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شمسی1326صفحه هاي فارسی کلمبیا در سال 

کمپانی کلمبیا از پیشگامان ضبط و تولید صفحه در جهان است که آغاز فعالیت آن به سال هاي پایانی قرن نوزدهم 
ري آن، در سال و دومین س) م1928(شمسی 1307اولین سري صفحه هاي فارسی کلمبیا در سال . میالدي باز می گردد

مجموعه اي که در این گزارش معرفی می گردد سومین و آخرین سري . ضبط و تولید شده است) م 1933( شمسی 1312
آثار ضبط شده در تهران توسط کمپانی کلمبیا بوده و متعلق به زمانی است که براساس آخرین تغییر و تحول ها در شرکت 

امی لیبل هاي فعال در این تاریخ در تهران یعنی هیز ماسترز ویس، ادئون و کلمبیا تمEMIهاي بزرگ صفحه پرکنی و ایجاد
.می باشدEMIدر اصل متعلق به 

م 1947-کلمبیا:سال/ لیبل
سانتیمتر25:قطر

میالدي1947-شمسی1326:تاریخ ضبط
تهران:محل ضبط
نامشخص:صدابردار
صفحه 48که به رو 100حداقل: تعداد روي صفحه ضبط شده

.تبدیل شده است

حمید - عاشورپور- البرزيرعلی اکب:خوانندگان در این آثار

- بانو ناشناس-عزت خانم روح بخش –)آقابابف(پري-قنبري 
-استان اسپربر–سوکولف .ف–سونیا وارطانیان–سعادتمند قمی 

مجید محسنی
هاي این برچسباسم نوازنده اي روي:نوازندگان در این آثار

.سري مشاهده نشده است
 رهبر(ارکستر جولی بویز–ارکستر صوت :دسته ها–ارکسترها :

) استان اسپربر

GP. 121 آهنگ محلی( گاراژ(
ارکستر  صوت

بانو روحبخش: خواننده

GP.115 آهنگ کمیک(نعنا ترخون(
ارکستر صوت

قنبري: خواننده
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حمید قنبري:هنرمندان آثار کمیک و بازیگري
در این سري اثري مشاهده نشده است :شعرخوانی- سخنرانی.

از:شماره قالبco98 تاco198 به طور نا پیوسته در دسترس می
. باشد

شماره کاتالوگ:GP100 تاGP147) شماره کاتالوگ مستقل
)ندارند

شماره صفحه:GP100 تاGP147

م1947:لیبلرنگ/تعداد صفحه/محل/کمپانی/سال: تولید اول -
سبز رنگ -همه صفحه ها-ستانلانگ-کلمبیا

نامشخص:تولید دوم
ارسطوزادهبرادران:زیع کنندهتو

صفحه -1:مالحظاتGP145 داراي دو روي یکسان با شماره قالبcl 8604سالم حاويمی باشد و
آن سبز رنگو روي برچسبکه توسط گارد جمهوري پاکستان اجرا شده است )شاهنشاهی(ملی ایران 

.وجود دارد نیز made in Pakistanعبارت
.اغلب آثار ضبط شده در این سري، آهنگ هاي محلی می باشند-2
-دو نوبت تولید این صفحه ها براساس رنگ لیبل و متن برچسب که انگلیسی و یا فارسی-3

.انگلیسی باشد، قابل تفکیک و تشخیص است
پرویز تعدادي از آثار این مجموعه از ساخته هاي -4

خاطراتی از کتاب 172است ووي در صفحه خطیبی
ضمن نقل خاطره اي در مورد ضبط این هنرمندان

صفحه ها، مالحظه اي حقوقی در عقد قرارداد کمپانی 
نرمندان را یادآور می شود که ممنوعیت همکاري هها با 

.پانی می باشدهمزمان با دو کم
ارکستر صوت، ارکستري متعلق به شرکت صوت -5

ایران بوده که با اشتراك نمایندگان کلمبیا، ادئون و هیز 
در همین زمان، . ماسترز ویس در تهران شکل می گیرد

برادران ارسطوزاده که نمایندگی شرکت کلمبیا در تهران 
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GP. 104اتل متل
ارکستر جولی بویز

استن اسپربر: رهبر
سوکولف. اسپربر، ف. اس: خوانندگان
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جهیزات الزم براي پرکردن صفحه نموده اند و چه بسا را دارا بوده اند، اقدام به وارد نمودن دستگاه و ت
دور 78این اتفاق، نقطه شروع ضبط صفحه . دستگاه ضبط شده باشندصفحه هاي یاد شده توسط همان 

میالدي 1948دور، از سال 33دور با 78همزمان با جایگزین شدن فرمت براي لیبل هاي فارسی است که 
. ا در عرصه بین المللی می باشدکمپانی کلمبیتوسط ) شمسی1327(

که "آقاي شهرام آقایی پور"با سپاسگزاري از
.اسناد فوق را در اختیار نگارنده قرار داده اند


