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دیسکوگرافی شیخ کرنا
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شـناخته شـده   "خ کرنـا شـی "از شرح حال و بیوگرافی فردي کـه بـا نـام   
از وي بـه عنـوان یکـی از دلقـک هـاي دربـار       .است،اطالعات زیادي در دست نیسـت 

حکایات چندي نقل گردیده است که برخی از آن ها را در کتاب  دلقـک هـاي   ,قاجار
گـردآوري اطالعـات پراکنـده    .می توان یافـت "حسن نوربخش"مشهور درباري اثر

سنت پطرزبورگ می باشد که عکس درج شده دیگري درباره وي گویاي سفر وي به 
شمسـی  1310شیخ کرنا پس از دوره قاجاریه وتا حوالی سال . یادگار این سفر است

قطعا در قید حیات بوده و پسر وي از افسران ارتش در دوره رضا شاه است که با نام 
ضـبط صـفحه در سـال    . خانوادگی فرخنده پی، بعدا بـه درجـه سـرتیپی مـی رسـد     

نصراهللا که "آیا پدر حیات دارد"و ذکر خاطره زیر با عنوان) م1928(شمسی1307
آورده مویـد ایـن   )1324جلد یکم، چاپ اول، فـروردین (جدي شوخی در محافلکتاب 132در صفحه شیفته

:معناست
اعلیحضرت فقیـد کـه از کلیـه افـراد و     . شاید اطالع دارید که شیخ کرنا پدر سرتیپ فرخنده پی است“

ببینم پسـر، آیـا   : نسابشان اطالع داشت روزي رو به فرخنده پی که آن موقع درجه سروانی داشت کرده وگفتا
پدرت حیات دارد؟

قربـان  : فرخنده پی تجاهل کرد و حیات بمعناي زندگی را، حیاط بمعناي خانه تلقی کرد و عـرض کـرد  
.خیر، هنوز اجاره نشین است

به نقل از کتاب عکس شیخ کرناعکسی از 
،انتشارات 205هاي قدیمی،قاسم صافی،ص
دانشگاه تهران

خطابه عربیشیخ کرنا  
15066

مباحثه عربیشیخ کرنا   
15066



2Persian Discography Journal #2صفحه سنگی 

“.و دستور داد خانه اي براي وي خریداري نموده باو بدهند تا درقید حیات بماندشاه خنده اي کرد 
در مورد آنچه که از قدرت طنز پردازي و ویژگی هاي هنري کارهاي شیخ کرنا نقل شـده و امـروز رنـگ    

وت بهتـري فـراهم   روایت تاریخی به خود گرفته است، به واسطه آثار ضبط شده و به جا مانده از وي ، امکان قضا
.می آید

، بـرروي صـفحات کمپـانی    ) مـیالدي 1928دسامبر سال (هجري شمسی 1307شیخ کرنا در آذر ماه 
کـه  هصفحه از خود باقی گذاشـت 4اثر بر روي 8ضبط گردیده، در تهران "فرانک آرتور فلوید"توسط کلمبیا که 

. تمشخصات واطالعات کامل آن ها در جدول دیسکوگرافی آمده اس
روي اول . بیا حاوي دو اثر کم نظیر در تلفیق طنز و موسیقی است کلم15062صفحه این آثار،در بین

شـیخ شـیپور مـی باشـد کـه روي      "بیات گاو"اجراي مجددي از تقلید و،M-40177با شماره کاتالوگصفحه 
و بـا شـماره   ) ی هجـري شمسـ  1284(مـیالدي  1906سانتی متري کمپانی گرامافوق در سال 30صفحه هاي 

. ضبط گردیده است012093کاتالوگ 
در این صفحه، نواختن ساز به صورتی جدي صورت می گیرد در حالی که شیخ کرنا در سنین سالمندي 

زش برگزیـده کـه شـعر طنـز واجـراي      ارا براي آو"مرابه گربه چه حاجت که پشم بسیار است"اشعاري با مطلع 
مکرر از حالت آواز و تغییر حالـت هـاي صـدا ، طنـز را در ایـن اجـرا بـه اوج مـی         طنزآمیز همراه با خروج هاي 

شـنیده مـی   "روي بپوش موي بپوش اي قمر سالکی "در تصنیفی که در انتهاي اثر اجرا می شود مصرع .رساند

اي تاریخ موسیقی ایران، نام قمر معروف به سالکی را در زمره خوانندگان دسـته هـ  394مشحون در صفحه .شود
.مطربی عصر ناصري ذکر نموده است
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نگاهی طنز آمیز به اصل موسیقی است و با تمام اجراهاي بعدي ) M-40175(روي دوم صفحه مذکور 
بـدیع زاده ،  در تمام آثار کمیک موسیقیایی به جـا مانـده از صـبا ،   . موسیقی کمیک داراي تفاوت جوهري است

وط به دوره پیش پرده خوانی کهو آثار مرب.. .ملکه برومند، علی زاهدي و 

وجود دارد ، بخش طنز آلود و کمیک ، منحصر بـه شـعر مـی باشـد و     ... از قنبري، مرتضی احمدي ، خطیبی و 
حال آنکـه  . جدي تبدیل می شود"به یک کار کامال،جدي است به گونه اي که با شعري جدي"موسیقی کامال

یک مصرع و در حقیقت یک ترجیع بند، طنز و شـوخی را بـه اصـل و    شیخ کرنا در اثر یاد شده، با حفظ و تکرار
.چارچوب موسیقی اثر ، گسترش داده است

قبـل از وي در  در صفحه هاي دیگر تسلط شیخ کرنا بر تقلید صداها و لهجه ها آشـکار مـی گـردد کـه    
ابه آن اجـرا  شمسی توسط افرادي چون حاجی لره و علی اکبـر نفطـی، مشـ   1291و1284صفحه هاي سال هاي 

ي تقلید صدا(ي بر روي صفحه هاي کمپانی پولیفون رتوسط افرادي چون طیوتقریبا همزمان با وي،شده بوده و
در صفحه اي با عنوان هفت تقلید لهجه ها(و سید عبداهللا بر روي صفحه هاي کمپانی بدافون ) اره کردن درخت

.ادامه واستمرار می یابد) زبون
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