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ی بر صفحه هاي وینیلایرانیتموسیقی بهاي گروه
Iranian Beat Bands on vinyl records

مقدمه
در . نگاهی گذرا به روند تحول پاپ جهانی در ایران افکندیم12شماره صفحه سنگی نامهلفصدر 

. ضمن آن تاثیرپذیري سریع فضاي موسیقی مردم پسند ایرانی، از عوامل موثر غیرایرانی مرور شد
در تمام کشورها پاپمیالدي تاثیر گسترده اي بر موسیقی 1960ابتداي دهه موسیقی بیت فرنگی

این . گروههاي بیت ایرانی انعکاسی از این امر بودند.داشت که کشور ما نیز از آن مستثنی نبود
، چهره ها و آثار آنهاست و امید آنکه با در جهت معرفی این گروههانخستین نوشتار، گامی 

از آنجا که .تر شودبررسیهاي عمیق تر و گسترده تر اهل پژوهش در تاریخ معاصر موسیقی تکمیل 
حجم مطالب و تصاویر مستندات مقاله زیاد بود و برغم تالشی که براي رعایت حداکثر اختصار و 
بسنده کردن به حداقلها صورت گرفت، ناگزیر از آن شدیم که برخالف روش مالوف فصلنامه صفحه 

ر اینجا، از نقد و یادآور می شود که د. را به این بررسی اختصاص دهیمسنگی، تمامی یک شماره
نگاهی به موسیقی ایرانی در تهران "آقاي برونو نتل با عنوان ءبه ویژه مقاله(نقض آراء دیگران 

1969Attitudes towards Persian music in Tehran, 1969 که در صفحه هاي "-
منابع و فصلنامه موزیکال چاپ دانشگاه آکسفورد، که اصلی ترین56، شماره دوم سال 197تا 183

و مقاله اي به لحاظ زمانی، دور ایرانی تشکیل می دهد45مآخذ آنرا کمتر از ده صفحهء وینیل 
رت پرداختن نیز اجتناب شده است که ضرو) بسیار نزدیک به موضوع گروههاي بیت ایرانی می باشد

.به آن در جاي خود، امري بدیهی است

وتحول موسیقی پاپ جهانی در ایرانمروري بر رونددر حقیقت قسمت دوم مقاله این مقاله 
جمعبندي مدارك و اطالعات متنوع و فراوانی است که بخش عمده اي از آنها با راهنمایی دوستان 

الزم می دانم به ویژه از دوستان عزیزي .پژوهشگر و یا دسترسی به آرشیوهاي گوناگون فراهم آمده است
سنجر سرابندي، علی ابوالخیریان، کورش هاشملو، ، چون آقایان محمدرضا شرایلی، علیرضا میرعلینقی

کمکهایی بیدریغ در کهGokhan Ayaو ، سعید موسوي، حمید نوربخشآریانژاد، علیرضا شاه محمدي
.هاي گوناگون داشتند، صمیمانه تشکر کنمموضوعات و بخش
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شمسی40دهه گروههاي بیت ایرانی
شمسی، به همه افراد یا گروههایی که موسیقی را به سبک غربی اجرا می کردند، 30از دههء 

خواننده یا گروه جاز می گفتند بدون آنکه به تفاوت سبک در انواع موسیقی غیرکالسیک غربی
ویگن با صفحه سنگی مهتاب روي لیبل رویال، سلطان جاز ایران لقب گرفته بود و . توجه شود

محمد نوري با دو صفحه . به عنوان خواننده جاز رادیو انتخاب شد1337ر سخائی در سال منوچه
، خوانندگان جاز 30سنگی رویال و عباس مهرپویا با آثار متعدد برروي صفحه هاي وینیل اواخر دهه 

و اینکه راك اند رول، چاچا، باالد، جاز یا بلوز را اجرا یا کاور می کنند هیچ محسوب می شدند
آهنگسازانی چون سورن، نیکول . تغییري در عنوان آن ایجاد نمی کرد و به همهء آنها اطالق می شد

مرزبندي بین سبکهاي گوناگون . الوندي، کامبیز مژدهی نیز آهنگسازان جاز محسوب می شدند
موسیقی فرنگی تدریجا در ایران روشنتر شد و اصطالحات و ادبیات تخصصی آنها دربین اهل فن و 

در مفهوم واقعی خویش مورد (Beat)قمندان ظاهر شد همانگونه که در این مقاله اصطالح بیتعال
گروههاي بیت ایرانی به موازات محبوبیت گروههاي بیت اروپایی و به ویژه . استاستفاده قرار گرفته

وم آن بیتلز و با همان سازمان و روش در اواخر نیمه اول دهه چهل شمسی متولد شده و در نیمه د
. تا اوایل نیمه اول دهه پنجاه به همان شکل حضور خود را در صحنه موسیقی ایران حفظ می کنند

دور شناخته شده اند 45از طریق صفحه هاي عمدتاگروههایی که در این گزارش معرفی می گردند
. دهدمی این گروهها، به دستاعضا و فعالیتاطالعات بیشتري از،و مراجعه به مطبوعات آن ایام

و آغاز شده آشنایی اعضاي جوان گروههاي بیت معموال از محیط درسی دبیرستان یا دانشگاه 
اسامی انتخابی . شروع می شده استکافه ها و کلوپها هتلها،اجرا درنها معموال بافعالیت حرفه اي آ

ثیرپذیري، خود را در براي گروه، عموما متاثر از فضاي تشکیل آنها، اسامی فرنگی است و این تا
طراحی جلد صفحه ها و تشابه بسیار با طرح جلد صفحه هاي گروههایی چون بیتلز، رولینگ 

فعالیت مشترك اغلب این گروهها بسیار مدت عمر کاري و . استونز، انیمالز و غیره نشان می دهد
دربین . یده استبا پایان یافتن یک مقطع تحصیلی و حتی یک فصل، به پایان می رسکوتاه بوده و 

بوده و  طوالنی دور45صفحهدهبیش ازکه داراي می توان یافتارگلدن رینگآنها، تنها گروه
تعداد قابل توجهی از اعضاي .ترین حیات حرفه اي را دربین گروههاي مشابه خود داشته است

ارمنی و آسوري گروههاي بیت ایرانی را اقلیتهاي دینی
مر مشابه نقشی تاریخی است که در تشکیل می دهند و این ا

پیدایش اپرت و اپرا و توسعه موسیقی کالسیک و گسترش 
.موسیقی پاپ جهانی در ایران نیز مشاهده می گردد

ذکر این نکته ضروریست که موسیقی بیت ایرانی مورد 
تا آنجا که حتی استقبال و توجه جدي قشر جوان قرار گرفته

تجاري نیز استفاده می شود که از موسیقی بیت در تبلیغات 
حتی صفحهء آن به مشتریان نوشابه اسو و بابل آپ داده می 

.شده است
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در تهرانگروههاي بیتکنسرت هاي بزرگ 
با حمایت مالی برخی چهره ها و یا شمسی 1345دو کنسرت بزرگ در خرداد ماه و بهمن ماه 

و مشارکت برخی از رسانه اي مجله جوانانپشتیبانی ،)مثل مهرپویا(هاي اقتصادي آنها بنگاه
نمونه چنین اگرچه. برگزار می شود) شهید شیرودي(در استادیوم امجدیه گروههاي بیت ایرانی

بیرمنگام انگلستان سابقه داشته است اما برگزاري دو کنسرت 1964کنسرتهایی در فستیوال سال 
، موضوعی قابل توجه بوده )1967و 1966مصادف با سالهاي (بزرگ در فاصله هشت ماه در تهران

در 1969کنسرت بزرگ و معروف وود استاكبویژه اینکه چنین کنسرتهایی حداقل دو سال قبل از 
که با شرکت دو گروه ایرانی و گروه نابر گزارشهاي موجود، اولین کنسرتب. آمریکا برگزار شده است

با نارساییهایی در برنامه ریزي و ار می شود،به په فالوي که در ایران اجراي برنامه داشته برگز
، در کنسرت خرداد ماه. تدارکات مواجه بوده و به دالیل گوناگون توفیق فراوانی حاصل نمی کند

(Sinners)گناهکاران ها وتکخالجدیدتر و گروهدر کنار دو ربلز،اعجوبه هاپرسابقه ترهايگروه
ز بلک کتز و عارف نیز مستقل از گلدن رینگ به اجراي رهاد نیز  مستقل و جدا اف.حضور دارند

ضمنا گروهی از مدرسه آمریکایی  تهران به نام فکتوري نیز میهمان این کنسرت . برنامه می پردازند
برغم تالش براي رفع نقائص کنسرت اول و ) 1967فوریه (1345در کنسرت دوم در بهمن .اندبوده

احتماالت . بیت ایرانی از آن استقبال الزم را نمی نمایندحل مسائل تدارکاتی، اما گروههاي 
گوناگونی چون تعهدات گروههاي بیت به طرفهاي قراردادي خود، کامل نبودن گروه به دلیل بودن 
اغلب اعضاء در محدوده سن سربازي، عدم توافق در ترتیب آمدن روي سن و اجراي برنامه، عدم 

، کوتاه بودن عمر گروهها و اختالفات داخلی اعضاء، حضور توافق مالی با برگزار کنندگان کنسرت
می تواند از دالیل این عدم استقبال از این کنسرت شمرد که نتیجه اصلی . . . گروه در شهرستان و 

.عدم استمرار برگزاري این نوع کنسرتهاي بزرگ شدآن،

1345بهمن -کنسرت گروههاي بیت در تهران
)اعجوبه ها در حال اجراي برنامه(
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ایرانیگروههاي بیتدسته بندي آثار 
ا فرم و باجراي قطعات فرنگیخود را با باز، عموما کار این گروهها

ی از ري چارلز قطعاتبازاجراي . آغاز کرده اند(cover)اصلی زبان
توسط فرهاد، آثار متعددي از بیتلز توسط گروه ربلز و دیگران بویژه در 
اجراهاي زنده گروههاي بیت ایرانی، بخش قابل توجهی از آثار اجراشده 

ین دسته از آثار گروههاي بیت ایرانی را دوم. آنها را تشکیل می دهد
دانست که گوناگون فرنگی باید ایرانیزه شده یا فارسیزه شده قطعات

دکردنشش و هشت اجرا می ایرانی نظیر شعر یا فرمبا را آثار خارجی 
که باید عباس مهرپویا را پیشگام اصلی این سبک دانست که با قطعه 

Don’t beپریسلی به نام ، آهنگ معروفی از الویس "ساقی کو"
cruel سومین دسته از آثار را .بازاجرا نموده بود1337را در سال

ساختن آهنگهاي بیت با اشعار غیرفارسی تشکیل می دهد که نمونه 
آثار اعجوبه ها و گلدن رینگ دیده چیلی پوم از بلک کتز وهاي آنها در

شاد آن، یکی باید اضافه کرد که فرم شش و هشت و ساختار. می شود
از فرمهاي مورد استفاده و پر کاربرد اغلب گروههاي بیت بوده است که 
حتی در تک صفحه هاي گروههایی چون لیتلز و مهاجمین، آثار 

چهارمین دسته به . مستقلی را به همین نام مشاهده می کنیم
عامیانه و یا قطعات شناخته شده دربین ساده و مضامین بازآفرینی 
. . . و ا خطیشیر شکار آهو، نظیر اتل متل، موش و گربه، ،عموم مردم

اساسا شعر، نقش تعیین کننده تعلق دارد که در فضاي موسیقی بیت 
مین سبک و سیاق مورد توجه پنج.در ساختن این دسته از آثار رادارد

و در موسیقی بیت ایرانی، آوردن نغمه هاي محلی شناخته شده
بشو بشو که قطعاتی چون هبیت بودموسیقیءبه حیطهفولکلوریک

فاطمه و از هارداستونز)مازندرانی(، درینه جان از گلدن رینگ)گیلکی(
و اشتهار فراوان قبلی نمونه اي از آن استاز لیتلز)خراسانی(سلطان 

آنها به عنوان نغمه هایی معروف، کار را بر بازآفرینان آن سهلتر می 
ین دسته بندي، خوانندگان یا یادآور می شود در ا.نموده است

فرمهاي فرنگی دیگري را خارج از فضاي موسیقی اساسا گروههایی که 
هومان، فرخ، ، پرویز، عنایت، مثل بیژن(بیت مورد توجه قرار داده اند 

که قطعه کمر باریک را اجرا کرده اند، فرزین، ... گروه محمدظاهر و 
پر را در فضاي بیت ادي، ژرژ و حتی گوگوش یا ویگن که قطعه کالغ

مورد توجه و بررسی قرار نگرفته اند ولو آنکه ...) اجرا کرده است و 
.داراي آثاري موافق با فضاي موسیقی بیت نیز باشند
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ایرانیگروههاي بیتساختار 
:اصلی می توان تفکیک کرددستهدو ساختار گروههاي بیت ایرانی را به 

نسل اول پیشگامان موسیقی پاپ جهانی در هايارکسترکه به عبارتی ادامهدسته اول - 1
که داراي آثاري بر روي سولفوراندي-تریو- ارکستر جولی بویز و گروه سه نفرهمثل(ایران

هستند، عموما شامل )شمسی هستند1327صفحه هاي سنگی کلمبیا و ادئون سال 
نگساز داراي ارکسترهاي کوچکی می باشند که توسط یک خواننده مطرح یا نوازنده یا آه

رفته سبک ایجاد شده و یا داراي ماهیتی آماتوري بوده و براساس روابطی صنفی شکل گ
و موزیک ارکستر اروین موره، ارکستر آلوارو سباستیان و ارکستر آندره پالتا مسلما . اند

شمسی در ارائه شکل ایرانی و نغمه هاي فارسی 30مدرن ویگن را که از اواخر دهه 
پسند روز دنیا نظیر راك اند رول، تویست و چاچا بسیار فعال بوده اند را جزو فرمهاي عامه 

ارکستر موزیک مدرن هویک،اما گروه هایی چون . گروه هاي بیت محسوب نمی کنیم
ارکستر آلبوم رنگی متعلق به عطااهللا خرم، ارکستر جوانان، ارکستر فالودا،دانشجویان،

گروههاي بیت متعارف دارند که نزدیکی بیشتري بها ارکستر تهران بویز و گروه مقصدي ر
.زمره گروه هاي بیت ایرانی به شمار آوردمی توان در را

شناخته شامل گروههایی است که کامال در چهارچوب و مشابه سایر گروههايدسته دوم - 2
ا پنج عضو می باشندتسهو معموال مرکب از انددنیا سازمان یافتهو حتی راك بیت شدهء

که برغم وجود یک عنصر و چهره محوري، همه اعضا در ساختن آهنگ و اجراي آوازي 
. گروه منجر نمی شودفورياز اعضا به فروپاشییقطعه مشارکت دارند و تغییر در برخ

بلک کتز، اعجوبه ها، زنگوله ها و ربلز و برخی دیگر در این دسته قرار می گروههایی چون 
.ر این مجموعه نیازمند توجه و بررسی ویژه می باشدگیرند و گروه گلدن رینگ د

ایرانیگروههاي بیتفهرست 
ابتدا، گروه و ارکستر می باشند که 34گروههاي بیت ایرانی که تاکنون شناخته شده اند بالغ بر 

:و سپس به طور خالصه به معرفی آنها پرداخته می شودذکر می شودآنها الفباییفهرست

ارکستر -4)جوانان(ارکستر دانشجویان-3ارکستر تهران بویز -2وم رنگی آلبارکستر - 1
پالکت -10پرشنز - 9پاس میکر -8بیگ بویز -7بلک کتز -6اعجوبه ها -5مدرن هویک 

- 17خطرها - 16جوکرز -15جنجالها -14تکخالها - 13تایگرز -12پیکولو -11
شبح -23سعید - 22زنگوله ها -21ن زری-20رنگین کمان -19ربلز -18دینامیکها 

شش و (مقصدي گروه -29گردبادها -28فالورز -27فرند - 26طنین - 25شقایق -24
هارد استونز- 34مهاجمین- 33لیتلز -32گلدن رینگ -31ناهکارانگ-30)هشت
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نظیر بود که ) آهنگساز(محور اصلی این ارکستر عطاءاهللا خرم :ارکستر آلبوم رنگی- 1
یاري از آهنگسازان معاصر خویش، متاثر از فرمهاي موسیقی فرنگی و با الهام از ملودیهاي بس

متنوع غربی، به طور گسترده به امر آهنگسازي در سبکهاي گوناگون غربی اشتغال داشت و 
به ویژه به عنوان خواننده پاپ، کشف و از سوي دیگر مستمرا چهره هاي جدید و جوانی را 

در حال و هواي موسیقی خودساخته هاي گوناگون وي . رفی می نمودمعحمایت کرده و 
نارمال، عارف، تیال و ضیاء یا همکاري خوانندگان جوانی چون بیت را با کشف و معرفی و

نمونه هایی از آثار آلبوم "گلباران"و "جمجمک برگ خزان"آهنگهاي .ضبط کرده است
نگ معروف کوره متو با عنوان سیاهی شب با بازاجراي آه.رنگی با صداي تیال و ضیاء است

صداي ضیاء و قطعه اما تو چیز دیگري با همخوانی ضیاء و تیال از کارهاي دیگر ارکستر آلبوم 
.دیده می شود4219رنگی است که بر روي صفحه گلدن رکورد 

سی اختصاصی از فروشگاه فردوايبرروي صفحهتنهانام این گروه:ارکستر تهران بویز- 2
با شعري از فریدون مشیري، که شودمشاهده می) احتماال به مناسبت روز مادر(تهران 

در یک رو، گوینده اي به نام اسداهللا و تولید شده ) 7021شماره (روز توسط شرکت آهنگ
.استاي به نام رافیک، ارکستر تهران بویز را همراهی کرده خوانندهپیمان و در روي دیگر، 
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از ارکستر :ارکستر دانشجویان- 3
دانشجویان، که در برخی از صفحه 
ها عنوان ارکستر جوانان را برخود 
دارد، اطالعات چندانی در دسترس 

به نظر می رسد اساس این . نیست
ارکستر از دانشجویانی که در 
اردوهاي دانشجویی شرکت داشته 

، شکل می گرفته و ساختار ثابتی اند
عطاءاهللا خرم، که . نیز نداشته است

مستمرا در حال کشف و معرفی 
چهره هاي تازه بوده، در انتخاب 
اعضاي گروه و تامین آهنگ آنها در 
فرم و فضاي بیت، نقش اصلی را 

ري گل پ/ بهترین نمونه کار ارکستر دانشجویان، صفحهء عروس و داماد. بازي می کرده است
بر تصویر زیر با اسم ارکستر جوانان و در بازتولیدهاي دیگر با اسم ارکستر جون است که

.دانشجویان منتشر شده است
اسم ارکستر مدرن هویک گویاي آنست که رهبري گروه با هویک، : ارکستر مدرن هویک- 4

روه ایران گرام، هویک در گSIN682صفحهاز اینکه قبل از. ، بوده استهنرمند ارمنی
.هنوز اطالعی در دست نیستو همچنین از اسامی سایر اعضاي گروه، دیگري فعال باشد

در شکل گیري این گروههاي بیت ایرانی و تاثیرگذارتریناعجوبه ها از نخستین: اعجوبه ها- 5
تقریبا همه اشکال عمده این نوع موسیقی را اجرا کرده هستند کهژانر از موسیقی در ایران 

در کنسرت بهمن ماه در و داشتهجدي و گستردهفعالیتشمسی1345در سال گروه . اند
به استناد اسامی مندرج در اعضاي گروه اعجوبه ها .اندحضوري فعال داشته امجدیه نیز 
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پشت جلد صفحه اي از این گروه که توسط شرکت آهنگ روز 
، واروژ )خواننده(جمشید علیمراد : عبارتندازمنتشر شده، 

، هروس عبدالیان )گیتار(، هامو آیوازیان )گیتار باس(ردن جو
آهنگ (که با آثاري چون تنهائی)گیتار(و فریدون ریاحی ) درام(

آهنگ (، در آسمان عشق من و شرلی )از رام، تنظیم از جوردن
، صورتگر نقاش )آسمان بی ستاره(، عروس دریا )AR2055روز 

با استقبال ) AR3118آهنگ روز (Bewareچین، شکار آهو و 
عالوه بر تولید با لیبل دو صفحهء مذکور.فراوان روبرو شدند

داشته و با بازتولیدهاي متعددي ،شمسی1345در سال رویال
ترانه شرلی  و . می گرددمواجه استقبال و فروش چشمگیر 
از گروه به نقل مینه قرمزعکس زترجمه فارسی آن و همچنین 
این شماره ضمن درج خبرهاي مجله جوانان نقل شده و در

کوتاهی از اعجوبه ها، خبر از فعالیت گروه جدیدي به نام دورز 
گزارشهایی از سفر جمشید علیمراد به .در آمریکا داده شده است

خارج از کشور براي کار موسیقی و ضبط صفحه، در مطبوعات 
از برخی از اعضاي گروه .آن ایام وجود دارد که میزان اعتبار آنها، قابل اظهار نظر نمی باشد

بر / افسرده- 146عشق غمگین و / قصه غم- 173شباهنگ (صفحهء سولو دو نظیر واروژ 
چهره محوري گروه . نیز ضبط و منتشر شده است) با شعر و آهنگ سعید دبیري- مزار

اقدام به ضبط صفحه با لیبل رویال کرده اند، هنرمندي به 1348آسوري فرند که در سال 
حی گروه اعجوبه ها باشد این احتمال وجود دارد که وي همین فریدون ریا. ریدون استنام ف

40از ادامه حیات گروه پس از انتهاي دهه بهرحال. که گروه دیگري را ایجاد کرده باشد
.شمسی خبري در دسترس نیست و ظاهرا باید دال بر انحالل گروه باشد
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اما در کنسرت امجدیه، نام بلک کتز با فرهاد مترادف بود1347در آغاز و تا سال : بلک کتز- 6
در این دوره صفحه اي از بلک کتز ضبط نشده و . فرهاد، مستقال به اجراي برنامه می پردازد

چهار قطعه فرنگی روي صفحه هاي انفرادي (cover)اولین صفحهء فرهاد، بازاجراي 
در . می باشد143خارجی مونوگرام با شماره 

اوان، اجراي فارسی برخی از قطعات فیلم همین 
بانوي زیباي من با صداي فرهاد بر روي صفحه 
ضبط شده که عالئمی از فاصله گرفتن وي از 
فضاي موسیقی بیت و یافتن تدریجی سبک 

تک ترانه وسیاق ویژه خویش است که عمدتا در 
فیلمها و به ویژه همکاري با اسفندیار منفردزاده 

شمسی، 1350وایل دهه در ا. شکل می گیرد
، که شب پرهشهرامگروه بلک کتز با همکاري 

و ابی و سابقه عضویت در گروه ربلز را داشته،
اجراي شبانه در کوچینی احیاء شده و با صفحهء 

که حتی در ترکیه نیز A chili pumپرفروش 
بازتولید داشته است، به اشتهار بسیار می رسند 

عنوان باي باي از و در تنها صفحه دیگري که با 
این گروه باقی مانده، تنها برادران شب پره باقی 

مانده اند و ابی نیز سبک و سیاق دیگري را با صفحه 
یادآور می . هاي شب، چرا و پیر در پیش گرفته است

)شهرام، شهبال و شهرداد(شود برادران شب پره
و 20آقاي شب پره از تصنیف سرایان دهه انفرزند

.باشند که آثار متعددي بر صفحه هاي سنگی از ایشان بجامانده استشمسی می 30
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چهار قطعه از اجراي گروهی متشکل از چهار عضو و خواننده اي به نام بهزاد که:بیگ بویز- 7
در –ساقی ، گیسو سیاه: آهنگ روز به یادگار مانده استAR2201آنها بر دو روي صفحه 

یز مشابه اعجوبه ها در اجراي مجدد صورتگر نقاش چین، این گروه ن. شاهد غم،فکر تو بودم
.اجرایی از آهنگ قدیمی و معروف در فکر تو بودم را در فضاي موسیقی بیت داراست

با قطعات RT2973با شماره رویالاز این گروه اطالعات چندانی جز صفحه : پاس میکر-8
، با شعر ذوالفقاري"غم و غصه"و با شعر اعالمی "دو کولی"

از .می باشد، در دسترس نیست"تاتار"هاکه خواننده آن
صفحه دیگري نیز مشاهده شده است که در آن، "تاتار"

.ذکري از اسم گروه پاس میکر نشده است

یکی از خوانندگان پیشگام در معرفی و گسترش : پرشنز-٩
هايوي که با صفحه. موسیقی پاپ در ایران، آرتوش است

به اشتهار فراوان رسید با گروهی به "وسه بر لبهاي خونین"و ب"ستاره هاي اشک آلود"
رویالبا لیبل RT1679، به عنوان خواننده، همکاري داشته و صفحه شماره "پرشنز"نام 

این شناخته شدهءمحصول(AJ3109)"پشیمان"و (AJ3108)"گیسو بلند"با عناوین 
ظاهرا . روي صفحه هاي رویال داردصفحه اي دوصدایی با همسرش نیز بر وي . گروه است

دور ارمنی در چند 33به ارمنستان رفته و پس از ضبط چند صفحه 1356وي قبل از سال 
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سال اقامت خود در شوروي سابق، به آمریکا می رود و کار هنري خود را در آنجا پی می 
.گیرد

تولید کارخانه (از این گروه نیز بیش از یک صفحه با برچسب گلدن رکورد: پالکت-10
آهنگ فارسی"روي لیبل آن، یک متن .استبه دست نیامده 4350و شماره )موزیکال

و خوانندهء آن خانمی است که نام وي بر لیبل درج می باشداز گروه پالکت"دره گناهفیلم 
متن روي دوم صفحه نیز .نشده و با سبکی نزدیک به موسیقی کالسیک اجرا نموده است

که خواننده آن مردي است با صدایی شبیه "از فیلم ماه عسل، از گروه پالکت": زعبارتست ا
رويي برخواننده انام هیچ فرهاد و همانگونه که در تصویر برچسب صفحه مشاهده می شود 

.داردنوجود هالیبل

سوان"با عناوین AR2102به شماره "آهنگ روز"صفحه اي با لیبل اطالعات : پیکولو-١١
Sevan"اودو گغتسیک"وOvdou Geghetsik" پشت جلد گروه، از طریقاز این

متعلق به گروه تکخالها و در کنار اطالعات صفحه هاي گروه اعجوبه ها در دیگري ءصفحه
از اعضاي گروه و حیات هنري آنها، تاکنون مطالبی به دست نیامده و از . استدسترس

اصل لیبل .گروه، ارمنی یا آسوري باشندبه نظر می رسد اعضاي عناوین آثار ضبط شده
:صفحه، ذیال درج می شود
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به "کري شین بابا"و "لیال رو بردند"تنها صفحهء این گروه حاوي آهنگهاي :تایگرز-12
.منتشر شده است) 4178تولید مونوگرام ("پت بون"خوانندگی فرهاد و بهمن، با لیبل 

ه از اسامی اعضاي گروه چهار نفر: تکخالها-13
تکخالها، تاکنون تنها نام سیامک به دست آمده 

) AR2094(این گروه برروي صفحهء . است
،باران بارانهچهار قطعه به نامهاي ، آهنگ روز

play with fire،مستوم مستومودختر دریا
این گروه در کنسرت بهمن . را منتشر کرده اند

در امجدیه حضور داشته و اولین 1345ماه 
ند که براي اجراي برنامه به روي گروهی بوده ا

در تابستان همان سال نیز در .صحنه می روند
اخبار .قرارداد اجراي برنامه داشته اندرستوران گوش ماهی واقع در بین بابلسر و فریدونکنار 

.و عکسهایی از این گروه در شماره هاي مختلف مجله جوانان آن ایام وجود دارد

عکسهاي دیگري نیز 
ین گروه به لطف از ا

در هاشملوآقاي 
اختیار نگارنده 

گذاشته شده که 
،جهت مزید آشنایی

عکسی از اجراي این 
گروه در کلوپ 

، درج روتاري تهران
:می گردد
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سعید "دو اسم .این گروه شناخته شد،AR2231ء آهنگ روز با یافتن صفحه: جنجالها-14
آهنگهاي دو روي . داین صفحه وجود داربر روي لیبلبه عنوان خواننده "ژیال"و "دادپژوه

توسط "آقاموشه"و "دیار دور".رقص دختران می باشد+موشه آقا / این صفحه، دیار دور
.گروه سعید هم اجرا شده است

آواز و (نفره است متشکل از وحید 3گروهی : جوکرز-15
که مثل ) درام(و افشین ) گیتار باس(، کامران )گیتار

ي بیت ایرانی یا اعضاي آنها که به سمت برخی از گروهها
و سوي موسیقی راك یا بلوز کشیده می شدند، در سال 

میالدي قطعات متعددي از 1972شمسی یا 1351
موسیقی بلوز را در تهران ضبط کرده اند که بعدا به 

در انگلستان منتشر ) نسخه500(صورت انتشار محدود 
:دازاسامی قطعات این صفحه عبارتن. شده است

Side A: 1-Going a way 2-Southern Blues 3- All wrong
Side B: Jokers theme (3 parts)
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درج شده است و اعضاي آن که تنها خبري از آنها در مجله جواناننفره4گروهی: خطرها-16
تاکنون صفحه اي از این گروه . را طوفان، رینگو، مهرداد و همایون تشکیل می داده اند

.نشده استمشاهده
برنامه اجراظاهرا این گروه در هتلهاي شمال : دینامیکها-17

مهدي و به خوانندگی "پشمک"می کرده و آهنگ 
حسن خوشدل، بر روي صفحهء آهنگ روز آهنگسازي 
AR2454 ،تنها صفحهء ، که با لهجه گیلکی اجرا شده

1351ل بجا مانده از این گروه است که حدودا در سا
روي دوم صفحه نیز .ولید شده استشمسی، ضبط و ت
است که نظیر روي اول با "در انتظار"قطعه اي به نام 

خوانندگی مهدي، آهنگسازي خوشدل و به همراهی گروه 
.دینامیکها اجرا شده است

استگروههاي بیت ایرانیاز اصلیترین: ربلز-18
، ادي، )قمیشی(با عضویت همایون، سیاوش 

ه در کنسرت ک)شب پره(و شهرام کامبیز
اعضاي این .بزرگ امجدیه نیز حضور داشتند

گروه در شکل گیري گروههاي بیت دیگر و 
شمسی، نقش 1350تحول موسیقی پاپ دهه 

داراي دو صفحه با لیبل این گروه . آفرین بودند
TOP4 متعلق به شرکت آهنگ روز

)EX4123 وEX4168 (اسامی کهو هرکدام، داراي چهار قطعه موسیقی فرنگی هستند
:این قطعات عبارتند از

EX4123: (I saw her standing there + It's alright) – (It's gonna be alright + Shadogi)
EX4168: (Indian Rebels + Mothers little helper) – (Sha la la la + what he can do)
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سد با فروپاشی گروه، شهرام راه بلز تنها دو صفحه یادشده در دسترس است و به نظر می راز ر
روي به فعالیت انفرادي می تجدید فعالیت بلک کتز را در تعقیب می کند، سیاوش، ادي و کامبیز 

سیاوش با آهنگسازي براي دیگران، کار . اورند و از ادامه فعالیت همایون نیز اطالعی در دست نیست
1352و 1351ي صفحه هایی از سالهاي خویش را ادامه داده و نام وي به عنوان آهنگساز، بررو

تا آنجا که در سالهاي بعد به اجراي آثار خویش می پردازد و تا این زمان که از شاخص دیده شده 
خاطره "و "قو"با عناوین RT2042صفحهء رویال "ادي"از . ترین چهره هاي پاپ ایرانی است

ي پاپ نیز از خواننده اي به نام کامبیز، صفحه ا. وجود دارد که آهنگساز آن، پرویز مقصدي است"ها
. باقی مانده که ممکن است متعلق به همین عضو سابق گروه ربلز باشد50از اوایل دههء 
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AR2168این گروه تنها با صفحهء : (RAINBOW)رنگین کمان-19 (A642/3) با
می ،"امبومامبو م"و ،"کاسیاکاسیا"ته شده اند و حاوي دو آهنگ شناخلیبل آهنگ روز

هنوز از اسامی اعضاي گروه و نحوه و محل فعالیت این گروه، اطالعاتی در دسترس . باشد
طرح جلد صفحه گویاي آنست که این گروه مشابه اغلب گروههاي بیت ایرانی در . نیست

.هتلها یا مراکز مشابه آنها فعالیت می کرده اند

گروهی است که با مشارکت : زرین-20
و نارمال اجراي برخی از قطعات ادموند 

رسواي (AR-2263نظیر صفحه بیت
: درد و بالیت بجونم+ ادموند : عشق

را انجام داده آهنگ روز ) نارمال/ادموند
ارمنی به -این زوج هنري آسوري.اند

ویژه نارمال که از نخستین زنان موسیقی 
بیت و پاپ معاصر بوده و داراي قطعات 

با هنرمندان مستقل و دوصدایی متعدد
. گوناگون می باشد

به "اتل متل"و "نقش آرزو"، "بهارون"که سه اثر از ایشان به نامهاي یگروه: زنگوله ها-21
برروي . منتشر شده است4713دور مونوگرام شماره 45دقیقه بر یک روي صفحه 8مدت 

واننده این خ"فرزین"بعید نیست وضبط شده "فرزین"دیگر صفحه مذکور دو اثر باصداي 
سال ("هاي فیلم هفت دختر براي هفت پسرآهنگ"صفحه دیگري از این گروه . شدگروه با
لیبل رادیو دیانا، بانیز و ( گلدن رکورد 4143می باشد که برروي صفحه شماره ) 1347
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منتشر شده ساخت کارخانه موزیکال، ) با وینیل رنگی4397کرمان خیابان ناصریه تلفن 
.است

گلدن رکورد در دسترس 4415و 4414صفحه دو با زنگوله ها "امیر رسائی"از کار مشترك 
برروي )تو را می پرستم+نفرین بر دلم/ تبریک نوروز(و ) افسوس+ قاپاما/ فانوس(است که آهنگهاي 

برنامه اي رادیویی نیز بنام  . آن وجود دارد که از کم و کیف این همکاري اطالعی در دسترس نیست
است و دو اثر از این برنامه به زنگوله ها وجود داشته که احتماال با همکاري این گروه تولید می شده

(5006)بر روي صفحه اي با لیبل صورتی رنگ پرسپولیس"خورشید آسمان"و "شهر ما"نام 
.وجود دارد

ایرانی و بعدا پاپسعید دبیري یکی از برجسته ترین چهره هاي موسیقی بیت: سعید-٢٢
است که از اعضاي اولیه گروه گلدن رینگ بوده و ترانه سرایی بسیاري از آهنگهاي 

وي در دوره اي کوتاه، گروه . پرفروش ایرانی، در همهء سبکها را نیز در کارنامه خود دارد
کوچه "/ )آهنگ از فریدون خوشنود("قصه تو"سعید را ایجاد می کند که دو صفحه

/ "دیار دور"و S-5377/8بر روي صفحه مونوگرام ) سمیعیآهنگ از امیر ("عشق
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از آثار این ) RT1890: رویالشمسی1347تولید(با لیبل ایران رکورد "موش و گربه"
نیز اجرا شده "جنجالها"دو قطعه اخیر توسط گروه . گروه در دسترس است

.است

این اعضاي سه نام از .دتوفیق بسیاري در زمان خود کسب کر"افسانه"با آهنگ : شبح-23
به عنوان خواننده "افسانه"برروي صفحه "فرجی". گروه برروي دو  صفحه یافت شده است

توسط I need somebody to loveآهنگ (cover)و روي دیگر آن بازاجراي 
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شمسی و دیگري 40در اواخر دهه (2139)با لیبل آهنگ روز"مالح"هنرمندي به نام 
با "دلم میلرزه"و خواننده قطعه "فریما"ن خواننده، آهنگساز و شاعر قطعه به عنوا"فیروز"

شمسی یافت شده 1350از سالهاي آغازین دهه "بالت"که بر روي لیبل "امیر"آهنگسازي 
وجود "فیروز"از خواننده اي به نام )میگن عاشقی گناهه/ من و دل(صفحه دیگري.است

و شعر آن از سعید دبیري است و با لیبل آواي شهر توسط دارد که آهنگسازي آن با قراملکی
.کارخانه رویال تولید شده و بعید نیست که متعلق به فیروز، خواننده همین گروه، باشد

با (بهشت با آهنگهاي -داراي صفحه اي با لیبل کارون"فیروز"خواننده دیگري نیز به نام 
.اطی به این گروه و موسیقی بیت نداردمی باشد که ارتب) مسافر تهران/ من دعوا داري

دور بسیار جذاب شناخته شده و 45تنها با اسم آن بر یک صفحه "شقایق"گروه : شقایق-24
شقایق و / الف ب ج د -است که چهار قطعهء ستمRT1584آن صفحه رویال با شماره 

بسیار قابل توجه بوده اجراي قطعهء الف ب ج د، . صفحه وجود دارددکتر بارنارد برروي این
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و تاثیر و نقش دادن به اتفاقات مهم روز مثل اولین عمل تعویض قلب توسط دکتر بارنارد، در 
شمسی و پرداختن به آن در قطعه اي مستقل، نکته اي مهم در کار 1347این صفحهء سال 

ین صفحه بازتولید ا.این گروه است که اطالعاتی از اعضاي آن، تاکنون به دست نیامده است
.بر روي لیبلهاي دیگر نیز وجود دارد

دور وجود دارد و در برخی از آنها، نقش 45گروه طنین که اسم آن بر چند صفحه : طنین-25
اینبعید نیست.را براي برخی خوانندگان معروف، عهده دار شده اندارکسترآهنگسازي یا 

که این موضوع در تاریخ ته اندگروهی باشد که با استودیو طنین همکاري داشمتعلق به نام 
ضبط در ایران داراي سابقه بوده و از نخستین روزهاي راه اندازي استودیوي ثابت ضبط در 
ایران توسط شرکت صوت ایران، ارکستري نیز به نام ارکستر صوت، در بخش اعظم آثار 

. ، همکاري داشته استشمسی براي لیبل کلمبیا1327ضبط شده در سال 
و اوایل دهه 40استودیو طنین، یکی از استودیوهاي مهم در ضبط موسیقی در اواخر دهه 

هنوز اطالعی از اسامی اعضاي گروه در دسترس نیست و تصویري .شمسی بوده است1350
.از ایشان نیز بر جلد صفحه هاي آنها یافت نشده است

آسوريانان جوهنرمندروه رااست که به ظن قوي اغلب هنرمندان عضو گگروهی: فرند-26
واقع در تهران، خیابان ("کارونفروشگاه"لیبل دارايبا صفحه تشکیل داده اند و

تولید کارخانه رویال و به خوانندگی ،)956929، تلفن خیابان کاروناول آذربایجان غربی، 
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-AJ3703(شماره قالب و کاتالوگ . نده اشناخته شد"فریدون" RT1984( +AJ3704-
RT1983)( قطعه ضبط موجود 4دال بر ساخت صفحه توسط کارخانه رویال و عناوین

اگرچه اسامی متعددي از .روي صفحه با رسم الخط و حروف آسوري نوشته شده است
هنرمندان آسوري که قطعات قدیمی و فولکلوریک آسوري را اجرا کرده اند در دسترس است 

.ه نشده استدربین اسامی موجود مشاهد"فریدون"اما 

آهنگ روز نیز داراي یک قطعه فارسی به نام خزر و یک قطعه ارمنی با AR2290صفحه 
ساخته ) تو باردگر بازگشتی چه کنم؟(Dou Noritz Yekel Ess Inch Anemعنوانِ 

زیرا ازگروه فرند باشدءکه محتمال خواننده"فریدون است"از خواننده اي به نام گاالندریان و 
.هنرمندان دیگري نظیر نارمال نیز اجراي قطعات آسوري و ارمنی دیده شده است
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ن گروه در دست است منحصر به دو صفحه با لیبل آهنگ روز ایاطالعاتی که از : فالورز-27
و "جمجمک"عالوه بر اسامی دو قطعه به نامهاي S.A.E 1007است که روي جلد صفحه

.دوه می شدیدنفر اعضاي ششتصویري از ، "عود امینیمس"با شعر و آهنگ "میکشی منو"
1351این صفحه جزو اولین سري از صفحه هاي استریوي آهنگ روز است که از اواخر سال 

، گروه فالورز، خواننده ترك یگردر صفحهء د.تولید آنها آغاز شده است1352یا اوایل سال 
تاکنون .همراهی کرده اند"ايایواي ایو/ عزیزم"ضبط صفحهرا در "آي فري"به نام 

.اطالعات بیشتري از اعضاي گروه و نقش هر یک از اعضاء به دست نیامده است
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آهوي "این گروه نیز جزء گروههاییست که تنها یک اثر از ایشان با عنوان : گردبادها-28
ر یک بجا مانده که دB 2054دور وینیل آهنگ روز با شماره 45روي صفحه هاي "فراري
. روي صفحه دیده می شود"تکخالها"نام ظاهرا به اشتباه، ، تجدید چاپ این صفحهازنوبت

نام خواننده گروه ژزف است 
و در خبري مربوط به این 
گروه که در مجله جوانان، 
تغییر و تحولی اساسی در 

و این گروه گزارش شده
گروه را جدیداسامی اعضاي

آندروش، گارنیک، شاهیک و 
ذکر کرده که قصد هایک 

انتشار صفحه اي به نام 

که حسرت را داشته اند
صفحهء مذکور تاکنون دیده 

.نشده است
اتل "روي اول این صفحه، 

به خوانندگی تیال می "متل
باشد که به قطعات مشترك 
وي با ضیاء و همکاري با 
ارکستر جوانان و ارکستر 

.دانشجویان، قبال اشاره شد
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براي اي خوانندگی توسط پرویز مقصدي س این گروه با کشف استعدادهاسا: گروه مقصدي-29
و گرفتشکلشمسی40در اواخر دهه ی،تلویزیونو سایر نمایشهاي برنامه شش و هشت 

جوانانی چون کیوان، ماسیس، افشین، داریوش و نلی را در کنار افراد باتجربه اي چون اونیک 
و اگه تو یارم ) با صداي کیوان(واهللا حقیقت داره،گروه مقصديآثارعروفترین م. معرفی کرد

شمسی، به همراه آهنگ 1350بود که در سال دیگرانو همخوانی )نافشیبا صداي (بشی
منتشر 4983/4بارون غم با لیبل هارمونی آپولون توسط کارخانه رویال و با شماره قالب 

تلویزیون توسط بکه سراسري شکه در ،این گروه بارها در شو میخک نقره اياعضاي . شد
قطعاتی را اجرا کرده ولی به سرعت مسیر فعالیت مستقل را ،فریدون فرخزاد اجرا می شد

یکی دیگر از برترین آثار جمع .گشتتعقیب کردند که به متالشی شدن گروه منجر 
است که "تنگ غروبه"کوچکتري از مجموعه که باز هم ساخته پرویز مقصدي است، آهنگ 

.ماسیس، کیوان و داریوش اجرا شده استتوسط 
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متشکل از و بی تردید مهمترین گروه بیت ایرانی، گروه گلدن رینگ است :گلدن رینگ-30
، فریبرز، سعید زنديجمشید "

مدتی که"دبیري و واروژ
نقش نیز"عارف"و یا "انیپ"

را عهده دار بوده ء گروهخواننده
داراي بیشترین این گروه . اند

شده از نیمه دهه آثار ضبط
به صورت صفحه شمسی1340
می باشند که آثار دور45هاي 

، برروي لیبلهاي مونوگرامآنها
و رویال و گلدن رینگ

بازتولیدهاي متعدد با لیبلهاي 
محلی و مجاز و غیرمجاز

مشاهده ) مثل ناتالی(سراسري 
. شده است

با لیبل هاي ولیدهاي فراوانی داشتهبازتنام دارد که"اي یار بال"وه معروفترین اثر این گر
صفحه اي با لیبل پشت جلد به استناداثر این گروه 20فهرستی از .گوناگون داشته است

:از این گروه به این قرار استمونوگرام 
-7آي دخترا -6مردغمگین -5قصه غصه ها -4الالئی -3گفتگوي سازها -2شاد شاد - 1

اي یاربال -12تولیپ -11بدرود - 10یک قصه - 9میخوام چند؟ یک بوسه-8پلهاي شکسته 
آخرین -18امواج - 17گلدن توئیست -16عمو زنجیرباف -15گمگشته -14ماتادور -13

شکار در کوهستان- 20پسرها ناز کنید براي دخترها -19آهنگ 
قطعات دیگري از این گروه نیز برروي لیبلهایی 

"دختر شایسته"از آن جملهمتفاوت وجود دارد و 
بر روي صفحه رویال شماره "رقص خوشگله"و 

RT2375 ،"برروي مونوگرام "هایده"و "تینا
S-6405زندگی، "به نامهاي سه قطعهو نیز

بر "بوشو بوشو"و Oh Jean”"، "عشق، جوانی
وجود دارد"لیبل گلدن رینگ"روي صفحه اي با 

ري در آن که نشانه اي از همکاري سعید دبی
و دو اثر PR525عالوه بر صفحه پولیدور.نیست

صفحه دیگري ،"آفتاب مهتاب"و "شیر یا خط"
راستی اون یاربال "با لیبل آپولون و حاوي دوقطعه 
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شمسی انتشار یافته، مشاهده شده 1351پس از سال که "حیدر جان بارك اله"و "یادتونه
.است

و اصلیآهنگساز
گروهثابتخواننده

"جمشید زندي"
بوده و اشعار ترانه ها 

سعید "عمدتا توسط 
نوشته شده "دبیري
سعید دبیري .است

در فاصله دو دوره 
فعالیت گلدن رینگ، 
گروه سعید را 
تاسیس می کند و 
واروژ نیز مستقال 
صفحه اي را منتشر 

کار . می سازد
جمشید آهنگسازي 

تا آخرین زندي
و ) روي صفحه گلدن رکورد-رنگ زیبا/ رنگ مریم( ارکستري به صورتروزهاي انتشار صفحه 

براي هنرمندان گوناگون به ویژه عارف ادامه می یابد و سعید دبیري نیز به عنوان یکی از موفق 
ترین ترانه سرایان در همه ژانرهاي موسیقی ایرانی، حضور خود را حفظ می کند تا آنجا که شعر 

متعلق به یکی از پرفروشترین صفحه هاي ایرانی است،پرفروشترین صفحه سوسن، که شاید
.سعید دبیري می باشد
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ءهمههنرمندانی که در زمانهاي مختلف با آن همراهی کرده اند و معرفی گروه گلدن رینگ و 
گسترده تر خاص ومجالیو ارائه نمونه هاي لیبلهاي تولید آثار این گروه، نیازمندآثار این گروه 

.می باشد

از این گروه صفحه و اطالعات زیادي برجاي نمانده جز آن که بنابر خبر :گناهکاران-31
شمسی 1345سال مندرج در مجله جوانان، در برگزاري کنسرت بزرگ گروههاي بیت در 

.امجدیه، حضور داشته انددر 

ایران موزیکء با صفحه: لیتلز-32
با ) 4377ساخت موزیکال(

6*8،فاطمه سلطانآهنگهاي
) آنچه ملوديمهتاب،- دید ج

شناخته شده و تصویر روي جلد 
صفحه نشان می دهد که اعضاي 
گروه را چهار نوجوان تشکیل می 

اسم این گروه، ارتباط .دهند
نامحسوسی با گروه بیگ بویز را 
تداعی می کند و بعید نیست که 
شکل گیري این گروه، منبعث از 

آگهی اگرچه . ی در مقابل موجودیت آن گروه باشدتجزیه اي در گروه مذکور و یا عکس العمل
1347تیر ماه 3، مورخ دوشنبه 90و عکس جلد این صفحه در مجله جوانان شماره 

اطالعاتی از اسامی اعضاي گروه و سایر آثار احتمالی گروه اما شمسی، به چاپ رسیده است
.لیتلز در دسترس نیست
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شمسی 1347تولید سال RT1884رویال فحه از گروه مهاجمین تنها یک ص: مهاجمین-33
عشق رویاي باشکوهی + شش و هشت مهاجمین–سرگردان + رقص رقص رقصبا آهنگهاي

و با لیبل جذابی که کامال متاثر از طرح جلد گروههاي بیت و راك اولیه انگلیسی است، است
ی از افراد اطالعدر دسترس است و تنها این صفحه دال بر فعالیت چنین گروهی است که 

.آن تاکنون به دست نیامده است

درینه "این گروه تنها با اجراي یک آهنگ محلی معروف مازندرانی به نام : هارد استونز-34
موسسه پخش 4215دیگر برروي صفحه شماره از هنرمندان که همراه با دو قطعه"جان

.گروه در دسترس نیستو اطالعاتی از اعضاي منتشر شده، شناسایی گشته اندصفحه ایران


