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اي نام تو بهترین سرآغاز

صفحه سنگین مخاطبا

با روش، مضامین، شکل و محدودیت خودخواسته منتشر می گردد چند نوع اظهارنظر "صفحه سنگی"در طی سه سال گذشته که 
.از سوي کسانی که به نحوي در جریان انتشار این ژورنال قراردارند، صورت گرفته است

تلفیقی از منطق مهندسی در تولید صنعتی، پژوهش در مستندات "صفحه سنگی"روش مورد توجه در گروهی براین باورند که 
.تاریخی و آگاهیهاي موزیکولوژي است و این روش، نامانوس و فاقد سابقه قبلی در منابع و مآخذ تاریخ موسیقی کشور است

است و اغلب کسانی که براي اولین بار با آن مواجه بسیار تخصصی"صفحه سنگی"گروهی دیگر معتقدند که زبان و مضامین 
.می شوند، به سختی با آن رابطه برقرار می نمایند

گروهی دیگر به شکل ارائه مقاالت و پایبند نبودن به استانداردهاي گزارش نویسی اعم از قواعد نگارشی، ضوابط نقطه گذاري، 
می "صفحه سنگی"اعتراض دارند و معتقدند که چنین امري از ارزش علمی . . . مستندات و رفرنسها، پانویسها و پی نویسها و 

.کاهد
را نقیصه اي عمده و ماتع تاثیرگذاري و ارتباط کافی با مخاطبین و "صفحه سنگی"گروهی دیگر عدم انتشار فراگیر و گسترده 

محدود و غیر رسمی، راه را بر سواستفاده هاي محتمل و و معتقدند که انتشار عالقمندان به موسیقی ایران و تاریخ آن می دانند
.سرقتهاي ادبی و علمی می گشاید

از جلد ومتن و عکسهاي صفحات داخل را مورد نقد "صفحه سنگی"گروهی دیگر نیز ابعاد گرافیکی و نحوه و کیفیت چاپ 
.قرار می دهند که از زیبایی و ماندگاري الزم برخوردار نیست

وجود داشته باشد که همه درجاي "صفحه سنگی"مالحظات دیگر و بیشتري نیز در باب ضعف و نقصهاي موجود در سا بچه 
نپرداختن جدي و عمده نکردن ضعف و نقصهاي موجود از منظر فقدان آگاهی و یا عدم توجه به اهمیت موارد . خود وارد است

:یادشده نیست بلکه دالیل ذیل را در بطن خویش نهفته است
،معاصر در معرفی دیسکوگرافی به عنوان روشی روزآمد در پژوهش در تاریخ و استمرارتفوریتوجه به اهمیت

موسیقی به عنوان جایگزین روش سنتی در تاریخ نگاري اجتماعی ایران و به ویژه تاریخ موسیقی براساس منابع شفاهی
.ن شودکه می تواند منجر به تحولی در بازنگاري تاریخ موسیقی ایرا

در شکل آزمایشی ژورنالی اجتناب از روالهاي دست و پاگیر اداري براي ارائه مطالب، مقاالت، مستندات و نتایج حاصله
.کامال تخصصی و بازگشایی افقهاي متنوع موضوعاتی که در این عرصه می تواند مورد پژوهش قرارگیرد

 طرح مسایل بدیع و موضوعات جدید و تندسازي در مسفرعی تلقی کردن مسایل شکلی و اهمیت دادن به محتوا و
و تنوع بخشی در استفاده از مدارك و مستنداتی چون لیبلها، اجتناب از دوباره نویسی مطالب و متون و مآخذ قبلی

آگهیها، کاتالوگها و سایر اسناد مربوط به فرآیند ضبط و تولید صنعتی صفحه که تا کنون کمتر مورد توجه و بهره برداري 
.قرار گرفته اند
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که با این شماره به پایان سومین سال و به دوازدهمین شماره خود می رسد، سبب شده تا "صفحه سنگی"ادامه باثبات انتشار 
. مخاطبان خویش را تدریجا یافته و به منبع و ماخذ ویژه اي براي پایان نامه ها و پژوهشهاي متعدد تبدیل شود

:را دربین گروههاي زیر می توان مشاهده کرد"ه سنگیصفح"مشترکان و مخاطبان 
دور قدیمی در حوزه ایران فرهنگی، اولویت 78گردآوري کنندگان و کلکسیونرهاي صفحه بویژه کسانی که صفحه هاي سنگی -

.توجه ایشان را تشکیل می دهد
لی و اولیه اي هستند که اجراهاي مجدد و موزیکولوگها و عالقمندان به آثار ضبط شده قدیمی که درصدد یافتن منابع اص-

.امروزین آنها نیز، با استقبال مردم و اهل هنر مواجه می گردد
پژوهشگران تاریخ معاصر موسیقی ایران و دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته موسیقی و تاریخ هنر که از این طریق، -

.منابع بدیع و بکري را به دست می آورند
ها و گران تاریخ معاصر بازیگري و دانشجویان رشته هاي مرتبط، که از این راه سرنخهاي تازه اي در شناسایی چهرهپژوهش-

.تکنیکهاي تقلید، بازیگري و اجراي آثار و قطعات کمدي می یابند
بی از تاریخ اجتماعی دهه اتنوموزیکولوگها، پژوهشگران و اساتید تاریخ که از خالل آثار متنوع ضبط شده قدیمی، وجوه و جوان-

هاي گوناگون عصر ضبط صفحه را رمزگشایی می کنند و خاستگاه فروع گوناگون هنر و به ویژه موسیقی خرده فرهنگهاي ایرانی، 
.اقوام و اقالیم را مورد مداقه قرار می دهند

. وهشگران می نمایندکتابخانه ها و مراکزي که هم خود را متوجه و مصروف گردآوري منابع و مآخذ براي پژ-
برغم  فارسی بودن زبان ژورنال، مخاطبانی نیز در بین عالقمندان مباحث دیسکوگرافی در خارج از کشور وجود دارد که حداقل -

تصاویر لیبل ها و معدود مقاالت به زبان انگلیسی، حاوي اطالعاتی ذیقیمت از صفحه هاي فارسی بطور خاص و از صفحه هاي 
که مدارك تولید صنعتی –این اطالعات بویژه در عرصه صفحه هاي فارسی تولید آلمان . ودشرقی بطور عام، براي ایشان خواهد ب
از سوي دیگر ردگیري پیوندهاي دیسکوگرافی در . از اهمیت افزونتري برخوردار است–بخش عمده اي از آنها از بین رفته 

پانیهاي گوناگون در تهران، راهی میان بر صفحه هاي شرقی با استفاده از حلقه وصل صفحه هاي فارسی و ضبط شده هاي کم
محسوب شده و از سوي دیگر مهمترین تکیه گاه در تهیه دیسکوگرافی آثار ضبط شده از اقوام مختلف در حوزه ایران فرهنگی 

بدون شناخت از صفحه هاي فارسی ممکن . . . شناخت کامل از آثار ضبط شده آذري، کردي، آسوري، ارمنی و . خواهد بود
اهد شد و دوستان نادیده اي از اقصی نقاط دنیا، که به پژوهش در موسیقی این اقوام اهتمام دارند، از مخاطبین جدي مباحث نخو

.می باشند"صفحه سنگی"مطروحه در 
در مسیر فعالیتهاي پژوهشی برقرار گشته و متاثر از هیچگونه اقدام"صفحه سنگی"خوشحالیم که ارتباط با اغلب مخاطبان 

، "صفحه سنگی"بدون تردید و باتوجه به خانواده گسترده عالقمندان به مباحث و موضوعات . تبلیغی و بازاریابی نبوده است
را به نحوي چشمگیر افزایش خواهد داد که در ازاي اصل "صفحه سنگی"حداقل اطالع رسانی، دامنه مخاطبان و مشترکان 

با مطالب و محتوایی "صفحه سنگی"ر از تیراژ و تعداد مخاطب بالفعل، ادامه انتشار نکته مهمت. استمرار انتشار، هدفی فرعی است
است که نه تنها هر پژوهشگر امروز تاریخ اجتماعی معاصر ایران به ویژه در عرصه هاي موسیقی و بازیگري را به مخاطبی مشتاق 

.داشته باشدبدل کند بلکه بتواند بیشترین مخاطبان خود را از بین پژوهشگران آینده
امیر منصور 


