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ادئونکمپانی هايصفحه
Odeon Records

در سراسـر  از قدیمی ترین کمپانی هاي ضبط صفحه در جهـان اسـت کـه    ادئونشرکت معظم ضبط صفحه 
در سالهاي بسـیار  نیزتعدادي از اولین صفحه هاي فارسی حاوي نواي هنرمندان کشورمان راجهان فعال بوده و 

ایـن  تاریخچـه ی راجع بهارشگزبه این بهانه در مقاله اي که پیش روي شماست . دور ضبط و منتشر کرده است
.تقدیم می شودشرکت 

شاید یکی از مهمترین کمپانی هاي غربی در عرصه ادئونشرکت 
این شرکت بخصوص بـراي عشـاق   . تولید صفحه هاي گرامافون باشد

منحصر به یک سبک ادئوناما حیطه فعالیت . اپرا شناخته شده است
نیز عصر طالیی خود را داشته ادئون. موسیقی و یک محل نبوده است

بـه  .International Talking Machine Coبـا نـام   و تاریخ تأسـیس آن 
این شرکت در آن سـال در بـرلین پایتخـت    . برمی گردد1903سال 

ماشـین  ادئـون در آن زمان شرکت . وقت کشور آلمان پایه ریزي شد
نگو تولید کرده و می فروخت امـا بعـدها فعالیـت اصـلی آن     هاي سخ

ادئون داراي استودیوهایی در لنـدن بـود و صـفحه هـا در     1906در سال .صرف تولید صفحه هاي گرامافون شد
بـه عنـوان لیبـل    Okehلیبـل  1916در سال . تولید می شدند(Kent)کنت 

لیبلهایی وابسـته بـه ادئـون    ادئونت و پارلوفون نیز. آمریکایی ادئون به بازار آمد

صفحه هایی فارسی با لیبل پارلوفون وجـود دارد کـه بـا    30بودند که در دهه 
.لیبل ادئون هم منتشر شده اند

موسس و صاحب امتیاز کمپانی LindstroemCarlترومکارل لیندش
امـا  چهـره هـاي اصـلی و گرداننـدگان      . مردي بسیار سخت کوش و فعال بود

در . بودندهاینریش زونزو ماکس اشتراوسواقعی شرکت دو نفر به نامهاي 
این زمان رئیس سابق شرکت زونوفون که به تازگی از آن کمپانی اسـتعفا داده  

اشتراوس از آن زمان به مدت سی . ري کندسرمایه گذاادئونبود حاضر شد در 
بود و رفته رفته به غولی در عرصه این تجـارت بـدل   ادئونسال رئیس و مدیر 

رقیب انگلیسی آنها در این دوران شرکت گرامافون بود که دفتـر مرکـزي   . شد

آگهی صفحه هاي دوطرفه کمپانی 
ادئون
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تـه در فرانسـه و   شرکت هاي دیگري هـم مثـل پا  . آن در لندن قرار داشت و تقریباً سراسر اروپا را تغذیه می کرد
. رقیبی باشندادئونویکتور و کلمبیا در آمریکا فعال بودند که البته در اندازه اي نبودند که بتوانند براي 

اشتراوس بهمراه جان دانیل اسموت که مهندس ضبط بود سفرهایی دامنه دار به ادئوندر اولین سال تأسیس 
7000ظرف تنها دو سال فعالیت توانسته بود بیش از ادئون1905در .شمال آفریقا، یونان و ترکیه را آغاز کردند

عنوان 11000یکسال بعد این رقم به . عنوان صفحه به زبانهاي عربی، یونانی و ترکی را در کاتالوگ خود بگنجاند
. رسید

در بین . تولید کردبراي اولین بار صفحه هاي دو رو ادئون1904در آن زمان صفحه ها یک رو بودند ولی در 
20در دهـه  . همچنان بازار جهـانی خـود را حفـظ کـرد    ادئونیعنی جنگ اول جهانی، 1918تا 1914سالهاي 

. شرکت هاي گرامافون و کلمبیا این کار را ادامه دادند
خیلی زود درمصر فعال شد و احمد حسنیه و یوسف رشیدي، ادئون

بـا خواننـده و   بودند وسـپس 1906مکار کمپانی در اولین طرف هاي ه
سـاله بـود   58که در آن زمان حجازيهسالمهنرپیشه معتبر مصري 

. حجازي را پـدر موسـیقی تئـاتري مصـر مـی داننـد      . ه شدقرارداد بست
فروش خوبی کرد و کمپانی تشویق شد تـا  ادئونکارهاي حجازي براي 

. چنین فعالیتی را ادامه دهد
بازار هند نیز یکی از کانونهاي فعالیت ادئـون و رقابـت بـا کمپـانی     

شرکت ماشین سـخنگوي هنـد را تاسـیس کردنـد کـه      به هند رفتند و میالدي 1903از سال آنها . گرامافون بود
نمایندگان ادئونمیالدي1906در سال . منتشر نمودند(Fonotipia)صفحه هایی با لیبلهاي ادئون و فونوتیپیا 

.  ه بودنددرنوردیدندبراي ضبط آثار تازه تر کلکته، بنارس، الکنو، کانپور، دهلی، آمریتسار، الهور و بمبئی را 
ــال  ــیالدي 1910در س ــی1289(م ــون) شمس ادئ

فعالیت خود را متوجه آسیاي جنـوب شـرقی و بـه ویـژه     
.چین و سنگاپور و مستعمرات آسیایی هلند کرد

مکـان خـود را از سـاختمان    1919در ادئونشرکت 
قبلی بـه نقطـه اعیـان نشـینی در بـرلین جابجـا نمـود و        
ساختمان جدید بسیار بزرگتر، شیک تر و داراي فضـاهاي  

عملیـات گسـترده سـازي    1926تـا  1920از . اداري بود
نماینـدگانی را نیـز جهـت    ادئونکمپانی پی گرفته شد و 

.ا گسیل داشتفعالیت در سایر نقاط دنیا به همه ج
کیفیــت بــا ابــداع روش ضــبط الکتریکــی، 1925در 
پیش از آن صداها همـه  . موسیقی هم متحول شدشنیدن 

.  از سیستم هاي اکوستیک و الکتریک با هم استفاده نمود1927در ادئون. اکوستیک بودند
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در عرصـه  و تهـران، مثـل بغـداد  نقـاط در برخی ادئون بدلیل رقابت شدید کمپانی گرامافون1926سال در 
در بهار این سال ادئون تور ضبط در یونان، ترکیه و نقاطی دیگر در خاورمیانه از جملـه  .ضبط چندان موفق نبود

اگرچه اطالعات نسبتا خوبی در مورد صفحه هاي ترکی و عربی ادئون وجود دارد اما . تهران، را به اجرا می گذارد
اي فارسی ادئون در مدارك بین المللی دیسکوگرافی موجود نیستشناخت کافی در مورد صفحه ه

قـرارداد  . پر شدام کلثومدر مصر و با صداي خوانندة شهیر مصري 1924سالدرادئونصفحه هاي عربی 
پوند ارزش داشت که نشان می دهد در آن سال دستمزد این هنرمند چقـدر بـاال بـوده    1000شرکت این با وي

امـا بـه   دریافت کردادئونپوند از 500صفحه دورو مبلغ 10اگرچه ام کلثوم براي خواندن می شود گفته. است
صفحه هایی با لیبل 1925در سال .دلیل عدم رضایت از روند وکیفیت کار از ادامه دادن همکاري خودداري کرد

.ادئونت در مصر به بازار عرضه شد
شـرکت در کامپـاالي   . تالش کرد به آفریقا برگرددادئون

عنوان صفحه از موسـیقی و آواز  60اوگاندا قراردادي بست و 
برخی از این صفحه هـا بـه زبـان سـواحلی     . اوگاندایی پر شد

.بودند
در هند بانو . این کار در هندوستان نیز ادامه یافت

10000عنوان صفحه پر کرد و 40دوالري طبق یک قرارداد 
جزئی از تراست 1931ادئون در سال . روپیه دستمزد گرفت

شد و از این پس بسیاري از ضبط شده هاي EMIعظیم 
نظیر کلمبیا، EMIدر ءهاي دیگر شرکاهند با برچسب

.دبازتولید شدن

و مصادف با اوج رونق بازار صفحه، کسب میالدي 1933در سال 
1934در سال . در این هنگام قدرت حزب نازي در آلمان، تدریجا افزایش می یابد. خیلی خوب بودادئونکار و 

ا در ب1936و در سال را گذاشتندمنطبق کردن کاتالوگ هاي خارجی ادئون در آلمان با آریانیزمنازي ها بناي 
دعوت .ام دکتر کپلر را جایگزین وي کردندمدیر قبلی آن، یک عضو حزب نازي به نفشار قرار دادن آقاي گوتمان 

و تنظیم ) شمسی1316(میالدي 1937و ضبط آثاري از وي در سال ، اقامت طوالنیبدیع زاده به برلین
.تکاتالوگی جدید براي صفحه هاي فارسی در راستاي همین سیاست بوده اس

تخریب و ادئونفاتحانه برلین را اشغال کردند ساختمان و شرکت 1945وقتی روس ها در شود گفته می
صفحه هاي بسیاري سوزانده شد و کپی هاي موجود فلزي به عنوان هدف تیراندازي مورد استفاده . گشتغارت 

بندي شده اي از از بین رفت و اکنون مدارك و مستندات طبقهادئونآرشیو قدیمی و ارزشمند . قرار گرفتند
.در دست نیستادئونصفحه هاي 

ضبط هند، تولید آلمان–صفحه ادئون 
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ساخت "ادامه یافت که قید عبارت EMIپس از جنگ جهانی دوم، فعالیت ادئون به عنوان یکی از لیبلهاي 
مجموعه دیگري از )شمسی1326(میالدي 1947در سال . بر روي این صفحه ها مشاهده می شود"انگلستان

.آثار فارسی ضبط و بر روي لیبل ادئون منتشر می گردد

تا شروع جنگ جهانی دوم در دسترس می باشد توسط ) آلمان(مهمترین فهرستی که از صفحه هاي ادئون 

نگاه (میالدي ارائه شده 2004در سال کریستیان زوارگیکی از پژوهشگران دیسکوگرافی آلمان بنام آقاي 
عنوان صفحه ضبط شده 27000و شامل بیش از )  p://www.truesoundtransfers.de/disco.htmhtt: کنید به

در نقاط گوناگون دنیا می باشد که علیرغم وجود تعداد قابل توجهی از صفحه هاي ضبط شده در استانبول، هیچ 
. موردي از صفحه هاي ضبط شده در تهران در این لیست گزارش نشده است

. بر هر صفحه اي که بود توسط موسیقی دوستان سراسر گیتی خریداري شدادئونسال نام 61طی 
دلیل باید همین بهمتأسفانه بدالیلی که اشاره شد صفحه هاي چندانی از آنهمه فعالیت چشمگیر باقی نمانده و

هاي شخصی توجه هرچه بیشتري به صفحه هاي باقی مانده در آرشیوهاي عمومی و مجموعه ها و کلکسیون
.معطوف گشته، مستندسازي آنها در اولویت قرار گیرد

تولید ایتالیا–صفحه ادئون  تولید فرانسه–صفحه ادئون 


