، محقق موس��ق . آقای ال�ث�ی

، نقش قابل مالحظه ا�فا  موس��ق عمان  پخش جمع آوری، مستندسازی، حفظ و  عرصۀ  در    عمان  کشور سلطنیق مسقط،  

 ە است. نمود
 

س �  ا اینجدر جوایز برندگان  مکملبیوگرا�ض   باشد قابل دس�ق

 

مندانمتشکل از شش  ،دوش داشتجوایز را به برندگان  مسوول�ت گ��نش که    ژوری اعطای جوایزهیئت   برجسته    تن ه�ض

 بنت محمد  ش�خه هاال  جاللتماب  بودند: ام��کا  ، ترک�ه، تو�س و ا�االت متحدە وستانآذر�ا�جان، بح��ن، هندهای کشور از  

ض ع�   یوسف.  ظفر ن و  جا زادە، دی��ا بهات�ا، راشل ک��ر، یوردال توکآل خل�فه، فرنگ�ی
 

س �  ا ینجادر  ژوریاعضای هیئت  مکملبیوگرا�ض   باشد قابل دس�ق
 

برای  خان  های صندوق آقا عبارت از بخ�ش از تالش،  شودن مدی��ت �خا آقا   که توسط برنامه موس��ق   ن،خا جوایز موس��ق آقا 

ی  ر  ۀکمیت  توسط �ک  بودە و   فرهنگ ت آقا به ر�است  ه�ب ن آقا و برادرش    خاناعل�ح�ن ی  خانشاهزادە امنی شود. سایر �  ره�ب

ی  اعضای کمیته ر ی و اجرا  رئ�س جول�ارد، و    مکتب،  ناظم متقاعد، مشاور و�ژە،  آرا گوزل�م�ان:  قرار ذ�ل انده�ب جشنوارە    ئ�هه�ض

رئ�س هیئت امنای دا�شگاە    ، ل�ها شمش قاسم    ،، دا�شگاە م� ب�کنهاوسمتقاعد   پروف�سور،  سل�مه هاش�موس��ق اوجای.  

ض ، متقاعدته�ه کنندە  ،م�ل�لو جوزف    )،UCA(  آس�ای مرکزی اجالس    رئ�س،  � جاناتان م�لز )،BAM(  ، آ�اد� موس��ق بروکلنی

ض   المل� بنی
گ

 اسال� دور�س دوک. های در بن�اد ه�ض  )Building Bridges(برنامه  رئ�س، رحمان ز�باادینبورگ و  فرهن�
 

ی ر  ۀاعضای کمیت مکملبیوگرا�ض  س �  اینجا  در ه�ب  باشد قابل دس�ق
 

:  هایپرسش  برای  مطبوعایق

 
�
 های ذ�ل به تماس ش��د: ا�م�ل آدرس  با لطفا

akma@akdn.org 

semin.abdulla@akdn.org 

 

   های رس�: هشتگ

#AKMA2022 #AgaKhanMusic #AgaKhanMusicAwards #AKMA #AgaKhanTrustForCulture #AKDN 
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