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دیسکوگرافی قمرالملوك وزیري

مقدمه
ل اخالقی و انسانی وي، مورد در کنار فضایاین جایگاه رفیع هنري. قمر در آسمان موسیقی ایرانی می درخشد

قبول و اقرار همگان بوده و سبب آن گشته تا هم هنرمندان و هم پژوهشگران، با رغبت و اشتیاق در آثار و احوال 
آواي کتاب.وي کندوکاو کنند و در نتیجه کمتر گوشه اي از حیات هنري وي متروك و مهجور مانده است

1373در سال مرتضی ممیز ن گردیده و با طرح جلدي زیبا از تدویزهره خالقی که توسط خانم مهربانی 
توسط نشر دنیاي مادر منتشر شده، تالشی ارزشمند براي یکپارچه سازي همه اطالعات موجود درباره قمر می 

در پایان کتاب مشاهده می شود  که می منوچهر خسروانی، به اهتمام دکتر باشد و حتی فهرستی از آثار وي
.محسوب کردموسیقی ایرانیمعاصر ر زمره اولین دیسکوگرافی ها در متون تاریخ توان آن را د

سنگیقمر همزاد صفحه
1284دور فارسی هر دو در سال 78قمر و صفحه هاي 

شمسی متولد شده اند و اکنون یک قرن از تولد این دو 
قمر و صفحه متقابال یکدیگر را تا نفوذ به . همزاد می گذرد

ترین الیه ها و اقشار اجتماع یاري دادند و در نهایت پایین 
شمسی، با یکدیگر از صحنه هنر ایران خارج 1338در سال 

. شدند

اولین صفحه هاي قمر
که کمپانی گرامافون فعالیت خود شمسی1305در سال

مرالملوك وزیري ضبط در ایران را از سر می گیرد، اولین صفحه هاي فارسی با لیبل هیز ماسترز ویس با صداي ق
مارکوس جوزف کالهرست در این سري صفحه ها که توسط . و در سپتامبر همان سال تولید می شود

پر می نماید که دیسکوگرافی ) پنجاه روي صفحه(صفحه دو طرفه 25در دو نوبت  ضبط شده، قمرالکساندر
:کامل آن به شرح زیر است

اولین صفحه قمر

mailto:amirmansour78@yahoo.com


4Persian Discography Journal # 4صفحه سنگی 

شمسی1305، سال هاي هیز ماسترز ویسصفحه،قمرالملوك وزیريکاملدیسکوگرافی

ساز-نوازندگان عنوان اثر
شماره 
صفحه کاتالوگ.شماره  شماره قالب

تار-مرتضی خان 1بیات اصفهان   AX.341 7-213434 BT2602
تار-مرتضی خان 2بیات اصفهان   AX.341 7-213435 BT2603
تار-مرتضی خان 1تصنیف بیات اصفهان راجع بانتخابات AX.342 7-213436 BT2604
تار-مرتضی خان 2تصنیف بیات اصفهان راجع بانتخابات  AX.342 7-213437 BT2605
تار-مرتضی خان 1افشاري  AX.343 7-213438 BT2606
تار-مرتضی خان 2افشاري  AX.343 7-213439 BT2607
تار-مرتضی خان 1تصنیف افشاري  AX.344 7-213440 BT2608
تار-مرتضی خان 2تصنیف افشاري  AX.344 7-213441 BT2609
تار-مرتضی خان 1سه گاه  AX.345 7-213442 BT2610
تار-مرتضی خان 2سه گاه  AX.345 7-213443 BT2611
تار-مرتضی خان 1تصنیف سه گاه  AX.346 7-213444 BT2612
تار-مرتضی خان 2تصنیف سه گاه  AX.346 7-213445 BT2613
تار-مرتضی خان 1بیات ترك  AX.347 7-213446 BT2614
تار-مرتضی خان 2بیات ترك  AX.347 7-213447 BT2615
تار-مرتضی خان 1تصنیف بیات ترك رباعیات خیام  AX.348 7-213448 BT2616
تار-مرتضی خان 2تصنیف بیات ترك رباعیات خیام  AX.348 7-213449 BT2617

تار-انمرتضی خ 1ابوعطا  AX.349 7-213450 BT2618
تار-مرتضی خان 2ابوعطا حجاز  AX.349 7-213451 BT2619

تار-مرتضی خان

تصنیف ابوعطا صنما بخدا از دوریت جانم 
1تلف شد  AX.350 7-213452 BT2620

تار-مرتضی خان

تصنیف ابوعطا صنما بخدا از دوریت جانم 
2تلف شد  AX.350 7-213453 BT2621

تار-مرتضی خان 1تصنیف ماهور ز من نگارم  AX.351 7-213454 BT2622
تار-مرتضی خان 2تصنیف ماهور ز من نگارم  AX.351 7-213455 BT2623
تار-مرتضی خان 1شوشتري  AX.352 7-213456 BT2624
تار-مرتضی خان 2منصوري  AX.352 7-213457 BT2625
تار-مرتضی خان 1صنیف شوشتري ت AX.353 7-213458 BT2626
تار-مرتضی خان 2رنگ شوشتري  AX.353 7-213459 BT2627
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شمسی، قبل یا مقارن تاجگذاري رضا شاه صورت می گیرد و از آنجا که 1305ضبط این صفحه ها در اوایل سال 
امکان سال و پدیده اي بی سابقه براي حاکمیت جدید بوده، 14اولین نوبت ضبط در تهران پس از مدتی بالغ بر 

و تنها براي یک بار تولیدضبطAX.385و AX.379و صفحه هایی چون وجود نداشتهل چندانی بر آن کنتر
اکنون که مرا وضع "با مطلع میرزاده عشقی می شوند که اولی، تصنیفی در ماهور با شعر سیاسی معروفی از 

رضا شاه، به یاد وي عمال دو سال از کشته شدن وي به دست است که در کمتر از گذشت " وطن در نظر آمد

ساز-نوازندگان

تار-مرتضی خان

عنوان اثر
1دشتی 

شماره 
صفحه

AX.354

کاتالوگ.شماره 

7-213460

شماره قالب

BT2628
تار-مرتضی خان 2دشتی  AX.354 7-213461 BT2629

تار-رتضی خانم 1تصنیف دشتی  AX.355 7-213462 BT2630
تار-مرتضی خان 2تصنیف دشتی  AX.355 7-213463 BT2631

تار حسن خان اعتضادي- 1ماهور  AX.378 7-213494 BT2676
تار حسن خان اعتضادي- 2ماهور عراق  AX.378 7-213495 BT2677
تار حسن خان اعتضادي- 1تصنیف ماهور   AX.379 7-213496 BT2678
تار حسن خان اعتضادي- 2تصنیف ماهور   AX.379 7-213497 BT2679
تار حسن خان اعتضادي- 1چهارگاه  AX.380 7-213498 BT2680
تار حسن خان اعتضادي- 2منصوري چهارگاه  AX.380 7-213499 BT2681

تار-مرتضی خان 1شور  AX.381 7-213500 BT2682
تار-انمرتضی خ 2شور  AX.381 7-213501 BT2683

تار-مرتضی خان 1تصنیف شور سالم من بتو شها  AX.382 7-213502 BT2684
تار-مرتضی خان 2تصنیف شور سالم من بتو شها  AX.382 7-213503 BT2685
تار-مرتضی خان 1تصنیف سه گاه  AX.383 7-213504 BT2686
تار-مرتضی خان 2ه تصنیف سه گا AX.383 7-213505 BT2687
تار-مرتضی خان 1تصنیف الهه، آیا شخصی در این بوستان  AX.384 7-213506 BT2688
تار-مرتضی خان 2تصنیف الهه، آیا شخصی در این بوستان  AX.384 7-213507 BT2689
تار-مرتضی خان 1تصنیف شور اي دست حق  AX.385 7-213508 BT2690
تار-مرتضی خان 2تصنیف شور اي دست حق  AX.385 7-213509 BT2691
تار-مرتضی خان 1دل )لشگر(تصنیف سه گاه نهاد شکر AX.386 7-213510 BT2692
تار-مرتضی خان 2دل )لشگر(تصنیف سه گاه نهاد شکر AX.386 7-213511 BT2693
تار-مرتضی خان 1تصنیف چهارگاه  AX.387 7-213512 BT2694

تار-رتضی خانم 2تصنیف چهارگاه  AX.387 7-213513 BT2695
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در حمایت از سید ضیا الدین طباطبایی و کابینه سیاه عارفاجرا و ضبط می شود و دومین صفحه، تصنیفی از 
حاوي تاییدي صریح از اصلی ترین رقیب رضا شاه بوده می باشد که "اي دست حق پشت و پناهت بازآ"با مطلع 

اجراي این آثار و عرضه عمومی آن . ضبط نموده استزوینیعارف قبل در تکریم ،که قمر نه با انگیزه سیاسی
ها به صورت صفحه، منجر به تالش براي جمع آوري و از بین بردن این صفحه ها توسط نظمیه وقت شده و 

کنترل الزمبا گسترده شدن استفاده از گرامافون و حضور کمپانی هایی بیشتر در تهران براي ضبط صفحه، نهایتا 
1307در اردیبهشت ماه در هیئت وزراامنامه مقررات ضبط صوت در صفحات گرامافوننظبا تصویب 

)21، ص2شمارهصفحه سنگیشهرام آقایی پور، ،...نظامنامه:نگاه کنید به(.بر ضبط صفحه اعمال می گرددشمسی 
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نام ساز و نوازنده آن بر روي لیبل و در فهرست AX.349صفحه در 
مایکل کی نیرتنظیم و توسط آلن کلیکه توسط - ي کمپانیها

تار مرتضی آن رادکتر منوچهر خسروانیاما معلوم نیست-منتشر شده 
که با توجه به در )360صآواي مهربانی،(خان نی داود ثبت کرده اند 

.دسترس بودن عین صفحه، صحیح به نظر می رسد

.AXو AX. 378در مورد صفحه هاي  نیز که AX. 380و 379
بیگیدکتر منصورنام ساز و نوازنده بر برچسب مشاهده نمی شود، 

را با تار مرتضی خان ) هیز ماسترز ویس(مر این صفحات ق": چنین می گویند
اما براي جاوید نگاهداشتن . نی داود و ویولن برادرش موسی نی داود پرکرده است

سه صفحه از این سري صفحات را یاد دوست دیرین خویش شاهزاده اعتضاد 
همراه با تار این نوازنده نابینا خوانده است و این صفحات آواز ماهور، آواز چهارگاه 

گفتگو با به نقل از 152صآواي مهربانی، (".و تصنیف ضربی ماهور است
دکتر حسام الدین خرمی، دکتر منصور بیگی و دکتر منوچهر خسروانی 

مندرج در اطالعات، رافی تا سالنهاي عمومیقمر از محافل اشمقاله در 
)1354تیر 5پنجشنبه 

حسن خاننواختن تار در این سه صفحه توسط این نظر را که
به صورت فلذا قابل اعتنا و توجه است صورت گرفته،اعتضادي

نموده در دیسکوگرافی ارائه شده وارد ) با خط در زیر متن(احتمال 
.آثار مذکور قابل مشاهده می باشدتصویر دو لیبل از .ایم

یادآور می شود از حسن خان اعتضادي در سال هاي بعد نیز آثاري 
که در جاي خود به ضبط شده ، به صورت تکنوازي و جواب آوازچند

جاوید ه منظوراین فرضیه که قمر بو براي آن خواهیم پرداخت
،خواندهبا همراهی ساز ويحسن خان اعتضادينگاهداشتن یاد

اعتماد و اتکا ارزیابی نمی چندان قابلو در نتیجه مستنداتی ارائه نشده 
.گردد

آواز ابوعطا- AX349

تصنیف ابوعطا- AX350

تصنیف ماهور- AX351

دشتی-  AX354
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واکنش هاي گوناگونی را به دنبال داشته تا آنجا استقبال چشمگیر و فروش قابل توجه اولین صفحه هاي قمر
ی طی مقاله ذیل با عنوان شمس1306فروردین 31روزنامه اطالعات مورخ 2که وي ناگزیر می شود در صفحه 

در برابر ، )نظیر قیمت فروش از قرار صفحه اي دو تومان(، ضمن توضیح مفیدي پیرامون این مجموعهبدبختی
.از خود دفاع می نمایدانتقاد مطبوعات 
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با برچسب قرمزپولیفوني صفحه هاقمر و 

یز ماسترز ویس در بغداد را دارا بود و مسئولیت هماهنگی ها در ضبط سال عزرا میر حکاك که نمایندگی ه
، تجربه موفق قبلی خود را بکار بست و پولیفونتهران را برعهده داشت، با آغاز همکاري با شرکت آلمانی 1305

، از که با لیبل قرمز رنگ منتشر شدند،در شماره قالبarبا پسوند پولیفونبراي اولین سري صفحه هاي 
همکاري معروف ترین چهره هاي موسیقی آن روز بهره گرفت و باعقد قراردادهایی ویژه با برخی از هنرمندان، 

ابتکار عمل در عرصه ضبط صفحه را که تا این تاریخ به طور سنتی در اختیار کمپانی گرامافون بود، به دست 
)2، ص1شمارهصفحه سنگیر منصور،، امی1306پولیفونلیبل شناسی صفحه هاي :نگاه کنید به. (گرفت

براي )میالدي1929تا 1927(سه سالهانحصاري و قراردادهایی پولیفونشواهد دال بر آن است که کمپانی 
با شمسی،1306در سال قمرالملوك وزیري منعقد می نماید که کار ضبطسپس با با ملوك ضرابی و همکاري 

عمدتا و سپس با ضبط آثار قمر، که ایت مرتضی خان نی داود آغاز می شود آثار ملوك خانم و با همکاري و حم
نتیجه همکاري وي با امیرجاهد و ارسالن خان درگاهی است، صورت می گیرد که با توجه به تعداد قابل توجه 

ثار روي صفحه بالغ می شده، ضبط آ120صفحه یا 60به آثار مورد تعهد این دو هنرمند براي مدت قرارداد که
.بوده اند، در البالي آثار قمر و ملوك خانم انجام می شده استپولیفونهنرمندان دیگر که طرف همکاري 

می 1928میالدي و دو ماه آغازین از سال 1927شمسی که مصادف با سال 1306از قمر تا پایان سال 
تدریجا به بازار ایران وارد 1306به طریق آکوستیکی ضبط و از اواخر سال ) روي صفحه60(صفحه 30باشد، 

و با ) 20، ص3شمارهصفحه سنگی، دور فارسی در آگهی هاي تبلیغاتی78صفحه هاي :نگاه کنید به(شده
گویاي قرار گرفتن صفحه هاي قمر در صدر مقایسه شماره هاي قالب و کاتالوگ. روبرو می شوداستقبال وسیعی

محبوبیت مردمی نیز اعتقاد داشته پولیفونگواه آن است که کمپانی می باشد و خود1306پولیفونکاتالوگ 
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صفحه از این سري مشخص شده و دیسکوگرافی آن 26تاکنون .قمر بیش از همه هنرمندان معاصرش بوده است
.ها در جدول ذیل آمده است

دو پاسخ . صفحه هاستقابل توجه و سئوال برانگیز، عدم همکاري مرتضی خان و قمر در این سرينکته 

نقش بین دو گروه تفکیک محتمل براي این سئوال وجود دارد، یکی همکاري غیر آشکار و نوعی تقسیم کار و 
دوم، اختالف . مرتضی خان براي در اختیار داشتن مهمترین عرصه ضبط صفحه- جاهد و ملوك خانمامیر- قمر

. خاب جایگزین توسط هریک از این دو هنرمندبین قمر و مرتضی خان و قطع موقت همکاري طرفین و انت

عدم ذکر نام قمر را در اهداف اقتصادي متفاوت و به دالیل گوناگون محتمل تر می داند و نگارنده شق دوم را
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که توسط مدرسه موسیقی درویش متعلق گلهاي رنگینموسوم به پولیفونکتابچه صفحه هاي 
لیبل شناسی صفحه : نگاه کنید به(.مر می داندابه مرتضی خان توزیع می شده، از شواهد این

)4، ص1شماره،صفحه سنگی، امیر منصور، 1306پولیفونهاي 

)نا کامل(شمسی1306، سال پولیفونصفحه هاي ، قمرالملوك وزیريدیسکوگرافی 
ساز-نوازندگان عنوان اثر شماره صفحه شماره کاتالوگ شماره قالب

ارت-امیر ارسالنخان سه گاه v 41298 v 41298 5598ar
تار-امیر ارسالنخان مخالف سه گاه v 41298 v 41299 5599ar
تار-امیر ارسالنخان 1تصنیف سه گاه امان از این دل  v 41300 v 41300 5600ar
تار-امیر ارسالنخان 2تصنیف سه گاه امان از این دل  v 41300 v 41301 5601ar

تار-نخانامیر ارسال 1بیات ترك  v 41302 v 41302 5602ar
تار-امیر ارسالنخان 2بیات ترك  v 41302 v 41303 5603ar
تار-امیر ارسالنخان چهارگاه v 41304 v 41304 5612ar
تار-امیر ارسالنخان مخالف و منصوري v 41304 v 41305 5613ar
تار-امیر ارسالنخان 1بهار است و هنگام گشت -تصنیف بیات ترك v 41306 v 41306 5614ar
تار-امیر ارسالنخان 2بهار است و هنگام گشت -تصنیف بیات ترك v 41306 v 41307 5615ar
تار-امیر ارسالنخان ماهور v  1308 v 41308 5616ar
تار-امیر ارسالنخان عراق-دلکش v  1308 v 41309 5617ar

ویلون-یحسین خان یاحق ابوعطا v 41310 v 41310 5618ar
ویلون-حسین خان یاحقی حجاز v 41310 v 41311 5619ar

تار-امیر ارسالنخان 1دشتی  v 41312 v 41312 5620ar
تار-امیر ارسالنخان 2دشتی  v 41312 v 41313 5621ar
تار-امیر ارسالنخان 1هزار دستان -تصنیف چهارگاه v 41314 v 41314 5636ar
تار-امیر ارسالنخان 2هزار دستان -تصنیف چهارگاه v 41314 v 41315 5637ar
تار-امیر ارسالنخان 1امان ز هجر -تصنیف ابوعطا v 41318 v 41318 5640ar
تار-امیر ارسالنخان 2امان ز هجر -تصنیف ابوعطا v 41318 v 41319 5641ar
ارت-امیر ارسالنخان 1اي نوع بشر -تصنیف بیات اصفهان v 41320 v 41320 5648ar
تار-امیر ارسالنخان 2اي نوع بشر -تصنیف بیات اصفهان v 41320 v 41321 5649ar
تار-امیر ارسالنخان 1عاشقی محنت بسیار کشید -همایون- قصیده ایرج میرزا v 41322 v 41322 5650ar
تار-امیر ارسالنخان 2عاشقی محنت بسیار کشید -همایون- صیده ایرج میرزاق v 41322 v 41323 5651ar
تار-امیر ارسالنخان 1قلب مادر - قصیده ایرج میرزا v 41324 v 41324 5652ar
تار-امیر ارسالنخان 2قلب مادر - قصیده ایرج میرزا v 41324 v 41325 5653ar
تار-امیر ارسالنخان بیات اصفهان v 41326 v 41326 5654ar
تار-امیر ارسالنخان عشاق-بیات اصفهان v 41326 v 41327 5655ar
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گزارش شده از این مجموعهضربی دشتیو رباعیات دشتیعالوه بر صفحه هاي فوق، دو اثر به نام هاي 
.باشند5639و 5638یک صفحه با شماره قالب هاي که احتماال دو روي) 364آواي مهربانی، ص(

به دالیلی که کامال معلوم نیست همکاري قمر وامیرجاهد نیز منحصر به همین نوبت ضبط صفحه باقی می 
با لیبل قرمز ولیفونپصفحه هاي سري ین بوط به حقوق قانونی ناشی از ضبط ابعید نیست مسائل مادي مر. ماند
امیرجاهد در جلد اول دیوان خود، که در . در این قطع همکاري و یا اختالف بین طرفین موثربوده باشد،رنگ

چهره بسیاري ازذکري از کنار شعر و آوانویسی ساخته هاي خود،شمسی منتشر می نماید و در1333سال 
که شهرت ساخته ها و تصنیف هاي خود را مدیون قمر،ورد جزهاي سرشناس موسیقی ایران به میان می آ

ساز-نوازندگان عنوان اثر شماره صفحه شماره کاتالوگ شماره قالب
تار-امیر ارسالنخان همایون v 41328 v 41328 5656ar
تار-امیر ارسالنخان بیداد v 41328 v 41329 5657ar
تار-امیر ارسالنخان 1کشور دل -تصنیف ماهور v  1330 v 41330 5658ar
تار-امیر ارسالنخان 2کشور دل -تصنیف ماهور v  1330 v 41331 5659ar
تار-امیر ارسالنخان 1افشاري  v  1332 v 41332 5660ar
تار-امیر ارسالنخان 2افشاري  v  1332 v 41333 5661ar

تار-یر ارسالنخانام چه شورها -تصنیف شور v  1334 v 41334 5662ar
تار-امیر ارسالنخان شور- ضربی v  1334 v 41335 5663ar
تار-امیر ارسالنخان شوشتري v  1336 v 41336 5664ar
تار-امیر ارسالنخان منصوري v  1336 v 41337 5665ar
تار-امیر ارسالنخان شور v 41338 v 41338 5666ar
تار-امیر ارسالنخان شاهین v 41338 v 41339 5667ar
تار-امیر ارسالنخان 1در ملک ایران -تصنیف دشتی v 41340 v 41340 5668ar
تار-امیر ارسالنخان 2در ملک ایران -تصنیف دشتی v 41340 v 41341 5669ar
تار-امیر ارسالنخان 1بهار امید در-تصنیف افشاري v 41342 v 41342 5670ar
تار-امیر ارسالنخان 2در بهار امید -تصنیف افشاري v 41342 v 41343 5671ar
تار-امیر ارسالنخان 1جان من -تصنیف شور v 41106 v 41106 5682ar
تار-امیر ارسالنخان 2جان من -تصنیف شور v 41106 v 41107 5683ar

تار-نخانامیر ارسال 1نرگس مست -تصنیف شور v 41108 v 41108 5684ar
تار-امیر ارسالنخان 2نرگس مست -تصنیف شور v 41108 v 41109 5685ar
تار-امیر ارسالنخان 1تا جوانان ایران -سرود v 41110 v 41110 5686ar
تار-امیر ارسالنخان 2تا جوانان ایران -سرود v 41110 v 41111 5687ar
تار-امیر ارسالنخان 1بگردش فروردین -تصنیف ماهور v 41316 v 41316 5688ar
تار-امیر ارسالنخان 2بگردش فروردین -تصنیف ماهور v 41316 v 41317 5689ar
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منحصر به ذکر نامی است که در نوشته مشیرهمایون براي تنها صداي جاودانی و جادویی اوست و یاد از قمر 
منتشر شده در -در جلد دوم دیوان امیرجاهدکه از وي شده و این روش غیرمنصفانه ) 39ص(کتاب امیرجاهد 

جالب آن که .می باشداحتمال بروز اختالف بین طرفین تاییدي برمی یابد،نیز ادامه-شمسی1349سال 
در ،را که تقریبا همزمان با دوره ضبط صفحه هاي مورد بحثیغزل) 43ص(دیوان خود دومامیرجاهد در جلد 
ي وي با و در ابیاتی از آن، طعنه به مرتضی خان نی داود و اشاره به عدم همکارآورده است،ستایش قمر سروده

:نیز استنباط می شودقمر
بپاي خیزد از آن نغمه اي که خواب گرفتقمرتا به بزم ملت داودکجاست

به خواب گرفترادوداکهنمودتبارك اهللا از این حنجري که بانگ قمر         چنان
گرفتب سراچشمهمن وچشمگشودچه دست وپا کنی اي دل که یک نگاه قمر

گرفتتو را چه  کرد که پا  تا به  کاکل آبجاهدخراب نغمه شور قمر منم
سال پس از مرگ قمر به طور کامل شکسته می شود و امیرجاهد در 14بایکوت قمر توسط امیرجاهد، 

پولیفون شنیده یود که قمر آواز پانی کم": می گوید) 65، ص1352، شهریور 131شماره (مصاحبه با مجله هنر و مردم 

کمپانی مذکور براي هر صفحه خود یک آواز و یک تصنیف می . این بود که خواست صفحه هایی از او چاپ کند. دارددل انگیزي 
در فاصله . بنابراین من تصنیف برایش ساختم. د ولی تصنیف ها را می بایست کسی می ساختقمر از آواز سرشار بو. خواست 

شش ماهی که نماینده کمپانی در ایران بود، من هر هفته دو تصنیف براي او می ساختم و قمر در همان شب به درستی آهنگ را 
".می فهمید و بدون تفحص، صبح فردا آن را اجرا می کرد

ت آن عصر برانگیخت تا آنجا که یر صفحه هاي پولیفون قرمز، واکنش هایی را در مطبوعافروش چشمگ
صفحه دریک بار که مسئولیت قراردادي و مالی را در طرفیت با کمپانی پولیفون برعهده داشته، امیرجاهد 

له پیام نوین و بار دیگر در نامه اي به حسینعلی مالح در پاسخ به مقاله وي در مج1309سالنامه پارس 161
می دهدی در مورد نحوه قرارداد با کمپانی و واگذاري منافع خود به دولت انتشار تاتوضیح1343بهمن 3مورخ 

ود بنده هم با نهایت تاسف باید عرض کنم که اوال قرار نبود که نماینده خ": و می نویسد)142تا 140آواي مهربانی، ص(
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مطلب و منظور بسیار بزرگتر از این بود و چون بنده یقین داشتم ) قمر و امیرجاهد بپردازدمبلغی به عنوان حق الزحمه به (پلیفون 
که نماینده پلیفون از این تصانیف مخصوصا با صداي قمر منافع سرشاري خواهد داشت تعهدنامه کتبی از مشارالیه گرفتم که نصف 

ابت قمر هم خانه مناسبی تا حدود ده هزار تومان براي مشارالیها تسلیم نماید، و از بمنافع خود را براي امور خیریه به شهرداري 
خریداري کند و پس از پرکردن صفحات و مشاهده کثرت فروش آنها حتی در نقاط دورافتاده کشور تعهدنامه مذکور را شخصا به 

شدم که دستور صادر نمائید تقدیم کردم و مخصوصا یادآور ) جناب آقاي صفاري استاندار فعلی آذربایجان(رئیس شهرداري وقت 
فروش شعب آن در شهرستانها تعیین کنید و به میزان واقعی مصرحه در تعهدنامه سهم شهرداري را وصول منافع پلیفون را از دفاتر 

" . . .نمایند وبه مصرف خیریه برسانند

و شکایت از حکاك، و درج مقاله اي در روزنامه ایران و مکاتبه با کمپانیپیگیري موضوعسپس بهيو
اشاره می کند و تصریح می نماید براساس تعهدنامه اي که در دست دارد دولت می تواند بالغ نماینده کمپانی، 

.بر یکصد هزار تومان از نماینده کمپانی اخذ نماید

مت تخفیف یافته که بدانیم براساس آگهی مندرج در روزنامه ایران، قییادآوري این نکته خالی از لطف نیست 
قران بوده و قیمت اولیه آن ها 7شمسی، بالغ بر 1307صفحه هاي بازتولید شده پولیفون قرمز رنگ در سال 

)  95آواي مهربانی، ص. (قران تخمین زده می شود15حداقل 
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شمسی1307در سال قمر 

اثري از وي ضبط نشده دي ماه،، حداقل تاشمسی1307روال ضبط آثار قمر گویاي آن است که در سال 
:این توقف چند ماهه یا یک ساله در ضبط آثار قمر می تواند ناشی از یکی یا برخی از دالیل ذیل باشد. است

تحول در سیستم ضبط کمپانی پولیفون از آکوستیک به برقی- الف
خاناري مجدد قمر و مرتضیبروز اختالف بین قمر و امیرجاهد و فراهم شدن زمینه براي همک-ب
که دربراي قمر، 1307تبعات نظامنامه مقررات ضبط صوت در صفحات گرامافون، مصوب اردیبهشت -ج
صفحه سنگی(.برخی از هنرمندان طراز اول به عدم پرکردن صفحه اشاره شده استدادن آن به تعهد 2صفحه
)21، ص2شماره

نیز می ) 281اواي مهربانی، ص(ه شدن دست قمر در یک حادثه رانندگی اگرچه عوامل دیگري چون شکست
را اصلی ترین دلیل توقف ضبط آثار "ج"تواند به کاهش فعالیت قمر کمک کند اما نگارنده علت مندرج در بند 

زیرا از یکسو در همین سال ضبط صفحه هاي هیز ماسترز ویس و صفحه شمسی می داند1307قمر در سال 
بیا به صورت برقی انجام شده و از سوي دیگر توانایی قمر آن قدر بوده که براي ضبط صفحه با هاي کلم

.هنرمندان مطرح دیگر با مشکل حادي مواجه نشود

با برچسب طالییپولیفوني صفحه هاقمر و 
بر روي شمسی در تهران ضبط گردیده و1308میالدي یا 1929دومین سري صفحه هاي پولیفون در سال 

در ادامه همکاري قمر با کمپانی آلمانی . مشاهده می شود" با برق پرشده " برچسب زرد رنگ این سري عبارت 
پولیفون و پس از توقفی تقریبا یک ساله در ضبط آثار قمر، ضبط مجدد آثار وي با کیفیتی بهتر صورت می گیرد 

تجربه قبلی کمپانی پولیفون در مورد فروش . ددو به این ترتیب سومین سري از صفحه هاي قمر متولد می گر

در این دو صفحه به جاي تار مرتضی خان، 
.شنیده می شودموسی خانصداي ویلن 
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چشمگیر صفحه هاي قمر و ملوك ضرابی سبب می شود در این نوبت، براي متمایز ساختن آثار این دو هنرمند 
رنگ ویژه اي به صفحه هاي این دو هنرمند، اختصاص و ) v 30000سري (شماره کاتالوگ خاص ن، یریاز سا

ه هاي قمرالملوك وزیري و ملوك ضرابی در این نوبت، به جاي برچسب زرد داده شود و در نتیجه تمام صفح
.داراي برچسب طالیی می باشند

از قمر ضبط شده و از هنرمندانی که وي را در این مجموعه ) روي صفحه54(صفحه 27این بار حداقل 
و یعقوب خان رشتی ) ویولون(، موسی خان نی داود )تار(همراهی کرده اند، تا کنون مرتضی خان نی داود 

.شناخته و مشخص شده اند) فلوت(
بعید نیست که با توجه به نحوه عقد قرارداد کمپانی هاي صفحه پرکنی با هنرمندان، کل آثار ضبط شده از 

1308تا 1306باشد و با این احتمال، در فاصله سال هاي ) روي صفحه60(صفحه 30قمر در این نوبت 
صفحه از قمر توسط این کمپانی ضبط و منتشر 60ه همکاري قمر با کمپانی پولیفون، بالغ بر شمسی که دور

.شده است
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برخی از کارشناسان آثار این مجموعه را که با برق پرشده، بهترین نمونه هاي صداي قمر می شمرند 
.ومعتقدند که اجراي وي در این صفحه ها از پختگی الزم برخوردار است

)نا کامل(شمسی1308، سال صفحه هاي پولیفون،قمرالملوك وزیريدیسکوگرافی 

ساز-نوازندگان عنوان اثر شماره صفحه شماره کاتالوگ شماره قالب
تار-مرتضی خان بیات اصفهان v 30000 v 30000 ???
تار-مرتضی خان عشاق-بیات اصفهان v 30000 v 30001 ???
تار-مرتضی خان همایون v 30018 v 30018 ???
تار-مرتضی خان چکاوك v 30018 v 30019 ???
تار-مرتضی خان 1بیداد  v 30020 v 30020 7fd
تار-مرتضی خان 2بختیاري  v 30020 v 30021 8fd
تار-مرتضی خان 1افشاري  v 30002 v 30002 55fn
تار-مرتضی خان 2افشاري  v 30002 v 30003 56fn
ویولون-تار، موسی خان-مرتضی خان 1ناله عاشق -تصنیف دشتی v 30022 v 30022 71fd
ویولون-تار، موسی خان-مرتضی خان 2ناله عاشق -تصنیف دشتی v 30022 v 30023 72fd
ویولون-موسی خان 1چهارگاه و زابل  v 30028 v 30028 77fd
ویولون-موسی خان 2ري مخالف و مغلوب و منصو v 30028 v 30029 78fd

تار-مرتضی خان 1روزگار کذشته -تصنیف بیات ترك v 30030 v 30030 ???
تار-مرتضی خان 2روزگار کذشته -تصنیف بیات ترك v 30030 v 30031 ???
تار-مرتضی خان 1ماهور  v 30008 v 30008 81fn
تار-مرتضی خان 2فیلی و شکسته  v 30008 v 30009 82fn
تار-مرتضی خان 1دلکش  v 30010A v 30010A 83fn
تار-مرتضی خان 2عراق  v 30010A v 30011B 84fn
ویولون-موسی خان 1سه گاه  v 30012 v 30012 85fn
ویولون-موسی خان 2مخالف سه گاه  v 30012 v 30013 86fn

ویولون-تار، موسی خان-مرتضی خان 1شاه من ماه من -تصنیف بیات اصفهان v 30014 v 30014 ???
ویولون-تار، موسی خان-مرتضی خان 2شاه من ماه من -تصنیف بیات اصفهان v 30014 v 30015 ???
ویولون-تار، موسی خان-مرتضی خان 1زن در جامعه -تصنیف بیات اصفهان v 30034 v 30034 ???
ویولون-تار، موسی خان-مرتضی خان 2زن در جامعه -بیات اصفهانتصنیف  v 30034 v 30035 ???
تار-مرتضی خان 1مثنوي پیچ  v 30036 v 30036 103fd
تار-مرتضی خان 2مثنوي پیچ  v 30036 v 30037 104fd
ویولون-تار، موسی خان-مرتضی خان 1پرده غفلت -تصنیف همایون v 30038 v 30038 105fd
ویولون-انتار، موسی خ-مرتضی خان 2پرده غفلت -تصنیف همایون v 30038 v 30039 106fd
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ساز-نوازندگان عنوان اثر شماره صفحه شماره کاتالوگ شماره قالب
تار-مرتضی خان 1شور  v 30040 v 30040 ???
تار-مرتضی خان 2سلمک  v 30040 v 30041 ???
ویولون-تار، موسی خان-مرتضی خان 1ت ترك ضربی بیا v 30044 v 30044 ???
ویولون-تار، موسی خان-مرتضی خان 2ضربی بیات ترك  v 30044 v 30045 ???
تار-مرتضی خان 1نوا  v 30046 v 30046 125fd
ویولون-تار، موسی خان-مرتضی خان 2تصنیف نوا  v 30046 v 30047 126fd
ویولون-تار، موسی خان-مرتضی خان 1پهلوي سرود عصر v 30048 v 30048 127fd
ویولون-تار، موسی خان-مرتضی خان 2سرود عصر پهلوي  v 30048 v 30049 128fd

فلوت-یعقوب خان رشتی 1بیات زند  v 30050 v 30050 147fd
فلوت-یعقوب خان رشتی 2قطار  v 30050 v 30051 148fd
فلوت-یعقوب خان رشتی 1غم انگیز  v 30052 v 30052 149fd
فلوت-یعقوب خان رشتی 2غم انگیز  v 30052 v 30053 150fd

دیگر از آثار این سري بدون ذکر شماره شش صفحه) 362ص (فهرست مندرج در کتاب آواي مهربانی در 
:قالب و شماره کاتالوگ به شرح زیر گزارش شده است

. .)در بهاران، سیر بستان(نی داود، آهنگ از مرتضی خان، شعر از پژمان بختیاريویولن موسی -تصنیف سه گاه، تار مرتضی نی داود
)اگر تو فارغی از حال دوستان یارا(آواز دشتی و عشاق، تار مرتضی نی داود، شعر از سعدي 
)مگر نسیم سحر بوي زلف یار من است(آواز ابوعطا و حجاز، تار مرتضی نی داود، شعر از سعدي 

)به لیلی گفت روزي عیبجویی(یات کرد، فلوت یعقوب خان رشتی، شعر از وحشی آواز گبري و ب
)بر ما ز دل آزاري مردم ستمی نیست(آواز حسینی و شهناز، تار مرتضی نی داود، شعر از نظام وفا 

)عشق در دل ماند و یار از دست رفت(آواز بیات ترك شکسته و دلکش، تار مرتضی نی داود، شعر از سعدي 

تاثیر 
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تصویب و اجراي نظامنامه که ساز و کار قانونی سانسور و کنترل و جهت دهی به تنها رسانه صوتی آن زمان را 
.مشهود استسرود عصر پهلويفراهم آورد، در مضامین این سري از آثار قمر و در صفحه هایی چون 
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آخرین صفحه هاي قمر
می باشد که در فاصله سال هاي بدافونمپانی که با قمر براي ضبط صفحه عقد قرارداد می کند، آخرین ک

شمسی که زمان توقف مجدد ضبط صفحه در ایران است، 1312تا 1308
قمر در مصاحبه اي با دقت تمام .خود، آخرین یادگارهاي صداي قمر را به جاي می گذاردB 092000در سري 

یادآور می نقل می کند و مرتضی خان نیز این ترتیب رااي خود و کمپانی هاي مربوطه راترتیب ضبط صفحه ه
. شمسی می باشد1311شواهد موجود گویاي پرشدن این صفحه ها در سال .)35آواي مهربانی، ص(شود
فحه هاي قمر با لیبل و تاکنون نمونه اي از صصورت می گیردپارلوفونلین نوبت انتشار این آثار با لیبل وا

یکی از لیبل پارلوفون . بدافون مشاهده نگردیده است
و بعید نیست در آغاز دهه سی میالدي که وي گروه زیادي از لیبل هاي استکارل لیندشتروم هاي متعلق به 

که یادآور می شود . محلی را خریداري می نماید، نسبت به خرید وتملک لیبل بدافون نیز اقدام نموده باشد
بدافون داراي فعالیتی گسترده در خاورمیانه و کشورهاي عربی و شمال آفریقا بوده و سهم بزرگی از بازار صفحه 

در 
این 
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مناطق را به خود اختصاص داده و صفحه هاي بدافون نیز، سال ها در کارخانه ادئون در آلمان که متعلق به کارل 
.لیندشتروم بوده، تولید می شده است

که کاتالوگ جدیدي براي لیبل ادئون در حال ارائه می ) میالدي1937(شمسی 1316حه ها در سال همین صف
باشد، با 

شماره 
قالب 
قبلی 

ولی با 
شماره 

کاتالوگ 
جدید و 

مربوط 
به ادئون 

انتشار 
می 

.یابند که تصاویر نمونه هایی از آن ها، بخشی از مستندات این مقاله می باشند
ري صفحه ها تمبري وجود دارد که اسم قمرالملوك وزیري و مرتضی نی داود بر روي آن عموما بر روي این س

. نقش بسته است
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)نا کامل(شمسی1311، سال فونارلوصفحه هاي پقمرالملوك وزیري، دیسکوگرافی 

ساز-نوازندگان عنوان اثر شماره صفحه شماره کاتالوگ شماره قالب
پیانو- ویولون، مرتضی محجوبی- موسی نی داودتار،- مرتضی نی داود 1آتش دل -تصنیف دشتی B-81519-I 92268 B-092268
پیانو- ویولون، مرتضی محجوبی- تار، موسی نی داود- مرتضی نی داود 2آتش دل -تصنیف دشتی B-81519-II 92269 B-092269

تار-مرتضی نی داود 1آواز دشتی  92270 B-092270
تار-داودمرتضی نی 2عشاق  92271 B-092271

1شب تار -تصنیف دشتی 92272 B-092272
2شب تار -تصنیف دشتی 92273 B-092273

ویولون-موسی نی داود افشاري  B-81520-I 92274 B-092274
ویولون-موسی نی داود راهب B-81520-II 92281 B-092281

پیانو- یولون، مرتضی محجوبیو- تار، موسی نی داود- مرتضی نی داود آواز سه گاه B-81549-I 92282 B-092282
پیانو- ویولون، مرتضی محجوبی- تار، موسی نی داود- مرتضی نی داود مخالف B-81549-II 92283 B-092283
پیانو- ویولون، مرتضی محجوبی- تار، موسی نی داود- مرتضی نی داود 1دل آواره -تصنیف سه گاه B-81550-I 92284 B-092284
پیانو- ویولون، مرتضی محجوبی- تار، موسی نی داود- مرتضی نی داود 2دل آواره -تصنیف سه گاه B-81550-II 92285 B-092285
پیانو- ویولون، مرتضی محجوبی- تار، موسی نی داود- مرتضی نی داود 1نگار من -تصنیف بیات ترك 92286 B-092286
پیانو- ویولون، مرتضی محجوبی- موسی نی داودتار، - مرتضی نی داود 2نگار من -تصنیف بیات ترك 92287 B-092287

تار-مرتضی نی داود بیات اصفهان  92303 B-092303
تار-مرتضی نی داود بیات راجع و عشاق 92304 B-092304

پیانو- ویولون، مرتضی محجوبی- تار، موسی نی داود- مرتضی نی داود 1دل خسته -فشارتصنیف ا B-81523-I 92305 B-092305
پیانو- ویولون، مرتضی محجوبی- تار، موسی نی داود- مرتضی نی داود 2دل خسته -تصنیف افشار B-81523-II 92306 B-092306
پیانو- ویولون، مرتضی محجوبی- تار، موسی نی داود- مرتضی نی داود جفاي جهان -تصنیف افشاري 92309 B-092309
پیانو- ویولون، مرتضی محجوبی- تار، موسی نی داود- مرتضی نی داود شکایت عاشق -تصنیف افشاري 92310 B-092310
پیانو- ویولون، مرتضی محجوبی- تار، موسی نی داود- مرتضی نی داود 1ماه در افق -تصنیف افشاري 92311 B-092311
پیانو- رتضی محجوبیویولون، م- تار، موسی نی داود- مرتضی نی داود 2ماه در افق -تصنیف افشاري 92312 B-092312

مرتضی نی داود ماهور 92315 B-092315
مرتضی نی داود دلکش و عراق 92316 B-092316

مرغ پر بسته -تصنیف شور 92349 B-092349
دیدار عاشق و معشوق-تصنیف شور 92350 B-092350

پیانو- ویولون، مرتضی محجوبی- ی نی داودتار، موس- مرتضی نی داود 1تصنیف بیات اصفهان - خون دل B-81552-I 92351 B-092351
پیانو- ویولون، مرتضی محجوبی- تار، موسی نی داود- مرتضی نی داود 2تصنیف بیات اصفهان - خون دل B-81552-II 92352 B-092352

موسی نی داود بیات ترك  B-81553-I 92353 B-092353
1تصنیف نوا -سیرت زیبا 92356 B-092356
2تصنیف نوا -سیرت زیبا 92357 B-092357

مرتضی نی داود آواز نوا B-81553-II 92358 B-092358
حاصل زندگانی-تصنیف همایون 92366 B-092366
دلربا-تصنیف همایون 92367 B-092367
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این سري مورد ) از تصنیف نوا به بعد360و ص359ص (هربانی در فهرست هاي مندرج در کتاب آواي م
صفحه دیگر از آثار این سري بدون ذکر شماره قالب و شماره کاتالوگ به شرح زیر گزارش دوتوجه قرار گرفته و

صفحه مندرج 17که با اضافه کردن به شده است
صفحه از این مجموعه 19در جدول فوق، 

ه کل آثار قمر، شناسایی شده و دور نیست ک
:صفحه باشد20ضبط شده توسط بدافون بالغ بر

ویولن -تار مرتضی نی داودفرشته محبت،تصنیف سه گاه،
، آهنگ از مرتضی پیانو مرتضی محجوبی–موسی نی داود

)اي روي مهت بهتر از پري(خان، شعر از پژمان بختیاري 
سعدي آواز چهارگاه و زابل، تار مرتضی نی داود، شعر از

)الابالی چه کند دفتر دانایی را(

351، 347، 329ص (در کتاب آواي مهربانی 
از کاتالوگ این 49الی 44صفحه هاي ) 352و 

Bمجموعه با قید شماره کاتالوگ درج شده که سند مهمی براي بررسی صفحه هاي بدافون با شماره قالب سري 
.می باشد092000

٣۵۴، ص آوای مھربانی نقل از 
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صفحه هاي قمرتعداد
:براساس آنچه گزارش شد می توان جمعبندي زیر را از تعداد صفحه هاي قمر ارائه کرد

تعداد صفحه سال ضبط لیبل
25 1305 هیز ماسترز ویس
30 1306 )قرمز(پولیفون 
30 1308 )طالیی(پولیفون 
20 1311 )پارلوفون، ادئون(بدافون 

105 جمع

که اگر منظور آقاي دکتر روي صفحه ضبط شده است210صفحه دوطرفه یا 105ب، از قمر با بهترین تقری
روي صفحه باشد به آمار ارائه شده 200، )151آواي مهربانی، ص(صفحه از قمر 200سپنتا از ضبط متجاوز از 

غیر قابل اعتماد و را اعالم کرده اند، ) 153همانجا، ص(صفحه 426و آمارهاي دیگري که تا بودهبسیار نزدیک 
.توجه است

صفحه مارش جمهوري
پیرامون صفحه مارش جمهوري و جمع آوري آن در عصر رضا شاه و قصه به گفته ها و نوشته هاي بسیار

زندان افتادن قهوه چی همدانی به خاطر آن، اغلب عالقمندان به آثار قمر و کلکسیونرهاي صفحه را به جستجو 
صفحه تحریض کرده است و بحث و بررسی در مورد آن با متدهاي مورد استفاده در این براي یافتن

.دیسکوگرافی، شاید نتایج جالب توجهی در بر داشته باشد
روي دلکش موي "با مطلع عارفآنچه به نام مارش جمهوري شناخته شده است تصنیفی است در ماهور از 

. ري توسط عارف اجرا گردیده استشمسی در کنسرت مشهو1303که در سال "دیجور
تاریخ تحول ضبط موسیقی در کتاب وجود دارددر تنها منبعی که نشانی دقیقی از صفحه مارش جمهوري 

صفحه مارش جمهوري را در ضمن آثار ضبط منبع مذکور181در صفحه دکتر ساسان سپنتا. تاسایران
، در ذیل آثار ملوك خانم ضرابی بل هیز ماسترز ویسشمسی توسط کمپانی گرامافون و با لی1305شده در سال 

در مورد صفحه مارش جمهوري 176و 175اگرچه در صفحه ثبت کرده AX.373و با شماره صفحه کاشانی
منابع قدیمی تر نظیر سرگذشت موسیقی ایران اثر در .قمر و دردسرهاي ایجاد شده براي وي، شرحی آمده است

منتشر شده، نکته اي در این مورد وجود ندارد و بهترین فرض ممکن 1333ر سال مرحوم روح اهللا خالقی که د
.ط زمان انتشار آن را مناسب براي درج چنین مواردي ندانیمشرایفضاي کتاب وآن است که
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کی نیرمایکلکه توسط "میالدي1934تا 1899، از هاي فارسی کمپانی گرامافونضبط شده"کتابدر 
شماره کاتالوگ میالدي، به اختصار داراي 1926سترز ویس در سال اصفحه هاي فارسی هیز م،منتشر گردیده

:ترتیب زیر می باشندهایی با 
AX.341 تاAX.35515صفحه از قمرالملوك وزیري
AX.356 تاAX.37015 ضرابی(صفحه از ملوك خانم(
AX.371 تاAX.3733آمریکایی تهراناال احتم(مدرسه صفحه از ارکستر پسران(
AX.374 تاAX.3774صفحه از سلیم خان
AX.378 تاAX.38710صفحه از قمرالملوك وزیري
AX.388 تاAX.3903صفحه تکنوازي از مرتضی خان نی داود
AX.391 تاAX.3977صفحه از دسته قفقازي
AX.398 تاAX.4036جز (قابابف پري آ.سصفحه ارمنی از مادامAX.401که فارسی است(
AX.4041صفحه از قباد خان
AX.405 تاAX.4084پري آقابابف.سصفحه فارسی از مادام

و جاي تردید وجود ندارد که آثار موجود ودر دسترس موید صحت کلی این ترتیب و دسته بندي می باشد
که توسط ارکستر پسران مدرسه اجرا شده و بودهجمهورمارش به نام ال اثري ارکسترAX.373صفحه 

چهار طرف به مارش AX.373تا AX.371روي سه صفحه 6یادآور می شود که از . ارتباطی به قمر ندارد
نیز پیش درآمد ماهور می باشد که دور از همان فضاي ترویج مارش AX.372اختصاص یافته و دو روي صفحه 

می باشد مارش سعی و عملو قفقازمارشنیز AX.371دو روي صفحه .آن روزگار نبوده استدر مدارس
ثبت شده است و مارش سعی وعمل در ترتیب ضبط و با حسن نوريکه نام سازنده مارش اخیر بر روي صفحه، 

رد بحث روي صفحه مو6و آخرین اثر در توجه به شماره قالب، پس از صفحه مارش جمهور ضبط گشته است
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.روي صفحه است6اولین اثر ضبط شده در این BT2662می باشد در حالی که مارش قفقاز با شماره قالب
را توسط قمر شمسی که ضبط چنین اثري 1307تا قبل از اجراي نظامنامه ضبط صفحات گرامافون در سال 

یافت که در سال ا لیبل قرمز رنگصفحه هاي پولیفون ببر می شود آثار وي را می توان محتمل شمرد، تنها 
دربین این صفحه ها اجراي . ضبط شده و کامل ترین فهرست آن تا این تاریخ را در صدر گزارش آورده ایم1306

صفحه اي که 3از عارف توسط قمرالملوك وزیري به چشم می خورد و اگرچه این احتمال را براي چه شورها
ا کنون به دست نیامده باقی می گذاریم اما فضاي سایر صفحه ها و مدیریت محتمال از آثار قمر در این مجموعه ت

امیرجاهد بر برنامه ضبط و باورهاي سیاسی وي، این احتمال را که صفحه اي از قمر به نام مارش جمهوري در 
.بین آثار نایافته باشد، به حداقل ممکن می رساند

کردن صفحه اي به نام مارش جمهوري ساخته عارف به قمر، نگارنده بر این باور است که براي منتسب
ي از یش از هر چیز، طرح چنین موضوعی را نمادي از افسانه پردازي هاشواهد قابل اعتماد و اعتنایی نیافته و ب

براي کامل و بی عیب و نقص نشان دادن چهره وي، حتی در عرصه سیاسی و عالقمندي و محبت به قمر وسر 
ا رضا شاه می داند حال آن که قمر هرگز چهره اي سیاسی نبوده و این موضوع به هیچ وجه از در مخالفت ب

و خصلت هاي انسانی قمر اعتبار و ارزش به ،همانگونه که برخی نسبت ها نیز.جایگاه رفیع هنري او نمی کاهد
.آسیبی نمی رساندهمه است، و اعترافکه مورد اتفاقواالي او 

به نقل از مصاحبه اي مندرج در مجله تماشا با مرتضی خان نی داود در سال تکرار این مطلبافسانه دیگر
کمپانی هیز ماسترز ویس و بعدا کمپانی پولیفون به خاطر قمر اقدام به آوردن دستگاه ابتدا است که 1354

و نحوه عملکرد ط صفحه آشنایی ابتدایی با مبانی دیسکوگرافی و تاریخچه تحول ضب. ضبط به ایران نموده اند
اگر این افسانه حقیقت داشت می بایست . کمپانی هاي صفحه پرکنی، بطالن این افسانه را نیز روشن می کند

شمسی و قطع همکاري قمر با آن ها، از ادامه کار در ایران 1305صاحبان لیبل هیز مسترز ویس، پس از سال 
ی که مجددا ضبط صفحه در تهران تعطیل می گردد بدون شمس1312منصرف شوند حال آن که نه تنها تا سال 

اینکه اثري از قمر ضبط و تولید نمایند، فعالترین ضبط کنندگان صفحه در تهران باقی می مانند بلکه پس از 
جنگ جهانی دوم و فراهم شدن شرایط، باز پیش از سایر رقبا در بازار ضبط و فروش صفحه در ایران حاضر می 

کمپانی پولیفون نیز عکس موضوع صادق است و این کمپانی که چنان تجربه موفقی را از دو در مورد .شوند
نوبت همکاري با قمر دارد، پس از نوبت دوم دیگر هیچ حرکت جدیدي از خود بروز نداده و فعالیت هاي ضبط در 

.ایران را تعطیل می کند


