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شمسی1308کاتالوگ سري سوم صفحه هاي پلیفون 
Catalog of the third series of Polyphon records- 1929

سندي که در این گزارش بدان پرداخته می شود، کاتالوگ سومین سري از صفحه هاي پلیفون است که 
ویژه آثار قمر (و با لیبلهاي طالیی رنگ میالدي در تهران و بصورت الکتریکی ضبط شده1929در سال 

کاتالوگ چهار برگی نکات زیر را این . استتولید و توزیع شده) براي سایر آثار(و زرد ) و ملوك خانم
:روشن می کند

اگرچه ضبط آثار توسط صدابرداران اعزامی کمپانیها و منجمله کمپانی پلیفون در زمانی محدود و یا - 1

و فواصل زمانی صفحه ها بصورت مرحله اي کوتاهترین زمان ممکن انجام می شده اما تولید و عرضه 
در این کاتالوگ که حاوي . ر مرحله، کاتالوگی ارائه می شده استصورت می گرفته و براي هچندماهه 
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صفحه منتخب با لحاظ شدن 26است، 1929سومین سري صفحه هاي پلیفون ضبط شده در سال 
قرار و سلیقه ایشان که مورد توجه مشتریان عرضه شده استبنحوي تنوع آثار و از هنرمندان گوناگون 

.ه متعلق به اولین صفحه این کاتالوگ است درپشت جلد مشاهده کنیدنمونه لیبل این سري را ک.گیرد
پیوسته نبودن شماره کاتالوگ براي آثار هر یک از هنرمندان، گویاي آنست که کمپانی پلیفون - 2

، پس از اطمینان خاطر از صفحه هاي قابل تولید، در یک مرحله نسبت برخالف برخی کمپانیهاي دیگر
وگ اقدام می نموده و سپس در تولید مرحله اي صفحه ها، از بین آثار ضبط شده به تعیین شماره کاتال

.و شماره کاتالوگ مشخص آنها، انتخاب الزم صورت می گرفته است
هنرمندانی نیست که در آن نوبت همهاسامی اسامی موجود در هر کاتالوگ مرحله اي لزوما حاوي - 3

جود ندارد در حالیکه و"مدرسه عالی موسیقی"تالوگ اسمی از چنانچه در این کا. آثاري ضبط کرده اند
.پلیفون وجود دارد1308آثار متعددي از مدرسه عالی موسیقی در ضبط شده هاي سال 
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از نکات مهم کاتالوگ ها، ارائه اطالعاتی مفید از نمایندگان کمپانیها مشتمل بر اسم و نشانی ایشان - 4
حکاك، تاجر یرمعزراهمانطور که مشاهده می شود .است

کلیمی مقیم بغداد، نمایندگی پلیفون را در بغداد و تهران 
تهران برعهده داشته و نمایندگی وي در خیابان چراغ برق 

وي نمایندگی کمپانی هیز ماسترز ویس را . واقع بوده است
شمسی در تهران برعهده داشت 1305براي ضبط در سال 

طر همکاري همزمان با کمپانی پلیفون و نمایندگی که بخا
در تهران، هیز ماسترز ویس 1306پلیفون براي ضبط سال 

بغداد، بصره و تهران را به افراد دیگري نمایندگی خود در 
عزرا براساس مدارك موجود، شرکت . واگذار می کند

نگاه (.ی به ایران داشته استشمسی، نقش فعالی در واردات کاالهاي صنعت20حکاك تا اوایل دهه میر
)1320نامه اطاق بازرگانی، سال : کنید به

V(تصریح بر انتشار دو صفحه از جناب دماوندي - 5
–اذان : V 41434(و ) 2دلکش-1ماهور: 41426
در سري سوم از صفحه هاي پلیفون، گویاي آنست ) مناجات

ندي سال آثاري از جناب دماو17که در این نوبت و پس از 
که در بین آثار ضبط شده و بویژه صفحه اذان و مناجات

شمسی، 1291ضبط شده براي کمپانی گرامافون در سال 
مورد توجه و استقبال گسترده قرار گرفته بود، دوباره ضبط و 

.تولید می شود

ذکر آثار منتشره در این نوبت از حسنخان سنجرانی - 6
که تنها کردستانیو سید علی اصغر) سنجالنی: روي لیبل(

در این سري از صفحه هاي پلیفون اقدام به ضبط آثار خود 
و همچنین نی سلوي آقا مهدي تموده اند

که داراي یک صفحه نی سولو بر روي (نوایی 
) صفحه هاي هیز ماسترز ویس نیز می باشد

با توجه به کمیاب بودن این آثار، از اهمیت 
عاتی ویژه اي برخودار و در نوع خود اطال

.بدیع محسوب می شود


