
3Persian Discographyصفحه سنگی  Journal # 3

amirmansour78@yahoo.com                                                                                                امیر منصور

فارسی در آگهی هاي تبلیغاتیدور78صفحه هاي

مقدمه
محدودیت مآخذ در دیسکوگرافی فارسی، آگهی هاي تبلیغاتی درج شده در مطبوعات را به یکی از منابع 

ث تاریخ درج و انطباق آن با محتواي آگهی که می مستند بودن این آگهی ها از حی. قابل اعتنا تبدیل نموده است
تواند حاوي زمان عرضه، عنوان آثار، اسامی هنرمندان و تصاویري از ایشان و باالخره قیمت صفحه ها و حتی 

.اطالعاتی پیرامون نمایندگان و شبکه توزیع باشد

لیفونوآگهی صفحه هاي پ
قاي امیرجاهد منتشر می شد، آگهی زیر وجود دارد و خبر از شمسی که توسط آ1306در سالنامه پارس 

سیاق متن آگهی القا کننده این احتمال . می دهدپولیفونضبط صفحه هاي فارسی در این سال توسط کمپانی 
هنوز اولین سري از صفحه هاي ضبط -که معموال در دي ماه هر سال بوده–است که تا تاریخ چاپ سالنامه 

صفحه هاي مورد اشاره، پولیفون با برچسب قرمز هستند که اطالعات بیشتر درباره (رسیده است شده به تهران ن
).وجود دارد1شماره صفحه سنگیآن ها، در مقاله لیبل شناسی در 

تهیه گردیده که از علی شاه محمدي ز آرشیو آقاي این مقاله با مساعدت و استفاده ا
.محبت بیدریغ و همکاري صمیمانه ایشان، تقدیر و تشکر می شود
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سودواآگهی صفحه هاي 
، آگهی قابل توجهی درباره رسیدن )1315آبان (سالنامه توفیق 55در صفحه 

و محل ضبط و سودواه هاي فارسی پرشده در شام، بدون ذکر لیبل اولین سري صفح
فهرست عناوین . تولید و ارائه صفحه هاي اروپایی و عربی ادئون و پارلفون وجود دارد

براي اولین بار خزان عشق آثار فارسی دال بر آن است که صفحه معروف و پرفروش 
بیادگار رفع نیز با عنوان در این مجموعه ضبط و عرضه شده است و از صفحه دیگري

گلبانگ محراب تا بانگ مضراب نام برده شده که در کتاب حجاب بانوان ایران
از سوي دیگر . نیز ردپایی از آن دیده نمی شود)خاطرات سید جواد بدیع زاده(

ورود قابل توجه صفحه هاي فرنگی و عربی به ویژه آثار هنرمندانی چون ام کلثوم و 
را که در دهه بعد تاثیر فراوانی بر موسیقی ایران، در همه گونه هاي محمد عبدالوهاب 

. آن، می گذارند آشکار و تایید می کند

بنگاه موزیکالآگهی 
شمسی، مجموعه 1323پرویز خطیبی در سال 

هایی از پیش پرده ها و تصنیف هاي خود را به 
در آخرین . ضمیمه روزنامه توفیق منتشر می کند

بنگاه فحه قسمت دوم این مجموعه، آگهی ص
به چشم می نصراهللا عشقیمتعلق به موزیکال

خورد که خبر از ورود و عرضه ماهیانه صفحه هاي 
جدید و به ویژه ترانه هاي فیلم هاي عربی و فرنگی 

این آگهی گویاي فعالیت بنگاه موزیکال، . می دهد
قبل از ورود به عرصه ضبط صفحه هاي فارسی از 

یادآور می شود بنگاه . شمسی می باشد1327ل سا
، صفحه هاي 30موزیکال تا سال هاي آخر دهه 

فراوانی از ترانه هاي فیلم هاي فارسی را ضبط و 
تولید می نماید که نسخه اي از برخی از آن فیلم ها، 

.اکنون در دسترس نمی باشد
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شهرزادآگهی صفحه هاي 
شمسی است که تاکنون 30دور فارسی در دهه 78اصلی ضبط صفحه هاي یکی از سه لیبل شهرزاد

آگهی هاي پراکنده . کاتالوگ کامل یا فهرست دقیقی از آن ها منتشر نشده و یا در دسترس نگارنده نمی باشد
کمپانی شهرزاد در مطبوعات و مجالتی چون موزیک ایران، کاویان و 

تهیه دیسکوگرافی غیره، اهمیت ویژه اي در پردازش اطالعات و
صفحه هاي شهرزاد دارا می باشند به ویژه آن که شماره قالب در 
بخش اعظم این صفحه ها از نظم و منطق متعارف و استاندارد مورد 

. استفاده سایر شرکت هاي صفحه پرکنی تبعیت نمی کند
مجله کاویان آگهی هاي متعددي در معرفی صفحه هاي شهرزاد 

جدیدترین 1332تیر ماه 18ان مثال، درشماره دارد که به عنو
1332مرداد 23و در شماره مورخ قاسم جبلیصفحه هاي آقاي 

را به غزالشمسی آگهی مربوط به اولین سري از صفحه هاي بانو 
.همراه تصویري از وي به چاپ می رساند

شمسی 1331در مجله موزیک ایران نیز که انتشار آن از سال 
ی گردد، متناوبا آگهی صفحه هاي شهرزاد مشاهده می شود که به درج دو نمونه از آکهی هاي مربوط به آغاز م

35و 34در همین اندك نیز، تغییر لوگوي شهرزاد در بین سال هاي . اکتفا شده است1335و 1334سال هاي 
.استنتاج می باشدقابل مشاهده و


