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اي نام تو بهترین سرآغاز

"صفحه سنگی"درباره

)نصورممیرا(
صفحه سنگی با این شماره به پایان دومین سال خود 

شاید بسیاري از دوستان، وجود فصلنامه اي . رسید
تخصصی را بخاطر مالحظات ذیل امري زاید و عملی 

:لغو تلقی کنند
محدودیت عناوین و نسخه هاي موجود -1

صفحه هاي سنگی فارسی و فقدان آرشیو یا 
موزه اي که این صفحه ها را در اختیار 

.عالقمندان و پژوهشگران بگذارد
فقدان کلکسیونرهاي حرفه اي صفحه به -2

تعداد قابل اعتنا که اطالعات مربوط به 
صفحه هاي سنگی را موشکافانه تعقیب و 

.اختیار عموم قرار دهندو در کشف نموده
بی اهمیت بودن رونویسی مطالب از کتب و -3

شمسی به عنوان 50تا 30نشریات دهه هاي 
پژوهش در مطبوعات، کتابها و برنامه هاي 

.رادیو تلویزیونی سالهاي اخیر
ناشناخته بودن متدولوژي دیسکوگرافی و -4

نحوه استفاده از آن در پژوهشهاي تاریخ 
.معاصر موسیقی

نده که این موضوع را نه از زاویه موزیکولوژي بل نگار
از منظر تاریخی مورد توجه قرار می دهد معتقد است 

ایران در شهرهاي "ترانه هاي عامیانه"کار گردآوري 
در بیش "ژوکوفسکی"تهران، اصفهان و شیراز توسط 

از صد سال پیش، شاید در آن هنگام عملی بی اهمیت 
ز هر محقق منصفی این کتاب به نظر می رسیده اما امرو

را اثري بی نظیر و حاوي اطالعات و مستندات بسیار 
با ارزش در بررسیهاي تاریخ اجتماعی و تاریخ 

پرداختن کامال تخصصی به صفحه . موسیقی می داند

هاي سنگی فارسی و دیسکوگرافی آنها نیز موضوعی 
از این دست تواند بود و خالی از لطف نیست که به 

.مقدمات آن نیز اشاره شودانگیزه و
تالش مشترکی بین مرکز 1383در زمستان سال 

با مسئولیت آقاي (IFRI)ایرانشناسی فرانسه در تهران 
ژان دورینگ و گروه موسیقی دانشکده هنرهاي زیباي 
دانشگاه تهران به توسط آقایان ساسان فاطمی، هومان 

آغاز شد تا مباحث اسعدي و امیرحسین پورجوادي
جدیدي در مورد موسیقی ایرانی مطرح و زمینه هاي 
. الزم براي توسعه پژوهش در این عرصه فراهم گردد

از افراد دیگري چون آقایان داریوش طالیی، محسن 
محمدي، میثمی و نگارنده نیز براي حضور در این 

اگرچه نتیجه اي . جلسات دعوت بعمل می آمد
مطروحه در نشستهاي ماهانه مشخص از پیشنهادهاي 

این گروه حاصل نشد و پس از پایان ماموریت ژان 
دورینگ در تهران نیز برگزاري آنها کامال قطع گردید 
اما این بنده را مصمم ساخت که چند هدف را براي 

که مصادف با یکصدمین سال -شمسی1384سال 
به جدیت مورد تعقیب -ضبط صفحه در تهران نیز بود

:قرار دهد
راه اندازي سایتی مستقل و تخصصی براي -الف

که به بحث دیسکوگرافی فارسی به زبان انگلیسی
www.persiandiscography.comایجاد سایت 

.انجامید
"صفحه سنگی"راه اندازي نشریه تخصصی –ب 

الع رسانی و معرفی ابعاد به زبان فارسی براي اط
گوناگون صفحه هاي فارسی و استفاده از دیسکوگرافی 

.در پژوهشهاي تاریخی
اکنون در پایان دومین سال، هشتمین شماره فصلنامه 

تقدیم می گردد و امید است همچنان "صفحه سنگی"
بر مشی لزوم ارائه اطالعات و یافته هاي بکر و بدیع و 

.پزوهشگران مستمر بمانیمتوزیع محدود به اهل فن و


