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فارسیگرافیک در صفحه هاي سنگی

مقدمه
عرصه هاي سنگیصفحههاي نگهداري بومو آلپاکت یا جلد سپس راحی لیبل و از گذشته هاي دور، ط

گسترشی (LP)دور 33ملموسی یافته و با ظهور صفحه هاي بروز هنر گرافیک بوده که تدریجا رشد
آرت را در طراحی هایی از پاپاي چون اندي وارهول، نمونهبرجستهیابد تا آنجا که هنرمندمگیر میچش

اي کامال تخصصی را می توان شاخه(cover design)امروزه طراحی جلد.جلد صفحه ارائه می نماید
و فشردهجلد صفحه و لوحلیبل و در مورد طراحی کهيمتعددو مشخص از گرافیک دانست و کتب 

هاي داخلی آنها منتشر شده، گویاي توجهی جدي به این موضوع در بین هنرمندان و کتابچه
.هنردوستان است

گی فارسیهاي صفحه هاي سنگرافیک در لیبل
با توجه به تاریخ ضبط صفحه و . گر استوجه گرافیکی صفحه هاي سنگی، اساسا در لیبل آنها جلوه

رافیکی در صفحه گهاي المللی، مشخصههاي بزرگ و بینراحی لیبل توسط کمپانیطاطالع از تاریخ 
شمسی دانست 1338تا 1277هاي سنگی را شاید نتوان نمایشگر تاریخ گرافیک ایران در بین سالهاي 

.دور فارسی مورد مطالعه قرار داد78اما وجوهی از آن را می توان در لیبل صفحه هاي 

:صفحه هاي فاقد لیبل کاغذي-1
هاي فارسی که در سال اولین سري صفحه

میالدي در لندن و دومین سري آنها که 1899
برلینرز . اي"در قفقاز براي 1902در سال 
ده اند، فاقد لیبل کاغذي ضبط ش"گرامافون

و ها لوگوي کمپانیصفحهدر این. باشندمی
نوشته هاي دیگر، برروي بدنه صفحه حک 

فقدان لیبل کاغذي، محدودیت استفاده . اندشده
مراه داشت و بزودي هاز چاپ و رنگ را به

نه اي دردست از اولین سري این صفحه ها نمو. هاي سنگی پدیدار شدندهاي کاغذي برروي صفحهلیبل
.نیست ولی برروي دومین سري، عنوان اثر به فارسی و با خطی شبیه به نستعلیق نوشته شده است
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:هاي فارسیشکل عمومی لیبل- 2
دور، لیبل دایره اي شکل 45و 33، 78هاي سنگی فارسی مثل عموم صفحه هاي لیبل صفحه

استثنا، لیبل سه صفحه ضبط شده در سال تنها . می باشداینچ4و 3می باشد که قطر آنها بین
میالدي در تهران از مظفرالدین شاه قاجار است که به شکل مستطیل و داراي طرحی 1906

باشد تا امضاي حک شده مظفرالدین شاه برروي بدنه صفحه از زیر کاغذ لیبل بیرون متفاوت می
. مانده و قابل مشاهده باشد

رنگ کاغذ لیبل این صفحه 
هاي سایر صفحهنیز برعکس

ضبط شده در آن سال که 
هاي طالیی مشکی با نوشته

رنگ وکماياست، مغزپسته
.روشن می باشد

طراحی لوگو و عالمت - 3
:تجاري

هاي فارسی تولیدلوگوي صفحه
هاي بزرگ و شده توسط کمپانی

وي گلوفون و غیره همان لو، بایدافون، پارچندملیتی مثل کمپانی گرامافون، کلمبیا، ادئون، پاته، پلیفون
هاي فارسی نیز در تبعیت از تغییر عمومی متعارف آنهاست و تغییر و تبدیل تدریجی آنها برروي صفحه

هاي کمپانی گرامافون، پس از سال برروي صفحه"فرشته"تکرنگ و طالیی عالمتمثال . آنها می باشد
رنگی به عالمتمیالدي 1914سال بزرگتر و رنگی برروي کاغذ مشکی و پس ازعالمتیبه 1913

در به بعدمیالدي1916هاي تولید ریگا و از سال برروي کاغذ قهوه اي کم رنگ در صفحه"فرشته"
میالدي 1918هاي فارسی کمپانی گرامافون که پس از سال صفحه. شودمیتبدیلبازتولیدهاي کلکته 

مراه نشانه هرا به”His Master’s Voice“در کلکته بازتولید می شوند براي اولین بار عنوان 
میالدي در 1926صفحه هاي فارسی که از سال . با طرحی متفاوت از قبل برخود دارند"فرشته"

می باشند که تا "سگ و بوق"یعنی "هیز ماسترز ویس"شوند داراي عالمت معروف انگلستان تولید می
براي صفحه هاي (گري رنگ و یا سبز رنگ پایان عمر صفحه هاي سنگی همین عالمت برروي کاغذ ج

.یابدادامه می) در تهرانمیالدي 1947ضبط شده در سال 



# ٨Persian discography journalصفحه سنگی 8

هاي اختصاصی تولید اصلی یا غیرمجاز در خارج و صفحه ، صفحههاي سنگی فارسیدربین صفحه
که پس از سال "شهرزاد"و "رویال"، "موزیکال رکورد"هاي ایرانی هاي ضبط شده توسط کمپانی

:تولید شده اند، داراي عالمت و لوگوي مستقل می باشند که به هریک از آنها اشاره می شود1948

اولین صفحه هاي فارسی :)1907(صفحه هاي پاریس - الف
که عکس همسفراناست(picture label)داراي لیبل مصور 

ده از ایستا. آقا حسینقلی، سید احمدخان: نشسته از چپ(پاریس 
ترین عالمت اصلی) باقرخان، اسداهللا خان، محمدباقر: چپ

.لیبل این صفحات استترین ممیزه طراحی مشخصه و مهم

-صفحهتولید غیرمجاز بازلوگو و گرافیک :تولیدهاي غیرمجاز-ب
تا 1908دربین سالهاي محتمالهاي بزرگ کهکمپانیهاي 
هاي آنها را هاي جالبی هستند که نمونهد، داراي ویژگیدر قسطنطنیه و یا آلمان تولید شده ان1915

:مشاهده می کنید

در نقش شیر و خورشید، از نکات گرافیکی قابل توجهبه ویژه لوگوي فارسی و لیبل مصور، استفاده از 
. برروي لیبل باال سمت چپ، متن با حروف عبري نیز وجود دارد.ها می باشداین صفحهلیبل
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در تحول تدریجی لیبل صفحه هاي موزیکال رکورد در فاصله سالهاي :اي موزیکال رکوردصفحه ه-ج
نوع لیبل با گرافیک متفاوت مشاهده می گردد و نهایتا لیبل مصوري که ملهم از شش1960تا 1948

.هاي این شرکت را تشکیل می دهددر اروپاست، شکل نهایی صفحه50و 40هاي مصور دهه لیبل

هاي رویال که محصول شرکت ترانه بوده اند اگرچه تغییر در گرافیک صفحه:صفحه هاي رویال- د
جزئی گرافیکی، سبب بروز دو نوع لیبل می شود اما متغیر اصلی در گرافیک این لیبل، تغییر رنگ کاغذ 

.ها بویژه در شرایط بازتولید می باشدبرچسب صفحه

ملهم کههاي شهرزاداسم و متناسب با اسم، فضاي گرافیکی لیبل صفحهانتخاب :صفحه هاي شهرزاد- ه
با بهبود در اجرا و کیفیت چاپ واز هزار و یکشب می باشد حال و هوا و حسی ایرانی را تداعی می کند 
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پدید می آید، شکل ثبات یافته لیبل شهرزاد مشخص می شود و )میالدي1956(1334که در سال 
.رنگ زمینه کاغذ برچسب صورت می گیردبازتولیدها با تغییر

:نوشته هاي فارسی-4
نوشته هاي فارسی روي صفحه هاي سنگی فارسی عموما با استفاده از حروف سربی ایجاد شده 

و برروي صفحه هاي ضبط شده در 1جز در مورد یادشده در بند . است
به مدت در لندن که با خط نستعلیق نوشته شده و باتوجه 1909سال 

یست که نهنرمند ایرانی در لندن براي ضبط صفحه، بعید 8اقامت 
در . نوشته هاي روي صفحه ها به خط برخی از هنرمندان مذکور باشد

نیز میالدي در تهران1912بین صفحه هاي ضبط شده در سال 
.لیق می باشندعصفحه هاي زري با تار آرشاك خان به خط نست

:نوشته هاي التین- 5
ر نوشته هاي فرانسه و انگلیسی برروي لیبل صفحه هاي سنگی فارسی، استفاده از حروف سربی د

) اولین لیبل رویالنظیر (دکوراتیوبا طراحی رایج بوده که در لوگوي کمپانیهاي ایرانی، بکارگیري حروف 
.نیز مورد توجه قرار گرفته است

:استفاده از عکس-6
یکی تصویري کوچک . عکس در صفحه هاي سنگی مرسوم بوده استدو نوع استفاده گرافیکی از 

به آنها اشاره شده است و دیگر، صفحه ج - 3الف و -3که در بندهاي (picture labels)برروي لیبل 
که تاکنون نمونه (picture discs)هایی که تمام سطح آنها را یک تصویر از هنرمند یا غیرآن پوشانده 

.ده استفارسی آنها مشاهده نش

گرافیک در پاکتها یا جلد صفحه هاي سنگی موضوع مستقل دیگري است که در جاي خود بدان 
.پرداخته خواهد شد


