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اي نام تو بهترین سرآغاز

صفحه سنگیبازار 

هاي سفر مدارك موجود گویاي آن است که قیمت صفحه. اندهاي سنگی در عصر قاجار، کاالیی بسیار اشرافی و گران بودهصفحه
)10شماره صفحه سنگینگاه کنید به ژورنال (.اندپاریس، دو تومان بوده که طبعا توده مردم امکان خرید چنین کاالیی را نداشته

هاي بازتولید شده هین امر سبب شد تا تعداد زیادي از صفحاهاي کمپانی گرامافون نیز قیمتی در همین حدود داشته و صفحه
میالدي، در انبارهاي نمایندگی کمپانی در تفلیس 1912تا 1908هاي در فاصله سال) روسیه(در کارخانه ریگا گرامافون کمپانی 

هاي در ي از صفحهتعداداین واقعیت از سورشارژهاي روي لیبل . باقی بماند و بالغ بر ده سال بعد و با بهایی کمتر به فروش برسد
.گرددکمپانی گرامافون روشن میدسترس

تحول و پیشرفت صنعتی در تولید گرامافون و صفحه سنگی به کاهش چشمگیر قیمت این دو کاال پس از جنگ جهانی اول 
برخی . یابدشمسی آغاز شده و تدریجا تا هفت ریال کاهش می1306هاي پولیفون از پانزده قران در سال قیمت صفحه. انجامدمی

مدارکی در اثبات این مدعا براي . کنندرا طی میهاي سنگی فارسی دیگري که تولید آلمان بودند نیز شرایط و مسیري مشابهصفحه
این امر به گسترش خرید گرامافون و صفحه توسط . در دسترس است)ریال 7تا 20کاهش بها از (هاي پارلوفون و ادئون صفحه

ها مورد استفاده خانهها و قهوهمغازهدر مراکز عمومی مثلها عالوه بر خانهترین رسانه، لیعموم منجر شد تا آنجاکه به عنوان اص
نگاه کنید به اسنادي از موسیقی، تئاتر و (هایی از کثرت کاربرد آن حتی در شهرهاي کوچک وجود دارد گزارش.گیردقرار می

ها در همان ایام با گفته شده است که برخی صفحهو) 38ص ، 13جلد اول، سند ISBN 964-422-278-4سینما در ایران، 
نگاه کنید به خاطراتی (.اندرسیدهاستقبال زیاد و فروش در بازارسیاه مواجه شده و به قیمت باالتري از قیمت رسمی به فروش می

)زاده، گلبانگ محراب تا بانگ مضراباز هنرمندان از پرویز خطیبی و خاطرات سید جواد بدیع

هاي یانگ لیبل(هاي فارسی تولید هند پس از جنگ جهانی دوم و گسترش استفاده از رادیو، بازار صفحه در ایران با صفحه
1320هاي نیمه دوم دهه هاي دلبر که در سالبرروي پاکت صفحه. یابداي میحرکت و رونق تازه) ایران، دلبر، نواي ایران و طهران

تایی 5که قاعدتا بایستی قیمت سري کامل )2شماره صفحه سنگینگاه کنید به ژورنال (استریال درج شده125شمسی، قیمت 
تاکنون اسناد بیشتري از قیمت .هاي دلبر باشد و اگر منظور، قیمت هر صفحه باشد قیمتی بسیار زیاد براي آن ایام می باشدصفحه

)میالدي1947(شمسی1326یس، کلمبیا و ادئون که در سال هاي هیز ماسترز وشامل لیبلEMIهاي فارسی  آخرین نسل صفحه
، "موزیکال"هاي ایرانی جایگزین سه لیبل یادشده یعنی اند، مشاهده نشده است و همین خالء در مورد لیبلدر تهران ضبط شده

شمسی نیز 1330کر در دهه هاي اخیرالذصفحه. شوند وجود داردکه از اواخر دهه مذکور به بازار عرضه می"رویال"و "شهرزاد"
1351چون تمبر مالیاتی فروش صفحه در سال (شمسی 1350ها در اوایل دهه نیز از فروش آناند و مستنداتیشدهتولید می

.دور وجود دارد45و 33هاي وینیل و به موازات فروش صفحه)شمسی بر روي لیبل صفحه سنگی
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شمسی محدود به تقاضاي برخی کارشناسان موسیقی و تعداد 1380تا 1360هاي در فاصله سالفارسیبازار صفحه سنگی
هاي سنگی فارسی، قیمت قابل محدود کلکسیونرها و آرشیوداران بود و به همین دلیل برغم تعداد کم عناوین و تیراژ پایین صفحه

.شد تعادل داشترضه میهایی که توسط سمساران و عتیقه فروشان عتوجهی نداشتند و با تعداد محدود صفحه

هاي نوستالوژیک و دکوراتیو آن سبب شد که پاي هاي هندي ارزان قیمت و جذابیتشمسی، ورود گرامافون1380از آغاز دهه 
هاي نمایش کارکرد این دستگاه بدون استفاده از صفحه. هاي ایرانی باز شوداي به نام گرامافون، مجددا به بسیاري از خانهپدیده

با فرض فروش حداقل هزار دستگاه گرامافون در سال و درخواست سه عدد صفحه براي هر گرامافون، به پذیر نبود و نگی امکانس
بسیار بیشتر از میزان همین امر تقاضاي زیادي را به بازار صفحه سنگی سرازیر کرد که . سه هزار صفحه سنگی در سال نیاز شد

هاي و اگر بخشی از تقاضاي بازار با صفحهبوددور 78هاي افزایش قیمت ده برابري صفحهعرضه صفحه بود و حداقل تاثیر آن،
شدند و داراي قیمتی بسیار هاي هندي به ایران وارد میها به همراه گرامافونسنگی غربی یا هندي که تعداد قابل توجهی از آن

. شدهاي سنگی فارسی، بسیار بیشتر میحهشد میزان افزایش قیمت صفهاي فارسی هستند جذب نمیکمتر از صفحه

هاي هنرمندان باشد که براي صفحهمی) دالر22(در شرایط کنونی حداقل قیمت صفحه سنگی فارسی بالغ بر بیست هزار تومان 
هاي اگر قیمت. شودو براي برخی آثار یا هنرمندان خاص بیش از این مبلغ معامله می) دالر40(معروف تا سی و پنج هزار تومان 

شود که هاي چاپی کمیاب مقایسه کنیم معلوم میها و کتابموجود صفحه سنگی را با قیمت کارت پستال یا عکس و حتی مجله
.شوندهاي سنگی به قیمت واقعی خود نزدیک میصفحه

ها ، افزایش مستمر قیمت آنپذیر بودنهاي سنگی در نتیجه آسیبباتوجه به افزایش تعداد گرامافون و کاهش تعداد صفحه
کند و هاي سنگی را به امري بسیار پرهزینه تبدیل میچنین شرایطی حفظ و نگهداري آرشیو صفحه. دخواهد بوناپذیر اجتناب

هاي خانگی و به صورتی تفننی، احتمال از بین رفتن قطعات و آثاري منحصر در کنار گرامافونهاتوزیع و پراکندگی گستردهء آن
.کندرد را تقویت میبه ف

فراموش نکنیم . هاي سنگی، ضرورتی انکارناپذیر استنگهداري صفحهشناخت، گردآوري و انتشار راهنما براي همهء وجوه 
اند، کتب راهنماي مفصلی شدهوقتی براي گردآوري تمبر، اسکناس، کارت پستال یا کبریت که بعضا در تیراژ میلیونی تولید می

که تیراژ تولید برخی از فارسی هاي سنگی شود براي صفحهها به روز میله یا هر چند سال یکبار، اطالعات آننوشته و هرسا
باشند، انتشار پذیري، غیرقابل مقایسه با سایر اقالم کلکسیونري میرسد و به لحاظ قدمت و آسیبعناوین آن به صد نسخه نمی

- تر میهاي رایج دیجیتالی، بسیار ضروريها به فرمتفاده و انتقال محتویات آنهاي راهنماي قیمت و نگهداري و نحوه استکتاب

.باشد
هاي سنگی سبب فراموشی یا غفلت از توجه به حفظ این اسناد منحصر به تر شدن حفظ صفحهگرمی بازار و سخت و پرهزینه

.فرد نشود و لزوم حمایت از این امر را پیگیر باشیم
میر منصور.ا


