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فارسیدور78کاتالوگ صفحه هاي

ی مورد توجه جدي و استفاده قرار می گیرند هاي دیسکوگرافیکی از مهمترین اسنادي که در بررسی
و که با هدف بازاریابی ،شاید در هنگام انتشار کاتالوگها. کمپانیهاي تولید صفحه می باشندکاتالوگهاي

معرفی کاالهاي جدید به مشتریان چاپ و 
می شدند، هرگز گمان نمی رفت که منتشر

زمانی، چنین کاربردي از آنها مدنظر قرار 
حال کمپانیهاي معظم صفحه پرکنی بهر.گیرد

از روزهاي آغازین، براي محصوالت تجاري 
خود که در انتهاي فرآیندي صنعتی تولید می 
شدند، نیازمند عرضه، بازاریابی، فروش و سود 
کافی بوده اند و در این مسیر، اقدام به انتشار 
منظم و مستمر کاتالوگ تولیدات خود می 

دیعی از طریق این اطالعات بکر و ب. نموده اند
اسناد مکتوب، به ویژه در شناخت بهتر و 
بیشتر از تاریخ موسیقی خاورمیانه و پهنه 

و تصاویري از ایران فرهنگی حاصل می گردد
اسپورت (کاتالوگ آثار ضبط شده در قفقاز

و در عثمانی، )رکورد، گرامافون و اکسترافون
.در ضمن مقاله مشاهده می شود

محمديعلیرضا شاهو محسن محمديایان براي تهیه ابن مختصر از دوستان گرانقدرم آق
نمایم که در دسترس قرار گرفتن بخش اعظم اسناد ارائه شده، مرهون تشکر فراوان می

.همت، تالش، علو طبع و سخاوتمندي ایشان است
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اتالوگ، نقطه شروع مباحث دیسکوگرافی فارسی نیز بوده است و قسمت اعظم اطالعات استفاده از ک
آقاي دکتر ساسان که توسط، شمسی1284مربوط به صفحه هاي قاجاري به ویژه صفحه هاي سال 

درج شده، "چشم انداز موسیقی ایران"و "تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران"سپنتا در کتابهاي 
در هنگام پژوهشهاي منتهی به EMIایی است که نسخه اي از آن از آرشیو کمپانی متکی بر کاتالوگه
در اختیار آقاي دکتر فرهنگ رجایی نیز قرار گرفته و با صرفنظر از برخی "گنج سوخته"انتشار مجموعه 
ی ، فهرستی کامال مشابه، انتشار مجدد مکه در کتابهاي آقاي دکتر سپنتا دیده می شوداشتباهات تایپی

.یابد

که در حقیقت فهرست کامل صفحه هاي یک کمپانی در یک و ضمائم آنها "کاتالوگهاي عمومی"
، "کاتالوگ عمومی"دوره ضبط یا در یک سال بوده اند از اهمیت بیشتري برخوردارند و قبل از انتشار 

ارائه می شده که متناسب با کاتالوگهاي مرحله اي بهمراه هر سري صفحه جدید عرضه شده به بازار نیز
عناوین صفحه هایی که نسخه . تعداد صفحه عرضه شده بوده واز حیث محتوا و مندرجات نیز متفاوتند
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هایی از آنها در دسترس نیست بعالوه اسامی اشخاص و هنرمندان ناشناس، متن اشعار و عکسهایی که 
نحصر به فرد در پژوهشهاي تاریخ موسیقی ماطالعاتیمستندات و در بعضی از کاتالوگها وجود دارد،

.می باشند

کمپانی گرامافونصفحه هاي فارسیکاتالوگهاي
تنها کاتالوگهاي یافت شده از صفحه هاي سنگی فارسی ضبط شده در عصر قاجار از چهره هاي 

.می باشدتوسط کمپانی گرامافونکاتالوگهاي صفحه هاي فارسی ضبط شدهایرانی، 
میالدي در لندن ضبط شده اند و 1899ن صفحه هاي فارسی کمپانی گرامافون که در سال اولی

اینچی فاقد 7عمدتا قرائت اشعاري از فردوسی، حافظ و ظهیر فاریابی بوده اند که بصورت صفحه هاي 
نی به بازار عرضه شده بخشی از کاتالوگ عمومی کمپا"برلینرز گرامافون. ای"برچسب کاغذي و با لیبل 

به خود اختصاص داده اند که احتماال تنها ماخذ از ضبط چنین آثاري می "فهرست مشرقی"را با عنوان 
نیز در آرشیو کمپانی باشند و تاکنون نمونه اي از صفحه هاي آنها مشاهده نشده و قالبهاي اصلی آنها
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ضبطهاي "از کتاب فهرست مشرقی دوزبانه به نقل صفحه هاي فارسی مندرج در تصویر . وجود ندارد
:نقل شده است"مایکل کی نیر"از "1934تا 1899کمپانی گرامافون



Persian Discography Journal # 13 13#صفحه سنگی 

5

در 1908و بازتولید آنها در سال (تهران1906در سال کاتالوگهاي ضبطهاي کمپانی گرامافون 
سالهاي ریگا درآنها در همهتهران و بازتولید منتخبی از1912لندن و 1909، )کارخانه ریگا در روسیه

تفلیس مشاهده شده اند ولی هنوز کاتالوگی و به سفارش نمایندگی کمپانی گرامافون در1914- 1915
:دیده نشده است1915، پس از سال بازتولید آنها در هندحداقل سه نوبت از 

.

اولین کاتالوگ از ضبط شده هاي فارسی در 
میالدي که محتمال و با 1906تهران در سال 

توجه به پیشتهاد ماکسیم پیک، نماینده کمپانی 
در ضبط در تهران، در لیدن به چاپ رسیده 

صفحه چاپ شده و 31این کاتالوگ در . باشد
.استآن به زبانهاي فارسی و فرانسه متن

نکته قابل توجه در این کاتالوگ، عدم درج 
صفحه هاي ضبط شده از مظفرالدین شاه قاجار 
می باشد که می تواند دال بر عدم انتشار آنها در 
اولین نوبت از تولید این سري آثار و در زمان 

در کاتالوگهاي . حیات مظفرالدین شاه یاشد
اره و متن لیبل سه صفحه ضبط سالهاي بعد، شم

میالدي1914به نقل از کاتالوگشده از وي
. شوددرج می
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اولین برگ از کاتالوگ بازتولید ضبط شده هاي سال 
1912صفحه که محتمال در سال 28در تهران در 1906

لید به صورت دوطرفه بازتو) روسیه(میالدي در ریگا 
.شده اند و متن آن به دو زبان فارسی و روسی می باشد
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به زبانهاي 1909ن در سال لندضبط شده هاي کاملکاتالوگ 
صفحه به تفکیک صفحه هاي 32در فارسی و فرانسه 
یکطرفه و دوطرفه
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از نمایندگی کمپانی 1913نهمین کاتالوگ مرحله اي سال 
صفحه حاوي بخشی از 12گرامافون در تفلبس مشتمل بر 
به زبانهاي فارسی و 1912ضبط شده هاي تهران در سال 

اصلیفرانسه و ترکی براي عناوین 
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کاتالوگ بازتولید منتخبی از همه ضبط شده هاي کمپانی 
صفحه که در سالهاي 56گرامافون در عصر قاجار در 

به سفارش نمایندگی کمپانی در تفلیس، به 1915و 1914
.صورت صفحه هاي دوطرفه تولید شده اند
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کاتالوگهاي صفحه هاي هیز ماسترز ویس
توسط 1312و 1309، 1308، 1307، 1306اي گوناگون ضبط در سالهاي پس از برگزاري نشسته

کمپانی هیز ماسترز ویس در تهران و عرضه تدریجی آنها، کاتالوگهاي جزئی و عمومی آنها نیز چاپ 
در همین سالها، نشستهاي ضبط توسط این کمپانی .شده و در اختیار نمایندگان فروش قرار می گرفت

و حتی قاهره صورت پذیرفته که کاتالوگهاي آنها نیز مدارك ارزشمندي در راستاي در بغداد و استانبول 
.تکمیل مباحث مربوط به دیسکوگرافی فارسی است و بایستی مورد جستجو و اعتنا قرار گیرد

عالوه بر معرفی انواع گرامافونهاي این کمپانی و سایر وسایل جانبی آن نظیر برخی از این کاتالوگها 
تنها حاوي فهرستهایی از عناوین صفحه به همراه شماره صفحه می باشند که و صفحه پاك کن، سوزن 

چون اقبال السلطان، بدیع زاده، (و اطالعات دست اولی از خوانندگان و نوازندگان آثار زیباعکسهاي 
فروشو حتی نمایندگان ) و روح انگیز، حاجی علی اکبر خان شهنازيادیب خوانساري، تاج اصفهانی

مثال در این سري کاتالوگها، .نیز در آنها مشاهده می شوددر شهرستانهاو توزیع)اسحق بنانی و اخیه(
شمسی وجود دارد به دو شکل 1306که برروي صفحه هاي ضبط شده در سال "ایران خانم"نام 

.داردبرروي صفحه ها وجود نثبت شده است که اسم دوم "ایران خانم هلنی"و "ایران خانم"
برخی دیگر از کاتالوگهاي صفحه هاي هیز 
ماسترز ویس عالوه بر اطالعات یادشده، اشعار 
آوازها و تصانیف نیز در کنار شماره صفحه ها درج 

بدرستی معلوم نیست که چنین امري، . شده است
ابتکار کاتالوگهاي هیز ماسترز ویس است یا 

که کمپانیهاي دیگري چون پولیفون یا کلمبیا 
داراي کاتالوگهاي مشابه می باشند اما ادامه و 
استمرار آن، منجر به انتشار مستقل تصانیف می 
گردد که بویژه پس از تاسیس رادیو و در دهه 

شمسی با گسترش چشمگیري مواجه شده1320
و کتابچه ها و جزوات متعدد و متنوعی از نغمه ها 
و تصنیفهاي صفحه ها یا رادیو، به زبانها و 

ویشهاي محلی گوناگون، چاپ و توزیع شده و در گ
شمسی، شکل جدیدي از انتشار را 1330دهه 

بصورت تصانیف یک برگی روي کاغذهاي کاهی 
خاص عرضه و فروش این نحوه کهپیدا می کند 

اقتصادي خاصی یافته - صفحه ها، شکل اجتماعی
و شغلی بنام تصنیف فروشی بروز و ظهور پیدا می 
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به فیلم سوته دالن، این شغل را با بازیگري بهروز وثوقی گوشه اي از علی حاتمی در کند که مرحوم 
. تصویر کشیده و به یادگار گذاشته است

.تصویر جلد نمونه هایی از این کاتالوگها که اکنون در دسترس می باشند مشاهده می شود
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پاتهکاتالوگهاي صفحه هاي 
میالدي، به چاپ و توزیع تنها 1928بط صفحه هاي کمپانی پاته در تهران در سال تنها نوبت ض

صفحه و حاوي اطالعاتی ذیقیمت می 30نیز می انجامد که داراي کاتالوگ از صفحه هاي این کمپانی
8باشد که نمونه هاي بیشتري از آنچه در اینجا می آید در مبحث لیبل شناسی در صفحه سنگی شماره 

در مقدمه این کاتالوگ عالوه بر توضیح درباره شرکت پاته فون و میزان سرمایه آن، .ه استدرج شد
تفاوت در تکنولوژي تولید صفحه هاي پاته با دیگر صفحه و نوع شیار و سوزن مورد استفاده براي این 
صفحه ها به دو زبان فارسی و فرانسه، درج شده و سپس فهرست کامل صفحه هاي پاته به تفکیک

.در کاتالوگ مشاهده می شوداسامی خوانندگان و نوازندگان اصلی همراه آنها،
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پولیفونکاتالوگهاي صفحه هاي 
پولیفون با برچسب قرمز که به صورت ) شمسی1928(شمسی 1306کاتالوگ ضبطهاي سال 

کامل آنها در صفحه می باشد که فهرست 18آکوستیک ضبط شده و در آلمان تولید شده اند، حاوي 
و 1شماره صفحه سنگیدر ضمنا در مقاله لیبل شناسی پولیفون هاي قرمز. آمده است11شماره صفحه سنگی

، اطالعات تکمیلی در مورد نمایندگی کمپانی و 4دیسکوگرافی قمرالملوك وزیري در ژورنال شماره 
ازتولیدهاي متعدد از صفحه هاي و بمسایل و اختالفات مربوط به ضبط بین نمایندگی، امیرجاهد و قمر

آمده است که از تکرار آن اجتناب کرده و عالقمندان را به مقاالت مذکور ارجاع پرفروش این مجموعه
. می دهیم

و نمونه ، نمایندگی پولیفون در تهران را عهده دار شده"اسحق بنانی و اخیه"یادآور می شود شرکت 
نیز مشاهده شده "عزرا میرحکاك و اوالده"ندگی جدید برروي اسم اي از این کاتالوگ با برچسب نمای

از سوي دیگر مدرسه موسیقی درویش متعلق به مرتضی خان نی داود که همکار ملوك خانم . است
بوده در این مجموعه و در رقابت با همکاري قمر، امیرجاهد و ارسالن خان درگاهی) ضرابی کاشانی(

حاوي اشعار تصانیف اجرا شده توسط ملوك "گلهاي رنگین"کوچکی به نام است، اقدام به انتشار جزوه 
خانم در صفحه هاي 

نموده قرمز پولیفون
که تصویر سه صفحه 
از آن را در این بخش 

در . مشاهده می کنید
مقابل امیرجاهد نیز 
که مالکیت سالنامه 
پارس را از سال 

شمسی به 1305
عنوان سالنامه رسمی 

ه، دولت برعهده داشت
به شکلهاي گوناگون 
از تبلیغ براي صفحه 

تا هاي پولیفون قرمز
انتشار متن تصانیف و 

حتی پرداختن به اختالفات مالی با نمایندگان کمپانی را پوشش داده است که نمونه اي از آن آمده 
.است
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کمپانی پولیفون در سال
میالدي، سري 1929

جدیدي از صفحه هاي 
ر تهران با فارسی را د

بکارگیري تکنولوژي ضبط 
برقی، ضبط کرده و تدریجا 

براي آثار (با لیبلهاي طالیی 
و ) قمر و ملوك خانم

براي آثار (لیبلهاي زرد رنگ 
بهمراه ) سایر هنرمندان

کاتالوگ مرحله اي آنها روانه 
کاتالوگ . بازار می کند



Persian Discography Journal # 13 13#صفحه سنگی 

19

تالوگهاي مرحله اي اي سري، در اسناد عمومی این صفحه ها تاکنون مشاهده نشده و نمونه اي از کا
.درج شده است9شماره صفحه سنگیمنتشره در ژورنال 

و پارلوفوندافونبکاتالوگهاي صفحه هاي 
اقدام به دو نوبت ضبط در تهران نموده است که سري اول با شماره هاي ) بیضافون(دافون بکمپانی 

دافونبو بطور الکتریکی ضبط شده اند و با لیبلمیالدي 1930محتمال در سال B 090000سریال 
سلمان، منشی (از طریق نمایندگی برادران آغاسی و لوگوي غزال در آلمان تولید و به بازار ایرانطالیی

و با شماره 1932دافون در تهران، محتمال در سال دومین سري ضبطهاي ب.عرضه شده اند)و عبداهللا
وسیقی در این مجموعه با ه تعداد کمی از آثار مدرسه عالی مصورت می گیرد کB 092000سري 

1937دافون قرمز رنگ و مجموعه کامل آثار با لیبل پارلوفون و منتخبی از آنها در سال برچسب ب
.میالدي با برچسب ادئون بازتولید می شوند
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آمده دو کاتالوگ می دافون در تهران بدست خ از ضبط شده هاي بتا این تاریی که هایتنها کاتالوگ
صفحه اي که داراي سه بخش می باشد اما حاوي فهرست کامل صفحه هاي این 26یک کاتالوگ . باشد

بخشی از این کاتالوگ حاوي اشعار تصانیف ملوك خانم با ذکر شماره صفحه ها، بخشی . کمپانی نیست
خش سوم چند صفحهو در بB 090000سري دافون صفحه هاي بقسمتی از دیگر حاوي فهرستی از 

بهمراه متن اشعار آنها B 0920000سري ازکردي از تصانیف و آوازهاي آقاي مولوي زاده کردستانی
.که به لحاظ اهمیت درج می شودمعرفی شده است
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کاتالوگ دیگري از ضبطهاي سري دوم بدافون که با لیبل پارلوفون منتشر شده اند درچند برگ از 
بانی اثر خانم زهره خالقی مورد استفاده و استناد قرار گرفته اند که حاوي شماره صفحه کتاب آواي مهر

و اشعار برخی از 
تصانیف قمرالملوك 

و ذکر نام وزیري
است کهتصنیف سر

تار و بهمراهی عموما
برادران نی داود ویلون 

خانمرتضیپیانويو
محجوبی اجرا شده 

این کاتالوگ اقال .است
فحه بوده ص50بالغ بر 

و محتمال فهرست آثار 
ضبط شده، عکس و  
متن سایر تصانیف و 
اسامی سرایندگان آنها 
.را نیز دربر داشته است

یادآور می شود با 
غیر خرید بخشی از آثار 

عربی کمپانی بدافون 
توسط کارل لیندشتروم 
که مالکیت پارلوفون و 
ادئون را دارا بود، ضبط 
شده هاي بدافون ابتدا 

لیبل پارلوفون تولید با
1937و سپس در سال 

میالدي با لیبل ادئون 
بازتولید شدند تا بهمراه 
آثار ضبط شده از سید 
جواد بدیع زاده در سفر 
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.برلین، کاتالوگی قابل عرضه سامان یابد

کلمبیاکاتالوگهاي صفحه هاي
بط صفحه در تهران نموده میالدي اقدام به ض1947و 1933، 1928کمپانی کلمبیا در سالهاي 

است و برادران ارسطوزاده که نمایندگی کمپانی کلمبیا را در تهران برعهده داشته و یکی از فعالترین 
نمایندگان فروش صفحه در ابران بوده اند، از پیشگامان نشر کاتالوگها و متن تصانیف با کیفیت خوب و 

.تنوع باال بوده اند
صفحه هاي کلمبیا با عنوان )شمسی1306زمستان سال (میالدي 1928در مقدمه کاتالوگ سال 

.آثار دارداین سري، تصریح بر نقش ملک الشعراي بهار در ضبطاستکه در قطع جیبی "برگ سبز"
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فحه و بدون ذکر ، تصانیف ملک الشعرا با ذکر عنوان، قطر و شماره صاین کاتالوگ36تا پایان صفحه 
صفحه اي، متن تصانیف 84نام خواننده یا نوازنده درج شده است و در سایر صفحه هاي این کاتالوگ 

، آقاي یداهللا خان، آقاي آگاهی و نیر با درج عنوان، دانش، نامیمرحوم شیدا،سایر تصنیف سازان چون
این 59و 58له نیز در صفحه هاي متن تصنیف مولود نبی اثر ظهیرالدو.قطر و شماره صفحه آمده است

.کاتالوگ درج شده و این صفحه در دستگاه شور توسط خواننده اي به نام توران خانم اجرا شده است

ی قدیمی از ساخته و سروده هاي شیدا و سایر قدما و سرودهاي متعدد دانش آموزي و صانیفمتن ت
د سحر صبح، سرود جشن معارف، سرود زینت نظیر سرود کودك فقیر، سرود درویش خان، سرونظامی 

. در این کاتالوگ درج شده است. . . نطق و بیان و 
در جزوه برگ سبز اگهیهاي متعددي نیز از کاالها و سازهاي وارداتی تجارتخانه برادران ارسطوزاده 

.مشاهده می گردد
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یز که تفاوت اساسی در رویکرد با آثار شمسی ن1312براي ضبط شده هاي کمپانی کلمبیا در سال 
"بوستان کلمبیا"شمسی دارد، کاتالوگی با عنوان 1306ضبط شده در نوبت قبل در تهران در سال 

:صفحه منتشر می شود34توسط برادران ارسطوزاده در قطع رقعی و بیش از 
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یعنی هیز ماسترز ویس، ادئون و کلمبیا در تهران EMIآخرین نوبت ضبط شرکتهاي ادغام شده در 
اتفاق می افتد که اطالعات محدودي از آنها در دسترس می ) میالدي1947(شمسی 1326در سال 

در از جمله کاتالوگ بسیار جالب و باارزشی است که توسط شرکت تضامنی برادران ارسطوزاده. باشد
:حاوي عکسها و اطالعاتی بی نظیر می باشدمنتشر شده وصفحه70قطع وزیري و حداقل 
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سودواکاتالوگهاي صفحه هاي
شمسی اقدام به ضبط صفحه در شهر حلب در سوریه 1318و 1314هنرمندان ایرانی در سالهاي 

.می نمایند
ا حامی و کمپانی آغاسی که نمایندگی صفحه هاي پارلوفون و ادئون در ایران را نیز دارا بوده ظاهر

سرمایه گذار آثار ضبط شده از بدیع زاده، اسماعیل مهرتاش، فرهاد معتمد و ابوالحسن صبا در سال 
ذکر "طهران الله زارکمپانی آغاسی"بوده اند که برروي برچسب این سري از صفحه ها، نام 1314

نیز مشاهده می "مجموعه گلستان"به نام صفحه اي این سري20شده و برروي جلد کاتالوگ جیبی 
تاریخ انتشار این .شود بدون آنکه لیبل صفحه ها یعنی کلمه سودوا در کاتالوگ وجود داشته باشد

می باشد که گویاي فاصله ضبط و تولید صفحه ها در سوریه وحمل به ایران و 1315کاتالوگ، سال 
زندگان وجود ندارد و عالوه بر در این کاتالوگ، شماره صفحه و اسامی نوا.عرضه در بازار ایران بوده است

متن اشعار برخی از صفحه هاي کمیاب از این مجموعه، عکس قابل توجهی از دسته موزیک فرانسوي 
بهمراه هنرمندان یادشده وجود دارد که اولین ضبط از سالم شاهنشاهی توسط این مجموعه صورت 

.شده استگرفته و همین عکس در کتاب خاطرات سیدجواد بدیع زاده نیز درج 

دومین سري از صفحه هاي فارسی در کمپانی سودوا در سوریه ضبط و تولید شمسی1318در سال 
برخی می شود که برعکس صفحه هاي سري اول، فاقد عنوان کمپانی آغاسی می باشند اما کاتالوگی از 
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طبع آقاي سالک ترانه هاي تازه، اثر"با عنوان صفحه با قطع جیبی و 14دراین مجموعه صفحات 
متضمن تنها منتشر شده است که "کمپانی آغاسی: اصفهانی، بهترین و جدیدترین صفحات گرامافون

سروده شده و توسط همشهري وي یعنی تاج اصفهانی یا "سالک اصفهانی"تصانیفی است که توسط 
دور نیست علت . اندبرومند اجرا شده سایر خوانندگان همسفر یعنی بدیع زاده، ملوك ضرابی و یا ملکه 

.انتشار این جزوه توسط تصنیف سرا، ناشی از عدم ذکر نام وي برروي برچسب صفحات باشد
این کاتالوگ نیز فاقد شماره صفحه و نام هنرمندان هر اثر می باشد اما حاوي تصاویري جذاب از 

.سالک اصفهانی، ملوك ضرابی و تاج اصفهانی می باشد
و سالها به همکاري شمسی از اصفهان به تهران آمده1316لک اصفهانی در سال یادآور می شود سا

شمسی توفیق مصاحبه با ایشان در تهران 1384نگارنده در سال .استبا پروژه لغتنامه دهخدا ادامه داده
و جناب سالک برغم کبر سن و بودن در نهمین دهه عمر، داراي حافظه اي قوي و بیانی توانا را داشته

سالک اصفهانی عالوه بر این تصانیف، سرودهایی .متنوع و مفیدي در اختیار قرار دادندوده و اطالعات ب
شمسی در بمبئی 1325براي آموزشگاهها ساخته وچند تصنیف دیگر از وي توسط بدیع زاده در سال 

.مشاهده شده است"یانگ ایران"در هند و برروي صفحه هاي 
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فارسی ضبط شده در هندسنگیيکاتالوگهاي صفحه ها
با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، چهار نوبت ضبط صفحه فارسی از هنرمندان ایرانی در طی حدود 

نواي ایران، دلبر و طهران، چهار لیبل یانگ ایران، برروي . دوسال در بمبئی هندوستان صورت می گیرد
ضبط و . . . هدي، دلکش، فتح اهللا مین باشیان و آثاري از هنرمندانی چون بدیع زاده، خالدي، علی زا

The record News، و 6و 2به صفحه سنگی شماره هاي نگاه کنید(منتشر شده است 2004,
2005 & تا کنون کاتالوگ یا فهرست انتشار یافته اي از هیچیک از چهار لیبل ذکر شده یافته )2007

لیبل دلبر که برروي پاکت آنها درج ) روي صفحه10(نشده جز فهرست کاملی که که از پنج صفحه 
.شده است

اشعار صفحات دلبر جداگانه با قطعی زیبا چاپ و در دسترس "برروي پاکت صفحه تصریح شده 
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که تا کنون نمونه آنها مشاهده نشده اما اغلب آنها همراه با تصنیفهاي دیگري که "خریداران میباشد
.به چاپ رسیده اند1325تا 1323د در فاصله سالهاي معموال از رادیو پخش می شده ان

یادآوري این نکته ضروري است که در برخی از کاتالوگهاي قدیمی صفحه هاي هندي، بخش صفحه 
که در نمونه زیر دو قطعه فارسی از آچهان بایی و مرحومه زهرا بایی در هاي فارسی مشاهده شده است

.افون در هند، درج شده اندکاتالوگی از ضبطهاي کمپانی گرام

با لیبل شهرزادسنگیکاتالوگهاي صفحه هاي
شمسی به مدتی بالغ بر یک دهه در عرصه ضبط، تولید و عرضه 1320کمپانی شهرزاد از اواخر دهه 

روش شماره گذاري قالبها در صفحه هاي شهرزاد از منطق متعارف .صفحه هاي سنگی فعال بوده است
کوگرافی تبعیت نکرده و دیس

نحوه تعیین شماره کاتالوگ نیز 
. دچار تغییرات متعدد شده است

برغم تعداد قابل توجه صفحه 
هاي منتشره با لیبل شهرزاد و 
بازتولیدهاي مکرر آنها، تاکنون 

ی که حاوي فهرستی کاتالوگ
کامل یا بخشی از صفحه هاي 
شهرزاد باشد، به دست نیامده 

رزاد با تقلید است اما کمپانی شه
که -از برخی لیبلهاي فرنگی 

فهرستی از آثار یک هنرمند را 
بهمراه عکس وي برروي پاکت 

طی-صفحه درج می کردند
ستهایی دست می زند که تدریجا و با اضافه شدن آثار ضبط شده از هر فرد، به انتشار فهری مشابهاقدام
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ذکر اریوش رفیعی مشاهده می گردد تنها به همانگونه که در تصویر پاکت صفحه د. تکامل می یابد
تاکید می نماید که از عکسها . اسامی دو روي هر صفحه بدون درج هیچگونه شماره اي اکتفا شده است

و اطالعات محدود مندرج برروي پاکت صفحه هاي شهرزاد، نکاتی بدیع و سرنخهاي مفیدي در تکمیل 
ار آن حاصل می گردد فلذا توجه الزم و تالش براي دیسکوگرافی کمپانی و بسیاري از هنرمندان همک

.گردآوري آنها به عنوان بخشی از مستندات دیسکوگرافی ضرورتی انکارناپذیر است
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سنگی با لیبل موزیکالکاتالوگهاي صفحه هاي
کمپانی موزیکال به مالکیت برادران عشقی به موازات صفحه هاي شهرزاد، فعالیت گسترده خود را در 

، صفحه هاي همانگونه که از منظر گرافیک. عرصه تولید صفحه هاي سنگی فارسی آغاز می کند
موزیکال از رقباي خویش پیشی گرفته اند از حیث انتظام شماره قالبها و شماره هاي کاتالوگ نیز 

. وضعیت بهتري داشته و بررسیهاي دیسکوگرافی آثار این کمپانی، آسانتر صورت خواهد گرفت
اکتهاي صفحه هاي موزیکال مشابه پاکتهاي صفحه هاي سنگی شهرزاد اصلی ترین ماخذ براي پ

.فهرستی از آثار هر هنرمند بوده اند
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اگرچه این فهرستها نیز حاوي شماره صفحه و اطالعات تکمیلی مورد نیاز نظیر اسامی هنرمندان 
اما برروي پاکتهاي خ ضبط و غیره نمی باشندهمکار خوانندگان، آهنگساز، ترانه سرا، صدابردار، تاری

بحث مورد صفحه هاي موزیکال به ابتکاري در معرفی آثار خویش بر می خوریم که ارزش زیادي براي 
.نظر این مفاله داشته و به عبارتی می تواند جایگزینی براي کاتالوگهاي مرحله اي محسوب شود

ز صفحه هاي موزیکال را که با لیبل عکسدار منتشر شده به نظر می رسد این فهرستها اساسا بخشی ا
اند پوشش داده باشند و نمونه عکسهاي استفاده شده از هنرمندان برروي لیبل صفحه در باالي لیست 

. صفحه هاي ایشان درج گردیده است
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سنگی با لیبل رویالکاتالوگهاي صفحه هاي
ه اند نیز به موازات صفحه هاي شهرزاد و موزیکال در صفحه هاي رویال که محصول شرکت ترانه بود

دور این شرکت، تاکنون 78کاتالوگی مستقل از صفحه هاي . صنعت و بازار صفحه ظاهر می شوند
از صفحه ، از آغاز حاوي فهرستی جزئی و بعدها کلیمشاهده نشده است اما پاکت صفحه هاي رویال

پاکتهاي رویال نسبت به دو در آخرین سريطالعات ارائه شده مزیت ا. هاي عرضه شده به بازار بوده اند
.در کنار عنوان آثار و اسامی خوانندگان می باشد)بدون پیش شماره(لیبل یادشده، ذکر شماره صفحه

که با توجه به نام اولیه شرکت RR. شماره صفحه هاي رویال داراي سه نوع پیش شماره می باشند
(Royal Radios.Tehran) داراي این پیش شماره می 104تا 101تعیین شده و شماره هاي
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-.Royal Trading Co)با تغییر نام شرکت به . باشند Tehran) این پیش شماره بهRT تغییر می
مواردي از استفاده از پیش . رویال ادامه می یابددور 45و 78کند تا که تا پایان عمر تولید صفحه 

رین سالهاي تولید صفحه هاي سنگی رویال وجود دارد که شاید بدون ارتباط با نیز در آخCشماره 
.نباشد) ص (معرفی شده است 10که در ژورنال صفحه سنگی شماره Carmenلیبل 

دور رویال نیز کاتالوگی در دسترس می باشد که در آن نیز تفکیک صفحه ها 45از صفحه هاي 
.جاي خود معرفی خواهد شدبراساس خواننده صورت گرفته و در


