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به نام نغمهسرای هستی
به وسعت واژه تا کرانههای تکلم
آن دل که پریشان شود از ناله بلبل
بر دامنش آویز که با وی خبری هست
عرفیشیرازی
اگــر شــعر از زمیــن بــه آســمان رســید ،موســیقی از آســمان بــه زمیــن آمــد .موســیقی
بــرای اهــل مشــرق ،هــم راه اســت و هــم منــزل .موســیقی چــون عصــای کلمــات،
ـل هــر عبارتــی به آن ســوی ســاحل میبــرد؛ خاصــه بــرای مــا ایرانیان
خاموشــان را از نیـ ِ
ـردن حیــات خــود برگزیدهایــم.
کـ
ـد
رفتارمنـ
ـرای
کــه موســیقی را بـ
ِ
همیــن گزینــش بــرای مــا انگیــزهای شــد تــا خالفآمــدِ روزگار ،بگوییــم در ایــن دیــار،
برپاخاســتن دشــوار نیســت ،پایــداری مهــم اســت .چهارمیــن ســال پایــداری وظیفهای
بــه نــام «موســیقی مــا» همیــن ســاعت اســت کــه َحـ ِّول حالنــا !...موســیقی مــا صرفـ ًا
ـب خِ رد و ســنت و
موســیقی نیســت ،مضمونــی هارمونیــک نیســت ،بلکــه هزارویــک شـ ِ
فرهنــگ مــا ایرانیــان اســت.
موســیقی یعنی حافظــه تاریخــی مردم مــا ،چــه در بــزم و چــه در رزم ،چــه در شــوق و چه
انــدوه ،چــه مــرگ و چــه زندگــی .ایــن موســیقی اســت کــه کلمــات را بــرای پایــداری در
عشــق کــوک میکنــد؛ کوکــی کــه بــاردار همــه کرانههــای تاریــخ و تمــدن ایرانزمیــن
ماســت.
ـبب روشــن بــه جهانیــان
ـبب ایــن صبــح و شــام را بــا سـ ِ
مــا میخواهیــم شــادمانی بیسـ ِ
بنماییــم؛ حتمـ ًا در حد تــوان و ُوســع خویش ،آن هم دســت بــر زانــوی خویش ...خاســتن!
چهــار ســال پایــداری در راه پنــدار تغــزل و تکلــم و آوای نور.
ـب جلیــل کــه جهــان بــرای شــنیدن نــام بــزرگان مــا گــوش مهیا کــرده اســت،
تــا امشـ ِ
مــا بــر ایــن باوریــم کــه بســیارا در ایــن بــوم و ب َـ ِر باالبلنــد بــه زاویــه رفتــه و خامــوش به
حاشــیه نشســتهاند و موســم آن رســیده کــه راز امیــد و آزادی و عشــق را بــر مــا کنیــم.
ـتادان اســتواری کــه مــا هــم پایــداری را از آنهــا آموختهایــم .او
ادای دیــن نســبت بــه اسـ
ِ
کــه میتوانــد اســتوار عمــل کنــد ،بایــد از خاموشــی و حصـ ِر هارمونــی بــه درآیــد ،آزاد؛
و قــدرش دانســتهتر گــردد.
ـام امشــب ،به شــادمانی از
«موســیقی مــا» در چهارمین ســپیدهدم خــود و در آغــازگا ِه شـ ِ
ـحرزادگان آینــده بداننــد کــه موســیقی از آســمان به زمیــن آمد
شــما نــام میبــرد تــا سـ
ِ
تــا هــم راه باشــد و هــم منــزل.
و مــا« ،موســیقی مــا» آمــده اســت تــا ایــن میــراث کهــن فرهنگــی را ،راه بــه راه و منــزل
دادگان بــه ایــن هنــر ،حفــظ نمایــد .بــه
ـان همــه دل
ِ
بــه منــزل و ســینه بــه ســینه در جـ ِ
وســعت ایرانزمیــن بــزرگ!
شاهرختویسرکانی
دبیرستادبرگزاریچهارمینجشنساالنهموسیقیما

از چه کسانی در «جشن
موسیقیما»تقدیر
میشود؟ نامزدها و برندههای
اینمراسمچهکسانیهستند
وچگونهانتخابمیشوند؟
«موســیقی مــا» هرســاله بــا تکیــه بــر جلســات
متعــدد مشــورتی بــا جمعــی از دســتاندرکاران
زبــده موســیقی ،دو یــا ســه تــن از پیشکســوتان
اثرگــذار تاریــخ موســیقی ایــران را گلچیــن کرده
و در جشــن خــود بــا ســاخت و پخــش مســتندی
کوتــاه از زندگی ایــن بزرگــواران و اهــدای تندیس
و لــوح یادبــود ،از یــک عمــر فعالیــت هنــری آنها
تقدیــر میکنــد .همچنیــن برگزیدگان موســیقی
ســال گذشــته نیــز -کــه در جریــان نظرســنجی
بــزرگ «موســیقی مــا» انتخــاب شــدهاند -در
ایــن مراســم معرفــی شــده و از آنهــا قدردانــی به
عمــل میآیــد.

جشــن ســاالنه موســیقی ما»«
و ایــده برگــزاری آن از کجــا آمــده و
چــه اهدافــی را دنبــال میکنــد؟
هرســاله مراســمهای متعــددی تحــت عنــوان
«( »Annual Music Awardsجوایــز ســاالنه
موســیقی) در سراســر دنیــا برگــزار میشــود
کــه در آنهــا ،آثــار و هنرمنــدان موســیقی
ســال گذشــته بررســی شــده و در نهایــت،
برگزیــدگان بــا اهــدای جوایــزی تحســین
میشــوند .شــاخصترین ایــن مراســم در
ســینما «اســکار»« ،فســتیوال کــن»« ،فســتیوال
ونیــز»« ،بَفتــا» و ...و در موســیقی «گرمــی»،
«جوایــز ام.تــی.وی» و ...هســتند .در ســینمای
ایــران نیــز مراســمهای زیــادی در ایــن زمینــه
برگــزار میشــود کــه جشــنواره موســیقی
فجــر (در میــان جشــنوارههای دولتــی) و
جشــن دنیــای تصویــر یــا حافــظ (در میــان
جشــنواههای خصوصــی) و همچنیــن جشــن
خانــه ســینما از شــاخصترین آنهــا هســتند.
در موســیقی ایــران امــا برگــزاری چنیــن
مراســمی در بخــش خصوصــی ســابقه نداشــته
و «جشــن ســاالنه موســیقی مــا» اولیــن و تنهــا
نمونــه از ایــن دســت اســت .هــدف اولیــه جشــن
موســیقی مــا نیــز بــا توجــه بــه فرهنــگ غنــی
موســیقی ایرانــی و البتــه محدودیتهایــی کــه
بــرای ایــن هنــر فاخــر در ایــن زمانــه وجــود
دارد ،گردهمایــی و همدلــی اهالــی موســیقی
ایــران بــا هــر ژانــر کاری بــه بهانــه تقدیــر از آثار
شــاخص منتشرشــده در ســال گذشــته اســت.

مکانیزمنظرسنجی
«موسیقی ما»
به چه شکلی است؟
نظرســنجی ســاالنه «موســیقی مــا» هــر ســال در
دو شــاخه مردمــی و کارشناســی برگــزار میشــود
تــا برترینهــای موســیقی ایران در ســال گذشــته
مشــخص شــوند .کلیــه آلبومهــا و تکقطعــات
موســیقی و عوامــل آنهــا کــه در بــازه زمانــی اول
فروردیــن تــا  30اســفند  1395بــا مجوز رســمی از
دفتــر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و
شــماره ثبــت کتابخانه ملی منتشــر شــده باشــند،
در ایــن نظرســنجی شــرکت داده میشــوند.

۴

۵

رأیدهندگاننظرسنجی
موسیقیماچهکسانیهستند؟
در شــاخه مردمی نظرســنجی ســاالنه «موســیقی
مــا» ،کاربــران ســایت و عالقهمنــدان موســیقی
نظــر خــود در مــورد رشــتههای مختلــف
نظرســنجی را اعــام میکننــد .ثبــت بیــش از
 300هــزار رأی کاربــران ثبتنــام شــده در ســایت
در نظرســنجی امســال میتوانــد ابهاماتــی کــه
ممکــن اســت در ایــن زمینــه بــه وجــود آیــد
را برطــرف کنــد .چراکــه طبعــ ًا در یــک جامعــه
آمــاری بــا ایــن گســتردگی ،درصــد خطــا و
تقلبهــای احتمالــی کاهــش مییابــد.
در شــاخه کارشناســی نیــز بــرای بیــش از  300نفر
از کارشناســان و متخصصیــن موســیقی ایــران
دفترچههــای مخصــوص نظرســنجی ارســال
میشــود کــه در آن رشــتههای مختلــف و
گزینههــای آنهــا قــرار دارد تــا مبــادا بــه دلیــل
فراموشــی و ...گزینـهای از قلــم بیفتد .لیســت این
کارشناســان در این بروشــور قید شــده اســت .در
نهایــت ،آرای هنرمنــدان و کارشناســان شــمرده
شــده و در هــر رشــته 5 ،گزین ـهای که بیشــترین
آرا را بــه خــود اختصــاص داده باشــند ،بهعنــوان
نامزدهــای دریافــت تندیــس معرفــی میشــوند.

نظرسنجی یا داوری؟
بدونشــک کمتــر کســی اســت کــه امــکان
شــنیدن کلیــه آثــار منتشرشــده در ســال را
داشــته باشــد و همیــن مســأله ،داوری دقیــق و
موشــکافانه آثــار را دشــوار میســازد .بــه همیــن
دلیــل ،برگزیــدگان نظرســنجی موســیقی مــا
در رشــتههای مختلــف ،لزومــ ًا بهترینهــای
موســیقی در ســال گذشــته نیســتند و همانطور
کــه از عنــوان «نظرســنجی» برمیآیــد ،برآینــد
نظــرات کارشناســان و مــردم در مــورد آثــار

۶

چندنکتهمهم
«موســیقی مــا» کوچکتریــن نقشــی
در انتخــاب نامزدهــا و برندههــای
رشــتههای گوناگــون نــدارد و تنهــا،
مجــری طــرح نظرســنجی اســت.
ِ
همچنیــن بــرای جلوگیــری از شــک و
شــبهاتی در زمینــه صیانــت از آرا و ســامت
نظرســنجی ،آرای مردمــی و کارشناســی در
اختیــار کســانی کــه در ایــن زمینــه ابهاماتــی
دارند ،قرار خواهد گرفت.
برگزیــدگان رشــتههای «ناشــر
برگزیده موســیقی در ســال  »95و
همچنیــن « کنســر تگذ ا ر
برگزیــده ســال  »95توســط
رأیگیــری اعضــای مجمــع صنفی
ناشــران موســیقی و تولیدکننــدگان آثــار
شنیداری انتخاب شدهاند.
از آنجــا کــه انتخــاب نوازنــدگان
برگزیــده ســال ،مســتلزم
بر ر ســی د قیــق عملکــر د
نو ا ز نــد گا ن د ر تما مــی
کنســرتها و آلبومهــا بــوده و
بایــد بــه تفکیــک ،در ســازهای مختلــف
بررســی شــود تــا نتیجــه درســتی بــه همــراه
داشــته باشــد ،ســتاد برگــزاری جشــنهای
ســاالنه موســیقی مــا از ســومین دوره ایــن
مراســم ،در مشــورت بــا اهالــی موســیقی بــه
ایــن جمعبنــدی رســید کــه انتخــاب
نوازنــدگان برگزیــده ســال -بــه روشــی کــه
پیشتــر در ایــن نظرســنجی انجــام میشــد-
روش دقیقــی نیســت و نیازمنــد برگــزاری یــک
فســتیوال جداگانــه در زمینــه نوازندگــی
ســازهای مختلــف اســت .بــه همیــن دلیــل،
طــی مشــورتهای متعــدد ،بنــا شــد در ایــن
مراســم ،هــر ســاله از تعــدادی از نوازنــدگان
پیشکسوت و قدیمی تقدیر به عمل آید.

منتشرشــده بــه انتخــاب و معرفــی برگزیــدگان
منجــر میشــود.
مــردم و کارشناســان موســیقی از میان آثــاری که
در ســال گذشــته شــنیدهاند و نظرشــان را جلــب
کــرده ،برگزیــدگان خــود را مشــخص میکننــد و
لزومــی نــدارد کــه کلیــه آثــار را شــنیده باشــند.
قاعدتــ ًا اگــر عالقــه خاصــی دربــاره اثــر یــا
هنرمنــد خاصــی وجود داشــته باشــد ،حتم ـ ًا این
آثــار بــه گوششــان رســیده اســت.

۷

افشین مقدم (شاعر و ترانهسرا)

درشاخهکارشناسینظرسنجی
«چهارمینجشنساالنهموسیقیما»
بیشاز 220نفرازاساتیدوکارشناسان
موسیقیشرکتکردهاندکهنتیجه
نظراتآنهامنجربهانتخاببرگزیدگان
رشتههایمختلفشدهاست.اسامی
اینبزرگوارانبهترتیبحروفالفبابه
شرح زیراست.

اکبر آزاد (شاعر و ترانهسرا)
امید نعمتی (خواننده و ترانهسرای گروه پالت)
امیر ارجینی (شاعر و ترانهسرا)
امیر بهاری (روزنامهنگار و منتقد موسیقی)
امیر جمالفرد (تنظیمکننده پاپ)
امیر عظیمی (آهنگساز ،تنظیمکننده و نوازنده ویلون)
امیر علیزاده (تنظیمکننده موسیقی پاپ)
امیر یگانه (خواننده ،آهنگساز و ترانهسرای پاپ)
امیرحسین اهللوردی (ناشر و تهیهکننده)
امیرحسین سمیعی (آهنگساز پاپ)
امیرعباس گالب (خواننده پاپ)
امیرعلی بهادری (آهنگساز پاپ)

ابوالفضل صادقینژاد (آهنگساز و نوازنده سنتور)

امین قباد (آهنگساز پاپ)

آتنا اشتیاقی (نوازنده ویلنسل)

اهورا ایمان (شاعر و ترانهسرا)

احسان حقشناس (خواننده پاپ)

آیین مشکاتیان (نوازنده تمبک)

احسان نیزن (نوازنده و آهنگساز)

بابک جهانبخش (خواننده و آهنگساز پاپ)

اُرد انزابیپور (مهندس صدا)

بابک چمنآرا (ناشر و تهیهکننده)

اردوان انزابیپور (خواننده ،آهنگساز و نوازنده)

بابک ریاحیپور (نوازنده باس)

آرش پاکزاد (مهندس صدا)

بابک صفرنژاد (نوازنده هارمونیکا)

آرش سعیدی (نوازنده باس)

بهرام دهقانیار (آهنگساز و نوازنده پیانو)

آرش نصیری (روزنامهنگار و منتقد موسیقی)

بهرخ شورورزی (خواننده موسیقی ایرانی)

آرمان گرشاسبی (خواننده گروه چارتار)

بهروز صفاریان (آهنگساز و تنظیمکننده پاپ)

آرمین قیطاسی (نوازنده فلوت)

بهزاد عبدی (آهنگساز و تنظیمکننده)

آرون حسینی (تنظیمکننده پاپ)

بهنام ابوالقاسم (تنظیمکننده و نوازنده پیانو)

آریا عظیمینژاد (آهنگساز و نوازنده)

بهنام بانی (خواننده پاپ)

آزاد میرزاپور (نوازنده تار)

بهنام کریمی (آهنگساز پاپ)

اشکان آبرون (نوازنده و تنظیمکننده)

پاشا هنجنی (نوازنده نی)

اشکان دباغ (آهنگساز پاپ)

پدرام درخشانی (آهنگساز و نوازنده سنتور)

اشکان کمانگری (خواننده سنتی)

پدرام کشتکار (آهنگساز و تنظیمکننده پاپ)

افشین معصومی (ناشر و تهیهکننده)

پرویز براتی (روزنامهنگار و منتقد موسیقی)

۸

پروین بهمنی (خواننده و پژوهشگر موسیقی)

حمید غالمعلی (خواننده پاپ)

پری ملکی (خواننده و مدرس موسیقی ایرانی)

حمید متبسم (آهنگساز و نوازنده تار و سهتار)

پوریا اخواص (خواننده موسیقی ایرانی)

حمیدرضا صمدی (شاعر و ترانهسرا)

پوریا حیدری (آهنگساز ،خواننده و تنظیمکننده پاپ)

حمیدرضا عاطفی (روزنامهنگار و منتقد موسیقی)

پویا سرایی (آهنگساز و نوازنده سنتی)

حمیدرضا نوربخش (مدیرعامل خانه موسیقی و خواننده

پویا نیکپور (آهنگساز ،تنظیمکننده و نوازنده پیانو)

موسیقی ایرانی)

پیام صالحی (خواننده پاپ)

دارا دارایی (نوازنده /سرپرست گروه داماهی)

پیتر سلیمانیپور (آهنگساز و نوازنده)

داریوش پیرنیاکان (نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی)

پیمان یزدانیان (آهنگساز و نوازنده پیانو)

دامون ششبلوکی (پژوهشگر موسیقی)

تورج شعبانخانی (آهنگساز پاپ)

داود آزاد (آهنگساز ،نوازنده و خواننده موسیقی ایرانی)

تینا جامهگرمی (نوازنده ویلون)

داود گنجهای (نوازنده کمانچه)

جلیل عندلیبی (آهنگساز و نوازنده سنتور)

رازمیک اوحانیان (رهبر گروه ُکر ارکستر سمفونیک تهران)

حامد برادران (آهنگساز و تنظیمکننده پاپ)

رامین بهنا (آهنگساز و نوازنده پیانو)

حامد عسکری (شاعر و ترانهسرا)

رامین صدیقی (ناشر و تهیهکننده)

حامد همایون (خواننده پاپ)

رستاک حالج (آهنگساز ،خواننده و ترانهسرای پاپ)

حجت اشرفزاده (خواننده)

رضا تاجبخش (آهنگساز ،تنظیمکننده و نوازنده پیانو)

حریر شریعتزاده (نوازنده پیانو)

رضا فرهادی (صدابردار)

حسام اینانلو (نوازنده کمانچه)

رضا کولغانی (خواننده گروه داماهی و دارکوب)

حسام گرشاسبی (روزنامهنگار و منتقد موسیقی)

رضا مهدوی (ناشر و تهیهکننده /نوازنده سنتور)

حسامالدین سراج (خواننده موسیقی ایرانی)

رضا یزدانی (خواننده راک)

حسن علیشیری (شاعر و ترانهسرا)

روزبه اسفندارمز (نوازنده و سرپرست گروه پالت)

حسن عمیدی (معاون برنامهریزی و توسعه هنری بنیاد

روزبه بمانی (شاعر و ترانهسرا)

رودکی)

زکریا یوسفی (نوازنده سازهای کوبهای)

حسین توتونچیان (ناشر و تهیهکننده)

زهرا عاملی (شاعر و ترانهسرا)

حسین رضایینیا (نوازنده دف)

زینب مرتضاییفرد (روزنامهنگار و منتقد موسیقی)

حسین سلیمی (روزنامهنگار و منتقد موسیقی)

ساالر عقیلی (خواننده موسیقی ایرانی)

حسین علیشاپور (خواننده موسیقی ایرانی)

سامان احتشامی (آهنگساز و نوازنده پیانو)

حسین غیاثی (شاعر و ترانهسرا)

سامان امامی (تنظیمکننده و نوازنده گیتار)

حمزه یگانه (آهنگساز و نوازنده پیانو و کیبورد)

سامان جلیلی (خواننده پاپ)

حمید اسفندیاری (ناشر و تهیهکننده)

سامان صمیمی (آهنگساز و نوازنده کمانچه)

حمید حامی (خواننده پاپ)

ستار اورکی (آهنگساز)

۹

سحر محمدی (خواننده موسیقی ایرانی)

علی رحیمی (نوازنده سازهای کوبهای)

سعید امیراصالنی (شاعر و ترانهسرا)

علی رهبری (آهنگساز و رهبر ارکستر)

سعید دبیری (شاعر و ترانهسرا)

علی مغازهای (روزنامهنگار و منتقد موسیقی)

سعید زمانی (تنظیمکننده پاپ)

علیرضا افکاری (آهنگساز پاپ)

سعید شهروز (خواننده پاپ)

علیرضا بدیع (شاعر و ترانهسرا)

سعید فرجپوری (آهنگساز و نوازنده کمانچه)

علیرضا شفقینژاد (آهنگساز و رهبر ارکستر)

سمیه قاضیزاده (روزنامهنگار و منتقد موسیقی)

علیرضا میرآقا (نوازنده ترومپت و پرکاشن)

سهراب پاکزاد (آهنگساز و خواننده پاپ)

علیرضا میرعلینقی (منتقد و پژوهشگر موسیقی)

سهند آدم عارف (روزنامهنگار و منتقد موسیقی)

عماد توحیدی (آهنگساز)

سیامک آقایی (آهنگساز و نوازنده سنتور)

غالم علمشاهی (ناشر و تهیهکننده)

سیامک جهانگیری (آهنگساز و نوازنده نی)

غالمرضا صادقی (تنظیمکننده /صدابردار)

سیامک سپهری (نوازنده و سرپرست گروه رستاک)

فرزاد طالبی (مدیرکل دفتر موسیقی)

سیامک عباسی (آهنگساز ،خواننده و ترانهسرای پاپ)

فرزاد مرادی (خواننده و نوازنده گروه رستاک)

سینا جهانآبادی (آهنگساز و نوازنده کمانچه)

فرشاد حسامی (آهنگساز و تنظیمکننده پاپ)

سینا شعبانخانی (خواننده پاپ)

فرشاد رمضانی (آهنگساز ،نوازنده و خواننده راک)

شاهین فرهت (آهنگساز موسیقی کالسیک)

فرشید اعرابی (آهنگساز ،خواننده و نوازنده موسیقی راک)

شهاب اکبری (آهنگساز و تنظیمکننده پاپ)

فرید سعادتمند (آهنگساز پاپ)

شهاب رمضان (آهنگساز و خواننده پاپ)

فریدون خوشنود (آهنگساز پاپ)

شهاب مظفری (آهنگساز و خواننده پاپ)

فیروز ویسانلو (آهنگساز و نوازنده گیتار)

شهرام صارمی (نوازنده کمانچه)

قاسم صرافان (شاعر و ترانهسرا)

صدرالدین حسینخانی (ناشر و تهیهکننده)

کامران رسولزاده (آهنگساز ،خواننده و ترانهسرای پاپ)

صدیق تعریف (خواننده موسیقی ایرانی)

کاوه عابدین (صدابردار /خواننده)

صوفیا نصراللهی (روزنامهنگار و منتقد موسیقی)

کوشان حداد (تنظیمکننده)

طاها پارسا (خواننده ،نوازنده و سرپرست گروه دنگشو)

کیان پورتراب (خواننده و آهنگساز)

عباس سجادی (شاعر و ترانهسرا)

کیوان ساکت (آهنگساز و نوازنده تار و سهتار)

علی اوجی (ناشر و تهیهکننده)

کیوان هنرمند (آهنگساز)

علی بحرینی (شاعر و ترانهسرا)
علی بوستان (نوازنده سهتار)

گروه بُمرانی
گروه دال

علی ثابت (آهنگساز و تنظیمکننده پاپ)

لوریس چکناواریان (آهنگساز و رهبر ارکستر)

علی جعفریپویان (نوازنده ویلون)

مانی جعفرزاده (آهنگساز و منتقد موسیقی)

علی حقشناس (ناشر و کنسرتگذار)

مجید اخشابی (آهنگساز و خواننده پاپ)
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مجید درخشانی (آهنگساز و نوازنده تار)

میثم مروستی (تنظیمکننده و نوازنده ویلون)

مجید طوسی (ناشر و تهیهکننده)

میثم یوسفی (شاعر و ترانهسرا)

محسن رجبپور (ناشر و تهیهکننده)

میدیا فرجنژاد (آهنگساز و نوزانده تار)

محمد علیزاده (خواننده و آهنگساز پاپ)

میالد درخشانی (آهنگساز ،نوازنده و خواننده موسیقی

محمد فالحی (صدابردار و میکسمن)

تلفیقی)

محمد مهدی سیار (شاعر و ترانهسرا)

میالد عمرانلو (سرپرست گروه آوازی تهران)

محمد موسوی (ناشر و تهیهکننده)

میالد کیایی (نوازنده سنتور)

محمدرضا چراغعلی (آهنگساز و تنظیمکننده پاپ)

میالد ماهان (تهیهکننده)

محمدرضا درویشی (آهنگساز و محقق موسیقی نواحی)

میالد محمدی (نوازنده تار)

محمدرضا فروتن (خواننده پاپ)

مینا آتشی (روزنامهنگار و منتقد موسیقی)

محمدعلی بهمنی (شاعر و ترانهسرا)

نادر مشایخی (آهنگساز موسیقی کالسیک)

مریم حیدرزاده (شاعر و ترانهسرا)

ناصر چشمآذر (آهنگساز پاپ)

مزدا انصاری (آهنگساز و نوازنده پیانو)

ندا سیجانی (روزنامهنگار و منتقد موسیقی)

مسعود جهانی (تنظیمکننده پاپ)

نژال پیکانیان (روزنامهنگار و منتقد موسیقی)

مسعود شعاری (آهنگساز و نوازنده سهتار)

نگار خارکن (نوازنده کمانچه)

مسعود همایونی (نوازنده گیتار و تنظیمکننده)

نوید دهقان (آهنگساز و نوازنده کمانچه)

مصباح قمصری (نوازنده ،آهنگساز و تنظیمکننده)

نیلوفر الریپور (شاعر و ترانهسرا)

معین راهبر (تنظیمکننده پاپ)

نیما رمضان (تنظیمکننده و نوازنده گیتار)

منوچهر صهبایی (آهنگساز و رهبر ارکستر)

نیما عالمه (خواننده پاپ)

مهدی ایوبی (شاعر و ترانهسرا)

نیوشا بریمانی (نوازنده کمانچه و سرپرست گروه نوشه)

مهدی سوفالی (تهیهکننده)

نیوشا مزیدآبادی (روزنامهنگار و منتقد موسیقی)

مهدی کرد (تهیهکننده)

هاله سیفیزاده (خواننده موسیقی ایرانی)

مهدی میرزاباقریان (تهیهکننده)

هانا کامکار (خواننده و نوازنده دف)

مهدی وجدانی (مدیر روابط عمومی بنیاد رودکی)

همایون مجدزاده (نوازنده و سرپرست گروه کهت َمیان)

مهدی یراحی (آهنگساز و خواننده پاپ)

همایون نصیری (نوازنده سازهای کوبهای /سرپرست گروه

مهدی یغمایی (آهنگساز و خواننده پاپ)

دارکوب)

مهرداد نصرتی (آهنگساز پاپ)

هوشنگ جاوید (پژوهشگر موسیقی نواحی)

مهرزاد امیرخانی (شاعر و ترانهسرا)

هوشیار خیام (آهنگساز و نوازنده پیانو)

مهیار طریحی (نوازنده سنتور)

هومن غفاری (نوازنده درامز)

مهیار علیزاده (آهنگساز)

هومن نامداری (نوازنده ،آهنگساز و تنظیمکننده)

میثم ابراهیمی (خواننده پاپ)

وحید تاج (خواننده موسیقی ایرانی)
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آلبوم برگزیده موسیقی سنتی ،اصیل و معاصر ایرانی باکالم  -کارشناسی

ازتنهاییگریهمکن
(ساالرعقیلی،ابوالفضل
صادقینژاد،غالمرضا
صادقی،محمدرضایار/
ناشر:ایرانگام)

توکیستی؟

(حمیدمتبسم،
ساالرعقیلی/ناشر:
ایرانگام)

دهتصنیف

خروش

(خوانندگان و
آهنگسازانمختلف
/ناشرموسسهنغم ه
سازآواز)

(مجیددرخشانی،
مجتبیعسکری/
ناشر:موسیقیرها)

سعدیخوانی

(پیمانسلطانی،
آیدینآغداشلو/
ناشر:رهگذرهفت
اقلیم)

طریقعشق

(محمدرضا
شجریان،پرویز
مشکاتیان/ناشر:
ایرانگام)

آلبوم برگزیده موسیقی سنتی ،اصیل و معاصر ایرانی بیکالم  -کارشناسی

از دور تا دیر

(ارژنگ سیفیزاده،
نویدافقه/ناشر:
نشر جوان)

چهارگان

(احسانذبیحیفر،
حامد افشاری،
شیماشاهمحمدی/
ناشر :ماهور)

در سکوت باغ

(جلیلشهناز،
حسنکسایی/
ناشر:نوخسروانی
باربد)

دلربا

(جلیلشهناز،امیرناصر
افتتاح،همایونخرم/
ناشر :آواخورشید)

دلنشین

(جلیلشهناز،امیرناصر
افتتاح،همایونخرم/
ناشر :آواخورشید)

کالژ(مهیار
طریحی/ناشر:
ایرانگام)

آلبوم برگزیده موسیقی سنتی ،اصیل و معاصر ایرانی  -مردمی

ازتنهاییگریهمکن
(ساالرعقیلی،ابوالفضل
صادقینژاد،غالمرضا
صادقی،محمدرضایار/
ناشر:ایرانگام)

در بند تو آزادم
(سیناسرلک،
کوروش گلکار/
ناشر :نشر جوان)

در عشق زنده
باید

(وحیدتاج،مجید
موالنیا/ناشر:
ایرانگام)

طریقعشق

(محمدرضاشجریان،
پرویزمشکاتیان/ناشر:
ایرانگام)
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قافلهساالر
عشق

(ساالرعقیلی،
مازیار شاهی /ناشر:
آوای چکاد)

میهن

(ساالرعقیلی،
محمدجلیل
عندلیبی/ناشر:
ایرانگام)

آلبوم برگزیده موسیقی تلفیقی و تجربی  -کارشناسی

بزمبیجانان

(پدرام درخشانی/
ناشر :نشر جوان)

تمامناتمام

(گروه پالت /ناشر:
نشرنوفه)

ُد ُرصط

(علیقمصری)

رویای بیتکرار گذراردیبهشت
(علیزندوکیلی/
ناشر:رنگینکمان
هنر جوان)

(گروه دال /ناشر:
نشر جوان)

کاهگل

(حمزهیگانه/
ناشر:موسسهباغ
شیرین)

طرح نو

(سهیلنفیسی/
ناشر:نغمهحصار)

آلبوم برگزیده موسیقی تلفیقی و تجربی  -مردمی

تمامناتمام

(گروه پالت /ناشر:
نشرنوفه)

رگ خواب

(همایونشجریان،
سهراب پورناظری ،بردیا
کیارس،آرینکشیشی/
ناشر :ایرانگام)

رویای بیتکرار
(علیزندوکیلی/
ناشر:رنگینکمان
هنر جوان)

گذراردیبهشت

گذشتنورفتن
پیوسته

(گروه دال /ناشر :نشر
جوان)

(گروه بمرانی /ناشر:
نشرنوفه)

طرح نو

(سهیلنفیسی/
ناشر:نغمهحصار)

آلبوم برگزیده موسیقی محلی ،نواحی و آیینی  -کارشناسی

بنفشه

(وحیداسداللهی،
شاُف ،فیروز
جیحون دادا 
یاُف /ناشر :رهگذر
عل 
هفتاقلیم)

خاتون

(حجت اشرفزاده،
محسنجلیلی،سید
محمد ساداتاخوی،
امین شیرازی /ناشر:
حوزه هنری)

صدای طهرون
قدیم4

(مرتضیاحمدی/
ناشر :آواخورشید)

نوایتنبور

(حیدر کاکی /ناشر:
ماهور)

هنرساز

(عاشیقعدالت
باُف/ناشر:
نصی 
ماهور)

آلبوم برگزیده موسیقی کالسیک ،مدرن و ملل  -کارشناسی

اسپکتروم

(علیرضامشایخی/
ناشر :ماهور)

پوئم-سمفونیتختی
(محمدمعتمدی،علی
رهبری ،پوریا خادم /ناشر:
نغمهحصار)

دی ِورتیمِنتو

سه اثر برای پیانو

(احمد پژمان/
ناشر:خانهیهنر
منظومهیخِ َرد)

(مهران روحانی/
ناشر:هرمس)
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کوچههای چوارباخ
(هوشنگکامکار،
ارسالن کامکار /ناشر:
آوای ساز خورشید)

نقش

(گلفامخیام،مونا
مطبوعریاحی/
ناشر:هرمس)

آلبوم برگزیده موسیقی فیلم  -کارشناسی

بادیگارد

(کارن همایونفر)

جنوننو

(منتخبموسیقیفیلم-امین
سخاوتدوست)

رگ خواب

دیروز تا امروز

(گزیدهموسیقیفیلم-امین
هنرمند)

(سهراب پورناظری ،همایون
شجریان)

همه این روزها

(کارن همایونفر)

آلبوم برگزیده موسیقی پاپ  -کارشناسی

آنپالگد

آینهقدی

(مهدی یراحی/
(سیروان خسروی)
ناشر:مجیدعبدی)

امیربیگزند

(محسنچاوشی،
بهروزصفاریان/
ناشر:تصویرگستر
پاسارگاد)

خوشبختیت
آرزومه

(سیامکعباسی/
ناشر :آوای هنر)

دوباره عشق

سیسالگی

(احسان
(حامدهمایون،
سامان امامی /ناشر :خواجهامیری/ناشر:
آوای هنر)
ترانهشرقی)

گفتمنرو

(محمدعلیزاده/
ناشر :ایرانگام)

آلبوم برگزیده موسیقی پاپ  -مردمی

آنپالگد

آینهقدی

(مهدی یراحی/
(سیروان خسروی)
ناشر:مجیدعبدی)

امیربیگزند

(محسنچاوشی،
بهروزصفاریان/
ناشر:تصویرگستر
پاسارگاد)

حالمخوبه

(بابکجهانبخش/
ناشر:اکسیرنوین)

دوباره عشق

سیسالگی

(احسان
(حامدهمایون،
سامان امامی /ناشر :خواجهامیری/ناشر:
آوای هنر)
ترانهشرقی)

گفتمنرو

(محمدعلیزاده/
ناشر :ایرانگام)

آلبوم برگزیده موسیقی پاپ/راک  -کارشناسی

دوئل در آینه

(رضا یزدانی /ناشر:
علی اوجی)

چتررویاها

(گروه کروم /ناشر:
آوای سوتهدالن)

صلحوعشق
(امیدحجت)
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منشور

(کاوهیغمایی/ناشر:
مجیدعبدی)

ناگهانرفته

(هومن غفوری /ناشر:
نوخسروانیباربد)

آلبوم برگزیده موسیقی پاپ/راک  -مردمی

انعکاسثانیهها

(گروهسپنتا/ناشر:
موسیقیرها)

پیمانیبرایصلح

دوئل در آینه

(پیمان ابدالی ،گروه
بنفش/ناشر:نغمهبنفش
اندیشه)

سقوطسکوت
(میالد ملکزاده/
ناشر :نشر جوان)

(رضا یزدانی/
ناشر :علی اوجی)

منشور

(کاوهیغمایی/ناشر:
مجیدعبدی)

قطعه برگزیده موسیقی سنتی ،اصیل و معاصر ایرانی  -مردمی

آهای خبردار

(آلبوم رگ خواب/
همایونشجریان،
سهراب پورناظری)

ابر میبارد

(آلبوم رگ خواب/
همایونشجریان،
سهراب پورناظری،
بردیا کیارس)

ازتنهاییگریهمکن

(آلبومازتنهاییگریهمکن/
ساالرعقیلی،ابوالفضل
صادقینژاد،غالمرضا
صادقی،محمدرضایار)

چهکنم؟

(سینا سرلک ،روزبه
بمانی،علیرضا
افکاری)

سوگند

(تیتراژفیلمسینمایی
سیانور/محمد
معتمدی،جوادافشار،
بهزادعبدی)

فروغ

(آلبوم فروغ/
علیرضاقربانی،
سامانصمیمی)

قطعه برگزیده موسیقی تلفیقی و تجربی  -مردمی

آوازم را
میرقصیدی
(گروه دال)

تندیسیاز
سراب

(گروه دارکوب،
روزبه بمانی)

تمامناتمام

(تیتراژسریال
لیسانسهها/گروه
پالت)

رفتن
گذشتنو ِ

دیوار

(میالددرخشانی)

الالیی

منشور

(آلبوممنشور/
(علیزندوکیلی،
پیوسته
علیرضاافکاری،افشین کاوه یغمایی ،روزبه
(آلبوم گذشتن و رفتن
بمانی)
مقدم،سعیدزمانی)
پیوسته/گروهبُمرانی)

قطعه برگزیده موسیقی پاپ  -مردمی

آزادی

(حامد زمانی ،قاسم
صرافان ،امیر جمالفرد)

اقیانوس

(فرزاد فرزین ،میالد
بابایی،علیایلیا،
مهرانخلیلی،مهران
خالصی)

امیربیگزند

با توام

(محسنچاوشی)

(احسان
خواجهامیری،
مهردادنصرتی،
حسینغیاثی)

15

برادر

(محمدعلیزاده،
میالد ترابی ،مهرزاد
امیرخانی،معین
راهبر)

بهت قول میدم
اجرای زنده
(محسنیگانه)

قطعه برگزیده موسیقی پاپ  -مردمی

خستهام

حالمخوبه

(محمدعلیزادهومیثم
(بابکجهانبخش،
ابراهیمی،مهرزاد
امیرحسیناویسی،
امیرمسعودمیردامادی) امیرخانی،میالدترابی)

چترخیس

(حامدهمایون،
محمدرضانظری،
سامان امامی)

دردعمیق

(احسان خواجهامیری،
زهراعاملی،علیرضا
افکاری ،هومن نامداری)

دلخوشی

(امیرعباسگالب،
امینقباد،پریسا
سیر،معینراهبر)

زندان

(محسنچاوشی)

قطعه برگزیده موسیقی پاپ  -مردمی

سیسالگی

(احسان خواجهامیری،
روزبهبمانی،علیرضا
افکاری ،هومن نامداری)

عاشقمکرده

عاشقانه

عشقم این روزا

(بهنامبانی،حامد
برادران ،عاطفه
حبیبی)

(فرزاد فرزین،
روزبه بمانی،
علیرضاافشار)

قابعکس
خالی

(محمدعلیزاده،
مهرزادامیرخانی،
میالدترابی)

(سیروان خسروی،
زانیار خسروی)

من یه دیوونهم
(بهنامبانی،حامد
برادران ،عاطفه
حبیبی)

آهنگساز برگزیده موسیقی سنتی ،اصیل و معاصر ایرانی  -کارشناسی

ابوالفضل
صادقینژاد

حمید متبسم

(آلبوم از تنهایی گریه
مکن)

(آلبوم تو کیستی؟)

داریوشپیرنیاکان
(آلبوممستهوشیار)

سهرابپورناظری
(آلبوم رگ خواب)

علیقمصری
(آلبوم ُد ُرصط)

آهنگساز برگزیده موسیقی تلفیقی و تجربی  -کارشناسی

پدرام درخشانی
(آلبوم بزم
بیجانان)

سهراب
پورناظری

(آلبوم رگ خواب)

علیقمصری
(آلبوم ُد ُرصط)

کاوهیغمایی

(آلبوممنشور)
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گروه پالت

(آلبومتمامناتمام)

گروه داماهی
(تکقطعات)

میالددرخشانی
(تکقطعات)

آهنگساز برگزیده موسیقی پاپ  -کارشناسی

بهروزصفاریان

بابک زرین

(آلبوممیفهممت،
آلبوم هوای خنک)

حامد برادران
(تکقطعات)

(تکقطعات)

سیروان خسروی
(آلبومآنپالگد)

محسنچاوشی

علیرضاافکاری

(آلبوم رویای بیتکرار،
آلبومسیسالگی)

(آلبوم امیر بیگزند)

تنظیمکننده برگزیده موسیقی پاپ ،تلفیقی و راک  -کارشناسی

اشکان آبرون

(آلبو مخوشبختیت
آرزومه ،آلبوم حالم خوبه،
آلبومدقیقههام،آلبوم
خصوصی)

بهروزصفاریان

(آلبومامیربیگزند،
آلبوممعجزه)

رضاتاجبخش

(آلبو م صلح و عشق ،آلبوم
میفهممت،آلبومحالمخوبه)

سیروان خسروی
(آلبوم آنپالگد ،آلبوم
میفهممت)

هومن نامداری

(آلبو م آینه قدی و آلبوم
سیسالگی)

سرای برگزیده موسیقی پاپ ،تلفیقی و راک  -کارشناسی
ترانه ُ

افشینمقدم
(آلبوم رویای
بیتکرار)

افشینیداللهی

(آلب و ممیفهممت،
آلبومسیسالگی،
آلبوممعجزه،آلبوم
دستامو دریاب)

روزبهبمانی

(آلبوم آینه قدی،
آلبومسیسالگی،
آلبوممنشور)

حسینصفا

حسینغیاثی

(آلبوممنشور،
(آلبومامیربیگزند)
آلبومخوشبختیت
آرزومه ،آلبوم
رویای بیتکرار)

محمدعلی
بهمنی

(آلبوم این نیز
بگذرد ،آلبوم
دستامو دریاب)

یغماگلرویی

(آلبوم میالد دوباره،
آلبوم هوای خنک)

ترانه (شعر) برگزیده موسیقی پاپ ،تلفیقی و راک  -کارشناسی

ایران من

(افشینیداللهی/
باصدایمحمد
معتمدی)

بهت قول میدم
(محسنیگانه)

خون غزل

(افشینیداللهی/
با صدای ساالر
عقیلی)

دیوانه

(احسان گودرزی/
اثری از گروه
داماهی)
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سیسالگی

(روزبه بمانی /با
صدای احسان
خواجهامیری)

الالیی

(افشینمقدم/
با صدای علی
زندوکیلی)

یه روزی میاد
(روزبه بمانی /با
صدای احسان
خواجهامیری)

ناشر برگزیده سال95

ایرانگام

(صدرالدین
حسینخانی)

خانههنرخرد

ماهور

نغمهحصار

(علیصمدپور)

(محمدموسوی)

(افشینمعصومی)

هرمس

(رامینصدیقی)

کنسرتگذار برگزیده سال95

آوای فروهر

(برادران حاتمپور)

آوای هنر

(محمدجلیلپور)

اکسیرنوین
(محمدرضا
خانزاده)

ایرانگام

(صدرالدین
حسینخانی)

ترانهشرقی

(محسنرجبپور)

ققنوس

(محمدحسین
توتونچیان)

هرمس

(رامینصدیقی)

اعضای ستاد برگزاری چهارمین جشن ساالنه موسیقی ما:
مهدی عزیزی ،خسرو خسروپرویز ،سید حمیدرضا منبتی و بنیامین اثباتی
سما بابایی ،فرزان صوفی ،وحید لشکری ،بهمن بابازاده و سهیال صدیقی
با سپاس از آرش نصیری ،آرتین ولیاللهی و محمد عزیزی
کارگردان هنری و طراح صحنه :سیامک احصایی
مجری :سیامک انصاری
گوینده ُولهها :استاد ابوالحسن تهامینژاد
تیم نظرسنجی :سما بابایی ،فرزان صوفی ،وحید لشکری ،بهمن بابازاده و سهیال صدیقی
تیم عکاسی :سعید عبداللهی ،امیر رساممهر ،مسعود ساکی ،لیلی شاهوردی ،سارا عبداللهی ،مونا فاضلی و مرتضی قربانی

طراح و سازنده ُولههای نامزدها :علیرضا لطیفیان

طراح دفترچه نظرسنجی و بروشور جشن :علیرضا لطیفیان و مازیار شریفکیان
طراح پوستر :محمدرضا وکیلیان /با سپاس از علیرضا میرزامصطفی
کارگردانی و تصویربرداری کلیپ تقدی ر از استاد لوریس چکناواریان :سینا عدلی
کارگردانی و تصویربرداری کلیپ تقدی ر از استاد کیهان کلهر :مهرداد امینی
عکسهای بخش صحنه تقدیر از استاد کیهان کلهر :مهرداد امینی و امیر رساممهر
سازنده کلیپ مرور جشنهای گذشته :مجید روغنی
سازنده کلیپ درگذشتگان :بنیامین اثباتی
صدابردار :حسین مقدم
نورپرداز :منوچهر رحیمی
مدیر تیم سازنده دکور :امیرحسین بابائیان
طراح لباس :ندا نصر
طراح گریم :یاسمن محباهری
آهنگساز و تنظیمکننده موسیقی اختصاصی مراسم :پدرام درخشانی
نوازندگان :پدرام درخشانی (سنتور) ،پاشا هنجنی (نی) ،کوروش بابایی (مانچه) ،حسین شریفی (ترومبون) ،رضا تاجبخش
(کیبورد) ،مسعود همایونی (گیتار الکتریک) ،دارا دارایی (گیتار باس) ،میالد درخشانی (تار) ،علیرضا میرآقا (ترومپت) و ایلیار
خسروی (درامز)
ضبط :امید نیکبین (استودیو بل) و حمیدرضا آداب (استودیو پاپ)
تشریفات و انتظامات :گروه مشکیپوشان تهران (امیر دولتی)
با سپاس ویژه از:
معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مدیریت بنیاد رودکی ،ریاست و کارکنان تاالر وحدت ،دفتر موسیقی وزارت ارشاد ،حراست
معاونت هنری وزارت ارشاد ،روابط عمومی معاونت هنری وزارت ارشاد ،استاد لوریس چکناواریان ،استاد کیهان کلهر ،علی مرادخانی ،فرزاد
طالبی ،علیاکبر صفیپور ،مجمع صنفی ناشران موسیقی و تولیدکنندگان آثار شنیداری ،موسسه فرهنگی هنری صوت آوای هنر ،جالل
مشفق ،سید عباس سجادی ،محمد جلیلپور ،دکتر محمد اصفهانی ،بهروز صفاریان ،اعضای گروه کاکوبند ،اعضای گروه داماهی ،ابوالفضل
صادقینژاد ،خانواده زندهیاد استاد نادر گلچین ،حسن عمیدی ،علی نیکونیا ،حسن اردستانی ،آرش وطنخواه ،خانم اسد ،شراره جاللی
(مدیر فنی تاالر وحدت) ،خانم سهرابیان ،سینا عدلی ،مهرداد امینی ،سمیه قاضیزاده ،محمود یگانهپور ،مجید برزگر ،کیوان ملکمطیعی،
منوچهر حسنی ،دکتر حسین خطیبی ،کانون تبلیغاتی نور ،الهام راد ،رامین عبداللهی ،مصطفی شریفی،آرش شریف کیان ،ریاست و
همکاران گروه اینترنت و اینترانت شرکت خدمات انفورماتیک و کلیه بزرگوارانی که برگزاری این مراسم بییاری آنها ممکن نبود.
و با قدردانی از زحمات کلیه خبرنگاران و عکاسان حوزه موسیقی که بهواقع میزبانان اصلی این مراسم به شمار میروند.

