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اي نام تو بهترین سرآغاز

و ایران فرهنگیهاي فارسیصفحه

هاي سنگی شاید قبل از هر چیز تکیه نکردن بر صفحه
هاي دور و مطرح کردن دامنه نسبتا گسترده صفحه78
هاي سنگی به عنوان دور در کنار صفحه45و 33

، براي فرهنگیایرانمیراثگنجینه گسترده مصداقی از 
کالم . فصلنامه، تعجب برانگیز باشدمخاطبان این

نخست این شماره شاید گام کوچکی در تبیین این 
:موضوع به حساب آید

که در (هاي فارسی دریاي گسترده صفحه-1
سایر هاي منتشرشده به صفحهمقام مقایسه با 

آنعناوین و شماره نسختعدادزبانهاي دنیا
به دلیل تنوع ) باشدناچیز و بسیار محدود می

هاي ها اعم از موسیقی در فرمحتویات آنم
قرآن، اذان، (گوناگون آن، نغمه هاي مذهبی 

، فرهنگ عامه و )مناجات، مرثیه و تعزیه
و اقوام و خرده مناطق،فولکلور استانها

گوناگون، ادبیات قدیم و امروز هايفرهنگ
با صداي شاعران معاصر، قصه و ادبیات 

سرودها و ها وها، مارشکودکان، سخنرانی
منبعی استثنایی براي . . . و هاي حماسینغمه

. باشندهاي گوناگون میپژوهشگران عرصه
پژوهشگر آگاه، قادر است از این دریاي 

خوب و بد را در همه گونه متاع گسترده که 
دل خود دارد، مروارید و مرجان گرانبها و 

. را صید کندمستنداتی منحصر به فردنظیربی
60دور تاریخی تقریبا 78سنگی هاي صفحه-٢

30هاي پایانی دهه منتهی به سالساله، 
33و 45هاي وینیل شمسی دارند و صفحه

دور را می توان اسنادي صوتی متعلق به 
شمسی و قدمتی 1356تا 1337هاي سال

ها ساله دانست که بخش اعظم آن30حداقل 
40شمسی بوده و عمري 40متعلق به دهه 

دور 33هاي تعداد ناچیزي صفحه. ساله دارند
به بعد در خارج از کشور 1357نیز از سال 

که اندضبط و منتشر شده) فرانسه و آمریکا(
آثار ضبط شده در فرانسه، از ارزش و اهمیت 

گذشت . هنري بسیار بیشتري برخوردارند
با اندك که سریع زمان سبب خواهد شد

ي اهتمام جدي به گردآورتاخیر و تامل در
ها از سازمان یافته این آثار، عمر متوسط آن

سال تجاوز کرده و سامان دادن آرشیوي 80
جامع از صفحه هاي فارسی، هنگامی اقدامی 
ضروري و فرهنگی تلقی شود که تحقق آن 

.تر از امروز باشددشوارتر و پرهزینه
میراث توجه سنتی به عادت اهل پژوهش به -٣

ارزش مکتوب و مخطوطات، از اهمیت و 
-میراث صوتی دیروز و میراث صوتی

براي کاوشگران آینده تصویري امروز
هم اکنون حجم مدارك .نخواهد کاست

گردد صوتی و تصویري که هرروزه تولید می
و باید در آرشیوهاي گوناگون نگهداري 
شوند، دائم التزاید است و در آینده دیسکها و 

، بیش ازء دیتاهاي نگهدارندهانواع حافظه
ها و نسخ خطی امروز، مورد مراجعه کتابخانه

در همین راستا، نگهداري . قرار خواهندگرفت
هاي فارسی و تبدیل و نسخ اصلی صفحه

، انتقال صحیح آنها به فایلهاي صوتی
ضرورتی انکارناپذیر در ماندگارسازي بخشی 
از آثار و تاریخ موسیقی ماست که حداقل 

.دهداي هشتاد ساله را پوشش میدوره
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عدم انطباق مرزهاي سیاسی با مرزهاي -۴
فرهنگی، حقیقتی است که پژوهشگر عرصه 

.باشدنگ و تمدن، البد از توجه بدان میفره
متوقف ماندن درپشت مرزهاي سیاسی 

هاي جغرافیا در یافتن ترسیم شده در نقشه
مدارك و مستندات فرهنگی، بخش بزرگی از 

موزیم را در آنچه باید بیابیم، ببینیم و بیا
همپاي موسیقی ایرانی. دهدمحاق قرار می

شعر فارسی در پهنهء ایران فرهنگی منشاء 
پیوند تمدنی و خلق آثار ماندگاري است که 

-بخش بسیار کوچکی از آن و متعلق به دوره

اي با عمري تقریبا صد ساله، در شکل 
ها و آثار صوتی ضبط شده، تعین یافته صفحه
.است

همواره بستري آرام و حمایتگر ایران فرهنگی-۵
نسبت به خرده فرهنگها بوده و کارکرد هنري 
و فرهنگی آنها را در پناه خویش حفظ کرده 

را در مصداقی از این حقیقت تاریخی. است
آثار ضبط شده در اقصی نقاط ایران فرهنگی 

هایی مبتنی بر آثاري از صفحه. توان یافتمی
و نعتهاي هاه، مرثیامیرخسرو دهلوي تا غزلها

هایی کهن از و یا ضبط شدهقواالن الهوري 
فرهنگ پارسیان مقیم شبه قاره و گجرات تا 
مقامهایی که فضاي قونیه را بهمراه عطر کالم 

سازد و یا گوشه ماوراءالنهر موالنا انباشته می
با رودکی و بوي جوي از راست پنجگاه که

مولیان، سلولی از وجود ایران فرهنگی را 
گاه سهبیات قاجار وسازد تا یادگارهایی از می

گانه مقامهاي هفتقفقازي تا حوره کردي و 
هاي دودوك ارمنی ونغمهموسیقی عربی و 

و و و همه مصادیقی هاي محلی آسوريترانه
اند که میل به بقا و از این پیکرهء تقطیع شده

. کشدجاودانگی، آنها را بسوي یکدیگر می
هاي این هویت، در یاختهیافتن و پیونددادن

رهنگی و تمدنی ي فهاها و صحنهتمام عرصه
تالشی ضروري است که بایستی مستمرا 

با . مورد توجه و پیگیري قرار گیرد
بخش مستندسازي دیسکوگرافی فارسی، 

محقق شده و کوچکی از این حرکت گسترده
ها و آثار ضبط شده، نقشهاي ظرف صفحه

تار و پود موسیقی زیبا و بی بدیلی از پیوند
در پهنهء ایران فرهنگی را تا و شعر و ادب

.به امروز، حفظ کرده است

به معرفی عاي دیگر،و شمارهاین شمارهدر
33و 45، 78هاي گوناگون هایی از صفحهنمونه
در کنار سابر اسناد مکتوب خواهیم پرداختدور

را روشنت ایران فرهنگیحیاهایی از که گوشه
. کندمی

یی که تدریجا معرفی خواهند هادربین صفحه
، آثاري ضبط شده در دهلی، باکو، تفلیس، شد

. و نقاط دیگر وجود دارندتهران، بغداد، استانبول
مدارك دیسکوگرافی، اسناد مکتوب و عکسهاي 

ها، به متناسب با موضوع نیز، همراه با صفحه
.خوانندگان گرامی تقدیم خواهد شد

براي تهیه مجلدات سالهاي اول، دوم و 
سوم و سایر آثار مجموعه مدارك و 

مستندات تاریخی ضمیمه صفحه سنگی از 
آدرس پست الکترونیک سایتطریق 
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