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دور فارسی78ي هااپرت در صفحه
آقابابف)پري(ساتونقش و آثار-1

مقدمه
در اجراي زنده، با پیوند بین ادبیات، بازیگري و موسیقی است که همراه با اي اپرت فرمی چند رسانه

امواج روشنفکري فرهنگ غربی پس از صدور فرمان مشروطیت، تدریجا از سمت و سوي قفقاز به ایران 
اي چون وارد شد و توانست با استفاده از بازیگران قفقازي و اجراهاي متعدد از قطعات شناخته شده

جاي خود را در جامعه روشنفکري آن ایام . . . و ، آرشین ماالالن، کوراوغلی، شاه اسماعیلاصلی و کرم
ي این پدیده را مورد تجزیه و تحلیل ها، ریشه"نگاه به غرب"محمدرضا درویشی در اثر باارزش .باز کند

.آن توصیه می کنیمقرارداده است که عالقمندان را به مراجعه و مطالعه 
به حساب می یی بی بدیل در تاریخ بازیگري ایرانهاشمسی، سال1315تا 1300ي هاسالاگرچه

در ایران ي موزیکالهانمایشآیند اما بی تردید، این دوره را می توان عصر طالیی و تکرارنشدنی 
ان یی چون رستاخیز شهریارهاو تابلو موزیکالهادانست که تلفیق بازیگري و موسیقی و شعر در اپرت

ایران، دکتر ریاضیدان، پریچهر و پریزاد، الهه، گلرخ، شوهر 
بدگمان، خسرو و پروانه، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین و 

. تجلی یافت. . . 
آغاز مجدد ضبط صفحه در تهران، پس از پایان جنگ 

شمسی آغاز و همزمان با 1305جهانی اول از اوایل سال 
که در نتیجه شرایط الزم براي دوره یاد شده ادامه می یابد 

هاي از این اپرتهانمونهو ضبط و به یادگار ماندن قطعات 
.فراهم می گردد

و اصلی این ستاره برجستهآقابابف)پري(ساتو
، روح انگیز خانم، عزت خانم )ضرابی کاشانی(ي دیگري چون ملوك خانم هاو از جهرهاپرتهاست

، مادام سیرانوش و حتی رضاقلی میرزا )انگیز خانمبا نام هنري فرح(ی ، ایران خانم مطبوع)روحبخش(
.توان نام بردظلی در بخش اجراي آوازي اپرتها می

به اسامی افرادي چون درویش خان، رضا کمال نیزدر ساخت اپرتها و قطعات موسیقی آنها
از سوي دیگر خوریم وبر میرتاشمهخاناسماعیلاهللا خان مشیرهمایون وبایی، حبیب، طباط)شهرزاد(

با ارکسترهاي گوناگونی صورت گرفته که بعید نیست متفاوت با ارکسترهایی اجراي زنده این قطعات
.باشند که قطعات اپرتها با اجراي آنها ضبط شده باشد

١٣١۵از اطالعات سال 



تعقیب مهمترین نهاد هنري که به طور سازمان یافته، ساخت، اجرا و ضبط قطعات برجسته اپرتها را 
نیز در "مدرسه عالی موسیقی"است و در عین حال باید به نقش موثر و پیشگام "جامعه باربد"کرده 

.این عرصه اذعان داشت

آثار پري آقابابفنقش و 
به اشتهار رسیده و ستاره موسیقی پاپ "پري"که بعدها با نام ) آغابابف(آقابابف شرح حال ساتو

نگاه کنید به دانشنامه ایرانیان ارمنی از (شد، در منابعی آمده مشهور"ره شرقستا"و به غربی در ایران
و ژانت الزاریان و براي دیدن تصاویري از وي در سنین سالمندي به کتاب ؟؟؟؟ از معصومه تقی پور

که )زاده بنام گلبانگ محراب تا بانگ مضراببراي میزان محبوبیت وي به کتاب خاطرات سیدجواد بدیع
اثر ابوالقاسم جنتی "شهرزاد"ذیقیمتتاکید می نماید مراجعه به کتاب.شودتکرار آنها اجتناب میاز

اسناد، و حاوي"شهرزاد"که در شرح احوال و آثار رضا کمال از انتشارات موسسه امیرکبیر،عطایی
گیري در شکلثیر وي اشارات و داللتهایی بر نوع رابطه عاطفی و هنري وي با پري آقابابف و تاتصاویر،

.شخصیت و جایگاه هنري پري است، ضرورتی تام و تمام دارد



شمسی به 1300ي اصلی اپرتهایی است که از سال هابی تردید پري آقابابف از پیشگامان و ستاره
ي فارسی ضبط شده پس از پایان هاهیچ بعید نیست اولین صفحه. بعد در تهران برروي پرده رفته است

هاي یافت شده آز این سانتیمتري ادئون باشند که قطعه27ي هاجهانی دوم در ایران، صفحهجنگ
سري، اجراهایی از اپرت پریچهر و پریزاد و اپرت الهه یوسط ارکستر مین باشیان می باشند که ضبط آنها 

و با xPeداراي شماره قالب سري هااین صفحه. شمسی صورت گرفته است1305یا 1304در سال 
کاتالوگهايمی باشند که با شماره) صفحه دوطرفه10به معناي (20تا 1شماره ردیف احتمالی 

X130001 تاX130020براي هرروي صفحه منتشر شده اند.
که X130019در تصویر لیبل صفحه ادئون 

ذیال مشاهده می شود اصل نگارش و ساختن اپرت 
آن، ساخته به پري نسبت داده شده و موسیقی 

طباطبایی ثبت گردیده و گویا بعدها موسیقی این 
اپرت نیز توسط پري مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار 
می گیرد که در منابعی موسیقی آن به نام پري 

.ثبت گردیده است
ها، از نکات ویژه و منحصر به فرد این صفحه

تنها اجراهاي به یادگار مانده از ارکستر مین باشیان 
ي گوناگون، داراي ارزش هاست که از جنبها

و تنها منابع صوتی قابل کنکاش و قضاوت پژوهشی 
.باشنداز موسیقی ارکسترال آن ایام می

برخی از آثار اجراشده توسط پري آقابابف در 
میالدي در 1926اپرتهاي گوناگون، مجددا در سال 

تهران ضبط و با لیبل هیز ماسترز ویس منتشر می 
که از ردندگ

جمله آنها، 
قطعاتی از اپرت 
دکتر ریاضیدان 

که می باشد
صویر دو روي ت

AX407صفحه 

با عناوین پدر 
جانم دکتور و 



در همین زمان اجراي قطعات .و بدون اشاره به سازنده آهنگ و ارکستر، مشاهده می شوداي پدرم
با عناوین کجا هستید AX401ره دیگري از اپرت پریچهر و پریزاد ضبط شده و بر دوروي صفحه شما

.پریزاد و مهلتی مرگ منتشر می شود که مستند آن یعنی لیبل صفحه را درج می نماییم

دربین آثار ضبط شده 
وسط ت1928در سال 

کمپانی هیز ماسترز ویس، 
اجراي ارکسترال دو قطعه از 
اپرتهاي یادشده با عنوان 
رنگ دکتر ریاضیدان بر 

و AX689روي صفحه 
رنگ الهه برروي صفحه 

AX690 توسط ارکستر
نظامی باالالیکا و به رهبري 
سروان حاجی خان وجود 
دارد که می نواتد دال بر 
.اشتهار قطعات یادشده باشد

پري همکاري چندساله 
با مدرسه عالی موسیقی 
داشته و تا پیش از کشف و 

شمسی1306دي 13نقل از روزنامه اطالعات مورخ 



دار بوده که این همکاري به استناد سئولیت را عهدهتعلیم روح انگیز به عنوان خواننده مدرسه، این م
ادامه داشته 1306شمسی، حداقل تا اواخر سال 1306دي 13آگهی مندرج در روزنامه اطالعات مورخ 

نقطه مطلوبیت پري براي کلنل وزیري، آشنایی و تحصیالت وي در عرصه مبانی نظري موسیقی .است
در خوانندگی و بازیگري در محافل عمومی بوده ن مسلمانغربی و فقدان مشکالت محتمل براي بانوا

توان آنچه که نقطه ضعف کار پري از دیدگاه کلنل بوده و در برخی منابع بدان اشاره رفته، می. است
. لهجه قفقازي وي در اجراي قطعات فارسی دانست

و قطعاتی از وي تا در دوره افول اپرت نیز پري همچنان در صحنه ضبط صفحه فعال باقی ماند 
در پایان بررسی نقش پري آقابابف در . و برروي لیبل موزیکال رکورد در دست است1948حوالی سال 

ضبط اپرتهاي فارسی و برغم اشاره به کتاب شهرزاد، دریغم می آید سند منحصر به فردي از آن کتاب را 
سند، حاوي نکه ایمی نمایماشاره کنم و فقط ننقل ،که شاید به راحتی در دسترس عالقمندان نباشد

در سند . سال ارسال شده است4که با فاصله حداقل پري است از رضا کمال شهرزاد برايدو یادداشت
نوشته شده و داراي "خانم محترم آقابابوف"با عنوان 1302سمت راست که احتماال در تاریخ قوس 

در سند سمت . ویش را به پري واگذار می کندمی باشد، کلیه حقوق یکی از آثار خ"رضا کمال"امضاي 
پرده اول یک اپرت برخود دارد، در حاشیه صفحه اول متن و امضاي شهرزاد 1929چپ که تاریخ فوریه 

: چنین آمده است
پري عزیزم    "

این اپرت قشنگ 
که براي یادگار 
روز تولد شما 
تنظیم شده و 
فقط به شما 
. اختصاص دارد

مانند شما 
حنه همیشه در ص

با طراوت و جوان 
باقی خواهد ماند 

1929فوریه 
"امضاي شهرزاد


