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درباره دیسکوگرافی و لیبل شناسی

1
روي صفحه فارسی از هنرمندان ایرانی ضبط شده 1000شمسی، بالغ بر1300سال از آغاز ضبط صفحه هاي گرامافون تا 

اگر صفحه هاي فارسی و فارسی تاتاري ضبط شده توسط کمپانی گرامافون در قفقاز و آسیاي میانه و هند را که به لحاظ . است
2000یز به عدد مذکور بیفزاییم،حداقلماهیت ، زیر مجموعه اي از موسیقی سرزمین پهناور ایران فرهنگی محسوب می شوند را ن

.روي صفحه،مجموعه عناوین وآثار ضبط ومنتشر شده در این دوره می باشد
فعالیت گسترده کمپانی فرانسوي پاته در آسیاي میانه در آغاز قرن بیستم، به کاتالوگی مفصل از آثار و نغمه هاي ضبط 

اي فارسی این مجموعه نیز استخراج واحصا شود، آمار ارائه شده افزایش قابل توجهی شده شرقی منجر شده است که اگر صفحه ه
.خواهد یافت

2
دیسکوگرافی عبارت است از مستندسازي آثار منتشرشده صوتی در قالب صفحه و لوح فشرده از یک 

ت گزارشی نظام یافته و حاوي حداکثر اطالعات ممکن از هنرمند،گروه،ارکستر،آرشیو و یا کمپانی تولید کننده صفحه به صور
.مراحل گوناگون ضبط،تولید و توزیع هر اثر

دور به عنوان فرمت انتشار صنعتی آثار 78م که دوره حیات تکنولوژیک صفحه هاي 1960م تا1895درفاصله سال هاي 
می دهندصوتی است، این صفحه ها موضوع  دانش دیسکوگرافی را تشکیل 

دور، شماره اي منحصر به فرد و تکرار نشدنی به نام 78مبناي نظام یافتن و ترتیب آثار در دیسکوگرافی صفحه هاي 
می باشد که توسط همه شرکت هاي تولید کننده بر بدنه صفحه حک شده و نشانگر ترتیب (matrix number)شماره قالب 

گروه صدابرداري تهیه شده،حاوي که توسط(recording  sheets)زارش هاي ضبط گ.ضبط آثار در استودیو بوده است
اطالعات مهمی نظیر عنوان وشرح مختصري درباره اثر،هنرمند اصلی،هنرمندان فرعی،تاریخ ضبط ، مکان ضبط، نام صدابردار و 

می شد به موازات کارهاي صنعتی پروسه تولید، اگر در بازبینی فنی، اثر ضبط شده داراي کیفیت قابل قبول ارزیابی .غیره می باشد
با فراگیر شدن استفاده از گرامافون .انتخاب آثار براي انتشار و ترتیب قرارگرفتن آن ها در کاتالوگ  مورد بررسی قرار می گرفت

ه اي در تعیین مالحظات بازاریابی مثل میزان محبوبیت یک هنرمند یا یک اثر نقش عمدشمسی،1300وصفحه به ویژه پس از سال
تعریف می شود و با (catalogue number)این جایگاه با شماره کاتالوگ .تقدم و تاخر یک اثر در کاتالوگ کمپانی ها یافت

. تعیین آن،و با استفاده از دانسته هاي قبلی، اطالعات الزم براي درج بر لیبل صفحه تکمیل می گردد
3

ح گسترده اي است که ضرورت انجام آن بر کاوشگران تاریخ معاصر موسیقی ایران ، بدیهی می دیسکوگرافی ایران، طر
نماید وعالقمندان بسیاري را طلب می کند تا از استوانه هاي فونوگراف تا لوح هاي فشرده امروزي را با روش علمی، مورد 

دور را بر دوش گرفته به مقصد 78یسکوگرافی صفحه هاي  نگارنده اگر بتواند گوشه اي از بار د. بررسی و مستندسازي قرار دهند
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رساند، شاکر توفیق الهی و رهین منت دوستانی است که از آغاز، یاري وهمدلی خویش را دریغ نکرده و هنوز و هماره به طریقی 
. رفیق راهند
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تجاري صفحه ها، مدخل موضوع دیسکوگرافی است ) ايبرنده(لیبل شناسی به مفهوم شناخت نظام یافته و تاریخی اسامی

که تصویر اولیه اي از کمپانی هاي فعال در عرصه ضبط صفحه هاي فارسی،انواع صفحه هاي هر یک از شرکت ها، مشخصه هاي 
.چسب و مندرجات آن، به دست می دهدفیزیکی صفحه ها، مشخصه هاي فیزیکی و گرافیکی بر

یر منصورما

شماره کاتالوگ
)حک شده روي بدنه(

کمپانی
اسم تجاري لیبل

زبانعالمت تجاري

نوع اثر

توضیح اثر به فارسی
توضیح اثر به فرانسه

محل ضبط اثر

)بدنهحک شده روي(شماره کاتالوگ روي برچسب                                                       شماره قالب


