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اي نام تو بهترین سرآغاز

چهاردهمین شماره

و پیمودن طریق دشوار موجود آن و پایبندي به پژوهش با متدولوژي خاص و ارائه مستندات بکر و اجتناب "صفحه سنگی"در انتشار 
سایر انتشار نشریات موسیقی نویسیهاي مرسوم و در حاشیه قرار دادن تاریخ شفاهی، همواره نیم نگاهی به میزان استمرار از دوباره

.نیز وجود داشته است
دهد که براساس آن مستندسازي آثار ضبط تشکیل می"دیسکوگرافی فارسی"را "صفحه سنگی"استخوانبندي مباحث مطروحه در 

تولید، شده فارسی به منظور تولید انبوه و صنعتی صفحه و عرضه تجاري آن با رعایت فرآیندهاي خاص تمامی مراحل ضبط،
دهد و به شاغولی براي عرضه و بازتولیدها، صورت گرفته و اطالعات حاصله، منبع اصلی تجزیه و تحلیلهاي بعدي را تشکیل می

.گرددپیمایش صحت و سقم بسیاري از منابع شفاهی نیز تبدیل می
بایست مثل رسید و قاعدتا میر به نظر میاي این چنین تخصصی، اگر نگوییم غیرممکن، اما بسیار دشوادرآغاز، انتشار نشریه

از یک یا دو شماره تجاوز نکند و حیات آن خاتمه –که در تاریخ مطبوعات کشور مضبوط است –بسیاري از نشریات هنري 
. یابد

یافتیم "یقی ملیانجمن موس"از انتشارات "چنگ"ايصفحه20، آن را درکنار فصلنامه"صفحه سنگی"با انتشار چهارمین شماره از 
به عنوان مدیر مسئول آن و همکاري "روح اهللا خالقی"که برغم تفاوتهاي ماهوي در بعد پژوهشی، حضور و دامنه نفوذ مرحوم 

1325متعلق به چهار فصل سال ، تنها چهار شمارهو به ویژه لطف اهللا مفخم پایاناي از هنرمندان و نویسندگانجمع گسترده
.شودپس از نشر شماره مربوط به دي ماه تعطیل میو انتشار یافتهشمسی

در حقیقت دومین دوره از "نامه موسیقی". رساند"نامه موسیقی"، حیات آن را به مرز انتشار "صفحه سنگی"ششمین شمارهء 
.شمسی، شش شماره آن منتشر و سپس متوقف گردید1327و 1326بود که در سالهاي "موسیقی"انتشار نشریه 

رسانده است که "زنگ"که اکنون پیش روي شماست، این فصلنامه را به مرز انتشار هفته نامه "صفحه سنگی"چهاردهمین شمارهء 
- شد و با بهرهصفحه منتشر می4در ) داماد کلنل وزیري("حسین مالح"شمسی با مسئولیت و سردبیري 1331فروردین 16از 

شمسی 1331به عنوان مدیر داخلی، انتشار آن تا اول مرداد مه "محمد میرنقیبی"همکاري مندي از حمایت انجمن موسیقی ملی و
.کندادامه پیدا می

بوده اما این سعی بلیغ برغم ذیقیمت بودن "صفحه سنگی"اگرچه تالش فراوان و عشق وافر گروهی اندك، سبب بقا و ادامه حیات 
.تواند مایهء مباهات باشدنمی

صفحه افزایش و ارتقاء یافته است اما این امر نیز به تنهایی مالك توفیق و مایهء 34به "صفحه سنگی"حجم متوسط مطالب اگرچه 
.افتخار نیست

اگرچه مجلد سالیانه هر سال با جلد سخت سلیفون در تیراژ بسیار محدود آماده و عرضه شده و بدین ترتیب منبع منحصر به 
.گردداي تلقی نمیالعادهموسیقی ایران در دسترس قرار گرفته، اما این اقدام نیز، منفردا کار خارقفردي از تاریخ معاصر 
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13بود، با آغاز انتشار تمام رنگی از شماره "صفحه سنگی"اگرچه ضعف عدم وضوح در تصاویر را که ناشی از چاپ سیاه و سفید 
ها تا عکس هنرمندان یا تصاویر مستندات هر شماره، اعم از لیبل صفحهایم که عکسهاي فراوان در مرتفع ساخته و کوشیده

بودن الزم برخوردار باشند، اما این تحول نیز در دنیایی که کار نشر را امري بسیار پیشرفته ساخته، مکتوب، از شفافیت و گویا 
.پدیدهء عجیب و دور از ذهنی نبوده بلکه پاسخی به یک مطالبه و انتظار منطقی است

بوده اما براین باوریم که اثرگذاري واقعی "صفحه سنگی"هایی از رشد ژورنالیستی  همه آنچه که ذکر شد نقاطی مثبت و نشانه
که تناسب مستقیمی با ابعاد و وجوه –را در بررسی نکاتی دیگر، بهتر می توان دریافت و شاخصهاي دیگري "صفحه سنگی"

.میزان این کارکرد و اثربخشی شناخت و مورد استفاده قرار دادرا براي–ژورنالیستی آن ندارند 
که عالقمند و مصر به محدود بودن آن –یا اضافه شدن تیراژ آن "صفحه سنگی"بیش از آنکه، افزایش تدریجی تعداد مخاطبان 

اطبان اضافه می شوند و انگیزه و در تداوم روند کار این فصلنامه، با اهمیت تلقی شود یکایک اشخاصی که به جمع مخ–هستیم 
هاي تاریخ و موسیقی در عموما اساتید دانشگاهی رشته"صفحه سنگی"مخاطبان جدید . علت آن سبب خوشحالی و مایه مباهات است

جدید را کلکسیونرهاي صفحه و یا تعداد کمتري از مخاطبان . داخل و خارج از کشورند که قادر به خواندن متن فارسی باشند
برخی مراکز علمی خارج از کشور که مدارك، مقاالت و مطالعات مربوط به اسالم و . صصان دیسکوگرافی تشکیل می دهندمتخ

.اندسازي آنها را داشتهرا به زبان انگلیسی و نمایه"صفحه سنگی"ایران را رصد و گردآوري می کنند نیز درخواست دریافت مقاالت 
رشد تعداد جلسات . افزایش توجه به مبحث دیسکوگرافی و کارکرد متدولوژیک آن، در سه سال اخیر، جاي تردید ندارد

پژوهشی در شناخت آثار قدیمی و سیر تحول آنها و بازشدن جاي مشخصی براي موضوع دیسکوگرافی در این جلسات به 
حضور تازه پاگرفته متد دیسکوگرافی و . ایران فرهنگی منجر شده استتاثیرگذاري در نگاه به تاریخ معاصر موسیقی در حوزه 

. هاي دانشگاهی، وجه دیگري از این تاثیرگذاري استمستندسازي همه مدارك حتی عکسها و تصاویر در پایان نامه
فتخارآمیز دیگري از این توجه به منابع موجود و ترجمه مقاالت و کتابهایی در عرصه دیسکوگرافی را نیز شاید بتوان نفطه ا

ضبطهاي فارسی کمپانی گرامافون "در اینجا الزم است به ترجمه دقیق و فاضالنه آقاي محسن محمدي با عنوان . اثرگذاري دانست
می باشد که براي حفظ "نیرمایکل کی"اشاره کرد که در واقع پژوهش مجددي در اثر منتشر شده توسط "شمسی1312تا 1277از

.هاي بسیار و دیقیمت خویش، خودداري نموده استیت حرمت تقدم نویسنده استرالیایی، از وارد کردن یافتهامانت و رعا
اي نداشته باشد، همین اندازه که جز آنچه به اشاره و گذرا یاد کردیم، محصول و نتیجه"صفحه سنگی"اگر انتشار چهارده شماره 

.ست مایه مباهات و دلگرمی براي ادامه کار و استمرار حرکت استدال بر آغاز یک موج علمی و حرکتی پژوهشی ا
وب سایت مجموعه اطالعات ارائه شده دریعنیدیگر، یادآوري این نکته ضروري است که دو حلقه مکمل
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.دامنه شناخت و گسترهء تعامل با مخاطبان فراهم ساخته است
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