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Top4هاي فهرست کامل صفحه
امیر منصور–سنجر سرابندي 

مقدمه
شمسی در تهران، ضبط و در خارج از 1337دور فارسی در سال 45هاي ریزشیار وینیل اولین صفحه

. شودهاي مذکور، تدریجا داخلی و بومی میشمسی، تولید صفحه1340در اوایل دهه. اندکشور تولیدشده
و فرنگی، در ، هنديها، نوع آثار، هنرمندان مختلف وحتی بازتولید آثار عربیلیبلاي از تنوع گسترده

دور تولید 45هاي بین صفحه
هدف این . شودایران مشاهده می

هاي داراي مقاله، معرفی صفحه
و ارائه دیسکوگرافی Top4لیبل 

.هاستکامل آن

بنگاه بتهوون
بنگاه بتهوون متعلق به 

را، واقع در اول آبرادران چمن
خیابان منوچهري داراي تلفن 

، در نیمه دوم 302974شماره 
شمسی، نمایندگی 1330دهه 

را "آهنگ"هاي فروش صفحه
برعهده داشت که در تهران ضبط 

سیر . شدندو در آلمان تولید می
به "بنگاه بتهوون"توسعه 

تا تاسیس "فروشگاه بتهوون"
در عرصه "روزآهنگ"شرکت 
هاي وینیل تولید صفحهتوزیع و 

هاي دور با لیبل45و 33
.گوناگون، قابل پیگیري و مستندسازي است

شمسی1330در اواخر دهه سانتی بتهوون حاوي کروکی آن بنگاه30هاي پاکت صفحه
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Top4
”4Top“یا در اصل ”Top4“لیبل مورد استفاده شرکت آهنگ روز براي بازتولید موسیقی فرنگی، 

تولید و )میالدي1964(شمسی 1343هاي مشابه خارجی، از سال گیري از نمونهاست که با الهام
یا EP (Extended Playing)ها، فرمت اولیه و اصلی این صفحه. شودعرضه آن به بازار، آغاز می

دور ریزشیاري است که بر هر روي آن دو 45هاي صفحه
وجه . شددقیقه ضبط می7تا 5قطعه و با مدت تقریبی 

نیز از همین جهت بود که هر صفحه، Top4تسمیه 
مورد توجه و استقبال عالقمندان (track)قطعه 4حاوي 

.موسیقی پاپ فرنگی در ایران بود
آغازشده و طی EX4001از شماره Top4هاي صفحه

1972(شمسی 1351سال، تا سال 9مدت بالغ بر 
با این لیبل EXS4402صفحه تا شماره 402) میالدي

ها، چندین نوبت شود و بسیاري از این صفحهمنتشر می
ند که از تفاوت در شکل برچسب در پشت گردبازتولید می
. ها، قابل تمیز استپاکت صفحه

را قطعات ایتالیایی، فرانسوي و اسپانیولی و به Top4هاي بخش قابل توجهی از اولین صفحه
(Master)رسد نسخه اصلی دهد و به نظر میتشکیل می(Eurovision)اصطالح امروزي یوروویژن 

. گرفته شده باشد) نظیر ادئون تولید فرانسه(هاي غربی EPآنها از 
1347تا 1342هاي هاي بیت اروپایی نیز در آثار منتشره بین سالتعداد نسبتا زیادي از آثار گروه

هاي بیشتري در سبک و سیاق ریتم اند گردد و پس از آن، شاهد صفحهمشاهده میTop4هاي صفحه
ها ادامه هستیم که تا آخرین روزهاي انتشار این صفحه(Rock)و راك (Rhythm & Blues)بلوز 
نکته جالب آنکه بازتولید قطعات اروپایی، معموال شامل آثاري .یابدمی

اند و است که تنها در کشور اصلی آن و به دلیلی در ایران معروف بوده
در . اندموفق به داشتن رتبه اول در چارت انگلستان یا آمریکا نبوده

کپی (رسد به نوعی قانون اسنساخ عات دیگر به نظر میمورد قط
هاي داراي جایگاه رعایت شده زیرا همه آثار منتشره، از سینگل) رایت

هاي اند و قطعات متعلق به آلبوماول در چارت، انتخاب شده
.شودها در بین آنها دیده نمیهنرمندان یا گروه

و دربین هرعنوان، نسخ معدودي با وینیل رنگی یا به وینیل مورد استفاده عموما سیاه رنگ بوده
.اند که از زاویه کلکسیونري داراي اهمیت و ارزش خاص خود می باشندصورت چندرنگ تولیدشده

اولین صفحھ 
Top4

با وینیل رنگی Top4
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هاشماره کاتالوگ
طور متوسط در هر سال بالغ بر براساس آنچه ذکر شد به

روز به نشانی خیابان توسط شرکت آهنگTop4صفحه  50
ها شماره شده است که در آنمنتشر می، 117هلوي، شماره پ

باشد و همانگونه که اشاره کاتالوگ با شماره صفحه یکسان می
که EXS4372آغاز و تا شماره EX4001شد با شماره 

بوده و به همین دلیل Top4نخستین صفحه استریوي 
30تنها . یابدتبدیل شده، استمرار میEXSبه EXپبشوند 

آخرین EX4402شود و تولید میTop4هاي با مشخصات فنی جدید، تا پایان عمر صفحهصفحه
وجود Top4هاي هاي صفحهمستندات قابل توجهی براي شماره کاتالوگ.محصول با این لیبل است

اي از کاتالوگ چاپ شده نمونه. هاستهاي صفحههاي مندرج در پشت پاکتها فهرستدارد که اهم آن
1969نیز وجود دارد که کاتالوگ سال (Top4 Dealer Aid)با عنوان هاي صفحهوشگاهبراي فر

در دسترس بوده و تا صفحه با قطع رقعی106در با چاپ دو رنگمیالدي به زبان انگلیسی 
بخش اخیر این کاتالوگ را ده صفحه دیگر تا .استدر این سند گزارش شدهEX4223شماره
ضمنا دو فهرست الفبایی . دهدتشکیل می(New Release)رضه جدید با عنوان عEX4233شماره

.ها نیز در این کاتالوگ وجود داردها و اسامی هنرمندان یا گروهاز عنوان صفحه

که افشین صادقیبا تشکر از آقاي
این کاتالوگ را سخاوتمندانه در 

اختیار قرار دادند
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هابرچسب
تعداد هاي سفید رنگ صورت گرفته و در نوبتی دیگر با برچسبTop4هاي اولین انتشار صفحه

نیز، اي قرمز یا نارنجیاي و دایرهبا برچسب قهوهشماره کاتالوگ پایینبا هاي صفحهمحدودي از 
باشد که در باالي مشکی با لوگوي مخصوص آن میT0p4هاي برچسب عمومی صفحه. اندتولید شدهباز

دو شاخه زیتون در حاشیه برچسب EX4300قرار گرفته و از سري ) 12ساعت موقعیت (برچسب 
که شامل تغییر EX4350هاي پس از هایی از تغییر گرافیکی در برخی صفحهنمونه. شوداضافه می

.شودها می باشد، دیده میمحل لوگو و نوشته

هاشماره قالب
و شماره سریال TFشماره داراي پیشEX4001یعنی صفحه Top4شماره قالب اولین صفحه 

و EX4012دو صفحه . ادامه می یابدTF71/TF72با شماره قالب EX4011است که تا صفحه 50
EX4013باشند و بر روي دوم صفحه فاقد شماره قالب میEX4014 شماره قالبST104 قرائت
مشاهده شده و از این به بعد با حفظ EX4017حداقل تا روي اول صفحه STپیش شماره . شده است

) EX4039براي صفحه TP)TP159/160شماره و یا تبدیل آن به ه قالب، فقدان پیشترتیب شمار
هاي پس از آن تا حدود صفحه و صفحهEX4050براي صفحه ) T)T181/182شماره و پیش

EX4160شماره و سپس استفاده مجدد از پیشTP  تا آخرین صفحه یعنیTP875/876 براي
EXS4402 که قطعه معروفPop cornیابداست، ادامه می.

کاورهاوها پاکت
ابتدا فاقد پاکت خاص و مصور بوده و با استفاده از چند نوع پاکت عمومی در Top4هاي صفحه

اولین پاکت مصور از این مجموعه متعلق . ها، درج شده استاند که نمونه آنگرفتهمعرض فروش قرار می
EX4035با شماره "موسیقی فیلم زوربا"مربوط به است و دومین پاکت مصور EX4023به صفحه
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براي مابقی . ها تولید شده استباشد که از مقواي نسبتا ضخیم و با شرایطی متمایز با سایر پاکتمی
استفاده شده و غالبا درپشت باشند از کاغذهاي نازکتر هایی که داراي پاکت مصور مخصوص میصفحه
در اواسط سري . استلی درج شدههاي قبها، فهرستی از صفحهپاکت

EX4300 یابد و در پشت پاکت نیز میو کیفیت چاپ ارتقاءجنس کاغذ
پاکت دیگر نقش بسته است و از این 8بجاي فهرست همیشگی، تصویر 

. دارد"روزآهنگ"هاي فارسی حیث تشابه کاملی با صفحه
دسته شامل یک. ها بر چند نوعندتصاویر استفاده شده برروي پاکت

گویند و می”cover girl“تصاویري از چهرهء زنان است که به آنها 
. انددور بدون کالم، اخذ و اقتباس شده33هاي عموما از جلد صفحه

-دسته دوم ناشی از کار گرافیکی با خطوط و حروف و فاقد تصویر می
دسته سوم. داراي این نوع جلد می باشندsoulباشند که مجموعه آثار 

براي (هایی از فیلم کاورهاي حاوي تصاویر هنرمندان و گروهها و یا صحنه
هاي فرعی و یا پشت جلد می باشند که بیشتر از عکس) موسیقی فیلم

داراي پاکتی EX4400شماره . دور استفاده شده است33هاي صفحه
با فونت درشت برروي زمینه آبی آسمانی 4400ویژه می باشد که عدد 

شود چند صفحهء دوقلو از بیتلز، یادآور می. نقش بسته استمتالیک آن 
از بین هنرمندان ایرانی .بانو و دیگران نیز در این مجموعه وجود داردآل

برروي جلد (EX4349)هم تنها تصاویري از گروه ربلز، ویگن و گوگوش
یا ) هاي ربلز و گوگوشصفحه(شود که مستقال ها مشاهده میاین صفحه
- هایی که به فرنگی اجرا کردهبر کاور صفحه) اي حاوي یک قطعه از ویگنصفحه(صاویر دیگر در کنار ت
:شوددر اینجا مشاهده میTop4هاي هایی از پاکت و کاور صفحهنمونه. اندبستهاند، نقش

زورباي یونانی، تنها 
پاکت با نوشته فارسی

Top4
EX-4035
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شمسی، فعالیتی موازي نیز در رادیو و در مطبوعات در راستاي 1340شود در نیمه دهه یادآور می
ها و باندها با گیرد که طی آن، معرفی آثار صوتی و تاریخچه گروهمعرفی آثار موسیقی غربی شکل می

نامه هاي این تالش، انتشار ویژهترین نمونهاز عمده. گیردها صورت میمتن اشعار و ترجمهء فارسی آن
صفحه در میان مجله 8باشد که در می1345توسط مجله امید ایران در تابستان "جازروز وآهنگ"

.گرددها نقل میهایی از آنشده و تصویر نمونهمنتشر می

دیسکوگرافی
عموما بر هرروي . شوددرج میTop4هاي در آخرین بخش این مقاله دیسکوگرافی کامل صفحه

به (track)اثر 800چند مورد محدود، سه قطعه وجود دارد که جمعا حدود صفحه دو قطعه و در 
.گرددهاي انگلیسی، فرانسه، اسپانیولی و ایتالیایی را شامل میزبان
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