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  فهرست جامع و متن

تاد یه   ا
  یان مدرضا

  
  

  مامانض به

  هاينغمه آخرين
  شجريان همايون

  
  

  به همراه فهرست الفبايي
  آوازها و تصانيف

  
  

  ۱۳۸۷ ماهدي بيستم: ويرايشتكميل و آخرين 
  ۰.۸۷: نگارش

 ۱۳۸۵تابستان  -تهران 



  ارتباط و انتقال مطلب

  ليهكاز ي كه با ارسال نظرات خود، در غناي بيشتر مجموعة حاضر ياري رساندند، بدينوسيله مجدداً ضمن تشكر از تمام دوستان
 كترونيكال يپستق صندوآدرس خود را به  هاي، پيشنهادكتابچة حاضراصالح و بهبود شود جهت مندان و صاحبنظران دعوت ميعالقه

  .ارسال فرمايند گردآورنده

  :سري بزنيدبه آدرس زير هر از چندگاه توانيد ، مينوشتارهمچنين، براي دريافت آخرين نسخه اين 
http://shajarianlyrics.mirmahdi.googlepages.com 

  
  با تشكر                 

                 mirmahdi@gmail.com  
  

  

  

  :اين فايل عبارتند از يمهمترين محتويات و قابليتها

 نام شعرا +سروده شده خوانده شده و متن كامل اشعار  .۱

 ار هر آلبوم، سال اجرا، و سال انتشيآهنگساز، دستگاه موسيقاي .۲

 به تفكيك آوازها و تصانيف براي كليه قطعات و آثار يالفباي يها فهرست .۳

 )گلهاي رنگارنگ ، يك شاخه گل، برگ سبز، وتازه يبرنامه گلها(در راديو  يقطعات اجراشده قديم يفهرست كل .۴

 PDFها در فايل  ها و لينكbookmarkفعال بودن  .۵

 آلبومها هايآلبومها از فهرستمتن لينك به صفحات  •
  و عناوين آثار ي الفباييها فهرستاز ) درصورت وجود( يصوت يلينك به فايلها •

 

 

 

  منابع

 از استاد شجريان توسط ناشران مختلفآلبومهاي منتشرشده  .۱

 آوازپايگاه اينترنتي شركت دل .۲

 ديوان اشعار ادبا و شعراي پارسي .۳

  مندان به موسيقيپايگاههاي اينترنتي و بالگهاي عالقه .۴
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  رست آثار اين مجموعهفه
  

  ۱  ..................................................................................  بيداد  .۱

  ۲  ......................................................................  جانان آستان  .۲

  ۳  ...........................................................................  عشق سر  .۳

  ۳  .....................................................................................  نوا  .۴

  ۴  ...............................................................................  دستان  .۵

  ۵  ........................................................................  چمان سرو  .۶

  ۶  ..........................................................................  نسيم پيام  .۷

  ۷  ........................................................................  مجنون دل  .۸

  ۸  .....................................................................  عشق آسمان  .۹

  ۹  ...........................................................................  دلشدگان  .۱۰

  ۹  .......................................................................  گزيدهخلوت  .۱۱

  ۱۰  ...........................................................................  ايام ياد  .۱۲

  ۱۱  ...................................................................  شنو چشمة  .۱۳

  ۱۱  .....................................................................  عشاق جان  .۱۵

  ۱۲  ..................................................................  همايونمثنوي  .۱۶

  ۱۳  ........................................................................  مينا گنبد  .۱۷

  ۱۳  ......................................................................  داند عشق  .۱۸

  ۱۴  ....................................................  )۱ راز اهل پيغام( دل راز  .۱۹

  ۱۴  ...............................................  )۲ راز لاه پيغام( دل انتظار  .۲۰

  ۱۵  .....................................................................  دل رسواي  .۲۱

  ۱۶  ..................................................................  پنجگاهراست  .۲۲

  ۱۶  ......................................................................  وصل شب  .۲۳

  ۱۷  ................................................................  هستي معماي  .۲۴

  ۱۸  ................................................................  چهره به چهره  .۲۵

  ۱۸  ........................................................  كوير سكوت، شب،  .۲۶

  ۱۹  ........................................................................  جان آرام  .۲۷

  ۲۰  .......................................................................  وفا آهنگ  .۳۰

  ۲۱  .......................................................................باران بوي  .۳۱

  ۲۲  .......................................................................  مهر پيوند  .۳۲

  ۲۲  .................................................................  است زمستان  .۳۳

  ۲۳  .......................................................  شودنمي سربه توبي  .۳۴

  ۲۴  ..............................................................................  فرياد  .۳۵

  ۲۵  ...................................................................  خاموش ساز  .۳۶

  ۲۶  .......................................................................  مهر سرود  .۳۷

  ۲۷  ...........................................................  عشقبازان غوغاي  .۳۸
  

 ۲۸  .................................................   )۱ چاووش( عارف ياد به •

 ۲۸  .....................................................   )۹ چاووش( جان جان •

 ۲۹  .......................................................   )چين بت( ۱ گلبانگ •

 ۲۹  ..................................................   )عشق دولت( ۲ گلبانگ •

 ۳۰  ..............................................................  پاريس كنسرت •

 ۳۱  ..........................................................   )۶ چاووش( سپيده •

 ۳۱  .........................................................................  عود دود •

 ۳۲  .........................................................................  خيال در •

 ۳۳  ..................................................................خيام رباعيات •

 ۳۴  ............................................................................ديلمان •

 ۳۴  .............................................................................  بهاريه •

 ۳۵  ....................................................................  گوقصه ساز •

 ۳۵  ........................................................................  تهي جام •

 ۳۶  ....................................................................  دلكش بهار •

 ۳۷  .........................................................................  چين بت •

 ۳۸  ..........................................................................  قاصدك •

 ۳۹  ..............................................................................  خزان •

 ۴۰  ..........................................................................  چاووش •

 ۴۱  ...............................................................................  ساير •

  
  
  ۴۳  ....................................................................  وصل نسيم  . أ

  ۴۴  ...........................................................................  ناشكيبا  . ب

  ۴۵  ...................................................................  دوست شوق  . ت

  ۴۶  .....................................................................  خيال نقش  . ث

  ۴۷  .......................................................................  هاستاره با  . ج

  ۴۸  ..................................................................  رزوآ خورشيد  . ح

  ۴۹  ...................................................................  كولي قيژك  . خ

  
  
  ۵۱  ..........................................................  آوازها الفبايي فهرست 

  ۵۵  ......................................................  تصانيف يالفباي فهرست 

  
  
  



  فهرست آثار قديمي راديويي

  )متون اشعار در نسخه حاضر فايل موجود نيستند(سبز، و مژدة صبا هاي گلهاي تازه، يك شاخه گل، گلهاي رنگارنگ، برگ در برنامهفهرست قطعات اجراشده 

  ماهور -  )در پردة چنگ( ۱۳گلهاي تازه 
 نوبهار است در آن كوش كه خوشدل باشي 

  ابوعطا - ۲۳گلهاي تازه 
 به سينه خروشد دلي كه من دارم: آواز 
 نمانده چرا در زمانة ما: تصنيف 

  ناصفها - )افسانة شيرين( ۲۵گلهاي تازه 
 شب چو در بستم و مست از مي نابش كردم 

  ماهور -  )همت عالي( ۳۱گلهاي تازه 
 بر سر آنم كه گر ز دست برآيد 

  همايون - ۳۷گلهاي تازه 
 فتنة چشم تو چندان پي بيداد گرفت 

  بيات ترك - ۴۲گلهاي تازه 
 اگر تو فارغي از حال دوستان يارا 

  چهارگاه -  )شبآفتاب نيمه( ۴۸گلهاي تازه 
 ه روز وفاتم به خاك بسپارندمهل ك 
 )بيا و كشتي ما در شط شراب انداز(

  )در باغ سعدي( ۵۳گلهاي تازه 
 از در درآمدي و من از خود بدر شدم 

 دشتي - )دارشب زنده( ۵۴گلهاي تازه 
 امتا كي در انتظار گذاري به زاري 

  بيات ترك -)داغ شقايق(  ۵۸گلهاي تازه 
 يماما بيغمان مست دل از دست داده 

 بيات اصفهان -  )تمناي دوست( ۶۰گلهاي تازه 
 هر كس به تماشايي رفتند به صحرايي 

  ابوعطا -)داغ شقايق!) (؟۱۵۲(  ۶۵ گلهاي تازه 
 ياد ايامي كه در گلشن فغاني داشتم 

 ابوعطا -  )بوي جوي موليان( ۶۶گلهاي تازه 
 سينه ماالمال درد است اي دريغا مرهمي 

 همايون - ۷۱گلهاي تازه 
 هيچ عهد نبستي كه عاقبت نشكستيتو  

 بيات ترك - )مهتاب شبانگاه( ۷۲گلهاي تازه 
 دارم سخني با تو گفتن نتوانم 

  افشاري - ۷۵گلهاي تازه 
 همه خفتند و من دلشده را خواب نبرد 

 ماهور -) جام تهي( ۷۷گلهاي تازه 
 پر كن پياله را 

 شور - ۸۵گلهاي تازه 
 ساقي بيا كه يار ز رخ پرده بر گرفت 

  اصفهان - ۸۷گلهاي تازه 
 دمد، ساقي گلعذار كوگلبن عيش مي 

 گاهسه - ۹۲گلهاي تازه 
 حاصل كارگه كون و مكان اين همه نيست 

  گاهسه - ۹۷گلهاي تازه 
 در آن نفس كه بميرم در آرزوي تو باشم 

  همايون -  ۱۰۰گلهاي تازه 
 مژدة وصل تو كو كز سر جان برخيزم 

 دشتي -  ۱۰۲گلهاي تازه 
 تو را ناديدن ما غم نباشد :آواز 
 ...)خواهم كه بر زلفت(چشم نرگس : تصنيف 

 ابوعطا -  ۱۰۴گلهاي تازه 
 طفيل هستي عشقند آدمي و پري 

 ماهور: دستگاه -  ۱۰۶گلهاي تازه 
 سحرم دولت بيدار به بالين آمد 

 گاههودي و پهلوي در سه -) افتخار آفاق( ۱۰۷گلهاي تازه 
 ش بشنويمن همان نايم كه گر خو: آواز 
 افتخار همه آفاقي و منظور مني: تصنيف 

 ماهور -  ۱۲۱گلهاي 
 آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند 

 همايون -  ۱۲۳گلهاي تازه 
 در شودترسم كه اشك بر غم ما پرده 

 همايون -) گل باغ آشنايي( ۱۲۵گلهاي تازه 
 ...)آنكه هالك من همي(باغ نظر : تصنيف 
 ...شوق من خود اي ساقي از اين: آواز 

 اصفهان -  ۱۲۸گلهاي تازه 
 عشق تو بالي دل درويش من است: آواز 
 وا فريادا ز عشق وا فريادا: تصنيف 

 شور - ) چهره به چهره( ۱۳۳ي تازه گلها
 ندانمت به حقيقت كه در جهان به چه ماني: آواز 
 چهره به چهره: تصنيف 

 اصفهان -  ۱۳۸گلهاي تازه 
 فكنم ديده دريا كنم و صبر به صحرا: آواز 
 بسوزان: تصنيف 

 چهارگاه -  ۱۴۰گلهاي تازه 
 رسيد مژده كه آمد بهار و سبزه دميد: آواز 
 مده از كف: تصنيف 

 ابوعطا -  ۱۴۲گلهاي تازه 
 گر تيغ بركشد كه محبان همي زنم 

 بيات ترك -  ۱۴۴گلهاي تازه 
 آيدمژده اي دل كه مسحيانفسي مي 

 گاهسه - ) ناز ليلي( ۱۴۷گلهاي تازه 
 )غمت در نهانخانة دل نشيند(از ليلي ن: تصنيف 
 شكست عهد مودت نگار دلبندم: آواز 

 شوشتري -  ۱۵۱گلهاي تازه 
 چه خالف سر زد از ما كه در سراي بستي 

 گاهسه -  ۱۵۳گلهاي تازه 
 بوي خوش تو هركه ز باد صبا شنيد 

 افشاري -  ۱۵۴گلهاي تازه 
 وا فريادا ز عشق وا فريادا 

 افشاري -  ۱۵۶گلهاي تازه 
 جان بي جمال جانان، ميل جهان ندارد: آواز 
 باد خزان: تصنيف 

 شور - ) ناي شكسته( ۱۵۸گلهاي 
 به ياد داري ماه من: تصنيف 
 ياد باد آنكه نهانت نظري با ما بود: آواز 
 نازار دلي را كه تو جانش باشي: تصنيف 

 )گوشة راك(ماهور  - ) خسرو خوبان( ۱۶۰گلهاي تازه 
 و دو گوش بر پيغام مرا دو چشم به راه: آواز 
 خسرو خوبان: تصنيف 

 ابوعطا -  ۱۶۲گلهاي تازه 
 خوشتر ز عيش و صحبت و باغ و بهار چيست: آواز 
 بهار دلكش: تصنيف 

 شور -  ۱۶۶گلهاي تازه 
 خاطرم كه تو در خاطر منيآسوده: آواز 

 )شبي مجنون به ليلي گفت(گريلي : تصنيف 

 چهارگاه -  ۱۷۱گلهاي تازه 
 ي كه انصاف از تو بستانماگر دستم رسد روز 

 دشتي - ) خاكستر( ۱۷۶گلهاي تازه 
 سينه از آتش دل در غم جانانه بسوخت: آواز 
 دل بردي از من به يغما: تصنيف 

 افشاري -  ۱۷۸گلهاي تازه 
 حسب حالي ننوشتي و شد ايامي چند 

 همايون -  ۱۸۰گلهاي تازه 
 ...)ز دو ديده خون فشانم(گل باغ آشنايي : تصنيف 
 وشا دردي كه درمانش تو باشيخ: آواز 

 ابوعطا -  ۱۸۲گلهاي تازه 
 )شب نيشابور(آمد سحري ندا ز ميخانه ما  

 ماهور - )مژدة صبا( ۱۸۵گلهاي تازه 
 مژده اي دل كه دگر باد صبا باز آمد 

 ماهور -  ۱۸۷گلهاي تازه 
 صبا به تهنيت پير ميفروش آمد 

  بيات ترك - ) به ياد عارف( ۱۹۰گلهاي تازه 
 )به ياد عارف(شين به يادم شبي بن: تصنيف 
 بگذر شبي به خلوت اين همنشين درد: آواز 

 ۴۰۲يك شاخه گل 
 سينه از آتش دل در غم جانانه بسوخت 

  ۴۱۳، ۴۰۹، ۴۰۷يك شاخه گل 

 ۴۱۷يك شاخه گل 
 گفت معشوقي به عاشق كاي فتا 

  ۴۵۷، ۴۵۰، ۴۴۷، ۴۴۶، ۴۳۹، ۴۲۵، ۴۱۸يك شاخه گل 

 افشاري -  )سار شبكوچه( ۲۱۶برگ سبز 
 ايمما سرخوشان مست دل از دست داده 
 در اين سراي بي كسي: تصنيف 

  ۲۵۰، ۲۴۹، ۲۴۸، ۲۴۷، ۲۴۶، ۲۴۵، ۲۴۲برگ سبز 

 ابوعطا - ۲۵۱برگ سبز 
 دانيدانم كه ميهواخواه تو ام جانا و مي 
 چه شود به چهره زرد من: آواز 

  ۲۶۱، ۲۵۵برگ سبز 

 ۲۵۸برگ سبز 
 نيستخبرت هست كه بي روي تو آرامم  

 ۲۷۱برگ سبز 
 شب فراق كه داند كه تا سحر چند است 

  ۳۰۶، ۲۹۲، ۲۸۸، ۲۸۷، ۲۸۳، ۲۷۹برگ سبز 

  ۵۷۴، ۵۷۲، ۵۶۷، ۵۶۲، ۵۴۱، ۵۱۹، ۴۷۲گلهاي رنگارنگ 

 ۵۷۵گلهاي رنگارنگ 
 روي بنما و وجود خودم از ياد ببر 

 ۵۷۸گلهاي رنگارنگ 
 اي نرسيدچه شد كه ماه مراد از كرانه 

 ۰۵۸رنگارنگ گلهاي 
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  ۱..............................................................................  ۱۳۶۵: انتشار - ۱۳۶۱: اجرا -  همايون: دستگاه - پرويز مشكاتيان : آهنگساز | بيداد .۱
 ياران را چه شد :آواز 
 ياد باد :تصنيف 
 )...روزيپنج گر باغبان(عاشق مسكين  :آواز 

 دل رميده :آواز 
باغ نظر :تصنيف 

 ۲.............................۱۳۶۵: انتشار - ۱۳۶۱: اجرا - )، دشتستانيكرد بيات ترك، بيات(شور : دستگاه -پرويز مشكاتيان : آهنگساز | جانان آستان .۲

  )انگيزد تر شعر كي(خاطر حزين  :آواز 
 بونمي سامانش كه ديرم سري :آواز 
 آستان جانان :تصنيف 

 )...است درد ماالمال سينه(استغناي عشق  :آواز 
  جونم به تنهايي دست از دال :آواز 
 شيدايي :تصنيف 

 ۳..........................................................................۱۳۶۵: انتشار - ۱۳۶۱: اجرا - ماهور: دستگاه - پرويز مشكاتيان : آهنگساز | سر عشق .۳
 )...ردمكهزار جهد ب(سر عشق  :آواز 
 بود درد مو و درمونم از دوست :آواز 
  )...رود زدستمدل مي(راز پنهان : تصنيف 

 قراربي :آواز 
 عشق تو: تصنيف 

 ۳.............................................  ۱۳۶۵: انتشار - ۱۳۶۱: اجرا -) گاهبيات ترك، سه( خوانيمركبنوا و : دستگاه -پرويز مشكاتيان : آهنگساز | نوا .۴

 )بگذريم تو روي مقابل تا بگذار(اهل عشق  :آواز 
 )سلطانيم خيل گدايان ما(حكايت دوست  :آواز 
 )فراق يار كشم يا خورم هزمان غم(جور يار  :آواز 

 الهي آتش عشقم به جان زن: آواز 
 )ايبوده جاك دوش! (جان و جهان :تصنيف 

 ۴...........................................................................  ۱۳۶۷: انتشار - ۱۳۶۶: اجرا - چهارگاه: دستگاه -پرويز مشكاتيان : آهنگساز | دستان .۵

 )...و درآمدي در از(اسير نظر  :آواز 
 )...جان اي رويت از ردو دوش(درياي عشق  :آواز 

 زبانه كفل شمع زمشرق برزندمي :آواز 
 ساقيا است صبح :تصنيف 

 ۵.............................................  ۱۳۷۰: انتشار - ۱۳۶۹: اجرا - ماهور: دستگاه -) محمدرضا شجريان+ (داريوش پيرنياكان : آهنگساز | چمان سرو .۶

  )...و است دوستان طريق نه(دوستان يكدل  :آواز 
 چمان سرو :يفتصن 
 خاطر حزين: تصنيف 

 )به سكوت سرد زمان( همزبانبي :تصنيف 
 سحر مرغ :تصنيف 

 ۶.............................................  ۱۳۷۰: انتشار - ۱۳۶۹: اجرا - ابوعطا: دستگاه -) محمدرضا شجريان+ (داريوش پيرنياكان : آهنگساز | نسيم پيام .۷

 )...از هتيكن صبا اي(مژدة دلدار  :آواز 
  نسيمپيام  :نيفتص 
 )...و برفت دلبر(سوداي عاشقي  :آواز 
 خوش آن ساعت كه ديدار ته وينم :آواز 

  )...دل از من برد و( درد شوق: آواز 
 )...دل بردي از من(عشق نهان  :تصنيف 
  )...قامتت پيش به كه اي(سرو خجل  :تصنيف 

 ۷.....................  ۱۳۷۰: انتشار - ۱۳۶۹: اجرا - )، افشاريتركبيات (شور : دستگاه - )محمدرضا شجريان+ ( انداريوش پيرنياك: آهنگساز | مجنون دل .۸

  پيك دوست :آواز 
 صنمجفاي  :تصنيف 
  )آيدبر نمي تو از امك و آمد بر نفس(بخت خواب  :آواز 

 )خانه كردي عاقبت جان و دل در(دل مجنون  :تصنيف 
 حكايت ني :آواز 
 چه يعني :تصنيف 

 ۸........................  ۱۳۷۱: انتشار - ۱۳۷۰: اجرا - گاهسه: دستگاه -  )محمدرضا شجريان و سعيد فرجپوري+ ( داريوش پيرنياكان: آهنگساز | عشق آسمان .۹

  )...حسنت حديث جانا(وصف عشق  :آواز 
 )...گردي همي دل گرد به(دانم مي :تصنيف 
  )...تو فراق ز جانا(درد فراق  :آواز 

 )دل نكمس عشقت ويك در زهي(ق رسوا عاش :آواز 
 )...مستم چنان(آسمان عشق  :تصنيف 

 ۹..........................................................................  ۱۳۷۱: انتشار - ۱۳۷۰: اجرا -  مختلف: دستگاه - حسين عليزاده: آهنگساز|  دلشدگان .۱۰

 گلچهره :آواز 
 )ام بادة نابي كه مپرسزده(پيمانة عشق  :تصنيف 
  دلشدگان :تصنيف 

  ن دلپاسبا: آواز 
  )به كجاها برد اين اميد ما را( اميد عشق :تصنيف 
 ابرو مانك :آواز 

 ۹............................................................................  ۱۳۵۸: اجرا -  شور: دستگاه - ، پرويز مشكاتيانفرامرز پايور: آهنگساز|  گزيدهخلوت .۱۱

  )ديدم و داس مه نو كفل سبز مزرع(بخت خفته  :تصنيف 
 گزيدهخلوت :آواز 

 انام اي :تصنيف 

 ۱۰  ..................................................  ۱۳۷۴: انتشار - ۱۳۷۱: اجرا - شور: دستگاه - )محمدرضا شجريان+ ( داريوش پيرنياكان: آهنگساز|  ايام ياد .۱۲

 )رخساره برافروخته بود و آمد مي دوش( جان عشاق :آواز 
  دوست موي ةسلسل :تصنيف 

 چشم بيمار :آواز 
  ايام ياد :تصنيف 
 سياه زلف :تصنيف 
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 ۱۱  ..  ۱۳۷۴: انتشار - ۱۳۷۴: اجرا - ) دشتستاني، نوا، بيات اصفهان( خوانيپنجگاه و مركبراست: دستگاه - محمدرضا لطفي : آهنگساز|  نوش ةچشم .۱۳

 )روشن از پرتوي رويت نظري نيست كه نيست(چشمة نوش  :آواز 
  بوه بهبودش نميكدلي ديرم  :آواز 

 هميخان :تصنيف 
 )...مست سرخوشان ما(داغ دل  :تصنيف 

 ۱۱  ...............  ۱۳۷۴: انتشار - ۱۳۶۴: اجرا -بيات اصفهان، شور : دستگاه -) جواد معروفي و داريوش پيرنياكان+ ( پرويز مشكاتيان: آهنگساز|  عشاق جان .۱۵

 سعادت هماي :آواز 
 داري ته جانم و دل نگارينا: آواز 
 اقجان عش :تصنيف 

 )گرفت جهان مالحت اتفاق به حسنت(آتش نهفته  :آواز 
 طبيبان با غم گفتم هك چندان :تصنيف 

 ۱۲  .........................................................  ۱۳۷۴: انتشار - ۱۳۶۲: اجرا - خوانيهمايون و مركب -منصور صارمي  :آهنگساز|  مثنويهمايون .۱۶

 )ز درم بازآيي خرامان هك آيا بود( سوداي خيال :آواز 
  )تو به جان آمدم ز تنهايي ه بيكبيا (دل آرزومند  :آواز 
  سراييدلي دارم چه دل محنت :آواز 

  دلدارم تو باشي :آواز  
  نظر مستانه :آواز 

 ۱۳  .......  ۱۳۷۴: انتشار - ۱۳۶۴: اجرا - ، چهارگاهگاه، ماهور، سهدشتي: دستگاه -) فرامرز پايور و داريوش پيرنياكان+ ( پرويز مشكاتيان: آهنگساز|  مينا گنبد .۱۷

 )...ديدي اي دل كه غم عشق( عشق غم :آواز 
 )...و نمك دريا ديده(گنبد مينا  :تصنيف 

 )...تا دور چشم مست او( گوساز قصه :تصنيف 
  )...آيد نسيمز كوي يار مي( پيام نسيم :آواز 

 ۱۳  .....................................................................  ۱۳۷۶: انتشار - ۱۳۵۹: اجرا - ابوعطا: دستگاه -رضا لطفي محمد: آهنگساز|  داند عشق .۱۸

 )رانندحي خبران بي ما نظربازي در(عشق داند  :آواز 
  كشت خاطرم جز غم نرويد به :آواز 

 شكدل بهار :تصنيف 

 ۱۴  .................................................................................  ۱۳۵۹: انتشار - ۱۳۵۸: اجرا - دشتي: دستگاه -فرامرز پايور : آهنگساز|  دل راز .۱۹

 )نه دل كشد به نبيد نه لب گشايدم از گل(چشم انتظار  :آواز 
 )ردمك بهانه مستي به را گريه(راز دل  :تصنيف 

 انگيزبهار غم: آواز 
  از خون جوانان :تصنيف 

 ۱۴  .........................................................  ۱۳۵۹: نتشارا - ۱۳۵۸: اجرا -) گاهسه+ ( افشاري، شور: دستگاه - فرامرز پايور : آهنگساز|  دل انتظار .۲۰

 اكمل :تصنيف 
  )خوشرنگ در منقار داشت گلي برگ بلبلي(جلوة معشوق  :آواز 

  انتظار دل :تصنيف 
  )كيميا كنند نظر به را كخا هكآنان(حكايت دل  :آواز 

 ۱۵  ..............................  ۱۳۷۶: انتشار -  ۱۳۷۵: اجرا - گاهسه :دستگاه - )اكبر شيداعلي و مرتضي محجوبي+ ( داريوش پيرنياكان: آهنگساز| دل رسواي .۲۱

  )...نگفتيم هك آن جزاي(شب فراق  :آواز 
 )بودم ديوانه ازل روز از من(رسواي دل  :تصنيف 
  )...عشقت خوردن غم بجز(بي پا و سر  :آواز 
 تار زلف :تصنيف 

 )...صنم اي تو عشق غم از(غم دل  :تصنيف 
 نيست برم دل برم، از دوري تو :تصنيف 
 دل شيدا :تصنيف 

 ۱۶  .................................................................  ۱۳۷۷: انتشار - ۱۳۵۵: اجرا - گاهسه: دستگاه - محمدرضا لطفي : آهنگساز|  پنجگاهراست .۲۲

  )...حسنت پرتو ازل در(چاه زنخدان  :آواز 
  چين بت :تصنيف 
 يارب به خدائي خدائيت :آواز 

  )ن آب و گل راكدم رها كدال ي(صالي عشق : آواز 
  چاه زنخدان :تصنيف 

 ۱۶  ...................................................  ۱۳۷۶: انتشار - ۱۳۷۶: اجرا -  ماهور: دستگاه - داريوش طالئي، سعيد فرجپوري : آهنگساز | وصل شب .۲۳

  آرزومندي حديث :آواز 
  شب وصل :تصنيف 
  )...دل برم در لحظه هر(منتهاي عشق  :آواز 

  )...شنيدم ماهي(شمع شب تار  :تصنيف 
  بمحبو دست ز :تصنيف 

 ۱۷  .................................................  ۱۳۷۶: انتشار - ۱۳۷۶: اجرا - شور: دستگاه -  )حسين كسائي+ ( محمدرضا لطفي: آهنگساز| هستي معماي .۲۴

  )دردم نيكمي زيادت دم هر و بينيمي مرا(غم عشق  :آواز 
  شوشتري پرنده :تصنيف 
  )...زاهد ظاهرپرست(معماي هستي  :آواز 
  )...نكم ن،كب نيك ههرچ(نگار من  :تصنيف 

  ياري چشم :آواز 
 نگيرم دستت زني گر تيغم به :تصنيف 
 من تنگ دل :تصنيف 

 ۱۸  .....................................................................  ۱۳۷۷: انتشار - ۱۳۵۶: اجرا - نوا: دستگاه - محمدرضا لطفي : آهنگساز| چهره به چهره .۲۵

  )...مالحت اتفاق به حسنت(آتش نهفته  :آواز 
  هرهچ به چهره :تصنيف 

  خواب بردنمي شب همه را ما :تصنيف 
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 ۱۸  .....................................................  ۱۳۷۷: انتشار - ۱۳۷۶: اجرا -موسيقي محلي خراسان  -  كيهان كلهر: آهنگساز|  ويرك وتكس شب .۲۶

  دلربايي باال نازنده هك تو :آواز 
  بارون :و تصنيف آواز 

  )...لعل تو داغي نهاد( بريان دل :آواز 
 عاشقان اي :تصنيف 

 ۱۹  ....................................................................  ۱۳۷۸: انتشار - ۱۳۷۷: اجرا -  افشاري: دستگاه -داريوش پيرنياكان : آهنگساز|  جان آرام .۲۷

  جان آرام :تصنيف 
  )جدايي جراحت رد،ك ترخراب خبرت(سپار غم :آواز 
  )نه قدرت كه با وي نشينم( دين و عقل آفت :تصنيف 

  غم آموزدست :آواز 
  تند تند+  لقامه :تصنيف 
  انتظار دل :تصنيف 

 ۲۰  ...............................................................................................................................  ۱۳۷۸: اجرا - ماهور: دستگاه|  وفا آهنگ .۳۰

 وصل شب :تصنيف 
  )...بايد سيك هشيار(بادية سودا  :آواز 
  محبوب دست ز :تصنيف 
  )...مدام هك دلي خوشا(نقش خال  :آواز 

  وفا آهنگ :تصنيف 
  )...محبوب آمديباز گرم(گوي عاشق مالمت :آواز 
  نگارم من ز :تصنيف 

 ۲۱  .........................................................................  ۱۳۷۸: اجرا -  افشاري ،چهارگاه: دستگاه -زماني حسين يوسف: آهنگساز|  باران بوي .۳۱

  )دالويز صبح اين ةشاخ بر هك بگذار(زندة عشق  :آواز 
  باران بوي :تصنيف 
  )مرا رها كن(مبتال  ترك :آواز 

  )نكم هجران را وصل اين خدا اي(وصل و هجران  :آواز 
  زنني :تصنيف 

 ۲۲  .......................................................................................................................  ۱۳۶۳: اجرا - ابوعطا ،شور: دستگاه|  مهر پيوند .۳۲

  )، سر بر كنار جانانندارد خبر خفته(پيوند مهر  :آواز 
  ساربان اي :تصنيف 

  )به صحرايي رفتند تماشايي به سكهر(تمناي دوست  :آواز 
  انوداع يار :تصنيف 

 ۲۲  .................................................................  ۱۳۷۹: اجرا - در مقام داد و بيداد -) كيهان كلهر+ (حسين عليزاده : آهنگساز|  است زمستان .۳۳
  است گريبان در سرها گفت، پاسخ خواهندنمي را سالمت :آواز 

 ۲۳  ................................  ۱۳۸۱: انتشار -  ۱۳۸۰: اجرا - كرد بيات نوا، : دستگاه -) كيهان كلهر+ (ده حسين عليزا: آهنگساز|  شودسر نميهتو ببي .۳۴

  شودنمي سرهب توبي :و تصنيف آواز 
  )...با من صنما(مطرب دل  :تصنيف 
  ميخانهره : آواز 

 طبيبان با غم گفتم هك چندان: آواز 
 دل ديوانه: تصنيف 
  )...چون تو جانان مني(خورشيد عالم  :آواز 

 ۲۴  .......  ۱۳۸۲: انتشار -  ۱۳۸۱: اجرا - )دشتي، شور، همايون( خوانيمركب ،پنجگاهراست: دستگاه -) ، محمدرضا شجريانكيهان كلهر+ (حسين عليزاده : آهنگساز | فرياد .۳۵

  )...دارد تو سوداي هكهر(ض عشق يمر :و تصنيف آواز 
  بويانسمن :تصنيف 
  نشود مك ارخانهك اين رونق هك بيا :آواز 
  فرياد :تصنيف 
  سوز دل :آواز 

  چهره به چهره :آواز 
  )آيدفرو نمي ما با هك است سري را تو(دل ناصبور  :آواز 
  دلنواز يار :تصنيف 
 خفقان :آواز 
  باران هايبوسه :تصنيف 

 ۲۵  ...................................................................  ۱۳۸۴: اجرا - آواز دشتي: دستگاه -) كيهان كلهر+ (حسين عليزاده : آهنگساز|  ساز خاموش .۳۶

  درمانده: آواز 
  )مرا رها كن(مبتال  ترك: تصنيف 
  )روي از من نهان كرد دل از من برد و( درد شوق: آواز 

  خسرو شيرين: آواز 
  به سر شوق سر كوي تو ديرم: آواز 
  ساز خاموش: تصنيف 

 ۲۶  ....................................................  ۱۳۸۴: اجرا - آواز بيات ترك و افشاري: دستگاه - )كيهان كلهر+ ( حسين عليزاده: آهنگساز|  سرود مهر .۳۷

  عياران: تصنيف 
  )بينمدر او جز غم نمي باز آمددلم تا عشق( بازعشق: آواز 
  )مشهور خوبانم چو شمع در وفاي عشق تو( پرستغم: آواز 

  مواي سلسله: تصنيف 
  زنده به عشق: آواز 
 نيايش: تصنيف 

 ۲۷  ................................................  ۱۳۸۶: اجرا -  شور، افشاري: دستگاه -) سعيد فرجپوري(+ مجيد درخشاني: آهنگساز|  غاي عشقبازانغو .۳۸

  )...من چرا دل به تو دادم(شكن دل: آواز 
  )...چشم رضا و مرحمت(عشق حقيقي : تصنيف 
  غوغاي عشقبازان: آواز 
  )...بسم از هوا گرفتن(در فراق : تصنيف 

  شوريدة عشق: آواز 
  )...من از كجا پند از كجا(ا ساقي: تصنيف 
  )يابم كه روي از دوست برتابممن اندر خود نمي(عشق باقي : آواز 
  )...شكست عهد مودت(بادة عشق : تصنيف 
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 ۲۸  ...........................................................  ۱۳۵۶: اجرا -بيات ترك آواز : دستگاه - محمدرضا لطفي : آهنگساز|  )۱چاووش ( به ياد عارف •

  )نه دل كشد به نبيد نه لب گشايدم از گل(ظار چشم انت :آواز 
  رسدباز بانگي از نيستان مي :آواز 

  )بنشين به يادم شبي( به ياد عارف :تصنيف 

 ۲۸  ....................................................................  ۱۳۵۵: اجرا - بيات ترك : دستگاه -محمدرضا لطفي : آهنگساز|  )۹چاووش ( جان جان •

  خبرياي در ميان جانم و جان از تو ب: آواز 
  ه امشب مست مستكعزم آن دارم : آواز 

  رانة زمانكنامدگان و رفتگان، از دو : تصنيف 

 ۲۹  ......................................  ۱۳۵۷: انتشار - ۱۳۵۶: اجرا -بيات اصفهان، ماهور : دستگاه - فريدون شهبازيان : آهنگساز|  )چين بت( ۱ گلبانگ •

  تو عشق :تصنيف 
  يارا دوستان، حال از فارغي تو اگر :آواز 
  نگارم :تصنيف 

  چين بت :تصنيف 
  )...ايناز  بيش اينت از پيش(ساية معشوق  :آواز 

 ۲۹  .........................................  ۱۳۵۷: انتشار - ۱۳۵۶: اجرا -ماهور، دشتي : دستگاه -زماني حسين يوسف: آهنگساز|  )عشق دولت( ۲ گلبانگ •

  )سيمي كز بن آن كاكل آيون(مبتال : تصنيف 
  ستهكدلي ديرم چو مرغ پا ش :وازآ 

  )...مزن بر دل ز نوك غمزه( دولت عشق: تصنيف 
  سحرگه رهروي در سرزميني: آواز 

 ۳۰  ..................................................................................................  افشاري: دستگاه -پرويز مشكاتيان : گسازآهن|  كنسرت پاريس •
 چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود: آواز 
 ي أدر كأساً و ناولهااال يا ايهاالساق: تصنيف 
 طريق عشق پرآشوب و فتنه است اي دل: آواز 

 )در دل و جان خانه كردي عاقبت(دل مجنون : تصنيف 
 اال اي طوطي گوياي اسرار: آواز 
 گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآيد: آواز 

۳۱  ..............................................................................  ۱۳۵۸: اجرا -ماهور : دستگاه -محمدرضا لطفي : آهنگساز|  )۶چاووش ( سپيده •
  )زند به نام شمازمانه قرعة نو مي(بشارت : آواز 
  ن خوان هستيكايراني، به سر : تصنيف 

  ه خورشيد از شب سردكدال ديدي : آواز 
  ايران اي سراي اميد: تصنيف 

 ۳۱  .................................................................................................  ۱۳۶۶: اجرا -نوا : دستگاه -پرويز مشكاتيان : آهنگساز|  دود عود •

  )عقل كجا پي برد شيوة سوداي عشق(درياي عشق : آواز 
  آتش عشق تو در جان خوشتر است: آواز 

  در عشق تو عقل سرنگون گشت: آواز 
  )اي يوسف خوشنام ما( دود عود: تصنيف 

 ۳۲  ...........................................................  ۱۳۷۵: انتشار - ۱۳۷۴: اجرا - تركگاه، بيات سه: دستگاه -مجيد درخشاني : آهنگساز|  خيال در •

  )رد جراحت جداييكتر خبرت خراب(در خيال : آواز 
  ه برآرد آفتابيكسر آن ندارد امشب : تصنيف 

  فام راسو نهيم اين دلق ازرقكبرخيز تا ي: آواز 
  )ه سر نهم عشق تو را به سر برمكام آمده(هوس خيال : تصنيف 

 ۳۳  ......................................................................................................  شور: دستگاه – هبازيانفريدون ش: آهنگساز|  خيام رباعيات •
 
 ۳۴  ...........................................................................................................................................  فرامرز پايور: آهنگساز|  ديلمان •

  ه گر خوش بشنويكمن همان نايم : آواز 
  باز آ و دل تنگ مرا مونس جان باش: آواز 

  ه مانيكه در جهان به كندانمت به حقيقت : آواز 
  )...دل از من برد و(درد شوق : آواز 

 ۳۴  ................................................................................................  آواز ماهور و چهارگاه: دستگاه -پرويز مشكاتيان : آهنگساز|  بهاريه •

 )باد نوروزي آيد نسيمز كوي يار مي(پيام نسيم : آواز 
  سحر ببوي نسيمت به مژده جان سپرم: آواز 

 ۳۵  ......................  ۱۳۷۵: انتشار - ۱۳۵۹: اجرا - گاه، شور سه: دستگاه -) مدرضا شجريانداريوش پيرنياكان و مح+ (فرامرز پايور : آهنگساز|  گوساز قصه •

 )كيميا كنند آنان كه خاك را به نظر(حكايت دل : آواز 
 گوساز قصه: تصنيف 

 حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت: آواز 
 )شيداي گيتي(چندان كه گفتم غم با طبيبان : تصنيف 

 ۳۵  ..  ۱۳۸۴: انتشار -  ۴۰دهة : اجرا -ماهور : دستگاه -) بديعي، محمدرضا لطفي، فرامرز پايور، حسين عليزاده... احبيب+ (فريدون شهبازيان : آهنگساز | جام تهي •

 پر كن پياله را: آواز 
  )...در اين سراي بي كسي( سار شبكوچه: تصنيف 

 ۳۶  .....................................................................................................................................  مرز پايورفرا: آهنگساز|  بهار دلكش •

 بهار دلكش: تصنيف 
 )...شبي مجنون به ليلي گفت(گريلي : تصنيف 
 )شبي ياد دارم كه چشمم نخفت(شمع و پروانه : تصنيف 
 بار غم+  افتخار آفاق: تصنيف 

 )ز دو ديده خون فشانم(گل باغ آشنايي : تصنيف 
 چه شود به چهرة زرد من: آواز 
)ا ز ميخانة ماآمد سحري ند(شب نيشابور : آواز+  تصنيف 
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 ۳۷  .........................................................................................................................................  فرامرز پايور: آهنگساز|  بت چين •

 باغ نظر: تصنيف 
 نبود ز رخت قسمت ما غير نگاهي: تصنيف 
 اي خسرو خوبان نظري سوي گدا كن: تصنيف 
 رفتم در ميخانه، خوردم دو سه پيمانه: تصنيف 
 در جهان كن طلوعيصبحدم ز مشرق : تصنيف 

 نبت چي: تصنيف 
 )تو دوري از برم دل در برم نيست(دل شيدا : تصنيف 
 )بنشين به يادم شبي(به ياد عارف : تصنيف 
 )غمت در نهانخانة دل نشيند(ناز ليلي : فتصني 
 )خشك آمد كشتگاه من(داروگ : تصنيف 

 ۳۸  ....................................................................  ۱۳۷۳: اجرا - ، دشتيپنجگاه، ماهورراست: دستگاه -پرويز مشكاتيان : آهنگساز|  قاصدك •

 )جزاي آن كه نگفتيم شكر روز وصال(شب فراق : آواز 
 صورت نبندد اي صنم بي زلف تو آرام دل: آواز 
 )مرا رها كن(ترك مبتال : آواز 
 قاصدك: تصنيف 

 عشق در دل ماند و يار از دست رفت: آواز 
 تا تو چشم تر نبينيبميرم : آواز 
 )...كرده و خاكهست شب يك شب دم(شب : تصنيف 

 ۳۹  .............................................................................................................................................  فرامرز پايور: آهنگساز|  خزان •

 چمنهزاردستان : تصنيف 
 من ماه ريدا ياد به: تصنيف 
 نك گذر گل رب صبا باد: تصنيف 
 )خاطر ارباب نظر به تو مشغول بود( پرخسته: تصنيف 

 )رديك رانهك آشيان از بوترك اي(ترك آشيانه : تصنيف 
 خزان: تصنيف 
 )دريا كن اي دوست به من گفتي كه دل( مهتاب كاش: تصنيف 
 )خواهم كه بر زلفت هر دم زنم شانه(چشم نرگ : تصنيف 

 ۴۰  ........................................................................................................................................................................  چاووش •
 )شب است و چهرة ميهن سياهه(نورد شب: تصنيف 
 )همراه شو عزيز(رزم مشترك : تصنيف 

 تنيده ياد تو: تصنيف 
 )اردايران خورشيدي تابان د(ميهن : تصنيف 

 ۴۱  ............................................................................................................................................................................  ساير •

 )اي عشق من كو عهد و پيمانت(عشق گريزان : تصنيف 
 )زند موجنفس مي( موج: تصنيف 
 )گيرهيره گه كار مو و تو دره باال مي( عشق پيري: تصنيف 
 )اگر كه دور از تو شوم(يار وفادار : تصنيف 

 )نيم چه كردياي غم بگو با جوا(جواني : تصنيف 
 )دل به غم سپردم(عبور سالها : تصنيف 
 ربنا+  صيام: آواز 
 مرغ خوشخوان: تصنيف 
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 ۴۳  ................................................................................  ۱۳۸۲: انتشار -همايون : دستگاه – محمدجواد ضرابيان: آهنگساز|  نسيم وصل  . أ
  دل من به سك نبسته دل، سك به امنبسته: تصنيف 
  است من يار لفز بوي سحر نسيم مگر: آواز 
   دلم سودا خانه غمت ز شد: تصنيف 
  جاك از عشق جاك از من عاشقان، اي عاشقان، اي: تصنيف 

  امرميده دل ديد گل و خار ز جفا هك بس: تصنيف 
  شانديك دنبالت به عمري مرا: تصنيف 
  زاري به نالينمي شبها دال: تصنيف 
ردك خواهد چه افسردگان به وصل نسيم: تصنيف 

۴۴  .......................................................................................  ۱۳۸۳: انتشار - شور دشتي: دستگاه  -  اردشير كامكار: آهنگساز|  يباكناش  . ب
  مجنون ندك سانزين مرا سودا اين هك دانستم چه :تصنيف 
  يارا غمت در صبرم و مشتاقي بگذشت حد ز :آواز 
  است امك به معشوق و فك بر مي و بر در گل :تصنيف 

  عشق اي نمخوا شيرين زهر من را تو :آواز 
  دلم بر مگذشت سك مني خاطر به تو تا :آواز 
  نمكمي سالمت دل از شده، پنهان و من با اي :تصنيف 

 ۴۵  ................................................................................  ۱۳۸۳: انتشار - گاهسه: دستگاه - محمدجواد ضرابيان: آهنگساز|  شوق دوست  . ت
  )اگر مراد تو اي دوست نامرادي ماست( شوق دوست :آواز 
  )پناهاناي پناه بي( دلشده :تصنيف 
  )عيشم مدام است از لعل دلخواه( بخت سركش: تصنيف 
  )ستا جمال در نظر و شوق همچنان باقي( شوق دوست: آواز 

  )لب خندان تو( مست نگاه: تصنيف 
  )نالم از سوداي دل همچو ني مي( درياي دل :آواز 
  )نازنين اي سمن( بت عاشقان :تصنيف 

 ۴۶  ..............................................................................................  ۱۳۸۴: انتشار - نوا: دستگاه - علي قمصري: آهنگساز|  نقش خيال  . ث
 شود نقش تو از خيال منه جدا نميكوه : تصنيف 
  )از اين تنگين قفس جانا پريدي( شكنتوبه: تصنيف 
  )ز تو سوزد چه باشد دوايشكدلي ( دواي دل: تصنيف 

  )تيز دوم تيز دوم تا به سواران برسم( سواران: تصنيف 
)ه مرا با تو ماجرايي هستكبيا بيا ( گناه عشق: زآوا 

 ۴۷  ..................................................................................  ۱۳۸۵: انتشار - مختلف : دستگاه – محمدجواد ضرابيان: آهنگساز|  هابا ستاره  . ج
  )چه غريب ماندي اي دل( غمگسار: تصنيف 
  )ددر اين خانه بگرديد، بگردي دبگردي( غريبانه: تصنيف 
  )كن ، فريادشاي سينه امشب از غم( فرياد غم: تصنيف 
  )نيك جور و جفا نمي ،سنگدال چرا دگر( سنگدل: تصنيف 

  تابم تو بي ه من اينگونه بيكيستي كتو : تصنيف 
  )ها نارهكرسد از  ه ميكشب ( هابا ستاره: تصنيف 
  دشت بيحاصل: تصنيف 
)تو كه باال بلند و نازنيني( افسونگر: تصنيف 

 ۴۸  ...........................................................................  ۱۳۸۷: انتشار - بيات اصفهان : دستگاه – سعيد فرجپوري: آهنگساز|  خورشيد آرزو  . ح
 )من  بگذار سر به سينه( خورشيد آرزو: آواز 
 )ياي صبا گر بگذر( چين زلف: تصنيف 
 )اي شب به پاس صحبت ديرين(عشق پاك  :آواز 
 )دبا مدعي مگويي(اسرار عشق  :تصنيف 

 )كه درمانش تو باشيخوشا دردي (دلشده  :آواز 
 وطن :تصنيف 
  مرغ سحر: تصنيف 

 ۴۹  ..........................................................................................  ۱۳۸۷: انتشار -دشتي : دستگاه – حميد متبسم: آهنگساز|  قيژك كولي  . خ
 )ام عزيز در تارهاي عشق تو پيچيده( عاشقانه: صنيفت 
  بوي عشق: آواز 
 قيژك كولي: تصنيف 

 كمند زلف: آواز 
 زاهي عشق: تصنيف 
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  بيداد .۱
  

  )يك الف و يك ب(مقدمه : ساز
  

  )ترتيب متفاوت( حافظ: كالم -  )چهار + دو(ياران را چه شد  :آواز
  شد چه را دوستداران آمد خرآ كي دوستي  شد چه را ياران بينيمنمي كس اندر ياري
  شد چه را بهاران ابر گل شاخ از چكيد خون  كجاست پي فرخ خضر شد گونتيره حيوان آب
  شد چه را ياران افتاد حال چه را شناسان حق  دوستي حق داشت ياري كه گويدنمي كس
  شد چه را باران و باد سعي و خورشيد تابش  ستا سالها نيامد برمروت  كان از لعلي
  شد چه را ياران شهر آمد سر كي مهرباني  ديار اين مهربانان خاك و بود ياران شهر
  شد چه را هزاران آمد پيش چه را عندليبان  نخاست بر مرغي بانگ و شكفت گل هزاران صد
  شد چه را سواران آيددرنمي ميدان به كس  اندافكنده ميان در كرامت و توفيق گوي
  شد چه را ميگساران مستي ذوق ندارد كس  بسوخت عودش مگر سازدنمي خوش سازي زهره
  شد چه را روزگاران دور كه سيپرمي كه از  خموش داندنمي كس الهي اسرار حافظ

  
  )سه(قطعه سوز و گداز : ساز

  
  حافظ: كالم -  )پنج( باد ديا :تصنيف

  باد ياد روزگاران آن باد ياد  باد ياد دوستداران وصل زرو
  باد ياد شادخواران نوش بانگ  گشت زهر چون غم تلخي از كامم
  باد ياد هزاران را ايشان من از  من ياد از فارغند ياران گرچه

  باد ياد گذارانحق آن كوشش  بال و بند اين در گشتم مبتال
  باد ياد كارانباغ رودزنده  روان چشمم از است رود صد گرچه

  اي دريغا رازداران يادباد  راز حافظ بعد از اين ناگفته ماند
  

  )هفت(چهارمضراب همايون : ساز  )شش(درآمد همايون پيش: ساز
  

  حافظ: كالم - )دوازده + ده + هشت( شق مسكينعا: آواز
  بايدش بلبل صبر هجران خار جفاي بر  بايدش گل صحبت روزيپنج گر باغبان

  بايدش تحمل افتد دام به چون زيرك مرغ  منال پريشاني از زلفش بند اندر دل اي
  بايدش ملأت و تدبير آنچه ستا ملك كار  كاره چ بيني مصلحت با را سوز عالم رند
  بايدش توكل دارد هنر صد گر راهرو  ستا كافري طريقت در دانش و تقوي بر يهتك
  بايدش سنبل جعد و ياسمين روي هركه  حرام بازي نظر بادا رخش و زلف چنين با

  بايدش كاكل و جعد آن تا شوريده دل اين  كشيد ديبا اشمستانه نرگس زان نازها
  بايدش تسلسل افتد عاشقان با چون دور  چند به تا تعلل ساغر گردش در ساقيا

  بايدش تجمل چندين چرا مسكين عاشق  رود آوازبي باده ننوشد تا حافظ كيست
  

  )نه(چهارمضراب بيداد : ساز
  

  حافظ: كالم -  )سيزده( دل رميده: آواز
  پيش آمد چه را سرگشته شكاري آن كه  درويش من غافلم و شد رميده دلم
  كافركيش ستا يئابروكمان دست به دل كه  لرزممي خويش ايمان سر بر بيد چو

  انديشمحال ةقطر اين سر در ستا اهچه  هيهات پزدمي بحر ةحوصل ،خيال
  نيش سر بر نوش آب زندشمي موج كه  را كشعافيت شوخ ةمژ آن بنازم

  ريش دل بر نهند دستي تجربه به گرم  بچكد ونخ هزار طبيبان آستين ز
  خويش حاصل ز آيدم همي شرم كه چرا  روم سرفكنده و گريان ميكده كوي به
  درويش مكن دون يادني سر بر نزاع  اسكندر ملك نه بماند خضر عمر نه

  بيش قارون زگنج آور كف به ايخزانه  حافظ گدا هر دست نرسد كمر بدان
  

  سعدي: كالم - )چهارده( نظر باغ :تصنيف
  مالمتش نكند كس شاهدي به كند هرچه  سالمتش من و خواهد همي من هالك آنكه
  قامتش درخت سيب رسدنمي نظر به جز  كس به دهدنمي ميوه بس، و است تفرج باغ

  تشهيچ دوا نياورد باز به استقام  كنم كآنكه مريض عشق شدداروي دل نمي
  ندامتش يمخور تا نخور کوانيغم ن گو  و مال و سر نيو د ييدن کند يکه فدا نمهر

  امتشيبه خون مطالبت هم نکنم ق بلکه  برد يم غياگر دست به ت کنم ينم جنگ
  نچه گناه او بود من بكشم غرامتشآك  كاش كه در قيامتش بار دگر بديدمي

  بر خبر سالمتش ايمدار سعد گوش  دل يآرزو يکه هوا گرفت و رفت از پهر
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  جانان آستان .۲
  

  )سه(چهارمضراب سروناز : ساز    )يك(درآمد سرانداز پيش: ساز
  

  حافظ: كالم - )چهار( خاطر حزين: آواز
  باشد همين و گفتيم معني اين از نكته يك  باشد حزين كه خاطر انگيزد تر شعر كي
  باشد نگين زير در سليمانم ملك صد  زنهار ريتانگش يابم گر تو لعل از

  باشد اين در تو خير وابيني چو كه شايد  دل اي حسود طعن از بود نبايد غمناك
  دباش چين صورتگر خود ار حرام به نقشش  انگيزخيال كلك زين فهمي نكند واك هر

  باشد چنين اوضاع قسمت دايره در  دادند كسي به هريك دل خون و مي جام
  باشد نشينپرده نآو بازاري شاهد يناك  بود اين ازلي حكم گل و گالب كار در
پيشين تا روز پسين باشد ةين سابقاك  خاطربشد از  رندي را حافظ كه نيست آن

  
  باباطاهر: كالم - )پنج( آواز

  بونمي پايانش كه ديرم غمي  بونمي سامانش كه ديرم سري
  بونمي درمانش كه دردي ببين  آي من سوي نداري باور اگر

  آيو سر غم روز و هجرون وش  آيو در در از يار كه ساعت آن خوش
  آيو دلبر جايش كه واجم همين  شوق صد به را جون كنم بيرون دل ز

  
  )ترتيب متفاوت( حافظ: كالم - )شش( آستان جانان: تصنيف
  زد توان گران رطل آن با كه بخوان شعري  زد توان آن ساز بر آهي كه بزن راهي
  زد توان كاروان صد باشي تو راهزن گر  نيست عجب وين تو زلف سالمت رهزن شد
  زد توان آسمان بر سربلندي گلبانگ  نهادن توان سر گر جانان آستان بر

  زد توان آن در تشآك دلقي كهنه و ماييم  سلطان سراي برگ نباشد را درويش
  زد توان مانك اين از تير دشمنان چشم بر  اما نمايد سهلت ما ةخميد قد

  جام مي مغانه هم با مغان توان زد  بازيدر خانقه نگنجد اسرار عشق
  اول بر نقد جان توان زد داست و دا عشق  نظر ببازند کياهل نظر دو عالم در 

  بر آستان توان زد ليتخ نيبد سرها  گشودن يدولت وصالت خواهد در گر
  توان زد انيب يگو يجمع شد معان چون  مراد است ةمجموع يو شباب و رند عشق

  باشد كه گوي عيشي در اين جهان توان زد  يآحافظ به حق قرآن كز شيد و زرق باز
  

  حافظ: كالم - )نه( استغناي عشق: آواز
  همدمي را خدا آمد جان به تنهايي ز دل  مرهمي دريغا اي است درد ماالمال سينه
  دمي بياسايم تا ده من به جامي ساقيا  تيزرو سپهر از دارد كه سايشآ چشم
  عالمي پريشان كاري بوالعجب روزي صعب  گفت و خنديد بين احوال اين گفتم را زيركي

  شاه تركان فارغ است از حال ما كو رستمي  سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع جو گل
  دميآ نو وز ساخت ببايد ديگر عالمي  دست به آيدنمي خاكي عالم در آدمي
  غميبي خامي نه سوزيجهان بايد رهروي  نيست راه رندي كوي در را ناز و كام اهل
  مرهمي خواهد تو درد با كه دل آن باد ريش  ستا بال آسايش و امن بازيعشق طريق در

  كز نسيمش بوي جوي موليان آيد همي  خيز تا خاطر به آن ترك سمرقندي دهيم
  شبنمي دريا هفت نمايد طوفان اين كاندر  عشق استغناي پيش سنجد چه حافظ ةگري
  

  باباطاهر: كالم -  )ده( آواز

  فغونم در خود ةنال و آه ز  جونم به تنهايي دست از دال
  استخونم مغز فرياد كره  جدايي درد از تار شوان

  روشنايي نمونده چشمونم به  جدايي درد و غم از عزيزون
  آشنايي نه همدمي و يار نه  درد و غربت دام به گرفتارم

  جونم به آتش زنه گردش هر به  فغونم و آه بشنوه كي فلك
  آسمونم نگرده دل كام به  درد و غم با بگذرونم عمري يك

  كيست ةمستون نرگس اسير  كيست ةديوون دلم دونمنمي
  كيست ةخون در و گرددمي كجا  وم ةسرگشت دل دونمنمي

  مو حاصلبي غم هبسيار كه  مو دل درد نوي كس نصيب
  مو مشكل چون مشكلي داره كه  خبردار دردم و غم از بو كسي

  بونمي سودش كرممي نصيحت  بونمي بهبودش كه ديرم دلي
  بونمي دودش نهممي آتش بر  باد برهمي نش ،نهممي ادشب به

  دوست از هجرونم و مو وصل بود  دوست از درمونم و مو درد بود
  دوست از جونم نگرده هرگز جدا  پوست واكره تن از قصابم اگه

  جونمسخت نصيبمحنت آن مو  خانمونمبي ةآزرد آن مو
  نمودو پيشش وزه بادي هر كه  بيابون در خارمسرگشته آن مو

  وينم ته دريا بنگرم دريا به  وينم ته صحرا بنگرم صحرا به
  ينمو ته رعنا قامت از نشان  دشت و در و كوه بنگرم جا هر به

  ننالم چون بالم و پر شكسته  ننالم چون حالم افسرده كه مو
  ننالم چون خيالم در آيي ته  كن كم ناله فالني گويند همه

  بسوجم پا تا سر جمله را فلك  بسوجم اخضر گنبد آهي به
  بسوجم يا بساجي فرمايي چه  بساجي را كارم نه ار بسوجم

  كرد پرم و بال بي بخت هواي  كرد رورمپ بيابون عشقت غم
  كرد سرم بر خاكي طرفه صبوري  صبوري كن صبوري گفتي مو به

  
  حافظ: كالم -  )يازده( شيدايي تصنيف

  جايي دفتر و باده گرو جايي خرقه  شيدايي من چو نيست مغان دير همه در
  رايي روشن صحبت طلبممي خدا از  دارد غباري است صافي ةآيين كه دل

  پروايي سخن به ندارد پروانه نه ور  زبان به برآرد شمع مگر قصه اين شرح

  دريايي دل غم از چشم گوشه هر گشته  دوست رخ بي مرا كه بياور باده كشتي
  مينايي ساغر در مشكل اين كنم حل تا  دهمي جگرم خونين مينا دايره زين
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  عشقسر  .۳
  

  سعدي: كالم - ) پنج(سر عشق  :آواز
  ه نجوشمكنبود بر سر آتش ميسرم   ه سر عشق بپوشمكردم كهزار جهد ب

  شمايل تو بديدم نه عقل ماند و نه هوشم  س نسپارمكه دل به كهوش بودم از اول ه ب
  ست به گوشما ايتكدگر نصيحت مردم ح  آمدمن ايتي ز دهانت به گوش جان كح

  ه ديده از تو بپوشمكه من قرار ندارم ك  مگر تو روي بپوشي و فتنه بازنشاني
  ه گر ز پاي درآيم به در برند به دوشمك  ه در صباح نيايمكدل آن به من رميده

  مست از انتظار تو دوشه اردكواب نه ديده خك  نار من امشبكبيا به صلح من امروز و در 
  ه از وجود تو مويي به عالمي نفروشمك  آنم مرا به هيچ بدادي و من هنوز بر

  كه تندرست مالمت كند چو من بخروشم  به زخم خورده حكايت كنم ز دست جراحت
  مننيوشسخن چه فايده گفتن چو پند مي  نكه سعدي طريق عشق رها كمرا بگوي 

 وشمكه گر مراد نيابم به قدر وسع بك  ه از نشستن باطلبه راه باديه رفتن ب
  

  باباطاهر: كالم -) هفت(آواز 

  بود وصل مو و هجرونم از دوست  بود درد مو و درمونم از دوست
  جدا هرگز نگرده جونم از دوست  ره پوستكاگه قصابم از تن وا

  ه سر پيوسته در پاي تو ديرنك  تو ديرن ه سودايكنون آخوشا 
  ه اندر دل تمناي تو ديرنك  سانيكبه دل ديرم تمناي 

  بشآگونم دادم هب ديدآبه   بدادم پيچ و تابش )خودم( ه خمكگلي 
  گل از مو ديگري گيره گالبش  ي روا بيكبه درگاه الهي 

  زارم از اين دلآشو و روزان در   خداوندا مو بيزارم از اين دل
 ه بيزارم از اين دلكمو بستون  ز  ناليدم از ناليدنم تنگ ز بس

  
  اكبر شيداعلي: كالم -) يازده(عشق تو : تصنيف

  بر باد غم داد آخر آب و گل من  عشق تو آتش جانا زد بر دل من
  دل منشد بند زنجير دام مجنون   روي تو چون ديده دل بهتر ز ليلي

  يارب كن آسان اسان، اين مشكل من  جان دادن آسان  وصل تو مشكل مشكل،
  

  حافظ: كالم -) هشت( راز پنهان: تصنيف
  اراكشآه راز پنهان خواهد شد كدردا   رود زدستم صاحبدالن خدا رادل مي

  شنا راآديدار  ه باز بينيك شايد  شتي نشستگانيم اي باد شرطه برخيزك
 نيکي به جاي ياران فرصت شمار يارا  ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون
 يا ايها السکارا !هبوا ،هات الصبوح  در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل

 نوا را روزي تفقدي کن درويش بي  اي صاحب کرامت شکرانه سالمت
 با دوستان مروت با دشمنان مدارا  تآسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف اس

 پسندي تغيير کن قضا را گر تو نمي  نامي ما را گذر ندادندنيک در کوي

 اشهي لنا و احلي من قبله العذارا  الخبائثش خواندوش که صوفي امآن تلخ
 کاين کيمياي هستي قارون کند گدا را  هنگام تنگدستي در عيش کوش و مستي

 دلبر که در کف او موم است سنگ خارا  رتت بسوزدسرکش مشو که چون شمع از غي
 تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا  سکندر جام مي است بنگر ةآيين

 ساقي بده بشارت رندان پارسا را  گو بخشندگان عمرندخوبان پارسي
 اي شيخ پاکدامن معذور دار ما را  آلودحافظ به خود نپوشيد اين خرقه مي

  
  )تفاوت كالم( موالنا: كالم - ) ده( قراربي: آواز

  سر ز پايت برندارم روز و شب  قرارم روز و شب در هوايت بي
  ي گذارم روز و شبكروز و شب را   نمكروز و شب را همچو خود مجنون 

  سپارم روز و شب جان و دل را مي  از عاشقانخواستي ميجان و دل 
  زماني سر نخارم روز و شب كي  ستا نچه در مغز منتا نيابم آ

  گاه چنگم گاه تارم روز و شب  ردكه عشقت مطربي آغاز كتا 
  تا به گردون زير و زارم روز و شب  رود زني تو زخمه و بر مي مي

  زان خمير اندر خمارم روز و شب  صبوح ونردي بشر را چكي اساقي
  م روز و شبدر ميان اين قطار  اي مهار عاشقان در دست تو

  همچو اشتر زير بارم روز و شب  خبر شم مستانه بارت بيك مي
  تا قيامت روزه دارم روز و شب  ام تا بنگشايي به قندت روزه

  عيد باشد روزگارم روز و شب  نمكچون ز خوان فضل روزه بش
  انتظارم انتظارم روز و شب  جان روز و جان شب اي جان تو
  تو عيدوارم روز و شب با مه  تا به سالي نيستم موقوف عيد

  شمارم روز و شب روز و شب را مي  وصلردي روز كه وعده كزان شبي 
  بارم روز و شبكز ابر ديده اش  شت مهر جانم تشنه استكه كبس 

  
  نوا .۴
  

  صبا، هرمزي، پرويز مشكاتيان -) چهار(قطعه نهفت : ساز  )يك(قطعه طلوع : ساز
  

  )تفاوت ترتيب( سعدي: كالم - )سه + دو( اهل عشق: آواز
  بنگريم تو خوب شمايل در دزديده  بگذريم تو روي مقابل تا بگذار
  نياوريم شوقت طاقت هك به جور هم  نظر در ستا جور و جدايي در ستا شوق

  از خاك بيشتر نه كه از خاك كمتريم  گفتي ز خاك بيشترند اهل عشق من
  دشمن شوند و سر برود هم بر آن سريم  ست با تو كه گر خلق روزگارا ما را سري

  بگستريم قدمانت در روي هك بازآ  توست آن از مكح نيكن ما روي به ار روي

  دريم بر حلقه چون و تو با ايمحلقه در  !بلعجب اينت ايمنه تو با و توايم با ما
  بپروريم سكدگر مهر هك آن روي نه  عجب اي تو از شنويممي مهر بوي نه
  بريم جاك ايتكش ستا دشمن دوست چون  دوستان به ايتكش برند دشمنان از
  اندريم وي مندك به ما هك بردمي آن  سك قفاي در دوان رويمنمي خود ما

  الغريم صيد ما هك اندفتاده چندان  مندك حلقه اين در هك يستيك تو سعدي
  

سعدي: كالم - )پنج( دوست ايتكح :آواز
  جانانيم يهوا شهربند  سلطانيم خيل گدايان ما

  آنيم دهند لقب را ما هرچه  نبود خويشتن نام را بنده
  دانيمينم دگر يجا به ره  ببخشايند گر و برانند گر

  نگردانيم رخ و ببازيم سر  شمشير زنديم دالرام چون
  افشانيم سر ما و فشانند زر  يار صحبت يهوا در دوستان

  نادانيم هك نكم گو ما عيب  را دانش و عقل خداوند مر

  هزاردستانيم عشقش به ما  آيد جهان در هك نو يگل هر
  بستانيم نانكتماشا ما  نندك ميوه به نظر چشمانتنگ
  حيرانيم صنع آثار در ما  ينگريم شخص يسيما به تو

  پشيمانيم آن از عمر همه در  دوست ايتكح جز گفتيم هرچه
  نستانيم هيچ به عالم همه  يار صحبت وجود يب سعديا

  ترك يار عزيز نتوانيم  ترك جان عزيز بتوان گفت
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سعدي: كالم - )شش( جور يار: آواز
  شمك بار دامك ندارم هك يطاقت به  شمك يار فراق يا خورم زمانه مغ
  شمك نارك در شوخيش به هك يقدرت نه  او از جستن نارهك توانم هك يقوت نه
  شمك قرار دامن در هك عقل يپا نه  برم عقل آستين در هك صبر دست نه

  جفاي دوست زنم گرنه مردوار كشم  ز دوستان به جفا سيرگشت مردي نيست

  شمك يار جور هك نباشم صبور چرا  عدو جور شيدك يصبور به توانيم چو
  شمك خمار سر درد هك ستا ضرورت  وصل يصاف جام ز يساق ةخوردشراب

  شمك خار پيش سعديش ديده مينهك  آيد دست به چمن در گر تو يرو چو يگل

  
باباطاهر: كالم -) هفت(آواز 

  ام بر استخوان زنشرر زان شعله  آتش عشقم به جان زنالهي 
  سان زنبر آن آتش دلم فواره  چو شمعم برفروز از آتش عشق

  ديرم افروتهبه سينه آتشي   هزاران غم به دل اندوته ديرم
  هزاران مدعي را سوته ديرم  به يك آه سحرگاه از دل تنگ

  
)تفاوت ترتيب( موالنا: كالم - )هشت( جهان جان و: تصنيف
  ايبوده ما دل در غلطم، ني  ايبوده جاك دوش !جهانو  جان

  اياي كه تو سلطان وفا بوده  امدوش ز هجر تو جفا ديده
  ايبوده را هك دوش تو هك آه  امبوده سان چه دوش من هك آه
  ايبوده قبا آغوش در هكچون  بودمي قبا اشك برم كرش

  ايبوده جاك بيچاره من بي  را تو بگويم هك ندارم زهره

 اي تيزتر از باد صبا بوده  به وقت گريز! يار سبک روح
 اي باش که تو بند بال بوده  تو مرا رنج و بال بند کرد بي
  ايبوده جدا رنگ همه ز تو  است سيك سكع تو رنگ ةآين

  ايبوده خدا لطف حرم در  گواست آخر تو خوب رخ رنگ
  ايپاكي و همرنگ بقا بوده  ي، كه ز رنگ جهانرنگ تو دار

  
  دستان .۵
  

  )يك(قطعه چكاد : ساز
  

  )تفاوت ترتيب( سعدي: كالم -  )چهار +سه  + دو( اسير نظر: آواز
  شدم دگر جهان به جهان اين زك گويي  شدم بدر خود از من و رآمديد در از

  شدم خبربي من و بيامد خبرصاحب  دوست ز دهدمي خبر هك تا راه به گوشم
  شدم ترمشتاق و بديدم شود، نكسا  اشتياق درد مگرم ببينمش گفتم
  شدم بر عيوق به و رسيد جان به مهرم  آفتاب پيش بدم اوفتاده شبنم چون
  شدم سر به چندي و رفتم پاي به چندي  يار پيش به رفتن قوت دادن دستم

  شدم بصر و سمع همه سر به تا پاي از  بشنوم گفتنش و ببينم رفتنش تا
  شدم ورديده او ديدن به نظر اولك  داشت نگاه توانم چگونه او از چشم من

  مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم  زمان روز و يك بيزارم از وفاي تو يك
  شدم نظر مندك اسير خويشتن من  من صيد به نبودش التفات خود را وا

  شدم زر آميخت مسم در عشق سيركا  ردك زرد) چه( هك سعدي تو سرخ روي گويند
  

  استاد علينقي وزيري -) پنج(دخترك ژوليده : ساز
  

  )تفاوت كالم( سعدي: كالم - )شش( درياي عشق: آواز
  داشت سيالب تو سوداي از رخ بر چشمم ابر  داشت تاب غم از جانم جان اي رويت از دور دوش

  داشت خواب چشم شوريده دل پريشاني از نه  ديد صبر پايگاه ينكمس عقل ركتف از نه
 )چشمم خواب داشت با پريشاني دل شوريده  در تفکر عقل مسکين پايمال عشق شد(

 شحنه عشقت سراي عقل در طبطاب داشت  کوس غارت زد فراقت گرد شهرستان دل
  داشت محراب در روي گويانتسبيح سحر تا  وجود بيحست محراب دل ردهك نامت نقش
  داشت سيماب وا اندرك ردمك معلوم عاقبت  دوست روي نبيني گفتندم جستمي امديده

  داشت ناب زهر شهدآلوده هك دانستم باز  نمودمي فائق ،شهر ،خوبان عشقِ روزگار
 )کي گمان بردم که شهدآلوده زهر ناب داشت  نمود ز آسمان آغاز کارم سخت شيرين مي(

  داشت پاياب يكاند صبوري در آخر اول  عشق درياي در است افتاده لكمش ره اين سعدي
  

  عديس: كالم - )هفت( آواز
  شبانه مي درده صبوحي ساقي اي  زبانه كفل شمع مشرق ز برزندمي

  زمانه غم يك تا زماني ببر هوشم  دانش اختيار چند لختي بدزد عقلم
  نشانه منش جان آيد طعنه تير گر  نك سپر منش فرق بارد فتنه سنگ گر

 ز آب حيات بهتر خاک شرابخانه  گر مي به جان دهندت بستان که پيش دانا

 هم طعم نار دارد هم رنگ ناردانه  ب حيات داردآوزه بر کفم نه کآن ک
 گنجشک را نگنجد عنقا در آشيانه  صوفي چگونه گردد گرد شراب صافي

 بشکيبد اسب چوبين از سيف و تازيانه  ديوانگان نترسند از صولت قيامت
  بهانه هنربي بر نگيرد هنرصاحب  صحرا طرف و سعدي خلوت نجك و صوفي

  
  حافظ: كالم - )هشت( صبح است ساقيا: تصنيف
  نك شتاب ندارد درنگ كفل دور  نك شراب پر يقدح ايساق است صبح
  نك خراب گلگون باده جام ز را ما  خراب شود يفان عالم هك شتريپ زآن

  نك خواب كتر يطلبيم شيع برگ گر  ردك طلوع ساغر مشرق ز يم ديخورش

  نك شراب پر ما سر اسهك زنهار  ندك هاوزهك ما گل از چرخ هك يوزر
 با ما به جام باده صافي خطاب کن  ما مرد زهد و توبه و طامات نيستيم

  نك صواب ارك به جزم عزم و زيبرخ  حافظا است يپرستباده صواب ارك
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  مانچ سرو .۶
  

  )سه(چهارمضراب : ساز    )يك(درآمد ماهور پيش: ساز
  

  )تفاوت ترتيب( سعدي :كالم -  )نه +هشت  + چهار( دوستان يكدل: آواز
  برفشاني دست سر دلكي دوستان به هك  مهرباني شرط نه و است دوستان يقطر نه
  ردهانيكش بدين تو گويي تلخ جواب هك  نگنجد در رحم به هك رنجدب چون تو از دلم
  زندگاني آب در بمردم تشنگي به هك  بشنو و بگو سخني بنشين و بيا سيفن

  كه سرايرم بدانيتو به صورتم نگه كن   غم دل به كس نگويم كه بگفت رنگ رويم
  نشاني آتشم به چو نسوزم اگر است عجب  مكسوزنا سخنان من از نيايد عجبت

  همه بر سر زبانند و تو در ميان جاني  ه حديث جز تو گفتمكردم كنه خالف عهد 
  و گرت به هرچه عقبي بخرند رايگاني  اگرت به هركه دنيا بدهند حيف باشد

  تو من نيابم كه به هيچ كس نمانيعوض   تو نظير من ببيني و بديل من بگيري
  كه هنوز پيش ذكرت خجلم ز بي زباني  نه عجب كمال حسنت كه به صد زبان بگويم

  همه شاهدان بصورت، تو بصورت و معاني  دل عارفان ربودند و قرار پارسايان
  ه جانم بدهم به مژدگانيكخبرش بگو   ه بدين قدر نميرمكمزن اي عدو به تيرم 

  رود نهانيه چه ميكتو ميان ما نداني   ار در نبندمكه به كمده اي رفيق پندم 
  اگر اين قمر ببيني دگر آن سمر نخواني  ه بريخت خون مجنونكبت من چه جاي ليلي 

  رهانينه به قتل مي رسانينه به وصل مي  تو خون شد دل دردمند سعدي ز محبت
  

  حافظ: كالم - )پنج( چمان سرو :تصنيف
  دنكنمي سمن ياد شودنمي گل همدم  دنكنمي چمن ميل چرا من چمان سرو
  دنكنمي من به گوش جك سياه اين هك گفتفسوس سر از و ردمك اشطره ز ايگله دي
  دنكنمي وطن عزم خود دراز سفر زان  او زلف چين به رفت من گرد هرزه دل تا

  دنكنمي من به گوش آن از است شيدهك گوش  يول نمكهمي هالب ابرويش مانك پيش
  دنكنمي ختن كمش را كخا تو گذر زك  عجب صبا از آيدم دامنت رعط همه با

  دنكنمي نكعهدش آن از ياد چه دلم هك وه  نكپرش بنفشه زلف شودمي نسيم ز چون
  دنكنمي تن خدمت او ويك هواي به جان  دشونمي جان همدم او روي اميد به دل

  دنكنمي دهن جمله مي جام چو تن هك يستك  ددهمي درد همه گر من ساقسيم ساقي
  دنكنمي عدن در من كسرش مدد بي  ابر فيض هك رخم آب نكم جفا دستخوش

  دنكنمي سخن درد را هكهر سزاست تيغ  پندناشنيده حافظ شد تو ةغمز ةشتك
  

  آذر جواد: كالم - )ده( همزبانبي :تصنيف
  دارم هاشكوه ناالن، دل از ،ين چون يدم هر

  دارم خدا با ،سحرگاهان تا شب، هر دل يرو  
  خونين دل زك ،است آهي نفس هر

  سنگين رودمي سامان،بي عمر هايلحظه
  رنگين ندكمي دامان، من آلودنخو كاش  

  انزم زرد خزان به ،زمان سرد وتكس به
  زمان درد را سيك نه ،سيك درد را زمان نه  

  شد دي هامردمي بهار
  شد طي مهرباني زمان

  خدايا هادمسردي اين از آه  

  من لكمش گشايد هك ،من دل در اميدي نه
  من محفل فروزد هك ،مهي روي فروغ نه  

  دردآگاهي همزبان نه
  آهي با ردوخ ايناله هك

  خدايا درديهابي اين از داد  
  مي جام به دمسازي ز ييصفا نه

  شويد دل ز غم گرد هك  
  پنهان راز بگويم هك

  نجا بر دارم دردي چه هك
  خدايا همرازيبي اين از واي  

  شد سر يمگرا عمر حسرت به هك وه
  شد ستركخا و شد بر آذر دل از شراري همچو

  شد سر به من روزگار، شد هدر و زد نفس كي  
  زد جنون راه عشقم چنگي

  يارا - زد خون به هامج چشمم مردم  
  يبيكشبي ز منه دل

  فريبي خود فسون با  
  نافرجامي فسون چه

  انجامي بي اميد به
اخداي سازيافسون اين از واي  

  
  حافظ: كالم -() خاطر حزين : تصنيف

  يك نكته از اين معني گفتيم و همين باشد  كي شعر تر انگيزد خاطر كه حزين باشد
  صد ملك سليمانم در زير نگين باشد  زنهارري تاز لعل تو گر يابم انگش

  شايد كه چو وابيني خير تو در اين باشد  غمناك نبايد بود از طعن حسود اي دل
  دنقشش به حرام ار خود صورتگر چين باش  انگيزو نكند فهمي زين كلك خيالاهر ك

  در دايره قسمت اوضاع چنين باشد  جام مي و خون دل هريك به كسي دادند
  نشين باشدن پردهآين شاهد بازاري واك  و گل حكم ازلي اين بود در كار گالب

پيشين تا روز پسين باشد ةين سابقاك  آن نيست كه حافظ را رندي بشد از خاطر

  
  بهار الشعرايكمل: كالم - )يازده( سحر مرغ :تصنيف

  نك تر تازه مرا داغ  نك سر ناله سحر مرغ
  نك زبر و زير و نكبرش  را قفس اين بار، شرر آه ز

  درآ قفس نجك ز بسته پر بلبل
  سرا بشر نوع يآزاد نغمه
  را توده كخا اين ةعرص ينفس وز  

  نك شرر پر
  باد بر داده آشيانم  صياد جور ظالم، ظلم

  طبيعت يا ،كفل يا خدا، يا
  نك سحر را ما كتاري شام  

  است بار به گل است، نوبهار
  است بارژاله چشم ابر
  است تار و تنگ دلم چون قفس اين  

  آتشين آه يا قفس در نكف شعله
  مچين مرا عمر گل طبيعت دست

  اين از گل تازه يا نگه عاشق جانب  
  نك بيشتر

  نك مختصر ،هجران شرح ،دليب مرغ

  سپر شد عهد و وفا پي  عمر حقيقت به سر شد
 اثر شد بيهر دو دروغ و   ناله عاشق، ناز معشوق

  راستي و مهر و محبت فسانه شد
  قول و شرافت همگي از ميانه شد

  دين بهانه شد ،از پي دزدي وطن  
 ديده تر شد

  تاب زارع از غم گشته بي  ظلم مالک، جور ارباب
 جام ما پر ز خون جگر شد  ساغر اغنيا پر مي ناب

  ناله سر کن! اي دل تنگ
  از قويدستان حذر کن

  از مساوات صرفنظر کن  
  ساقي گلچهره بده آب آتشين
  پرده دلکش بزن، اي يار دلنشين  

  ناله برآر از قفس، اي بلبل حزين
  من پرشرر شد کز غم تو، سينه  
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  نسيم پيام .۷
  

  )يك(مد ابوعطا درآپيش: ساز
  

  حافظ: كالم -  )دو( مژدة دلدار: آواز
  بيار دلدار ةمژد و دل اندوه ببر  بيار يار ره كخا از هتيكن صبا اي
  بيار اسرار عالم از خبرخوش ةنام  بگو دوست دهن از فزاروح ةتكن
  بيار يار نفس نفحات از اي شمه  اممش تو نسيم لطف از نمك معطر تا
  بيار اغيار از آيد پديد هك غباري بي  عزيز يار آن ره كخا هك تو وفاي به

  بيار خونبار ةديد اين آسايش بهر  رقيب وريك به دوست رهگذر از گردي

  بيار عيار دلبر آن بر از خبري  نيست بازانجان شيوه دليساده و خامي
  بيار گلزار مژده قفس اسيران به  چمن مرغ اي عشرتي در تو هك را آن ركش
  بيار رباركش شيرين لب زان اي عشوه  دوستبي ردمك هك صبر از شد تلخ جان امك

  بيار رداركآينه قدح آن ساقيا  نديد مقصود ةچهر دل هك ستا روزگاري
  بيار بازار سر از خراب و مست گهشوان  نك رنگين اش مي به ارزد چه به حافظ دلق

  
  )تفاوت ترتيب( حافظ: كالم - )سه( پيام نسيم: تصنيف

  برافروزي دل چراغ خواهي مدد ار باد اين از  ينوروز باد نسيم آيدمي يار ويك ز
  زراندوزي سوداي داد هاغلط را قارون هك  نك عشرت صرف را خدا داري ايخرده گر گل چو

 که زد بر چرخ فيروزه صفير تخت فيروزي  بلبل چنان مست مي لعل است ز جام گل دگر
  بياموزي گفتن غزل بلبل زك آي گلزار به  بيفشاني غم غبار دامن از هك رو صحرا به

 مجال عيش فرصت دان به فيروزي و بهروزي  چو امکان خلود اي دل در اين فيروزه ايوان نيست
 اله سروري آن است کز اين ترک بردوزيک  گفتنبخشي چيست ترک کام خود طريق کام

 روزي نيست حکم مير نوروزيکه بيش از پنج  گويم چو گل از غنچه بيرون آي سخن در پرده مي

 مگر او نيز همچون من غمي دارد شبانروزي  قمري به طرف جويباران چيست ةندانم نوح
  سوزي گر و سازي اگر است اين آسمان مكح هك  شمع اي نشين تنها نونك شيرينت يار شد جدا
  روزي بد بخت مبادا را عاقل هيچ خدايا  شعيب ندكمي صوفي و صافي جان چو دارم ايمي

 رسد روزي بيا ساقي که جاهل را هنيتر مي  به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم
 که بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزي  مي اندر مجلس آصف به نوروز جاللي نوش

 ز مدح آصفي خواهد جهان عيدي و نوروزي  د تنها دعاي خواجه تورانشاهکن نه حافظ مي
 جبينش صبح خيزان راست روز فتح و فيروزي  جنابش پارسايان راست محراب دل و ديده

  
  حافظ: كالم - )چهار( سوداي عاشقي: آواز
   ردكن سفر رفيق و شهر حريف ياد  ردكن خبر را دلشدگان و برفت دلبر
   ردكن گذر طريقت شاهراه به او يا  فروگذاشت مروت طريق من بخت يا

   ردكن اثر سنگش دل در بود سخت چون  نمك مهربان دلش گريه به مگر گفتم

   ردكن بدر سر از عاشقي دام سوداي  من قرار بي دل مرغ هك نكم شوخي
   ردكن نظربي من ةديد ردك هك اريك  من چشم بوسيد تو روي ديد هك سك هر
   ردكن سحر نسيم چو ما به گذر خود او  شمع چو فدا جان نمشك تا ايستاده من

  
  )شش(قطعة ضربي : ساز

  
  باباطاهر: كالم - )هفت( آواز

  وينم ته تارعنبرين مندك  وينم ته ديدار هك ساعت آن خوش
  وينم ته رخسار هك دم آن مگر  وم دل هرگز خرمي وينهنه

  سرقطارم مست كلو مو مگر  بارم به رديك همه عالم غم
  بارم به باري زمان هر فزودي  سكنا به دادي و رديك مهارم

  آيو سنبل بوي ز خوشتر مرا  آيو لكاك آن بن زك نسيمي
  آيو گل بوي بسترم از سحر  آغوش در را خيالت گيرم شو چو

  جونم به آتش زنه گردش هر به  فغونم و آه بشنو يك كفل
  آسمونم نگرده دل امك به  درد و غم با بگذرونم عمري كي

  يستك ةمستون نرگس اسير  يستك ةديوون دلم دونمنمي
  يستك ةخون در و گرددمي جاك  وم ةسرگشت دل دونمنمي

  

  
  حافظ: كالم -  )هشت( درد شوق: آواز
  ردك توان بازي اين هك با را خدا  ردك نهان من از روي برد من از دل
  ردك رانكبي لطفهاي خيالش  بود جان قصد در تنهائيم شب

 که با ما نرگس او سرگران کرد  دل نباشمچرا چون الله خونين
 طبيبم قصد جان ناتوان کرد  ه با اين درد جان سوزکه را گويم ک

 صراحي گريه و بربط فغان کرد  بدان سان سوخت چون شمعم که بر من
  كه درد اشتياقم قصد جان كرد  صبا گر چاره داري وقت وقت است

 که يار ما چنين گفت و چنان کرد  ميان مهربانان کي توان گفت
  ابروکمان کردکه تير چشم آن   عدو با جان حافظ آن نکردي

  
  )نه(چهارمضراب رخس شمشير : ساز

  
  صفاي اصفهاني: كالم - )ده( عشق نهان: تصنيف

  من سر بر دل ستد از ،دوست اي آوردي چه ديدي  من غارتگر ترك اي ،يغما به من از بردي دل
  من پيكر غم بارِ از شد كمان و تير چو رفتي  شد ناتوان تن و زار دل ،شد نهان دل در تو عشق
  من الغر پيكر اين ،كشيدن تواندمي چون  تحمل نيارد گردون ،را او عشق غم بار
  من آذر من سوداي من، سينه من كانون  فراقت از آتشم در اشتياقت، از سوزممي
  من خاكستر تو عشق ،داد فنا باد به آخر  داد جال را ماآيينه داد اصف را دلم اول

  
  بر شيداكاعلي: كالم - )يازده( سرو خجل: تصنيف

   شده منفعل بنده تو پيش به گل و سوسن / شده خجل چمن سرو قامتت، پيش به كه اي
  بسازم و سوزم صنم اي -  بسازم و سوزم هجرت در / گدازمغمت  از كي به تا
  را جفا ،كن كم تو را، خدا / نگارا ،اي سوزم ،عشقت در
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  مجنون دل .۸
  

  )نه(رنگ بيات ترك : ساز    )دو(چهارمضراب : ساز    )يك(درآمد بيات ترك : ساز
  
  سعدي: كالم - )سه( پيك دوست: آواز
  دوست انشندل سخن بجز مگو ما با  دوست نشان داري هك خجستهپي كپي اي
  دوست دهان از شنيد هك آن دهان از يا  بود خوش چه شنيدن دوست دهان از حال
  دوست ساربان قدم بر نهيم سر تا  جاستك اروانك علم آشنا يار اي

  رسان دوستما سر فداي پاي رسالت  گر زر فداي دوست كنند اهل روزگار
  دوست نانع بگيرم هك رسدنمي دستم  رفت دست ز عنانم هك حسرتا و دردا

  دوست نامهربان دل مگر ندك رحمت  ديد هكهر هك چنانم دوست عشق رنجور
  دوست آن از فرمان و بنده آن از تسليم  بپرورد يا شدكب را رانده دوست گر

 ام سر من و آستان دوست چندان که زنده  گر آستين دوست بيفتد به دست من
  دوست مانك از تير به عشق شهيد اال  درد به سكهيچ نرود جهان از حسرتبي
  دوست انكم بگيرد هك جهان در يستك آن  ردكن گذر سعدي دل در هيچ تو از بعد

  
  )تفاوت ترتيب( موالنا: كالم -  )چهار( جفاي صنم: تصنيف
  دندار دوا سك ز هك يدرد يبسو بنگر  ندارد روا نيا رمك نك رها جفا صنما

  ندارد صبا از خبر من دل نونك غمت ز  دميپريم هك يخبر رسيدم يهم صبا ز
  ندارد شناآ دلم تو جز بحر درون به  گشتم غرقه طيمح به تشتم فتاد كفل ز

 به زر او ربوده شد که چو تو دلربا ندارد  به رخان چون زر من به بر چو سيم خامت
 يد که سر شما نداردآ هکرتو بگو به ه  هله ساقيا سبکتر ز درون ببند آن در

  ندارد وفا سك به هك ياري يجفا حق به  خرم و شاد است هدنب مد نيچنيا عمر همه

 ست عاشقان را که جهان بقا نداردا چه غم  به از اين چه شادماني که تو جاني و جهاني
  ندارد قبا يسك چو زميگر مك جان به هك  رلبكش نآ وثاق به امشب مست ميبرو

 اگر آن جمال و منظر فر کيميا ندارد  شود زر دلبر همه خاک ميبه چه روز وصل 
 اگر آن غبار کويش سر توتيا ندارد  هاي کودن شود از نگار روشن به چه چشم

 چه کند کسي که در کف بجز از دعا ندارد  هله من خموش کردم برسان دعا و خدمت

  
  حاخظ: كالم - )ب پنج( بخت خواب: آواز
  آيدنمي در خواب از من بخت هك فغان  آيدنمي بر تو از امك و آمد بر نفس
  آيدنمي نظر در امزندگي آب هك  ويشك از يكخا انداخت من چشم به صبا

  آيددرخت كام و مرادم به بر نمي  گيرمقد بلند تو را تا به بر نمي
  آيدنمي بر ارك دگر وجهيچه به  ني ور ما يار آرايدل روي به مگر
  آيدنمي خبر شكبال غريب آن زك  ديد سوادي خوش هك دل شد تو زلف مقيم

  آيدولي چه سود، يكي كارگر نمي  ز شست صدق گشادم هزار تير دعا
  آيدنمي سحر امشب من بخت به ولي  سحر نسيم با هست دل ايتكح بسم
  آيدنمي سرهب سياهش زلف يبال  هنوز و عمر زمان شد سرهب خيال اين در
  آيدنمي بدر زلفت ةحلق ز نونك  سك همه از رميده حافظ دل شد هك بس ز

  
  )تفاوت ترتيب( موالنا: كالم - )شش( دل مجنون: تصنيف

  عاقبت رديك ويرانه را دو هر  عاقبت رديك خانه جان و دل در
  عاقبت رديكن تا نگشتي وا  زني عالم اين در شاتك مديآ

  عاقبت رديك ويرانه اين قصد  شده ويران عالمي عشقت ز اي
  عاقبت رديك مردانه مردي  ترب مجنون از و مجنون دل اي

  عاقبت رديك ديوانه را عقل  حرم در بردي خويشبي را عشق
  عاقبت رديك پروانه را شمع  گرچاره عقل بود عالم شمع
  عاقبت رديك افسانه نآ ياد  دال ردمكمي شغولم را تو من
  

 استن حنانه کردي عاقبت  ستون صبر را ...يا رسول ا
 دوسرم چون شانه کردي عاقبت  ست يک سر سوي توا يک سرم اين سو

 دانه را دردانه کردي عاقبت  اي بيچاره بودم زير خاک دانه
 خاک را کاشانه کردي عاقبت  اي را باغ و بستان ساختي دانه

 کاسه را پيمانه کردي عاقبت  کاسه سر از تو پر از تو تهي
 عاشق جانانه کردي عاقبت  جان جانداران سرکش را به علم
 روشن و فرزانه کردي عاقبت  شمس تبريزي که مر هر ذره را

  
  موالنا: كالم - )هفت( حكايت ني: آواز
  ندكمي ايتكش جدايها از  ندكمي ايتكح چون ني از بشنو

  اندناليده زن و مرد نفيرمدر   اندببريده مرا تا نيستان زك
  اشتياق درد شرح بگويم تا  فراق از شرحهشرحه خواهم سينه
  خويش وصل روزگار بازجويد  خويش اصل از ماند دور واك سيك هر
  شدم خوشحاالن و حاالن بد جفت  شدم ناالن جمعيتي هر به من
  من اسرار نجست من درون از  من يار شد خود ظن از سيك هر
  نيست نور نآ را گوش و چشم كلي  نيست دور من ةنال از من سر

 ليک کس را ديد جان دستور نيست  تن ز جان و جان ز تن مستور نيست
 هرکه اين آتش ندارد نيست باد  ست اين بانگ ناي و نيست بادا آتش

 ست کاندر مي فتادا جوشش عشق  ست کاندر ني فتادا آتش عشق
  دريد ما هايپرده هايشپرده  بريد ياري از هكهر حريف ني

 ديد ههمچو ني دمساز و مشتاقي ک  ديد ههمچو ني زهري و ترياقي ک
  ندكمي مجنون عشق هايقصه  ندكمي پرخون راه حديث ني

 مر زبان را مشتري جز گوش نيست  محرم اين هوش جز بيهوش نيست
 روزها با سوزها همراه شد  وزها بيگاه شددر غم ما ر

 تو بمان اي آنک چون تو پاک نيست  روزها گر رفت گو رو باک نيست
 ست روزش دير شدا روزيهرکه بي  که جز ماهي ز آبش سير شدهر

 پس سخن کوتاه بايد والسالم  در نيابد حال پخته هيچ خام
 چند باشي بند سيم و بند زر  بند بگسل باش آزاد اي پسر

 اي چند گنجد قسمت يک روزه  اي ر بريزي بحر را در کوزهگ
 تا صدف قانع نشد پر در نشد  چشم حريصان پر نشد ةکوز
 او ز حرص و عيب کلي پاک شد  که را جامه ز عشقي چاک شدهر

 اي طبيب جمله علتهاي ما  شاد باش اي عشق خوش سوداي ما
 اي تو افالطون و جالينوس ما  اي دواي نخوت و ناموس ما

 کوه در رقص آمد و چاالک شد  جسم خاک از عشق بر افالک شد
 طور مست و خر موسي صاعقا  عشق جان طور آمد عاشقا

  گفتمي گفتنيها من ني همچو  جفتمي گر خود دمساز لب با
 زبان شد گرچه دارد صد نوابي  زباني شد جدا هرکه او از هم

  گذشتسر بلبل ز پس زان نشنوي  گذشتدر گلستان و رفت گل هك چون
 اي ست و عاشق مردها زنده معشوق  اي ست و عاشق پردها جمله معشوق

 پر واي او او چو مرغي ماند بي  چون نباشد عشق را پرواي او
 چون نباشد نور يارم پيش و پس  من چگونه هوش دارم پيش و پس
 آينه غماز نبود چون بود  عشق خواهد کين سخن بيرون بود

 نگار از رخش ممتاز نيستزانک ز  آينت داني چرا غماز نيست
  

  حافظ: كالم - )هشت( يعني چه: تصنيف
  چه يعني ياتاخته برون ازخانه مست  چه يعني ياانداخته بر پرده ناگهان
  چه يعني يادرساخته همه با چنيننيا  بيرق فرمان به گوش صبا دست در زلف
  چه يعني يانشناخته مرتبه نيا قدر  ياشده انيگدا منظور و يخوبان شاه

 اي يعني چه بازم از پاي درانداخته  نه سر زلف خود اول تو به دستم دادي

  چه يعني ياختهآ ما به غيت انيم از  انيم سر مرك و گفت دهان رمز سخنت
 اي يعني چه عاقبت با همه کج باخته  هرکس از مهره مهر تو به نقشي مشغول

 اي يعني چه خانه از غير نپرداخته  فظا در دل تنگت چو فرود آمد يارحا
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  عشق آسمان .۹
  

  )يك(درآمد و چهارمضراب پيش: ساز
  
  )در دو غزل متفاوت( عطار: كالم - )دو( وصف عشق: ازآو

  نگنجد زبان صد در عشقت راز ز رمزي  نگنجد داستان در حسنت حديث جانا
 گه جمالت در چشم و جان نگنجدجلوه  جوالنگه جاللت در کوي دل نباشد

 در جان چو مهرت افتد عشق روان نگنجد  در دل چو عشقت آمد سوداي جان نماند
 نجا ز عاشقانت باد وزان نگنجدآک  گانت در کوي تو که آردم خستاپيغ

 کز تو رنگ گيرد خود در جهان نگنجد نجا  دل کز تو بوي يابد در گلستان نپويد
 مسکين کسي که آنجا در آستان نگنجد  آن دم که عاشقان را نزد تو بار باشد

 وانگه در آشيانت خود يک زمان نگنجد  نميرد بخشاي بر غريبي کز عشق مي
 نشناخت او که آخر جاي چنان نگنجد  جان داد دل که روزي در کوت جاي يابد
 عطار اگر شود جان اندر ميان نگنجد  آن دم که با خيالت دل را ز عشق گويد

  نگنجد گمان در جز وصالت ةانديش  نايد خيال هر در خالت و زلف سوداي

 نگنجد جمالت اندر جهان ةآواز و  جانا شعاع رويت در جسم و جان نگنجد
 وصفت چگونه گويم کاندر زبان نگنجد  وصلت چگونه جويم کاندر طلب نيايد

  نگنجد نشان اندر ويتك راه هك زيرا  را سيك تو ويك از ندادند نشان هرگز
  دنگنج انكم اندر و ،نيايد زمان اندر  برآرند جان حلق از عاشقانت هك آهي
  نگنجد ميان در ونچ نايد حساب در دل  يابند حضور دمكي عاشقانت هك آنجا
  نگنجد آسمان در برآيد اگر دل از  نهادي نهان گنجي دلها ضمير اندر
  نگنجد بيان اندر عشقت وصف هك زيرا  آرد عبارت در چون عشقت وصف عطار

  
  
  

  
  ناموال: كالم -  )سه( دانممي: تصنيف

  مدانمي ؟زرد را رخ ،خون را دل ،كرد خواهي چه  دانممي ؟كرد خواهي چه ،گردي همي دل گرد به
  مدانمي ؟آورد رگد بازي اين از بعد خواهي چه  بردي همه دل رخت كه ديبرآور بازي يكي

 دانمبخواهي پخت مي بينم بخواهي خورد مي  به يک غمزه جگر خستي پس آتش اندر او بستي
  دانممي سرد از گرم كه ،بيني چون پرس گرمم كه  من سرد آه حق به من، گرم اشك حق به
  دانممي درد از درد و دود از دود و سوز از سوز كه  است فرق اين دامن، راو ت سينه و سوزد دل مرا
  مدانمي مرد تا زن ز غم از گر ،زن ين مردم نه  گويد دلم ،كن صبوري مردان چون كه گويم دل به
  دانممي گرد دريا ز برآوردم مردي از كه  گفتينمي ،بادي هر ز برخيزي گرد چون دال

 دانمچو ترسا جفت گويم گر ز جفت و فرد مي  بازدجوابم داد دل کان مه چو جفت و طاق مي
 دانمبگويم مات غم باشم اگر اين نرد مي  چو در شطرنج شد قايم بريزد نرد شش پنجي

  
  سعيد فرجپوري - ) چهار(هارمضراب مخالف چ: ساز

  
  عطار: كالم - )پنج( درد فراق: آواز
  يك تا جهان رسواي تو عشق غم در دل  يك تا جان محنت اين تو فراق ز جانا
  يك ات جان سر بر دل تو وصال بوي بر  تو فراق درد در شد خون دلم و جان چون
  يك تا نهان پرده در خوبي بدان روي آن  آيي برون پرده زك آخر آن گه نامد

 زنان تا کي دل نوحه کنان تا چند، جان نعره  در آرزوي رويت اي آرزوي جانم
  يك تا گران بند اين ينكمس دل پاي بر  دل از گران بند اين زلفت سر به نكبش
  يك تا دلشدگان زين خاموشي و خوردنخون  چند تا خود غيرت از مشتاقان بردندل

 درباز دو عالم را اين سود و زيان تا کي  اي پير مناجاتي در ميکده رو بنشين
 تش نه زين مدعيان تا کيآپس خرقه بر   اندر حرم معني از کس نخرند دعوي

 هست او ز مکان برتر از کون و مکان تا کي  گر طالب دلداري از کون و مکان بگذر
  يك تا نشان و نام زين رو مي نشان و نام بي  ياري ةسوخت ور دلداري عاشق گر

 پس بارکش ار مردي اين بانگ و فغان تا کي  گفتي به اميد تو بارت بکشم از جان
 عمر ابدي يابد عمر گذران تا کي  عطار همي بيند کز بار غم عشقش

  
  عطار: كالم - )شش( عاشق رسوا: آواز
  دل خوردن خون ينا از خواهي مي چه  دل نكمس عشقت ويك در زهي
  دل دامن پرخون جان گرفته  جان دامن بر دل خون يدهكچ
  دل شيون در شدم من جان صد به  توست ةواندي دل هك روزي آن از

  دل گردن رب عاشقان خون هك  امروز شهر در نندك مي منادي
  دل ردنكرسوا به وشمك ميه  عشقت درد را ما ردك رسوا چو

  دل روزن از عشق دود برآمد  زد من جان در آتشي عشقت چو
  كه دل هم دام جان هم ارزن دل  زهي خال و زهي روي چو ماهت

  دل بردن تو بر است آسان هك  دار نگه را ما دل جانا نكم
  دل پيراهن شمك درمي خون به  خوبت روي هواي اندر گل چو
  دل رفتن وقت است كنزدي هك  شاد نك عطار دل جانا بيا

  
  موالنا: كالم - )هفت( آسمان عشق: تصنيف

  امشب من جستم برون ،چنبر از هك  امشب منچنان مستم چنان مستم 
  امشب من چنانستم چنانستم  نيايد خاطر در هك چيزي چنان
  امشب من پستم اين در گرصورت به  رفتم عشق آسمان با جان به

  امشب من بپيوستم مجنون در هك  من از خويش دست عقل اي بشوي
  برون رو کز تو وارستم من امشب  گرفتم گوش عقل و گفتم اي عقل

  که هر دو دست خود خستم من امشب  به دستم داد آن يوسف ترنجي

  بشکستم من امشب كوزهکه چندين   چنانم کرد آن ابريق پر مي
  و هستم من امشبامقامي کاندر   ايم ليک فرخدانم کج نمي

  ز مستي در بر او بستم من امشب  بيامد بر درم اقبال نازان
  دمي از پاي ننشستم من امشب  دويدمچو واگشت او پي او مي
  دگر خود را بنپرستم من امشب  چو نحن اقربم معلوم آمد

  که چون ماهي در اين شستم من امشب  الدين تبريزمبند آن زلف شمس
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  دلشدگان .۱۰
  

  علي حاتمي: كالم - )بيست و چهار | دو( گلچهره: آواز
  شد جدا چرا تو از سرا نغمه آن مپرس گلچهره
  شد رها جاك تو يب تو پروانه مپرس گلچهره
  را دلت مرنجان

  نك رها را غمت نك رها
  نگارا غم مخور غم مخور

  زن راتو خون من بلبل نغمهگلچهره بريز 
  

  فريدون مشيري: كالم - )نه( پيمانة عشق: تصنيف
  مپرس هك نابي باده امزده ؛ساقيا ؛ساقيا
  وك به وك خانه به خانه بردم سرخوش / تو مهربان چشم از امزده جامي
  جان عالم از روشنتر ،من گل به ريزد / جهان جان از ايجرعه ،چشمانش ز دم هر

  جانم جام به ريزد ،عشق پيمانه پيمانه ،او چشمان ساقي
  يارا ؛يارا ،را ما ندك شيدا ،گويد رمزي ،دارد حرفي
  ورشعله زان آتش ،دگر جامي ساقي

  ببر ما دست ز را ما ،نظر كي به ،نظر كي به
  

  مشيري فريدون ،علي حاتمي: كالم - )يازده( دلشدگان :تصنيف
  پناهيم شيرين خسرو دلشدگان ما

  خورشيدكالهيم مهرخ آن ةكشت ما
  نخواهيم عشق اي تو غير ،جهان دو از ما

  ما با جان تب و تاب ،ما با نهان شور صد
  ما با نجها غمهاي ،سامان بي سر اين در

  وي ياد با ،مي جام با ،ني و ساز با
  جان ةميكد در اندازيم دگر شوري

  غزلخوانيم مستان جمع
  سراندازيم مستان همه

  سرافرازيم سراندازيم
  دانيمن هنر اين خبر

  توانيممي هرچه كه
  براندازيم دلها از غم

  

  
  
  
  
  

  
  فريدون مشيري ،حافظ: كالم - )پانزده( لپاسبان د: آواز

  نگذارم او ةانديش جز پرده اين در تا  شب همه شب امهدلشد حرم پاسبان
  بيدارم ندك هك عنايت ز نسيمي وك  خواب در شد او افسانه به بخت ةديد

  ندك هشيارش و است مست نسترن بوي هك ترسم  نسترن زير خوابيده پيرهن الكي به ميار
  ندك بيدارش و است خواب تو پاي صداي ترسم  من يار حريم در پا نه ستهآه آفتاب اي
  

  فريدون مشيري: كالم -) شانزده( اميد عشق: تصنيف
  به كجاها برد اين اميد ما را

  نشد اين عاشق سرگشته صبور
  نشد اين مرغك پر بسته رها

  برد ما راه كجا ميب/ روم يارا به كجا مي
  نشود دل نفسي از تو جدا/ ره اين چاره ندانم به خدا 

  به هوايت همه جا در همه حال
  به اميدي بگشايم شب و روز پر و بال

  به كجاها برد باال/ غم عشقت دل ما را 
  

  حافظ: كالم -) هجده( كمان ابرو: آواز
  وجهان بس فتنه خواهد ديد از آن چشم و از آن ابر  ابروافشان ز دست آن كمانست خونا مرا چشمي

  نگارين گلشنش روي است و مشكين سايبان ابرو  غالم چشم آن تركم كه در خواب خوش مستي
  وكه باشد مه كه بنمايد ز طاق آسمان ابر  هاللي شد تنم زين غم كه با طغراي ابرويش

  هزاران گونه پيغام است و حاجب در ميان ابرو  ز آن چشم و جبين هر دمرقيبان غافل و ما را ا
  گردد چمان ابرو زارش هميكه بر طرف سمن  ستا گيران را جبينش طرفه گلزاريروان گوشه

  كه اين را اين چنين چشم است و آن را آن چنان ابرو  دگر حور و پري را كس نگويد با چنين حسني
  كه محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو  ترسم ف و ميبندي نقاب زل تو كافردل نمي

  وابربه تير غمزه صيدش كرد چشم آن كمان  اگر چه مرغ زيرك بود حافظ در هواداري

  گزيدهخلوت .۱۱
  

  )تفاوت ترتيب( حافظ: المك - )كي( بخت خفته :تصنيف
  درو هنگام و آمد خويش ةكشت از يادم  نو مه داس و ديدم فلك سبز مزرع
  مشو نوميد سابقه از همه اين با گفت  دميد خورشيد و بخسبيدي بخت اي گفتم
  پرتو صد رسد خورشيد به تو فروغ از  فلك به مسيحا چو مجرد و پاك روي گر

 دور خوبي گذران است نصيحت بشنو  وشچه گران دارد گگوشوار زر و لعل ار
 بيدقي راند که برد از مه و خورشيد گرو  حسن ةچشم بد دور ز خال تو که در عرص

  جو دو به پروين ةخوش ،جوي به مه خرمن  عشق كاندر عظمت اين مفروش گو آسمان
  كيخسرو كمر و ربود كاووس تاج  عيار يناك مكن شبگرد اختر بر تكيه

  پشمينه بينداز و برو ةحافظ اين خرق  ين خواهد سوختآتش زهد و ريا خرمن د
  

  )چهار(قطعة ضربي : ساز
  

  )تفاوت ترتيب( حافظ: كالم - )شش +پنج ( خلوت گزيده: آواز
  ستا حاجت چه صحرا به هست دوست كوي چون  ستا حاجت چه تماشا به را گزيدهخلوت
  ستا حاجت چه را ما كه بپرس دمي آخر  خدا با هست را تو كه حاجتي به جانا

 آخر سؤال کن که گدا را چه حاجت است  اي پادشاه حسن خدا را بسوختيم
  ستا حاجت چه تمنا كريم حضرت در  يستن الؤس زبان و حاجتيم ارباب
  ستا حاجت چه يغما به ستا تو آن از رخت چون  ماست خون قصد گرت نيست قصه محتاج
  ستا حاجت چه آنجا خود احتياج اظهار  دوست منير ضمير ستا نماجهان جام
  ستا حاجت چه اعدا به حاضرند احباب  نيست كار تو با مرا كه برو مدعي اي
  ستا حاجت چه دريا به داد دست چو گوهر  بردمي مالح منت بار كه شد آن

 داندت وظيفه تقاضا چه حاجت است مي  بخش ياراي عاشق گدا چو لب روح
 با مدعي نزاع و محاکا چه حاجت است  حافظ تو ختم کن که هنر خود عيان شود

  
  قزويني عارف: مكال - )هفت( اي امان: تصنيف

  امان اشتياقت از مردم  امان فراقت از امان اي
  امان ، امان ، امان ، امان  امان سراغت گيرم كه از

  شد خون پر او ديدار ز دل  شد مجنون بر چو ليلي چشم

  امان ،امان ،امان ،امان  شد بيرون دل راه از شد خون

  بستند ساغر به پيمان و عهد  مستند مي از عامي و عارف
  امان ،امان ،امان ،امان  بشكستند را توبه خم پاي
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  ايام ياد .۱۲

  
  )سه(چهارمضراب : ساز    )يك(درآمد شور پيش: ساز

  
  )تفاوت ترتيب( حافظ: كالم - )چهار( جان عشاق: آواز

  بود سوخته اي غمزده دل باز جاك تا  بود برافروخته رخساره و آمد مي دوش
  بود دوخته او قامت بر هك بود اي جامه  شهرآشوبي ةشيو و شيكعاشق رسم

  نظري با من دلسوخته بود كه نهانش  ديدم گفت كه زارت بكشم مي گرچه مي
  بود برافروخته ارك بدين چهره آتش و  دانست مي خود رخ سپند عشاق جان

  كه تلف كرد كه اندوخته بود ...ا ...ا  دل بسي خون به كف آورد ولي ديده بريخت
  بود برافروخته چهره از مشعلي اشپي در  دلسنگين آن و زد مي دين ره زلفش فرك
  بود بفروخته ناسره زر به يوسف هكآن  ردكن سود سيب هك دنيا به مفروش يار

  بود آموخته هك ز شناسيقلب اين يارب  حافظ بسوزان خرقه برو گفت خوش و گفت
  

  )تفاوت ترتيب( سعدي: كالم - )پنج( دوست موي ةسلسل :تصنيف
  ماجراست نيا زا فارغ ستين حلقه نيا در هكهر  بالست دام ةحلق دوست يمو ةسلسل
  چراست وان سبب چه نياك نه گفتار ةزهر  مندك در جان گردن بنديپا ةدلشد
  بهاست خون منش چو صد نظر كي او دنيد  غيدريب نظرش در غيت به بزنندم گر
  ماست جان از تر دوست دوست هك نباشد فيح  دوست وصل طلب در ما جان برود گر
  رواست من بر تو زجر رواست من بر تو مكح  قهر به يبگداز ور لطف به يبنواز گر

 گونه زردش دليل ناله زارش گواست  دعوي عشاق را شرع نخواهد بيان

 عقل گرفتار عشق صبر زبون هواست  مايه پرهيزگار قوت صبرست و عقل
 هر چه کند جور نيست ور تو بنالي جفاست  مالک ملک وجود حاکم رد و قبول

 کز قبل ما قبول وز طرف ما رضاست  ام زهر برافکن به جامتيغ برآر از ني
 وفاست عهد فرامش کند مدعي بي  هر که به جور رقيب يا به جفاي حبيب

 گو همه دشنام گو کز لب شيرين دعاست  يد نکوستآسعدي از اخالق دوست هر چه بر

  
  حافظ: كالم - )شش( چشم بيمار: آواز
  برچينم درد هزاران بيمارت چشم زك بيا  دينم در رخنه هزاران رديك سيه مژگان به
  بنشينم تو ياد بي هك دم آن مباد روزي مرا  ياد از برفت يارانت هك دل همنشين اي اال

  شيرينم جان از ملول نيرنگش و افسون ردك هك  فرياد شكفرهاد اين از بنياد بي و است پير جهان
  چينم عرق زان نسيمي شبگيري باد اي بيار  گل چون عرق غرق شدم دوري آتش بتا ز

  بينم مي عشق طفيل را عالم سلطاني هك  ساقي و شاهد فداي باقي و فاني جهان
  بگزينم دوست جاي به جان من اگر باد حرامم  اوست مكحا دوست گزيند غيري من جاي بر اگر

  دوشينم خواب خيال سر در ندك مي غوغا هك  برخيز ساقيا جاييك بلبل زد الخيرصباح
  بالينم شمع باشي تو دادن جان وقت در اگر  حورالعين قصر در روم بستر از هم رحلت شب

  تلقينم داد حافظ هك باشد غلط بي همانا  افتاد ثبت نامه اين در هك آرزومندي حديث
  

  معيري رهي:شعر - )تهف( ايام ياد :تصنيف
  داشتم آشياني گل و الله ميان در  داشتم فغاني گلشن در هك ايامي ياد
  داشتم رواني كاش روان سرو آن پاي  وارپروانه سوختممي طرب شمع آن گرد
  داشتم ترجماني حسرت كاش از را عشق  بود خاموش لب وهكش از ولي جان بر آتشم
  داشتم آستاني بر سر ركش از غبار چون  درگهي بوسكخا بودم شوق از كسرش چون

  داشتم آسماني پروين و ماه با زمين در  بود تازه بهاري نسرينم و سرو با خزان در
  داشتم جاني آرام تا آرام داشتم  من ورنه طاقت برده جانم ز عشقيبي درد
  تمداش همزباني تا مرا بودي هانغمه  خموش تنهايي ز باشد "رهي" طبعم بلبل

  
   باباطاهر+  دشتستاني فائض: كالم - )نه( زلف سياه: تصنيف

  ماهت دمانن عارض دايف  سياهت زلف خم قربونه ب
  سپاهت را گانژم خيل شاهي تو  غارت به را ضفائ دين ببردي

  هواي ديگري هم در سرم نيست  تو دوري از برم دل در برم نيست
  گر جز دلبرم نيستتمناي د  هر دو عالم زكبرم به جان دل

  سر رودمي يك سفر اين خدايا  دلبر پيش در دلم اينجا خودم
  دلبر روي ديگر بار بيند هك  ضفائ به سونآ سفر نك خدايا
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  نوش ةچشم .۱۳
  
  )شش(دران قطعة ضربي تار؛ جامه: ساز  )دو(چهارمضراب : ازس
  

  )تفاوت ترتيب( حافظ: كالم - )هفت + پنج+ سه ج  +الف  سه( چشمة نوش: آواز
  ستني هك نيست بصري بر درت كخا منت  نيست هك نيست نظري رويت پرتو از روشن
  ستني هك نيست سري هيچ در تو گيسوي سر  آري نظرانندصاحب تو روي ناظر
  ستني هك نيست دريپرده خود ةردك از خجل  عجب چه برآمد سرخ ار من غماز كاش
  ستني هك نيست ريكش نونكا عرق و آب غرق  نوش ةچشم اي تو شيرين لب حياي از
  نيست هك نيست رهگذري نظرم از يزخسيل  گردي نسيمش ز ننشيند دامن به تا
  نيست هك نيست سحري شنيدم و گفت صبا با  نزنند هرجا تو زلف سر شام از دم تا

  نيست هك نيست دگري ويتك سر از مندبهره  ني ور رنجم هب سرگشته طالع اين از من
  نيست هك نيست طريخ وي در هك راه اين از آه  شود روباه تو عشق ةبادي در شير

  نيست هك نيست خبري رندان مجلس رد ورنه  راز افتد برون پرده از هك نيست مصلحت
  نيست هك نيست دري كخا او منت صد زير  توست در كخا منت او بر هك چشمم آب
  نيست هك نيست اثري جا آن در ضعف از نه ور  هست هك هست نشان و نام قدري وجودم از

  نيست هك نيست هنري وجودت سراپاي در  است ناخشنود تو ز ظحاف هك تهكن اين از غير
  

  باباطاهر: كالم -  )ب سه( آواز

  بونمي سودش مركمي نصيحت  بونمي دشبهبو هك ديرم دلي
  بونمي دودشنهم مي آتش در  بادبره دهم، نش ميمي ادشب به

  يار تئي روزگارانم بنفشه  ريا تئي انمروزگارآالله 
  يار تئي روزگارانم اميد  اي بيناران هفتهكجو بنفشه

  

  قديمي: كالم - )چهار( ميخانه: تصنيف

  خانه برد هك را ما ،ديوانه و مستم من  پيمانه سه دو خوردم ،ميخانه در رفتم
  پردازد تو به عشقم سازد، جوان هك مي زان  بريز و برخيز تميز، با شوخ عزيز، دلبر
  نيك وهك عقب از روم فرهاد همچو  نيك پرويز خسرو بر عشوه اگر تو
  رويانيپري شاه مگر، تو  ورويانيكن ماه مگر، تو
  

  حافظ: كالم - )هشت( داغ دل: تصنيف
  ايمباده جام نفسهم و عشق همراز  ايمداده دست از دل مست سرخوشان ما
  ايمنهاده جانان ابروي به خود كار تا  اندكشيده مالمت كمان بسي ما بر

 ايم ما آن شقايقيم که با داغ زاده  اي اي گل تو دوش داغ صبوحي کشيده
 ايم هگو باده صاف کن که به عذر ايستاد  ما گر ملول شد ةپير مغان ز توب

 ايم دهيم و ز راه اوفتاده کانصاف مي  رود مددي اي دليل راه کار از تو مي
  ايمنهاده خونين دل بر كه بين داغ اين  كار ميان در قدح و مبين مي الله چون

 ايم نقش غلط مبين که همان لوح ساده  گفتي که حافظ اين همه رنگ و خيال چيست

  
  عشاق جان .۱۵

  }منتشر شده است گنبد مينابه همراه آلبوم ششم، و  trackتا آواز، اين آلبوم هاي شركت دلCDدر {
  )يك(درآمد بيات اصفهان پيش: ساز

  
  )تفاوت ترتيب( حافظ: كالم -  )چهار +سه ( سعادت هماي :آواز

  افتد ما مقام بر گذري را تو اگر  افتد ما دام به سعادت اوج هماي
  افتد ما جام به عكسي تو روي ز اگر  كاله نشاط از براندازم وارحباب
  افتد ما بام به نوري پرتو كه بود  كند طلوع افق از مراد ماه كه شبي
  افتد ما سالم مجال التفات كي  نيست در اين خاكبوس ره چو را ملوك

  افتد ما كام به زاللش ز ايقطره كه  بستممي خيال شد لبت فداي جان چو
  افتد ما دام به فراوان شكار اين كز  مساز وسيله جان كه گفتا تو زلف خيال

  افتد ما مشام در جان گلشن نسيم  حافظ زند دم كه هردم تو كوي خاك ز
  افتد ما نام به دولت ةقرع كه بود  فالي بزن روم در اين از نااميدي به

  
  باباطاهر: كالم -  )پنج( :آواز

  داري ته پنهانم و پيدا همه  داري ته جانم و دل نگارينا
  داري تو درمانم كه دونم همين  ديرم كه از درد اين كه دونمنمي

  

  حافظ: كالم -) هفت(آتش نهفته : آواز
 حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت

  }گوآلبوم ساز قصه. ك. براي ادامه ر{
  

  حافظ: كالم - )شش( جان عشاق: تصنيف
  بود سوخته ايغمزده دل باز جاك تا  بود برافروخته رخساره و مدآمي دوش
  بود دوخته او قامت بر هك بود ايجامه  شهرآشوبي ةشيو و شيك عاشق رسم
  بود برافروخته ارك بدين چهره آتش و  دانستمي خود رخ سپند عشاق جان
  بود دلسوخته من با نظري نهانش هك  ديدممي شمكب زارت هك گفتمي گرچه

  بود برافروخته چهره از مشعلي شاپي در  دلسنگين آن و زدمي دين ره زلفش فرك
 که تلف کرد که اندوخته بود ...ا ...ا  دل بسي خون به کف آورد ولي ديده بريخت

 که يوسف به زر ناسره بفروخته بودآن  يار مفروش به دنيا که بسي سود نکرد
  شناسي ز که آموخته بودلبرب اين قيا  گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ

  

  )تفاوت ترتيب( حافظ: كالم -  )هشت( تصنيف
  غريبان ينكمس ردندكن درمان  طبيبان با غم گفتم هك چندان

  عندليبان از بادش شرم گو  ستا بادي دست در دم هر هك گل آن
  حبيبان روي محبان چشم  بيند باز تا ده امان يارب
  نصيبانبي از باشيم چند تا  وصلت خوان بر آخر منعم اي

  يارب مبادا كام رقيبان  درج محبت بر مهر خود نيست
  طبيبان از درد نهفتن نتوان  گفتيم يار با پنهان درد ما

  اديبان پند شنيديمي گر  گيتي شيداي نگشتي حافظ
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  مثنويهمايون .۱۶
  

  عراقي: كالم - )سه الف +دو (سوداي خيال: آواز
  بگشايي ما فروبسته ارك از گره  بازآيي درم ز خرامان هك آيا بود

  تنهايي از شدم خيالي هك نك گذري  دلتنگي از آمدم جان به هك نك نظري
  نايي مي چرا تو كاين آمدم جان به من  تو آيي جان به چو مبياي هك بودي گفته
  سودايي شدم تو زلف سر چون عاقبت  خيال به پختم تو زلف سر سوداي هك بس

  بينايي مرا چشم تويي هك بينم هك به  عجب نيست اين و بينم مي تو به عالم همه
  ييگنجا من دل در نونك نيست را تو جز  گنجيد مي من دل در دگري گر ينا از پيش
  ننمايي سك به روي خود تو هك ترعجب وين  نايد مي سيك هيچ نظرم اندر تو جز

  فرمايي وفا وعده آن هك است آن وقت  روزي عراقي امك بدهم لب از گفتي
  

  عراقي: كالم - )سه ب(دل آرزومند : آواز
  يباييكش ينا از بيش مرا و صبر نمانده  تنهايي ز آمدم جان به تو بي هك بيا
  بينايي نيست توبي مرا چشم هك بيا  حيات برگ نيست تو بي مرا جان هك بيا
  بينايي ديده دو ندارد تو بي هك بيا  يابد نمي راحتي دلم تو بي هك بيا
  تنهايي به اي ردهك خو تو هك غم چه را تو  غمت ز شود زبر و زير همه جهان اگر

  پيدايي هك بس ز عالم همه از نهاني  حال همه در ستا تو روي هم تو روي حجاب
  تماشايي ةديد مگر جلوه گاه به  يابد نمي در هيچ را تو حسن عروس

  تماشايي دل ينكمس من بر بسوخت  ردمك ها ناله تو ويك سر بر هك بس ز
  بنمايي جمال خود اگر نماند يكي  مرده عالمي عشق از تو، روي نديده

  شيدايي ز تو روي بر فشاند روان  اندازي سر تا برانداز پرده چهره ز
  آيي برون اي بيچاره دل پرسش به  نفسي ار باشد چه نشيني چه درپرده به

  ببخشايي برو آيد رحمتت هك مگر  دليستهكش ةخست دل به نيك نظر
  بگشايي نقاب يك تا هك بسته اميد  است آرزومند بيچاره عراقي دل

  
  عراقي: كالم - )چهار( سرامحنت: آواز
  جايي نيست را خوشدلي وي در هك  سرايي محنت دل چه دارم دلي
  رباييدل نيابد عالم در هك  نباشد غمگين چرا ينكمس دل
  تايي رشته دارد وهك تاب چه  نبود رنجور چون مهجور تن

  آشنايي نگيرد مي ستمد هك  نباشم؟ خونابه غرق چگونه
  جانفزايي نبود چو جان اهدكب  نبيند دلداري چو دل بميرد
  وفايي بوي دلبران باغ ز  نيابم چون آسا بلبل بنالم
  رهنمايي را رهي بينم نمي  خونخوار وادي در باز فتادم

  دلگشايي اتمن جز را جان نه  بنديپاي تحير در را دل نه
  درايي آواز نشنيد سك هك  هااروانك شد فرو وادي ينا در
  خونبهايي سك خواستن نيارد  بريزد خون صد نفس هر ره ينا در
  توتيايي چشمش بهر بيابد  ره زينك دارد مي چشم من دل

  سراييراحت در بگشايد هك  همت است بسته در نيز روانم
  مرحبايي آيد جانش گوش به  در زينك دارد مي گوش هم تنم
  فنايي از بعد بقا دريابد هك  عراقي ينكمس ندك مي تمنا

  
  عراقي: كالم - )شش +پنج ( دلدارم تو باشي: آواز
  باشي تو يارم و مونس و نديم  باشي تو دلدارم هك باشد خوش چه
  باشي تو بيمارم جان شفاي  سازي تو درمان را درد پر دل

 خوارم تو باشيلحظه غماگر يک   ز شادي در همه عالم نگنجم
 بيا، تا مونس غارم تو باشي  ندارم مونسي در غار گيتي

 شود آسان، چو در کارم تو باشي  چه سخت دشوار است کارماگر

  باشي تو نگهدارم چون نترسم  گردند خصم جهانم جمله اگر
  باشي تو گلزارم هكآن بوي به  سحرگاه در بلبل چو نالم همي
  باشي تو رخسارم و زلف زان رضغ  روييماه روي وصف گويد چو
  باشي تو آنم گفت جمله مرادم  نگويم ور گويم تو نام اگر
باشي تو دلدارم هك خواهممي هك  عراقي چون بندد تو در دل آن از

  
  اشانيكفيض : كالم - )هفت( نظر مستانه: آواز
  عاقبت رديك ديوانه را عقل  بتعاق رديك مستانه نظر كي
  عاقبت رديك بيگانه خودم از  مرا رديك آشنا خود غم با
  عاقبت رديك ويرانه در جاي  نهان رديك خود گنج من دل در

  عاقبت رديك پروانه چاره  من جان رويت شمع در سوختي
  عاقبت رديك دردانه را قطره  قبول رديك مرا كاش ةقطر
  عاقبت رديك نهااشك من جان  سير موجودات لك اندر رديك

  عاقبت رديك ويرانهخانمان  را خلق، پريشان رديك را زلف
  عاقبت رديك شانه دلها به مو  ساختي دلها جاي را مو به مو
  عاقبت رديك افسانه را فيض  مرا نديكاف خلق دهان در
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  مينا گنبد .۱۷
  }به همراه آلبوم جان عشاق منتشر شده استچهارم، و  trackتا ، اين آلبوم آوازهاي شركت دلCDدر {

  )يك( مقدمه: ساز
  

  حافظ: كالم - )سه + دو( غم عشق: آواز
  ردك چه وفادار يار با و دلبر بشد چون  ردك چه دگربار عشق غم هك دل اي ديدي

  ردك چه هشيار مردم با هك مست آن از آه  انگيخت بازي چه هك جادو نرگس آن از آه
  ردك چه ارك اين در هك بين شفقت بي طالع  يار مهري بي ز يافت شفق رنگ من كاش

  ردك چه افگاردل مجنون خرمن با هك وه  سحر بدرخشيد ليلي منزل از برقي
  ردك چه اسرار ةپرد در هك معلوم نيست  غيب ةنگارند هك ده ام مي جام ساقيا

  ردك چه پرگار گردش در هك ندانست سك  مينايي ةداير اين زد پرنقش هكآن
  ردك چه يار با هك ببينيد ديرينه يار  سوخت و زد حافظ دل در غم آتش عشق ركف
  

  حافظ: كالم - )چهار( گنبد مينا: تصنيف
  نمكف دريا به خويش دل ارك اين اندر و  نمكف صحرا به صبر و نمك دريا ديده
  نمكف حوا و آدم گنه اندر تشآك  يآه برآرم اركگنه تنگ دل از
  نمكف آنجا مگر را خود هك جهد نمك يم  آنجاست دلدار هك آنجاست يخوشدل ةماي

  نمكف پا در سودازده سر زلفت چو تا  الهكخورشيد مه يا قبا بند بگشا
  نمكف جوزا شكتر مرك دربند عقده  سرمست تا بده باده كفل تير ام خورده
  نمكف مينا گنبد اين در چنگ غلغل  افشانم روان تخت اين بر جام ةجرع
  نمكف فردا به امروز عشرت اچر من  خطا و است سهو چو ايام بر يهكت حافظا

  
  آذر جواد: كالم - )پنج( گوساز قصه: تصنيف

  ها پيمانه در ردهك خون ،سبو ينا از يم يجا او، مست چشم دور تا
  }گوآلبوم ساز قصه. ك. براي ادامه ر{
  

  )تفاوت ترتيب( حافظ: كالم - )هفت( پيام نسيم: آواز
  يآيد نسيم باد نوروزز كوي يار مي 

  }آلبوم بهاريه. ك. براي ادامه ر{
  

  داند عشق .۱۸
  

  حافظ: كالم - )چهار +سه  +دو ( عشق داند: آواز
  دانند ايشان دگر نمودم هك چنينم من  حيرانند خبران بي ما نظربازي در

  سرگردانند دايره اين در هك داند عشق  ولي وجودند پرگار نقطه عاقالن
  گردانند مي ينهآ همين خورشيد و ماه  نيست تنها من ةديد او رخ گاهجلوه
  خداوندانند قوم اين و بنده همه ما  خدا بست دهنانشيرين لب با ما عهد

  نستانند گرو به پشمين خرقه اگر آه  داريم مطرب و مي هواي و مفلسانيم
  حيرانند نظرانصاحب آينه آن در هك  نرسد اعمي ةشبپر به خورشيد وصل
  هجرانند مستحق چنين عشقبازان  دروغ الف زهي يار از گله و عشق الف
  نتوانند سك همه مستي و مستوري نه ور  ارك بياموزد تو سياه چشم مگرم
  افشانند نثار به هستي گوهر جان و عقل  باد تو بوي برد ارواح نزهتگه به گر

  خوانند قرآن هك قوم آن از بگريزد ديو  شد چه فهم ندكن حافظ رندي ار زاهد
  نستانند گرو به صوفي خرقه اين زا بعد  مغبچگان ما ةانديش از آگه شوند گر
  

  !)نظامي؟(+  طاهر بابا: كالم - )پنج( آواز

  نرويد ماتم گل جز باغم به  نرويد غم جز خاطرم شتك به
  نرويد هم نااميدي گياه  مو حاصلبي دل صحراي به

  سنگ بن در چوبي ردهآوسيل چو  دلتنگ و زارمجنون  هافتاد دشت به
  هسارك دامان در بود نمايان  شرربار آه آتش از شب به

  ردك پرم و بال بي وقت هواي  ردك پرورمبيابون عشقت غم
  ردك سرم بر يكخا طرفه صبوري  صبوري نك صبوري گفتي وم به

  ستما دل گرفتار منعم نكم  ستما لماي گر دلبري روي به
  استم قافل اين اماندهو مو هك  رانمي آهسته ساربون را خدا

  پايت جاي چشمم دو هر ميون  تيسرا چشمم ةاسك عزيزا
  پايت به مژگونم خار نشينه  باز نهي پا غافل هك ترسم او از

  نيست سرم در هم ديگري هواي  نيست برم در دل برم از دوري تو
  نيست دلبرم جز دگر تمناي  عالم دو هر زك دلبرم جان به

  
  عارف قزويني: كالم - )شش( بهار دلكش: تصنيف

  نباشد ما ركف به دمي دلبر هك آن از  نباشد جا به دل و رسيد شكدل بهار
  نباشد روا حزين من با ينك و جنگ هك  نك آشتي و بيا صنم اي بهار اين در

  نباشد وفا را جبينان مه را نازنينان  گفتمي خندهه ب گل درخت بر بلبل صبحدم
  نشستي چرا من رقيب با من عزيز  بستي عهد تو حزين دل اين با كه اگر

  خستي ينهك از من عزيز را دلم چرا
  ستيكش بر هك عهدي نك تازه  نخشب مه اي شب، كي وفا از برم در بيا
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  )۱پيغام اهل راز ( دل راز .۱۹
  

  )الف سايه. ه( ابتهاج هوشنگامير: كالم - )پنج +دو ( چشم انتظار: آواز
  درسي تو رخ بي هك بهاري نشاطبي چه  نبيد به شدك دل نه گل، از گشايدم لب نه

  دميد بنفشه اين تو زلف سوگواري به  فتكش هك اي الله ستا ما دل داغ نشان
  بيد ةگري جويبار، ةآين در ببين  چمن شاهدان نگونسار زلف ياد به
  يدكچ انتظار چشم از دل خون هك بس ز  شد خواهد زار الله رهت كخا هك بيا
  دچي خواهد بوسه هك غمگين ساقي چشم ز  ساغرهاست به دل خون همه هك ما دور به

  ناليد كفل بر ناهيد تو جور دست ز  فرياد بي روزگار اين در هك من جاي چه
  نديد دود غير بيداد آتش ز سك هك  نيست روشنايي چشم متوا اغچر ينا از

  سپيد صبح سياه شام پي در هست هك  هنوز خريم مي عشوه دل به و عمر گذشت
  اميد پناه در بود دلي هك زمان آن شد  امان اميد ها فتنه اين در سايه راسته ك

  يدبخش عاشقان آه بر و ردكم نشد  سرد دم ينا زك بين خواجه ةآين صفاي
  

  عارف قزويني: كالم -) سه(راز دل : تصنيف
  سيل خون به دامان روانه كردم، ستين چو از ديده برگرفتمآ  ها ز دست زمانه كردمشكوه، گريه را به مستي بهانه كردم

  گريه تا سحرگه من عاشقانه كردم، و از پي سحر نداردشام ما چ  مرده بهتر زان كاو هنر ندارد، ناله دروغين اثر ندارد
  گنج غم بر دل خزانه كردم، فتنه بهتر يكچند خفته ماند  گفتنش چو نتوان گفت نگفته ماند، راز دل همان به نهفته ماند
  شيانه كردمآكدم تا به شاخ گل ي، دست ما ز دامان گل جدا كرد  مال كرديرينه برهاي دكينه، ا كردهباغبان چه گويم به ما چه

  
  )الف سايه. ه(اميرهوشنگ ابتهاج : كالم -) شش( انگيزغم بهار: آواز

  زيشد هر خاربن چون دشنه خون ر که  زيک بالخاخ نيبهارا بنگر ا
  کاافتاده بر خ ياکه هر سو کشته  کاغمن يصحرا نيبهارا بنگر ا

  گون گشتكه از خون جوانان الله  ين كوه و در و دشتبهارا بنگر ا
  كن لگ غرقزار كشتگان را م  افشان كن ز گلبنبهارا دامن

  
  قزويني عارف: كالم -  )هفت( از خون جوانان: تصنيف
  شد زغن و زاغ از يته يبهار دربار  شد چمن گشت و گل فصل و يم هنگام

  شد وطن بهر قفس مرغ من چو دلتنگ  شد ختن كرش ير خطه رمك ابر از
  خچر يا يرداركبد چه چرخ، يا يرفتار جك چه
  چرخ يا يدار آيين نه ،يدار دين نه، چرخ يا يدار ينك سر
  خميده سرو قدشان سرو ماتم از  دميده الله وطن جوانان خون از
  دريده جامه غمشان در من چو نيز گل  خزيده غصه ينا از بلبل گل ةساي در

  رانيا زر و ميس همه سرقت به بردند  رانيوز خرابند و النيكو خوابند
  رانيام ز رانيفق داد بستان اربي  رانيو ةخان كي به نگذارند را ما

  نك سر به هست وطن كخا از گرت  يشتم  نك زبر و ريز نيزم يرو همه كاش از
  نك سپر نهيس عدو ريت جلو اندر  نك بتر اميا شهياند و نك رتيغ
  است مرد نه مرگ از ندك سكهرآن شهياند  است درد سر از من ةنال عدو دست از

  است نبرد وقت نونك هست اگرت يمرد  است نرد يباز چون نه اقعش يجانباز
  ستا هنداد اميخ چو دست س،ك به جام جز  ستا هنداد اميا بر هيكت ازل ز عارف
  ستا هنداد نام كي به ننگ يزندگ صد  ستا هنداد رامدال زلف سر به جز دل
  

  

  )۲پيغام اهل راز ( دل انتظار .۲۰
  

 سنايي: كالم -  )كي( ملكا: تصنيف
  ياهنماير توام هك ره همان به جز نروم  يخداي و يكپا تو هك گويم تو ركذ اكمل

  يسزاي توحيد به هك گويم تو توحيد همه  پويم تو فضل از همه جويم تو درگاه همه
 احد بي زن و جفتي ملک کامروايي  تو زن و جفت نداري تو خور و خفت نداري
 تو جليل الجبروتي تو نصير االمرايي  نه نيازت به والدت نه به فرزندت حاجت

  يثناي سزاوار تو يفضل ةنمايند تو  يرحيم تو ،يريمك تو ،يعظيم تو ،ييمكح تو
  يخطاي و عيب از يبر ياميد و بيم از يبر  ينياز و درد از يبر يگداز و رنج از يبر

 بري از صورت و رنگي بري از عيب و خطايي  بري از خوردن و خفتن بري از شرک و شبيهي

  يياين وهم در تو هك جستن تو شبه نتوان  يگنجن فهم در تو هك گفتن تو وصف نتوان 
  يفزاي نه ياهكب نه يبگرد نه يبجنب نه  يباش تو و خلق نبود يبود تو و خلق اين نبد
  يسخاي و يجود همه يسرور و ينور همه  ييقين و يعلم همه يجالل و يعز همه
  يفزاي تو يمك همه ياهكب تو يبيش همه  يبپوش تو يعيب همه يبدان تو يغيب همه
  يسزاي تو را آن مر هك يگوي تو كالمل لمن  ضد له ليس صمد مثلهك ليس احد
 يرهاي يرو بودش دوزخ آتش از مگر  گويد تو توحيد همه يسناي دندان و لب

  
  حافظ: كالم -  )چهار +سه ( بلبل ناالن: آواز

  داشت زار هايناله خوش نوا و برگ آن واندر  داشت منقار در خوشرنگ گلي برگ بلبلي
  داشت ارك اين بر معشوق ةجلو را ما گفت  چيست فرياد و ناله اين وصل عين در گفتمش

  داشت عار گدايي از بود امرانك پادشاهي  اعتراض جاي نيست ما با ننشست اگر يار
  داشت برخوردار بخت اننازنين زك آن خرم  دوست حسن با ما ناز و نياز گيردنمي در
  داشت پرگار گردش در عجب نقش همه اينك  نيمك افشان جان اشنق آن كلك بر تا خيز
  داشت خمار ةخان رهن خرقه صنعان شيخ  نكم بدنامي ركف عشقي راه مريد گر

  داشت زنار ةحلق در كمل تسبيح ركذ  سير اطواردر  هك خوش درنقلشيرين آن وقت
 شتاالنهار داجنات تجري تحتها ةشيو  چشم حافظ زير بام قصر آن حوري سرشت

  
  قزويني عارف: كالم - )پنج( انتظار دل: تصنيف

  دل اختيار - خدا - من دست و نيست  دل قرار شد -  جانم -  رها فمك از
  دل انتظار ز - خدا -  سپيد شد ديده  نگشت بر و رفت - جانم - جاك هر به دل

  دل انتحار - خدا -  اين از دلم خوش  من چشم ود از - جانم - بريخت دل خون
  دل بار زير - خدا - مرك نمك خم  گرا ابلهم -  جانم - ضرر اين از بعد

 
  )تفاوت ترتيب( حافظ: كالم - )هشت( حكايت دل: آواز

  ...آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند
  }گوساز قصهآلبوم . ك.رادامه براي {
  

  فرامرز پايور - ) نه(رنگ افشاري : ساز
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  دل رسواي .۲۱
  

  )سه(گاه چهارمضراب سه: ساز  )يك(دمه مق: ساز
  

  سعدي: كالم -  )چهار( شب فراق: آواز
  خيال ز الجرم نخفتيم فراق شب  وصال روز ركش نگفتيم هك آن جزاي
  جمال به نظر از گردد ينم ريس دهيد هك  جمال امزم نيا دئقا يا نفس كي بدار
  شمال نسيم مگر رساند هك ما پيام  دلسنگين اهل فراموش گوش به دگر
  قتال غمزه ريشمش به دوست هك چنان  ندكن يم قتال دشمن يهند غيت به

  حالل خلق خون و ردندكب حرام نظر  نديگو يم حرام را نظر هك يجماعت
  غزال مندك در ستا مرد فتادن عجب  نبود عجب اوفتد مندك به اگر غزال

  زالل آب قدر دارند باديه راه به  معني اين ينندا فراتي نارك بر تو
  محال است تصوري بگوئيم، دوست كتر هك  است اين ما نانكنصيحت مراد اگر
  وصال اميد همچنان نرود بدر سر هك  نرود سرم تا هك دادم تو پايكخا به

  حال صورت نوشته خونين ةديد آب به  آريم بانز بر هك حاجت چه عشق حديث
  مالل گونههيچ به نيارد دوست ركذ هك  است باقي همچنان و شيديمك دراز سخن

  بنال ،ستا خوش بيچارگان ةنال كولي  سعدي شود نمي ميسر ارك ناله به

  
  معيري رهي: كالم - )پنج( رسواي دل: تصنيف

  بودم افسانه مستي، و عشق در ،بودم مستانه باده از سرخوش / تو ويك سرگشته تو، روي ديوانه ،بودم ديوانه ازل، روز از من
  من پود و تار تو، موي تار / من عود و چنگ شد تو از ناالن
  تو آغوش بهار ،رخسارا گل ،را ما دهد مستي / تو نوش چشمه ز ،نوشم ساغر ،مدهوشم باده بي
  دل رسواي من تو، رسواي دل، ؛دل سوداي از گل، همچون سوزم / تري نوشين باده زك ،ببري دل غم ،نگري ما به چو

  مرا اميدي صبح ،غمم شام در هك آ باز / مرا ديدي هك روزي ،مرا شيديك ،خون و كخا به گرچه
 
  عطار نيشابوري: كالم - )هفت( بي پا و سر: آواز
  دانمنمي خوشتر اين از عالم همه در شادي هك  دانمنمي ديگر غمي عشقت خوردن غم بجز
  دانمنمي رد عشقت به گفتن من و ما نكولي  آيم نفرو من و ما به آيم برون عشقت از گر
  دانمنمي رس از پاي هك گشتم سر و پا بي چنان  سر تا آمدم پاي از تو عشق ره اندرك بس ز
  دانمنمي ديگر رهي ماندم فرو عاجز نونك  تو بوي به رفتم فرو دانستم هك راهي هر به

  دانمنمي دلبر از دل م،ردك نظر بسياري هك  دلبر در گشت گم چنانبود همدردم،  اوك دلي
  دانم نون از غايت مستي مي از ساغر نميك  ردن توانستمكبه هشياري مي از ساغر جدا 

  دانم رندان بت از بتگر نمي ةن خمخانيا در  نونكدانستم و ا ر از بت باز ميبه مسجد بتگ
  دانم آور نمي نامي دو نامدرين درياي بي  ه دانستمكدريا همه نامي  كچو شد محرم ز ي

  دانم ي رهبر نميكي رهرو يكي راه و يكي  ه از مستيكدانم سه چون دانم  ي را چون نميكي
  دانم متر نميك كمن اين درياي پر شور از نم  ردد اندر ويسار اوفتد گم گكاندر نمكسي ك

  دانم اخگر نمي بجز ز برق عشق آن دلبر  رو بود و اين ساعتدل عطار انگشتي سيه
  

  بر شيداكاعلي: كالم - )هشت( تار زلف: تصنيف
   دل همه اين و زلف كي بجويم، جاك را دل  منزل گرفته دلها زلفت، تار به بس از

  محفلم شمع بيا شيرينم، بيا حبيبم، بيا  نمانم تو بي من جانم، آرام روانم، سرو
  برچين مرا كاش برچين  من مستي شور من هستي اي آه
  

  شيدا بركاعلي: كالم - )نه( غم دل: تصنيف
  من نمكمي هاناله شب و روز صنم اي تو عشق غم از

  من نمكمي پا به قيامت صد زمان هر قامتت و قد وز
  من نمكمي سيه را خود روز - اي جانم  - زنممي تو زلف بر دست  

   يار دلربا بردمي دل تو چشم، غمت از من آه رسد مي كفل به گر
  ببين نزارم حال ،نشين شيدا من با

   يار وفابي ،نكم ارمك به نهفت نكم بد ناي از بيش  

  حبيبم -  نباشد مگر شما شهر در مهرباني و وفا آيين
  شم و آيم چند بينوا وصلت ز ،شم و آيم چند تا تو ويك سر

  شمو  آيم چند خدا از نترسي ،تو دندي براي ويتك سر  
  من نمكمي تو جور بر صبر

  من نمكمي سيه را خود روز
  من نمكمي تبه را خود عمر  

  
  

  
اكبر شيداعلي+ جامي +  باباطاهر: كالم -  )يازده+  ده( دل شيدا: تصنيف

  هواي ديگري اندر سرم نيست  تو دوري از برم دل برم نيست
  تمناي دگر جز دلبرم نيست  به جان دلبرم كز هر دو عالم

  مآرام جانم، سرو روانم، من بي تو نمان
  دردت به جانم، بيا اي مه جبين ،بيا اي نازنين

  شيشه مي در شب يلدا شكست  از غم عشقت، دل شيدا شكست
  خار مغيالن همه در پا شكست  از بس كه زدم ريگ بيابان به كف
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  پنجگاهراست .۲۲
  

  )شش(چهارمضراب : ساز    )دو(طعة ضربي راست ق: ساز
  

  )تفاوت ترتيب( حافظ: كالم -  )هفت +پنج  + سه( چاه زنخدان: آواز
  زد عالم همه به آتش و شد پيدا عشق  زد دم تجلي ز حسنت پرتو ازل در
  زد آدم بر و غيرت اين از شد آتش عين  نداشت عشق كمل ديد رخش ردك ايلوهج

  زد خم اندر خم زلف آن حلقة در دست  داشت تو زنخدان چاه هوس علوي جان
  زد غم بر هم هك بود ما غمديدة دل  زدند عشق بر همه قسمت قرعة ديگران
  زد حرمنام سينة بر و آمد غيب دست  راز تماشاگه به آيد هك خواست مدعي

  برق غيرت بدرخشيد و جهان بر هم زد  خواست كز آن شعله چراغ افروزدعقل مي

 که قلم بر سر اسباب دل خرم زد  حافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت

  زد توان بيان گوي معاني شد جمع چون  است مراد ةمجموع رندي و شباب و عشق

  خفت اهمخو برون عافيت بستر وز  خفت خواهم خون ميان غمت ز امشب
  خفت خواهم چون تو بي هك نگرد در تا  بفرست را خود خيال نيكن باور

   
  بر شيداكاعلي: كالم - )هشت( چين بت :تصنيف

  جبين اي صنمرخ و زهرهالله   اي مه من اي بت چين اي صنم
  شته يقين اي صنمس گكبر همه  تا به تو دادم دل و دين اي صنم

  وز تو صبوري نتوانم ديگر  من ز تو دوري نتوانم ديگر

  ه رخت را بديدكرفته ز خود تا   ز خود دل بريد ه تو را ديدكهر
  س شنيدكه همهكهمچو بگفتم   تير غمت چون به دل من رسيد

  وز تو صبوري نتوانم ديگر  من ز تو دوري نتوانم ديگر

  مسيحاي من امروزچون تويي   اي نفس قدس تو احياي من
  واي به حال دل شيداي من  نيكحالت جمعي تو پريشان 

  وز تو صبوري نتوانم ديگر  من ز تو دوري نتوانم ديگر

  نظامي گنجوي: كالم -) نه الف(آواز 
  يارب به خدائي خدائيت

  وانگه به كمال كبريائيت  
  بر جاياز عمر من آنچه هست 

  بستان و به عمر ليلي افزاي  
  پروردة عشق شد سرشتم

  بي عشق مباد سرنوشتم  
  

  حافظ: كالم -) ده(چاه زنخدان : تصنيف
  

  
  عطار نيشابوري: كالم -) نه ب( صالي عشق: آواز
  ده اهل دل را در عشق صالي  ن آب و گل راكدم رها كدال ي

  بياموز جانان از عشق رموز  برافروز جان شمع عشق نور ز
  خوان آشفتگان بر عشق زبور  خوان گانسرگشت آيت داوود چو

  دل و جان در هواي عاشقان باز  حديث عشق، ورد عاشقان ساز
  سوز گري و خوش همي چو شمعي مي  چو عود از عشق بر آتش همي سوز

  اي بر جان خود ريز از آنجا جرعه  شراب عشق در جام خرد ريز
  به داغ عشق، خود را نيل درکش  چو عشق آمد خرد را ميل درکش

  تش ضرورتآنسازد آب با   خرد آب است و عشق، آتش به صورت
  وليکن عشق، سيمرغ نهاني است  خرد، گنجشک دام ناتمامي است

  اکسير حيات است وليکن عشق،  خرد، نقد سراي کائنات است
  ميان عشق و دل مويي است مقدار  ز دل تا عشق راهي نيست دشوار
  نماند عقل را از هيچ سو راه  چو آيد لشکر عشق از کمينگاه

  دو گيتي حضرت جاويد عشق است  خورشيد عشق است ةدو عالم ساي

  
  وصل شب .۲۳

  
  )سه(چهارمضراب ماهور : ساز    )يك(درآمد پيش: ساز

  
  حافظ: كالم -  )پنج + چهار( آرزومندي حديث: آواز

  خداوندي الطاف به شو واثق هك آمد بخطا  آرزومندي حديث گفتممي باد سحربا
  آرزومندي شرح است تقرير حد وراي  باز گويد عشق سر هك نبود زبان آن را قلم

  پيوندي دلدار با هك رومي روش و راه بدين  است مقصود گنج ليدك شب آه و صبح دعاي
  فرزندي مهر شد جاك آخر پرس باز را پدر  مغرور سلطنت ردتك هك مصري يوسف اي اال
  بنديمي چه همت او در پرسيمي چه او مهر ز  نيست جبلت در ترحم را رعنا پير انجه

  نديكاف نااهل بر هك همت ساية آن دريغ  يك تا استخوان حرص و عاليقدر تو چون همايي
  خرسندي و درويشي به گردان منعمم خدايا  است خرسند درويش با است سودي اگر بازار اين در
  

  الشعراي بهاركمل: كالم - )شش( شب وصل: تصنيف
 به شمع رويت پروانه شدم  به شب وصلت بيگانه شدم

  ز غم عشق تو شد صبر و ثباتم  به مه روي تو من حيران و ماتم
  به حال من نگر جانا زار و نزارم

  ين به برمرسواي توام چشم ترم بنش  شيداي توام تاج سرم بيا به سرم
  عاشقم كردي جانا دلم را بردي

  به ماه عارضت حل كن مشكلم  به زلف سركجت گم شده دلم
  

  سعدي: كالم -  )ده + هشت( منتهاي عشق: آواز
  شود چون عشق از من ارك منتهاي تا  شود خون انديشه از دل برم در لحظه هر
  شود رهنمون معرفتش و عقل راه زك  نصيحتي گويم هك نيست رقرا بر دل
  شود برون دل از هك نيست حديث آن عشق  درآيدم در از هك نيست حريف نآ يار
  شود فزون مالمت به عاشقي درد اينك  زينهار دوست اي مالمتم از شكدر دم

  شود بيستون مثل به محتشم وهك ور  نيست گزير شيرين لب از فرهادوارم
  شود نونك يغما بهعقل  سراي رخت  گشت خرابعنت ت سنگ به دل ديوار
  شود جنون سعدي سر در عشق هك ترسم  عقل رسم برانداخت تو عارض دور چون
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  علي اكبر شيدا: كالم - )نه( شمع شب تار: تصنيف
  دالنصاحب بت دلبران ميان شاهي هم يا ماهي شنيدم
  نپايي هك ترسم شوي، تارم شب شمع / جدايي روز در شوي غمخوارم هك گفتم
  آزردي دلم خوردي، غمم نه و بردي دلم نه

  شدمكمي مويت لان غس آن / شدمكمي رويت ناديدن
  

  )دوازده(رنگ شهرآشوب : ساز
  

  كغالمرضا رييس موزي: كالم - )يازده( ز دست محبوب: تصنيف
  نمك جيحون ديده رويش هجر از  نمك چون ندانم محبوب، دست ز

  است لكمش رويش ديدن  است محفل شمع چو يارم
  است مايل خالش و خط بر  است گل در پا رام سرو
  نك ما ز تو آخر يادي  نك جفا تو مترك من دلدار من يار

  مو به مو سخنها گفتم رو، به رو نشستم او با ماهرو، آن در رفتم
  نك ما ز تو آخر يادي  نك جفا تو مترك من دلدار من يار

 
  هستي معماي .۲۴

  
  )سه(چهارمضراب شور : ساز

  
  حافظ: كالم -  )چهار( غم عشق: آواز
  هردم شودمي زيادت ميلم و بينمميرا  تو  دردم نيكمي زيادت هردم و بينيمي مرا
  دردم مگر دانينمي وشيكنمي درمانم به  داري سر چه دانميمن پرسينمي سامانم به
  گردم رهت كخا تا پرس بازم و آر گذاري  بگريزي و كخا بر مرا اريبگذ هك اين است راه نه

  گردم تدامن دگره ب گردي روان مكخا بر هك  هم دم آن و خواب در بجز دامن از دستت ندارم
  برآوردم گويينمي برآوردي من از دمار  يك تا دميمي دم دمم عشقت غم از رفت فرو

 خوردم ديدم و جامي هاللي باز مي خت مير  جستم شبي دل را به تاريکي ز زلفت باز مي
 نهادم بر لبت لب را و جان و دل فدا کردم  کشيدم در برت ناگاه و شد در تاب گيسويت

 سردمبينم چه باک از خصم دم چو گرمي از تو مي  ده باش با حافظ برو گو خصم جان مي تو خوش مي
  

  شوريده شيرازي/ باباطاهر : كالم - )پنج( شوشتري پرنده :فتصني
  خرابم حال اين از خواهيمي چه / ربابم تار بود زلفونت دو
  خوابم به آيي شونيمه هر چرا / نداري ياري سر مو با هك تو

  ديدم حاال بودم نديده تريكناز زگل شوشتري پرنده
  دستم ز بردي لد هك بنشين بيا / مستم تو عشق از من مستم اگر
  

  شوريده شيرازي: كالم -) هشت(نگار من : تصنيف
  لي ز كار مندهرچه بري ببر، مبر سنگ  هرچه كني بكن، مكن ترك من اي نگار من

  اختيار من ةهرچه كني بكن، مكن خان  الفت مرا ةهرچه بري ببر، مبر رشت
  هرچه زني بزن، مزن طعنه به روزگار من  مرو راه خالف دوستي هرچه روي برو،

  

  )تفاوت ترتيب( حافظ: كالم - )هفت( معماي هستي: آواز
  نيست راهكا هيچ جاي گويد هرچه ما حق در  نيست آگاه ما حال از ظاهرپرست دزاه

 در صراط مستقيم اي دل کسي گمراه نيست  خير اوستچه پيش سالک آيد در طريقت هر
 شطرنج رندان را مجال شاه نيست ةعرص  تا چه بازي رخ نمايد بيدقي خواهيم راند

  نيست گاه و هست گاه زاهد و شيخ لطف ورنه  است دائم لطفش هك خراباتم پير بندة
  نيست تاهوك سك باالي بر تو تشريف نه ور  ماست اندامبي ناساز قامت از هست هرچه
  نيست آه مجال و هست نهان زخم همه اينك  است متكح قادر چه وين يارب استغناست چه اين

  نيست آگاه جهان در دانا هيچ معما زين  نقش بسيار سادة بلند سقف اين چيست
 نيست ...لـکاندر اين طغرا نشان حسبه   داند حساب صاحب ديوان ما گويي نمي
 کبر و ناز و حاجب و دربان بدين درگاه نيست  گو بگو چه خواهدهرکه خواهد گو بيا و هر
 خودفروشان را به کوي ميفروشان راه نيست  رنگان بودبر در ميخانه رفتن کار يک

 بند مال و جاه نيست کش اندرعاشق دردي  ستا حافظ ار بر صدر ننشيند ز عالي مشربي
  

  )تفاوت ترتيب( حافظ: كالم - )يازده( م ياريچش: آواز
  پنداشتيممي آنچه بود غلط خود  داشتيم ياري چشم ياران ز ما
  اشتيمك تخمي و رفتيم حاليا  دهد بر يك دوستي درخت تا

  داشتيم ماجراها تو با ورنه  نبود درويشي آئين گفتگو
  بگماشتيم او بر همت دم ما  دلفروز شد خود نه حسنت گلبن
  انگاشتيم صلح و ندانستيم ما  داشت جنگ فريب شمتچ شيوة

  نگذاشتيم فرو حرمت جانب  ردكن سك ايتكش و رفت هاتهكن
  نگماشتيم سيك بر محصل ما  حافظا دل ما به دادي خود گفت

  
  )ده(قطعه ضربي دشتي : ساز

  
  

  )دو تك بيت از دو غزل متفاوت( ظحاف: كالم -  )دوازده( تصنيف
  نگيرم دستت زني گر تيغم به

  - بنما ما به را رويت باال، بلند سرو اي ،من ماه -
  پذيرم منت زني تيرم وگر  

  - را ستتكش من نبينم را، مستت چشم بنازم -
  منوشان زهرم ايهداد نوشم چو  مستور منشين ايردهك مستم چو
  

  قديمي: كالم -  )سيزده( دل تنگ من: تصنيف
  من تنگ دلهاي هاي،  هاي، هاي

  من ننگ شدهپيش دوست،  دوست، پيش
  من لنگ پايره كجاست،  جاست،ك ره
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  چهره هب چهره .۲۵
  

  )پنج(رنگ نوا : ساز  )يك(قطعه نستاري : ساز
  

  )تفاوت ترتيب( حافظ: كالم -  )شش + چهار + سه( آتش نهفته: آواز
  توان گرفتآري به اتفاق جهان مي  حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت
  شكر خدا كه سر دلش در زبان گرفت  افشاي راز خلوتيان خواست كرد شمع

  از غيرت صبا نفسش در دهان گرفت  خواست گل كه در زند از رنگ و بوي دوستمي
  طه عاقبتم در ميان گرفتدوران چو نق  شدمآسوده بر كنار چو پرگار مي

  ها كه دامن آخرزمان گرفتزين فتنه  فشانخواهم شدن به كوي مغان آستين
  اي است كه در آسمان گرفتخورشيد شعله  من است ةزين آتش نهفته كه در سين

  از غم سبك برآمد و رطل گران گرفت  مي خور كه هركه آخر كار جهان بديد
  ز عكس عارض ساقي در آن گرفت كآتش  ساغر مي خرمنم بسوختشوق آنروز 

  كآنكس كه پخته شد مي چون ارغوان گرفت  اندبر برگ گل به خون شقايق نوشته
  صوفي به جام مي زد و از غم كران گرفت  فرصت نگر كه چو فتنه در عالم اوفتاد

  حاسد چگونه نكته تواند بر آن گرفت  چكدحافظ چو آب لطف ز نظم تو مي

  
  )العينقره( تاج قزوينيزرين: كالم - ) هفت( چهره به چهره: تصنيف

  مو به مو تهكن به تهكن را تو غم دهم شرح  رو به رو چهره به چهره نظر افتدم تو به گر
  بگو گو تازه به تازه را نوايخوش مطرب  سبو سبو بده باده وفا از باقي ساقي

  وك به وك وچهك به وچهك در به در خانه به خانه  امفتاده صبا همچو رخت نديد پي در
  جو به جو چشمه به چشمه يم به يم دجله به دجله  امديده دو از دل خون تو فراق از رودمي

  
  سعدي: كالم -  )هشت( تصنيف

  درياب ،روزگار خفته اي  خواب بردنمي شب همه را ما
  آب رودمي وفهك به حله وز  ندبمرد تشنگان هاديب در

 اين بود وفاي عهد اصحاب؟  اي سخت كمان سست پيمان
 بي روي تو خوابگاه سنجاب  ست به زير پهلوانما خار

 چون روي مجاوران به محراب  عاشقان به رويت ةاي ديد

 كتاب پيرانه سر آمدم به  من تن به قضاي عشق دادم
 در حلق چنان رود كه جالب  زهر از كف دست نازنينان

 دردش نكند جفاي بواب  كوي خوبرويان ةديوان
  الّا به فراق روي احباب  سعدي نتوان به هيچ كشتن

 
  ويرك وت،كس شب، .۲۶

  
  )يازده(شرنگ : ساز  )چهار(شب كوير : ساز    )دو(كوير : ساز  )يك(سكوت شب : ساز

  
  باباطاهر: كالم - )سه( آواز

  ساييسرمه چشمون سرمه بي هك  تو  دلربايي باال نازنده هك تو
  چرايي سرگردون هك گويي مو به  قفايي در گيسو دو ينكمش هك تو

  نبيني پرآذر آه شرار  نبيني تر چشم تو تا بميرم
  نبيني ستركخا رنگ وم از هك  بسوزم عشقت آتش از چنان

  جويد هك از تاوان ردهكخود گنه  گويد هك با دارد هك دردي دلم
  بمويد خوشخوش بدم بخت بر هك  موافق همدردي نيست دريغا

  - برويد گورم سر از خار مگر  ردهكن فراموشم وصلت گل -

  

  بي گونتيره روزم هك روزمسيه  بي واژگون بختم هك بختمسيه
  بي خون غرق يارم هك دل دست ز  محبت ويك شكمحنت شدم

  جاييك سامان و سربي آن بماند  جاييك جان اي سوختم عشقت ز
  جاييك جان، از برون نه جان در نه  چيزي چه جان از غير نه و جاني نه

  
  علي معلم: كالم - )هفت +شش ( بارون: تصنيفآواز و 
  ببار مجنون چو ليلي بهر يار، زلف چون تيره يشبها در / ببار خون نك گريه مدل با ،ببار بارون اي ببار
  مزار بي عاشقاي داغ به - ديار اين عاشقاي ياد به يار، سرخ لباي سرخي به / ببار هامون و دشت و وهك بر ببار، خون شو خون دال
  تار شبهاي به دادن و ماه روزگار، اين از بيدا و داد / يار زلف بنوا دلم با بهار، ابر اي ببار
  

  )تفاوت ترتيب( عطار نيشابوري: كالم - )ده( دل بريان: آواز
  من پيمان و توبه ستكش هم در تو زلف  من بريان دل بر نهاد داغي تو لعل
  من بريان دل بر چيست هك داني تو هكزان  ساز تو هم دل ةچار خون بيچاره دل شد
  من جان اي و دل اي تويي من دل و جان  دل و جان از شد سير من جان و دل تو بي

 گريان من ةچون نگرد در رخت ديد  چون گهر اشک من راه نظر چست بست
 بر رخ زردم فشاند اشک درافشان من  هر در عشقت که دل داشت نهان از جهان

  من هجران وادي انرك ندارد هكزان  شد دست از من ارك دست نگيريم تو گر
  من بيابان راه رسد پايان به هك بو  را درمانده دل تا لطف ز نك نظري هم

 تا که برآيد ز تو حاجت دو جهان من  هست دل عاشقت منتظر يک نظر
 زانکه دل سنگ سوخت از دل سوزان من  دار خويش ةتو دل عطار را سوخت

  
  )سايه. الف. ه(هوشنگ ابتهاج امير: كالم - )دوازده( اي عاشقان: تصنيف

 نيدك گلگون هارخساره هالهال چون دل خون زو  نيدك پرخون هاپيمانه عاشقان اي عاشقان اي
  نيدك بيرون خود ز را شب نو خورشيد بردمد تا  حصار اين از جهيد بيرون سوار آتش يكي آمد

 محزون كنيد ةاحزان چرا اين نال ةدر كلب  ز چاه غم بيرون كشيداآن يوسف چون ماه را 
   فتانه را بر خويشتن مفتون كنيد ةآن فتن  رو نهيداي در پيش آن مهاز چشم ما آيينه

  نيدك پرخون هاپيمانه ينك بزم شاهدان اي  رودمي ما دل خون سبو در خم از هك چندين
  نيدك چون خيزانصبح اي عجب خواب اين تعبير  لب به لب را مه و خورشيد شبنيمه ابخو به ديدم
  نيدك مجنون گردن بر ايحلقه ليلي زلف از  ندكبش زندان و زنجير ندك طغيان چون ديوانه

 مه را افزون كنيديمن دل بر آتش مي نهم، اين ه  نوري براي دوستان، دودي به چشم دوستان
  اين تخت را ويران كنيد، اين تاج را وارون كنيد  ن، تا كي رود سيالب خون؟تخت و تاج سرنگو نزي
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  جان آرام .۲۷
  

  )يك(درآمد افشاري پيش: ساز
  

  عارف قزويني: كالم -) سه(جان آرام : تصنيف
  جويم چه ز نخوردي، غمم غمم غمم  گويم هك به بردي، ور دلم، دلم دلم
  جانم بطن در ،نمانم تو بي جانم، آرام روانم، سرو
  مويش انقالب از زندميبر  هم به عالم  رويش نقاب رخ از ندكاف رب من يار گر
  

  )تفاوت ترتيب( سعدي: كالم - )هفت + پنج( در خيال: آواز
  نمايي تشنگان به هك روشن آب خيال چو  جدايي جراحت ردك ترخراب خبرت

 چه از اين به ارمغاني که تو خويشتن بيابي  تو چه ارمغاني آري که به دوستان فرستي
  جاييك متندان و خيالي در روز و شب  سپردي غم دسته ب و ببردي دل و بشدي

  جفايي اليق تو نه نكولي نم،ك جفا هك  توانمنمي من نه و رديكب خود جفاي تو
  ييپادشا هك نيكب خواهي هك ستم آن هر تو  زيردستان نندكن تحمل اگر نندك چه

 وفايي نه عجب که خوبرويان بکنند بي  گرفتم دل خويش را بگفتم چو تو دوست مي
  پارسايي مفروشما  با و فقيه اي برو  تنصيح بشنوم هك يار اي گذشتم آن از من

  آشنايي هك ببر تو شناسمنمي دگري  گفتم صبح نسيم به دارم تو با هك سخني
  بيازمايي نظري سعدي چو اگر نيكب  خوبان جمال نمكن ملأت ايگفته هك تو
  برگشايي دوست به هك باشد لطيف چنان نه  گشودنبر بهشت به بامدادان چشم در

  
  محمدرضا شجريان -) شش(چهارمضراب عراق : ساز

  
  عارف قزويني: كالم - )هشت( دين و عقل آفت :تصنيف

  ببينم وي جز هك طاقت نه  نشينم وي با هك قدرت نه
  الوا وسر را،آدل اي  دينم و عقل آفت است هشد

  گرفته جا جنون نم سر در  گرفته باال چه عشقم ارك
  گرفته يغما به دل خانه  گرفته جاكي عشقت عقل جاي

  ايمان دزد دين، رهزن  جان فتنه تن، آفت
  اي نگارا ارا،كآش  پنهان نيزه چشمت، كتر

  خويش بد بخت از خندم  خويش دل سوز از سوزم
  بيش و مك بينم خواهمش  بدانديش دست از گريم

  گرفته تماشا راه گريه
  

  )نه ب(دران چهارمضراب جامه: ساز
  

  سعدي: كالم - )ده( آموز غمدست: آواز
  رديك ستم وبكلگد هجرانش پاي زير به  رديك غم آموزدست هك را دل آن سرگشته نكم
  رديك هم و ردك نخواهم گفتي عاشقان بر جفا  راندي هم و راند نخواهم گفتي بيدالن بر لمق

  رديك رمك ...ا كجزا خشنودم، و خواندي سگم  گفتي وكن ...ا كعفا خرسندم، و گفتي بدم
 وردي مگر سهوالقلم کرديآست اين که ا چه حرف  اللسان بودتست اين که فرمودي مگر سبقا چه لطف
  رديك مقد در مرخوا هك نك من سر بر افشانگل  ديدم جفا ديدم تا هكتر اولي نم با عنايت
  رديك غم بار زير هك تحملها چندين از پس  دل اي رسي در شادي به روزي اگر دان غنيمت
  رديك صبحدم چراغ چون ضعيفش و كتاري هك  آمد روز هنگام مگر را سعدي غمهاي شب

  
  اكبر شيداعلي: كالم - )يازده( لقامه: تصنيف
  باوفا باصفا، ادا،خوش، لقامه آن هك دوش

  دست از دلم و دين برده، رم آمد و بنشستباز 
  زندمي برد،مي شد،كمي، خود سوي مرا باز
  پيوست ابرويش، مست چشم دو با
  

  
  زان رخ همچو آذر زد، بر زداندر دلم  آتشم

  نمتو جان  سرهيك، همه خرمنم سوخت
  بد مكن -اي صنم  - كشتة عشقت منم

  حد مكنبيش از اين ظلم بي
  

  قديمي: كالم -) دوازده(تند تند : تصنيف
  آبله گون شد دو چشم من ز ثريا  دوش كه آن گرد، گرد گنبد مينا

  از در مجلس درآمد آن بت رعنا  وسنتند و غضبناك، سخت و سركش و ت
  موي سياهش، پسر عم شب يلدا  روي سپيدش، برابر مه گردون

  مدعيانش طمع برند كه حلوا  گر كه ننشيندالعبت شيرين، ترش 

  قزويني عارف: كالم - )سيزده( انتظار دل: تصنيف
  دل اختيار - خدا - من دست و نيست  دل رارق شد -  جانم -  رها فمك از
  دل انتظار ز - خدا -  سپيد شد ديده  نگشت بر و رفت - جانم - جاك هر به دل

  دل انتحار - خدا -  اين از دلم خوش  من چشم دو از - جانم - بريخت دل خون
  دل بار زير - خدا - مرك نمك خم  گرابلهم ا -  جانم - ضرر اين از بعد
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  وفا آهنگ .۳۰
  

  استاد هرمزي -) يك(درآمد پيش: ساز
  

  الشعراي بهاركمل: كالم -) سه(شب وصل : تصنيف
 نه شدمبه شمع رويت پروا  به شب وصلت بيگانه شدم

  ز غم عشق تو شد صبر و ثباتم  به مه روي تو من حيران و ماتم
  به حال من نگر جانا زار و نزارم

  رسواي توام چشم ترم بنشين به برم  شيداي توام تاج سرم بيا به سرم
  عاشقم كردي جانا دلم را بردي

  به ماه عارضت حل كن مشكلم  به زلف سركجت گم شده دلم
  

  )تفاوت ترتيب( سعدي: كالم -  )پنج+  چهار( بادية سودا: آواز
  نياميزد عقل با دارم من هك طبع اين و  بپرهيزد عشق زك بايد سيك هشيار

  ريزد يكي پاي در باشد جهان دو هر گر  ليلي ةآراست دارد دلي هك سكآن
  نپرهيزد ديوانه ردبا الب تير ور  نيانديشد شوريده آيد عقاب سيل گر
  برانگيزد شور صد شيرينت لب عشق  سودا ةبادي در تنها منم نه آخر

  برخيزد هك فتنه بس بنشيني تو هك جايي  بستم در همه راه پيوستم تو به دل تا
  بستيزد هك هرچند باشد زبون مايهبي  وصلت از برخورم تا سازم فن چه بخت بي

  بگريزد تو زجر زك آن نداند تو قدر  راني اگرم است عقل خواني اگرم است فضل
  آويزد تدامن در بگرداني روي ور  هرگز ندكن وتهك رويت از نظر سعدي

  
  كغالمرضا رييس موزي: كالم -) هفت( ز دست محبوب: تصنيف

  منك جيحون ديده رويش هجر از  نمك چون ندانم محبوب، دست ز
  است لكمش رويش ديدن  است محفل شمع چو يارم
  است مايل خالش و خط بر  است گل در پا رام سرو

  نك ما ز تو آخر يادي  نك جفا تو مترك من دلدار من يار
  مو به مو سخنها گفتم رو، به رو نشستم او با ماهرو، آن در رفتم

  
  حافظ: كالم - )نه(خال نقش : آواز

  نرود خبربي بخوانند هك درش هر به  نرود نظر پي از مدام هك دلي خوشا
 ولي چگونه مگس از پي شکر نرود  طمع در آن لب شيرين نکردنم اولي

  نرود نظر از هرگز توام خال نقش هك  مشوي كاش به امغمديده ديده سواد
 ي سر زلف توام به سر نرودچرا که ب  ز من چو باد صبا بوي خود دريغ مدار

  نرود هنر بدين پيشت زهيچ كار  هك  هرجايي و گردهرزه چنين مباش دال
  نرود قدر بدين شريعت آبروي هك  مست من در نگاه حقارت چشم به نكم

 که دست در کمرش جز به سيم و زر نرود  من گدا هوس سروقامتي دارم
  نرود سر به دل دود مقلم چون چگونه  بينمنمي سيك خود از ترنامهسياه
  نرود بدر خاطرت از من عهد وفاي  دگري عالمي اخالق ارمكم زك تو

 چو باشه در پي هر صيد مختصر نرود  به تاج هدهدم از ره مبر که باز سفيد
  نرود در به سخن مجلس ز هكآن شرط به  ده حافظ بدست اول و باده بيار

  
  قديمي: كالم - )ده( وفا آهنگ :تصنيف

  آخر يك به تا جفا جانا دلشدگان با
  نك خدا بهر جفا كتر وفا آهنگ

  نديدم وفا جفايش، بجز / شيدمك هاچه يارم، دست ز
  نهاني غم بپرسد، من ز / زماني امهك همزماني، نه

  
  سعدي: كالم - )دوازده( گوي عاشقتمالم: آواز
  گل از پا و پا از خار و برآوردي خارم از گل  دلسنگين اندامسيم محبوب بازآمدي گرم
  محمل دامن نكبراف خرگاهي خورشيد آن از  خواهيمي روز شب اينگر  سحرگاهي باد ايا

  يش مستعجلهزارش صيد پيش آيد به خون خو  كشم شايد گر او سرپنجه بگشايد كه عاشق مي
  لسبگ دامنش از دست هك من آستين بگيرند  من دين و عقل خالف من همنشين گروهي
  ساحل بر خفته نداند دريا در غرقه حال هك  دانا مردم گويد چه را عاشق گويمالمت

  قاتل ةپنج و آيد كه دست نه قتلم خوش همي  به خونم گر بيااليد دو دست نازنين شايد
  شتر جايي بخواباند كه ليلي را بود منزل  نون صبر نتوانداگر عاقل بود داند كه مج

  عاقل اي شو عاشق برو بايد آسودگي گرت  بفرسايد را مردم هك زايد هاانديشه عقل ز
  حاصل گويد زهي سوداي بي بهل تا عقل مي  جويد پويد طريق وصل مي مرا تا پاي مي
  وآخرت غافل ز دنيااگر با دوست بنشيني   چيني و ها بيني خالف رومي عجايب نقش

  لجان برون آيد نشيند الجرم بر د از كه هرچ  در اين معني سخن بايد كه جز سعدي نيارايد
  

  الشعراي بهاركمل: كالم - )سيزده( ز من نگارم: تصنيف
  ندارد نظر ،زارم حال به  ندارد خبر ،نگارم من ز

  ندارد خبر ،من از من دل  خود دل از من، ندارم خبر
  ندارد پر هك ،مرغ پرد جاك  نيست دلبرش هك ،دل رود جاك

  ندارد جگر خون غير هك  عشق اين از فغان عشق، اين از امان

  ندارد سحر ما، شب مگر  تباهي همه سياهي، همه
  ندارد اثر زاري، و آه هك  مضطر، مثال ديگر بهار

  ندارد عالج دگروطن   جز انتظار و جز استقامت
  ندارد كه تيغ دو سر يكس  هر دو سر بر سرش بكوبد ز
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  باران بوي .۳۱
  

  )يك(مقدمه چهارگاه : ساز
  

  فريدون مشيري: كالم - )شش +پنج + چهار + ه س+ دو ( زندة عشق: آواز

  بسرايم سرودي عشق از و بنشينم  دالويز صبح اين ةشاخ بر هك بگذار
  بيايم تو بسوي و امك اين از رگيرمپ  بالكسب مرغان چو شوق صد به آنگاه

  ناز همه مهر، همه ،باز ندك آغوش  برف پر ةقل آن از دور آن از خورشيد
  پرواز سر دارد آمده برون النه از  من چون هك است يبال و پر طاليي سيمرغ

  است سرور و است سرود هك آنجا به پرواز  است اميد و است نشاط هك آنجا به پرواز
  است بلور جام در هك است شرابي روياي  صبح روشني در تو سراپاي هك آنجا

  است ناز گل برگ چو خورشيد ةبوس از  خواب در تو گلگون ةگون سحر هك آنجا
  است باز تو تماناي و تماشا به چشمم  شبگرد اختر هر روزن از من هك نجاآ

  نپويم هك نتوانم را خود دل راه  است عشق به زنده دلم خورشيد چو نيز من
  اويم همه من من، همه او نگرممي چون  خورشيد يجادوي ةآيين در صبح هر

  است او از گرمتر دلي نيز من ةسين در  است وجود بازار گرمي و روشني او
  دوست طلب اندر دوممي سر به نيز من  است ننهاده بالين به آسوده سر كي او

  فراريم به پا شب خاموشي و خلوت از  بهاري كطربنا صبح اين در دو هر ما
  بهاريم تماشاي محو جان ةديد با  طبيعت مهر از پر آغوش در دو هر ما

  صفاييم و يمسرور و نوريم عاشق ما  مالليم نيزار به افتاده آتش ما
  بياييم تو سوي به و بگشاييم بالي  خورشيد و من غزلخوان و سرمست هك بگذار

  
  مشيري فريدون: كالم - )هفت( باران بوي :تصنيف
  كخا بوي سبزه، بوي باران، بوي
  كپا خورده،باران شسته، هايشاخه
  سپيد ابر و آبي آسمان
  بيد سبز برگهاي

  باد رقص نرگس، عظر

  شاد پرستوهاي شوق نغمه
  مست بوترهايك گرم خلوت

  بهار كاين رسدمي كنرم نرم 
  روزگار حال به خوش
  هادشت و هاچشمه حال به خوش

  هاسبزه و هادانه حال به خوش
  بازنيمه هايغنچه حال به خوش
  ناز به خنددمي هك كميخ دختر حال به خوش
  شراب از لبريز جام لحا به خوش
  آفتاب حال به خوش

  نسيم با نرقصي گل چون اگر تو از دريغ اي
  آفتاب نسازد مستم اگر من از دريغ اي
  بهار از نگيريم اميك اگر ما از دريغ اي
  سنگ به را غم شيشه وبيكن گر

  رنگ هفتاد شودمي رنگش هفت
  

  )نه(چهارمضراب افشاري : ساز    )هشت(قدمه افشاري م: ساز
  

  موالنا: كالم - )سيزده +دوازده + يازده +  ده(ترك مبتال : آواز
  نك تالمب شبگرد خراب من كتر  نك رها مرا تنها بالين به بنه سر رو

  نك جفا برو خواهي ببخشا بيا خواهي  تنها روز به تا شب سودا موج و مائيم
  نك بال ره كتر سالمت، ره بگزين  نيافتي بال در هم تو تا گريز من از

  نك آسيا جاي صد ما ةديد آب بر  خزيده غم نجك در يدهد آب و مائيم
  نك خونبها تدبير نگويد سشك شدكب  خارا چو دلي داغ را ما است شيكخيره
  نك وفا نك صبر تو عاشق زردروي اي  نباشد وفا واجب خوبرويان شاه بر

  نك دوا را درد اينك گويم چگونه من پس  نباشد دوا را انك مردن غير است دردي
 با دست اشارتم کرد که عزم سوي ما کن  در خواب دوش پيري در کوي عشق ديدم
 ن زمرد هي دفع اژدها کناز برق اي  گر اژدهاست بر ره عشقي است چون زمرد
 تاريخ بوعلي گو تنبيه بوالعال کن  بس کن که بيخودم من ور تو هنرفزايي

  
موالنا: كالم -  )چهارده( وصل و هجران: آواز
  نكم ناالن را عشق سرخوشان  نكم هجران را وصل اين خدا اي
  نكم مستان اين و بستان اين قصد  ارد سرسبز و تازه را جان باغ

  نكم سرگردان و ينكمس را خلق  مزن دل برگ و شاخ بر خزان چون
  نكم پران را مرغ نكشم شاخ  است تو مرغ آشيانك درختي بر

  نكم حيران ةپروان اين قصد  مزن هم بر را خويش جمع شمع

 خواهد دل ايشان مکن نچ ميآ  چه دزدان خصم روز روشنندگر
 کعبه اوميد را ويران مکن  ين حلقه است و بساقبال ا ةکعب

 توست آخر اي سلطان مکن ةخيم  هم مزن اين طناب خيمه را بر
  نكم آن نكولي نك خواهي هرچه  تلختر هجران ز عالم در نيست 

  
  حافظ شيرازي/  )ترتيبتفاوت ( فروغي بسطامي: كالم - )پانزده( زنني :)آواز(+  تصنيف

  زن عالم دو به آتش دادي يكي به دل چون  نز هم بر همه از چشم بينيحق عارف گر
  زن خم پر گيسوي بر را تمنا دست هم  بگشا وكن روي بر را تماشا چشم هم
  زنمعظم  دار بر را أناالحق داد هم  گو تاكي شاهد با را وحدت ةتكن هم

 غم زنيب ةغش را با ساد يب ةهم باد  نيبن يرا در جام بلور يساق ةهم جلو
 م زنيمر يسيحرف از لب جان بخشش با ع  عمران گو يذکر از رخ رخشانش با موس

 محرم زن يرا با صوف يصاف يرطل م  ن را با عاشق صادق گويحال دل خون
 اد لب جم زنيبا  يچون جام به چنگ آر  زيبر خاک سکندر ر يچون آب بقا دار

 زمزم زن ةبر چشم يبه قدح کرد يچون م  نيا خانه خدا بنشب يچون گرد حرم گشت
 ن، کمتر ز دعا دم زنيا برچياسباب ر  نيبگز يبا صنمين زيقدح بنش يدر پا
  زن رستم پنجه در روزي زني پنجه ور  ده سليمان تخت بر وقتي دهي يهكت گر
  زن مرهم بهصد طعنه  خوردي او از زخمي ور  نك درمان به خنده صد بردي او از دردي گر

  زن خرم دل با ني مستاني مطرب چون  خور خندان لب با مي رنداني ساقي چون
 ا کوس سعادت را بر عرش مکرم زني  طان نهيشقاوت را بر تارک ش يا پاي

 ا برق گناهت را بر خرمن آدم زني  ا کحل ثوابت را در چشم مالئک کشي
 جهنم زن يا مالک دوزخ شو، درهاي  نيچ يبهشت يا خازن جنت شو، گلهاي
 ماتم زن ةا حلقيکن،  يا ساز عروسي  ا شويدن ةا خواجيعقبا شو،  ةا بندي

 که نفس کم زن يعني، ين معنيدم درکش از ا  ار مگو با مايبس يزاهد سخن تقو
 پر نم زن ةديانگشت قبولت را بر د  گر دامن پاکت را آلوده به خون خواهد

 ز هم آه دمادم زنير ياپيهم اشک پ  يوسته طمع دارياو را پ يگر همدم
 نه رشته به گوهر کش نه سکه به درهم زن  ش مجرد شويدرو ياگر خواه يسلطان

 نه تاج به تارک نه، نه دست به خاتم زن  چون خاتم کارت را بر دست اجل دادند
 ا ضربت محکم زنيکن  يا مرهم زخمي  دنيرا مجروح توان د يتا چند فروغ

  جاستك زدايتغم خوش نواي  جاستك نوايت جاييك مغني
  دارپرده درون از گفت چه تا ببين  بيار نقشي پرده آن از مغني
  آوري رقص به چنگي ناهيد هك  خنياگري آواز شكبر چنان
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  مهر پيوند .۳۲
  

  سعدي: كالم - )جپن + سه( پيوند مهر: آواز
  پاسبانان چشم بر باشد دراز شب اينك  جانان نارك بر سر ندارد خبر خفته
  اردانانك به افتد لكمش ارهايك اينك  بگريم غمش در گر بخندي من عقل بر

  دلستانان به ردنك نصيحت اين بايدمي  دارد سود چه گفتن مالمت را دلداده
  خوانانخداي دست نگيرد منتدا تا  خوشرو خوبروي اي برگير پاي ز دامن
  آنان جفاي من بر بيايد تا بگذار  شناسمنمي خود در اينان مهر كتر من

  شبانان شب روزي گردد روز هك داند  ننالد شبتيره از عاشق روانروشن

  مهربانان پيوند نگسالند شمشير  بدارم دامنت از دست من هك نكم باور
  باغبانان خوي با بسازد گل اقمشت  رقيبم شدكمي ور نگيرم بر تو از چشم
  ساربانان دست در اشتر زمام همچون  ردمك عشق تسليم را خود اختيار من

 اين دست شوق بر سر وان آستين فشانان  شکرفروش مصري حال مگس چه داند
  ردهانانكش گرد نگردي مگس چون تا  سعدي زنند سر بر آستينت هك شايد

  
  سعدي: كالم - )هفت( ساربان اي :تصنيف

  رودمي دلستانم با داشتم خود با هك دل وآن  رودمي جانم رامآك ران، آهسته ساربان، اي
  روداو در استخوانم مي از ه نيشي دوركگويي   درمانده و رنجور از او جور از اوهام ممن مانده

  روده خون بر آستانم ميكماند پنهان نمي  دروننم ريش كگفتم به نيرنگ و فسون پنهان 
  رودمي روانم گويي روان سرو آن عشق زك  اروانك با نكم تندي ساربان يا بدار محمل

  رودمي نشانم دل زك نشان من از مپرس ديگر  چشان تنهايي زهر من شانكدامن رودمي او
 رود دخانم ميچون مجمري پرآتشم کز سر   برگشت يار سرکشم بگذاشت عيش ناخوشم

 رود در سينه دارم ياد او يا بر زبانم مي  بنياد او با آن همه بيداد او وين عهد بي
 رود شوب و فرياد از زمين بر آسمانم ميآک  بازآي و بر چشمم نشين اي دلستان نازنين

 رود روم کز کف عنانم مي وين ره نه قاصد مي  نشنوم نغنوم و اندرز کس مي شب تا سحر مي
 رود وين نيز نتوانم که دل با کاروانم مي  يم تا ابل چون خر فروماند به گلگفتم بگر

 رود گرچه نباشد کار من هم کار از آنم مي  صبر از وصال يار من برگشتن از دلدار من
 رود من خود به چشم خويشتن ديدم که جانم مي  در رفتن جان از بدن گويند هر نوعي سخن

 رود رم جفا کار از فغانم ميآطاقت نمي  وفا ي بيسعدي فغان از دست ما اليق نبود ا
  

  )تفاوت ترتيب( سعدي: كالم - )هشت( تمناي دوست: آواز
  جايي نرود خاطر منظوري تو هك را ما  صحرايي به رفتند تماشايي به سكهر
  پروايي تو ز دارد خود وجود هب اوك هر  داردنمي راه يا بيندنمي چشم يا

  دانايي ةانديش رفت نتواند آنجاك  است افتاده نظر جايي را عشقت ةديوان
  دارم درباخته در پايي سري هك گويم  داري سر چه عشق در رفيقانم گويند
  سودايي همه سر از ردك خالي تو سوداي  اميدي همه دل از برد بيرون تو اميد

 آن کش نظري باشد با قامت زيبايي  زيبا ننمايد سرو اندر نظر عقلش
  مدارايي لحظه كي بينم سيرترت تا  ده امانم شتنك زك خواهمنمي زنهار

 ست که برخيزد از حسن تو غوغاييا بيم  است ست از ولوله آسودهه ادر پارس که تا بود
  يغمايي به روزكي باشد دسترسي گر  زلفت سر به اال برد نخواهم دست من

  تمنايي دوست از ردك نخواهم دوست جز  سعدي نكب تدوس از تمنايي گويند
  

  سعدي: كالم - )نه( وداع ياران: تصنيف
  ياران وداع روز خيزد ناله سنگ زك  بهاران در ابر چون ميبگري تا بگذار
  ميدوارانا قطع باشد سخت هك داند  باشد چشيده روزي فرقت شراب اوك هر
  باران روز به محمل نبندد شتر بر تا  چشمم آب احوال بگوييد ساربان با

  ارانكگريان چو در قيامت چشم گناه  بگذاشتند ما را در ديده آب حسرت

  دارانروزه شام چون ماندي دير هك بس از  آمد طاقت به جانم نشينانشب صبح اي
  از هزاران كاال ياندوه دل نگفتم   ه برشمردم از ماجراي عشقتكچندين 
  روزگاران به اال ردك تواننمي بيرون  دل بر نشسته مهري روزگاران به سعدي
  توان گفت اال به غمگساران باقي نمي  فايتكايت شرح اين قدر كنم حكچندت 

  

  است زمستان .۳۳
  

  اخوان ثالث: كالم -  )هشت +هفت + شش + پنج + چهار ( زمستان است: آواز
 ستاسرها در گريبان  ؛خواهند پاسخ گفتسالمت را نمي

 رد پاسخ گفتن و ديدار ياران راكسي سر بر نيارد ك
 و لغزان است كه ره تاريكنگه جز پيش پا را ديد نتواند 

 دست از بغل بيرون راه آوردكس يازي به اكگر دست محبت سوي  و
 ه سرما سخت سوزان استك

 كآيد برون ابري شود تاريز گرمگاه سينه ميكنفس 
 چو ديوار ايستد در پيش چشمانت

 ين است پس ديگر چه داري چشماكنفس 
 كز چشم دوستان دور يا نزدي

 ينكمسيحاي جوانمرد من اي ترساي پير پيرهن چر
 هوا بس ناجوانمردانه سرد است

 در بگشاي ي وسالمم را تو پاسخ گو ،رت خوش باددمت گرم و س
  وش مغموممنم من ميهمان هر شبت لولي

  رنجور ةمنم من سنگ تيپا خورد
 ناجور ةمنم دشنام پست آفرينش نغم

 رنگمرنگ بينه از رومم نه از زنگم همان بي
 دلتنگمبگشاي در  ،بيا بگشاي

 لرزدمي ميهمان سال و ماهت پشت در چون موج !ميزبانا ،حريفا
  تگرگي نيست مرگي نيست

 صحبت سرما و دندان است صدائي گر شنيدي
 من امشب آمدستم وام بگزارم

 ارمذنار جام بگكحسابت را 
 ه بيگه شد سحر شد بامداد آمدكگويي چه مي

  اين سرخي بعد از سحرگه نيست بر آسمان؛ دهدفريبت مي
  گوش سرما برده است اين! حريفا

 ستان استيادگار سيلي سرد زم
  و قنديل سپهر تنگ ميدان مرده يا زنده

 اندود پنهان استتوي مرگظلمت نه به تابوت ستبر
 سان استكشب با روز ي ،رو چراغ باده را بفروز !حريفا

  خواهند پاسخ گفتسالمت را نمي
 درها بسته سرها در گريبان دستها پنهان، هوا دلگير

 لتهاي بلورآگينكنفسها ابر دلها خسته و غمگين درختها اس
 غبارآلوده مهر و ماه ،وتاهكزمين دلمرده سقف آسمان 

  زمستان است
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  شودسر نميهتو ببي .۳۴
  

  موالنا: كالم - ) هس +دو (شود سر نميه تو ببي: آواز
  شودداغ تو دارد اين دلم جاي دگر نمي  شودسر نميهتو بسر شود بيه همگان ببي
  شودسر نميهتو بگوش طرب بدست تو بي  چرخ پست تو ةعقل مست تو چرخ ةديد

  شودسر نميهتو بكند بيعقل خروش مي  كندكند دل ز تو جوش ميجان ز تو نوش مي
 شود سر نميتو به خواب من و قرار من بي  غ من و بهار منخمر من و خمار من با

  شودسر نميهتو بب زالل من تويي بيآ  جاه و جالل من تويي ملكت و مال من تويي
  شودسر نميهتو ببي ن مني كجا رويآ  گاه سوي وفا روي گاه سوي جفا روي

 شود سر نميتو به کني بي اين همه خود تو مي  دل بنهند برکني توبه کنند بشکني
  شودسر نميهتو بباغ ارم سقر شدي بي  بي تو اگر بسر شدي زير جهان زبر شدي
 شود سر نميتو به ور بروي عدم شوم بي  گر تو سري قدم شوم ور تو کفي علم شوم

  شودسر نميهتو باي بيام گسستهوز همه  اياي نقش مرا بشستهخواب مرا ببرده
 شود سر نميتو به مونس و غمگسار من بي  کار منگر تو نباشي يار من گشت خراب 

 شود سر نميتو به سر ز غم تو چون کشم بي  تو نه مردگي خوشم بي تو نه زندگي خوشم بي
 شود سر نميتو به هم تو بگو به لطف خود بي  نيست جدا ز نيک و بد صنمهرچه بگويم اي 

  
موالنا: كالم -) چهار( مطرب دل: تصنيف

  گر سر ننهم، آنگه گله كن  با من صنما، دل يكدله كن
  زان زلف خوشت يك سلسله كن  ام، از بهر خدامجنون شده

  سي پاره منم ترك چله كن  سي پاره به كف، در چله شدي
  زنهار سفر با قافله كن  مجهول مرو، با غول مرو

  اين مغز مرا پر مشغله كن  خوش ةغماي مطرب دل، زان ن

  دو چشم مرا دو مشعله كن  دل ةاي زهره و مه زان شعل
  بر طور برآ ترك گله كن  ايشده چوپاناي موسي جان 

  در دشت طوي پا آبله كن  نعلين ز دو پا بيرون كن و رو
  انداز عصا وان را يله كن  گه تو حق شد نه عصاتكيه

  او رو زنگله كندر گردن   فرعون هوي چون شد حيوان
  

  )شش(چهارمضراب نوا : ساز  )پنج(ضربي نوا : ساز
  
عطار نيشابوري: كالم - ) هفت(ميخانه  ره: زآوا

  كه هر دو بر من مسكين حرام است  ره ميخانه و مسجد كدام است
  ين خمار خام استانه در ميخانه ك  نه در مسجد گذارندم كه رند است
  ن كدام استابجوئيد اي عزيزان ك  ميان مسجد و ميخانه راهي است

  ه آن بت را چه نام استدانم ك نمي  به ميخانه امامي مست خفته است
  حريفم قاضي و ساقي امام است  مرا كعبه خرابات است امروز

  كه سرور كيست سرگردان كدام است  شناسد و خود مياطار كعبرو 
  

حافظ: كالم -) هشت( شيداي گيتي: آواز
  درمان نكردند مسكين غريبان  بانچندان كه گفتم غم با طبي

  گو شرم بادش از عندليبان  ستا ن گل كه هر دم در دست باديآ
  چشم محبان روي حبيبان  يارب امان ده تا باز بيند

 يا رب مبادا کام رقيبان  درج محبت بر مهر خود نيست
  تا چند باشيم از بي نصيبان  اي منعم آخر بر خوان جودت
  شنيدي پند اديبان يگر م  حافظ نگشتي شيداي گيتي

 
باباطاهر: كالم -) نه( دل ديوانه: تصنيف

  تر شيام ويرانهخراب خانه  تر شيام ديوانهدل ديوانه
  ديالن كارگر شيآه سوته كه  كشم آهي كه گردون را بسوجم

  مدامش باغبون خونين جگر بي  بيهر آن باغي كه نخلش سر به در 
  مگر بارش همه لعل و گوهر بي  ببايد كندنش از بيخ و از بن

  هميشه زهر غم در شيشه ديرم  ز هجرانت هزار انديشه ديرم
  فغان و آه و زاري پيشه ديرم  ز ناسازي بخت و گردش چرخ

  

  
  عطار نيشابوري: كالم -) يازده( خورشيد عالم: آواز

  چون تو در كس ننگري كس با تو همدم كي شود  چون تو جانان مني جان بي تو خرم كي شود
  جان ما گر در فزايد حسن تو كم كي شود  گر جمال جانفزاي خويش ننمايي به من

  لم كي شوداين چنين طراريت با من مس  ايپرسيدي كه دل گم كردهو دل ز من بردي 
 چون تو گويي يا کني اين عهد محکم کي شود  عهد کردي تا من دلخسته را مرهم کني

  اين چنين دلخستگي زايل به مرهم كي شود  رزوي روي توستآچون مرا دلبستگي از 
  نيايي از دلم غم كي شوددر تا تو از در   چو حلقه بر درمهمن دارم كه بي تو آغم از 

  صحبت خورشيد عالم كي شوداي همذره  كار كمال بايدم با تو زهيخلوتي مي
 گر به ميدان الشه تازد رخش رستم کي شود  نيستي عطار مرد او که هر تر دامني

  
  موالنا: كالم -) دوازده( شودبي تو به سر نمي: تصنيف

  ...شودبه سر نميبي همگان به سر شود بي تو 
  }آواز ابتداي همين آلبوم. ك.ربراي ادامه {
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  فرياد .۳۵
  

)تفاوت ترتيب( سعدي: كالم - )چهار +سه + دو ( ض عشقيمر: تصنيفآواز و 
  و چه انديشه و بيم از دگرانشنگران ت  دو جهانش هر ه سوداي تو دارد چه غم ازكهر

  جانش ه ندارد غمكوصل تو دارد  وان سر  ه نگيرد پي خويششكتو گيرد  مهر آن پي
  شد، مرد نخوانشكه در عشق مالمت نكوان  ند يار مگويشكه از يار تحمل نكهر

 نتوان بازگرفتن به همه شهر عنانش  شد مثل کره توسن چون دل از دست به در
  سنانشو  تير بزني گر زندن هم بر مژه  صادق عاشق ودنر قفايي به جفايي به
 عجب ار بازنيايد به تن مرده روانش  خاک لحد را که تو ناگه به سر آيي ةخفت

 ست چنين سرو روانشه اکه همه عمر نبود  شرم دارد چمن از قامت زيباي بلندت
  نشراك است پديد نه دريا و بينممي باز  ميآ بدر صبوري به عشقت ورطه از گفتم
  خزانش باد نزند هرگز هك است بوستاني  بپذيرد تغير هك عهدي نه تو با ما عهد

 بنده بي جرم و خطايي نه صوابست مرانش  چه گنه کردم و ديدي که تعلق ببريدي
  نهانش راز سر ز برافتد پرده تعاقب  بپوشد عشق مرض يميكح به فالطون گر

  فغانش است دردي سر زك ندك تصديق نه هك  عالم همه در سيك به سعدي ةنال نرسد
  

  )تفاوت ترتيب( حافظ: كالم - )پنج( بويانسمن :تصنيف
  بستانند بستيزند، چو دل از قرار رويانپري  بنشانند بنشينند چو غم غبار بويانسمن
  بفشانند بگشايند، چو جانها عنبرين زلف ز  بندند بر بندند، بر چو دلها جفا كفترا به
  بنشانند برخيزند، چو خاطر در شوق زوال  برخيزند بنشينند، چو ما با نفس كي عمري به

  دانند اگر نگردانند، سحرخيزان از مهر رخ  يابند رّد دريابند، چو را گيرانگوشه كسرش
  درمانند درمانند، تدبير در هك آنان ركف ز  پندارد سهل اوك سيك را عاشق درد دواي

  خوانندمي بينند،مي چو پنهاني راز رويم ز  بارندمي خندند،مي چو رماني لعل ممچش ز
  رانندمي خوانند،مي چو را حافظدرگاه  يندب  دارند بر دارند، بر هك آنان مراد از منصور چو
  درمانند درمانند، بند در اگر درد اين با هك  آرند ناز آرند، نياز مشتاقان چو حضرت اين در
  

)تفاوت ترتيب( حافظ: كالم - )شش( آواز
 فراغتي و کتابي و گوشه چمني  دو يار زيرک و از باده کهن دومني
 اگر چه در پي ام افتند هر دم انجمني  من اين مقام به دنيا و آخرت ندهم
 نيفروخت يوسف مصري به کمترين ثم  هر آنکه کنج قناعت به گنج دنيا داد

  مني همچو فسق به يا تويي همچو زهد به  نشود مك ارخانهك اين رونق هك بيا
  زمني عجب چنين ندارد ياد به سك هك  غيب بندينقش مجا ةآين در ببين

  
  منيسيا است بوده گلي هك چمن اين در  ديدن تواننمي حوادث تندباد ز
  نسترني گرن و هست گلي بوي هك عجب  بگذشت بوستان طرف بر هك سموم اين از
  اهرمني دست به نگيني عزيز چنين  ندكن رها حق هك دل اي تو وشك صبر به

  برهمني راي و يميكح ركف جاستك  حافظ بال اين در شد تبه دهر مزاج
  

اخوان ثالث: كالم -  )هشت( فرياد: تصنيف
  جانسوز آتشي است، گرفته آتش امخانه
  آتش اين سوزدمي طرف هر
  پود با تارشان را،و فرشها  هاپرده

  در لهيب آتش پر دود، دوم گريانمن به هر سو مي
  ام ناشادو خروش گريه، هايم تلخوز ميان خنده
  ، اي فريادنم فريادكمي، سوزان ةاز درون خست

  رحمآتشي بي، سته اام آتش گرفتخانه
  سوزد اين آتشهمچنان مي
  بستم به خون دل، ه منكنقشهايي را 

  ساحلدر شب رسواي بير، و ديوا بر سر و چشم در
  واي بر من، واي بر من

  ه پروردمكهايي را سوزد و سوزد غنچه
  هادشواري در دهان گود گلدانه ب

  از فراز بامهاشان شاد، هاي سخت بيماريروز
  هاي فتحشان بر لبدشمنانم موزيانه خنده
  شب كين مشبدر پناه ا، بر من آتش بجان ناظر

  دوم گريانهر سو ميه من ب
  نم فرياد، اي فريادكاز اين بيداد مي

  سوزد اين آتشواي بر من همچنان مي
  آنچه دارم يادگار و دفتر و ديوان

  نچه دارد منظر و ايوانآ و
  من بدستان پر از تاول

  وز لهيب آن روم از هوش، نم خاموشكاين طرف را مي
  ردش دودزان دگر سو شعله برخيزد، بگ

  ه بود من شود نابودك، دانده ميكتا سحرگاهان 
  اند اين مهربان همسايگانم شاد در بسترخفته

  ستركصبح از من مانده بر جا مشت خا
  نند از خوابكواي آيا هيچ سر بر مي
  ، پي امداد مهربان همسايگانم از
  گر بنيادسوزدم اين آتش بيداد

، اي فرياد، فريادنم فريادكمي

  
  حافظ: كالم - )يازده + نه( سوز دل: آواز
  ندكب بال صد دفع شبينيم نياز  ندكب ارهاك تو سوز هك بسوز دال

  ندكرشمه تالفي صد جفا بك كه يك  شكچهره عاشقانه بعتاب يار پري
  ندكه خدمت جام جهان نما بكهر آن  وتش حجاب بردارندكتا مل كز مل
  ندكه را دوا بكچو درد در تو نبيند   كب عشق مسيحادم است و مشفق ليطبي

  ندكند مدعي خدا بكه رحم اگر نك  ار و دل خوش داركتو با خداي خود انداز 
 صبح يک دعا بکند ةبه وقت فاتح  ز بخت خفته ملولم بود که بيداري

  ندكمگر داللت اين دولتش صبا ب  بسوخت حافظ و بويي به زلف يار نبرد

  
  )العينقره( تاج قزوينيزرين: كالم - )ده( چهره به چهره: آواز

  ته مو به موكته به نكن شرح دهم غم تو را  گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو
  تازه به تازه گو بگو نواي رامطرب خوش  بده سبو سبو باده اقي باقي از وفاس

  وكو به كوچه كوچه به كخانه به خانه در به در   امديدن رخت همچو صبا فتادهدر پي 
  دجله به دجله يم به يم چشمه به چشمه جو به جو  امرود از فراق تو خون دل از دو ديدهمي

  
  سعدي: كالم - )دوازده( دل ناصبور: آواز
  آيدنمي او از صبوري هك دلي مرا  آيدنمي فرو ما با هك است سري را تو
  آيدنمي فرو رويش به ديده آب هك  عمر همه شد باز تو روي به ديده دامك

  آيد كه مهرباني از آن طبع و خو نمي  جز اينقدر نتوان گفت بر جمال تو عيب
 آيد مسکين چو گو نمي ةبر اوفتاد  چه جور کز خم چوگان زلف مشکينت

 آيد ست که گويم نکو نميا بد از من  از تو بر دل ريش اگر هزار گزند آيد

 آيد که هيچ حاصل از اين گفت و گو نمي  گر از حديث تو کوته کنم زبان اميد
 آيد بمرد آتش معني که بو نمي  گمان برند که در عودسوز سينه من

  آيد هو نمي و هاي وا چه مجلس است كز  ست كه فرياد دردناكش نيستا چه عاشق
  آيد او نمي كه پير گشت و تغير در  د مگر شور عشق سعدي رابه شير بو



  http://shajarianlyrics.mirmahdi.googlepages.com ©  ۲۵صفحة   ۰.۸۷نگارش 
 

  
  حافظ: كالم - )سيزده( يار دلنواز: تصنيف

  ايتكح اين بشنو خوش عشقي دانتهكن گر  ايتكش با است ريكش دلنوازم يار زان
  عنايتبي خدومم را سك مباد يارب  ردمك هك خدمتي هر منت و بود مزد بي

  شناسان رفتند از اين واليتگويي ولي  سكدهد رندان تشنه لب را آبي نمي
  جنايتجرم و بيسرها بريده بيني بي  نجاآكمندش اي دل مپيچ كدر زلف چون 

 ريز را حمايتجانا روا نباشد خون  پسندي چشمت به غمزه ما را خون خورد و مي
  ب هدايتكوكبرون آي اي  ياوشهاز گ  در اين شب سياهم گم گشت راه مقصود

 نهايت زنهار از اين بيابان وين راه بي  فزودااز هر طرف که رفتم جز وحشتم ني
 يک ساعتم بگنجان در سايه عنايت  جوشد اندرونم اي آفتاب خوبان مي

 کش صد هزار منزل بيش است در بدايت  اين راه را نهايت صورت کجا توان بست
 جور از حبيب خوشتر کز مدعي رعايت  نتابمهرچند بردي آبم روي از درت 

  قرآن ز بر بخواني در چارده روايت  عشقت رسد به فرياد ار خود به سان حافظ

  
  فريدون مشيري: كالم - )پانزده( خفقان: آواز

  هاسايم بر پنجرهدر پنجه مي وبم بركمشت مي
  همه چيز ام ازن به تنگ آمدهمن دچار خفقانم خفقان م

  نيدك باز را با شما هستم اين درها ،هواري بزنم هان بگذاريد
  وهيك گردم لب بامي سرمن به دنبال فضائي مي

  نمكآنجا نفسي تازه  ه درك
  ه صدايم به شما هم برسدكشم كخواهم فرياد بلندي بمي

  ندكدرد مرا بايد اين داد  ةمن هوارم را سر خواهم داد چار
  ندكاد آيد با من فريسي ميكچند چه  ةشما خفت از

  
  نيكدكشفيعي : كالم -  )هفده( هاي بارانبوسه: تصنيف

  جويباران چشم در ستاره بيداري  باران هايهبوس در برگ از مهربانتر اي
  باران صبح ستاره لبخند گاهگاهت  پيوند صبح و ساحل آيينه نگاهت

  فريادها برانگيخت از سنگ كوهساران  بازآ كه در هوايت خاموشي جنونم
  گونه فرصت از دست دادند بي شمارانكاين  اي جويبار جاري زين سايه برگ مگريز

  توان كرد حتي به روزگارانبيرون نمي  گفتم ،گفتي به روزگاري مهري نشسته
  خيل شرمسارانن سرزين عاشق پشيما  اي آشنا مپرهيز بيگانگي ز حد رفت

  گونه يادگارانديوار زندگي را زين  پيش از من و تو بسيار بودند و نقش بستند
  تا در زمانه باقي است آواز باد و باران  وين نغمه محبت بعد از من و تو ماند

  
  ساز خاموش .۳۶

  
  نيشابوري عطار: كالم -  )الف سه( درمانده: آواز

  آشكارا گشت پنهان چون كنم تسر عشق  دل ز دستم رفت و جان هم بي دل و جان چون كنم
  دردم دائماً مشغول، درمان چون كنمه چون ب  هر كسم گويد كه درماني كن آخر درد را

  سوزدم جان چون كنمر برم ميطپد دل دمي  خبر گويد خموشچون خروشم بشنود هر بي
  در ميان اين و آن درمانده حيران چون كنم  ي در برشئعالمي در دست من، من همچو مو

 اين ره به پايان چون کنم وآنگهم گويند بر  در تموزم مانده جان خسته و تن تب زده
 پيشگه چون جويم و آهنگ پيشان چون کنم  النعالچون ندارم يک نفس اهليت صف

 در ميان اين همه بت عزم ايمان چون کنم  بينم عيان موي صد بت بيش مي در بن هر
 در ميان اين و آن درمانده حيران چون کنم  نه ز ايمانم نشاني نه ز کفرم رونقي

 ين عطار را از خود پريشان چون کنم بيش از  چون نيامد از وجودم هيچ جمعيت پديد
  

  حافظ: كالم -) سه ب(درد شوق : آواز
  خدا را با كه اين بازي توان كرد  دل از من برد و روي از من نهان كرد

  خيالش لطفهاي بيكران كرد  شب تنهائيم در قصد جان بود
  نرگس او سر گران كرد اكه با م  دل نباشمچرا چون الله خونين

 جان ناتوان کرد طبيبم قصد  که را گويم که با اين درد جانسوز

 صراحي گريه و بربط فغان کرد  بدان سان سوخت چون شمعم که بر من
  كه درد اشتياقم قصد جان كرد  صبا گر چاره داري وقت وقت است

  كه يار من چنين كرد و چنان كرد  ميان مهربانان چون توان گفت
  كه تير چشم آن ابروكمان كرد  عدو با جان حافظ آن نكردي

  
  )تفاوت ترتيب( موالنا: كالم -) چهار( ترك مبتال: تصنيف

  ترك من خراب شبگرد مبتال كن  رو سر بنه به بالين، تنها مرا رها كن
  بر آب ديدة ما صد جاي آسيا كن  ماييم و آب ديده در كنج غم خزيده

  گويد تدبير خونبها كنبكشد كسش ن  خيره كشي است ما را دارد دلي چو خارا
  بگزين ره سالمت ترك ره بال كن  از من گريز تا تو هم در بال نيفتي

  خواهي بيا ببخشا خواهي برو جفا كن  ماييم و موج سودا شب تا به روز تنها
 اي زردروي عاشق تو صبر کن وفا کن  بر شاه خوبرويان واجب وفا نباشد

 گونه گويم کاين درد را دوا کنپس من چ  آن را دوا نباشدكدردي است غير مردن 
 با دست اشارتم کرد که عزم سوي ما کن  در خواب دوش پيري در کوي عشق ديدم
 از برق اين زمرد هي دفع اژدها کن  گر اژدهاست بر ره عشقي است چون زمرد

 تاريخ بوعلي گو تنبيه بوالعال کن  خودم من ور تو هنرفزاييبس کن که بي

  
  )تفاوت ترتيب( حافظ: كالم -) شش(خسرو شيرين : آواز

  كنم چاك از گريبان تا به دامن  بويت جامه در تنه چو گل هر دم ب
 چو مستان جامه را بدريد بر تن  تنت را ديد گل گويي که در باغ

  ولي دل را تو آسان بردي از من  من از دست غمت مشكل برم جان
  كه دارد در سر زلف تو مسكن  يندازمن و در پا دلم را مشك

  نگردد هيچكس با دوست دشمن  به قول دشمنان برگشتي از دوست
 دلت در سينه چون در سيم آهن  تنت در جامه چون در جام باده

  كه شد سوز دلت بر خلق روشن  ببار اي شمع اشك از چشم خونين
  زنبرآيد همچو دود از راه رو  ام آه جگرسوزمكن كز سينه

  فکنابدين سان کار او در پا مي  ست حافظ چو دل در زلف تو بسته
  

  
  باباطاهر: كالم -) هفت(آواز 

  به دل مهر مه روي تو ديرم  به سر شوق سر كوي تو ديرم
  تويي هر سو نظر سوي تو ديرم  بت من كعبة من قبلة من

  خبر بر سرو آزادم بره ني  كسي كه ره به بيدادم بره ني
  كسي كه يادت از يادم بره ني  گردند عتمام خوبرويان جم

  يار، نامهربونم، بالت به جونم، داغت نبينيم... 
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  شفيعي كدكني: كالم -) هشت(ساز خاموش : تصنيف
  چند ترا سيم از اين ساز گسسته بزن آن پرده اگر

  ست صداييه اتنبور نماند ةبزن اين زخمه اگر چند در اين كاس
  بزن اين زخمه بر آن سنگ بر آن چوب

  بردم راه به جاييشايد بر آن عشق كه 
  ديگر مكن و زخمه به هنجار كهن زن ةپرد

  النة جغد نگر كاسة آن بربط سغدي ز خموشي

  از تو بينمنغمه سر كن كه جهان تشنة آو
  چشمم آن روز مبيناد كه خاموش در اين ساز تو بينم

  ست بزن آنچه كه ما زنده بدانيمو انغمة ت
  اگر اين پرده برافتد من و تو نيز نمانيم

  اگر چند بمانيم و بگوئيم همانيم

  
  سرود مهر .۳۷

  
  سعدي: كالم -  )يك( عياران: تصنيف

  آلوده بربودند عقل از دست بيداراندو خواب  دو چشم مست ميگونت ببرد آرام هشياران
 ترساني از باران چو سيل از سر گذشت آنرا چه مي  نصيحتگوي را از من بگو اي خواجه دم درکش

 به کردندي چو من بر دست خمارانز توبه تو  گر آن ساقي که مستان راست هشياران بديدندي
 همان بهتر که در دوزخ کنندم با گنهکاران  دوست فردا در بهشت آرندگرم با صالحان بي

 ست يا بازار عطارانا ندانم باغ فردوس  ست اين که عقل از من ببرد و صبر و هشياريا چه بوي
 ف را خريدارانبه مصر آ تا پديد آيند يوس  نظر در چاه کنعانيتو با اين مردم کوته

  تو آزادي و خلقي در غم رويت گرفتاران  اال اي باد شبگيري بگوي آن ماه مجلس را
  گيرد به شب از دست عيارانبگو خوابش نمي  گر آن عيار شهرآشوب روزي حال ما پرسد

 کرداراننپندارم که بد باشد جزاي خوب  گذر باشد نگه با جانب ما کن يگرت بار
 رها کن تا بميرم بر سر کوي وفاداران  فا ديدي تحول کنکسان گويند چون سعدي ج

  
  )تفاوت ترتيب( سعدي: كالم -) چهار + سه(باز عشق: آواز

  بينمغم كجا جويم كه در عالم نميدلي بي  بينمباز آمد در او جز غم نميدلم تا عشق
  بينميد چونكه يك همدم نميآدمم با جان بر  آيدنمي دمي با همدمي خرم ز جانم بر

  بينموليكن با كه گويم راز چون محرم نمي  مرا رازي است اندر دل به خون ديده پرورده
  بينمكه من تا آشنا گشتم دل خرم نمي  خوشا و خرما آن دل كه هست از عشق بيگانه

  بينمزخم چون مرهم نميكنم با تحمل مي  يابمكنم با درد چون درمان نميقناعت مي
 بينم چرا گريم کز آن حاصل برون از نم نمي  گريم نم چشم آبروي من ببرد از بس که مي

  بينمآن دم هم نمي به اميد دمي با دوست و  كنون دم دركش اي سعدي كه كار از دست بيرون شد
  

  حافظ: كالم -) پنج(پرست غم: آواز
  نشين كوي سربازان و رندانم چو شمعشب  در وفاي عشق تو مشهور خوبانم چو شمع

  بس كه در بيماري هجر تو گريانم چو شمع  پرستآيد به چشم غمروز و شب خوابم نمي
  همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع  رشتة صبرم به مقراض غمت ببريده شد

 ي شدي روشن به گيتي راز پنهانم چو شمعک  روگر کميت اشک گلگونم نبودي گرم
 بارانم چو شمعاين دل زار نزار اشک  در ميان آب و آتش همچنان سرگرم توست

 نه از دردت جهاني را بسوزانم چو شمعور  وصلي فرست ةدر شب هجران مرا پروان

  با كمال عشق تو در عين نقصانم چو شمع  آراي تو روزم چون شب استبي جمال عالم
 تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع  م نرم شد چون موم در دست غمتکوه صبر

 چهره بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمع  ا ديدار توتست ا همچو صبحم يک نفس باقي
  از ديدارت ايوانم چو شمعگردد تا منور   سرفرازم كن شبي از وصل خود اي نازنين
  به آب ديده بنشانم چو شمع آتش دل كي  آتش مهر تو را حافظ عجب در سر گرفت

  
  حافظ+  قديمي: كالم -) شش(مو اي سلسله: تصنيف

  يك سلسله مو بگشا صد سلسله بر هم زن  زن مخ پر ةدستي بر طر مواي سلسله
  جانا صف مژگان را يك مرتبه بر هم زن  خواهي كه شود كشته از هر طرفي فوجي

  رخساره به كس ننمود آن شاهد هرجايي  يارب به كه شايد گفت اين نكته كه در عالم
  ي ياد توام مونس در گوشة تنهاييا و  اي درد توام درمان در بستر ناكامي

  
  )تفاوت ترتيب( عطار: كالم -) نه + هشت( زنده به عشق: آواز

  گرفتسوز دل عاشقانت هر دو جهان در  تو عالم جان در گرفت آتش سوداي
  دل كه بدانست حال، ماتم جان درگرفت  جان كه فروشد به عشق زندة جاويد گشت

  گرفتدرزآتش آه دلم كام و زبان   جرعة اندوه تو تا دل من نوش كرد
  روي تو يك شعله زد كون و مكان درگرفت  از پس چندين هزار پرده كه در پيش بود

 جان متحير بماند عقل فغان درگرفت  چون تو برانداختي برقع عزت ز پيش

  شمع دل عاشقان جمله از آن درگرفت  بر سر كوي تو عشق آتش دل برفروخت
  روي من از خون دل رنگ و نشان درگرفت  تا كه ز رنگ رخت يافت دل من نشان
  گرفتزانكه سماع غمت در همگان در  جان و دل عاشقانت خرقه شد اندر ميان

 سينه برآورد جوش دل خفقان درگرفت  راست که عطار داد حسن و جمال تو شرح

  
  سهراب سپهري: كالم - )ده( نيايش: تصنيف

  دستي افشان تا ز سرانگشتانت
  صد قطره چكد هر قطره شود خورشيدي

  وزن روزنباشد كه به صد سوزن نور شب ما را بكند ر
  رنگتاب و نيايش بيما بي

  از مهرت لبخندي كن بنشان بر لب ما
  باشد كه سرودي خيزد در خورد نيوشيدن تو

  ما هستة پنهان تماشاييم
  ز تجلي ابري كن بفرست كه ببارد بر سر ما

  باشد كه به شوري بشكافيم
  باشد كه بباليم و به خورشيد تو پيونديم

  شكلياز بي هر سو مرز هر سو نام رشته كن
  گذران از مرواريد زمان و مكان

  باشد كه به هم پيوندد همه چيز
  باشد كه نماند مرز كه نماند نام

  اي دور از دست پر تنهايي خسته است
  گهگاه شوري بوزان باشد كه شيار پريدن در تو شود خاموش
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  غوغاي عشقبازان .۳۸
  

  )هشت(رقص پروانه : ساز  )چهار(ضربي ادامة قطعة پنج: ساز  )يك(قطعة ديدار : ساز
  

  سعدي: كالم -) دو( شكندل: آواز
  نكنييا چه كردم كه نگه باز به من مي  شكنيمن چرا دل به تو دادم كه دلم مي

  تا نگويند رقيبان كه تو منظور مني  دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست
  ل من رفته كه جان در بدنيتو چنان در د  بروند از نظر از دل بروندديگران چون 

 پادشاهي کنم ار سايه به من برفکني  بيچاره گداي ةتو همايي و من خست
 رسدت کبر و مني ور جوابم ندهي مي  وارت به سالم آيم و خدمت بکنمبنده

 تا بدان ساعد سيمينش به چوگان بزني  ست که در پاي تو افتد چون گويا مرد راضي
 خويشتنيمستي از عشق نکو باشد و بي  ت و جهولسا خويشتن از خمر ظلوممست بي

 باغبان بيند و گويد که تو سرو چمني  تو بدين نعت و صفت گر بخرامي در باغ
 غالب الظن و يقينم که تو بيخم بکني  من بر از شاخ اميدت نتوانم خوردن

 سخنيزباني کن و شيرينسعديا چرب  خوان درويش به شيريني و چربي بخورند
  

  سعدي: كالم -) سه( عشق حقيقي: تصنيف
  كنيچون كه به بخت ما رسد اين همه ناز مي  كنيچشم رضا و مرحمت بر همه باز مي

  كنيعشق حقيقي است اگر حمل مجاز مي  اي صورت حال بيدالناي كه نيازموده
  كنيمي سبكتكين عيب ايازدر نظر   اي كه نصيحتم كني كز پي او دگر مرو

  كنياهل دل منم سهو نماز ميقبلة   بگذرد سرو روان و گويدم نمازپيش 

 کني گفت دعا به خود بکن گر به نياز مي  به اميد گفتمش داعي دولت توام دي
 کني گفت خوري اگر پزم قصه دراز مي  خورم و شکر مزم گفتم اگر لبت گزم مي

 کني نهي در به چه باز مي سفره اگر نمي  فا برانيمسعدي خويش خوانيم پس به ج

  
  سعدي: كالم - ) پنج( غوغاي عشقبازان: آواز

  دودم ز سر برآمد زين آتش نهاني  ذوقي چنان ندارد بي دوست زندگاني
 از قيد مهربانيگشايند  ما را نمي  ست از کاروان وليکن شيراز در نبسته

 بايدش کشيدن باري به ناتواني مي  اشتر که اختيارش در دست خود نباشد
 دست از هزار عذرا بردي به دلستاني  خون هزار وامق خوردي به دلفريبي
 گر صورتت ببيند سر تا به سر معاني  صورت نگار چيني بي خويشتن بماند
  شوب كاروانيهمچون بر آب شيرين آ  اي بر در سرايت غوغاي عشقبازان

  تا خرمنت نسوزد احوال ما نداني  نمايدتو فارغي و عشقت بازيچه مي
 گر جوهري به از جان ممکن بود تو آني  گفتمت که جاني ديگر دريغم آيد مي

 صبحي چو در کناري شمعي چو در مياني  سروي چو در سماعي بدري چو در حديثي
 روز قوت جانيدي حظ نفس بودي ام  اول چنين نبودي باري حقيقتي شد

  گنه برانيعمل ببخشي ور بيگر بي  شهر آن توست و شاهي فرماي هرچه خواهي
بعد از تو کس ندارد يا غايه االماني  ستا روي اميد سعدي بر خاک آستان

  
)تفاوت ترتيب( سعدي: كالم -) شش( در فراق: تصنيف

  دهي مجاليبه كجا روم ز دستت كه نمي  وا گرفتن كه پري نماند و باليبسم از ه
  احتيالي توانداي را كه چه غم اوفتاده  نه ره گريز دارم نه طريق آشنايي

  به اميد آنكه روزي به كف اوفتد وصالي  چه خوش است در فراقي همه عمر صبر كردن
  به درازناي ساليكه شبي نخفته باشي   به تو حاصلي ندارد غم روزگار گفتن

  كه چنين نرفته باشد همه عمر بر تو حالي  غم حال دردمندان نه عجب گرت نباشد
  كه به خويشتن ندانم ز وجودت اشتغالي  سخني بگوي با من كه چنان اسير عشقم

  اگر احتمال دارد به قيامت اتصالي  همه عمر در فراقت و بگذشت و سهل باشد
 به خالف سرو بستان که ندارد اعتدالي  چه نشيني اي قيامت بنماي سرو قامت

 اي و بربط برهد به گوشمالي به طپانچه  ست که دف خالص يابدا که نه امشب آن سماع
 که قمر ز شرمساري بشکست چون هاللي  دگر آفتاب رويت منماي آسمان را

 رفت و فروچکيد خالي قلم غبار مي  بوي و خالت به مناسبت تو گوييخط مشک
ست برگرفتن نظر از چنين جماليا گنه  سعدي که نظر گناه باشدتو هم اين مگوي 

  
  )تفاوت ترتيب( سعدي: كالم -) نه + هفت( شوريدة عشق: آواز

  تا كي دوم از شور تو ديوانه به هر كوي  يبه هر سو شوريدهتا كي روم از عشق تو 
  خود در دل سنگين تو نگرفت سر موي  از هر بن مويي صد نعره همي آيدم

  تا باد مگر پيش تو بر خاك نهد روي  بر ياد بناگوش تو بر باد دهم جان
 گردم چون گوي به پهلوي افتم و مي مي  سرگشته چو چوگانم و در پاي سمندت
  بفرماي به ابروي ام بازگر كشتني  خود كشتة ابروي توام من به حقيقت

  كاندر ازلم حرز تو بستند به بازوي  ق توام تا ابد از دستنشود عش بيرون
  از دست تو در پاي فتادند چو گيسوي  آنان كه به گيسو دل عشاق ربودند

  سر بر نگرفتم به وفاي تو ز زانوي  زانوي ما شدتا عشق سرآشوب تو هم
  گر رنگ توان برد به آب از رخ هندوي  عشق از دل سعدي به مالمت نتوان برد

  
  موالنا: كالم -  )ده( ساقيا: تصنيف

  افزاي را برريز بر جان ساقياآن جام جان  من از كجا پند از كجا باده بگردان ساقيا
  آر پنهان ساقيادور از لب بيگانگان پيش  بر دست من نه جام جان اي دستگير عاشقان

 آن عاشق نانباره را کنجي بخسبان ساقيا  را آن طامع بيچاره راخواره ناني بده نان
  برجه گداروئي مكن در بزم سلطان ساقيا  ما نامديم از بهر نانجان جان اي جان جان 

  رو سوي مستان ساقيا هچون مست گردد پير د  نهآن پير اول بگير آن جام مه بر كفة 
  رو سخت کن اي مرتجا مست از کجا شرم از کجا

 م داري يک قدح بر شرم افشان ساقياور شر  
  آي خندان ساقياتا بخت ما خندان شود پيش  دشمن شرم و حيااي  اي ساقي بيابرخيز 

  
  )تفاوت ترتيب( سعدي: كالم -) يازده( عشق باقي: آواز

  بدار اي دوست دست از من كه طاقت رفت و پايانم  يابم كه روي از دوست برتابممن اندر خود نمي
  و گر جانم دريغ آيد نه مشتاقم كه كذابم  رسود و عقلم رفت و عشقم همچنان باقيتنم ف

 که گر جيحون بپيمايي نخواهي يافت سيرابم  بيا اي لعبت ساقي نگويم چند پيمانه
 ني ز محرابمو گر جنگ مغل باشد نگردا  ست در شهر مسلمانانا مرا روي تو محراب

 که پيش از رفتن از دنيا دمي با دوست دريابم  مرا از دنيي و عقبي همينم بود و ديگر نه
  گيري بيا كز سر گذشت آبماال گر دست مي  وفا يارا كه دلداري كني ما رانگفتي بي

  بندد وفاي عهد اصحابمدگر ره پاي مي  سر از بيچارگي گفتم نهم شوريده در عالم
 ست و تاريکي بيا اي قرص مهتابما بيابان  برگي بيا اي باد نوروزميست و با زمستان

 دانم مکن محروم از اين بابم دري ديگر نمي  حيات سعدي آن باشد که بر خاک درت ميرد
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  سعدي: كالم -) دوازده( بادة عشق: تصنيف
  پيوندمبريد مهر و وفا يار سست  ندمشكست عهد مودت نگار دلب

 دل از محبت دنيا و آخرت کندم  به خاک پاي عزيزان که از محبت دوست
  من آن به دشمن خونخوار خويش نپسندم  تطاولي كه تو كردي به دوستي با من
  هنوز بر سر پيمان و عهد و سوگندم  اگرچه مهر بريدي و عهد بشكستي
  دهد پندمبه رغم مناصح كه مي بده  بيار ساقي سرمست جام بادة عشق

 حساب فرزندم پدر بگوي که من بي  من آن نيم که پذيرم نصيحت عقال
 که من به پاي تو در مردن آرزومندم  به خاک پاي تو سوگند و جان زنده دالن

  نماند جز سر زلف تو هيچ پابندم  بيا بيا صنما كز سر پريشاني
  روم كه به زندان عشق در بندمكجا   به خنده گفت كه سعدي از اين سخن بگريز

 
  )۱چاووش ( به ياد عارف •
  

  )سه(قطعة ضربي : ساز  )يك(درآمد پيش: ساز
  

  )سايه. ا. ه(اميرهوشنگ ابتهاج : كالم -) چهار و پنج و شش(چشم انتظار : آواز
  نشاط بهاري كه بي رخ تو رسيدچه بي  نه لب گشايدم از گل، نه دل كشد به نبيد

  به سوگواري زلف تو اين بنفشه دميد  اي كه شكفت نشان داغ دل ماست الله
  بيد ةجويبار، گري ةببين در آين  د زلف نگونسار شاهدان چمنبه يا

  ز بس كه خون دل از چشم انتظار چكيد  زار خواهد شد بيا كه خاك رهت الله
  ز چشم ساقي غمگين كه بوسه خواهد چيد  به دور ما كه همه خون دل به ساغرهاست

  اليدز دست جور تو ناهيد بر فلك ن  فرياد چه جاي من كه در اين روزگار بي
  كه كس ز آتش بيداد غير دود نديد  ين چراغ تواَم چشم روشنايي نيستا از

  كه هست در پي شام سياه صبح سپيد  خريم هنوز گذشت عمر و به دل عشوه مي
  شد آن زمان كه دلي بود در پناه اميد  ها اميد امان ست سايه در اين فتنها راه ك

بر آه عاشقان بخشيد و نشد مكدر  ين دم سردا خواجه بين كز ةصفاي آين
  

  )سايه. ا. ه(اميرهوشنگ ابتهاج : كالم -) هفت(آواز 
  رسدپرستان ميغم به داد غم  رسدباز بانگي از نيستان مي

  دستان شويدبا ني نالنده هم  بشنويد اين شرح هجران بشنويد
  اين نواها از نفسهاي شما است  وا استنبي شما اين ناي ناالن بي

  آن نفس كآتش از او آمد به تاب  آن نفس كآتش برانگيزد ز آب
  آن نفس كاين خاك را گلشن كند  آن نفس كآيينه را روشن كند

  بردمد از جان ني صد هاي و هي  آن نفس كز شوق شورانگيز وي
  

  )سايه. ا. ه(اميرهوشنگ ابتهاج : كالم -) هشت(به ياد عارف : تصنيف
  بنشين به يادم شبي، تر كن از اين مي لبي، كه ياد ياران خوش است

  ياد آور اين خسته را، كاين مرغ پربسته را، ياد بهاران خوش است
  بادياد  -عمري زده است خون دل، نقش گل بر قفس / ها در قفس هر نفس مرغي كه زد ناله

  داد اي دل داد، عارف با داغ دل زاد
  چون بردمد آن بهار خوش در كنار گل از ما نيز ياد آريد/ اي بلبالن چون در اين چمن وقت گل رسد زين پائيز ياد آريد 

  بر بلبالن درس عاشقي خوش در اين چمن ياد داد/ عارف اگر در عشق گل جان خسته بر باد داد 
  پروا مكن چون بجان رسد از خود آزار/ گر بايدت دامان گل اي يار 

 
  )۹چاووش ( جان جان •
  

  )نه( رنگ: ساز   )پنج(قطعة ضربي : ساز    )سه( چهارمضراب زنگ شتر بهارمست: ساز  )دو(درآمد و كرشمه : ساز  )يك(درآمد پيش: ساز
  

  عطار نيشابوري: كالم - ) چهار(آواز 
  خبرجهان از تو بيو از تو جهان پر است   خبراي در ميان جانم و جان از تو بي

  خبردر جان و در دلي، دل و جان از تو بي  چون پي برد به تو دل و جانم كه جاودان
 خبرنشان و جوان از تو بييپير از تو ب  اي عقل پير و بخت جوان گرد راه تو

  خبرنام تو بر زبان و زبان از تو بي  نصيبنقش تو در خيال و خيال از تو بي
  خبروانگه همه به نام و نشان از تو بي  از تو خبر به نام و نشان است خلق را

  خبردر وادي يقين و گمان از تو بي  جويندگان گوهر درياي كنه تو
 خبراز تو خبر دهند و چنان از تو بي  برئيلخبر بود مگس از پر جچون بي

  خبرشرح از تو عاجز است و بيان از تو بي  شرح و بيان تو چه كنم زانكه تا ابد
  خبرزنان از تو بيهستند جمله نعره  زندعطار اگرچه نعرة عشق تو مي

  
  عطار نيشابوري: كالم -) هفت(آواز 

  كوبان كوزة دردي به دستپاي  عزم آن دارم كه امشب مست مست
  حسب يك ساعت ببازم هرچه هست  سر به بازار قلندر برنهم

  تا كي از پندار باشم خودپرست  تا كي از تزوير باشم رهنماي
 بايد شکست ميتزوير  ةتوب  بايد دريد پندار مي ةپرد

  بستايچند خواهم بود آخر پ  وقت آن آمد كه دستي برزنم

  هين كه دل برخواست، مي در سر نشست  ساقيا درده شرابي دلگشاي
 دور گردون زير پاي آريم پست  تو بگردان دور تا ما مردوار

 زهره را تا حشر گردانيم مست  مشتري را خرقه از سر برکشيم
 بي جهت در رقص آييم از الست  پس چو عطار از جهت بيرون شويم

  
  )سايه. الف. ه(اميرهوشنگ ابتهاج : كالم - ) هشت(تصنيف 

  اي تو هميشه در ميان! دوند، هانسوي تو مي  نامدگان و رفتگان، از دو كرانة زمان
  دهد امانآمدمت كه بنگرم، گريه نمي  كه بردرم دپيش تو جامه درنهم، نعره زن

  كشد مرا، وقت سحر ببوستانوي تو ميب  ها درآسرا، از پس پردهاي گل بوستان
  كشد كمانمن چه كنم كه از درون، دست تو مي  زند برون، از سر و سينه موج خونآه كه مي

  شنويم بوي جانكز نفس تو دم به دم مي  پيش وجودت از عدم، زنده و مرده را چه غم
  نشان دهدآينة ضمير من، جز تو نمي  نگرم در اين چمنخويشتن، مي گردهرچه به 

  



  http://shajarianlyrics.mirmahdi.googlepages.com ©  ۲۹صفحة   ۰.۸۷نگارش 
 

  )چين بت( ۱ گلبانگ •
  

  بر شيداكاعلي: كالم - )كي( عشق تو: تصنيف
  من گل و آب آخر داد غم باد بر  من دل بر زد جانا آتش تو عشق
  من دل مجنون دام زنجير بند شد  ليلي ز بهتر دل ديده چون تو روي

  من لكمش اين آسان آسان نك يارب  آسان دادن جان لكمش لكمش تو وصل

  
  سعدي: كالم - )دو( آواز
  را ما شودنمي ميسر تو از فراغت  يارا ،دوستان حال از فارغي تو اگر
  را يباكناش است ودهب چه هك ندك بيان  خويش طلعت جمال ديدم آينه در را تو
  را صحرا و باغ بگذاريم ديگران به  هم به تو و من تا است بهار وقت هك بيا

  را سروباال يار نيكن نظر چرا  جوي لب بر ايستاده دنبل سرو جاي به
  را زيبا روي نبينند هك بود اطخ  باشد خطا نظر خوبان رخ بر گفت هك

  را يغما دلبران دهي عشق به دل چو  سعدي رود دلت يغما به هك نگفتمت
  

  الشعراي بهاركمل: كالم - )سه( ز من نگارم: تصنيف
  به حال زارم نظر ندارد  ز من نگارم خبر ندارد

  دل من از من خبر ندارد  خبر ندارم من از دل خود
  ه پر نداردكجا پرد مرغ ك  ه دلبرش نيستكجا رود دل ك

  ه غير خون جگر نداردك  ز اين عشق فغان از اين عشقامان ا

  مگر شب ما، سحر ندارد  همه سياهي، همه تباهي
  اثر ندارد ه آه و زاريك  مثال ديگر بهار مضطر

  ندارد وطن عالج دگر  جز انتظار و جز استقامت
ندارد كسي كه تيغ دو سر  هر دو سر بر سرش بكوبد ز

  
بر شيداكاعلي: كالم -  )شش|  چهار( چين بت :تصنيف

  جبين اي صنمرخ و زهرهالله   اي مه من اي بت چين اي صنم
  بر همه كس گشته يقين اي صنم  تا به تو دادم دل و دين اي صنم

  وز تو صبوري نتوانم ديگر  من ز تو دوري نتوانم ديگر

  ود تا كه رخت را بديدرفته ز خ  هركه تو را ديده ز خود دل بريد
  همچو بگفتم كه همه كس شنيد  تير غمت چون به دل من رسيد

  وز تو صبوري نتوانم ديگر  من ز تو دوري نتوانم ديگر

  چون تويي امروزه مسيحاي من  اي نفس قدس تو احياي من
  واي به حال دل شيداي من  حالت جمعي تو پريشان كني
  توانم ديگروز تو صبوري ن  من ز تو دوري نتوانم ديگر

  
  )تفاوت ترتيب( حافظ: كالم - )پنج( ساية معشوق: آواز
  بود آفاق شهره ما با تو مهرورزي  بود عشاق غمخواري اين بيش اينت از پيش
  بود عشاق حلقه ركذ و عشق سر بحث  لباننوشين با هك شبها صحبت آن باد ياد

 منظر چشم مرا ابروي جانان طاق بود  ين سقف سبز و طاق مينا برکشندن کاآپيش از 
  بود ميثاق كي و عهد كي بر مهر و دوستي  ابد شام آخر تا ازل صبح دم از

  بود مشتاق ما به او بوديم محتاج او به ما  شد چه عاشق بر افتاد اگر معشوق ةساي

  بود رزاق خدا بنشستم هك خوان هر بر گفت  ردك ارك در ايتهكن گدايي شاهم در بر
  بود اخالق خوبي و طبع لطف در ما بحث  دين و بردمي دل گرچه مجلس مهرويان حسن
  بود ساقسيمين ساقي دامن اندر دستم  بدار معذورم بگسست اگر تسبيح ةرشت

 سرخوش آمد يار و جامي بر کنار طاق بود  ام عيبم مکن در شب قدر ار صبوحي کرده
  بود اوراق زينت را گل و نسرين دفتر  خلد باغ اندر آدم زمان در حافظ شعر 

  
  )دولت عشق( ۲ گلبانگ •
  

  باباطاهر: كالم - )پنج | كي( مبتال: تصنيف

  سنبل آيو يمرا خوشتر زبو  كز بن آن كاكل آيو يسيمن
  گل آيو يم بوسحر از بستر  خيالش را در آغوشچو شو گيرم 

  چشمم چرا دل مبتال بيگنه  دل بال بي ،خدايا ،دل بال بي
  جا بيكچه دونستي دلم خوبان   بوني ردي ديدهكاگر چشمم ن

  يب يدو زلفونت خراج ملك ر  يب يپر ز م يدو چشمونت پياله
  يب يتو ك ينزونم مو كه فردا  امروز و فردا يوعده كر يهم
  

  )سه(قطعه ضربي : ساز

  
  باباطاهر: كالم -) چهار + دو(آواز 

  شتي بر لب دريا نشستهكچو   ستهكدلي ديرم چو مرغ پا ش
  ستهكدهد تار شصدا چون مي  همه گويند طاهر تار بنواز

  ميون هر دو چشمم جاي پايت  شمم سرايتاسه چكعزيزا 
  نشينه خار مژگونم به پايت  ه غافل پا نهي بازكترسم او از 

  به باغم جز گل ماتم نرويد  شت خاطرم جز غم نرويدكبه 
  گياه نااميدي هم نرويد  حاصل موبه صحراي دل بي

  ز او گرم است بازار محبتك  دلي ديرم خريدار محبت
  پود محنت و تار محبتز   لباسي بافتم بر قامت دل

  ردكهواي وقت بي بال و پرم   ردكپرورم غم عشقت بيابون
  ردكي بر سرم كصبوري طرفه خا  ن صبوريكبه ما گفتي صبوري 

  سكمانده بي وس توئي مكس بيك  خداوندا به فرياد دلم رس
  سكخدا يار موئه چه حاجت   س ندارهكهمه گويند طاهر 

  ام بر استخوان زنشعله شرر زان  الهي آتش عشقم به جان زن
  سان زنبر آن آتش دلم پروانه  چو شمعم برفروز از آتش عشق

  
  

  
  )تفاوت ترتيب( حافظ: كالم -) نه | شش( دولت عشق: تصنيف

  ه پيش چشم بيمارت بميرمك  غمزه تيرم كمزن بر دل ز نو
 اتم ده که مسکين و فقيرمزک  نصاب حسن در حد کمال است

 به سيب بوستان و شهد و شيرم  چو طفالن تا کي اي زاهد فريبي
  بخت جهانم گرچه پيرمجوان  ه من از دولت عشقكن كقدح پر 
  ه روز غم بجز ساغر نگيرمك  فروشانام با ميردهكقراري 

  ر خويش گم شد از ضميرمكه فك  چنان پر شد فضاي سينه از دوست

  دبيرم كلكشد كاگر نقشي   طرب و ميمبادا جز حساب م
 من از پير مغان منت پذيرم  در اين غوغا که کس کس را نپرسد

 فراغت باشد از شاه و وزيرم  خوشا آن دم کز استغناي مستي
 آيد صفيرم ز بام عرش مي  من آن مرغم که هر شام و سحرگاه

  اگرچه مدعي بيند حقيرم  چو حافظ گنج او در سينه دارد 



  http://shajarianlyrics.mirmahdi.googlepages.com ©  ۳۰صفحة   ۰.۸۷نگارش 
 

  
  حافظ: كالم -) هفت( آواز

  همي گفت اين معما با قريني  سحرگه رهروي در سرزميني
  ه در شيشه برآرد اربعينيك  ه اي صوفي شراب آنگه شود صافك

  ه صد بت باشدش در آستينيك  خدا زان خرقه بيزار است صد بار
  ن بر نازنينيكنيازي عرضه   نشان استمروت گرچه نامي بي

  چينيني بر خوشهكاگر رحمي   ثوابت باشد اي داراي خرمن
  نه درمان دلي نه درد ديني  سكش در يبينم نشاط عنمي

  نشينيند خلوتكچراغي بر   ه از غيبكباشد درونها تيره شد 
  ه خاصيت دهد نقش نگينيك  گر انگشت سليماني نباشد

  د با غمينيه باشد گر بسازچ  اگرچه رسم خوبان تندخوئي است
  بينيمآل خويش را از پيش  ره ميخانه بنما تا بپرسم

 نه دانشمند را علم اليقيني  نه حافظ را حضور درس خلوت

  
  كنسرت پاريس •
  

  )يك(مقدمه : ساز
  

  حافظ: كالم -) پنج+ و د(آواز 
  ور آشتي طلبم با سر عتاب رود  چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود

  زند به گوشه ابرو و در نقاب رود  چو ماه نو ره بيچارگان نظاره
  وگر به روز شكايت كنم به خواب رود  شب شراب خرابم كند به بيداري

  راه با شتاب رود بيفتد آن كه در اين  طريق عشق پرآشوب و فتنه است اي دل

  اين در به آفتاب رود ةكسي ز ساي  گدايي در جانان به سلطنت مفروش
  بياض كم نشود گر صد انتخاب رود  سواد نامه موي سياه چون طي شد
  كاله داريش اندر سر شراب رود  حباب را چو فتد باد نخوت اندر سر

  حجاب رود خوشا كسي كه در اين راه بي  حجاب راه تويي حافظ از ميان برخيز
  

  )سه(قطعة ضربي : ساز
  

  حافظ: كالم - ) چهار(تصنيف 
  مشكلها هكه عشق آسان نمود اول ولي افتاد  اال يا ايهاالساقي أدر كأساً و ناولها

  مشكينش چه خون افتاد در دلهاز تاب جعد   اي كآخر صبا زان طره بگشايدببوي نافه
 ها دارد که بربنديد محمل جرس فرياد مي  مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هردم

  خبر نبود ز راه و رسم منزلهاكه سالك بي  به مي سجاده رنگين كن گرت پير مغان گويد 

  كجا دانند حال ما سبكباران ساحلها  شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هائل
  نهان كي ماند آن رازي كزو سازند محفلها  كارم ز خودكامي به بدنامي كشيد آخر همه

  متي ما تلق من تهوي دع الدنيا و اهملها  خواهي از او غايب مشو حافظ حضوري گر همي

  
  موالنا: كالم -) شش(دل مجنون : تصنيف

  دو را ويرانه كردي عاقبت هر  در دل و جان خانه كردي عاقبت
  وا نگشتي تا نكردي عاقبت  مدي كاتش در اين عالم زنيآ

  قصد اين ويرانه كردي عاقبت  اي ز عشقت عالمي ويران شده
  مردي مردانه كردي عاقبت  اي دل مجنون و از مجنون بتر

  عقل را ديوانه كردي عاقبت  خويش بردي در حرمعشق را بي
  ع را پروانه كردي عاقبتشم  گرشمع عالم بود عقل چاره

  ن افسانه كردي عاقبتآياد   كردم دالرا مشغول مي من تو

 ستن حنانه کردي عاقبتآ  ستون صبر را ...يا رسول ا
 دوسرم چون شانه کردي عاقبت  يک سرم اين سوست يک سر سوي تو

 دانه را دردانه کردي عاقبت  اي بيچاره بودم زير خاک دانه
 خاک را کاشانه کردي عاقبت  ختياي را باغ و بستان سا دانه

 کاسه را پيمانه کردي عاقبت  کاسه سر از تو پر از تو تهي
 عاشق جانانه کردي عاقبت  جان جانداران سرکش را به علم
  روشن و فرزانه کردي عاقبت  شمس تبريزي که مر هر ذره را

  
  حافظ: كالم -) هفت(آواز 

  مبادا خاليت شكر ز منقار  طوطي گوياي اسراراال اي 
  كه خوش نقشي نمودي از خط يار  سرت سبز و دلت خوش باد جاويد
  خدا را زين معما پرده بردار  سخن سربسته گفتي با حريفان
  ايم اي بخت بيدار كه خواب آلوده  به روي ما زن از ساغر گالبي

  هم مست و هشياررقصند با  كه مي  چه ره بود اين كه زد در پرده مطرب
  حريفان را نه سر ماند نه دستار  افكند از آن افيون كه ساقي در مي

  به زور و زر ميسر نيست اين كار  بخشند آبي سكندر را نمي
  به لفظ اندك و معني بسيار  بيا و حال اهل درد بشنو

  خداوندا دل و دينم نگه دار  هاست بت چيني عدوي دين و دل
  حديث جان مگو با نقش ديوار  به مستوران مگو اسرار مستي
  علم شد حافظ اندر نظم اشعار  به يمن دولت منصور شاهي

  خداوندا ز آفاتش نگه دار  خداوندي به جاي بندگان كرد
  

  حافظ: كالم - ) هشت(آواز 
  گفتم كه ماه من شو گفتا اگر برآيد  گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآيد
  گفتا ز خوبرويان اين كار كمتر آيد  گفتم ز مهرورزان رسم وفا بياموز
  گفتا كه شب رو است او از راه ديگر آيد  گفتم كه بر خيالت راه نظر ببندم

  گفتا اگر بداني هم اوت رهبر آيد  گفتم كه بوي زلفت گمراه عالمم كرد
  يدگفتا خنك نسيمي كز كوي دلبر آ  گفتم خوشا هوايي كز باد صبح خيزد

  پرور آيدگفتا تو بندگي كن كو بنده  گفتم كه نوش لعلت ما را به آرزو كشت
  گفتا مگوي با كس تا وقت آن درآيد  گفتم دل رحيمت كي عزم صلح دارد

  گفتا خموش حافظ كاين غصه هم سر آيد  گفتم زمان عشرت ديدي كه چون سر آمد
  
  

  )تفاوت ترتيب(موالنا : كالم -) نه(ن جان و جها: تصنيف
  ايني غلطم، در دل ما بوده  ايدوش كجا بوده! جهانو جان 

  اياي كه تو سلطان وفا بوده  امدوش ز هجر تو جفا ديده
  ايآه كه تو دوش كه را بوده  امآه كه من دوش چه سان بوده

  ايچونكه در آغوش قبا بوده  رشك برم كاش قبا بودمي
  ايبي من بيچاره كجا بوده  كه بگويم تو را زهره ندارم

 اي تيزتر از باد صبا بوده  به وقت گريز! يار سبک روح
 اي باش که تو بند بال بوده  تو مرا رنج و بال بند کرد بي
  ايتو ز همه رنگ جدا بوده  رنگ تو عكس كسي است ةآين

  ايدر حرم لطف خدا بوده  رنگ رخ خوب تو آخر گواست
  ايپاكي و همرنگ بقا بوده  ز رنگ جهان رنگ تو داري، كه
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  )۶چاووش ( سپيده •
  

  )يك(درآمد : ساز
  

  )سايه .ا. ه(اميرهوشنگ ابتهاج : كالم - ) شش+  چهار +سه + دو ( بشارت: آواز
  رود به كام شماخوشا شما كه جهان مي  زند به نام شمازمانه قرعة نو مي

  كه بوي او به دل ماست در مشام شما  در اين هوا چه نفسها پر آتش است و خوش است
  كز آتش دل ما پخته گشت خام شما  ياد آريده تنور سينة سوزان ما ب
  دمد ز بام شمار ميچراغ صبح كه ب  خانة شب ما استفروغ گوهري از گنج

  از آنكه هست به دست خرد زمام شما  دهد زمام مرادزمان به دست شما مي
  كه نقش طلعت خورشيد يافت شام شما  خيزان بودكردار صبحز صدق آينه

  چين دام شماشد از امان زمين دانه  گريخت ز خاكهماي اوج سعادت كه مي
  د زمين شد ستاره رام شماكه چون سمن  به زير ران طلب زين كنيد اسب مراد

  طرب كنيد كه پرنوش باد جان شما  به شعر سايه در آن بزمگاه آزادي
  

  )سايه. ا. ه(اميرهوشنگ ابتهاج : كالم -) پنج(تصنيف 
  بر هم زن بساط خودپرستي  ان هستيايراني، به سر كن خو

  ز پا نشستيكه چشم جهاني سوي تو باشد، چه ا
  تير شب به خونش دركشيده  در اين شب سپيده نادميده

  اميد چه داري از امشب كه در خون كشيده سپيده
  ها را تندري كننغمه  تيغ بر كش آذرفشان
  كار مهر خاوري كن  در دل شب رخ برفروز

  پرچم روشنايي برافراز  از درون سياهي برون تاز
  تيغ بر دل برنشانيشب را نيمه  تا جهاني از تباهي وارهاني

  ننگ باشد زندگاني  با خواري در روزگار
  مرگ به تا چنين زنده ماني

  دل يكي كن، ره يكي كن، بار ديگر  اي مبارز، اي مجاهد، اي برادر
  روزگار تيرگيها، بر سر آور  هاراه بگشا سوي شهر روشني

  
)سايه. ا. ه(شنگ ابتهاج اميرهو: كالم -) هفت(آواز 

  چو آتش سر ز خاكستر برآورد  دال ديدي كه خورشيد از شب سرد
  جهان دشت شقايق گشت از اين خون  زمين و آسمان گلرنگ و گلگون
  چه خنجرها كه از دلها گذر كرد  نگر تا اين شب خونين سحر كرد

  ز هر سروي تذروي نغمه برداشت  ز هر خون دلي سروي قد افراشت
  دال اين يادگار خون سرو است  ون در آواز تذرو استصداي خ

  
  )سايه. ا. ه(اميرهوشنگ ابتهاج : كالم - ) هشت(تصنيف 

  بر بامت سپيده دميد  ايران اي سراي اميد
  خورشيدي خجسته رسيد  بنگر كز اين غم پر خون
  استشكوه شادي افزون   اگرچه دلها پر خون است

  كه دست دشمن در خون است  ما گلگون است ةسپيد
  جاويدان شكوه تو باد  اي ايران غمت مرساد

  

  راه ما، راه حق، راه بهروزي است
  اتحاد، اتحاد، رمز پيروزي است  

  صلح و آزادي
  جاودانه در همه جهان خوش باد  

  يادگار خون عاشقان اي بهار
  اي بهار تازه جاودان در اين چمن شكفته باد  

  
  دود عود •
  

  )يك(درآمد و درآمد پيش: ساز
  

  )تفاوت ترتيب( عطار نيشابوري: كالم -) دو( درياي عشق: آواز
  بازنيابي به عقل سر معماي عشق  اي عشقعقل كجا پي برد شيوة سود

  اي فهم ز درياي عشقچند كند قطره  اي است مانده ز دريا جداعقل تو چون قطره
 هيچ قبايي ندوخت اليق باالي عشق  خاطر خياط عقل گرچه بسي بخيه زد

  راست بود آنزمان از تو توالي عشق  گر ز خود و هر دو كون پاك تبرا شوي
 خام بود از تو خام پختن سوداي عشق  و بماند به همور سر مويي ز تو با ت

  از بن بيخش بكند قدرت و غوغاي عشق  جان چو قدم در نهاد تا كه همي چشم زد
  اي هست تو را جاي عشقگفت اگر فاني  دوش درآمد به جان دمدمة عشق او

  جان عزيزان نگر مست تماشاي عشق  عشق چو كار دل است ديدة دل باز كن
  جاي دل و جان گرفت جملة اجزاي عشق  اند محو شد اجزاي اوچون اثر او نم

  قطرة باران او درد و دريغاي عشق  هست در اين باديه جملة جانها چو هم
 گشت ز عطار سير، رفت به صحراي عشق  تا دل عطار يافت پرتو اين آفتاب

  
  )سه(قطعة ضربي : ساز
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  عطار نيشابوري: كالم - ) چهار(آواز 
  افشان خوشتر استجان ز عشقت آتش  آتش عشق تو در جان خوشتر است

  تا قيامت مست و حيران خوشتر است  ايكه خورد از جام عشقت قطرههر
  زانكه با معشوق پنهان خوشتر است  تا تو پيدا آمدي پنهان شده

  گر همه زهر است از جان خوشتر است  سوزدمعشق تو كه جان مي درد
  زانكه درد تو ز درمان خوشتر است  من ريز و درمانم مكن ردرد ب

  سوختن در عشق تو زان خوشتر است  سوزي مرانسازي تا نميمي
  روي در ديوار هجران خوشتر است  الت هيچكس را روي نيستوصچون 

  در ديده طوفان خوشتر استالجرم   خشكسال وصل تو بيند مدام
  تا سحر عطار گريان خوشتر است  همچو شمعي در فراغت هر شبي

  
  

  عطار نيشابوري: كالم -) پنج(آواز 
  جان نيز خالصة جنون گشت  در عشق تو عقل سرنگون گشت

  شترسيده چون گكان كار بجان  خود حال دلم چگونه گويم
  از بس كه به خون بگشت خون گشت  برخوان كه درت به زاري زار

  ما را سوي درد رهنمون گشت  درمان چه طلب كنم كه عشقت
  ها برون گشتخوني كه ز ديده  خون دل ماست يا دل ماست

  ام بسي فزون گشتسرگشتگي  تا قوت عشق تو بديدم

  از ناله دلم چو ارغنون گشت  تا دور شدم من از در تو
 در دام بالي تو زبون گشت  غ که بود زيرکش نامآن مر

 از پاي فتاد و سرنگون گشت  لختي پر و بال زد به آخر
 قد الفش بسان نون گشت  تا درد تو را خريد عطار

  تر کنون گشت درياب که کشته  تو ةعطار که بود کشت

  
  موالنا :كالم -) شش(دود عود : تصنيف

  اي درشكسته جام ما، اي بردريده دام ما  روي بر بام مااي يوسف خوشنام ما، خوش مي
  جوشي بنه در شور ما، تا مي شود انگور ما  اي نور ما، اي صور ما، اي دولت منصور ما
  آتش زدي بر عود ما، نظاره كن بر دود ما  اي دلبر و منصوب ما، اي قبله و معبود ما

  پا وا مكش از كار ما، بستان گرو دستار ما  ما، دام دل خمار ما اي يار ما عيار
  دهم چه جاي دلدر گل بمانده پاي دل، جان مي

  وز آتش سوداي دل، اي واي دل، اي واي ما  
  
  خيال در •
  

  )شش(ساز   )يك(مقدمه : ساز
  

)تفاوت ترتيب( سعدي: كالم - ) چهار+  سه +دو ( در خيال: آواز
  ه به تشنگان نماييكچو خيال آب روشن   رد جراحت جداييكتر خبرت خراب

  ه تو خويشتن بياييكاز اين به ارمغاني  چه  ه به دوستان فرستيكتو چه ارمغاني آري 
  جاييكشب و روز در خيالي و ندانمت   بشدي و دل ببردي و بدست غم سپردي

  ن نه تو اليق جفاييكنم، وليكه جفا ك  توانمردي و نه من نميكتو جفاي خود ب
  ييه پادشاكني كه خواهي بكتو هر آن ستم   نند زيردستانكنند اگر تحمل نكچه 

  نند بيوفاييكه خوبرويان بكنه عجب   گرفتمگفتم چو تو دوست ميدل خويش را ب
  ه آشناييكشناسم تو ببر دگري نمي  ه با تو دارم به نسيم صبح گفتمكسخني 

  برو اي فقيه و با ما مفروش پارسايي  ه بشنوم نصيحتكمن از آن گذشتم اي يار 
  ازماييني اگر چو سعدي نظري بيكب  نم جمال خوبانكمل نأاي ته گفتهكتو 
  ه به دوست برگشاييكنه چنان لطيف باشد   گشودنچشم بامدادان به بهشت بر در

  
  )تفاوت ترتيب( سعدي: كالم -) پنج( تصنيف

  رد خوابيكرد و گذر نكچه خيالها گذر   ه برآرد آفتابيكسر آن ندارد امشب 
 نان ثوابيؤذبزه کردي و نکردند م  برآمد اجان مبه چه دير ماندي اي صبح که 

  همه بلبالن بمردند و نماند جز غرابي  ه نوبتي بخواندكنفس خروس بگرفت 
 که به روي دوست ماند که برافکند نقابي  نفحات صبح داني ز چه روي دوست دارم
 که در آب مرده بهتر که در آرزوي آبي  سرم از خداي خواهد که به پايش اندرافتد

 مگسي کجا تواند که بيفکند عقابي  من نه مرد آنست که با غمش برآيد دل
 تو به دست خويش فرماي اگرم کني عذابي  نه چنان گناهکارم که به دشمنم سپاري

  ه هزار بار گفتي و نيامدت جوابيك  نكين و دري دگر طلب كبرو اي گداي مس 
  ه بگردد آسيابيكعجب است اگر نگردد   دل همچو سنگت اي دوست به آب چشم سعدي

  
  سعدي: كالم -) هفت(آواز 

  تقوانام را كاين شرقالشي دهيم  بر باد  فام راسو نهيم اين دلق ازرقكبرخيز تا ي
  نيم اصنام راكن تا بشكتوحيد بر ما عرضه   دروپرستي مياي با بتهر ساعت از نو قبله

  ان در پي فتند اين پير دردآشام راكودكتا   نمكخوردنم باري تمنا ميمي با جوانان 
 کند بلعام را ماخولياي مهتري سگ مي  شود بيچارگي قطمير مردم مي ةاز ماي

 دهد پيغام را کز بوستان باد سحر خوش مي  کشد زين تنگناي خلوتم خاطر به صحرا مي
  ن يافتن ديگر چنين ايام راه نتواكباشد   غافل مباش ار عاقلي درياب اگر صاحبدلي
 ما نيز در رقص آوريم آن سرو سيم اندام را  چمد جايي که سرو بوستان با پاي چوبين مي

  ز دل ببرد آرام راكني ني دالرامش نخوان   گسل منظور چشم آرام دلدلبندم آن پيمان
  را عامد ه سلطان خيمه زد غوغا نمانكجايي   برفت اندر غمشمن دنيا و دين و صبر و عقل از 

  با پختگان گو اين سخن سوزش نباشد خام را  جهدرود وز ابرم آتش ميم ميكباران اش
  ر جام راوصوفي گرانجاني ببر ساقي بيا  رودسعدي نصيحت نشنود ور جان در اين ره مي

  
  )تفاوت ترتيب( موالنا: كالم -) هشت( هوس خيال: تصنيف
  ر برمكرم شك، نيشاميكور تو بگوئيم   ه سر نهم عشق تو را به سر برمكام آمده
  ديدگان مشعلة نظر برمو تا سوي جان   ها نهانام چو عقل و جان از همه ديدهآمده
 ام که زر برم زر نبرم خبر برم آمده  ام که ره زنم بر سر گنج شه زنم آمده

 ز سرم کله برد من ز ميان کمر برم گر  شکنگر شکند دل مرا جان بدهم به دل
  پيش گشاد تير او واي اگر سپر برم  ندكاف ميكوه شكه ز زخم تير او كآن

 تاب تو را چو تب کند گفت بلي اگر برم  گفتم آفتاب را گر ببري تو تاب خود
 و آنک ز جوي حسن او آب سوي جگر برم  آنک ز تاب روي او نور صفا به دل کشد

  نام او نام رخ قمر برم كوز سر رش  امخيال گشته در هوس خيال او همچو
  جا سفر برمكاوست گرفته شهر دل من به   نمكجا نظر كاوست نشسته در نظر من به 

  خوري پيش کسي دگر برم گفت بخور نمي  اين غزلم جواب آن باده که داشت پيش من
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  خيام رباعيات •
  
  )كي(لمه و تصنيف كد

  وين حل معما نه تو خواني و نه من  اسرار ازل را نه تو داني و نه من
  چون پرده برافتد نه تو ماني و نه من  هست از پس پرده گفتگوي من و تو

  ن عزم درستكبرخيز و به جام باده   ابر به نوروز رخ الله بشست چون
  تو برخواهد رست كفردا همه از خا  سته امروز تماشاگه توكسبزه ين اك

  شايد زيستبي بادة گلرنگ نمي  بر سر سبزه گريست رابر آمد و زا
  يستكما تماشاگه  كتا سبزة خا  ه امروز تماشاگه ما استكاين سبزه 

  بي باده كشيد بار تن نتوانم  من بي مي ناب، زيستن نتوانم
  مجام دگر بگير و من نتوان كي  ه ساقي گويدكمن بندة آن دمم 

  خود حاصلت از عمر جواني اين است  ه عمر جاوداني اين استكمي نوش 
  ه زندگاني اين استكخوش باش دمي   هنگام گل و مل است و ياران سرمست

  وز رفتن من جاه و جاللش نفزود  از آمدنم نبود گردون را سود
  اين آمدن و رفتنم از بهر چه بودك  سي نيز دو گوشم نشنودكوز هيچ 

  وز حاصل عمر چيست در دستم هيچ  بر بستم هيچ فطربنگر ز جهان چه 
  ستم هيچكمن جام جمم ولي چو بش  چو بنشستم هيچ ليشمع طربم و

  وكوجود ما پودي  ةوز بافت  وكاز آمدن و رفتن ما سودي 
  وكدودي شود، مي كسوزد و خامي  انكجان چندين پا ،در چنبر چرخ

  گريند نوحهكه چرا همي كي ندا  خروس سحريدم هنگام سپيده
  ز عمر شبي گذشت و تو بيخبريك  در آئينة صبح نده نمودكيعني 

  وز داس سپهر سرنگون سوده شديم  فايده فرسوده شديمه بيكافسوس 
  ام خويش، نابوده شديمكنابوده به   يمه تا چشم زدكدردا و ندامتا 

  زندشمهر بر جبين مي ةصد بوس  زندشفرين ميآه عقل كجامي است 
  زندشسازد و باز بر زمين ميمي  گر دهر چنين جام لطيفوزهكاين 

  وزه گوياي خموشكديدم دوهزار   گري بودم دوشوزهكارگه كدر 
  فروشوزهكخر و وزهكگر و وزهكو ك  گفتبه زبان حال با من مي كهري

  شمع اصحاب شدند ،مالكدر جمع   ه محيط فضل و آداب شدندكآنان 
  اي و در خواب شدندسانهفگفتند   روز ردند بهنب كره زين شب تاري

  ه به ما گويد رازكو كاي بازآمده  از جملة رفتگان اين راه دراز
  آيي بازه نميكچيزي نگذاري   هان بر سر اين دوراهه از روي نياز

  گذرده با طرب ميكدرياب دمي   گذرداين قافلة عمر عجب مي
  گذرده شب ميكپيش آر پياله را   ساقي غم فرداي حريفان چه خوري

  نيدكه ز دوست ياد بسيار كشايد   نيدكياران به مرافقت چو ديدار 
  نيدكد نگونسار نوبت چو به ما رس  هم نوشيد به چون بادة خوشگوار

  يا اين ره دور را رسيدن بودي  ه جاي آرميدن بوديكاش كي ا
  چون سبزه اميد بردميدن بودي  كيا از پس صدهزار سال از دل خا

  
  

  
  )دو( لمهكد

  ون ز اندازه شده استبرسرمستي من   ساقي غم من بلندآوازه شده است
  دل تازه شده است سرم بهارِپيرانه  ز مي توكبا موي سپيد سرخوشم 

  شده است كه هفته دگر خاكدرياب   شده است كساقي گل و سبزه بس طربنا
  شده است كشده است و سبزه خاشا كگل خا  ه تا درنگريكمي نوش و گلي بچين 

  قولي است خالف، دل در آن نتوان بست  ه دوزخي بود عاشق و مستكگويند 
  ف دستكفردا باشد بهشت همچون   گر عاشق و مست، دوزخي خواهد بود

  وين عمر به خوشدلي گذارم يا نه  دارم يا نه هكي غم آن خورم كتا 
  ه فروبرم برآرم يا نهكاين دم ك  ه معلومم نيستكن قدح باده كپر 

  به گمان فتاده در راه يقين قومي  رند اندر ره دينكقومي متف
  نه آن است و نه اين اي بيخبران راهك  ه بانگ آيد روزيكترسم از آنمي

  من باطن هر فراز و پستي دانم  ستي دانمهمن ظاهر نيستي و 
  اي وراي مستي دانمگر مرتبه  با اين همه از دانش خود شرمم باد

  از روي حقيقتي نه از روي مجاز  بازلعبت كانيم و فلكما لعبت
  باز كيكرفتيم به صندوق ابد ي  رديمكبازي در اين بساط چند كي

  پيمانه چو پر شود چه شيرين و چه تلخ  چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ
  از سلخ به غره آيد از غره به سلخ  ه بعد از من و تو ماه بسيكخوش باش 

  ه اين گوهر تحقيق بسفتكس نيست ك  توجود آمده بيرون ز نهف اين بحرِ
  داند گفتس نميكه هست كزان روي   س سخني از سر سودا گفتندكهر

  ستماپالودة  كاشجيحون اثري ز   ستما ةگردون نگري ز قد فرسود
  ستفردوس دمي ز بخت آسودة ما  ستما رنج بيهودةز  شرريدوزخ 

  وز صحبت خلق، بيوفائي مانده است  از من رمقي به سعي ساقي مانده است
  ه چه باقي مانده استكاز عمر ندانم   نمانداز بادة نوشين قدحي بيش 

  ؟مراد عزمي است درستوين رفتن بي  چون آمدنم به من نبد روز نخست
  اندوه جهان به مي فرو خواهم شستك  برخيز و ميان ببند اي ساقي چست

  او را نه نهايت نه بدايت پيداست  ه در او آمدن و رفتن ما استكدوري 
  جاستكجا و رفتن به كاين آمدن از ك  نزند دمي در اين معني راستميس ك

  دم عمر را غنيمت شمريمكوين ي  اي دوست بيا تا غم فردا نخوريم
  هزارسالگان سر به سريمبا هفت  هن درگذريمكه از اين دير كا فرد

  بر سر غم نزنيم ،نشاط پائيزِ  تا دست بر اتفاق بر هم نزنيم
  ه ما دم نزنيمكاين صبح بسي دمد ك  خيزيم و دمي زنيم پيش از دم صبح

  گ زنيمنوين شيشة نام و ننگ بر س  صبح است دمي با مي گلرنگ زنيم
  در زلف دراز و دامن چنگ زنيم  شيمكدست از عمل دراز خود باز 

  بي زمزمة ساز عراقي هيچ است  دوران جهان بي مي و ساقي هيچ است
  حاصل همه عشرت است و باقي هيچ است  نگرمرچند در احوال جهان ميه
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  ديلمان •
  

  )سايه. الف. ه(اميرهوشنگ ابتهاج : كالم - ) كي(آواز 
  يشرح دردم با تو گويد مثنو  ه گر خوش بشنويكمن همان نايم 

  ستوددانست و خود را مياو نمي  ه در فرهاد بودكمن همان عشقم 
  انديش راسوختم مجنون خام  در رخ ليلي نمودم خويش را

  چشم اوست كرد اشكاو گمان مي  گرست اندر دلش با درد دوستمي
  

  حافظ: كالم -) سه(آواز 
  وين سوخته را محرم اسرار نهان باش  س جان باشباز آ و دل تنگ مرا مون

  ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش  دة عشق فروشندكه در ميكزان باده 
 جهدي کن و سرحلقه رندان جهان باش  در خرقه چو آتش زدي اي عارف سالک

 رسم اينک به سالمت نگران باش گو مي  نگران استدلدار که گفتا به توام دل
 اي درج محبت به همان مهر و نشان باش  ز حسرت آن لعل روان بخشخون شد دلم ا

  از عقب نامه روان باش كاي سيل سرش  تا بر دلش از غضه غباري ننشيند
 گو در نظر آصف جمشيد مکان باش  کندش جام جهان بين حافظ که هوس مي

  
  سعدي: كالم -) هفت(آواز 

  جهان و هرچه در او هست صورتند و تو جاني  ه مانيكه در جهان به كه حقيقت ندانمت ب
  ه را تو بگيري ز خويشتن برهانيكه هرك  مندتكبه پاي خويشتن آيند عاشقان به 

 مرا مگو که چه نامي به هر لقب که تو خواني  مرا مپرس که چوني به هر صفت که تو خواهي
 نتواند گرفت نظره ثاني باز مي که  ببري دل چنان به نظره اول ز شخص مي

 ها به درافتاد رازهاي نهاني ز پرده  تو پرده پيش گرفتي و ز اشتياق جمالت
  ه آتشي بنشانيكتو ساعتي ننشستي   دود شوق برآمدو بر آتش تو نشستيم 

 ندانمت که چه گويم ز اختالف معاني  چو پيش خاطرم آيد خيال صورت خوبت
 که پير داند مقدار روزگار جواني  انانمرا گناه نباشد نظر به روي جو

 رياضت من شب تا سحر نشسته چه داني  تو را که ديده ز خواب و خمار باز نباشد
 روي به سالمت سالم من برساني تو مي  من اي صبا ره رفتن به کوي دوست ندانم
 اسير خويش گرفتي بکش چنان که تو داني  سر از کمند تو سعدي به هيچ روي نتابد

  
)تفاوت ترتيب( حافظ: كالم -) دوازده( درد شوق: آواز

  ردكه اين بازي توان كخدا را با   ردكدل از من برد و روي از من نهان 
  ردكران كخيالش لطفهاي بي  شب تنهائيم در قصد جان بود

 که با ما نرگس او سرگران کرد  دل نباشمچرا چون الله خونين
  ردكه درد اشتياقم قصد جان ك  با گر چاره داري وقت وقت استص

  ردكقصد جان ناتوان طبيبم   ه با اين درد جانسوزكا گويم ه رك
 صراحي گريه و بربط فغان کرد  بدان سان سوخت چون شمعم که بر من

 که يار ما چنين گفت و چنان کرد  ميان مهربانان کي توان گفت
  ير چشم آن ابروکمان کردکه ت  عدو با جان حافظ آن نکردي

  
  بهاريه •
  

  حافظ: كالم - ) چهار +سه ( پيام نسيم: آواز
  از اين باد ار مدد خواهي چراغ دل برافروزي  يآيد نسيم باد نوروزز كوي يار مي

  زراندوزي زيانها داد سودايكه قارون را   كن صرف عشرت اي داري خدا راچو گل گر خرده
 که زد بر چرخ فيروزه صفير تخت فيروزي  ز جام گل دگر بلبل چنان مست مي لعل است

 مجال عيش فرصت دان به فيروزي و بهروزي  چو امکان خلود اي دل در اين فيروزه ايوان نيست
 مچون من غمي دارد شبانروزيمگر او نيز ه  قمري به طرف جويباران چيست ةندانم نوح

  رسد روزي بيا ساقي که جاهل را هنيتر مي  به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم
  کاله سروري آن است کز اين ترک بردوزي  گفتنکام خود ترك  ؟چيست جستنطريق کام

 که بيش از پنج روزي نيست حکم مير نوروزي  گويم چو گل از غنچه بيرون آي سخن در پرده مي
  كه حكم آسمان اين است اگر سازي و گر سوزي  جدا شد يار شيرينت كنون تنها نشين اي شمع

  گفتن بياموزيبه مجلس آي كز حافظ سخن  بلبل طريق عشق گيري يادرو كه از  بستانبه 
  خدايا هيچ عاقل را مبادا بخت بد روزي  شكند عيباي دارم چو جان صافي و صوفي ميمي

 جامت جهان را ساز نوروزي ةکه بخشد جرع  نوروز جاللي نوشمي اندر مجلس آصف به 
 ز مدح آصفي خواهد جهان عيدي و نوروزي  کند تنها دعاي خواجه تورانشاه نه حافظ مي

 خيزان راست روز فتح و فيروزيجبينش صبح  ست محراب دل و ديدها جنابش پارسايان را
  

  فرناصر فرهنگ: آواز و تنبك - اديب پيشاوري: كالم -) هفت(يف آواز و تصن
  اگر امان دهد امشب فراق تا سحرم  بوي نسيمت به مژده جان سپرمه سحر ب

  قياس كن كه منت از شمار خاك درم  چو بگذري، قدمي بر دو چشم من بگذار
  ترممن از خيال لب جانفزات، زنده  ريز تو مرا صد بارة خونبكشت غمز

  نگرمكجا كه روم آن جمال ميبه هر  عرصة عالم، جمال طلعت دوستفت گر
  كه غائبي تو و هرگز نرفتي از نظرم  ز من به رغم فلسفيان بشنو اين دقيقه

  يكي ز تربت من بر گذر، چو در گذرم  اگر تو دعوي معجز عيان بخواهي كرد
  ر جان سپرموابه پيش روي تو، پروانه  كه سر زخاك بر آرم، چو شمع و ديگر بار

  درون خاك، ز شور درون كفن بدرم  مرا اگر به چنين شور، بسپرند به خاك
  همي رود تن زارم درون چشم ترم  بدان صفت كه به موج اندرون رود كشتي
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  گوساز قصه •
  

)تفاوت ترتيب( حافظ: كالم - ) پنج + چهار +دو ( ت دلحكاي: آواز
  آيا بود كه گوشة چشمي به ما كنند  آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند

  باشد كه از خزانة غيبم دوا كنند  دردم نهفته به ز طبيبان مدعي
  آن به كه كار خود به عنايت رها كنند  چون حسن عاقبت نه به رندي و زاهدي است

  هر كس حكايتي به تصور چرا كنند  كشدنقاب ز رخ در نمي معشوق چون
 اهل نظر معامله با آشنا کنند  يزيد عشقمعرفت مباش که در منبي

  ها كنندتا آن زمان كه پرده برافتد چه  رودحالي درون پرده بسي فتنه مي

 بهتر ز طاعتي که به روي و ريا کنند  مي خور که صد گناه ز اغيار در حجاب
  ترسم برادران غيورش قبا كنند  كه آيد از او بوي يوسفمپيراهني 

  صاحبدالن حكايت دل خوش ادا كنند  گر سنگ از اين حديث بنالد عجب مدار
  اوقات خود ز بهر تو صرف دعا كنند  بگذر به كوي ميكده تا زمرة حضور

 خير نهان براي رضاي خدا کنند  پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان
  شاهان کم التفات به حال گدا کنند  شود صل ميسر نميحافظ دوام و

  
  جواد آذر: كالم - )شش( گوساز قصه: تصنيف

  ها جاي مي از ناي سبو، خون كرده در پيمانه تا دور چشم مست او،
  ها افسانه ةگو، سوز دل من مو به مو، در پرد بشنو ز ساز قصه

  بشنو ناله درد كز دل خيزد، شايد زين ناله، خونين اشكت بر رخ ريزد
  چه سازم، صبوري ما را، ظفر از پي بر نيايد/  خدا را، كي اين شام غم را سحر از پي در نيايد

  برخيز اي رهنشين، گامي از كفر و دين نه فراتر تا كي ناله، تا كي مويه،
  پرستان، به دور از خودفروشان بنشين با مي/ ن برخيز با خيل مستان، چو مي خاموش و جوشا

  مراد دلستاني، مگر از زندگاني/ مگر از زندگاني، مراد دلستاني 
  اي در روزگاران كه گردون به افسون، چو بستيزد نهد از جام جم، افسانه

  بيا خودكامگي از سر بنه، چون جام مي در بزم ياران
  من خودكاميدر ده ساقي، زان مي جامي، تا برگيرد از 

  
)تفاوت ترتيب( حافظ: كالم -) يازده +ده ( آتش نهفته: آواز

  توان گرفتآري به اتفاق جهان مي  حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت
  شكر خدا كه سر دلش در زبان گرفت  افشاي راز خلوتيان خواست كرد شمع

  از غيرت صبا نفسش در دهان گرفت  زند از رنگ و بوي دوست مخواست گل كه دمي
  اي است كه در آسمان گرفتخورشيد شعله  زين آتش نهفته كه در سينه من است

  دوران چو نقطه عاقبتم در ميان گرفت  شدمآسوده بر كنار چو پرگار مي
  كآتش ز عكس عارض ساقي در آن گرفت  ساغر مي خرمنم بسوختشوق آنروز 

  ها كه دامن آخرزمان گرفتزين فتنه  فشانن به كوي مغان آستينخواهم شد
  كآنكس كه پخته شد مي چون ارغوان گرفت  اندبر برگ گل به خون شقايق نوشته

  صوفي به جام مي زد و از غم كران گرفت  فرصت نگر كه چو فتنه در عالم اوفتاد
  ن گرفتاز غم سبك برآمد و رطل گرا  مي خور كه هركه آخر كار جهان بديد

  حاسد چگونه نكته تواند بر آن گرفت  چكدحافظ چو آب لطف ز نظم تو مي

  
  حافظ: كالم -) دوازده(شيداي گيتي : تصنيف

  درمان نكردند مسكين غريبان  چندان كه گفتم غم با طبيبان
  از عندليبان گو شرم بادش  ستا آن گل كه هردم در دست بادي

  چشم محبان روي حبيبان  يارب امان ده تا باز بيند
  نصيبانتا چند باشيم از بي  اي منعم آخر بر خوان وصلت

 يا رب مبادا کام رقيبان  درج محبت بر مهر خود نيست
  نتوان نهفتن درد از طبيبان  ما درد پنهان با يار گفتيم 

  شنيدي پند اديبانگر مي  حافظ نگشتي شيداي گيتي

  
  جام تهي •
  

  فريدون مشيري: كالم -) يك(پر كن پياله را : آواز
  كاين آب آتشين، پركن پياله را

  بردديري است ره به حال خرابم نمي
  شود تهيم ميااين جامها كه در پي

  زم به كام خويشدرياي آتش است كه ري
  بردربايد و آبم نميگرداب مي

  من با سمند سركش و جادويي شراب
  امكران عالم پندار رفتهتا بي

  )گرم( هاي ژرفتا دشت پرستاره انديشه
  مرگ و زندگي ةتا مرز ناشناخت

  هاي گريزپاباغ خاطرهتا كوچه
  تا شهر يادها
  مه ديگر شراب

  بردجز تا كنار بستر خوابم نمي
  كن پياله راپر 

  هان اي عقاب عشق
  هاي مه آلوده دوردستاز اوج قله
  انگيز عمر منبه دشت غم پرواز كن

  بردآنجا ببر مرا كه شرابم نمي

  بردام كه عقابم نميستارهآن بي
  در راه زندگي

  با اين همه تالش و تقال و تشنگي
  ... آب...  آب :كه كشم از دلبا اين كه ناله مي
  بردبه سرابم نميديگر فريب هم 
  پر كن پياله را

  

  
  )سايه. ا.ه(هوشنگ ابتهاج امير: كالم -) چهار(سار شب كوچه: تصنيف

  زندبه دشت پر مالل ما، پرنده پر نمي  زندكسي، كسي به در نميدر اين سراي بي
  زندسار شب، در سحر نميكوچه كسي به  كندنمي يكي ز شب گرفتگان، چراغ بر

  زنددريغ كز شبي چنين سپيده سر نمي  سوارام در انتظار اين غبار بينشسته
  زنديكي صالي آشنا به رهگذر نمي  و به غير غما ست پر ستم، كه اندرگذرگهي

  زندكس ندا به گوش كر نميبرو كه هيچ  اتهاي بستهچه چشم پاسخ است از اين دريچه
  زندوگرنه بر درخت تر، كسي تبر نمي  سزاستو رم و نه بر، بيفكنندم نه سايه دا

  



  http://shajarianlyrics.mirmahdi.googlepages.com ©  ۳۶صفحة   ۰.۸۷نگارش 
 

  بهار دلكش •
  

  عارف قزويني: كالم -) يك(بهار دلكش : تصنيف
  ر دمي به فكر ما نباشداز آن كه دلب  بهار دلكش رسيد و دل به جا نباشد
  كه جنگ و كين با من حزين روا نباشد  در اين بهار اي صنم بيا و آشتي كن

  نازنينان را مه جبينان را وفا نباشد  گفتخنده ميه صبحدم بلبل بر درخت گل ب

  عزيز من با رقيب من چرا نشستي با اين دل حزين تو عهد بستي كهاگر 
  چرا دلم را عزيز من از كينه خستي  

  تازه كن عهدي كه بر شكستي  بيا در برم از وفا يك شب، اي مه نخشب
  

  )؟؟؟(+ حافظ : كالم -) دو(گريلي : تصنيف
  تو را عاشق شود پيدا، ولي مجنون نخواهد شد  همتاشبي مجنون به ليلي گفت، كه اي محبوب بي

  بفرما لعل نوشين را، كه زودش با قرار آرد  راري بسته با زلفتخدا را چون دل ريشم، ق
  الهي خون شوي اي دل، تو هم گشتي رقيب من  كردي، تو در كوي حبيب مندال ديشب چه مي

  بسي گردش كند گردون بسي ليل و نهار آرد  شب صحبت غنيمت دان كه بعد از روزگار ما
  

سعدي: كالم -) سه(شمع و پروانه : تصنيف
  شنيدم كه پروانه با شمع گفت  شبي ياد دارم كه چشمم نخفت

  تو را گريه و سوز و زاري چراست  كه من عاشقم گر بسوزم روا است
  يار شيرين منبرفت انگبين  بگفت اي هوادار مسكين من
  رودچو فرهادم آتش به سر مي  رودچو شيريني از من به در مي

  دميدش به رخسار زردفرو مي  همي گفت و هر لحظه سيالب درد
  كه نه صبر داري نه ياراي ايست  كه اي مدعي عشق كار تو نيست

  ام تا بسوزم تماممن استاده  تو بگريزي از پيش يك شعله خام 
  مرا بين كه از پاي تا سر بسوخت  تو را آتش عشق اگر پر بسوخت

  به ديدار او وقت اصحاب، جمع  معهمه شب در اين گفت و گو بود ش
  اي كه ناگه بكشتش پري چهره  اي نرفته ز شب همچنان بهره

  همين بود پايان عشق، اي پسر  رفت دودش به سر همي گفت و مي
  به كشتن فرج يابي از سوختن  ره اين است اگر خواهي آموختن
  كه مقبول اوست ...لـ قل الحمد  مكن گريه بر گور مقتول دوست

  چو سعدي فروشوي دست از غرض  سر مشوي از مرض اگر عاشقي
  گر بر سرش تير بارند و سنگ و  فدائي ندارد ز مقصود چنگ
روي تن به طوفان سپار گر مي و  اربه دريا مرو گفتمت زينه

  
  عارف قزويني: كالم - ) الف چهار(افتخار آفاق : نيفتص

  جمع همه عشاق به هر انجمني معش  افتخار همه آفاقي و منظور مني
  همه خوكرده چو عارف به پريشان سخني  به سر زلف پريشان تو دلهاي پريش

  

  تيشه بر ريشة جان از چه زني  شكنيز چه رو شيشة دل مي
  شكنيي و پيمانپيمانسست  اندام ولي سنگدليسيم

  عارف قزويني: كالم -) چهار ب(بار غم : تصنيف
  شب هجران گر به پايان رسد چه ميشه  اگر درد من به درمان رسد چه ميشه

  سر من اگر به سامان رسد چه ميشه  ه گردداگر بار غم به منزل رسد چ
  آيدريزد ز جگر خون ميمي دلز مژه   گريمگريم بنگر چون ميز غمت خون مي

  آيدپرده عيان مييار بي  آيدافتخار دل و جان مي
  

  عراقي: كالم -) پنج(تصنيف 
  چه كنم كه هست اينها گل باغ آشنايي  شب جدايي ز دو ديده خون فشانم ز غمت

 گدايي ةکه رقيب در نيايد به بهان  ام سر، چو سگان بر آستانت همه شب نهاده
  اييتخ هويآچرد كه ميان سنبلستان   ها و چشم يارم به نظر چنان نمايدمژه

 به اميد آنکه شايد تو به چشم من درآيي  در گلستان چشمم ز چه رو هميشه باز است؟
  ام ز گلها همه بوي بيوفاييكه شنيده  سر برگ گل ندارم ز چه رو روم به گلشن 

  نيا ، به كدام قبلت استنيا به كدام مذهب است
  كه كشند عاشقي را كه تو عاشقم چرايي  

  كه تو در برون چه كردي كه درون خانه آيي  به طواف كعبه رفتم به حرم رهم ندادند
  چو به صومعه رسيدم همه زاهد ريايي  يدمبه قمارخانه رفتم همه پاكباز د

  كه درآ درآ عراقي كه تو هم از آن مايي  دمزدم من كه ندا ز در درآدر دير مي
  

  اصفهاني هاتف: كالم -) شش(تصنيف 
  يكي نظاره دوا كني همه درد من به كنيكه اگر   چه شود به چهرة زرد من نظري براي خدا كني

  يتو را که نظر به حال گدا کن انيز ره کرم چه ز  و جان جهان تو را يو کشور جان تو را تو مه يتو شه
  يچه وفا کن يصنم، چه جفا کن يهمه از تو خوش بود ا  کرم نيو ا تيو گر ستم، بود آن عنا تو گر تفقد ز

  يما کن ةما که خون به دل شکست ةاليپ يشکن  دون انيمدع اغيگون ز االله يم يجا کش همه
  يکه خدا نکرده خطا کن ن،يغمم بود از هم ةهم  نيو من غم رميبه ت يکه زن ن،يو در کم دهيکمان کش تو
  يقفا کن ينظر از چه سو ،يو ينرفته ز کو يقدم  کرانياز مالمت ب يزمان، رو نيکه هاتف از برش ا تو
  

  خيام: كالم -) چهارده+ سيزده + ده + هشت +  هفت(شب نيشابور : )آواز(+ تصنيف

  كاي رند خراباتي ديوانة ما  آمد سحري ندا ز ميخانة ما
  زان پيش كه پر كنند پيمانة ما  برخير كه پر كنيم پيمانه ز مي

  اندك اندك باده خور و چنگ نواز  وقت سحر است، خيز اي ماية ناز
  آيد بازآنان كه شدند كس نمي و  جايند نپايند بسيه بكآنان ك

  خوش باش و دمي به شادماني گذران  برخيز و مخور غم جهان گذران
  رسيد از دگراننوبت به تو خود نمي  در طبع جهان اگر وفايي بودي

  زندشصد بوسة مهر بر جبين مي  زندشجامي است كه عقل آفرين مي
  زندشسازد و باز بر زمين ميمي  گر دهر چنين جام لطيفاين كوزه

  پائي ز نشاط بر سر غم نزنيم  تا دست به اتفاق بر هم نزنيم
  كاين صبح بسي دمد كه ما دم نزنيم  خيزيم و دمي زنيم پيش از دم صبح

  گذرددرياب دمي كه با طرب مي  گذرداين قافلة عمر عجب مي
  گذردآر پياله را كه شب ميپيش  ساقي غم فرداي حريفان چه خوري

  يا اين ره دور را رسيدن بودي  اي كاش كه جاي آرميدن بودي
  چون سبزه اميد بردميدن بودي  يا از پس صدهزار سال از دل خاك

  از صحبت خلق بيوفايي مانده است  از من رمقي به سعي ساقي مانده است
  از عمر ندانم كه چه باقي مانده است  از بادة دوشين قدحي بيش نماند

  معشوقة پيدا و نهانش باشي  ه تو جانش باشينازار دلي را ك
  دل خون شود و تو در ميانش باشي  آزردن توترسم كه از دلزان مي

  هر لحظه كه بينمت فزونم تشنه  داني كه به ديدار تو چونم تشنه
  عالم همه زين سبب به خونم تشنه  من تشنة آن دو چشم مخمور تو ام
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  بت چين •
  

  سعدي: كالم - ) يك(باغ نظر : تصنيف
  هرچه كند به شاهدي كس نكند مالمتش  آنكه هالك من همي خواهد و من سالمتش

  رسد سيب درخت قامتشجز به نظر نمي  دهد به كسباغ تفرج است و بس، ميوه نمي
  هيچ دوا نياورد باز به استقامتش  مريض عشق شدكنم كآنكه داروي دل نمي
  ندامتش يمخور تا نخور کوانيغم ن گو  و مال و سر نيو د ييدن کند يهرکه فدا نم

  امتشيبه خون مطالبت هم نکنم ق بلکه  برد يم غياگر دست به ت کنم ينم جنگ
  كانچه گناه او بود من بكشم غرامتش  كاش كه در قيامتش بار دگر بديدمي

  بر خبر سالمتش ايمدار سعد گوش  دل يآرزو يا گرفت و رفت از پکه هوهر
  

  اكبر شيداعلي :كالم -) دو(تصنيف 
  آن هم ندهد دست و مگر گاه به گاهي  نبود ز رخت قسمت ما غير نگاهي

  اهي، به اميد نگببينم مهر و ماهي  گاهيننشينم سر راهي، به اميد 
  نگرم خوشتر از اين، بهتر از آنيچون مي  گفتم صنما، شادي دل، راحت جاني

  ببينم مهر و ماهي، به اميد نگاهي  نشينم سر راهي، به اميد نگاهي
  

  فروغ فرخزاد: كالم -) سه(تصنيف 
  سر و پا كندة بيرحمي به من دلش  اي خسرو خوبان نظري سوي گدا كن

  بجز جفايش وفا نديدم  ها كشيدمز دست يارم چه
  به او بگويم، غم نهاني  نه همزباني، كه يك زماني

  ز من بپرسد، غم كه داري  نه اهل دردي، نه غمگساري
  

  قديمي: كالم - ) چهار(تصنيف 
  ه برد خانه كما را ، من مستم و ديوانه  يمانهخوردم دو سه پ، رفتم در ميخانه

  ه جوان سازد، عشقم به تو پردازدكزان مي    دلبر عزيز، شوخ با تميز، برخيز و بريز
  نيكوه كهمچو فرهاد روم از عقب   نيكتو اگر عشوه بر خسرو پرويز 

  و رويانيكتو مگر، ماه ن  و رويانيكتو مگر، شاه ن
  

  ؟؟؟: كالم -) پنج(تصنيف 
  تير غمزه را در كمان ابروان كن  در جهان كنطلوعي صبحدم ز مشرق 

  به مويت ناگهان كنملك دل مسخر   ويت يك زمان كنما منور به ربزم 
  دلبر ماهي تو مرا مردم برايت  صنم شاهي تو مرا جانم فدايت

  ل منل من شمع محفگخوش اري  حبيبم زميطبيبم عز
  تو ييشاه خوبانم تو ؛تو ييتابانم تو ماه
  به رويت نگارم خواريم بين مايلم  صنم ز هجرت نزارم زاريم بين اي

  حبيبم زميعز طبيبم ؛خواريم بين نگارم
  تو ييتو شاه خوبانم تو ييتابانم تو ماه  ل من شمع محفل منگخوش يار
  

  اكبر شيداعلي: كالم -) شش(بت چين  :تصنيف
  جبين اي صنمرخ و زهرهالله   اي مه من اي بت چين اي صنم
  بر همه كس گشته يقين اي صنم  تا به تو دادم دل و دين اي صنم

  وز تو صبوري نتوانم ديگر  من ز تو دوري نتوانم ديگر

  رفته ز خود تا كه رخت را بديد  ز خود دل بريد و هركه تو را ديد
  همچو بگفتم كه همه كس شنيد  تير غمت چون به دل من رسيد

  وز تو صبوري نتوانم ديگر  من ز تو دوري نتوانم ديگر

  مسيحاي من چون تويي امروز و  اي نفس قدس تو احياي من
  واي به حال دل شيداي من  حالت جمعي تو پريشان كني
  وز تو صبوري نتوانم ديگر  من ز تو دوري نتوانم ديگر

  
  اكبر شيداعلي+  جامي+ باباطاهر : كالم -) هفت( دل شيدا: تصنيف

  هواي ديگري اندر سرم نيست  تو دوري از برم دل برم نيست
  تمناي دگر جز دلبرم نيست  به جان دلبرم كز هر دو عالم

  آرام جانم، سرو روانم، من بي تو نمانم
  دردت به جانم، بيا اي مه جبين ،بيا اي نازنين

  شيشه مي در شب يلدا شكست  از غم عشقت، دل شيدا شكست
  خار مغيالن همه در پا شكست  از بس كه زدم ريگ بيابان به كف

  

  طبيب اصفهاني: كالم -) نه(ناز ليلي : تصنيف
  كه ليلي به محمل نشيند به نازي  غمت در نهانخانة دل نشيند

  ز بامي كه برخاست، مشكل نشيند  مرنجان دلم را كه اين مرغ وحشي
  چه سازم به خاري كه در دل نشيند  خاري كه آسان برآيدپا خلد گر به 

  ام ناقه در گل نشيندكه از گريه  دنبال محمل چنان زار گريمه ب
  گدايي به شاهي مقابل نشيند  بنازم به بزم محبت كه آنجا
  كسي كه ميان دو منزل نشيند  طبيبا مياساد ميان دو گيتي

  
  )سايه. الف. ه(اميرهوشنگ ابتهاج : كالم -) هشت( به ياد عارف: تصنيف

  غ پربسته را، ياد بهاران خوش استاين مركياد آور اين خسته را، / ه ياد ياران خوش است كن از اين مي لبي، كبنشين به يادم شبي، تر 
  ياد باد -عمري زده است خون دل، نقش گل بر قفس / ها در قفس هر نفس ه زد نالهكمرغي 

  زادعارف با داغ دل اي دل داد، داد 
  نار گل از ما نيز ياد آريدكچون بردمد آن بهار خوش در / اي بلبالن چون در اين چمن وقت گل رسد زين پائيز ياد آريد 

  بر بلبالن درس عاشقي خوش در اين چمن ياد داد/ ارف اگر در عشق گل جان خسته بر باد داد ع
  ن چون بجان رسد از خود آزاركپروا م/ گر بايدت دامان گل اي يار 

  
  )نيما يوشيج(علي اسفندياري  :كالم -) ده( گدارو: تصنيف

  همسايهگاه من، بر كنار كشت كشتخشك آمد 
  بر ساحل نزديك ندگريمي" :ندگويگرچه مي

  "سوگواران در ميان سوگواران
  !؟كي رسد باران! گقاصد روزان ابري؛ دارو

  بر بساطي كه بساطي نيست

  اي با آن نشاطي نيستدر درون كومة تاريك من كه ذره
  ركدتهاي ني به ديوار اتاقم دارد از خشكيش ميو جدار دنده

  چون دل ياران كه در هجران ياران
!كي رسد باران؟! قاصد روزان ابري؛ داروگ

 



  http://shajarianlyrics.mirmahdi.googlepages.com ©  ۳۸صفحة   ۰.۸۷نگارش 
 

  قاصدك •
  

)تفاوت ترتيب( سعدي: كالم -) پنج(شب فراق : آواز
  رم ز خيالشب فراق نخفتيم الج  جزاي آن كه نگفتيم شكر روز وصال

 گردد از نظر به جمال که ديده سير نمي  د اين زمام جمالئبدار يک نفس اي قا
  پيام ما كه رساند مگر نسيم شمال  دلعهد سنگيندگر به گوش فراموش

 قتال ةچنان که دوست به شمشير غمز  نکند به تيغ هندي دشمن قتال مي
  كمند غزال عجب فتادن مرد است در  غزال اگر به كمند اوفتد عجب نبود

  نظر حرام بكردند و خون خلق حالل  گويندجماعتي كه نظر را حرام مي

  به راه باديه دانند قدر آب زالل  تو بر كنار فراتي نداني اين معني
 ست محالا که ترک دوست بگويم تصوري  ستا کنان ما ايناگر مراد نصيحت

  اميد وصال ز سر به در نرود همچونان  به خاكپاي تو داند كه تا سرم نرود
  به آب ديدة خونين نوشته صورت حال  حديث عشق چه حاجت كه بر زبان آري

 که ذکر دوست نيارد به هيچ گونه مالل  ستا سخن دراز کشيديم و همچنان باقي
  وليك نالة بيچارگان خوش است، بنال  شود سعديبه ناله كار ميسر نمي

  
  عطار نيشابوري: كالم -) شش(آواز 

  دل فتنه شد بر زلف تو اي فتنة ايام دل  صورت نبندد اي صنم بي زلف تو آرام دل
  اندام دلديري است تا سوداي تو بگرفت هفت  اي جان من روياي تو دل غرقة درياي تو

  دلتا دل ز نامت زنده شد پر شد دو عالم نام   تا جان به عشقت بنده شد زين بندگي تابنده شد
  تا از شراب عشق خود پرباده كردي جام دل  جانا دلم از چشم بد نه هوش دارد نه خرد

 کي خواهد آمد حاصلم، اي فارغ از پيغام دل  پيغامت آمد از دلم، کاي ماه حل کن مشکلم
 کام دل من چون تويي، هرگز نيابم کام دل  از رخ مه گردون تويي، وز لب مي گلگون تويي

 عطار را در هر دمي، جانا تويي آرام دل  شادي من از تو غمي اي همگنان را همدمي،
  

  موالنا: كالم -) هفت( ترك مبتال: آواز
  ترك من خراب شبگرد مبتال كن  رو سر بنه به بالين تنها مرا رها كن
  و جفا كنخواهي بيا ببخشا خواهي بر  مائيم و موج سودا شب تا به روز تنها
  بگزين ره سالمت ترك بال كن  از من گريز تا تو هم در بال نيافتي
 ما صد جاي آسيا کن ةبر آب ديد  ماييم و آب ديده در کنج غم خزيده

 بکشد کسش نگويد تدبير خونبها کن  خيره کشي است ما را دارد دلي چو خارا

 کن اي زردروي عاشق تو صبر کن وفا  بر شاه خوبرويان واجب وفا نباشد
 پس من چگونه گويم کاين درد را دوا کن  آن را دوا نباشدكدردي است غير مردن 

 با دست اشارتم کرد که عزم سوي ما کن  در خواب دوش پيري در کوي عشق ديدم
 از برق اين زمرد هي دفع اژدها کن  گر اژدهاست بر ره عشقي است چون زمرد
 گو تنبيه بوالعال کنتاريخ بوعلي   بس کن که بيخودم من ور تو هنرفزايي

  
مهدي اخوان ثالث: كالم -) هشت( قاصدك: تصنيف

  قاصدك هان چه خبر آوردي
  از كجا وز كه خبر آوردي
  خوش خبر باشي اما اما
  گرديثمر ميگرد بام و در من بي

  انتظار خبري نيست مرا
  نه ز ياري نه ز ديار و دياري باري

  برو آنجا كه بود چشمي و گوشي با كس
  برو آنجا كه تو را منتظرند

  قاصدك در دل من همه كورند و كرند
  دست بردار از اين در وطن خويش غريق

  گويدهاي همه تلخ با دلم ميقاصد تجربه
  كه دروغي تو دروغ، كه فريبي تو فريب

  قاصدك هان ولي، راستي آيا رفتي با باد
  !ي آيكجا رفت! با توام آي

  راستي آيا جايي خبري هست هنوز؟
  مانده خاكستر گرمي جايي؟
  بندمدر اجاقي، طمع شعله نمي
  اندك شرري هست هنوز

  قاصدك، ابرهاي همه عالم شب و روز
گرينددر دلم مي

  
سعدي : كالم -) نه(آواز 

  ان دستي كه كار از دست رفتدوست  عشق در دل ماند و يار از دست رفت
  كي رسم چون روزگار از دست رفت  اي عجب گر من رسم در كام دل
  كاندر اين غم هر چهار از دست رفت  بخت و راي و زور و زر بودم دريغ
  صبر و آرام و قرار از دست رفت  عشق و سودا و هوس در سر بماند

  رفتبهتر از من صدهزار از دست   گر من از پا اندرآيم گو درآي
 نه اين دل چند بار از دست رفتور  خورد بيم جان کاين بار خونم مي

  چون زمام اختيار از دست رفت  مركب سودا جهانيدن چه سود
  عشق باز اکنون که يار از دست رفت  سعديا با يار عشق آسان بود

  
   باباطاهر: كالم - ) ده(آواز 

  شرار آه پرآذر نبيني  و چشم تر نبينيبميرم تا ت
  كه از مو رنگ خاكستر نبيني  چنان از آتش عشقت بسوجم

  به هر صورت به دل نقش تو گيرم  اگر چون موم صد صورت پذيرم
  تا عهد مني هرگز نميرم وت  تو تا بخت مني هرگز نخوابم

  غم عشقت به هر كس گفتني ني  ز دل مهر رخ تو رفتني ني
  ميون مردمون بنهفتني ني  محبت وليكن سوزش عشق و

  نخواهم دل كه مهر تو نلرزه  دل ار مهرت نلرزه بر چه ارزه
  به صد عالم گريبون وا بيارزه  گريبون هركه از دستت كنه چاك

  بيان آرم ز غم چون مستمندان  برندم همچو يوسف گر به زندان
  مدام آيم به گلزار تو خندان  اگر صد باغبان خصمي نمايد

  

  
  )نيما يوشيج(علي اسفندياري : كالم -) يازده( شب: تصنيف

  باد نوبارة ابر از بر كوه سوي من تاخته است  هست شب يك شب دم كرده و خاك رنگ رخ باخته است
  ش رااي راهبيند اگر گمشدههم از اين رو است نمي  كرده تني گرم دراستاده هواهست شب همچو ورم

  سوزد از هيبت تببه دل سوختة من ماند، به تنم خسته كه مي  مرده را ماند در گورش تنگ ،بيابان دراز ،با تو لشگر
  هست شب آري شب 
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  خزان •
  

  محمدعلي جاهد: كالم - ) كي(تصنيف 
  ره آمد به سخنهزاردستان چمن دوبا

  ه اي خسته از رنج دي ببين جشن گلهاي منك  
  ف مي فروشكجان بنه در  نهن دل ز نقديكب

  نار گل و الله دو جامي بزنك  
  ش منت آسمان به دوشكم  بنوش و چشم از مهر و مه بپوش

  كجز لب بانم كنم  كمده دست با دست بي نم
  صور ةپيشگان دهد نفخردار ستمكجزاي 

  لدادگان بود شور نشوردواي درد دل د  
  نماند آخر زين حيوان اثر  و تر كسر خشكبسوزد از شر بشر ي

  ني پيرهني از تنيكبرون   نيكه بهر دل دل شكنيارزد اين جهان بدين 
  نازي جاناعبث به خود مي  ن اين طنازي با ماكم

  ار بازي جانمكاخر شك  از اين بلندپروازي دانم
  اين دوران نماند به جاكران نگ  جا دل دو كهمه شب سر بردن به ي

  دست من و دامان تو  آوارگي ةتو مشو ماي
  ما و عهد و پيمان تو  بنما چاره بيچارگي

  تو مده الله دگر خار چيست  ريشه گر حاصلش اين بار نيست
  ه هشيار نيستكس در اين معرك  ده را آب گرفتكجاهد اين مي

  
  ؟؟؟: كالم - )دو(تصنيف 

  جانم - سواري  به ني - ماه من - عنان نازت  جانم - كه روزگاري  -ماه من  -به ياد داري 
  جانم -تو كي گذاري  - ماه من - قدم به چشمم   شاه من - به عجز گفتم  - ماه من - به كف گرفتم

  
  الشعراي بهارملك: كالم -) سه(تصنيف 
  از حال گل ما را خبر كن  نكگل گذر  برباد صبا 

  جبين نازنين اي مه  با مدعي كمتر بنشين
  يا دل مده يا ترك سر كن  ناله تا كي، بيچاره عاشق

  خون دل شد ساغر من پر  فشان چشم تر من شد خون
  با ما مستيز، در فصل بهار  مطبوع و تميز، اي يار عزيز

  منببين چشم تر   آخر گذشت آب از سر من
  از غيرت آتش در چمن زد  گل چاك غم بر پيرهن زد
  بهر وطندستانسرا   بلبل چو من شد در چمن

  خويشتن زد آخر به پاي  اش را تيشه، ديدي كه ظالم

  
  قديمي: كالم -) چهار(پر خسته :تصنيف

  به تو مشغول بود خاطر ارباب نظر
  زار نكويان دگرشده كاسد همه با  

  مگر ماه نكوروياني تو  روياني  مگر شاه پري تو
  رويت ةآه از اين جلو  مويت ةآه از اين طر

  كويت ةكع زدم عمري درمن بيچاره 
  پر از تير عدويتشدم خستهمن آواره   

  آه از آن چشم سياهت  آه از آن برق نگاهت

  
  الشعراي بهارملك: كالم -) پنج( نهترك آشيا: تصنيف

  رديكرانه كبوتر از آشيان كاي 
  رديكآشيانه  كسبب چرا تربي

  رديكيادي از رفيقان آشنا ن

  از آن چه ديدي ،ه با عاشقان درآن چميديكان كزين م
  ناگهان چرا سوي ديگران پريدي

  رديكخانه  كيار ناالن و تر كتر
  

  نبودي به ياري وفابي، ر تو باريدبد گمان گشتم 
  همانا دچاري ،اريكبه صد زخم  ،اريكف بازار شكدر 

  دلبر من نگارين پر من   نم شيونكاز فراقت من مي
  همسر من نشيني بر من  ز وفا گرديكي بود جانا ك

  الشعراي بهاركمل: كالم -) شش( خزان: تصنيف
  روان شد ،چشمه خون، چو ابر بهمن ز چشم من/  طرف عيان شد دو از، طاليه لشكر خزان/  گل نهان شدباد خزان وزان شد، چهره 

  مشعله در جهان زد، آشيان سوخته بود/  ها مرغ سحر در غم آشيان زد ناله
  ه داده فتواي فناي ما راك/  ز جور صياد واي، فغان و فرياد واي|  لقا را كه بسته رخ شاهد مه/  دست استاد داد ز، خدا خدا داد داد

  جانسپاري ةاين ورط رويم از، بيا مه من/  خسته شد دگر ديده ز بيداري | وه چه كنم از غم بيقراري/  وز اسير خود خبر نداري، سوي بيدالن نظر نداري
  

  سياوش كسرايي: كالم -) هفت( مهتاب كاش: تصنيف
  ن اي دوستكهمه دريا از آن ما   ن اي دوستكه دل دريا كبه من گفتي 

  ن اي دوستكش دريا به خون پروا كم  دلم دريا شد و دادم به دستت
  تو با جامي ربودي ماه از آب  اي بوديم در خوابنار چشمهك

  مهتاب كتو نيلوفر شدي من اش  چو نوشيديم از آن جام گوارا
  امشب هخواب درها وهكپلنگ   امشب هتن بيشه پر از مهتاب

  دل من در تنم بي تابه امشب  دلي سامون گرفته هر شوقيبه 
  

  شوريده شيرازي: كالم -) هشت( چشم نرگس: تصنيف
  سي چشم نرگست مستانه مستانهكند بسي حال هركترسم پريشان   هر دم زنم شانه ، زلفت،ه بر زلفتكخواهم 

  ديوانه ديوانه، چشم نرگست، مثل من كسي، ترسم كه مجنون كند بسي  هردم كشم وسمه، رويت، ويتخواهم بر ابر
  روح و روان ما شد، دردت به جان ما شد، اي دلبر خوشگل ما  حل كن دوصد مشكل ما، يك شب بيا منزل ما

  مستانه مستانه، چشم نرگست، حال هركسي، ترسم پريشان كند بسي  هردم كشم سرمه، چشمت، چشمت خواهم كه بر
  جانانه جانانه، چشم نرگست، مثل من كسي، ترسم كه ناالن كند بسي  هردم زنم بوسه، رويت، خواهم كه بر رويت
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  چاووش •
  

۲ چاووش: آلبوم - اصالن اصالنيان: كالم -نورد شب: و آواز تصنيف
  ها گناههنشستن در سياهي  شب است و چهرة ميهن سياهه

  كه هركه عاشقه پايش به راهه  تفنگم را بده تا ره بجويم
  زارهاش اللهواره، برادر دشت سينهبرادر بيقراره، برادر شعله  

  پويان هاي پاكمن و انديشه  انگيز و طوفانشب و درياي خوف
  رد از دلهاي سوزانباكه خون مي  برايم خلعت و خنجر بياور

  فشونهبرادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر كاكلش آتش  
  زنجير ماييتو كه همرزم و هم  تو كه با عاشقان دردآشنايي
  بزن شيپور صبح روشنايي  ببين خون عزيزان را به ديوار

  

  باره امشبخانه ظلمت يهوا  اره امشبودشمنم خونخ ،برادر
  امشب دارهيشهر شب ب ويد که  ديريبر سر راهم بگ يچراغ
  گل شکفت و خفت بر خاک هزاران  است و مادران شهر غمناک شب
  ربناکطصبح  قريپا کن ب به  داغدارم، دست واکن زميعز
  عاشق را صدا کن يبرادرها  ها وفا کننينظربعهد شب به

  را مهمان ما کن ديخورش گل  از نور يريشب ت نةيبر س بزن
  و سر را شکستند نهيس هزاران  خواهان راه بستندصبح ليس به
  خوار رستندمردم ويچنگ د ز  مردم گرفته دست در دست يول

  ۷چاووش : آلبوم -رزم مشترك : تصنيف
  )با نام مستعار برزين آذرمهر(پرويز مشكاتيان : كالم

  همراه شو عزيز، تنها نمان به درد
  كاين درد مشترك

  شوددا درمان نميهرگز جدا ج  
  دشوار زندگي، هرگز براي ما

  شودبي رزم مشترك، آسان نمي  
  

  دشتي -  ۶آلبوم چاووش  -ابوالقاسم الهوتي : كالم -  ياد تو: تصنيف
  بود لبريز از عشقت وجودم  تنيده ياد تو در تار و پودم

  يتو بودم كردي از نابودي و با مهر پرورد
  فداي نام تو، بود و نبودم  

  به هر شادي به هر ماتم  به هر مجلس به هر زندان
  به هر حالت كه بودم با تو بودم  

  اگر خوابم اگر بيدار  اگر مستم اگر هشيار
  به سوي تو بود روي سجودم  

 }چهارگاه{ ۷چاووش : آلبوم - سپهر . ا: كالم -ميهن : تصنيف
  پنهان دارد يونديپبا جان   تابان دارد يديران خورشيا

  مان دارد تا جان دارديدل پاس پ  مان دارديدان با دل پيمهرش جاو
  از جان بردار يبانگ آزاد  اد و افغان بگذاريخصم فر

  ن طوفان بسپاريا بر ايدل را چون در  داريران بيد ايگرد ياز خواب خوار
  در تن ماست يشوق اوج  گر در سر ماستيد يشور
  آ سر به گريد يآهنگ  دامن بگشا يآزاد

  ران را نور تابان رايبنگر ا  از خود گذر کن هر سو نظر کن
  نو شد چهره گشا يعصر

  هنيد ما را کاشانه ميام  هنيهن افسانه ميجانانه م
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  ساير •
  

؟؟؟: كالم - عشق گريزان: تصنيف
 تآواره شد مرغ غزل خوان/  من كو عهد و پيمانتاي عشق 

  چه كنم/  نه دلي همرازم شد/  نه كسي دمسازم شد
  شاهد غمهايم همه شب سايه لرزانم

 به تو اي عشق گريزانم ها دارمخاطره
 بس كن دوري تو بيا/  ها رابشمارم من ستاره/  تا كي بايد به نيمه شبها

 آبم كن ،آتشم؛ تو بيا خوابم كن/  هاخوابيرنج و بي/  هاتابيعشق و بي
 بشنو نغمه قلب تنهايم را /  بشنو قصه تلخ شبهايم را

 من صبا ره رفتن به کوي دوست ندانم
  روي به سالمت سالم ما برسانيتو مي

 در آسمانها پر گيرد/  صداي من در ظلمت شب
 سرود شوق از سر گيرد/ بيا كه با تو اين دل من 

 نور و شادي رفته دگر/  به خدا از كلبه من
 با چشم تر /  هر شب من منتظرم

 سايه لرزانم -همه شب  -  شاهد غمهايم
  به تو اي عشق گريزانم ها دارمخاطره

  فريدون مشيري: كالم - موج : تصنيف
 زند موجرس ميفغاني به فرياد /  زند موجپس مي/  گيردش دستساحل نمي/  زند موجنفس مي

 دست فغانم شکسته/  که راهم به فرياد رس بسته/  شکيبمبي ةماند ةمن آن راند
 زند موجه در دل هوس مين/  زند بالنه در من غزل مي/  زند موجزمان در کنارم عبث مي/  کند جايزمين زير پايم تهي مي

 زند موجکران تا کران خار و خس مي/  کزين تنگنا ره گشايد/  نده بايديکي برق سوز/  چندان نپايد ،که اين شعله خرد/  رها کن رها کن
 زند موجبوي گل در قفس ميچه خوش/ پس از مرگ بلبل ببينيد /  ک روييد و باليد و بشکفتاين خا در/  اشک ةنغمه اين دان گر اين

  
  عماد خراساني: كالم - عشق پيري : تصنيف

  گيره ذره دره عشقت تو دلم جا ميذره  رهگييره گه كار مو و تو دره باال مي
  گيره بينم كار دره باال ميكم ميحاال كم  مثل بقي) اين هم( روز اول به خودم گفتم ايم

  گيره يا به يك سمت بيخودي مات ممنه و را مي  دوزم چشمامه تا صبح به چختچن شبه واز مي
  گيرهسبزه و صحرا مي ينهتو زمستون به  اي مرغ دلم مث چل سال پيش از ازچن شبه و

  گيرهجا ميبي يهي دلم مثل بچه بهنه  زنم خواب به سراغم نميادتا سحر جل مي

  گيرهعوضش نق مزنه ذكر خدايا مي  نمگه! چي كه مرگت چيه كوفتي موگومش هر
  گيرهكم اي كتاب صفحه پينجا ميدره كم  پيري و معركه گيري كه مگن كار مويه

  گيرهكه سوار شتر و پوشتشه دوال مي  مكنه مثل اويه هر كي عاشق شده پنهون
  گيره ديگه مجنون توي خواب دامن ليال مي  !كوتا كردن دامنار تا بيخ رون مشتي عماد

  
  

  بهادر يگانه :كالم - يار وفادار: تصنيف
  تو همسفر عشق شرربار توامجدا ز   كه دور از تو شوم، يار وفادار توام اگر

  اگر قصد سفر دارم، خدا داند كه ناچارم
  دفتر خاطرات ما، مانده براي ما به جا  

  به پايان رسد قصة تنهايي ما  دهد صبر و شكيبايي ماثمر مي
  چه زيبا شود عالم رؤيايي ما  رخشان شود اختر خوشبختي ماچه 

 ييغروب جدا يا يريچه دلگ ،ينيچه غم آفر
  ما ةه به کاشانيسا يا دهکه گستر  

 ش خدايچه دلها که نالد ز غمت پ  چه جانها که سوزد ز شرار گنه تو
 ده روانيبه دامان نکن اشک غم از د  داد زمانيهمچو من خسته ز ب يتوئ

  ن خانه به دست دگرانيافتد ا ينم  تو ةدل من بود تا به ابد خان
  اگر قصد سفر دارم، خدا داند كه ناچارم
  ت ما، مانده براي ما به جادفتر خاطرا  

  

  ؟؟؟: كالم - جواني : تصنيف
  اي غم بگو با جوانيم چه كردي

  دارم به دل صد آرزو با جوانيم چه كردي  
  تو كردي نديم شبها صد بالاينچنين رها مرا در ميان 

  چون دلم شکسته شد، بال من چو خسته شد
  کشمين چه ميا ببيکنون که من در آتشم، ب، ايام جدا ز دننشسته

  ن که غم چه کرده با منيبب
  ام را يجوان يو گرفت يدر دام هجرانم نهاد

  بانم روز و شب که آخر فتادم از پايسر در گر  
  دلم خجلم يبه کجا بروم؟ که ز رو

  به کجا؟ يرفت ،امير جاودانيام، منيام ، بهار زندگانيجوان
  اميمهربان ياسز ،ميناتوان يبال

  آخر به خدا ،مين چه شد جوانيبب  
   

 ؟؟؟: كالم -عبور سالها : تصنيف
  زخمي از زمانه، خسته از خيالها  دل به غم سپردم در عبور سالها

  ام در مسير بادهادرختيبرگ بي  ام ز يادهاچون حكايتي مگو رفته
  ي، نه مرا مانده پناهينه تو را مانده اميد  نه صدايي، نه سكوتي، نه درنگي، نه نگاهي

  امبس روا و ناروا شنيده  امنيشها و نوشها چشيده
  ام، در مسير بادهاام، هرچه درد را به جان خريدههرچه داغ را به دل سپرده

  ام، در عبور سالهاام، هرچه درد را به جان خريدههرچه داغ را به دل سپرده  
  

  }افشاري{ موالنا: كالم - صيام: آواز
  هاي راز شدي لقمهتا خورنده  اين دهان بستي دهاني باز شد
  سوي خوان آسماني کن شتاب  لب فرو بند از طعام و از شراب

  پر ز گوهرهاي اجاللي کني  گر تو اين انبان ز نان خالي کني
  بعد از آنش با ملک انباز کن  طفل جان از شير شيطان باز کن

  امتحان کن چند روزي در صيام  ب و شيرين از طعامچند خوردي چر
  يک شبي بيدار شو دولت بگير  چند شبها خواب را گشتي اسير

  

  به ياد پدر: آلبوم - ربنا
  
  
  

Mahdi
Stamp
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 )تفاوت ترتيب(حافظ : كالم - مرغ خوشخوان: تصنيف
 رگلستان غم مخو يکلبه احزان شود روز  د به کنعان غم مخوريوسف گمگشته بازآي
 د به سامان غم مخوريده بازآين سر شوريو  ده حالت به شود دل بد مکنيدل غمد يا

 مرغ خوشخوان غم مخور يا يچتر گل در سر کش  گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن
 پنهان غم مخور يها يباشد اندر پرده باز  بياز سر غ يا د چون واقف نهيهان مشو نوم

 چون تو را نوح است کشتيبان ز طوفان غم مخور  داي دل ار سيل فنا بنياد هستي برکن
 الن غم مخوريها گر کند خار مغ سرزنش  زد قدم يابان گر به شوق کعبه خواهيدر ب

 دايما يک سان نباشد حال دوران غم مخور  دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت
 ان غم مخوريپاست يست کان را نين يچ راهيه  ديگرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بع

 حال گردان غم مخور يداند خدا يجمله م  بيحال ما در فرقت جانان و ابرام رق
 تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور  هاي تار حافظا در کنج فقر و خلوت شب
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  وصل نسيم  . أ

  
  سيمين بهبهاني: كالم -  )كي( تصنيف
  من رها رها رها موج بر پارهتخته چو  دل من به سك نبسته دل سك به امنبسته

  من جدا جدا او از كنزدي هكهرآن من به  كنزدي سينه به دل چو برد او هكهرآن من ز
  من آشنا ياد به گلويي نمك تر هك  سبويي در باده نه سويي به دل چشم نه

  من با گريه هواي دوست اي گرفته دلم  ابري آسمان در نهفتم هاستاره
  

  سعدي: كالم - )دو( آواز
  است من قراربي رنجور دل راحت هك  است من يار زلف بوي سحر نسيم مگر

  نار من استكه در كگرش به خواب نبينم   من همه عمر نرود چشم بختدربه خواب 
  ار من استكبه جان مضايقه با دوستان نه   ه قصد جان داردكاگر معاينه بينم 

  ان و اقتدار من استكدر خور ام كولي  ه نه در خورد اوست جان عزيزكحقيقت آن 
 ستا رضاي دوست مقدم بر اختيار من  ست اين معاملت ليکنا نه اختيار من

  ه غمگسار من استكاويم  ةهنوز بند  ست از جفاي او بر دلا ر هزار غماگ
  ه نه يار من است بار من استكه هركبرو   گنجدنميدرون خلوت ما غير در

 ستا زار منکه ياد دوست گلستان و الله  رود دل من زار و گلستان نميبه الله
  من استين اميدوار كه مسكدلت نسوخت   ستمگرا دل سعدي بسوخت در طلبت

  ند چون مراد يار من استكتفاوتي ن  مرادي منگر مراد تو اين است بي و
  

)تفاوت ترتيب( موالنا: كالم - )سه( تصنيف
  دلم هرجا به رفت بتلط در  دلم سودا ةخان غمت ز شد
  دلم دريا چو موج زند موج  عشق درياي گوهر طلبدر 
  دلم وا دلم واي دلم، واي  رحمتي من دل بر نيكن گر
  دلم باال جانب نگردمي  ماهرو رخ ظهر طلب در

 رفت بر اين سقف مصفا دلم  فرش غمش گشتم و آخر ز بخت

  دلم تماشا و عيش آن پي در  دردمي شب چادر و شد روز
  دلم با سيك است گفته چه دوش  شد چه را دلم امروزه ك آه
  دلم تا تو دل از است ره چه آه  است هاتهكن من دل در تو دل از

  چند رود سوي ثريا دلم  اي تبريز از هوس شمس دين

  
  موالنا: كالم -  )چهار( تصنيف

  جاك از عشق جاك از من عاشقان، اي ،عاشقان اي
  جاك از عشق جاك از من بيدالن، اي ،بيدالن اي

  غمت ارك در داده جان غمت، بازار به حيران غمت، خريدار گشتم

  من احوال زنيد دف بر مطربان، اي مطربان، اي
  جاك از عشق جا،ك از من دلم،بي من ،دلمبي من

  ناگهان بالي است عشق ،بدگمان بسوزد خوان تا آسمان، از است آمده عشق
  

  رهي معيري: كالم - )پنج( تصنيف
  امشيدهك برون پاي چمن اين از نسيم همچو  امرميده دل ديد گل و خار ز جفا هك بس
  امخريده جان به عشق من جان بالي گشت  شد سوزخانه آتش ما بخت ز طرب شمع

  ماهبريد جهان ز من ايدهبري من ز تو تا  بود آشنا صحبت زندگي دور حاصل
  امرميدهآ خاطر از راحت رفت و رفتي  دل قرار جا به بود بديمن  نارك به تا

  امديدهداغ دل از نك ياد تازه گل اي  برون من كخا ز الله ندك سر بهار به چون
  مارسيده خدا به من رسي من داد به تو تا  تو فراق مرا شتهك دهي من مراد تو تا
  

  فريدون مشيري: كالم - )شش( تصنيف
  نشاندي ستركخا به سرانجامم  شانديك دنبالت به عمري مرا

  نخواندي دفتر اين از هم سطري هك  افسوس و را دل دفتر ربودي
  فشاندي هم يكسرش مرگم از پس  سوخت منت بر دل عاقبت گرفتم
  ماندي هك اميد به از بعد هك  نگفتي آخر ولي من از گذشت

  
  فريدون مشيري: كالم - )هفت( تصنيف

  گذاريمي بالين به راحت سر  زاري به نالينمي شبها دال
  نداري درديبي درد از خبر  نك سر ناله درديصاحب تو

  است زندگاني مرگت هك دل اي بمير  است شادماني جترن هك دل اي بنال

  ريزد كاش ورزد، عشق بسوزد،  خيزد درد او از هك خواهم دلي
  نوايي نيانگيزد بر دردي ز  سازتنغمه چنگ هك دم آن مباد
  آشنايي هواي در نسوزد  پودت و تار عود هك دم آن مباد

  
  رهي معيري: كالم - )هشت( وصل نسيم :تصنيف
  ردك خواهد چه خزان برگ به تازه بهار  ردك خواهد چه افسردگان به وصل نسيم
  ردك خواهد چه نامهربان تو وصل و فراق  خويش مهرباني داغ از سوختم هك من به
  درك خواهد چه جامافسرده من با شراب  را سوخته گياه حاصل چه ابر فيض ز
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  يباكناش  . ب
  

  موالنا: كالم - ) كي(تصنيف 
  ند جيحونكدلم را دوزخي سازد دو چشمم را   ند مجنونكسان ه اين سودا مرا زينكچه دانستم 
  ام براندازد ميان قلزم پرخونشتيكچو   مرا ناگاه بربايد ه سيالبيكچه دانستم 

  ه هر تخته فرو ريزد ز گردشهاي گوناگونك  افدكه تخته تخته بشكشتي كزند موجي بر آن 
  آب چون هامونپايان شود بيچونان درياي بي  نهنگي هم برآرد سر خورد آن آب دريا را
 ناگاهان به دست قهر چون قارونکشد در قعر   شکافد نيز آن هامون نهنگ بحرفرسا را

  چونه چون غرق است در بيكچه دانم من دگر چون شد،   چو اين تبديلها آمد نه هامون ماند و نه دريا
 بندي در آن دريا کفي افيونکه خوردم از دهان  دانم هاي بسيار است ليکن من نمي چه دانم

  
  سعدي: كالم -) دو(آواز 

  ن دل ديوانه ما راكبه وصل خود دوايي   ز حد بگذشت مشتاقي و صبرم در غمت يارا
  ند درمان غم مجنون شيدا راكمگر ليلي   عالج درد مشتاقان طبيب عام نشناسد
  نبايستي نمود اول به ما آن روي زيبا را  ينانكگرت پرواي غمگينان نخواهد بود و مس

  يبا راكنون اين ناشكردن كاي ببايد چاره  ي و بربودي ثبات از عقل و صبر از دلچو بنمود
  برآيد از دلم آهي بسوزد هفت دريا را  ه گر روزيكچنان مشتاقم اي دلبر به ديدارت 

  شما قدري نباشد دين و دنيا راوگرنه بي  مراد ما وصال توست از دنيا و از عقبي
  سي احوال فردا راكداند ه در عالم نميك  خلوت زمان امروز خوش باشيم دركبيا تا ي

  ذوق حلوا را ولي بيمار استسقا چه داند  دشمنان سعدي رغم به سخن شيرين همي گويد
  

  حافظ: كالم -) سه(تصنيف 
  ه چنين روز غالم استسلطان جهانم ب  ام استكف و معشوق به كگل در بر و مي بر 

  اندام حرام استبي روي تو اي سرو گل  نكدر مذهب ما باده حالل است ولي
  دام استكه چو ما نيست در اين شهر كس كوآن  ميخواره و سرگشته و رنديم و نظرباز

  ه مرا ننگ ز نام استكوز نام چه پرسي   ه مرا نام ز ننگ استكاز ننگ چه گويي 
  نج خرابات مقام استكهمواره مرا   مقيم استتا گنج غمت در دل ويرانه 

  ايام گل و ياسمن و عيد صيام استك  حافظ منشين بي مي و معشوق زماني
  

  )چهار(قطعه هامون : ساز
  

  فريدون مشيري: كالم - )پنج(آواز 

  ه نامي خوشتر از اينت ندانمك  تو را من زهر شيرين خوانم اي عشق
  به غير از زهر شيرينت نخوانم  و گر هر لحظه رنگي تازه گيري

  توست شيريني كه شور هستي از تو  سوزيگرم سينه زهر زهري تو
  تسومستي از ت، تو غم از تو، نشاط از  را شراب جام خورشيدي كه جان

  غم آزمودي ةوركدرون   به آساني مرا از من ربودي
  نگاهم را به زيبايي گشودي  ام سوختدلت آخر به سرگرداني

  ستا جادوو كه نيرنگ است و افسون است   برگير عشق دل از بسي گفتند
  ستا ارودنوش است اما زهر كه او  ولي ما دل به او بستيم و ديديم

  گدازددر جدائي مي را تنم  تب آلود زهر اين هكچه غم دارم 
  نوازدمي را دلم شيرين غمي  مرگ ةاز آن شادم كه در هنگام

  است در دل جاوداني تو مرا مهر  اگر مرگم به نامردي نگيرد
  است دارم كه مرگم زندگاني را تو  و گر عمرم به ناكامي سرآيد

  
  سعدي: كالم -) شش(آواز 

  يست در جهان تا ز تو مهر بگسلمكمثل تو   س مگذشت بر دلمكتا تو به خاطر مني 
  داروي دوستي بود هرچه برويد از گلم  من چو به آخرت روم رفته به داغ دوستي

  ريزم و همچنان بود مهر تو در مفاصلم  رم و همچنان رود نام تو بر زبان منمي
  با همه سعي اگر به خوان ره ندهي چه حاصلم  تو حاصل عمر صرف شد در طلب وصال
 گر نکند معاونت دور زمان مقبلم  باد به دست آرزو در طلب هواي دل

 کني با همه نقص فاضلم ور تو قبول مي  هنري و قيمتياليق بندگي نيم بي

 کس نکند مطالبت زان که غالم قاتلم  مثل تو را به خون من ور بکشي به باطلم
 گر بود استخوان برد باد صبا به ساحلم  يان آب گرفت و غرق شدکشتي من که در م

 نرود صنوبري بيخ گرفته در دلم مي  سرو برفت و بوستان از نظرم به جملگي
  رود از تو هنوز غافلماين همه ياد مي  جا رسد در طلب وصال توكرت من كف 

 قلمتا تو دگر به خويشتن ظن نبري که عا  کند لشکر عشق سعديا غارت عقل مي

  
  موالنا: كالم -) هفت(تصنيف 

  نمكاي هر جا روم، قصد مقامت ميعبهكتو   نمكاي با من و پنهان شده، از دل سالمت مي
  نمكشود، چون ياد نامت ميشب خانه روشن مي  ه هستي حاضري، از دور بر ما ناظريكهرجا 

  نمكبوتر پر زنان آهنگ بامت ميكگه چون   زنمهمچو باز آشنا بر دست تو پر ميگه 
  نمكور حاضري پس من چرا در سينه دامت مي  زنيدم چرا آسيب بر دل ميگر غايبي هر

  نمكزان روزن دزديده من چون مه پيامت مي  از دلم اندر دل تو روزني است كدوري به تن لي
 کنماي جان هر مهجور تو جان را غالمت مي  ستي نور تواي آفتاب از دور تو بر ما فر

 کنممن گوش خود را دفتر لطف کالمت مي  دهمدل را ز تو اين جا صقالي مي يمن آينه

 کنمها چه باشد تو مني وين وصف عامت مي اين  در گوش تو در هوش تو و اندر دل پرجوش تو
 کنمز تو کم شود از خود تمامت ميچند اهر  گفت آن دلبر تو رااي دل نه اندر ماجرا مي

  نمكدامت ميكز اين جمله صور، اين دم كبنگر   گراي چاره در من چاره گر، حيران شو و نظاره 
 کنمشوي يک لحظه خامت مييک لحظه پخته مي  گه راست مانند الف گه کژ چو حرف مختلف

 کنمزان چيز رامت مي کنيچيزي که رامش مي  اي در دست من روي چون مهرهها ره مي گر سال
 کنمجان را غالف معرفت بهر حسامت مي  گوي با جانان که منالدين حسن مياي شه حسام
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  دوست شوق  . ت
  

  محمدجواد ضرابيان: كالم -) يك(دلشده  :تصنيف
  پناهاناي پناه بي

  از من دلشده روي مگردان
  بر دل سوخته آتش ميفشان

  اي فروغ شام تارم
  نارمكگريزي چرا از مي

  در خزانم بيا اي بهار

  ستيكعهد و پيمان بستي و ش
  نارم رفتي و گسستيكاز 

  از چه يارا اي نگارا
  رد چشم مستتكمجنونم 

  دم به دستتاين دل پريشان را دا
  ستي كرفتي و دلم بش

  با رقيب من بنشستي
  در تو دلستانم اثر ندارد دگر فغانم

  ماتم ز ديدگانم كاز غمت روان شد سرش
  شانيكه اينچنين مرابه آتش ميكام ردهكآه چه 

  براي من نمانده است جز نيمه جاني 
  قرارمآه چه بي

  خبر نداري اميد جان ز حال زارم
  آرا از چه يارا اي دل

  
  }آواز مغلوب و فرود+ چهارمضراب مخالف + سه گاه { سعدي: كالم -) شش+ پنج +  دو(شوق دوست  :آواز

  مراد خويش دگر باره من نخواهم خواست  اگر مراد تو اي دوست نامرادي ماست
  پذير نباشد ارادتي كه مراست خلل  دل شدعنايتي كه تو را بود اگر مب

  تفاوتي نكند چون نظر به عين رضاست  ميان عيب و هنر پيش دوستان قديم
  كه هرچه دوست پسندد به جاي دوست رواست  مرا به هرچه كني دل نخواهي آزردن

  ميان عاشق و معشوق دوستي برجاست  هزار دشمني افتد ميان بدگويان
  گدا اگر همه عالم بدو دهند گداست  ستا اقيجمال در نظر و شوق همچنان ب

  اگر كنند مالمت نه بر من تنهاست  مرا به عشق تو انديشه از مالمت نيست
  كه از محبت رويش هزار جامه قباست  غالم قامت آن لعبت قباپوشم

  از آن خوش است كه اميد رحمت فرداست  بال و زحمت امروز بر دل درويش
  

  حافظ: كالم -) سه(ش كبخت سر :تصنيف
  ...لـكارم به كام است الحمد  عيشم مدام است از لعل دلخواه

  گه جام زر كش گه لعل دلخواه  اي بخت سركش تنگش به بركش
  پيران جاهل شيخان گمراه  ما را به رندي افسانه كردند
  و صد نم جاني و صد آهچشمي   جانا چه گويم شرح فراقت

  درس شبانه ورد سحرگاه  شوق لبت برد از ياد حافظ
  از قامتت سرو از عارضت ماه  است مبيناد اين غم كه ديده كافر

  ...لـگردن نهاديم الحكم   گر تيغ بارد بر كوي آن ماه

  
  }مخالف{ محمدجواد ضرابيان: كالم - )هفت(مست نگاه  :تصنيف

  نوا بيش از اينم جفا دگر مكن يارمبا من بي  برده قرار از دل عاشق زارم، برق چشمان تو، لب خندان تو
  رباييدل مي، روح و جاني به تن، بت چين و ختن  اي در شب تار من روشنايي، همچو سرو چمان، اي گل ارغوان

  دل شده مجنون چه كنم با دل، زندگي بي تو شده بيحاصل  ه از دلآمن و واي از ، اي بر دلآتش زده
  راه تو ةصنما سرگشت، همه دم افتاده به چاه تو   زان چشم سياه تو، نگاه تو مستم ز

  ام رسواي جهان گشته، من ز سوداي وصل تو  ام شيداي زمانشده، از عشقت آرام جان
  مه و خورشيدي اي نگار، در شب و روز تار من  بردي از من صبر و قرار، رفت از دستم اختيار

  
  }مثنوي مخالف { رهي معيري: كالم -) هشت(درياي دل  :آواز

  آتشي در سينه دارم جاي دل  نالم از سوداي دل همچو ني مي
  اپيداي دلسوختم از داغ ن  من كه با هر داغ پيدا ساختم

  بس كه طوفانزا بود درياي دل  همچو موجم يك نفس آرام نيست
  غم اگر از دل گريزد واي دل  دل اگر از من گريزد واي من

  ور شد هر كه شد رسواي دلنام  ايم ما ز رسوايي بلند آوازه
  گنج عاشق گوهر يكتاي دل  من خرمن سيم و زر استؤگنج م

  هاي دل واريخندم از اميد  در ميان اشك نوميدي رهي

  
  محمدجواد ضرابيان: كالم -) نه(بت عاشقان  :تصنيف

  شمع هر انجمن ،اي گل هر چمن ،نازنين اي سمن
  دلبر نامهربان ،مه شيرين زبان ،اي بت عاشقان  

  دل زارم نزنبيش از اين آتش بر   نظري بر اين عاشق زارت فكن
  مردم از انتظار ،قرار ام بي شده ،از غم هجر يار

  از من بي بال و پر ،تو چه داري خبر ،اي نسيم سحر  

  مايه جلوه كنم همچو خار من بي  پيش چشمانت اي صنم گلعزار
  گيسوي تو ةمن اسيرم در آن حلق  كشته مرا روي تو وان خم ابروي تو

  تير غمت سينه سپر كردم بهر صد  تا به مژگان سياه تو نظر كردم
  سر به پايت نهم گر مژه بر هم زني  نازنينا تو چون روح و روان مني

  اي جان جانانم ،بهر تو جان بيفشانم
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  نقش خيال  . ث
  

  )يك(مقدمه : ساز
  

  سعدي: شاعر -) دو(نقش خيال  :آواز
  تا چه شود به عاقبت در طلب تو جان من  شود نقش تو از خيال منه جدا نميكوه 

  مال مندهد عشق تو گوشه به هجر ميكبس   ست هر زمانا ناله زير و زار من زارتر
  دست نماي خلق شد قامت چون هالل من  نور ستارگان ستد روي چو آفتاب تو

  رسد نوبت اتصال منرسد و نميمي  سيكپرتو نور روي تو هر نفسي به هر 

  هم به مراد دل رسد خاطر بد سگال من  ندكخاطر تو به خون من رغبت اگر چنين 
  ند در تو زبان قال منكه اثر نميكچون   نكديده زبان حال من بر تو گشاد رحم 

  فقر من و غناي تو جور تو احتمال من  ه بگذردكبر گذري و ننگري بازنگر 
  جمال من ةند آينكآه تو تيره ميك  ام گفت منال سعدياچرخ شنيد ناله

  
  )دو غزل متفاوت( ناموال: كالم -) سه(ن كتوبه ش :تصنيف

  وزين زندان طراران رهيدي  قفس جانا پريدياز اين تنگين
  در آيينه بديدي آنچ ديدي  رديكز روي آينه گل دور 

  بر آن باال ببين آنچ شنيدي  شنيدي زير و باالخبرها مي
  شيديكقماش روح بر گردون   سپردي چو آب و گل به آب و گل

  رسيديحاني به گردشهاي رو  هاي جسماني بجستيز گردش
 سوي باباي عقالني دويدي  بجستي ز اشکم مادر که دنياست
 به هر تلخي که بهر ما چشيدي  بخور هر دم مي شيرينتر از جان

  چو ما را بر همه عالم گزيدي  خواهي و بستانن هرچه ميكگزين 
 ن جهان زيرا پزيديآبه خوان   از اين ديگ جهان رفتي چو حلوا
 عالم پريدي ةبرون بيض  اگرچه بيضه خالي شد ز مرغت

 همان سو پر که هر دم در مزيدي  در اين عالم نگنجي زين سپس تو
 اجل بنمود قفلت را کليدي  خمش کن رو که قفل تو گشادند

  شيديكمرا در حلقه مستان   باره شه ساقي رسيدي دگر
  يها را بردريدبه جامي پرده  ها رابهستي توكباره ش دگر

 چو مي بر مغز مستان بردويدي  انگيزدگربار اي خيال فتنه
 که از نسرين و نيلوفر چريدي  بيا اي آهو از نافت پديد است

 دم که در صحرا دميديبدان يک  همه صحرا گل است و ارغوان است

 که از سوداي ماه من خميدي  مکن اي آسمان ناموس کم کن
 که از شرم جمالش ناپديدي  گر ني من بگويم بگو اي جان و

 کليدي اي و بي او بسته که بي  اين دم به گوشتبگويم اي بهشت 
 چو ديدي يوسفم را کف بريدي  چو خاتونان مصري اي شفق تو
 پزيدي يقين کردم که ديکي مي  بديدم دوش کبريتي به دستت

 شنيدي پس ديوار چيزي مي  تو هم اي دل در آن مطبخ که او بود
 يديبه رغم عيد هر روزي تو ع  نه عيدي که دو بار آيد به سالي

 که حسني النظيري برتنيدي  نظيري خداوندا به قدرت بي
 چنيني را گزافه کي گزيدي  اي را چنين نوري دهي اشکمبه

 خليدي نه خار خشک بودي مي  داري هبگو اي گل که اين لطف از ک
 بگفتي من چه بينم هم بديدي  تو هم اي چشم جنس خاک بودي
 ه دويديدوانيدت دوانند  تو هم اي پاي برجا مانده بودي
 عجب اي خر بدين دعوت رسيدي  دم عيسي و علمش را عدوي

 نه تو ماني نه علمي که گزيدي  چو مال اين علم ماند مرد ريگت
 ببين بخت جوان تا کي قديدي  جهان پير را گفتم جوان شو
 حد نااميدي در اين اميد بي  بيا اميد بين که نيک نبود
 تو بريدينبرم زان شهي که   بدو پيوندم از گفتن ببرم

  
  ناموال: كالم -) چهار(تصنيف دواي دل 

  ه باشد سقايشكچو تشنه تو باشد   ز تو سوزد چه باشد دوايشكدلي 
  ان تو جويد لب قندخايشكد  چو بيمار گردد به بازار گردد

  ن دل چون آهن مران از لقايشكم  تويي باغ و گلشن تويي روز روشن
  عجب چند داري برون سرايش  به درد و به زاري به اندوه و خواري

  چه سود و چه راحت ز سايه همايش  مها از سر او چو تو سايه بردي
  بگيرد ماللي ز جان و ز جايش  دم نبيند جمال و جاللت كچو ي

  زباني بگويد ثنايشچمن بي  جهان از بهارش چو فردوس گردد
  ه بخشد رخ جانفزايشكفزايش   ف بحر خويشكه بخشد كر جواه

  ز نور تو باشد بقا و فنايش  توست روش از تو دارد ةجهان ساي
  از اين طاس غربت بيا درربايش  تو فتاده ز دستت ةمنم مهر

  ه تا راز گويد لب دلگشايشك  بگيرم ادب را ببندم دو لب را

  
  )پنج(همنوازي تار و تنبك : ساز

  
  ناموال: كالم -) شش(سواران  :تصنيف

  نيست شوم نيست شوم تا بر جانان برسم  تيز دوم تيز دوم تا به سواران برسم
  خانه بسوزم بروم تا به بيابان برسم  امآتش شده ةام پارام خوش شدهخوش شده

  نان تا به گلستان برسمكآب شوم سجده  شوم تا ز تو سرسبز شوم كشوم خا كخا
  به پايان برسم كلرز شوم چونايمن و بي  ذره صفت لرزانم كفتادم ز فل كچون

  باز رهم زين دو خطر چون بر سلطان برسم  بود جاي تلف كچرخ بود جاي شرف خا
  ه به ايمان برسمكام تا فر آمدهكدر دل   فنا فر است وكو هوا گوهر  كعالم اين خا

  ه به ميزان برسمكزر تا  ةكشد رخ من س  آن شه موزون جهان عاشق موزون طلبد
  ي و مرحوم شوم تا بر رحمان برسمكخا  ه به پستي نرودكرحمت حق آب بود جز 

  به درمان برسمه كمن همگي درد شوم تا   هيچ طبيبي ندهد بي مرضي حب و دوا
  

  سعدي: كالم -) هفت(گناه عشق  :آواز
  بگوي اگر گنهي رفت و گر خطايي هست  ه مرا با تو ماجرايي هستكبيا بيا 

  خلق را جزايي هست ةه مظلمكن كم  حساب دل ببري؟ه چنين بيكروا بود 
  وي ما گدايي هستكه در كنند كنظر   عيبي نباشد ار وقتيتوانگران را 

  كه دوستان نشنيدند كآشنايي هست  ام دشمن و بيگانه رفت چندين روزكبه 
  ه بيرون از اين دوايي هستكسي نگفت ك  كسي نماند كه بر درد من نبخشايد

 از اين طرف که منم همچنان صفايي هست  هزار نوبت اگر خاطرم بشوراني
 هنوز جهل مصور که کيميايي هست  ماخوليا دماغ بسوختبه دود آتش 

 و گر به کام رسد همچنان رجايي هست  به کام دل نرسيديم و جان به حلق رسيد
 که در جهان بجز از کوي دوست جايي هست  به جان دوست که در اعتقاد سعدي نيست
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  هاارهبا ست  . ج
  

  )سايه. الف. ه(اميرهوشنگ ابتهاج : كالم -) يك(غمگسار  :تصنيف
  نتظارينتظار ياري، نه ز يار انه به ا  چه غريب ماندي اي دل نه غمي نه غمگساري

  شيد باريكني نتوان ه دگر بدين گراك  وه گويم، بگريزد و بريزدكغم اگر به 
  ه تا نيفتد دگرم به شب گذاريكش كتو ب  ستا شتهكه چرا شبت نكشيده خنجر كسحرم 

  ه نداشت برگ و باريكمنم آن درخت پيري   ه دوباره سر برآرمكست پشتم كنه چنان ش
  

  )سايه. الف. ه(اميرهوشنگ ابتهاج  :كالم - ) دو(غريبانه  :تصنيف
  دغريبانه بگردي، در اين خانه غريبم  ددر اين خانه بگرديد، بگردي دبگردي

  دپي النه بگرديست، او ني ةجهان الن  كه جفت دل من بود، يكي مرغ چمن بود
  دهمه خانه بگردي، همين جا ست،همين جا  ستا بوشچه خوو  ردبه من خودوست، نسيم نفس 
  دچو پروانه بگردي، پي آن گل خوشبو  اوخوابگه  جاكست، ا و چه خوشبوچه شيرين 

  
  سيمين بهبهاني: كالم -) سه(فرياد غم  :تصنيف

  نكن بيداد كبيداد  ،شدر ماتم اتي ديدهو  نكن فرياد ك، فرياد شاي سينه امشب از غم
  نكن آزاد كآزاد  اين صيد در خون غرقه را،  شكدل را از او بيرون ب، بردر سينه رااي پنجه 
  نكن آباد كرم، آباد كام را از ويرانه  ن آذرخشكبر دل بيف، خاطرمغمگين اي عشق،

  نكن، دلشاد كدلشاد ، خسته رااين عاشق دل  آام خواهي چرا، آخر شبي از در درآزرده
  

  سهيلي خوانساري: كالم -) چهار(سنگدل  :تصنيف
  نيك مهر و وفا نمي ن اگر،كجور و جفا ب  نيك جور و جفا نمي ،سنگدال چرا دگر
  نيك خسته دوا نمي ،درد دگر بده اگر  نهي مرهم اگر نمي ،دله زخم دگر بزن ب
  نيك وعده وفا نمي ،بري عهد ز ياد مي  هيد ه ميكني وعده به هرك عهد هرآنچه مي
  نيك ه خطا نميكنآز، ن بتاكني بكهرچه   خون نشانيمه ه بكتا  ،جانه تير غمم زدي ب

  
  فريدون مشيري: كالم -) پنج(يستي كتو  :تصنيف

  برد خوابم شب از هجوم خيالت نمي  متاب تو بي ه من اينگونه بيكيستي كتو 
  بسان قايق سرگشته روي گردابم  ه من از موج هر تبسم توكيستي كتو 

  من آن نگاه شيرين آهدل رد با كچه   جا سر راه تو آمدم ناگاهكمن از 
  چراغ چشم تو سبز است و راه من بسته است  تو دوردست اميدي و پاي من خسته است

  مدام پيش نگاهي مدام پيش نگاه  تاهوكتو آرزوي بلندي و دست من 
  سخن با تو كمرا همين بگذارند ي  است زيستن با تو چه آرزوي محالي

  
  حسين منزوي: كالم -) شش(ها با ستاره :تصنيف

  ها نم با ستارهك گريه مي  ها نارهكرسد از  ه ميكشب 
  ها بر نياورم دست چاره  گر شبي ز آستين جانواي ا

  ها حرف من بخوان از اشاره  ام زبان همچو خامشان بسته

  ها ايم اي سواره ما پياده  ايم ما ز اسب و اصل افتاده
  ها خرمنم مسوز از شراره  اي لهيب غم آتشم مزن

  
  حسين منزوي: كالم - ) هفت(دشت بيحاصل  :تصنيف

  باطل دلم واي ةنسيم در  حاصل دلم واي عقيم دشت بي
  دلم وا دل، دلم وا دل، دلم واي  خراب خسته از پا نشسته

  زند چنگگريبان غمت را مي  دلم تنگ و دلم تنگ و دلم تنگ
  وبم چون سبويش بر سر سنگكب  ه چون ديوانه مردمكو كصبوري 

  از اين دنياي دون دنياي وارون  م خون و دلم خوندلم خون و دل
  به اردوي غم عالم شبيخون  من عشقكن تا زنيم از مك كمك
  
  

  
  فريدون مشيري: كالم -) هشت(افسونگر  :تصنيف

  ينيآفر لب و عشق ه شيرينكتو   تو كه باال بلند و نازنيني
  داري دل غير شور و شر چه در آن  داري هاي افسونگر چه در آن لب

  مهرباني راندنت چيستبدين نا  چنين بامهرباني خواندنت چيست
يبايي نداردكدل عاشق ش  دل من تاب تنهايي ندارد
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  خورشيد آرزو  . ح
  

  )يك(قطعه اشتياق : ساز
  

  فريدون مشيري: كالم - ) دو(خورشيد آرزو  :آواز

  آهنگ اشتياق دلي دردمند را  من تا كه بشنوي  نهبگذار سر به سي
  سر در كمند را ةدآزار اين رمي  ه بيش از اين نپسندي به كار عشقشايد ك

  ست، غم كجاستا اندوه چيست، عشق كدام  بگذار سر به سينه من تا بگويمت
  ست در هواي تو از آشيان جداستا عمري  جان بگذار تا بگويمت اين مرغ خسته

  نتخواهم كه جاودانه بنالم به دام  بينمت به كامه اگر دلتنگم آنچنان ك
  تست با مناي نازنين كه هيچ وفا ني  شايد كه جاودانه بماني كنار من

  هواي تو رم به پرمن چون كبوتري ك  و روشنيآرام تو آسمان آبي 
  با اشك شرم خويش بريزم به پاي تو  چين كنم هاي تو را دانه يك شب ستاره

  شراب چشمه بگذار تا بنوشمت اي  بگذار تا ببوسمت اي نوشخند صبح
  تر بتاب خورشيد آرزوي مني گرم  ام بيشتر بخند هاي تو خندهبيمار 

  
  )تفاوت ترتيب( نيشابوري عطار: كالم -) سه(چين زلف  :تصنيف

  گردان او ةحلق يك همچو من شو گرد يك  افشان او شكبر زلف م اي صبا گر بگذري
 وز سر زلفش نشاني آر ما را زان او  ت صد جان بيار و بر سر ما نه به حکممن

  گاه خود را گوي گردان در خم چوگان او  مشكين رباي ةگاه از چوگان زلفش حلق
 تا پريشاني نيايد زلف عنبرسان او  ني خطا گفتم ادب نيست آنچه گفتم جهد کن
 حيوان او ةياد من از چشمنوش کن بر   گر مرا دل زنده خواهي کرد جامي جانفزاي

 چون ببيني جانفزايي لب و دندان او  گر تو جان داري چه کن بر کن به دندان پشت دست
 گو به جان تو فرو شد روز اول جان او  گويد سالم گو فالني از ميان جانت مي

  كني درمان او درد او از حد بشد گر مي  جان او در جان تو گم گشت و دل از دست رفت
  افشان او شرق تا غرب جهان از زلف مشك  در چين زلفش پيچ تا مشكين كنيخوش خوشي 

 درد در ديوان اوپر ةعرضه کن اين قص  چون رسي آنجا اجازت خواه اول بعد از آن
 ورنه حالي بر زمين دوزد تو را مژگان او  دار چشم آنجا بر مگير از پشت پاي و گوش

 نان کو گفت برساني به من فرمان اوتا چ  هرچه گويد يادگير و يک به يک بر دل نويس
 خندان او ةصبح را مژده رسان از پست  چند گريي اي فريد از عشق رويش همچو شمع

  
  فريدون مشيري: كالم -) چهار( عشق پاك :آواز

  ام داري زنده گو حكايت شببا او ب  اي شب به پاس صحبت ديرين خداي را
  ام شايد وفا كند بشتابد به ياري  كشم از درد اشتياق با او بگو چه مي

  آگه شود ز رنج من و عشق پاك من  اي دل چنان بنال كه آن ماه نازنين
  هر چند بسته مرگ، كمر بر هالك من  رود با او بگو كه مهر تو از دل نمي

  غم به كوه و بيابان گريختم كز دست  اي آسمان به سوز دل من گواه باش
  مانند شمع سوختم و اشك ريختم  شب دور از آن نگاه داري خبر كه شب همه

  
  )تفاوت ترتيب( حافظ: كالم -) پنج( اسرار عشق :تصنيف

  ميرد در درد خودپرستيخبر ب تا بي  با مدعي مگوييد اسرار عشق و مستي
  پرستي ت گر بت نمياربا كافران چه ك  دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم

  ن درازدستييتا كي كند سياهي چند  سلطان من خدا را زلفت شكست ما را
  ناخوانده نقش مقصود از كارگاه هستي  يدآرنه روزي كار جهان سرعاشق شو ا

 نرگس تو با ما گويد رموز مستي تا  در گوشه سالمت مستور چون توان بود
 نشستي کز سرکشي زماني با ما نمي  ها که برخاست آن روز ديده بودم اين فتنه

 چون برق از اين کشاکش پنداشتي که جستي  عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ

  
  عراقي: كالم -  )شش(دلشده  :آواز

  خوشا راهي كه پايانش تو باشي  خوشا دردي كه درمانش تو باشي
  لكي كه سلطانش تو باشيخوشا م  خوشا چشمي كه رخسار تو بيند

  خوشا جاني كه جانانش تو باشي  خوشا آن دل كه دلدارش تو گردي
 کسي دارد که خواهانش تو باشي  خوشي و خرمي و کامراني
  كه اميد دل و جانش تو باشي  ريچه خوش باشد دل اميدوا

 در آن خانه که مهمانش تو باشي  همه شادي و عشرت باشد، اي دوست

  كه گلزار و گلستانش تو باشي  گل و گلزار خوش آيد كسي را
 نگهدار و نگهبانش تو باشي  چه باک آيد ز کس آنرا که او را
  كه هم كفر و هم ايمانش تو باشي  مپرس از كفر و ايمان بيدلي را

 همه پيدا و پنهانش تو باشي  شو پنهان از آن عاشق که پيوستم
 دل بيچاره، تا جانش تو باشي  براي آن به ترک جان بگويد
  به بوي آنکه درمانش تو باشي  عراقي طالب درد است دايم

  
  ش كسراييسياو: كالم -) هفت( وطن :تصنيف
  نظر فكن به من كه من! وطن! وطن

  ام شه با تو بودههمي؛ ام كه زير آسمان ديگري غنوده ،وار به هركجا غريب
  ام شناسي ام تو نيك مي اگر كه حال پرسي
  ها برآمدم ها و غصه من از درون قصه
  ات كناره ها زدم به روي بحر بي ها كه بال چه غمگنانه سال

  جنب و جوش آمديبه  ،كه در خروش آمدي
  هاي تو كه ياد باد اوج، هاي تو به اوج رفت موج

  ام كنون اگر كه خنجري ميان كتف خسته

  ام براي تو، به راه تو شكسته ؛ام ام و يا ز پا فتاده اگر كه ايستاده
  ساز با وي استشرار و شور كار ،سپاه عشق در پي است

  ين جهانهاي قلب باز كن سرود شب شكاف آن ز چارسوي ا دريچه
  ام رسد من اين سرود ناشنيده را به خون خود سروده كنون به گوش مي

  تو سبز جاودان بمان كه من! وطن! وطن
  صفاي تواي مهاجرم كه از فراز باغ با ندهپر

  ام به دوردست مه گرفته پر گشوده
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  الشعراي بهارملك: كالم -) هشت( - سحر  مرغ :تصنيف
  داغ مرا تازه تر كن  مرغ سحر ناله سر كن

  برشكن و زير و زبر كن  ز آه شرر بار، اين قفس را
  بلبل پر بسته ز كنج قفس درآ

  نغمه آزادي نوع بشر سرا
  اين خاك توده را ةوز نفسي عرص  

  پر شرر كن
  آشيانم داده بر باد  ظلم ظالم، جور صياد

  دا، اي فلك، اي طبيعتاي خ
  شام تاريك ما را سحر كن  
  نوبهار است، گل به بار است
  بار استابر چشم ژاله

  اين قفس چون دلم تنگ و تار است  
  شعله فكن در قفس اي آه آتشين

  دست طبيعت گل عمر مرا مچين
  جانب عاشق نگه اي تازه گل از اين  

  بيشتر كن
  مختصر كن، دل، شرح هجرانمرغ بي

  سپر شد عهد و وفا پي  يقت به سر شدعمر حق
 اثر شد هر دو دروغ و بي  ناله عاشق، ناز معشوق

  راستي و مهر و محبت فسانه شد
  قول و شرافت همگي از ميانه شد

 ديده تر شد؛ دين بهانه شد ،از پي دزدي وطن  

  تاب زارع از غم گشته بي  ظلم مالک، جور ارباب
 جگر شدجام ما پر ز خون   ساغر اغنيا پر مي ناب

  ناله سر کن! اي دل تنگ
  از قويدستان حذر کن

  از مساوات صرفنظر کن  
  ساقي گلچهره بده آب آتشين
  پرده دلکش بزن، اي يار دلنشين  

  ناله برآر از قفس، اي بلبل حزين
  کز غم تو، سينه من پرشرر شد  

  

  
  ليقيژك كو  . خ
  

  حميد متبسم: كالم -) يك( عاشقانه :تصنيف
  ام عزيز بر بند سخت زلف تو تابيده  ام عزيز در تارهاي عشق تو پيچيده

  ام عزيز سار سرو تو آسوده در سايه  ام ز خاك از آفتاب مهر تو روييده
  ام عزيز جانانه در گذار تو افتاده، چون برگ زرد  روي زمين سرد به، چون برگ زرد

  
  سعدي: كالم - ) دو(بوي عشق  :آواز

  دهن از اميد خندان ،دل از انتظار خونين  ست بوي عشق از نفس نيازمندانا چه خوش
  قرار هوشمنداندل عارفان ببردند و   م معطرنظري مباح كردند و هزار خ

  كه من از تو برنگردم به جفاي ناپسندان  پسندي مدهم به دست دشمن اگرم نمي
  تو زندانبي ،ست و حياتا تو بندبي ،كه خالص  اگر از كمند عشقت بروم كجا گريزم

  كه قيامت است چندين سخن از دهان چندان  سخني بگوي و بشنو ،نفسي بيا و بنشين
  

شفيعي كدكني: كالم -) سه( قيژك كولي :تصنيف
  رنگ در رنگ و به هر رنگ هزارانش طيف

  نغمه در نغمه به هر نغمه به ياد ياران
  اين تنگي عصر در است قيژك كولي كوك

  اندوه و فغان باران ةراست در پرد
  

  ي كه نگاهي فكند بر چپ و راستزند بمي
  مستي از پاي رفته از دست و درافتاده ز

  قيژك كولي كوك است در اين تنگي عصر
  ولي پيوسته ،رعد را عربده بگسسته

  

  ايدر همهمه، قيژك كولي
  اين تنگي عصر قيژك كولي كوك است در

  ديگر مكن و راه مگردان كولي ةپرد
  ندطوق تو كة هم مگر همرهي زخم

  ز گريه سبكبار در اين تنگ غروبدلي ا
  

  )چهار(قطعه مستانه : ساز
  

  )تفاوت ترتيب( حافظ: كالم -) پنج(كمند زلف  :آواز
 دان عشقي بشنو تو اين حکايتگر نکته  ست با شکايتا ريزان يار دلنوازم شک

 عنايتيا رب مباد کس را مخدوم بي  مزد بود و منت هر خدمتي که کردمبي
  جنايتجرم و بيسرها بريده بيني بي  نجاآدر زلف چون كمندش اي دل مپيچ ك

  نهايت زنهار از اين بيابان وين راه بي  از هر طرف كه رفتم جز وحشتم نيفزود
  اي برون آي اي كوكب هدايت از گوشه  در اين شب سياهم گم گشت راه مقصود
  جانا روا نباشد خونريز را حمايت  پسندي چشمت به غمزه ما را خون خورد و مي

  شناسان رفتند از اين واليتگويي ولي  دهد كس رندان تشنه لب را آبي نمي
  ة عنايتساعتم بگنجان در ساييك  جوشد اندرونم اي آفتاب خوبان مي

 کش صد هزار منزل بيش است در بدايت  اين راه را نهايت صورت کجا توان بست
 جور از حبيب خوشتر کز مدعي رعايت  چند بردي آبم روي از درت نتابمهر

  قرآن ز بر بخواني در چارده روايت  عشقت رسد به فرياد ار خود به سان حافظ 

  
  موالنا: كالم -) شش( زاهي عشق :تصنيف

  ست و چه زيباست خداياا ست و چه خوبا چه نغز  زهي عشق زهي عشق كه ما راست خدايا
  چه پنهان و چه پنهان و چه پيداست خدايا  چه گرميم چه گرميم از اين عشق چو خورشيد

  ن را بياراست خداياكه جان را و جها  همراه ةزهي ماه زهي ماه زهي باد
  زهي كار زهي بار كه آنجاست خدايا  زهي شور زهي شور كه انگيخته عالم
  زهي گرد زهي گرد كه برخاست خدايا  فروريخت فروريخت شهنشاه سواران
  ندانيم ندانيم چه غوغاست خدايا  فتاديم فتاديم بدان سان كه نخيزيم

  ه سوداست خدايادگربار دگربار چ  ز هر كوي ز هر كوي يكي دود دگرگون
  ست چه زنجير كه برپاست خداياا چه بند  ست نه زنجير همه بسته چراييما نه دامي

 ست ز باالست خداياا ست غريبا غريب  ها دل ةست در اين تابا ست چه نقشيا چه نقشي
 ست چپ و راست خداياه اکه اغيار گرفت  خموشيد خموشيد که تا فاش نگرديد
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  فهرست الفبايي آوازها

  اد محمدرضا شجرياناست
  

  ۲۶  ...........  نه +هشت   ................  سرود مهر) ۳۷(  ..........................................................  )زنده به عشق(آتش سوداي تو عالم جان در گرفت  .۱

  ۳۱  ...........  چهار  .....................................  دود عود  ..................................................................................  آتش عشق تو در جان خوشتر است .۲

  ۱۴  ...........  هشت  ........................  انتظار دل) ۲۰(  ...............................................................  )حكايت دل( نندكيميا كرا به نظر  كه خاك آنان .۳

 ۳۶  ...........  چهار+ دو   .......................  گوساز قصه  ...............................................................  )حكايت دل( آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند

 ۴  .............  ++دو  .................................  دستان) ۵(  ................................................................  )اسير نظر( خود بدر شدم از در درآمدي و من از .۴

  ۲۹  ...........  دو  .....................  )بت چين( ۱گلبانگ   .....................................................................................  اگر تو فارغي از حال دوستان، يارا .۵

 ۳۰  ...........  هفت  ..........................  كنسرت پاريس  ...............................................................................................  اال اي طوطي گوياي اسرار .۶

 ۳  .............  هفت  ........................................  نوا) ۴(  ............................................................................................  آتش عشقم به جان زن الهي .۷

  ۷  .............  سه  .............................  دل مجنون) ۸(  ......................................................................  ه داري نشان دوستكخجسته پي كاي پي .۸

  ۲۱  ...........  چهارده  .......................  بوي باران) ۳۱(  ....................................................................................  نكاي خدا اين وصل را هجران م .۹

 ۲۸  ...........  چهار  ...................................  جان جان  ................................................................................  خبراي در ميان جانم و جان از تو بي .۱۰

 ۶  .............  دو  ................................  پيام نسيم) ۷(  .................................................................  )مژدة دلدار( ره يار بيار كهتي از خاكاي صبا ن .۱۱

 ۴۱  ...........    ............................................  *ساير *   ...............................................................................  )صيام(اين دهان بستي دهاني باز شد  .۱۲

 ۳۶  ...........  ده  ....................................  بهار دلكش  .....................................................  }ادامه{) شب نيشابور(گذرد اين قافلة عمر عجب مي .۱۳

  ۳۴  ...........  هس  ..........................................  ديلمان  ...............................................................................  باز آ و دل تنگ مرا مونس جان باش .۱۴

  ۲۸  ...........  هفت  ...............................  به ياد عارف  ..............................................................................................  رسدباز بانگي از نيستان مي .۱۵

 ۱  .............  ++هشت  ..............................  بيداد) ۱(  .................................................  )عاشق مسكين( باغبان گر پنج روزي صحبت گل بايدش .۱۶

  ۱۸  ...........  شش  ...........  شب، سكوت، كوير) ۲۶(  ......................................................................................................  )بارون( ببار اي ابر بهار .۱۷

  ۱۵  ...........  هفت  ........................  رسواي دل) ۲۱(  .................................................  )بي پا و سر( دانمبجز غم خوردن عشقت غمي ديگر نمي .۱۸

  ۳۲  ...........  هفت  .....................................  الدر خي  ...........................................................................  فام راسو نهيم اين دلق ازرقكبرخيز تا ي .۱۹

 ۷  .............  هفت  ..........................  دل مجنون) ۸(  .......................................................................................  ندكايت ميكبشنو از ني چون ح .۲۰

 ۳  .............  سه + دو  ..................................  نوا) ۴(  .......................................................................  )اهل عشق( بگذار تا مقابل روي تو بگذريم .۲۱

  ۲۴  ...........  ++دو  .........................  بوي باران) ۳۱(  ...............................................................  )زندة عشق( اين صبح دالويز ةاخه بر شكبگذار  .۲۲

  ۱۴  ...........  چهار +سه   ................  انتظار دل) ۲۰(  .....................................................  )بلبل ناالن( بلبلي برگ گلي خوشرنگ در منقار داشت .۲۳

 ۳۸  ...........  ده  .........................................  قاصدك  .................................................................................................  بميرم تا تو چشم تر نبيني .۲۴

 ۱۲  ...........  سه الف +دو   .....  همايون مثنوي) ۱۶(  ..................................................................  )سوداي خيال( ه خرامان ز درم بازآييكبود آيا  .۲۵

 ۳  .............  هفت  .............................  عشق سر) ۳(  ..........................................................................................  بود درد مو و درمونم از دوست .۲۶

  ۲۵  ...........  هفت  ......................  ساز خاموش) ۳۶(  ...........................................................................................  به سر شوق سر كوي تو ديرم .۲۷

  ۱۳  ...........  پنج  ...........................  عشق داند) ۱۸(  ...........................................................................................  به كشت خاطرم جز غم نرويد .۲۸

 ۱۰  ...........  شش  ..............................  ياد ايام) ۱۲(  ..................................................  )چشم بيمار( ي هزاران رخنه در دينمردكبه مژگان سيه  .۲۹

 ۱۴  ...........  شش  ...............................  راز دل) ۱۹(  .........................................................................  )انگيزبهار غم( بهارا بنگر اين خاك بالخيز .۳۰

  ۲۵  ...........  سه +دو   ....  شودسر نميهتو ببي) ۳۴(  ........................................................................  شودسر نميهتو بسر شود بيهمگان بهبي .۳۱

  ۱۲  ...........  سه ب  ................  همايون مثنوي) ۱۶(  ...............................................................  )دل آرزومند( تو به جان آمدم ز تنهايي ه بيكبيا  .۳۲

  ۲۴  ...........  شش  ..................................  فرياد) ۳۵(  ....................................................................................  م نشودكارخانه كه رونق اين كبيا  .۳۳

 ۹  .............  پانزده  ..........................  دلشدگان) ۱۰(  .............................................................  )پاسبان دل( ام شب همه شبپاسبان حرم دلشده .۳۴

 ۳۵  ...........  يك  ......................................  جام تهي  ............................  بردرا، كاين آب آتشين، ديري است ره به حال خرابم نميپر كن پياله .۳۵

 ۲۹  ...........  پنج  ...................  )بت چين( ۱گلبانگ   .........................................  )ساية معشوق( پيش از اينت بيش از اين غمخواري عشاق بود .۳۶

  ۲۷  ...........  نه +هفت   .....  غوغاي عشقبازان) ۳۸(  ...............................................  )شوريدة عشق( تا كي روم از عشق تو شوريده به هر سوي .۳۷

  ۲۴  ...........  دوازده  ................................  فرياد) ۳۵(  ............................................................  )دل ناصبور( آيده با ما فرو نميكتو را سري است  .۳۸
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  ۱۸  ...........  سه  ..............  شب، سكوت، كوير) ۲۶(  ...................................................................................................  ه نازنده باال دلرباييكتو  .۳۹

 ۳۶  ...........  هشت  ..............................  بهار دلكش  .........................................  }ادامه{) شب نيشابور( زندشجامي است كه عقل آفرين مي .۴۰

  ۸  .............  دو  ...........................  آسمان عشق) ۹(  ..........................................................  )وصف عشق( جانا حديث حسنت در داستان نگنجد .۴۱

  ۸  .............  پنج  .........................  شقآسمان ع) ۹(  .............................................................  )درد فراق( يكجانا ز فراق تو، اين محنت جان تا  .۴۲

  ۱۵  ...........  چهار  ........................  رسواي دل) ۲۱(  .............................................................  )شب فراق( ر روز وصالكه نگفتيم شكجزاي آن  .۴۳

 ۳۸  ...........  پنج  .......................................  قاصدك  .............................................................  )اقشب فر(جزاي آن كه نگفتيم شكر روز وصال 

  ۲۳  ...........  هشت  ........  شودسر نميهتو ببي) ۳۴(  ....................................................................  )شيداي گيتي( ه گفتم غم با طبيبانكچندان  .۴۴

 ۳۰  ...........  دو  ..............................  كنسرت پاريس  .............................................................................  چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود .۴۵

  ۲۵  ...........  شش  ......................  ساز خاموش) ۳۶(  ..............................................................  )خسرو شيرين(چو گل هر دم ببويت جامه در تن  .۴۶

  ۲۳  ...........  يازده  ..........  شودسر نميهتو ببي) ۳۴(  ............................................  )خورشيد عالم( ي شودكچون تو جانان مني جان بي تو خرم  .۴۷

  ۱۲  ...........  شش +پنج   .......  همايون مثنوي) ۱۶(  ...................................................................................  ه دلدارم تو باشيكچه خوش باشد  .۴۸

 ۱۱  ...........  هفت  ........................  جان عشاق) ۱۵(  ...........................................................  )آتش نهفته( حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت .۴۹

 ۱۸  ...........  ++سه   ...............  چهره به چهره) ۲۵(  ...........................................................  )آتش نهفته( حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت

 ۳۵  ...........  يازده+ ده   .......................  گوساز قصه  ...........................................................  )آتش نهفته( حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت

  ۱۹  ...........  هفت +پنج   .................آرام جان) ۲۷(  ..................................................................  )در خيال( داييرد، جراحت جكتر خبرت خراب .۵۰

  ۳۲  ...........  سه +دو   ...............................  در خيال  ..................................................................  )در خيال( تر كرد، جراحت جداييخبرت خراب

  ۲۲  ...........  پنج +سه   ..................  پيوند مهر) ۳۲(  ...................................................................  )پيوند مهر( نار جانانكخفته خبر ندارد، سر بر  .۵۱

  ۹  .............  شش +پنج   ..........  خلوت گزيده) ۱۱(  ...........................................................................  ستا گزيده را به تماشا چه حاجتخلوت .۵۲

  ۶  .............  هفت  ............................  پيام نسيم) ۷(  ...................................................................................  خوش آن ساعت كه ديدار ته وينم .۵۳

  ۲۰  ...........  نه  ...............................  آهنگ وفا) ۳۰(  .................................................................  )نقش خال( ه مدام از پي نظر نرودكخوشا دلي  .۵۴

  ۱۶  ...........  ++سه  ...................  پنجگاهراست) ۲۲(  ...............................................................  )چاه زنخدان( در ازل پرتو حسنت ز تجلي دم زد .۵۵

  ۳۱  ...........  پنج  .......................................  ود عودد  ......................................................................................  در عشق تو عقل سرنگون گشت .۵۶

 ۱۳  ...........  ++دو  ........................  عشق داند) ۱۸(  .....................................................................  )عشق داند( خبران حيرانند در نظربازي ما بي .۵۷

  ۲۶  ...........  پنج  ............................  سرود مهر) ۳۷(  ......................................................  )پرستغم(در وفاي عشق تو مشهور خوبانم چو شمع  .۵۸

 ۳  .............  ده  .................................  سر عشق) ۳(  ...........................................................................................  قرارم روز و شب در هوايت بي .۵۹

  ۶  .............  هشت  ..........................  پيام نسيم) ۷(  .............................................................  )درد شوق( دل از من برد و روي از من نهان كرد .۶۰

  ۲۵  ...........  ب سه  ....................  ساز خاموش) ۳۶(  .............................................................  )درد شوق(ن كرد دل از من برد و روي از من نها

 ۲۴  ...........  دوازده  .....................................  ديلمان  .............................................................  )درد شوق(دل از من برد و روي از من نهان كرد 

  ۲۵  ...........  الف هس  ..................  ساز خاموش) ۳۶(  ........................................  )درمانده(دل ز دستم رفت و جان هم بي دل و جان چون كنم  .۶۱

  ۲  .............  ده  ............................  آستان جانان) ۲(  .............................................................................................  دال از دست تنهايي به جونم .۶۲

  ۲۴  ...........  يازده +نه   ..........................  فرياد) ۳۵(  ........................................................................................  ندكارها بكه سوز تو كدال بسوز  .۶۳

  ۳۱  ...........  هفت  .........................................  سپيده  ...................................................................................  ب سرده خورشيد از شكدال ديدي  .۶۴

  ۱۶  ...........  نه ب  ....................  پنجگاهراست) ۲۲(  ...................................................................  )صالي عشق( ن آب و گل راكدم رها كدال ي .۶۵

 ۶  .............  چهار  ............................  پيام نسيم) ۷(  ..........................................................  )سوداي عاشقي( ردكدلبر برفت و دلشدگان را خبر ن .۶۶

  ۲۶  ...........  چهار +سه   ................  سرود مهر) ۳۷(  .........................................................................  بينمباز آمد در او جز غم نميدلم تا عشق .۶۷

 ۱  .............  سيزده  ...................................  بيداد) ۱(  ...................................................................................  دلم رميده شد و غافلم من درويش .۶۸

  ۲۹  ...........  چهار + دو  ...  )دولت عشق( ۲نگ گلبا  .............................................................................................  ستهكدلي ديرم چو مرغ پا ش .۶۹

  ۱۱  ...........  ب سه  ....................  نوش ةچشم) ۱۳(  ............................................................................................  بودلي ديرم كه بهبودش نمي .۷۰

  ۱۲  ...........  چهار  ..................  همايون مثنوي) ۱۶(  .........................................................................................  دلي دارم چه دل محنت سرايي .۷۱

 ۴  .............  شش  ..................................  دستان) ۵(  ....................................)درياي عشق(جانم از غم تاب داشت  دوش دور از رويت اي جان .۷۲

 ۱۰  ...........  چهار  ..............................  ياد ايام) ۱۲(  ..........................................................  )جان عشاق( آمد و رخساره برافروخته بود دوش مي .۷۳

 ۱۳  ...........  سه + دو  .....................  گنبد مينا) ۱۷(  ......................................................................  ردكغم عشق دگربار چه ه كديدي اي دل  .۷۴

  ۲۷  ...........  پنج  ................  غوغاي عشقبازان) ۳۸(  ...................................................  )غوغاي عشقبازان(ذوقي چنان ندارد بي دوست زندگاني  .۷۵
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  ۲۱  ...........  ++ده  .........................  بوي باران) ۳۱(  ..............................................................  )ترك مبتال( نكرو سر بنه به بالين، تنها مرا رها  .۷۶

 ۳۸  ...........  هفت  .....................................  قاصدك  ..............................................................  )ترك مبتال(رو سر بنه به بالين، تنها مرا رها كن 

 ۱۱  ...........  ++الف سه  .............  نوش ةچشم) ۱۳(  .............................................  )چشمة نوش( ه نيستكرويت نظري نيست  روشن از پرتو .۷۷

  ۲۳  ...........  هفت  ..........  شودسر نميهتو ببي) ۳۴(  ..........................................................................................  دام استكره ميخانه و مسجد  .۷۸

  ۱۳  ...........  هفت  ...........................  گنبد مينا) ۱۷(  ................................................................  )پيام نسيم( وروزييد نسيم باد نآوي يار ميكز  .۷۹

  ۳۴  ...........  چهار +سه   ...............................  بهاريه  ................................................................  )پيام نسيم(آيد نسيم باد نوروزي ز كوي يار مي

  ۱۷  ...........  هفت  ...................  معماي هستي) ۲۴(  .....................................................  )معماي هستي( ظاهرپرست از حال ما آگاه نيست زاهد .۸۰

  ۳۱  ...........  ++دو  ........................................  سپيده  .........................................................................  )بشارت( زند به نام شمازمانه قرعة نو مي .۸۱

 ۸  .............  شش  .......................  آسمان عشق) ۹(  ..................................................................)عاشق رسوا( ن دلكوي عشقت مسكزهي در  .۸۲

  ۱۶  ...........  پنج + چهار  ..............  شب وصل) ۲۳(  ...............................................................................  گفتم حديث آرزومنديسحر با باد مي .۸۳

 ۲۹  ...........  هفت  ............  )دولت عشق( ۲گلبانگ   ............................................................................................  سحرگه رهروي در سرزميني .۸۴

 ۲  .............  پنج  ..........................  آستان جانان) ۲(  ........................................................................................  سري ديرم كه سامانش نمي بو .۸۵

  ۲۲  ...........  ++چهار  ...............  زمستان است) ۳۳(  ...............................................  خواهند پاسخ گفت، سرها در گريبان استسالمت را نمي .۸۶

 ۲  .............  نه  .............................  آستان جانان) ۲(  ................................................  )استغناي عشق( سينه ماالمال درد است اي دريغا مرهمي .۸۷

 ۳۸  ...........  شش  .....................................  قاصدك  ........................................................................صورت نبندد اي صنم بي زلف تو آرام دل .۸۸

  ۲۸  ...........  هفت  ...................................  جان جان  .................................................................................  ه امشب مست مستكعزم آن دارم  .۸۹

 ۳۸  ...........  نه  ..........................................  قاصدك  ..............................................................................   عشق در دل ماند و يار از دست رفت .۹۰

  ۳۱  ...........  دو  .........................................  دود عود  .........................................................  )درياي عشق( عشقجا پي برد شيوة سوداي كعقل  .۹۱

 ۳  .............  شش  ........................................  نوا) ۴(  ........................................................................  )جور يار( شمكغم زمانه خورم يا فراق يار  .۹۲

  ۲  .............  چهار  ........................  آستان جانان) ۲(  ...........................................................................  كي شعر تر انگيزد خاطر كه حزين باشد .۹۳

  ۲۴  ...........  ده  ......................................  فرياد) ۳۵(  .....................................................................  رو به رو چهره به چهره، گر به تو افتدم نظر .۹۴

  ۲۰  ...........  دوازده  ........................  آهنگ وفا) ۳۰(  ........................................  )گوي عاشقمالمت( دلاندام سنگينگرم بازآمدي محبوب سيم .۹۵

  ۳۰  ...........  هشت  ........................  كنسرت پاريس  ..................................................................................  دگفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآي .۹۶

 ۹  .............  بيست و چهار | دو  ....  دلشدگان) ۱۰(  .................................................................  گلچهره مپرس آن نغمه سرا از تو چرا جدا شد .۹۷

  ۱۸  ...........  ده  ...............  شب، سكوت، كوير) ۲۶(  ...................................................................................  لعل تو داغي نهاد بر دل بريان من .۹۸

  ۱۷  ...........  يازده  ...................  معماي هستي) ۲۴(  ............................................................................................  ما ز ياران چشم ياري داشتيم .۹۹

 ۳  .............  پنج  ..........................................  نوا) ۴(  ...........................................................................  )حكايت دوست( ما گدايان خيل سلطانيم .۱۰۰

  ۹  .............  هجده  .........................  دلشدگان) ۱۰(  ..........................................................  برومان اكافشان ز دست آن ست خونا مرا چشمي .۱۰۱

  ۱۷  ...........  چهار  ...................  معماي هستي) ۲۴(  ........................................................................  ني دردمكبيني و هر دم زيادت ميمرا مي .۱۰۲

 ۲۴  ...........  پانزده  .................................  فرياد) ۳۵(  .................................................  )خفقان(ها سايم بر پنجرهكوبم بر در، پنجه ميمشت مي .۱۰۳

  ۱۹  ...........  ده  ................................آرام جان) ۲۷(  ............................................................  رديكآموز غم ه دستكن سرگشته آن دل را كم .۱۰۴

  ۲۷  ...........  يازده  ..............  غوغاي عشقبازان) ۳۸(  ............................................  )عشق باقي( يابم كه روي از دوست برتابممن اندر خود نمي .۱۰۵

  ۲۷  ...........  دو  ..................  غوغاي عشقبازان) ۳۸(  ..........................................................................  شكنيمن چرا دل به تو دادم كه دلم مي .۱۰۶

  ۳۴  ...........  يك  .........................................  ديلمان  .................................................................................  ه گر خوش بشنويكمن همان نايم  .۱۰۷

 ۴  .............  هفت  ..................................  دستان) ۵(  ....................................................................................  زبانه كمشرق شمع فل برزند زمي .۱۰۸

  ۳۴  ...........  هفت  .......................................  ديلمان  ......................................................................  ه مانيكه در جهان به كندانمت به حقيقت  .۱۰۹

  ۷  .............  پنج  ............................  دل مجنون) ۸(  ...............................................................  )بخت خواب( آيدام از تو بر نميكنفس بر آمد و  .۱۱۰

  ۱۱  ...........  پنج  ..........................  جان عشاق) ۱۵(  ...............................................................................................  دل و جانم ته دارينگارينا  .۱۱۱

  ۵  .............  ++چهار  ......................  سرو چمان) ۶(  ..............................................  )دوستان يكدل( نه طريق دوستان است و نه شرط مهرباني .۱۱۲

 ۱۴  ...........  دو  ...................................  راز دل) ۱۹(  ...................................................  )چشم انتظار( شد به نبيدكب گشايدم از گل، نه دل نه ل .۱۱۳

 ۲۸  ...........  ++چهار  ..........................  به ياد عارف  ...................................................  )چشم انتظار(نه لب گشايدم از گل، نه دل كشد به نبيد 

  ۲۲  ...........  هشت  ........................  پيوند مهر) ۳۲(  ......................................................  )تمناي دوست( رفتند به صحراييس به تماشايي كهر .۱۱۴

  ۲۴  ...........  ++دو  .................................  فرياد) ۳۵(  ..........................................)مريض عشق( ه سوداي تو دارد چه غم از هر دو جهانشكهر .۱۱۵
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  ۱۶  ...........  ده +هشت   ...............  شب وصل) ۲۳(  .................................................  )منتهاي عشق( خون شود انديشههر لحظه در برم دل از  .۱۱۶

 ۳  .............  پنج  ...............................  سر عشق) ۳(  ...............................................................................  ه سر عشق بپوشمكردم كهزار جهد ب .۱۱۷

  ۲۰  ...........  پنج +چهار   ...............  آهنگ وفا) ۳۰(  ................................................................  )بادية سودا( ز عشق بپرهيزدكسي بايد كهشيار  .۱۱۸

 ۱۱  ...........  چهار +سه   ..............  جان عشاق) ۱۵(  .....................................................................................  به دام ما افتد هماي اوج سعادت  .۱۱۹

  ۱۶  ...........  نه الف  ..................  پنجگاهراست) ۲۲(  .....................................................................................................  يارب به خدائي خدائيت .۱۲۰

  ۹  .............  هشت  .........................  دلشدگان) ۱۰(  ......................................  }ادامه{ )پاسبان دل( م به يك ال پيرهن خوابيده زير نسترنيار .۱۲۱

  ۱  .............  دو  .........................................  بيداد) ۱(  .........................................................................  ياران را چه شد بينيمياري اندر كس نمي .۱۲۲

 ۱۲  ...........  هفت  ..................  همايون مثنوي) ۱۶(  ..........................................................................................  ردي عاقبتكنظر مستانه  كي .۱۲۳

  

  

  

 

  فهرست الفبايي آوازها

  شجريان همايون
  

 
  ۴۵  ...........  ++دو  .............................  شوق دوست  ........................................................  )شوق دوست( اگر مراد تو اي دوست نامرادي ماست .۱

  ۴۸  ...........  چهار  ..............................  خورشيد آرزو  ......................................................  )عشق پاك(حبت ديرين خداي را اي شب به پاس ص .۲

  ۴۸  ...........  دو  ..................................  خورشيد آرزو  ...........................................................  )خورشيد آرزو( من تا كه بشنوي  بگذار سر به سينه .۳

  ۴۶  ...........  هفت  .................................  نقش خيال  ..................................................................  )گناه عشق( را با تو ماجرايي هسته مكبيا بيا  .۴

  ۴۴  ...........  شش  .......................................  ناشكيبا  ..........................................................................  س مگذشت بر دلمكتا تو به خاطر مني  .۵

  ۴۴  ...........  پنج  .........................................  ناشكيبا  ...............................................................................  تو را من زهر شيرين خوانم اي عشق .۶

  ۴۹  ...........  دو  ...................................  قيژك كولي  ..................................................................  ست بوي عشق از نفس نيازمندانا چه خوش .۷

 ۴۸  ...........  شش  ..............................  خورشيد آرزو  ........................................................................  )دلشده(خوشا دردي كه درمانش تو باشي  .۸

  ۴۹  ...........  پنج  .................................  قيژك كولي  ........................................................................  نجاادر زلف چون كمندش اي دل مپيچ ك .۹

  ۴۴  ...........  دو  ...........................................  ناشكيبا  ......................................................  )ناشكيبا( ز حد بگذشت مشتاقي و صبرم در غمت يارا .۱۰

  ۴۳  ...........  دو  ....................................  نسيم وصل  ............................................................................  مگر نسيم سحر بوي زلف يار من است .۱۱

 ۴۶  ...........  دو  .....................................  نقش خيال  ..........................................................................  شود نقش تو از خيال منه جدا نميكوه  .۱۲

 ۴۵  ...........  هشت  ............................  شوق دوست  .....................................................................  )درياي دل( نالم از سوداي دل و ني ميهمچ .۱۳
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  نيفصافهرست الفبايي ت

  استاد محمدرضا شجريان
  

 ۳۶  ...........  ++هفت  ...........................  بهار دلكش  ........................................................................  )شب نيشابور(  آمد سحري ندا ز ميخانة ما .۱

  ۳۲  ...........  هشت  ...................................  در خيال  ....................................................  )هوس خيال( سر نهم عشق تو را به سر برمه كام آمده .۲

  ۱  .............  چهارده  ..................................  بيداد) ۱(  ....................................................  )باغ نظر( آنكه هالك من همي خواهد و من سالمتش .۳

 ۳۷  ...........  يك  .......................................  بت چين  ....................................................  )باغ نظر(نكه هالك من همي خواهد و من سالمتش آ

 ۱۵  ...........  هشت  ......................  رسواي دل) ۲۱(  ................................................................................  از بس به تار زلفت، دلها گرفته منزل .۴

 ۱۵  ...........  نه  .............................  رسواي دل) ۲۱(  ......................................................................................  )غم دل( از غم عشق تو اي صنم .۵

  ۱۵  ...........  يازده  ........................  رسواي دل) ۲۱(  .........................................................................  }ادامه{ ستكاز غم عشقت، دل شيدا ش .۶

 ۳۷  ...........  هفت ب  ................................  بت چين  .........................................................................  }ادامه{ از غم عشقت، دل شيدا شكست

  ۱۴  ...........  پنج  ............................  انتظار دل) ۲۰(  ...................................................................  )انتظار دل( دل قرارشد  - جانم  -فم رها كاز  .۷

  ۱۹  ...........  سيزده  ..........................آرام جان) ۲۷(  ...................................................................  )انتظار دل(دل  قرارشر  - جانم  -از كفم رها 

 ۳۶  ...........  سيزده ب  .........................  بهار دلكش  .......................................  }ادامه{ )شب نيشابور(ه است از من رمقي به سعي ساقي ماند .۸

 ۳۶  ...........  الف چهار  .........................  بهار دلكش  ........................................................................................  افتخار همه آفاقي و منظور مني .۹

 ۳۶  ...........  چهار ب  ...........................  بهار دلكش  ................................  }ادامة افتخار آفاق{) بار غم( اگر درد من به درمان رسد چه ميشه .۱۰

 ۴۱  ...........    .............................................  *ساير*   .................................................................................  اگر كه دور از تو شوم يار وفادار توام .۱۱

 ۳۰  ...........  چهار  ..........................  كنسرت پاريس  .....................................................................................  اال يا ايهاالساقي أدر كأساً و ناولها .۱۲

  ۹  .............  هفت  .....................  خلوت گزيده) ۱۱(  ......................................................................................................  اي امان از فراقت امان .۱۳

 ۳۷  ...........  سه  ........................................  بت چين  ............................................................................   اي خسرو خوبان نظري سوي گدا كن .۱۴

  ۲۲  ...........  هفت  ..........................  پيوند مهر) ۳۲(  ......................................................................  رودآرام جانم ميكاي ساربان، آهسته ران،  .۱۵

 ۲۶  ...........  الف شش  ...................  سرود مهر) ۳۷(  ..............................................................................  زن مخ پر ةمو دستي بر طراي سلسله .۱۶

  ۱۸  ...........  دوازده  .........  شب، سكوت، كوير) ۲۶(  .................................................................  نيدكها پرخون اي عاشقان اي عاشقان، پيمانه .۱۷

 ۴۱  ...........    ............................................  * ساير*   .................................................................)عشق گريزان(اي عشق من كو عهد و پيمانت  .۱۸

 ۴۱  ...........    ............................................  *ساير *   ........................................................................................  اي غم بگو با جوانيم چه كردي .۱۹

 ۳۶  ...........  سيزده الف  .......................  بهار دلكش  .................................................  }ادامه{) شب نيشابور(اي كاش كه جاي آرميدن بودي  .۲۰

 ۳۹  ...........  پنج  ............................................  خزان  ...................................................................  )ترك آشيانه( رديكرانه كبوتر از آشيان كاي  .۲۱

  ۶  .............  هشت  ..........................  پيام نسيم) ۷(  ..................................................................  ه به پيش قامتت، سرو چمن خجل شدهاي ك .۲۲

  ۱۶  ...........  يازده  .....................  پنجگاهراست) ۲۲(  ....................................................................................  اي مه من، اي بت چين، اي صنم .۲۳

  ۲۹  ...........  شش |چهار   ....  )بت چين( ۱گلبانگ   ....................................................................................  اي مه من، اي بت چين، اي صنم

 ۳۷  ...........  شش  .....................................  بت چين  ....................................................................................  اي مه من، اي بت چين، اي صنم

  ۲۷  ...........  هفده  ..................................  فرياد) ۳۵(  ............................................................................  هاي باراناي مهربانتر از برگ در بوسه .۲۴

  ۳۱  ...........  شش  .....................................  دود عود  .........................................................................................  )دود عود(اي يوسف خوشنام ما  .۲۵

  ۳۱  ...........  هشت  .......................................  سپيده  ..........................................................................................................  ايران اي سراي اميد .۲۶

 ۴۰  ...........    ........................................  )۷(چاووش   ...................................................................................  )ميهن(ايران خورشيدي تابان دارد  .۲۷

  ۳۱  ...........  پنج  ...........................................  سپيده  .........................................................................................  ن خوان هستيك، به سر ايراني .۲۸

  ۲۰  ...........  ده  ..............................  آهنگ وفا) ۳۰(  ..................................................................  )فاآهنگ و( با دلشدگان جانا جفا تا به كي آخر .۲۹

  ۲۸  ...........  چهار  ..........  شودسر نميهتو ببي) ۳۴(  ............................................................................  )مطرب دل( با من صنما، دل يكدله كن .۳۰

 ۳۹  ...........  شش  ..........................................  خزان  .............................................................................................................  باد خزان وزان شد .۳۱

 ۳۹  ...........  سه  .............................................  خزان  .....................................................................................................  نكباد صبا در گل گذر  .۳۲

  ۱۸  ...........  هفت  ...........  شب، سكوت، كوير) ۲۶(  ..............................................................................................................  ببار اي بارون ببار .۳۳

  ۲۷  ...........  شش  ..............  غوغاي عشقبازان) ۳۸(  ............................................................  )در فراق( بسم از هوا گرفتن كه پري نماند و بالي .۳۴
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 ۲۵  ...........  هشت  ....................  ساز خاموش) ۳۶(  .......................................  )ساز خاموش(بزن آن پرده اگر چند ترا سيم از اين ساز گسسته  .۳۵

  ۲۲  ...........  نه  ...............................  پيوند مهر) ۳۲(  ...............................................................  )وداع ياران( بگذار تا بگرييم، چون ابر در بهاران .۳۶

  ۲۸  ...........  هشت  .............................  به ياد عارف  .................................................  )فعارياد به ( ، تر كن از اين مي لبيبنشين به يادم شبي .۳۷

 ۳۷  ...........  هشت  ...................................  بت چين  .................................................  )به ياد عارف( بنشين به يادم شبي، تر كن از اين مي لبي

  ۲۱  ...........  هفت  ..........................  بوي باران) ۳۱(  .....................................................................................  ، بوي سبزه، بوي خاكبوي باران .۳۸

 ۳۹  ...........  چهار  ..........................................  خزان  .....................................................................  )پرخسته( به تو مشغول بود خاطر ارباب نظر .۳۹

 ۱۷  ...........  دوازده  .................  معماي هستي) ۲۴(  ............................................................................................  به تيغم گر زني دستت نگيرم .۴۰

  ۲۴  ...........  سه  .....................................  فرياد) ۳۵(  ...............................................)مريض عشق؛ ادامه( به جفايي به قفايي نرود عاشق صادق .۴۱

  ۱۶  ...........  شش  .........................  شب وصل) ۲۳(  .................................................................................  ديوانه شدم -جانا  - به شب وصلت .۴۲

 ۲۰  ...........  سه  .............................  آهنگ وفا) ۳۰(  .................................................................................  ديوانه شدم -جانا  -به شب وصلت 

 ۱۰  ...........  نه  ...................................  ياد ايام) ۱۲(  ................................................................................................  قربون خم زلف سياهته ب .۴۳

  ۹  .............  شانزده  ........................  دلشدگان) ۱۰(  ............................................................................  )اميد عشق( به كجاها برد اين اميد ما را .۴۴

 ۸  .............  سه  ..........................  آسمان عشق) ۹(  ...........................................................  دانمبه گرد دل همي گردي، چه خواهي كرد؟ مي .۴۵

 ۳۹  ...........  هفت  ..........................................  خزان  ....................................................  )مهتاب كاش(به من گفتي كه دل دريا كن اي دوست  .۴۶

 ۳۹  ...........  دو  ..............................................  خزان  ...........................................................................................................  به ياد داري ماه من .۴۷

  ۱۳  ...........  شش  .........................  عشق داند) ۱۸(  ..................................................................................  ش رسيد و دل به جا نباشدكبهار دل .۴۸

 ۳۶  ...........  يك  ..................................  بهار دلكش  ..................................................................................  بهار دلكش رسيد و دل به جا نباشد

  ۲۳  ...........  دوازده  .........  شودبي تو بسر نمي) ۳۴(  ..................................................................  شودسر نميه ، بي تو بسر شوده ب بي همگان .۴۹

 ۱۳  ...........  پنج  .............................  گنبد مينا) ۱۷(  ..................................................  )گوساز قصه( ي از ناي سبومتا دور چشم مست او، جاي  .۵۰

 ۳۵  ...........  شش  ................................  گوصهساز ق  ..................................................  )گوساز قصه(جاي مي از ناي سبو  تا دور چشم مست او،

 ۴۰  ...........    ........................................  )۶(چاووش   ......................................................................................  )ميهن(تنيده ياد تو در تار و پودم  .۵۱

 ۱۵  ...........  يازده+  ده  ...............  رسواي دل) ۲۱(  ...................................................................  )دل شيدا( برم نيستدر ز برم، دل تو دوري ا .۵۲

 ۳۷  ...........  هفت  .....................................  بت چين  ...................................................................  )دل شيدا( تو دوري از برم، دل در برم نيست

  ۳  .............  هشت  ......................................  نوا) ۴(  ......................................................................................  ايجا بودهكدوش ! جهانو جان  .۵۳

 ۳۰  ...........  نه  ...............................  كنسرت پاريس  ......................................................................................  ايدهدوش كجا بو! جان و جهان

  ۲۷  ...........  سه  .................  غوغاي عشقبازان) ۳۸(  ...................................................  )عشق حقيقي( كنيچشم رضا و مرحمت بر همه باز مي .۵۴

  ۸  .............  هفت  .......................  آسمان عشق) ۹(  ................................................................................)آسمان عشق( چنان مستم من امشب .۵۵

  ۱۱  ...........  هشت  ......................  جان عشاق) ۱۵(  ....................................................................  )شيداي گيتي( ه گفتم غم با طبيبانكچندان  .۵۶

 ۳۵  ...........  دوازده  ..............................  گوساز قصه  ....................................................................  )شيداي گيتي( چندان كه گفتم غم با طبيبان

 ۳۶  ...........  شش  ................................  بهار دلكش  ..............................................................   چه شود به چهرة زرد من نظري براي خدا كني .۵۷

  ۲۴  ...........  هشت  ................................  فرياد) ۳۵(  .................................................................  )فرياد(ام آتش گرفته است، آتشي جانسوز خانه .۵۸

 ۳۷  ...........  ده  .........................................  بت چين  .......................................................................................  )گدارو( خشك آمد كشتگاه من .۵۹

 ۳۹  ...........  هشت  ........................................  خزان  ............................................................  )چشم نرگس( خواهم كه بر زلفت هر دم زنم شانه .۶۰

  ۱۶  ...........  ده  .........................  پنجگاهراست) ۲۲(  ...............................................................  )چاه زنخدان( در ازل پرتو حسنت ز تجلي دم زد .۶۱

 ۳۵  ...........  چهار  ....................................  جام تهي  .............................................  )سار شبكوچه(زند ر نميكسي، كسي به ددر اين سراي بي .۶۲

 ۷  .............  شش  ..........................  دل مجنون) ۸(  ..................................................................  )دل مجنون( ردي عاقبتكدر دل و جان خانه  .۶۳

 ۳۰  ...........  شش  ..........................  كنسرت پاريس  ..................................................................  )دل مجنون(در دل و جان خانه كردي عاقبت 

  ۲  .............  يازده  ........................  آستان جانان) ۲(  ...........................................................................در همه دير مغان نيست چو من شيدايي .۶۴

 ۲۶  ...........  ده  ..............................  سرود مهر) ۳۷(  .............................................................................  )نيايش(دستي افشان تا ز سرانگشتانت  .۶۵

 ۶  .............  ده  ................................  پيام نسيم) ۷(  ..............................................  )عشق نهان( اي ترك غارتگر من، غمادل بردي از من به ي .۶۶

 ۴۱  ...........    ............................................  *ساير *   ........................................................................................  دل به غم سپردم در عبور سالها .۶۷

  ۲۳  ...........  نه  ...............  ودشسر نميهتو ببي) ۳۴(  ..................................................................................................  تر شيام ديوانهدل ديوانه .۶۸

  ۳  .............  هشت  ...........................  سر عشق) ۳(  ...............................................................  )راز پنهان( رود زدستم صاحبدالن خدا رادل مي .۶۹
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  ۱۹  ...........  چهار  ............................آرام جان) ۲۷(  .................................................................  )آرام جان(دلم، دلم رو بردي، به كه گويم  دلم، .۷۰

  ۲۶  ...........  يك  ............................  سرود مهر) ۳۷(  .........................................................  )عياران(دو چشم مست ميگونت ببرد آرام هشياران  .۷۱

  ۱۷  ...........  پنج  .....................  معماي هستي) ۲۴(  ............................................................................  )پرنده شوشتري(دو زلفونت بود تار ربابم  .۷۲

 ۱۹  ...........  دوازده  ..........................آرام جان) ۲۷(  .........................................................................  )تند تند( گنبد مينا، گرد دوش كه آن گرد .۷۳

  ۱۹  ...........  يازده  ............................آرام جان) ۲۷(  .........................................................................  باصفا، باوفاادا، ، خوشلقاه آن مهكدوش  .۷۴

  ۱۱  ...........  شش  ........................  قجان عشا) ۱۵(  ..........................................................  )جان عشاق( افروخته بودآمد و رخساره بردوش مي .۷۵

  ۱۳  ...........  چهار  ...........................  گنبد مينا) ۱۷(  ...............................................................  )گنبد مينا( نمكنم و صبر به صحرا فكديده دريا  .۷۶

 ۲  .............  شش  ........................  آستان جانان) ۲(  ........................................................  )آستان جانان( راهي بزن كه آهي بر ساز آن توان زد .۷۷

 ۱۱  ...........  چهار  ......................  نوش ةچشم) ۱۳(  ...............................................................................  خوردم دو سه پيمانه، رفتم در ميخانه .۷۸

 ۳۷  ...........  چهار  .....................................  بت چين  ...............................................................................  رفتم در ميخانه، خوردم دو سه پيمانه

 ۱  .............  پنج  .......................................  بيداد) ۱(  ..............................................................................................  ياد باد وز وصل دوستدارانر .۷۹

 ۲۶  ...........  چهار  ......................  ساز خاموش) ۳۶(  ..............................................................  )ترك مبتال( رو سر بنه به بالين، تنها مرا رها كن .۸۰

  ۱۶  ...........  يازده  .........................  شب وصل) ۲۳(  ......................................................................................  نمكز دست محبوب، ندانم چون  .۸۱

  ۲۰  ...........  هفت  ..........................  آهنگ وفا) ۳۰(  ......................................................................................  ز دست محبوب، ندانم چون كنم

 ۳۶  ...........  پنج  ..................................  بهار دلكش  .............................................  )گل باغ آشنايي( ز دو ديده خون فشانم ز غمت شب جدايي .۸۲

  ۶  .............  سه  ...............................  پيام نسيم) ۷(  ................................................................  )پيام نسيم( يآيد نسيم باد نوروزوي يار ميكز  .۸۳

  ۲۰  ...........  سيزده  ........................  آهنگ وفا) ۳۰(  ........................................................................................................  ز من نگارم خبر ندارد .۸۴

  ۲۹  ...........  سه  ....................  )بت چين( ۱گلبانگ   ........................................................................................................  ز من نگارم خبر ندارد

  ۲۴  ...........  سيزده  ................................  فرياد) ۳۵(  .............................................................................  ايتكري است با شكزان يار دلنوازم ش .۸۵

 ۹  .............  نه  ................................  دلشدگان) ۱۰(  .......................................................  )پيمانة عشق( ه مپرسكام باده نابي زده؛ ساقيا، ساقيا .۸۶

  ۳۲  ...........  پنج  .......................................  در خيال  ..................................................................................  ه برآرد آفتابيكسر آن ندارد امشب  .۸۷

  ۵  .............  پنج  .............................  سرو چمان) ۶(  .............................................................................  كندمن چرا ميل چمن نمي سرو چمان .۸۸

  ۱۰  ...........  پنج  ................................  ياد ايام) ۱۲(  ..............................................................................  ، حلقة دام بالستموي دوست ةسلسل .۸۹

  ۲۴  ...........  پنج  ....................................  فرياد) ۳۵(  ............................................................................  غبار غم چو بنشينند بنشانند بويانسمن .۹۰

 ۴۰  ...........    ........................................  )۲(چاووش   ........................................................................  )نوردشب(شب است و چهرة ميهن سياهه  .۹۱

 ۳۶  ...........  دو  ....................................  بهار دلكش  .............................................  )گريلي( همتان بيشبي مجنون به ليلي گفت، كه اي مجنو .۹۲

 ۳۶  ...........  سه  ...................................  بهار دلكش  ........................................................................................  شبي ياد دارم كه چشمم نخفت .۹۳

  ۲۷  ...........  دوازده  ............  غوغاي عشقبازان) ۳۸(  .....................................................................  )بادة عشق( شكست عهد مودت نگار دلبندم .۹۴

  ۱۶  ...........  نه  ..............................  شب وصل) ۲۳(  .............................  )شمع شب تار( ميان دلبران بت صاحبدالن شنيدم ماهي يا هم شاهي .۹۵

  ۴  .............  هشت  ................................  دستان) ۵(  ................................................................................  قدحي پرشراب كن صبح است ساقيا .۹۶

 ۳۷  ...........  پنج  .......................................  بت چين  ............................................................................  در جهان كنعي طلوصبحدم ز مشرق  .۹۷

  ۷  .............  چهار  ..........................  دل مجنون) ۸(  .................................................................................  رم اين روا نداردكن كصنما جفا رها  .۹۸

 ۳  .............  يازده  .............................  سر عشق) ۳(  .......................................................................................  عشق تو آتش جانا زد بر دل من .۹۹

  ۲۹  ...........  يك  ...................  )بت چين( ۱گلبانگ   .......................................................................................  عشق تو آتش جانا زد بر دل من

 ۳۷  ...........  نه  ..........................................  بت چين  ...............................................................................  )ناز ليلي( غمت در نهانخانة دل نشيند .۱۰۰

 ۳۸  ...........  هشت  ...................................  قاصدك  ............................................................................................  ك هان چه خبر آورديقاصد .۱۰۱

 ۵  .............    ...................................  سرو چمان) ۶(  ..........................................................................  كي شعر تر انگيزد، خاطر كه حزين باشد .۱۰۲

  ۱۸  ...........  هفت  ...................  چهره به چهره) ۲۵(  .....................................................................  رو به رو چهره به چهره، گر به تو افتدم نظر .۱۰۳

  ۲۱  ...........  پانزده  .........................  بوي باران) ۳۱(  .........................................................  )زنني(بيني، چشم از همه بر هم زن حقگر عارف  .۱۰۴

  ۱۴  ...........  سه  ..................................  راز دل) ۱۹(  ...............................................................................  )راز دل( ردمكگريه را به مستي بهانه  .۱۰۵

  ۹  .............  يازده  ...........................  دلشدگان) ۱۰(  .....................................................................................  ما دلشدگان خسرو شيرين پناهيم .۱۰۶

  ۱۸  ...........  هشت  .................  چهره به چهره) ۲۵(  ............................................................................................  برد خوابما را همه شب نمي .۱۰۷

  ۱۱  ...........  هشت  ....................  نوش ةچشم) ۱۳(  ............................................................  )داغ دل( ايمما سرخوشان مست دل از دست داده .۱۰۸
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  ۵  .............  يازده  ...........................  سرو چمان) ۶(  .......................................................................................................  ناله سر كن مرغ سحر .۱۰۹

  ۹  .............  يك  .......................  خلوت گزيده) ۱۱(  ...............................................................  )بخت خفته( ديدم و داس مه نو كمزرع سبز فل .۱۱۰

  ۲۹  ...........  نه | شش  ...  )دولت عشق( ۲گلبانگ   ......................................................................  )دولت عشق(مزن بر دل ز نوك غمزه تيرم  .۱۱۱

 ۱۴  ...........  يك  ............................  انتظار دل) ۲۰(  ............................................................................  ي و خداييكه تو پاكر تو گويم كا ذكمل .۱۱۲

 ۱۵  ...........  پنج  ..........................  رسواي دل) ۲۱(  ....................................................  )رسواي دل( من از روز ازل ديوانه بودم، ديوانه روي تو .۱۱۳

  ۲۷  ...........  ده  ..................  غوغاي عشقبازان) ۳۸(  ..........................................................................  من از كجا پند از كجا باده بگردان ساقيا .۱۱۴

 ۳۶  ...........  چهارده  .............................  بهار دلكش  ...................................................  }ادامه{) شب نيشابور(نازار دلي را كه تو جانش باشي  .۱۱۵

  ۷  .............  هشت  ........................  دل مجنون) ۸(  ...................................................................................  اي يعني چهناگهان پرده بر انداخته .۱۱۶

  ۲۸  ...........  هشت  .................................  جان جان  .................................................................................  ، از دو كرانة زماننامدگان و رفتگان .۱۱۷

 ۳۷  ...........  دو  .........................................  بت چين  ...................................................................................   نبود ز رخت قسمت ما غير نگاهي .۱۱۸

  ۲۹  ...........  يك  ..............  )دولت عشق( ۲گلبانگ   ...................................................................................  )مبتال( سيمي كز بن آن كاكل آيون .۱۱۹

 ۴۱  ...........    ............................................  * ساير*   ....................................................................  گيردش دستزند موج، ساحل نمينفس مي .۱۲۰

  ۱۹  ...........  هشت  ..........................آرام جان) ۲۷(  ......................................................................  )آفت عقل و دين(نه قدرت كه با وي نشينم  .۱۲۱

  ۱۷  ...........  سيزده  .................  معماي هستي) ۲۴(  ...................................................................................................  هاي هاي، دل تنگ من .۱۲۲

  ۱۷  ...........  هشت  .................  معماي هستي) ۲۴(  ...................................................................  من اي نگار من كن تركن، مكني بكهرچه  .۱۲۳

  ۵  .............  ده  ...............................  سرو چمان) ۶(  ................................................  )همزبانبي( ها دارمي، از دل ناالن، شكوهنهر دمي چون  .۱۲۴

 ۳۹  ...........  يك  ............................................  خزان  ..............................................................................  ، دوباره آمد به سخنهزاردستان چمن .۱۲۵

 ۳۸  ...........  يازده  .....................................  قاصدك  .............................................هست شب يك شب دم كرده و خاك رنگ رخ باخته است .۱۲۶

 ۴۰  ...........    ........................................  )۷(چاووش   ................................................................  )مشترك رزم(همراه شو عزيز، تنها نمان به درد  .۱۲۷

 ۱۴  ...........  هفت  ...............................  ز دلرا) ۱۹(  ................................................  )از خون جوانان( هنگام مي و فصل گل و گشت چمن شد .۱۲۸

 ۱۱  ...........  هفت  ..............................  ياد ايام) ۱۲(  ...................................................................  )ياد ايام(ياد ايامي كه در گلشن فغاني داشتم  .۱۲۹

 ۴۱  ...........    ............................................  *ساير *   .................................................................................  گيرهيره گه كار مو و تو دره باال مي .۱۳۰

 ۴۲  ...........    ..........................................  * ساير *   .............................................  ) مرغ خوشخوان(يوسف گمگشته بازآيد به كنعان غم مخور  .۱۳۱
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  فهرست الفبايي تصانيف

  شجريان همايون

  
  ۴۶  ...........  سه  ....................................  نقش خيال  .......................................................................  )شكنتوبه( از اين تنگين قفس جانا پريدي .۱

  ۴۴  ...........  هفت  .......................................  ناشكيبا  ................................................................  نمكاي با من و پنهان شده، از دل سالمت مي .۲

  ۴۵  ...........  يك  ................................  شوق دوست  ..................................................................................................  )دلشده( پناهاناي پناه بي .۳

  ۴۷  ...........  سه  .....................................  هابا ستاره  ...............................................................  ) فرياد غم( كن ، فريادشينه امشب از غماي س .۴

  ۴۸  ...........  سه  .................................  خورشيد آرزو  .....................................................  )چين زلف( افشان او اي صبا گر بگذري بر زلف مشك .۵

  ۴۳  ...........  چهار  ................................  نسيم وصل  ..........................................................  جاكجا عشق از كن، اي عاشقان، من از اي عاشقا .۶

  ۴۸  ...........  پنج  ...............................  خورشيد آرزو   ...............................................................................  با مدعي مگوييد اسرار عشق و مستي .۷

  ۴۳  ...........  پنج  ..................................  نسيم وصل  ..........................................................................  امل رميدهه جفا ز خار و گل ديد دكبس  .۸

  ۴۷  ...........  دو  ......................................  هابا ستاره  ..................................................................  ) غريبانه(د در اين خانه بگرديد، بگردي دبگردي .۹

  ۴۷  ...........  هشت  ................................  هاتارهبا س  ....................................................................................  )افسونگر( تو كه باال بلند و نازنيني .۱۰

  ۴۷  ...........  پنج  ....................................  هابا ستاره  .............................................................................  تابم تو بي ه من اينگونه بيكيستي كتو  .۱۱

  ۴۶  ...........  شش  .................................  نقش خيال  ..................................................................................  تيز دوم تيز دوم تا به سواران برسم .۱۲

  ۴۴  ...........  يك  .........................................  ناشكيبا  ...........................................................  ند مجنونكسان ه اين سودا مرا زينكچه دانستم  .۱۳

  ۴۷  ...........  يك  ....................................  هابا ستاره  .............................................................  ل، نه غمي نه غمگساريچه غريب ماندي اي د .۱۴

  ۴۹  ...........  يك  .................................  قيژك كولي  ....................................................................  )عاشقانه( ام عزيز در تارهاي عشق تو پيچيده .۱۵

 ۴۳  ...........  هفت  ................................  نسيم وصل  ................................................................................................  نالي به زاريدال شبها نمي .۱۶

  ۴۶  ...........  چهار  .................................  نقش خيال  ....................................................................  )دواي دل( ز تو سوزد چه باشد دوايشكدلي  .۱۷

  ۴۹  ...........  سه  ..................................  قيژك كولي  ................................................  )قيژك كولي( رنگ در رنگ و به هر رنگ هزارانش طيف .۱۸

  ۴۹  ...........  شش  ...............................  قيژك كولي  .....................................................  )زاهي عشق( عشق زهي عشق كه ماراست خدايازهي  .۱۹

  ۴۷  ...........  چهار  ..................................  هابا ستاره  ...............................................................................  نيك جور و جفا نمي ،سنگدال چرا دگر .۲۰

  ۴۷  ...........  شش  ..................................  هابا ستاره  ..............................................................................)هابا ستاره( ها نارهكرسد از  ه ميكشب  .۲۱

  ۴۳  ...........  سه  ...................................  نسيم وصل  .................................................................................................سودا دلم ةشد ز غمت خان .۲۲

  ۴۷  ...........  هفت  ..................................  هابا ستاره  .........................................................................................  حاصل دلم واي عقيم دشت بي .۲۳

  ۴۵  ...........  سه  .................................  شوق دوست  .................................................................  )شكبخت سر( عيشم مدام است از لعل دلخواه .۲۴

  ۴۴  ...........  سه  ..........................................  ناشكيبا  .................................................................  ام استكف و معشوق به كگل در بر و مي بر  .۲۵

  ۴۵  ...........  هفت  ..............................  شوق دوست  ........................................................................)مست نگاه( ، برق چشمان تولب خندان تو .۲۶

  ۴۳  ...........  شش  ................................  نسيم وصل  ...........................................................................................  شانديكمرا عمري به دنبالت  .۲۷

  ۴۸  ...........  هشت  ............................  خورشيد آرزو  .......................................................................................................  كن مرغ سحر ناله سر .۲۸

  ۴۵  ...........  نه  ...................................  شوق دوست  ...............................................................  )بت عاشقان( ، اي گل هر چمننازنين اي سمن .۲۹

  ۴۳  ...........  يك  ..................................  نسيم وصل  .....................................................................  س به من دلكس دل، نبسته كام به نبسته .۳۰

 ۴۳  ...........  هشت  ..............................  نسيم وصل  ..........................................................................  ردكنسيم وصل به افسردگان چه خواهد  .۳۱

 ۴۸  ...........  هفت  ..............................  خورشيد آرزو  ............................................................................................  نظر فكن به من! وطن! وطن .۳۲
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