
Persian Discography Journal # 18 ١٨#صفحهسنگی

amirmansour78@yahoo.comامیر منصور

دور فارسی45طراحی جلد در صفحه هاي 

مقدمه
گسترش . دندتبدیل شاي براي کاربرد گرافیک عرصهبه هاي سنگی، تدریجا هاي صفحهها و پاکتلیبل

آوري طراحان نامودور وینیل صورت پذیرفته33و 45هاي یر گرافیک در طراحی جلد صفحهچشمگ
اي براي پرداختن به موضوع جلد در این مقاله تالش اولیه. اندنیز در این زمینه به عالم هنر معرفی شده

بیشتر و اعی که امید است با مسدور فارسی و رشد کاربرد گرافیک در طراحی آنها شده45هاي صفحه
.تر مورد بررسی و موشکافی قرار گیردتر پژوهشگران حوزه گرافیک، این موضوع به شکلی عمیقگسترده

"آهنگ"هاي صفحهجلد
شمسی 1337باشد که از سال دور فارسی می45هاي در زمره اولین نسل صفحه"آهنگ"هاي صفحه

کاغذي ي از طراحی ثابت و یکسان رو و پشت جلد انمونه. انددر تهران ضبط و در آلمان تولید شده
کنید که با تغییر در عکس سیاه و سفید هنرمند اصلی در روي جلد را مشاهده می"آهنگ"هاي صفحه

سایر (Art work)قطعات ضبط شده در پشت جلد و حفظ چهارچوب اصلی طراحی ذکر جزئیاتی ازو 
.اندتولید شدهجلدها نیز

ارتباط با نوع موسیقی مورد ، بی"آهنگ"هاي زهاي فرنگی در تم رو و پشت جلد صفحهنقش سا
را آثار پیشکسوتان "آهنگ"هاي اي از اولین صفحهترویج این کمپانی نیست و بویژه فضاي بخش عمده
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ه ها و بموسیقی پاپ غربی در ایران تشکیل داده و یا قطعاتی است که ملهم از آن موسیقی براي تصنیف
، متاثر از زیبایی نستعلیق ایرانی "آهنگ"لوگوي . اندهاي فارسی ساخته شدهترانهعبارت بهتر، براي 

ها اساسا چاپ جلد این صفحه. گیردنیز مورد استفاده قرار می"آهنگ روز"است و بعدها براي لیبل 
هاي وگو و جلد صفحهلاطالعاتی از طراح تا کنون هاي متعدد طراحی شده و بصورت تکرنگ و براي رنگ

.آهنگ در دسترس نیست

هاي فیلیپسجلد صفحه
شمسی به بازار عرضه 1330دور فیلیپس براي اولین بار در سالهاي آخر دهه 45هاي فارسی صفحه

این جلد . شودکه تصویر تنها نمونه یافت شده تا این هنگام توسط نگارنده، در ذیل درج میشدند
بوده و عالوه بر تصاویر خوانندگان برنامه کودك رادیو و ذکر اسامی آنها یعنی هلندو چاپ مقوایی

در روي جلد، فهرستی مشتمل بر سه صفحهء دیگر از "فرهاد دولتشاهی"و "سیما بینا"، "بیژن پیرنیا"
فحه کند که وجود صهاي ایرانی منتشره توسط کمپانی فیلیپس را با قید شماره صفحه، ارائه میترانه

و بعید نیست که صفحهء فیلیپس شماره در صدر آنها، جالب توجه است"مرا ببوس"معروف و پرفروش 
.اولین صفحهء فارسی فیلیپس باشد121-399

گی آرت بوده و ویژهایی از پاپجنبهنحوهء استفاده از تصاویر و قرارگرفتن رنگ برروي آنها یادآور
میالدي بصورتی 1960اي است که بعدها و در دههء به گونهTehran Hitنگارش و جانماییگرافیکی
براي متن فارسی پشت جلد نیز از حروف سربی و . شودتر مورد توجه و کاربرد واقع میگسترده

حروفچینی استفاده نشده و به میزان ممکن، هارمونی در نگارش متن فارسی پشت جلد و متن انگلیسی 
استثناء مربوط به نام و مارك فیلیپس است که فرم رسمی آن حفظ شده روي جلد مراعات شده و تنها

.هاي خارجی فیلیپس دال بر احتمال ایرانی نبودن طراح استتشابه طراحی این جلد با صفحه.است
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هاي رویالجلد صفحه
آن دور78هاي سنگیدر ادامهء صفحه"رویال"دور وینیل با لیبل 45هاي اولین نسل از صفحه

هاي براي صفحهجلد سختهایی ازهمان آثار به بازار عرضه شدند که نمونهبا بازتولید عمدتا شرکت و 
)راست-پایین(جلدهاي اولیه نظیر جلد صفحهء محمد نوري . باشدمینسل اول رویال در دسترس 

هاي مند و موتیفهنررنگیناز همراه کردن تصویر،اند و پس از چنديبصورت عکس تکرنگ چاپ شده
- پایین("الهه"بهره گرفته شده است که در جلد صفحهء با سه ستاره7گرافیکی بیشتر و درج لوگوي 

"آگهی مینیاتور"ذکر اسم شرکت طراحی کنندهء جلد، به نام نکتهء بسیار مهم. شودمشاهده می) چپ
.تا آخر این فرمت را دارندبخش قابل توجهی از جلدهاي رویال.باشدبرروي جلد صفحهء مذکور می
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شود، از پشت جلد صفحه براي ارائه لیستی از آثار هنرمندي مشاهده میزیرهمانطور که در تصاویر
.شده استکه عکس وي برروي جلد وجود دارد، استفاده می

اد قابل توجهی از شمسی، تعد1340دور رویال در اوایل دههء 45هايدر طول دورهء انتشار صفحه
و یا رویال دارماركمنتشر شده و با جلدهاي عمومیبا عکس هنرمندان،ها بدون جلد مصور صفحه

4با نمونه هایی از جلدهاي عمومی رویال. اندشدهجلدهاي کاغذي سفید ساده به مشتریان عرضه می
ي نسبی از تغییر و تحول در تا تصویرشودآنها ذیال آورده میو تنوع گرافیکینوع لوگوي متفاوت

حداقل هشت . بدست دهد) گرددکه بعدا با نام شرکت صنعتی ترانه جایگزین می(لوگوي بازرگانی رویال 
دور وجود دارد که فراوانترین آنها 45هاي طرح متفاوت از لوگوي رویال برروي جلدها و لیبل صفحه

تر نیز با هاي قدیمیتولید بسیاري از صفحهبازکه باشدمیلوگوي رویال فارسی با دو بیضی و تاج 
.لیبلهاي داراي این لوگو انجام یافته است
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-هاي فیلمهاي رویال را به خود اختصاص داده ترانهیکی از ژانرهایی که تعداد قابل توجهی از صفحه
از فیلم و بهشمسی، تصویري 1340ها در دهه عنصر اصلی طراحی جلد این صفحه. هاي فارسی است

.و معموال اطالعی از طراح جلد آنها در دست نیستباشدویژه هنرپیشگان اصلی آن می

45فارسی هايدربین صفحه
- توان صفحهرویال، ندرتا میدور

لحاظ ه هایی را یافت که ب
گرافیکی داراي ویژگی ممتازي 

اي از آخرین جلدهاي نمونه. باشند
.گردددرج میچندرنگ رویال نیز 
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روزهاي آهنگجلد صفحه
است که در "آهنگ روز"یکی دیگر از لیبلهایی که پرداختن به گرافیک جلدهاي آن ضرورت دارد 

و با حفظ نسبی همان لوگو، حضوري طوالنی و موثر در عرصهء تولید "آهنگ"ادامه و استمرار لیبل 
.هاي وینیل فارسی داردصفحه

نظیر سري مخصوص (هاي آهنگ روز حهبرخی از صف
فاقد جلد عکسدار بوده و از جلدي ) گلها با لیبل زیتونی

عمومی و داراي طرحی متاثر از کاشیکاري ایرانی، براي 
.شده استعرضه آنها استفاده می

اولین سري جلدهاي عکسدار آهنگ روز، داراي چاپ 
از صاحب صویري تکرنگ دورنگ هستند که برروي اول آنها ت

باشند اي با رنگ دوم در چهار طرف عکس میاثر با حاشیه
که در پایین جلد، اسم هنرمند و اسامی قطعات اجراشده 

درپشت جلد نیز . بهمراه لوگوي آهنگ روز وجود دارد
دهد ضمن آنکه در هاي آهنگ روز با درج شماره صفحه، تم اصلی را تشکیل میفهرستی از سایر صفحه

باشد، مجددا نام صاحب اثر، اسامی قطعات و لوگوي الي پشت جلد که داراي رنگ دوم میباند پهن با
.آهنگ روز و شماره صفحه وجود دارد

یابد و ارتقاء میاز همه جهتنیزها، کیفیت جلد"آهنگ روز"هاي با ادامهء عرضه و تولید صفحه
یشتري در عکسهاي مورد استفاده براي روي جلد ، تنوع باستفاده از کاغذ داراي بافت و چاپ چهار رنگ

جلدهاي جدیدتر را تشکیل بر، تم اصلی گرافیکیاستفاده از عکس رنگی به صورت لب.شودایجاد می
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، عکس در فضاي آزاد، تصویر دسته )کلوزآپ(هاي گوناگون نظیر تصویر نزدیک چهره که از فرمدادمی
ءهموسسکه مدیریت "آرابابک چمن"بنابر اظهار آقاي . شودیهاي متعددي مشاهده منمونه... جمعی و 

را برعهده دارند، عکاس اصلی عکسهاي مربوط به لیبل آهنگ روز، آقاي ) شرکت آهنگ روز(بتهوون
.اندبوده"خسرو معصومی"

)"ویامهرپ"از "قبیله لیلی"مثل صفحهء (هاویژگیهاي گرافیکی روي جلد برخی از این سري صفحه
از تصاویر کوچکی از روي جلد آنهاستصفحهء دیگر با 8ها، معرفی همهء آنپشت جلد یابد و ارتقاء می

ضمنا . باشدمیTop4با لیبل روز هاي خارجی تولید آهنگپشت جلد صفحهطرحکه کامال مشابه
خریداري شده توسط مشتریان دور 45هاي آهنگ روز عکس پاکت مورد استفاده براي قراردادن صفحه

.شودنیز ذیال درج می

هاي وزارت فرهنگ و هنرجلد صفحه
- بهترین. وزارت فرهنگ و هنر به مناسبتهاي گوناگون استفاده از رسانهء صفحه را بکار گرفته است

رهنگی نظیر اي از سراسر ایران فهاي برجستهدکلمه اشعار چهرهاي مشتمل بر هاي این آثار، مجموعه
فردوسی، عطار، هاللی، مولوي، امیرخسرو، حسن دهلوي، بیدل دهلوي، حافظ، قاري کابلی، عبیدي 

است که با ساز تنهاي هنرمندانی )شاعر معاصر افغانی(خلیلالهوري، اقبال الهوري وبنگالی، واقف
"احمد عبادي"و)سنتور("محمد حیدري"، )ضرب("حسین تهرانی"، )تار("هوشنگ ظریف"چون 
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ها با استفاده از مینیاتورهاي کهن ایرانی صورت طراحی جلد این صفحه. همراهی شده است)تارسه(
.باشدمیگرفته و جلد داراي فضاي ویژهء صفحه و مکان کافی براي متن اشعار و معرفی شعرا 
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50اي است که در دههء حههاي وزارت فرهنگ و هنر، جلد صفترین جلدهاي صفحهز جذابا
اي با امضاي قوللر خانهتوس و با استفاده از نقاشی سبک قهوهحماسیجشنوارهشمسی، به مناسبت 

روي اول این صفحه با .تولید شده است(ARE-1085)با شماره روز آقاسی، توسط شرکت آهنگ
دابه صفائیه بهمراهی ارکستر عنوان آواي توس، شعري از فردوسی با آهنگی از مرتضی حنانه، توسط سو

اي از حشمت شود و برروي دوم، قطعه شعر دیگري از وي با عنوان نیایش یزدان با ساختهاجرا می
.وه کر ملی اجرا شده استسنجري توسط گر

هاي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانانصفحه
شمسی و انتشار 1350ا سال شود و تشمسی منتشر می1347اولین صفحهء کانون در سال 

فعالیت "اسفندیار منفردزاده"و موسیقی "صمد بهرنگی"براساس قصه "ماهی سیاه کوچولو"صفحهء 
طراحی شده "فرشید مثقالی"جلد صفحه نیز برمبناي نقاشیهاي کتاب اثر . دیگري در این زمینه ندارد

"اسفندیار منفردزاده"ا موسیقی و ب"نادر ابراهیمی"نوشتهء "بزي که گم شد"سپس قصهء .است
، "قهرمان، "بابا برفی"، "پیتر و گرگ"، "گل اومد بهار اومد"،"طوقی"هاي گردد و با صفحهمنتشر می

و مجموعهء یابد ادامه می...و "انگشتري جادو"، "هاآهو و پرنده"، "شاهزاده شاد"، "لی لی حوضک"
ویژه طراحی جلد و بکارگیري هاي گوناگون و بههکه از جنبگیرد شکل می"صدا براي نوجوانان"

باشند که شمسی در ایران می50گرافیک، نشانگر حضور جریانی نوگرا در فضاي هنري آغاز دههء 
صدا "در مجموعهء .یابی ایجاد، نشو و نما، فعالیتها و نهادهاي آن، محتاج مجالی جداگانه استریشه

براي "عدنانی"،)1351("بابا برفی"براي "احمد اسبقی"نچویانهنرمند، اسامی "براي نوجوانان
کی از "همچنینو)1352("آهوي گردن دراز"براي "ابراهیم حقیقی"، )1351("انگشتري جادو"

چند (و احتماال فرشید مثقالی) 1352("تابکرم شب"براي "مصطفی اوجی"،)1352("همه پرزورتره
.ها، ثبت شده استفحهبراي نقاشیها یا طرح جلد ص)اثر
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هاي دیگري نیز براي کودکان و نوجوانان منتشر یادآوري این نکته ضرورت دارد که مجموعه صفحه
باشند و به می"سري صفحات یکی بود یکی نبود"و "آهنگ روز"هاي شده که مهمترین آنها صفحه

و با نقاشیها و در حقیقت "بخشث درمکیومر"که زیرنظر "سري صفحات یکی بود یکی نبود"ویژه 
.آینداند، از منظر طراحی جلد، آثاري ممتاز بشمار میطراحی شده"احمد سخاورز"کاریکاتورهاي 
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جلدهاي گرافیکی
هاي اصلی کارخانهدور فارسی که توسط 45هاي شمسی، لیبلهاي صفحه1340نیمهء دوم دهه از 

گرام، موزیکال، فیلیپس و رویال و به سفارش صاحبان لیبلهاي جدید ایرانتولید کننده صفحه نظیر 
آپولون، گلدن الیمپیک، مونوگرام،ي نظیردیگرلیبلهاي یابد وشود، افزایش چشمگیري میتولید می

هارمونی، آپولون فاین ، )استریو دیسکو(شباهنگ، الوي ها، مولن روژ، جام، پارس رکورد، نغمهرکورد، 
از آنجا که بجز فرآیند تولید .شوندو غیره متولد میکاسپینپولیدور، زنگوله، کارون، کهن، موزیک،

گرفته، شاهد تحول تدریجی قابل اعتنایی در صفحه، بقیه امور توسط صاحبان لیبلهاي جدید صورت می
کاریکاتور، ز استفاده ااز جمله . دور فارسی هستیم45هاي هاي هنري و ویژگیهاي گرافیکی صفحهممیزه

. یابدبویژه در پشت جلدها گسترش میدستخط و امضاي شعرا و هنرمندانها با نوشتن شعر ترانه

هاي گروههاي بیت ایرانی نظیر گلدن رینگ، شبح، لیتلز، ربلز، رنگین کمان، روي جلد صفحه
استفاده از ...) رولینگ استونز و بیتلز،(هاي مشابه خارجی روي جلد صفحهبا اقتباس از... ها و اعجوبه
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"بلک کتز"از گروه "چیلی پوم"طرح جلد صفحهء .تصویر ایستاده یا نشستهء اعضاي گروه است
.باشدمی"مسعود باشنگ"متفاوت با بقیه و متعلق به طراحی بنام 

جلد صفحهء طرح.معموال آثار فرهاد، فریدون فروغی و داریوش از گرافیک متفاوتی برخوردارند
طرح جلد شاخص صفحهء . هاي ایرانی بوده استء عطفی در مسیر طراحی جلد صفحهنقطه"جمعه"
که کار طراحی باشدمی) نام طراح یا آتلیه("اسفند"از ،براساس متن مندرج در پشت جلد"شبانه"

جلد صفحهء در حالیکه در طرح . از فریدون فروغی نیز داراي همین امضاست"تنگنا"جلد صفحهء 
در کنار رنگ "اوجی"اي از خوشنویسی مشکی ، استفاده زیبا و قدرتمندانه"هفتهء خاکستري"

صورت "نادري"خاکستري زمینه، توسط طراحی بنام 
هاي مهم این گرفته و تشابه دو روي جلد نیز از ممیزه

در ذیل دو "نادري"نام و امضاي . باشدطرح جلد می
آپولون فاین "گن با لیبل طرح جلد دیگر از آثار وی

وجود دارد که فضاي کلی آن، پاپ آرت و "موزیک
جلد .بکارگیري رنگهاي تند و تخت برروي تصاویر است

داراي نوآوري از "آپولون فاین موزیک"هاي اغلب صفحه
حیث گرافیک و تعداد فضاي موجود در جلد و محتویات 

"نمرد سرگردا"طراحی جلد صفحهء . مندرج در آنهاست
.باشدمی"شکست سکوت"کارو، مثل کتاب "هاي داراي تشابه گرافیکی زیادي با کتاب"ویگن"از 

ه یکی از آن دو داراي ویژگی کنیز داراي دو جلد است "هوتن"باصداي "هداي گریه میاد"صفحهء 
.باشدمی"بهروز"است و داراي امضاي "آرتپاپ"برتر گرافیکی با استفاده از فضاي 

صورت "ایرج نجومی"توسط براساس استفاده دکوراتیو از حروف،نیز "بستبن"طراح جلد صفحهء 
عکس ایستادهء خواننده، آهنگساز نیز،طراحی نموده و درپشت جلد"سورنا"براي لیبل که آن را گرفته
.سرا وجود داردو ترانه
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نیز توان موارد زیر را رافیکی در طراحی جلد هستند میهایی که داراي برجستگی گاز جمله صفحه
، "سلی"با صداي "حمدي فیل"و "اشارتهاي دل"، "فرشته"با صداي "شهر خالی": ذکر کرد

.اشاره کرد.... و "زندون دل"، "کامران"با صداي "بوي تن تو"، "داریوش"با صداي "دستاي تو"

بکارگیري عکاسی بعنوان محور از ویا، کورش یغمایی و گوگوش، هاي مهرپدر طراحی جلد صفحه
از "حرف"استفاده شده که شاید بهترین آنها صفحهء رنگ مناسب ومتن کار با حروف،اصلی و سپس 
.شوددر صفحهء شهر غم از ستار، عناصر بیشتري از کار گرافیکی مشاهده می. گوگوش باشد

گردد ضمن هاي مورد بحث براي مزید توجه و استفاده، ذیال درج میحهطرح جلد صفهایی از نمونه
و گرافیک خاص آن، هیچ اطالعاتی بجز جلد صفحه در دسترس نگارنده "صد تا جوونه"آنکه از صفحهء 

.نیست و احتمال آنکه این صفحه در خارج از کشور تولید شده باشد، بسیار زیاد است
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هاي فارسی وجود دارد که داراي تنوع در طراحی شود ژانرهاي دیگري نیز دربین صفحهیادآور می
که ...) هاي سفارش شهرستانها و موسیقی فیلم، موسیقی مذهبی، موسیقی محلی، صفحه(باشد جلد می

.بایستی در مجال دیگري بدانها پرداخته شود


