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 بنام خدا

صفحه هاي سنگي فارسي ، اسنادي تاريخي با »     

ويژگي هاي منحصر به خود و متعلق به دوره اي بالغ بر 

شمسي( هستند که تالش براي حفظ  1337تا  1277شصت سال )

و نگهداري آنها وظيفه اي ملي و خدمتي فرهنگي است . 

مسير توليد صنعتي و عرضة اين صفحه ها از ضبط، توليد 

بي و توزيع ، تهيه و ارائة مدارک و تا بازاريا

مستنداتي را ناگزير مي ساخته که قابل اعتماد بودن و 

سنديت صفحه هاي سنگي را در قياس با ساير اسناد 

تاريخي ، حتي لوله هاي فونوگراف موجود در ايران 

افزون مي سازد . صفحه هاي سنگي، ارزشمند ترين اسناد 

هستند؛ زيرا نقطة  در عرصة شناخت موسيقي کهن ايراني

آغاز در حفظ و انتقال صنعتي عين موسيقي ايراني در 

شرايطي بوده اند که حتي نت نويسي ، قادر به حفظ و 

 انتقال تمامي ظرايف آن نبوده است . 

صفحه هاي سنگي ، عمده ترين منابع شنيداري      

براي مطالعات زبان شناسي و گويش هاي مردم در مناطق 

هش در فولکلور و فرهنگ مردم ، اسنادي گوناگون و پژو

بکر در تاريخ  بازيگري و نمايش در ايران ، پژوهش در 

تاريخ سياسي و حاوي نکاتي قابل توجه براي نقد و 

نگارش علمي تاريخ معاصر موسيقي و شرح حال و زندگي 

 نامه و خاطرات هنرمندان مي باشند .

تا  1899شمسي )  1337تا  1277در فاصلة زماني      

نوبت ضبط صفحه ، توسط کمپاني هاي  22م(  ،  1959

خارجي از موسيقي ايراني به عمل امده که آمار آن تا 

روي صفحه مي  1000پيش از جنگ جهاني اول به بيش از 

رسد و با لحاظ کردن صفحه هاي فارسي ضبط شده در 

روي صفحه مي  2000قفقاز ، عثماني و هند ، نهايتًا 

حالي است که تاكنون، كل صفحات  و اين در 1گردد

                                                           
صتفحه يکترو و 350دور مشتتمل بتر 78صفحه 3200حداکثر - 1

صتفحه  صفحه دورو از افراد ايراني ضبط شتده استت.2850

هاي فارسي ضبط شده از هنرمندان در قفقتاز و هنتد در 

اين آمار لحاظ نشده است.جمع تقريبي متدت آاتار ضتبط 
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شناسايي شده  از اين مجموعه در آرشيو صدا و سيما و 

عدد بالغ نمي گردد و پيداست  1500آرشيوهاي ديگر  به 

كه بسياري از اين صفحه ها، نسخه هايي منحصر به فرد 

مي باشند و براي حفظ و نگهداري آنها، بايد تالشي جدي 

 2«صورت پذيرد. 

                                                                                                
دور متتذکور بتتالغ بتتر 78شتتده فارستتي روي صتتفحه هتتاي 

 ستتاعت متتي باشد.)اميرمنصتتور،  300دقيقتته يتتا 18000

masterclass ،ديسکوگرافي، آموزشگاه موسيقي آواي مهرباني

 (85اسفند
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