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  ۱...............................................................................................................................................................................  بيداد .۱
 بينيمنمي كس اندر ياري :آواز 
 دوستداران وصل وزر :تصنيف 
 بايدش گل صحبت روزي پنج گر باغبان :آواز 

 درويش من غافلم و شد رميده دلم :آواز 
 سالمتش من و واهدخ همي من هالك آنكه :تصنيف 

 ۲...................................................................................................................................................................  جانان آستان .۲
  باشد حزين كه خاطر انگيزد تر شعر كي :آواز 
 بو نمي سامانش كه ديرم سري :آواز 
 زد توان آن ساز بر آهي كه بزن راهي :تصنيف 

 مرهمي دريغا اي است درد ماالمال سينه :آواز 
  جونم به تنهايي دست از دال :آواز 
 يداييش من چو نيست مغان دير همه در :تصنيف 

 ۳.......................................................................................................................................................................  سر عشق .۳
 من دل بر زد جانا آتش تو عشق :تصنيف 
 ه سر عشق بپوشمكردم كهزار جهد ب :آواز 
 بود درد مو و درمونم از دوست :آواز 

  رود زدستم صاحبدالن خدا رادل مي: تصنيف 
 قرارم روز و شب در هوايت بي :آواز 
 عشق تو آتش جانا زد بر دل من: تصنيف 

 ۴..................................................................................................................................................................................  نوا .۴
 بگذريم تو روي بلمقا تا بگذار :آواز 
 سلطانيم خيل گدايان ما :آواز 
 شمك يار فراق يا خورم زمانه غم :آواز 

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

 ۵............................................................................................................................................................................  دستان .۵
 شدم بدر خود از من و درآمدي در از :آواز 
 ...جان اي رويت از دور دوش :آواز 

 انهزب كفل شمع زمشرق برزندمي :آواز 
 نك شراب پر قدحي ساقيا است صبح :تصنيف 

 ۶......................................................................................................................................................................  چمان سرو .۶
  مهرباني شرط نه و است دوستان طريق نه :آواز 
  چمان سرو :تصنيف 

 )خدايا سرديها دم اين از آه( زمان وتكس :تصنيف 
 سحر مرغ :تصنيف 

 ۷.......................................................................................................................................................................  نسيم پيام .۷
 بيار يار ره كخا از هتيكن صبا اي :آواز 
  ينوروز باد نسيم آيدمي يار ويك ز :تصنيف 
 ردكن خبر را دلشدگان و برفت دلبر :آواز 
 خوش آن ساعت كه ديدار ته وينم :آواز 

  دل از من برد و روي از من نهان كرد: آواز 
 من غارتگر ترك اي ،يغما به من از بردي دل :تصنيف 
  شده خجل چمن سرو قامتت، پيش به كه اي :تصنيف 

 ۸......................................................................................................................................................................  مجنون دل .۸
  دوست شانن داري هك خجسته پي كپي اي :آواز 
 ندارد روا اين رمك نك رها جفا صنما :تصنيف 
  آيدنمي بر تو از امك و آمد بر نفس :آواز 

 عاقبت رديك خانه جان و دل در :تصنيف 
 ندكمي ايتكح چون ني از بشنو :آواز 
 چه يعني ايانداخته بر پرده ناگهان :تصنيف 

 ۹..................................................................................................................................................................  عشق آسمان .۹
  نگنجد داستان در حسنت حديث جانا :آواز 
 ميدانم كرد؟ خواهي چه گردي، همي دل گرد به :تصنيف 
  يك تا جان محنت اين تو، فراق ز جانا :آواز 

 دل نكمس عشقت ويك در زهي :آواز 
 امشب من مستم چنان :تصنيف 

 ۱۰  ......................................................................................................................................................................  دلشدگان .۱۰
 شد جدا چرا تو از سرا نغمه آن مپرس گلچهره :آواز 
  مپرس هك نابي باده امزده ؛ساقيا ؛ساقيا :تصنيف 
  پناهيم شيرين خسرو دلشدگان ما :تصنيف 

  يارم به يك ال پيرهن خوابيده زير نسترن: آواز 
  به كجاها برد اين اميد ما را :تصنيف 
 ابرو مانك آن دست ز افشان خون ستا چشمي مرا :آواز 

 ۱۱  ..................................................................................................................................................................  گزيدهخلوت .۱۱
  كفل سبز مزرع :تصنيف 
 ستا حاجت چه تماشا به را گزيده خلوت :آواز 

  انام فراقت از امان اي :تصنيف 

 ۱۲  .........................................................................................................................................................................  ايام ياد .۱۲
 بود برافروخته رخساره و آمد مي دوش :آواز 
  دوست موي سلسله تصنيف 

 دينم در رخنه هزاران رديك سيه مژگان به :آواز 
  ايام ياد :تصنيف 



  ت

 

  سياهت زلف خم بقربون :تصنيف 

 ۱۳  .................................................................................................................................................................  نوش چشمه .۱۳
 نيست هك نيست نظري رويت پرتو از روشن :آواز 
  بوه بهبودش نميكدلي ديرم  :آواز 

 پيمانه سه دو خوردم ،ميخانه در رفتم :صنيفت 
 ايمداده دست از دل مست سرخوشان ما :تصنيف 

 ۱۴  ...................................................................................................................................................................  عشاق جان .۱۵
 سعادت هماي :آواز 
 داري ته جانم و دل نگارينا: آواز 
 بود افروخته بر رخساره و آمد مي دوش :تصنيف 

 گرفت جهان مالحت اتفاق به حسنت :آواز 
 طبيبان با غم گفتم هك چندان :تصنيف 

 ۱۵  ...............................................................................................................................................................  مثنوي همايون .۱۶
 بازآيي درم ز خرامان هك آيا بود :آواز 
  تو به جان آمدم ز تنهايي ه بيكبيا  :آواز 
  دلي دارم چه دل محنت سرايي :آواز 

  ه دلدارم تو باشيكچه خوش باشد  :آواز  
  ردي عاقبتكنظر مستانه  كي :آواز 

 ۱۶  .......................................................................................................................................................................  مينا گنبد .۱۷
 ردك چه دگربار عشق غم هك دل اي ديدي :آواز 
 نمكف صحرا به صبر و نمك دريا ديده :فتصني 

 گوساز قصه :تصنيف 
  نوروزي باد نسيم ايد مي يار ويك :آواز 

 ۱۷  .....................................................................................................................................................................  داند عشق .۱۸
 رانندحي خبران بي ما نظربازي در :آواز 
  كشت خاطرم جز غم نرويد به :آواز 

 نباشد جا به دل و رسيد شكدل بهار :تصنيف 

 ۱۸  ..........................................................................................................................................................................  دل راز .۱۹
 مردك بهانه مستي به را گريه :تصنيف 
 نبيد به شدك دل نه گل، از گشايدم لب نه :آواز 

  شد چمن گشت و گل فصل و مي هنگام :تصنيف 

 ۱۹  ......................................................................................................................................................................  دل انتظار .۲۰
 خدايي و يكپا تو هك گويم تو ركذ اكمل :تصنيف 
  داشت منقار در خوشرنگ گلي برگ بلبلي :آواز 

  دل )قرار( مهار شد - جانم - رها فمك از :تصنيف 
  نندك يمياك نظر به را كخا هكآنان :آواز 

 ۲۰  ....................................................................................................................................................................  دل رسواي .۲۱
  وصال روز ركش نگفتيم هك آن جزاي :آواز 
 تو روي ديوانه ،بودم ديوانه ازل روز از من :تصنيف 
  دانمنمي ديگر غمي عشقت خوردن غم بجز :آواز 
 منزل گرفته دلها زلفت، تار به بس از :تصنيف 

 صنم اي تو عشق غم از :تصنيف 
 نيست برم دل برم، از دوري تو :تصنيف 
 ستكش شيدا دل عشقت، غم از :صنيفت 

 ۲۱  ................................................................................................................................................................  پنجگاهراست .۲۲
  زد دم تجلي ز حسنت پرتو ازل در :آواز 
  صنم اي چين، بت اي من، مه اي :تصنيف 
 يارب به خدائي خدائيت :آواز 

  ن آب و گل راكدم رها كدال ي: آواز 
  زد دم تجلي ز حسنت پرتو ازل در :تصنيف 

 ۲۲  .....................................................................................................................................................................  وصل شب .۲۳
  آرزومندي ثحدي گفتممي باد با سحر :آواز 
  شدم ديوانه جانا وصلت شب به :تصنيف 
  شود خون بيشه آن از دل برم در لحظه هر :آواز 

  ...شاهي هم يا ماهي شنيدم :تصنيف 
  نمك چون ندانم محبوب، دست ز :تصنيف 

 ۲۳  ................................................................................................................................................................  هستي معماي .۲۴
  دردم نيكمي زيادت دم هر و بينيمي مرا :آواز 
  شوشتري پرنده :تصنيف 
  حال ما آگاه نيست زاهد ظاهرپرست از :آواز 
  من نگار اي من كتر نكم ن،كب نيك هرچه :تصنيف 

  داشتيم ياري چشم ياران ز ما :آواز 
 نگيرم دستت زني گر تيغم به :تصنيف 
 من تنگ دل هاي، هاي :تصنيف 

 ۲۴  ..............................................................................................................................................................  چهره به چهره .۲۵
  گرفت جهان مالحت اتفاق به حسنت :آواز 
  چهره به چهره :تصنيف 

  وابخ بردنمي شب همه را ما :تصنيف 



  ث

 

 ۲۵  ..........................................................................................................................................................  ويرك وتكس شب .۲۶
  دلربايي باال نازنده هك تو :آواز 
  بهار ابر اي ببار :آواز 
  ببار بارون اي ببار :تصنيف 

  من بريان دل بر نهاد داغي تو لعل :آواز 
 نيدك پرخون هاپيمانه عاشقان، اي عاشقان اي :تصنيف 

 ۲۶  ......................................................................................................................................................................  جان آرام .۲۷
  جان آرام :تصنيف 
  جدايي جراحت رد،ك ترخراب خبرت :آواز 
  دين و عقل آفت :تصنيف 

  رديك غم آموزدست هك را دل آن سرگشته نكم :آواز 
  لقامه آن هك دوش دوش، دوش :تصنيف 
  دل قرار شد - جانم - رها فمك از :تصنيف 

 ۲۷  ......................................................................................................................................................................  وفا آهنگ .۳۰
 وصل شب :تصنيف 
  بپرهيزد عشق زك بايد سيك هشيار :آواز 
  نمك چون ندانم محبوب، دست ز :تصنيف 
  نرود نظر پي از دامم هك دلي خوشا :آواز 

  وفا آهنگ :تصنيف 
  دلسنگين اندامسيم محبوب بازآمدي گرم :آواز 
  ندارد خبر نگارم من ز :تصنيف 

 ۲۸  .....................................................................................................................................................................  باران بوي .۳۱
  دالويز صبح اين شاخه بر هك بگذار :آواز 
  باران بوي :تصنيف 
  نك رها مرا تنها بالين، به بنه سر رو :آواز 

  نكم هجران را وصل اين خدا اي :آواز 
  زنني :فتصني 

 ۲۹  .....................................................................................................................................................................  مهر پيوند .۳۲
  جانان نارك بر سر ندارد، خبر خفته :آواز 
  رودمي جانم آرامك ران، آهسته ساربان، اي :تصنيف 

  صحرايي به رفتند تماشايي به سك هر :آواز 
  بهاران در ابر چون بگرييم، تا بگذار :تصنيف 

 ۳۰  ................................................................................................................................................................است زمستان .۳۳
  است گريبان در سرها گفت، پاسخ خواهندنمي را سالمت :آواز 

 ۳۱  ............................................................................................................................................................................  فرياد .۳۴
  چه غم از هر دو جهانش دارد تو سوداي هك هر :آواز 
  صادق عاشق نرود قفايي به جفايي به :آواز + تصنيف 
  بويانسمن :تصنيف 
  نشود مك ارخانهك اين رونق هك بيا :آواز 
  جانسوز آتشي است، گرفته آتش امخانه :تصنيف 
  ندكب ارهاك تو سوز هك بسوز دال :آواز 
  چهره به چهره :آواز 

  آيدنمي فرو ما با هك است سري را تو :آواز 
  ايتكش با است ريكش دلنوازم يار زان :تصنيف 
 فرياد :آواز 
  باران هايبوسه در برگ از مهربانتر اي :تصنيف 
  شي ترديوانه امديوانه دل :تصنيف 
  شود يك خرم تو بي جان مني جانان تو چون :آواز 
همگان بي :تصنيف 

 ۳۳  ....................................................................................................................................................  شودنمي سر به تو بي .۳۵
  شودنمي بسر تو بي :آواز 
  صنما :تصنيف 

  است دامك مسجد و ميخانه ره: آواز 
  طبيبان با غم گفتم هك چندان: آواز 

 ۳۴  .................................................................................................................................................................  ساز خاموش .۳۶
  درمانده: آواز 
  درد شوق: آواز 
  مرا رها كن: تصنيف 

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

 ۳۵  .....................................................................................................................................................................  سرود مهر .۳۷
  نعيارا: آواز 
  بازعشق: آواز 
  پرستغم: آواز 

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



  ج

 

 ۳۶  ..........................................................................................................................................................  غوغاي عشقبازان .۳۸
  شكنيمن چرا دل به تو دادم كه دلم مي: آواز 
  كنيچشم رضا و مرحمت بر همه باز مي: تصنيف 
  غوغاي عشقبازان: آواز 
  بسم از هوا گرفتن كه پري نماند و بالي: تصنيف 

  ا كي روم از عشق تو شوريده به هر سويت: آواز 
  من از كجا پند از كجا باده بگردان ساقيا: تصنيف 
  يابم كه روي از دوست برتابممن اندر خود نمي: آواز 
  شكست عهد مودت نگار دلبندم: تصنيف 

۳۷  ..........................................................................................................................................................................  سپيده •
  ازند به نام شمزمانه قرعة نو مي: آواز 
  ن خوان هستيكايراني، به سر : تصنيف 

  ه خورشيد از شب سردكديدي دال : آواز 
  ايران اي سراي اميد: تصنيف 

 ۳۸  ..................................................................................................................................................................  عارف ياد به •
  شد به نبيدكنه لب گشايدم از گل، نه دل  :آواز 
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 ۱ ةصفح

 

  بيداد .۱
  

  حافظ :شعر - )و پنج سه( آواز
  شد چه را دوستداران آمد آخر 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 برنيامدمروت  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  برنخاست مرغي بانگ و شكفت گل هزاران صد
  شد چه را سواران آيددرنمي ميدان به كس  اندافكنده ميان در متكرا 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

  
  حافظ :شعر - )شش( باد ديا تصنيف

  باد ياد روزگاران آن باد ياد  باد ياد دوستداران وصل روز
  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
  ادب ياد كارانباغ رودزنده  روان چشمم از است رود صد گرچه

  
  حافظ :شعر - )تا ده هشت( آواز

  بايدش بلبل صبر هجران خار جفاي بر  بايدش گل صحبت روزي پنج گر باغبان
  بايدش تحمل افتد دام به چون زيرك مرغ  منال پريشاني از زلفش بند اندر دل اي
  بايدش تامل و تدبير آنچه ستا ملك كار  چكار بيني مصلحت با را سوز عالم رند
  بايدش توكل دارد هنر صد گر راهرو  ستا كافري طريقت در دانش و تقوي بر تكيه

  بايدش سنبل جعد و ياسمين روي كه هر  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 آواز بي باده ننوشد تا حافظ كيست
  

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

  انديشمحال ةقطر اين سر در ستا اهچه  هيهات پزدمي بحر حوصله خيال
  نيش سر بر نوش آب زندش مي موج كه  را كش عافيت شوخ مژه آن بنازم

  ريش دل بر نهند دستي تجربه به گرم  بچكد خون 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 لكم نه بماند خضر عمر نه

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

  سعدي :شعر -  )دوازده( 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

  غرامتش بكشم من بود او گناه كانچه  بديدمي دگر بار قيامتش در كه كاش
  }ادامه{... 
  



 ۲ ةصفح

 

  جانان آستان .۲
  

  حافظ :شعر -  )چهار( آواز
  باشد همين و گفتيم معني اين از نكته يك  باشد حزين كه خاطر انگيزد تر شعر كي
  باشد نگين زير در مانمسلي 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 كو هر
  باشد چنين اوضاع قسمت دايره در  دادند كسي به يك هر دل خون و مي جام
  باشد نشين پرده نآو بازاري شاهد يناك  بود ينا ازلي حكم گل و گالب كار در
  باشد پسين روز تا پيشين سابقه يناك  خاطر از بشد رندي را حافظ كه نيست آن
  

  باباطاهر :شعر - )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 شو  آيو در در از ريا كه تساع آن خوش
  آيو دلبر جايش كه واجم همين  شوق صد به را جون كنم بيرون دل ز

  
  حافظ :شعر -  )شش( 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 كمان اين از تير دشمنان چشم بر  اما نمايد سهلت ما خميده قد
  

  حافظ :شعر - )هفت( 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 آسايش چشم
  عالمي پريشان كاري بوالعجب روزي صعب  گفت و خنديد بين احوال اين گفتم را زيركي
  دميآ نو ز و ساخت ببايد ديگر عالمي  دست به آيدنمي خاكي عالم در آدمي
  غمي بي خامي نه سوزي جهان 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

  شبنمي دريا هفت نمايد طوفان اين كاندر  عشق استغناي پيش سنجد چه حافظ گريه
  

  طاهر بابا :شعر - )هشت( آواز

  فغونم در خود ناله و آه ز  جونم به تنهايي دست از الد
  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  ودرد غم با ذرونمبگ عمري يك

  كيست مستونه نرگس اسير  كيست ديوونه دلم دونمنمي
  كيست خونه در و گرددمي كجا  ما سرگشته 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  بوينم بهبودش كه ديرم دلي
  بونمي دودش نهممي آتش بر  باد برهمي نش نهممي بادش 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 آزرده آن مو
  نمودو پيشش وزه بادي هر كه  بيابون در خارم سرگشته 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
  لمننا 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 پرورم بيابون عشقت غم
  كرد سرم بر خاكي طرفه صبوري  صبوري كن صبوري گفتي مو به

  
  حافظ :شعر - )نه( مغان دير تصنيف

  جايي دفتر و باده گرو جايي خرقه  شيدايي من چو نيست انمغ دير همه در
  رايي روشن صحبت طلبممي خدا از  دارد غباري است صافي آيينه 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 هداير زين



 ۳ ةصفح

 

  )ماهور( سر عشق .۳
  

  سعدي: شعر -) سه(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 كبهوش بودم از اول 
  ست به گوشما ايتكدگر نصيحت مردم ح  آمدمن ان ايتي ز دهانت به گوش جكح

  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 نيايمكمن رميده دل آن به 

  متو دوشست از انتظار ه اردكه ديده خواب نك  نار من امشبكبيا به صلح من امروز و در 
  ه از وجود تو مويي به عالمي نفروشمك  مرا به هيچ بدادي و من هنوز برآنم

  مسخن چه فايده گفتن چو پند مي ننيوش  نكه سعدي طريق عشق رها كمرا بگوي 
 وشمكه گر مراد نيابم به قدر وسع بك  به راه باديه رفتن به از نشستن باطل

  
  باباطاهر :شعر - ) چهار(آواز 

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

  ه سر پيوسته در پاي تو ديرنك  ه سوداي تو ديرنكخوشا انون 
  ه اندر دل تمناي تو ديرنك  سانيكبه دل ديرم تمناي 

  شبآب ديدگونم دادم آبه   بدادم پيچ و تابش )خودم( ه خمكگلي 
  گل از مو ديگري گيره گالبش  ي روا بيكبه درگاه الهي 

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

  
  حافظ: شعر -) پنج(تصنيف 
  اراكه راز پنهان خواهد شد اشكدردا   رود زدستم صاحبدالن خدا رادل مي

  ه باز بينيم ديدار اشنا راك باشد  شتي نشستگانيم اي باد شرطه بر خيزك
  

  : ...شعر - ) شش( 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 
  م روز و شبسپار جان و دل را مي  خواستند جان و دل از عاشقان مي
  زماني سر نخارم روز و شب كي  ستا تا نيابم آن چه در مغز من

  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
  در ميان اين قطارم روز و شب  ست تواي مهار عاشقان در د

  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

  با مه تو عيدوارم روز و شب  نيستم موقوف عيد تا به سالي
  شمارم روز و شب روز و شب را مي  ردي روز بعدكه وعده كزان شبي 

  بارم روز و شبكز ابر ديده اش  شت مهر جانم تشنه استكه كبس 
  

  بر شيداكاعلي: شعر - ) هفت(تصنيف 
  من گل و آب آخر داد غم باد بر  من دل بر زد جانا آتش تو عشق

  من دل مجنون دام ريزنج بند شد  يليل ز بهتر دل دهيد چون توي رو
  من لكمش نيا اسان، آسان نك اربي  آسان دادن جان  ل،كمش لكمش تو وصل

  



 ۴ ةصفح

 

  نوا .۴
  

  سعدي :شعر - )دو( آواز
  بنگريم تو خوب شمايل در دزديده  بگذريم تو يرو مقابل تا بگذار
  نياوريم شوقت قتطا هك به جور هم  نظر در ستا جور و يجداي در ستا شوق
  بگستريم قدمانت در يرو هك بازآ  توست آن از مكح ينكن ما يرو به ار يرو
  سريم آن بر هم برود سر و شوند دشمن  روزگار خلق گر هك تو با ستا سري را ما
  متريمك كخا از هك نه بيشتر كخا از  من عشق اهل بيشترند كخا ز يگفت
  دريم بر حلقه چون و تو با ايمحلقه رد  بلعجب اينت ايمنه تو با و توايم با ما
  بپروريم سك دگر مهر هك آن يرو نه  عجب يا تو از شنويميم مهر يبو نه
  بريم جاك ايتكش ستا دشمن دوست چون  دوستان به ايتكش برند دشمنان از
  اندريم يو مندك به ما هك برديم آن  سك يقفا در دوان رويمينم خود ما

  الغريم صيد ما هك اندفتاده چندان  مندك لقهح اين در هك ييستك تو يسعد
  

  سعدي :شعر - )چهار( دوست ايتكح :آواز
  جانانيم يهوا شهربند  سلطانيم خيل گدايان ما

  آنيم دهند لقب را ما چه هر  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 چه ره

  نستانيم هيچ به عالم همه  يار صحبت وجود يب سعديا

  
  سعدي :شعر - )پنج( آواز
  شمك بار دامك ندارم هك يطاقت به  شمك يار فراق يا خورم زمانه غم
  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 ستد نه

  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 خورده شراب

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

  ؟؟؟ :شعر -  )شش(آواز 
  ام بر استخوان زنشرر زان شعله  الهي آتش عشقم به جان زن

  سان زنبر آن آتش دلم فواره  چو شمعم برفروز از آتش عشق
  به سينه آتشي اندوته ديرم  هزاران غم به دل اندوته ديرم
  هزاران مدعي را سوته ديرم  به يك آه سحرگاه از دل تنگ

  
  سعدي :شعر -  )هفت( تصنيف
  يابوده ما دل در غلطم، ين  يابوده جاك دوش !هانج جان
  يابوده را هك دوش تو هك آه  امبوده سان چه دوش من هك آه
  يابوده قبا آغوش در هكچون  يبودم قبا اشك برم كرش

  يابوده جاك بيچاره من يب  را تو بگويم هك ندارم زهره
  يابوده جدا رنگ همه ز تو  است سيك سكع تو رنگ ةآين

  يابوده خدا لطف حرم در  گواست آخر تو خوب رخ رنگ
  



 ۵ ةصفح

 

  دستان .۵
  
  سعدي :شعر - )دو( آواز
  شدم دگر جهان به جهان نيا زك ييگو  شدم بدر خود از من و يدرآمد در از

  شدم خبريب من و امديب خبرصاحب  دوست ز دهديم خبر هك تا راه به گوشم
  شدم تراقمشت و دميبد شود، نكسا  اقياشت درد مگرم نمشيبب گفتم
  شدم بر وقيع به و ديرس جان به مهرم  آفتاب شيپ بدم اوفتاده شبنم چون
  شدم سر به يچند و رفتم يپا به يچند  اري شيپ به رفتن قوت نداد دستم

  شدم بصر و سمع همه سر به تا يپا از  بشنوم گفتنش و نميبب رفتنش تا
  شدم وردهيد او دنيد به نظر اولك  داشت نگاه توانم چگونه او از چشم من
  شدم نظر مندك رياس شتنيخو من  من ديص به نبودش التفات خود را او
  شدم زر ختيآم مسم در عشق ريسكا  ردك زرد هچ يسعد تو سرخ يرو نديگو
  

  سعدي :شعر -  )چهار( آواز
  داشت البيس تو يسودا از رخ بر چشمم ابر  داشت تاب غم از جانم جان يا تيرو از دور دوش

  داشت خواب چشم دهيشور دل يشانيپر از نه  ديد صبر گاهيپا نيكمس عقل ركتف از نه
  داشت محراب در يرو انيگوحيتسب سحر تا  وجود حيبست محراب دل ردهك نامت نقش

  داشت مابيس وا اندرك ردمك معلوم عاقبت  دوست يرو ينينب گفتندم جستيم امدهيد
  داشت ناب زهر شهدآلوده هك دانستم باز  نموديم فائق ،شهر ،خوبان عشقِ روزگار
  داشت ابيپا يكاند يصبور در آخر اول  عشق يايدر در است افتاده لكمش ره نيا يسعد

  
  سعدي :شعر - )پنج( آواز
  شبانه يم ده در يصبوح يساق يا  زبانه كفل شمع زمشرق برزنديم

  زمانه غم يك تا يزمان ببر هوشم  دانش ارياخت چند يلخت بدزد عقلم
  نشانه منش جان ديآ طعنه ريت گر  نك سپر منش فرق بارد فتنه سنگ گر

  بهانه هنريب بر ردينگ هنر صاحب  صحرا طرف و يسعد خلوت نجك و يصوف
  

  حافظ :شعر -  )شش( 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 يروز
  نك صواب ارك به جزم عزم و زيبرخ  حافظا است يپرست باده صواب ارك



 ۶ ةصفح

 

  مانچ سرو .۶
  

  سعدي :شعر – )و پنج سه( آواز
  برفشاني دست سر دلكي دوستان به هك  مهرباني شرط نه و است دوستان طريق 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

  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 ك نه خالف عهد

  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 نهانيمي ه چهكتو ميان ما نداني   ار در نبندمكه به كمده اي رفيق پندم 
  ه سرايرم بدانيكن كتو به صورتم نگه   ه بگفت رنگ رويمكس نگويم كغم دل به 
  و گرت به هرچه عقبي بخرند رايگاني  ه دنيا بدهند حيف باشدكاگرت به هر

  س نمانيكه به هيچ كعوض تو من نيابم   تو نظير من ببيني و بديل من بگيري
  رت خجلم ز بي زبانيكه هنوز پيش ذك  ه به صد زبان بگويمكمال حسنت كنه عجب 

  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 :شعر - )چهار( چمان سرو :تصنيف
  دنكينم سمن ادي ودشينم گل همدم  دنكينم چمن ليم چرا من چمان سرو
  دنكينم من به گوش جك اهيس نيا هك گفت  فسوس سر از و ردمك اشطره ز ياگله يد
  دنكينم وطن عزم خود دراز سفر زان  او زلف نيچ به رفت من گرد هرزه دل تا
  دنكينم من به گوش آن از است دهيشك گوش  يول نمكيهم البه شيابرو مانك شيپ
  دنكينم ختن كمش را كخا تو گذر زك  عجب صبا زا دميآ دامنت عطف همه با

  دنكينم نكعهدش آن از ادي چه دلم هك وه  نكپرش بنفشه زلف شوديم مينس ز چون
  دنكينم تن خدمت او يوك يهوا به جان  دشوينم جان همدم او يرو ديام به دل
  دنكينم دهن جمله يم جام چو تن هك ستيك  ددهيم درد همه گر من ساق ميس يساق

  دنكينم عدن در من كسرش مدد بي  ابر فيض هك رخم آب نكم جفا دستخوش
  دنكينم سخن درد را هك هر سزاست غيت  پنددهيناشن حافظ شد تو غمزه شتهك
  

  آذر جواد :شعر - )شش( زمان وتكس :تصنيف
  دارم خدا با ،سحرگاهان تا شب، هر دل يرو / دارم هاشكوه ناالن، دل از ،ين چون يدم هر
  رنگين ندكمي دامان، من آلودنخو كاش / سنگين رودمي سامان،بي عمر هايلحظه / خونين دل زك ،است آهي نفس هر
  زمان درد را سيك نه ،سيك درد را زمان نه / زمان زرد خزان به ،زمان سرد وتكس به

  خدايا دمسرديها اين از آه ،شد طي مهرباني زمان ،شد دي هامردمي بهار
  من محفل فروزد هك ،مهي روي فروغ نه / من لكمش گشايد هك ،من لد در اميدي نه
  خدايا درديهابي اين از داد ،آهي با ردوخ ايناله هك ،دردآگاهي همزبان نه
  شويد دل ز غم گرد هك / مي جام به دمسازي ز صفايي نه
  خدايا همرازيبي اين از واي ،نجا بر دارم دردي چه هك ،پنهان راز بگويم هك
  شد سر به من روزگار / شد هدر و زد نفس كي/  شد ستركخا و شد بر آذر دل از شراري همچو / شد سر گراني عمر حسرت به هك وه

  زد خون به هجام چشمم مردم / زد جنون راه عشقم چنگي
  فريبي خود فسون با / يبيكشبي ز دلبرم ،آه
  خدايا سازيافسون اين از واي ،انجامي بي اميد به ،نافرجامي فسون چه
  

  بهار الشعرايكمل :شعر -  )هشت( - سحر مرغ تصنيف
 نك زبر و زير و نكبرش / را قفس اين بار، شرر آه ز / نك تر تازه مرا داغ / نك سر ناله سحر مرغ
 نك شرر پر / را توده كخا اين عرصه ينفس وز / سرا بشر نوع يآزاد نغمه / درآ قفس نجك ز بسته پر بلبل
 نك سحر را ما كتاري شام / طبيعت يا ،كفل يا خدا، يا / باد بر داده آشيانم / دصيا جور ظالم، ظلم
 است تار و تنگ دلم چون قفس اين / است بارژاله چشم ابر / است بار به گل است، بهار نو

  مچين مرا عمر گل طبيعت دست / آتشين آه يا قفس در نكف شعله
  نك مختصر ،هجران شرح ،دل يب مرغ / نك بيشتر ،اين از گل تازه يا نگه عاشق جانب



 ۷ ةصفح

 

  نسيم پيام .۷
  

  حافظ :شعر - )دو( آواز
  بيار دلدار مژده 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  مشام تو نسيم لطف از نمك معطر تا
  بيار اغيار از آيد پديد هك غباري بي  عزيز يار آن ره كخا هك تو فايو به

  بيار خونبار ديده اين آسايش بهر  رقيب وريك به دوست رهگذر از گردي
  بيار عيار دلبر آن بر از خبري  نيست بازانجان شيوه دليساده و خامي

  ربيا گلزار مژده قفس اسيران به  چمن مرغ اي عشرتي در تو هك را آن ركش
  بيار رباركش شيرين لب زان اي عشوه  دوست بي ردمك هك صبر از شد تلخ جان امك

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

  
  حافظ :شعر - )سه( تصنيف

  يبرافروز دل چراغ يخواه مدد ار باد نيا از  ينوروز ادب مينس ديآيم اري يوك ز
  يزراندوز يسودا داد هاغلط را قارون هك  نك عشرت صرف را خدا يدار ياخرده گر گل چو
  ياموزيب گفتن غزل بلبل زك يآ گلزار به  يفشانيب غم غبار دامن از هك رو صحرا به
  يسوز گر و يساز اگر است نيا نآسما مكح هك  شمع يا نينش تنها نونك نتيريش اري شد جدا
  يروز بد بخت مبادا را عاقل چيه ايخدا  شبيع ندكيم يصوف و يصاف جان چو دارم يايم

  }ادامه{... 
  

  حافظ :شعر -  )چهار( آواز
   ردكن سفر قيرف و شهر فيحر ادي / ردكن خبر را دلشدگان و برفت دلبر
   ردكن گذر قتيطر شاهراه به او اي / فروگذاشت مروت قيطر من بخت اي

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

   ردكن بدر سر از يعاشق دام يسودا / من قرار يب دل مرغ هك نكم يشوخ
   ردكن نظر يب من دهيد ردك هك يارك / من چشم ديبوس تو يرو ديد هك سك هر
   ردكن سحر مينس چو ما به گذر دخو او / شمع چو فدا جان نمشك تا ستادهيا من

  
  باباطاهر :شعر - )پنج( آواز

  وينم ته تارعنبرين مندك  وينم ته ديدار هك ساعت آن خوش
  وينم ته رخسار هك دم آن مگر  ما دل هرگز خرمي وينه نه

  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 مستونه نرگس اسير  يستك ديوونه دلم نميدونم
  يستك خونه در و گرددمي جاك  ما سرگشته دل نميدونم

  
  حافظ :شعر -  )شش( 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

  ردك جان قصد اشتياقم درد هك  است وقت وقت داري چاره گر صبا
  }ادامه{... 

  
  صفاي اصفهاني :شعر -  )هفت( تصنيف

  من سر بر دل دست از ،دوست اي يآورد چه يديد  من غارتگر ترك اي ،يغما به من از بردي دل
  من پيكر غم بارِ از شد كمان و تير چو يرفت  شد ناتوان تن و زار دل ،شد نهان دل در تو عشق
  من الغر پيكر نيا ،كشيدن توانديم چون  تحمل نيارد گردون ،را او عشق غم بار
  من آذر من يسودا من، سينه من كانون  فراقت از آتشم در اشتياقت، از سوزميم

  من خاكستر تو عشق ،داد فنا باد به آخر  داد جال را ماآيينه داد صفا را دلم اول
  

  بر شيداكاعلي :شعر - )هشت( تصنيف
   شده منفعل ندهب تو پيش به گل و سوسن / شده خجل چمن سرو قامتت، پيش به كه يا
  )بسازم و سوزم صنم يا( بسازم و سوزم عشقت در / گدازم تعشق از يك به تا
  را جفا ،كن كم تو را، خدا / نگارا ،يا سوزم ،عشقت در



 ۸ ةصفح

 

  مجنون دل .۸
  

  سعدي :شعر - )سه( آواز
  دوست دلگشاي 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
  دوست عنان بگيرم هك رسدنمي دستم  رفت دست ز عنانم هك حسرتا و دردا

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

  موالنا :شعر -  )چهار( تصنيف
  ندارد 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

  ندارد وفا سك به هك ياري يجفا حق به  خرم و شاد است دنب نميچنيا عمر همه
  ندارد قبا يسك چو زميگر مك جان به هك  رلبكش نآ وثاق به امشب مست ميبرو
  

  حاخظ :شعر -  )شش( 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
  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

  آيدنمي سحر امشب من بخت به ولي  سحر نسيم با هست دل ايتكح بسم
  آيدنمي بسر سياهش زلف بالي  هنوز و عمر زمان شد بسر خيال اين در
  آيدنمي بدر زلفت حلقه ز نونك  سك همه از رميده حافظ دل شد هك بس ز

  
  موالنا :شعر -  )تهف( تصنيف

  عاقبت يردك رانهيو را دو هر  عاقبت يردك خانه جان و دل در
  عاقبت يردكن تا ينگشت وا  يزن عالم نيا در اتشك يمدآ
  عاقبت يردك رانهيو نيا قصد  شده رانيو يعالم عشقت ز يا
  عاقبت يردك مردانه يمرد  ترب مجنون از و مجنون دل يا

  عاقبت يردك وانهيد را عقل  حرم در يبرد شيخويب را عشق
  عاقبت يردك پروانه را شمع  گرچاره عقل بود عالم شمع
  عاقبت يردك افسانه نآ ادي  دال ردمكيم مشغول را تو من

  
  موالنا :شعر - )هشت( آواز
  ندكيم تياكش هايجدا از  ندكيم تياكح چون ين از بشنو

  ندادهينال زن و مرد رمينفدر   انددهيببر مرا تا ستانين زك
  اقياشت درد شرح ميبگو تا  فراق از شرحهشرحه خواهم نهيس
  شيخو وصل روزگار ديبازجو  شيخو اصل از ماند دور واك يسك هر
  شدم خوشحاالن و حاالن بد جفت  شدم ناالن يتيجمع هر به من
  من اسرار نجست من درون از  من اري شد خود ظن از يسك هر

  ستين نور نآ را شگو و چشم كيل  ستين دور من ناله از من سر
  ديدر ما يهاپرده شيهاپرده  ديبر ياري از هك هر فيحر ين
  ندكيم مجنون عشق يها قصه  ندكيم پرخون راه ثيحد ين
  يگفتم هايگفتن من ين همچو  يجفتم گر خود دمساز لب با

  سرگذشت بلبل ز پس زان ينشنو  گذشتدر گلستان و رفت گل هك چون

  
  حافظ :شعر - )نه( تصنيف

  چه يعني ياتاخته برون ازخانه مست  چه يعني ياانداخته بر پرده هانناگ
  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

  چه يعني ياختهآ ما به غيت انيم از  انيم سر مرك و گفت دهان رمز سخنت
  



 ۹ ةصفح

 

  عشق آسمان .۹
  

  عطار :شعر - )دو( آواز
  نگنجد زبان صد در عشقت راز ز رمزي  نگنجد داستان در حسنت حديث جانا

  نگنجد گمان در جز وصالت انديشه  نايد خيال هر در خالت و زلف سوداي
  نگنجد نشان اندر ويتك راه هك زيرا  را سيك تو ويك از ندادند نشان هرگز
  دنگنج انكم اندرو ،نيايد زمان اندر  برآرند جان لقح از عاشقانت هك آهي
  نگنجد ميان در چون 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 :رشع - )سه( 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
  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، ترا 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 خيزي بر گرد چون دال
  

  عطار :شعر - )پنج( آواز
  يك تا جهان رسواي تو عشق غم در دل  يك تا جان محنت اين تو فراق ز جانا
  يك تا جان سر بر دل تو وصال بوي بر  تو فراق درد در شد خون دلم و جان چون
  يك تا نهان پرده در يخوب بدان يرو آن  ييآ برون پرده زك آخر آن گه نامد
  يك تا گران بند نيا نيكمس دل يپا بر  دل از گران بند نيا زلفت سر به نكبش
  يك تا دلشدگان نيز يخاموش و خوردن خون  چند تا خود رتيغ از مشتاقان بردن دل
  يك تا نشان و نام نيز رو يم نشان و نام يب  ياري ةسوخت ور يدلدار عاشق گر
  

  عطار :شعر -  )شش( آواز
  دل خوردن خون نيا از يخواه يم چه  دل نكمس عشقت يوك در يزه
  دل دامن پرخون جان گرفته  جان دامن بر دل خون دهيكچ
  دل ونيش در شدم من جان صد به  توست وانهيد دل هك يروز آن از

  دل گردن رب عاشقان خون هك  امروز شهر در نندك يم يمناد
  دل ردنكرسوا به وشمك يهم  عشقت درد را ما ردك رسوا چو

  دل روزن از عشق دود برآمد  زد من جان در يآتش عشقت چو
  دل بردن تو بر است آسان هك  دار نگه را ما دل جانا نكم

  دل راهنيپ شمك يدرم خون به  خوبت يرو يهوا اندر گل چو
  دل رفتن وقت است كينزد هك  شاد نك عطار دل جانا ايب

  
  موالنا :شعر -  )هفت( تصنيف
  امشب من جستم برون ،ازچنبر هك  امشب من مستم چنان مستم چنان
  امشب من چنانستم چنانستم  دياين درخاطر هك يزيچ چنان
  امشب من پستم نيا در صورتگر به  رفتم عشق آسمان با جان به

  امشب من وستميبپ مجنون در هك  من از شيخو دست عقل يا يبشو
  امشب من ننشستم يپا از يدم  دميدويم او يپ او واگشت چو

  



 ۱۰ ةصفح

 

  دلشدگان .۱۰
  

  علي حاتمي :شعر - )و ده دو( آواز
  شد رها جاك تو يب تو پروانه مپرس گلچهره/  شد جدا چرا تو از سرا نغمه آن پرسم گلچهره
  نگارا غم مخور غم مخور / نك رها را غمت نك رها / را دلت مرنجان

  زن راتو خون من بلبل نغمهگلچهره بريز 
  

  ؟؟؟ :شعر -  )چهار( تصنيف
 مپرس هك يناب باده امزده ؛ايساق ؛ايساق
  وك به وك خانه به خانه بردم سرخوش / تو مهربان چشم از امزده يجام
  جان عالم از روشنتر ،من گل به زدير / جهان جان از ياجرعه ،چشمانش ز دم هر
  جانم جام به زدير ،عشق مانهيپ مانهيپ ،او چشمان يساق
  اراي ؛اراي ،را ما ندك دايش ،ديگو يرمز ،دارد يحرف
  ورشعله زان آتش ،دگر يجام يساق
  ببر ما دست ز را ما ،نظر كي به ،رنظ كي به
  

  مشيري فريدون :شعر - )شش( دلشدگان :تصنيف
  نخواهيم عشق اي تو غير ،هانج دو از ما/  كالهيم خورشيد رخ مه آن كشته ما/  پناهيم شيرين خسرو دلشدگان ما

  ما با جهان غمهاي ،سامان بي سر اين در/  ما با جان تب و تاب ،ما با نهان شور صد
  جان ميكده در اندازيم دگر يشور / وي ياد با مي جام با ،ني و ازس با

  سرافرازيم سراندازيم / سراندازيم مستان همه / غزلخوانيم مستان جمع
  براندازيم براندازيم دلها از غم / توانيممي چه هر كه / دانيمن هنر اين خبر

  
  فريدون مشيري/ حافظ: شعر - )هشت( 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 ال كي به ميار
  ندك بيدارش و است ابخو تو پاي صداي ترسم / من يار حريم در پا نه آهسته آفتاب اي
  

  فريدون مشيري: شعر - ) هشت؛ دقيقه هشت(تصنيف 
  به كجاها برد اين اميد ما را

  نشد اين مرغك پر بسته رها/ نشد اين عاشق سرگشته صبور 
  برد ما رابه كجا مي/ روم يارا به كجا مي

  نشود دل نفسي از تو جدا/ ره اين چاره ندانم به خدا 
  به اميدي بگشايم شب و روز پر و بال/ ه حال به هوايت همه جا در هم

  به كجاها برد باال/ غم عشقت دل ما را 
  

  حافظ: شعر -) نه(آواز 
  ويد از آن چشم و از آن ابرد خواهد فتنه بس جهان  ابرومانك آن دست ز افشانخون ستا يچشم مرا

  يبان ابروسا نكيمش و استي رو گلشنش نينگار  يمست خوش خواب در هك مكتر آن چشم غالم
  ويد ز طاق آسمان ابربنما هك مه باشد هك  شيابروي طغرا با هك غم نيز تنم شدي هالل
  يان ابروم در حاجب و است غاميپ گونه هزاران  دم هر نيجب و چشم آن از را ما و غافل بانيرق

  گردد چمان ابرو يهم زارشسمن طرف بر هك  ستا يگلزار طرفه نشيجب را رانيگگوشه روان
  ين چشم است و آن را آن چنان ابروچن نيا را نيا هك  يحسن نيچن با دينگو سك راي پر و حور دگر
  رابم بگرداند خم آن دلستان ابرومح هك  ترسم يم و زلف نقابي بند ينم افردلك تو
  وابريدش كرد چشم آن كمانص غمزه ريت به  يهوادار در حافظ بودك ريز مرغ چه اگر
  



 ۱۱ ةصفح

 

  گزيده خلوت .۱۱
  

  حافظ :شعر -  )كي( كفل سبز رعمز :تصنيف
  درو هنگام و آمد خويش كشته 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

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

  
  حافظ :شعر - )سه( 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

  ستا حاجت چه تمنا كريم حضرت در  نيست 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 هب 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
  

  قزويني عارف :شعر -  )چهار( 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

  
  



 ۱۲ ةصفح

 

  ايام ياد .۱۲
  

  حافظ :شعر - )پنج( آواز
  بود سوخته يا غمزده دل باز جاك تا  بود برافروخته رخساره و آمد يم دوش
  بود دوخته او قامت بر هك بود يا جامه  يشهرآشوب ةويش و يشكشقعا رسم
  بود برافروخته ارك نيبد چهره آتش و  دانست يم خود رخ سپند عشاق جان
  بود دلسوخته من با ينظر نهانش هك  دميد يم شمكب زارت هك گفت يم گرچه

  بود برافروخته چهره از يمشعل اشيپ در  دلنيسنگ آن و زد يم نيد ره زلفش فرك
  بود اندوخته هك ردك تلف هك ...ا ...ا  ختيبر دهيد يول آورد فك به خون يبس دل
  بود بفروخته ناسره زر به وسفي هك آن  ردكن سود يبس هك ايدن به مفروش اري

  بود آموخته هك ز يشناس قلب نيا رب اي  حافظ بسوزان خرقه برو گفت خوش و گفت
  

  سعدي :شعر -  )شش( دوست موي سلسله تصنيف
  ماجراست نيا ار فارغ ستين حلقه نيا در هك هر  بالست دام حلقه دوست يمو سلسله

  چراست وان سبب چه نياك نه گفتار زهره  مندك در جان گردن بنديپا ي شده دل
  بهاست خون منش چو صد نظر كي او دنيد  غيدر يب نظرش در غيت به بزنندم گر
  ماست جان از تر دوست وستد 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
  

  حافظ :شعر - )هفت( آواز
  نميبرچ درد هزاران مارتيب چشم زك ايب  نميد در رخنه هزاران يردك هيس مژگان به
  نميبنش تو ادي يب هك دم آن مباد يروز مرا  ادي از برفت ارانتي هك دل نيهمنش يا اال

  نميريش جان از ملول رنگشين و افسون ردك هك  اديفر شكفرهاد نيا از اديبن يب و است ريپ جهان
  چينم عرق زان نسيمي شبگيري باد اي بيار  گل چون عرق غرق شدم دوري آتش تاب ز

  بينم مي عشق طفيل را عالم سلطاني هك  ساقي و شاهد فداي باقي و فاني جهان
  نميبگز دوست يجا به جان من اگر باد حرامم  اوست مكحا دوست نديگز يريغ نم يجا بر اگر

  دوشينم خواب خيال سر در ندك مي غوغا هك  برخيز ساقيا جاييك بلبل زد الخير صباح
  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  تاداف ثبت نامه اين در هك آرزومندي حديث
  

  يريمع يره:شعر - )هشت( ايام ياد :تصنيف
  داشتم يانيآش گل و الله انيم در  داشتم يفغان گلشن در هك ياميا ادي

  داشتم يروان كاش روان سرو آن يپا  وارپروانه سوختميم طرب شمع آن گرد
  داشتم يترجمان حسرت كاش زا را عشق  بود خاموش لب وهكش از يول جان بر آتشم
  داشتم يآستان بر سر ركش از غبار چون  يدرگه بوسكخا بودم شوق از كسرش چون
  داشتم يآسمان نيپرو و ماه با نيزم در  بود تازه يبهار نمينسر و سرو با خزان در
  داشتم يجان آرام تا آرام داشتم  من ورنه طاقت برده زجانم يعشق يب درد
  تمداش يهمزبان تا مرا يبود هانغمه  خموش ييتنها ز باشد "يره" طبعم بلبل

  
  ؟؟؟+  يدشتستان فائض :شعر - )ده( تصنيف

  ماهت دمانن عارض يداف  اهتيس زلف خم بقربون
  سپاهت را گانژم ليخ يشاه تو  غارت به را ضفائ نيد يببرد

  ستين سرم در همي گريدي هوا  ستين برم در دل برم ازي دور تو
  ستين دلبرم جز گريدي تمنا  عالم دو ره زك دلبرم جان به

  سر روديم يك سفر نيا ايخدا  دلبر شيپ در دلم نجايا خودم
  دلبر يرو گريد بار نديب هك  ضفائ به اسون سفر نك ايخدا



 ۱۳ ةصفح

 

  نوش چشمه .۱۳
  

  حافظ :شعر - )هفت و پنج و سه( آواز
  ستين هك ستين يبصر بر درت كخا منت  ستين هك ستين ينظر تيرو پرتو از روشن
  ستين هك ستين يسر چيه در تو يسويگ سر  يآر نظرانند صاحب تو يرو ناظر
  ستين هك ستين يدر پرده خود ردهك از خجل  عجب چه برآمد سرخ ار من غماز كاش
  ستين هك ستين يركش نونكا عرق و آب غرق  نوش چشمه يا تو نيريش لب يايح از
  نيست هك نيست يرهگذر نظرم از يزخ سيل  گردي نسيمش ز ننشيند دامن به تا
  نيست هك نيست سحري شنيدم و گفت صبا با  نزنند جا هر تو زلف سر شام از دم تا

  نيست هك نيست دگري ويتك سر از دمنبهره  ني ور رنجمهب سرگشته طالع اين از من
  نيست هك نيست خطري وي در هك راه اين از آه  شود روباه تو عشق باديه در شير

      ***  
  نيست هك نيست خبري رندان مجلس رد نه ور  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 ايسراپ در  است ناخشنود تو ز حافظ هك تهكن اين از غير

  
  باباطاهر :شعر - )۱۴ دقيقه سه،( آواز
  بونمي سودش نمكمي نصيحت  بونمي دشبهبو هك ديرم دلي
  بونمي دودشنهم مي آتش در  بادبره دهم، نش ميمي ادشي به

  يار تئي روزگارانم بنفشه  ريا تئي روزگارانمآالله 
  يار تئي انمروزگار اميد  اي بيناران هفتهكجو بنفشه

  
  قديمي :شعر -  )چهار( تصنيف
  خانه برد هك را ما ،وانهيد و مستم من  مانهيپ سه دو خوردم ،خانهيم در رفتم
  پردازد تو به عشقم سازد، جوان هك يم زان  زيبر و زيبرخ ز،يتم با شوخ ز،يعز دلبر
  ينك وهك عقب از روم فرهاد همچو  ينك زيپرو خسرو بر عشوه اگر تو
  يانيرو يپر شاه مگر، تو  يانيرو وكن هما مگر، تو
  

  حافظ :شعر - )هشت( 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

  ايمنهاده خونين دل بر كه بين داغ اين  كار ميان در قدح و مبين مي الله چون
  



 ۱۴ ةصفح

 

  عشاق جان .۱۵
  

  حافظ :شعر - )دو( 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 قرعه كه بود  فالي بزن مرو در اين از ميديا نا به
  

  باباطاهر :شعر - )سه( :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 دونم نمي

  
  حافظ :شعر -  )چهار( تصنيف
  بود سوخته ايغمزده دل باز جاك تا  بود افروخته بر رخساره و آمدمي دوش
  بود دوخته او قامت بر هك بود ايجامه  شهرآشوبي شيوه 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 نآ و زدمي دين ره زلفش فرك
  

  حافظ :شعر - )پنج( آواز
  گرفت توانمي جهان اتفاق به آري  گرفت جهان مالحت اتفاق به حسنت
  گرفت زبان در دلش سر كه خدا شكر  شمع كرد خواست خلوتيان راز افشاي

  گرفت دهان در نفسش صبا غيرت از  دوست بوي و رنگ از زند دم كه گل خواستمي
  گرفت آسمان در كه ستا ايشعله خورشيد  است من سينه در كه نهفته آتش زين

  گرفت ميان در عاقبتم نقطه چو دوران  شدممي پرگار چو كنار بر آسوده
  گرفت آن در ساقي عارض عكس ز كاتش  بسوخت خرمنم مي ساغر شوق روز آن

  گرفت زمان آخر ندام كه هافتنه زين  فشانآستين مغان كوي به شدن خواهم
  گرفت ارغوان چون مي شد پخته كه كس وآن  اندنوشته شقايق خون به گل برگ بر

  گرفت كران غم وز و زد مي جام به صوفي  اوفتاد عالم در چو فتنه كه نگر فرصت
  گرفت گران رطل و برآمد سبك غم از  بديد جهان كار آخر هركه كه خور مي
  

  حافظ :شعر -  )شش( تصنيف
  غريبان ينكمس ردندكن درمان  طبيبان با غم فتمگ 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
  طبيبان از درد نهفتن نتوان  گفتيم يار با پنهان درد ما

  اديبان پند شنيديمي گر  گيتي شيداي ينگشت حافظ
  
  



 ۱۵ ةصفح

 

  مثنوي همايون .۱۶
  

  عراقي :شعر - )كي( آواز
  ييبگشا ما فروبسته ارك از گره  ييبازآ درم ز خرامان هك ايآ بود
  ييتنها از شدم ياليخ هك نك يگذر  يدلتنگ از آمدم جان به هك نك ينظر
  يينا يم چرا تو كنيا آمدم جان به من  تو ييآ جان به چو ميايب هك يبود گفته
  ييسودا شدم تو زلف سر چون عاقبت  اليخ به پختم تو زلف سر يسودا هك بس
  يينايب مرا چشم ييتو هك نميب هك به  عجب ستين نيا و نميب يم تو به عالم همه

  ييگنجا من دل در نونك ستين را تو جز  ديگنج يم من دل در يدگر گر نيا از شيپ
  ييننما سك به يرو خود تو هك ترعجب نيو  دينا يم يسك چيه نظرم اندر تو جز
  ييفرما وفا وعده آن هك است آن وقت  يروز يعراق امك بدهم لب از يگفت
  

  عراقي :شعر - )۲۰ دقيقه ،كي( آواز
  يباييكش ينا از بيش مرا و صبر نمانده  تنهايي ز آمدم جان به تو بي هك بيا
  بينايي نيست تو بي امر 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 هكبس ز عالم همه از نهاني  حال همه در ستا تو روي هم تو روي حجاب
  تماشايي ةديد مگر جلوه گاه به  دياب نمي در هيچ را تو حسن عروس

  تماشايي دلينكمس 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 هب  نفسي ار باشد چه نشيني چه درپرده به

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

  عراقيفخرالدين  :شعر - )دو( آواز
  جايي نيست را خوشدلي وي در هك  سرايي محنت دل چه دارم دلي
  رباييدل نيابد عالم در هك  اشدنب غمگين چرا ينكمس دل
  تايي رشته دارد وهك تاب چه  نبود رنجور چون مهجور تن

  آشنايي نگيرد مي دستم 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  بندي پاي 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

  سرايي راحت 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 :شعر - )سه( آواز
  باشي تو يارم و مونس و نديم  باشي تو دلدارم هك باشد خوش چه
  يباش تو بيمارم جان شفاي  سازي تو درمان را درد پر دل
  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 غرض  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  :شعر -  )چهار( آواز
  عاقبت رديك ديوانه را عقل  عاقبت 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 قطره

  عاقبت رديك اشنهك من جان  سير موجودات لك اندر رديك
  عاقبت رديك ويرانه خانمان 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

  



 ۱۶ ةصفح

 

  مينا گنبد .۱۷
  

  حافظ :شعر - )دو( آواز
  ردك چه وفادار اري با و دلبر بشد چون  ردك چه دگربار عشق غم هك دل يا يديد
  ردك چه اريهش مردم با هك مست آن از آه  ختيانگ يباز چه هك جادو نرگس آن از آه
  ردك چه ارك نيا در هك نيب شفقت يب طالع  اري يمهر يب ز افتي شفق رنگ من كاش
  ردك چه افگاردل مجنون خرمن با هك وه  سحر ديبدرخش يليل منزل از يبرق
  ردك چه اسرار پرده در هك معلوم ستين  بيغ نگارنده هك ده ام يم جام ايساق
  ردك چه پرگار گردش در هك ندانست سك  يينايم رهيدا نيا زد پرنقش هك آن
  ردك چه اري با هك دينيبب نهيريد اري  سوخت و زد حافظ دل در غم آتش عشق ركف
  

  حافظ :شعر - )سه( 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  ستا جاآن دلدار هك ستا آنجا يخوشدل مايه
 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 جرعه
  نمكف فردا به امروز عشرت چرا من  خطا و است سهو چو ايام بر يهكت حافظا

  
 آذر جواد :شعر -  )چهار( تصنيف

 ها افسانه پرده در مو، به مو من دل سوز ،گو قصه ساز ز شنوب / ها پيمانه در ردهك خون ،سبو ينا از يم يجا او، مست چشم دور تا
 ريزد رخ بر تكاش خونين ناله، زين شايد خيزد، دل زك درد ناله بشنو
 نيايد بر يپ از ظفر را، ما يصبور سازم، چه / نيايد در يپ از سحر را غم شام اين يك را، خدا
  فراتر نه دين و فرك از يگام نشين، ره يا برخيز مويه، يك تا ناله، يك تا

  انخودفروش از دور به پرستان، يم با بنشين/  جوشان و خاموش يم چو مستان، خيل با برخيز
  گانيزند از مگري، ستانمراد دل/ ي ستانگاني، مراد دلزند از مگر
 ياران بزم دري م جام چون بنه، سر ازي امگكخود بيا/  روزگاران دري ا افسانه جم، جام از نهد بستيزد چو افسون، به گردون هك
 يامكخود من از برگيرد تا ،يجام يم زان ،يساق ده در
  

  حافظ :شعر -  )شش( آواز
  يبرافروز دل چراغ يمددخواه ار باد نيا از  ينوروز باد مينس ديآيم اري يوكز 
  يزراندوز يسودا داد انهايز را قارون هك  نك عشرت صرف را خدا يدار ياخورده گر گل چو
  يبهروز و يروزيف به دانفرصت شيع مجال  ستين وانيا روزهيف نيا در دل يا خلود انكام چو

  يشبانروز دارد يغم من همچون زين او مگر  ستيچ بارانيجو طرف به يقمر نوحه ندانم
  يروز رسديم ترهني را لجاه هك يساق ايب  محروم طرب اسباب ز شد نتوان علم عجب به
  يبردوز كتر نيا زك ستا نآ يسرور الهك  ردنك رها خود امك ؟ستيچ جستن امك قيطر

  يسوز اگر يساز اگر است نيا اسمان مكح هك  شمع يا نينش تنها نونك نتيريش اري جداشد
  يزامويب گفتن سخن حافظ زلك يآ مجلس به  ادي يريگ عشق ثيحد بلبل از هك رو بستان به
  
  



 ۱۷ ةصفح

 

  داند عشق .۱۸
  

  حافظ :شعر - )دو و سه و چهار( آواز
  دانند شانيا دگر نمودم هك نميچن من  راننديح خبران يب ما ينظرباز در

  سرگردانند رهيدا نيا در هك داند عشق  يول وجودند پرگار نقطه عاقالن
  گردانند يم نهيآ نيهم ديخورش و ماه  ستين تنها من دهيد او رخ گاهجلوه
  خداوندانند قوم نيا و بنده همه ما  خدا بست دهنان نيريش لب با ما عهد

  نستانند گرو به نيپشم خرقه اگر آه  ميدار مطرب و يم يهوا و ميمفلسان
  راننديح نظران صاحب نهيآ آن در هك  نرسد ياعم شبپره به ديخورش وصل
  هجرانند مستحق نيچن عشقبازان  دروغ الف يزه اري از گله و عشق الف
  نتوانند سك همه يمست و يمستور نه ور  ارك اموزديب تو اهيس چشم مگرم
  افشانند نثار به يهست گوهر جان و عقل  باد تو يبو برد ارواح نزهتگه به گر

  خوانند قرآن هك قوم آن از زديبگر ويد  شد چه فهم ندكن حافظ يرند ار زاهد
  دستاننن گرو به يصوف خرقه نيا از بعد  مغبچگان ما شهياند از آگه شوند گر
  

  ؟؟؟+  طاهر بابا :شعر - )پنج( آواز
  نرويد هم نااميدي گياه / مو حاصلبي دل صحراي به | نرويد ماتم گل جز باغم به / نرويد غم جز خاطرم شتك به
  سنگ بن در چوبي آورده سيل هك / دلتنگ و زار نونكا افتادم دشت به
  هسارك دامان در بود نمايان / شرربار آه آتش از شب به
  ردك سرم بر يكخا طرفه صبوري / صبوري نك صبوري گفتي ما به | ردك پرم و بال بي وقت هواي / ردك پرورمبيابون عشقت غم
  استم قافل اين وامانده مو هك / رانمي آهسته ساربون را خدا | ستما دل گرفتار منعم نكم / ستما لماي گر دلبري روي به

  پايت به مژگونم خار نشينه / باز نهي پا غافل هك ترسم او از | پايت جاي چشمم دو هر ميون / تيسرا چشمم اسهك عزيزا
  نيست دلبرم جز دگر تمناي / عالم دو هر زك دلبرم جان به | نيست سرم در هم ديگري هواي / نيست برم در دل برم از دوري تو
  

  بهار الشعرايكمل :شعر -  )شش( 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 بخنده گل درخت بر بلبل صبحدم
  نشستي چرا من رقيب با من عزيز  بستي عهد تو حزين دل اين با تو اگر
  )نخشب(الستي  مه اي شب، كي وفا از برم در بيا  خستي نهيك از من عزيز را دلم چرا
  ستيكش بر هك عهدي نك تازه

  
  



 ۱۸ ةصفح

 

  دل راز .۱۹
  

  ابتهاج هوشنگ :شعر - )دو( آواز
  رسيد تو رخ بي هك رهايي نشاط بي هچ  نبيد به شدك دل نه گل از گشايدم لب نه

  دميد بنفشه اين تو زلف سوگواري به  فتكش هك ايالله ماست دل داغ نشان
  بيد گرية جويبار، آينة در ببين  چمن شاهدان نگونسار زلف ياد به
  يدكچ انتظار چشم از دل خون هك بس ز  شد خواهد زارالله رهت كخا هك بيا
  

  قزويني عارف :آهنگ و شعر - )سه( تصنيف
  ردمك روانه دامان به خون ليس ،برگرفتم دهيد از چو نيستآ / ردمك زمانه دست ز هاوهكش ،ردمك بهانه يمست به را هيگر
  ردمك عاشقانه من سحرگه تا هيگر ،ندارد سحر يپ از چو ما شام / ندارد هنر اوك زان بهتر مرده ،ندارد اثر نيدروغ ناله
  ردمك خزانه دل بر غم گنج ،ماند خفته چندكي بهتر فتنه / ماند نگفته گفت نتوان چو گفتنش ،ماند نهفته به همان دل راز

  ردمك انهيشآ دمكي گل شاخ به تا ،ردك جدا گل دامان ز ما دست / ردك مال بر نهيريد يهانهيك ،ردك اهچه ما به ميگو چه باغبان
  

  ابتهاج هوشنگ :شعر -  )چهار( آواز
  ديرس تو رخ يب هك يبهار نشاطيب چه  دينب به شدك دل نه گل، از دميگشا لب نه

  ديدم بنفشه نيا وت زلف يسوگوار به  فتكش هك يا الله ستا ما دل داغ نشان
  ديب هيگر بار،يجو نهيآ در نيبب  چمن شاهدان نگونسار زلف ادي به
  ديكچ انتظار چشم از دل خون هك بس ز  شد خواهد زار الله رهت كخا هك ايب
  ديچ خواهد بوسه هك نيغمگ يساق چشم ز  ستا ساغرها به دل خون همه هك ما دور به
  دينال كفل بر ديناه تو جور ستد ز  اديفر يب روزگار نيا در هك من يجا چه
  ديند دود ريغ داديب آتش ز سك هك  ستين ييروشنا چشم تواَم چراغ نيا از

  ديسپ صبح اهيس شام يپ در هست هك  هنوز ميخر يم عشوه دل به و عمر گذشت
  ديام پناه در بود يدل هك زمان آن شد  امان ديام ها فتنه نيا در هيسا ستا راه ك

  ديبخش عاشقان آه بر و ردكم نشد  سرد دم نيا زك نيب خواجه نهيآ يصفا
  

  بهارا ؟؟؟
...  

  گون گشتكه از خون جوانان الله/ بهارا بنگر اين كوه و در و دشت 
  )؟( كنگون غرقههزار كشتگان را ) / ؟؟؟(افشان كن ز گلبن بهارا دامن

  
  قزويني عارف :شعر - )پنج( 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 سايه در

  رانيا زر و ميس همه سرقت به بردند  رانيوز خرابند و النيكو خوابند
   رانيام ز رانيفق داد بستان اربي  رانيو خانه 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 ناله 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 رامآدل زلف رس به جز دل
  
  



 ۱۹ ةصفح

 

  دل انتظار .۲۰
  

 سنايي :شعر -  )كي( تصنيف
  يراهنماي 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 گاه در همه
  يثناي سزاوار تو يفضل نماينده تو  يرحيم تو،يريمك تو ،يظيمع تو ،ييمكح تو
  يخطاي و عيب از يبر ياميد و بيم از يبر  ينياز و درد از يبر يگداز و رنج از يبر

  ينياي 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 يدتوح همه يسناي دندان و لب
  

  حافظ :شعر -  )چهار( آواز
  داشت زار هايناله خوش نوا و برگ آن واندر  داشت منقار در خوشرنگ گلي برگ بلبلي

  داشت ارك اين بر معشوق جلوه را ما گفت  چيست فرياد و ناله اين وصل عين در گفتمش
  داشت عار گدايي از بود امرانك ادشاهيپ  اعتراض جاي نيست ما با ننشست اگر يار
  داشت برخوردار بخت نازنينم زك آن خرم  دوست اسم با ما ناز و نياز گيردنمي در
  داشت پرگار گردش در عجب نقش همه اينك  نيمك افشان جان نقاش آن كلك بر تا خيز
  داشت خمار خانه رهن خرقه صنعان شيخ  نكم بدنامي ركف عشقي راه مريد گر

  داشت زنار حلقه در كمل تسبيح ركذ  سير اطواردر  هك خوش درنقل شيرين آن وقت
  

  قزويني عارف :شعر - )پنج( تصنيف
  دل اختيار -  خدا -  من دست و نيست  دل )قرار( مهار 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  گرا ابلهم - جانم -ضرر اين از بعد
 
  حافظ :شعر - )هشت( آواز
  نندك ما به چشمي گوشة هك بود آيا  نندك يمياك نظر به را كخا هكانآن

  نندك دوا غيبم خزانة از هك باشد  مدعي طبيبان ز به نهفته دردم
  نندك رها عنايت به خود ارك به آن  است زاهدي و رندي به نه عاقبت حسن چون

  نندك چرا تصور به ايتيكح سك هر  شدكنمي در رخ ز نقاب چون معشوق
  نندك هاچه برافتد پرده هك آنزمان تا  رودمي فتنه بسي پرده درون حالي

  نندك قبا غيورش نبرادرا ترسم  يوسفم بوي او از آيد هك پيراهني
  نندك ادا خوش دل ايتكح صاحبدالن  مدار عجب بنالد حديث اين از سنگ گر

  نندك دعا صرف تو بهر ز خود اوقات  حضور زمره تا دهكمي ويك به بگذر
  
  



 ۲۰ ةصفح

 

  دل رسواي .۲۱
  

  سعدي :شعر -  )چهار( آواز
  خيال ز الجرم نخفتيم فراق شب  وصال روز ركش نگفتيم هك آن جزاي
  جمال به نظر از گردد ينم ريس دهيد هك  مالج زمام نيا ديقا 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 مردست 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 ديده آب به  آريم انزب بر هك حاجت چه عشق حديث
  مالل گونه هيچ به نيارد دوست ركذ هك  است باقي همچنان و شيديمك دراز سخن

  بنال خوشست چارگانيب ناله كيول  يسعد شود ينم سريم ارك ناله به
  

  معيري رهي :شعر - )پنج( 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 ،مرا اميدي صبح ،غمم شام در هك آ باز / مرا ديدي هك روزي ،مرا شيديك ،خون و كخا به گرچه
 
  عطار نيشابوري :شعر - )هفت( 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 سر 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 ردندك نظر بسياري هك  دلبر در گشت گم چنان همدردم اوك دلي
  دانم ياز ساغر نم يم يت مستينون از غاك  ردن توانستمكاز ساغر جدا  يم ياريبه هش

  دانم يرندان بت از بتگر نم ن خمخانهيا در  نونكدانستم و ا يبه مسجد بتگر از بت باز م
  دانم يآور نم دو نام ينام يب يايرن ديدر  ه دانستمك يا همه ناميدر كيچو شد محرم ز 

  دانم يرهبر نم يكيرهرو  يكيراه و  يكي  يه از مستكدانم سه چون دانم  يرا چون نم يكي
  ژدانم يمتر نمك كپر شور از نم ياين دريمن ا  يسار اوفتد گم گردد اندر وكاندر نمك يسك

  دانم ير نماخگ بجز ز برق عشق آن دلبر  ن ساعتيه رو بود و ايس يدل عطار انگشت
  

  بر شيداكاعلي :شعر - )هشت( تصنيف
   دل همه نيا و زلف كي م،يبجو جاك را دل / منزل گرفته دلها زلفت، تار به بس از

  محفلم شمع ايب نم،يريش ايب بم،يحب ايب / نمانم تو يب من جانم، آرام روانم، سرو
  نيبرچ مرا كاش نيبرچ من يمست شور من يهست يا آه
  

  شيدا بركاعلي :شعر - )نه( تصنيف
  من نمكيم هيس را خود روز زنم يم تو زلف بر دست/  من نمكيم پا به امتيق صد زمان هر قامتت و قد وز/  من نمكيم هاناله شب و روز صنم يا تو عشق غم از
   اري دلربا برد يم دل تو چشم / غمت از من آه رسد يم كفل به گر
   اري وفا يب ،نكم ارمك به فتنه نكم بد نيا از شيب / نيبب نزارم حال نينش دايش من با
  نباشد مگر شما درشهر يمهربان و وفا نييآ

  شمو  ميآ چند خدا از ينترس ،تو دنيد يبرا تيوك سر / شم و ميآ چند نوايب وصلت ز ،شم و ميآ چند تا تو يوك سر
  من نمكيم هتب را خود عمر / من نمكيم هيس را خود روز/  من نمكيم تو جور بر صبر

  
؟؟؟ :شعر - )ده( تصنيف

  نيست سرم اندر ديگري هواي / نيست برم دل برم از دوري تو
  نيست دلبرم جز دگر تمناي / عالم دو هر زك دلبرم نجا به

  نمانم تو بي من روانم، سرو جانم، آرام
جانم به دردت ،نيجب مه يا ايب ،نينازن يا ايب

  
 داشي بركاعلي :شعر - )يازده( تصنيف

 ستكش پا در همه مغيالن خار  فك به بيابان ريگ زدم هك بس از  ستكش يلدا شب در مي شيشه  ستكش شيدا دل عشقت، غم از
  



 ۲۱ ةصفح

 

  پنجگاهراست .۲۲
  

  حافظ :شعر - )سه( 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 ايجلوه
  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 نامحرم سينة بر و آمد غيب دست  راز تماشاگه به آيد هك خواست مدعي
  زد توان بيان گوي معاني شد جمع چون  است مراد مجموعه رندي و شباب و عشق
   زد هم بر جهان و بدرخشيد غيرت برق  افروزد چراغ شعله آن زك خواستمي عقل
  خفت خواهم 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 :شعر - )چهار( چين بت :تصنيف

  س گشته يقين اي صنمكبر همه / تا به تو دادم دل و دين اي صنم | جبين اي صنم رخ و زهرهالله/ اي مه من اي بت چين اي صنم 
  وز تو صبوري نتوانم ديگر/ من ز تو دوري نتوانم ديگر 

  س شنيدكه همه كهمچو بگفتم / ل من رسيد تير غمت چون به د| ه رخت را بديد كرفته ز خود تا / ه تو را ديده ز خود دل بريد كهر 
  وز تو صبوري نتوانم ديگر/ من ز تو دوري نتوانم ديگر 

  واي به حال دل شيداي من/ ني كحالت جمعي تو پريشان | چون تويي امروزه مسيحاي من / اي نفس قدس تو احياي من 
  وز تو صبوري نتوانم ديگر/ من ز تو دوري نتوانم ديگر 

  
  نظامي گنجوي :شعر - )پنج( آواز
  بريائيتكمال ك به نگهوا / ئي خدائيتخدا به بيار
  افزاي ليلي عمر به وبستان  / بر جاي هست هچآن من عمر از

  سرنوشتممباد  عشق بي / سرشتم شد عشقپروردة 
  

  موالنا: شعر - ) شش(آواز 
  ؟؟؟دل  در عشق صالي/ ن آب و گل را كدم رها كدال ي

  بياموز جانان از عشق رموز / زبرافرو جان شمع عشق نور ز
  نك آشفتگان بر عشق زبور / نك جان سرگشته آيت داوود چو
  

  حافظ :شعر -  )هفت( تصنيف
  زد عالم همه به آتش و شد پيدا عشق  زد دم تجلي ز حسنت پرتو ازل در

  زد خم اندر خم زلف آن حلقة در دست  داشت تو زنخدان چاه هوس علوي جان
  زد هم بر جهان و بدرخشيد غيرت برق  افروزد چراغ هشعل آن زك خواستمي عقل

  



 ۲۲ ةصفح

 

  وصل شب .۲۳
  

  حافظ :شعر -  )و پنج چهار( آواز
  خداوندي الطاف به شو واثق هك آمد خطاب  آرزومندي حديث گفتممي باد با سحر
  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 صودمق 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 جهان
  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 :شعر -  )شش( تصنيف
  شدم پروانه رويت شمع به / شدم بيگانه وصلت شب به
  نزارم و زار جانا رنگ من حال به / ثباتم و صبر شد تو عشق غم ز / ماتم و حيران من تو روي مه به

  برم به بنشين ترم چشم توام رسواي / سرم به بيا سرم تاج توام شيداي
  بردي را دلم جانا رديك عاشقم

  لمكمش نك حل عارضت ماه به / دلم شده گم جتكسر زلف به
  

  سعدي :شعر -  )دهيازو  نه( آواز
  شود نچو عشق از من ارك منتهاي تا  شود خون بيشه آن از دل برم در لحظه هر
  شود رهنمون معرفتش و عقل راه زك  نصيحتي گويم هك نيست قرار بر دل

  شود برون دل از هك نيست حديث آن عشق  درآيدم در از هك نيست حريف ياران
  شود فزون مالمت به عاشقي درد اينك  زينهار دوست اي مالمتم از شك در دم

  شود ستونبي مثل به محتشم وهك ور  نيست گزير شيرين لب از فرهادوارم
  شود نونك يغما بهعقل  سراي رخت  گشت خرابطعنت  سنگ به دل ديوار
  شود جنون سعدي سر در عشق هك ترسم  عقل رسم برانداخت تو عارض دور چون

  
  ؟؟؟ :شعر - )ده( تصنيف
  صاحبدالن بت دلبران ميان شاهي هم يا ماهي شنيدم
  نپايي هك رسمت شوي، تارم شب شمع / جدايي روز در شوي غمخوارم هك گفتم
  آزردي دلم خوردي، غمم نه و بردي دلم نه

  شدمكمي مويت گل آنسان / شدمكمي رويت ناديدن
  

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

  است مايل خالش و خط بر ،است گل در پا رام سرو / است لكمش رويش ديدن است، محفل شمع چو يارم
  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
  
  



 ۲۳ ةصفح

 

  هستي معماي .۲۴
 
  حافظ :شعر - )دو( آواز
  دم هر شودمي زيادت ميلم و بينمميرا  تو  دردم نيكمي زيادت دم هر و بينيمي مرا
  دردم مگر دانينمي وشيكنمي درمانم به  داري سر چه دانميمن پرسينمي سامانم به
  گردم رهت كخا تا نك بازم و آر گذاري  بگريزي و كخا بر مرا بگذاري هك اين است راه نه

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

  
  شوريده شيرازي/ باباطاهر  :شعر - )سه( شوشتري پرنده :تصنيف

  خرابم حال اين از خواهيمي چه / ربابم تار بود زلفونت دو
  خوابم به آيي شوهنيم هر چرا / نداري ياري سر مو با هك تو

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

  حافظ :شعر - )پنج( آواز
  نيست راهكا هيچ جاي گويد هرچه ما حق در  نيست آگاه ما حال از ظاهرپرست دزاه
  نيست گاه و هست گاه زاهد و شيخ لطف ورنه  است دائم لطفش هك خراباتم پير بندة

  نيست وتاهك سك باالي بر تو تشريف نه ور  است ما اندامبي ناساز قامت از هست هرچه
  نيست آه مجال و هست نهان زخم همه اينك  است متكح قادر چه وين يارب است استغنا چه اين

  نيست آگاه جهان در دانا هيچ معما زين  نقش بسيار سادة بلند سقف اين چيست
  }...ادامه{
  

  حزين الهيجي :شعر -  )شش( تصنيف
  من ارك ز گلي سنگ مبر ببر، بري هرچه  من نگار اي من كتر نكم ن،كب نيك هرچه
  من اختيار خانه نكم ن،كب نيك هرچه  مرا الفت رشته مبر ببر، بري هرچه
  نم روزگار به طعنه مزن بزن، زني هرچه  دوستي خالف راه مرو برو، روي هرچه

  
  حافظ :شعر - )هشت( 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 نه ور  نبود درويشي آئين گفتگو
  بگماشتيم او بر همت دم ما  دلفروز شد خود نه حسنت گلبن
  انگاشتيم صلح و ندانستيم ما  تداش جنگ فريب چشمت شيوة

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

  
  حافط :شعر - )نه( تصنيف

  بنما ما به را رويت باال، بلند سرو اي من؛ ماه -  نگيرم دستت زني گر تيغم به
  را ستتكش من نبينم را، مستت چشم ازمبن - پذيرم منت زني تيرم وگر
  منوشان زهرم ايداده نوشم چو /مستور منشين  ايردهك مستم چو
  

  ؟؟؟ :شعر - )ده( تصنيف
  من لنگ پاي جاست،ك ره/  من ننگ شده دوست، پيش/  من تنگ دل هاي، هاي



 ۲۴ ةصفح

 

  چهره به چهره .۲۵
  

  حافظ :شعر - )چهارو  دو( آواز
  گرفت توانمي جهان اتفاق به آري  گرفت جهان مالحت اتفاق به حسنت
  گرفت زبان در دلش سر هك خدا ركش  شمع ردك خواست خلوتيان راز افشاي

  گرفت دهان در نفسش صبا غيرت از  دوست بوي و رنگ از زند در هك گل خواستمي
  گرفت ميان در عاقبتم نقطه چو دوران  شدممي پرگار چو نارك بر آسوده
  گرفت آخرزمان دامن هك هافتنه زين  فشانآستين مغان ويك به شدن خواهم

  گرفت آسمان در هك است ايشعله خورشيد  است من سينه در هك نهفته آتش ينز
  گرفت گران رطل و برآمد كسب غم از  بديد جهان ارك آخر هكهر هك خور مي
  گرفت آن در ساقي عارض سكع ز آتشك  بسوخت خرمنم مي ساغر به چون آنروز
  گرفت ارغوان چون مي شد پخته هك سكآنك  اندنوشته يقشقا خون به گل برگ بر

  گرفت آن بر تواند تهكن چگونه حاسد  دكچمي تو نظم ز لطف آب چو حافظ
  

  )تاج قزوينيزرين(العين منسوب به طاهره قره: شعر -) پنج( تصنيف
  مو به مو تهكن به تهكن را تو غم دهم شرح  رو به رو چهره به چهره نظر افتدم تو به گر

  گو به 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 ديدن پي در
  جو به جو چشمه به چشمه يم به يم دجله به دجله  امديده دو از دل خون تو فراق از رودمي
  

  ايي گنجهنظام :شعر -  )شش( تصنيف
  درياب ،روزگار خفته اي  خواب بردنمي شب همه را ما
  آب رودمي وفهك به حله وز  بمردم تشنگان وادي در
  



 ۲۵ ةصفح

 

  ويرك وت،كس شب، .۲۶
  

  باباطاهر :شعر - )سه( آواز
  چرايي گردونسر هك گويي مو به / قفايي در گيسو دو ينكمش هك تو | ساييسرمه چشمون سرمه بي هك  تو / دلربايي باال نازنده هك تو

  نبيني ستركخا رنگ وم از هك / بسوزم عشقت آتش از چنان | نبيني پرآذر آه شرار / نبيني تر چشم تو تا بميرم
  بمويد خوشخوش بدم بخت بر هك / موافق همدردي نيست دريغا|  جويد هك از تاوان ردهكخود گنه / گويد هك با دارد هك دردي دلم
  برويد گورم سر از ارخ مگر / ردهكن فراموشم وصلت گل
  بي خون غرق يارم هك دل دست ز / محبت ويك شكمحنت شدم | بي گونتيره روزم هك روزمسيه / بي واژگون بختم هك بختمسيه
  جاييك جان، از برون نه جان در نه / چيزي چه جان از غير نه و جاني نه | جاييك سامان و سربي آن بماند / جاييك جان اي سوختم عشقت ز
  

  علي معلم :شعر -  )هفتشش و ( تصنيفآواز و 
  ببار مجنون چو ليلي بهر يار، زلف چون تيره يشبها در / ببار خون نك گريه و دل 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
  

  عطار نيشابوري :شعر - )ده( آواز
  من پيمان و توبه ستكش هم در تو زلف  من بريان دل بر نهاد داغي تو لعل
  من نبريا 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
  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
  

  )سايه(هوشنگ ابتهاج  :شعر - )دوازده( تصنيف
 نيدك گلگون هارخساره هالهال چون دل خون زو  نيدك پرخون هاپيمانه عاشقان اي اشقانع اي
  نيدك بيرون خود ز را شب نو خورشيد دمد بر تا  حصار اين از جهيد بيرون سوار آتش يكي آمد

  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 شبمهني خواب به ديدم
  نيدك مجنون گردن بر ايحلقه ليلي زلف از  ندكبش زندان و زنجير ندك طغيان چون ديوانه

  



 ۲۶ ةصفح

 

  جان آرام .۲۷
  

  ؟؟؟ :شعر - )چهار( جان آرام :تصنيف
  جويم هچ 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 زند دمي هم به عالم /رويش نقاب رخ از ندكاف رب من يار گر
  

  سعدي :شعر -  )و هفت پنج( آواز
  نمايي تشنگان به هك روشن آب خيال چو  جدايي جراحت ردك ترخراب خبرت

  ه تو خويشتن بياييكه از اين به ارمغاني چ  ه به دوستان فرستيكتو چه ارمغاني آري 
  جاييك ندانمت و خيالي در روز و شب  سپردي غم بدست و ببردي دل و بشدي

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

  نند بيوفاييكه خوبرويان بكنه عجب   گرفتمبگفتم چو تو دوست ميدل خويش را 
  پارسايي مفروشما  با و فقيه اي برو  نصيحت بشنوم هك يار اي گذشتم آن از من

***  
  آشنايي هك ببر تو شناسمنمي دگري  گفتم صبح نسيم به دارم تو با هك سخني

  بيازمايي رينظ سعدي چو اگر نيكب  خوبان جمال نمكن تحمل ايگفته هك تو
  برگشايي دوست به هك باشد لطيف چنان نه  گشودن بر بهشت به بامدادان چشم درِ
  

  عارف قزويني :شعر - )هشت( دين و عقل آفت :تصنيف
  واال سر را،آدل اي / دينم و عقل آفت است هشد / ببينم وي جز هك طاقت نه / نشينم وي با هك قدرت نه
  گرفته جا جنون نم سر در / گرفته باال چه عشقم ارك

  گرفته يغما به دل خانه / گرفته جاكي عشقت عقل جاي
  اي نگارا ارا،كآش / پنهان نيزه چشمت، كتر / ايمان دزد دين، رهزن / جان فتنه تن، آفت
  گرفته جا جنون من سر در / گرفته يغما به دل خانه
  بدانديش دست از گريم / خويش بد بخت از خندم / خويش دل سوز از سوزم

  گرفته تماشا راه گريه/  بيش و مك بينم خواهمش
  

  سعدي :شعر - )يازده( 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 قلم
  رديك رمك ...ا كجزا خشنودم، و خواندي سگم  گفتي وكن ...ا كعفا خرسندم، و گفتي بدم

  رديك مقد در مرخوا هك نك من سر بر افشانگل  ديدم جفا ديدم تا هكتر اولي من 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 يفشضع و كتاري هك  آمد روز هنگام مگر را سعدي غمهاي شب

  
  ؟؟؟ :شعر - )دوازده( تصنيف
  وفا با صفا، با ادا، خوش / لقامه آن هك دوش دوش، دوش

  دست از دلم و دين برده / از كرم آمد و بنشست
  زندمي برد،مي شد،كمي / خود سوي مرا باز
  ؟؟؟ ابرويش / ناز چشم دو با

  زان رخ همچو آذر زد / بر زد ؟؟؟ بر آتشم

  يك ذره جار و جنم/ ختم اي ؟؟؟ سو
  كشتة عشقت منم، بد مكن

  حد مكنبيش از اين ظلم بي
  ؟؟؟

  
  قزويني عارف :شعر - )سيزده( تصنيف

  دل اختيار -  خدا -  من دست و نيست  دل )قرار( مهار 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 ونخ
  دل بار زير - خدا -  مرك نمك خم  گرابلهم ا - جانم -ضرر اين از بعد



 ۲۷ ةصفح

 

  وفا آهنگ .۳۰
  

  الشعراي بهاركمل: شعر - ) سه(شب وصل : تصنيف
 شدم پروانه رويت شمع به  شدم بيگانه وصلت شب به
  ثباتم و صبر شد تو عشق غم ز  تمما و حيران من تو روي مه به
  نزارم و زار جانا نگر من حال به

  برم به بنشين ترم چشم توام رسواي  سرم به بيا سرم تاج توام شيداي
  بردي را دلم جانا رديك عاشقم

  لمكمش نك حل عارضت ماه به  دلم شده گم جتكسر زلف به
  

  سعدي :شعر -  )پنج و چهار( آواز
  نياميزد عقل با دارم من هك طبع اين و  پرهيزدب عشق زك بايد سيك هشيار

  ريزد يكي پاي در باشد دوجهان هر گر  ليلي آراسته دارد دلي هك سكآن
  نپرهيزد ديوانه ردبا بال تير ور  نيانديشد شوريده آيد عقاب سيل گر
  برانگيزد شور صد شيرينت لب عشق  سودا باديه 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 مايه بي  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 دامنمت در بگرداني روي ور  هرگز ندكن وتهك رويت از نظر سعدي

  
  كغالمرضا رييس موزي: شعر - ) هفت(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

  
  حافظ :شعر - )نه( آواز

  نرود خبربي بخوانند هك درش هر به  نرود نظر پي از مدام هك دلي خوشا
  نرود نظر از هرگز توام خال نقش هك  مشوي كاش به امغمديده ديده سواد
  نرود هنر بدين پيشت زهيچ كار  هك  هرجايي و گردهرزه چنين مباش دال
  نرود قدر بدين شريعت آبروي هك  مست من در نگاه ارتحق چشم به نكم

  نرود سر به دل دود قلمم چون چگونه  بينمنمي سيك خود از ترنامهسياه
  نرود بدر خاطرت از من عهد وفاي  دگري عالمي اخالق ارمكم زك تو
  نرود در به سخن مجلس ز هكآن شرط به  ده حافظ بدست اول و باده بيار

  
  ؟؟؟ :شعر - )هد( 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 :شعر -  )دوازده( 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

  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

  عاقل اي شو عاشق برو بايد آسودگي گرت  بفرسايد را مردم هك زايد هاانديشه عقل ز
  هزارش صيد پيش آيد به خون خويش مستعجل  كشم شايد گر او سرپنجه بگشايد كه عاشق مي

  پنجه قاتل و آيد كه دست نه قتلم خوش همي  به خونم گر بيااليد دو دست نازنين شايد
  تر جايي بخواباند كه ليلي را بود منزلش  اگر عاقل بود داند كه مجنون صبر نتواند

  حاصل گويد زهي سوداي بي بهل تا عقل مي  جويد پويد طريق وصل مي مرا تا پاي مي
  آخرت غافل و اگر با دوست بنشيني ز دنيا  چيني و ها بيني خالف رومي عجايب نقش

  لم بر دجان برون آيد نشيند الجر از كه هرچ  در اين معني سخن بايد كه جز سعدي نيارايد
  

  الشعراي بهاركمل :شعر - )سيزده( 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 وطن عالج دگر  جز انتظار و جز استقامت
  ندارد كه تيغ دو سر يكس  زهر هر دو سر بر سرش بكوبد



 ۲۸ ةصفح

 

  باران بوي .۳۱
  

  فريدون مشيري :شعر -  )دو تا شش( آواز

  بسرايم سرودي عشق از و بنشينم  دالويز صبح اين شاخه 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 قله آن از دور آن از خورشيد
  پرواز سر دارد آمده برون النه از  من چون هك است بالي و پر طاليي سيمرغ

  است سرور و است سرود هك آنجا به پرواز  تاس 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 بوسه از  خواب در تو گلگون گونه سحر هك آنجا
  است باز تو تماناي و تماشا به چشمم  شبگرد اختر هر روزن از من هك آنجا

  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 جادوي آيينه در صبح هر

  است او از گرمتر دلي نيز من سينه 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 ود هر ما
  بهاريم تماشاي محو جان ديده با  طبيعت مهر از پر آغوش در دو هر ما

  صفاييم و سروريم 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 :شعر -  )هفت( باران بوي :صنيفت

  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 لحا 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 حال 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 مياك اگر ما از دريغ اي
  سنگ به را غم شيشه وبيكن گر

  رنگ هفتاد شودمي رنگش هفت

  
  موالنا :شعر - )سيزده تا ده( آواز
  نك مبتال 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 ديده 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 روي زرد اي  نباشد وفا واجب خوبرويان شاه بر

  نك دوا را درد اينك گويم چگونه من پس  نباشد دوا را ناك مردن غير است دردي
  

موالنا :شعر - )چهارده( آواز
  نكم ناالن را عشق سرخوشان / نكم هجران را وصل اين خدا اي
  نكم مستان اين و بستان اين قصد / دار 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 پروانه اين قصد / مزن هم بر را خويش جمع شمع
  نكم آن نكولي نك خواهي هرچه / تلختر هجران ز عالم در نيست

  
  حافظ شيرازي/  فروغي بسطامي :شعر - )پانزده( زنني :تصنيف

  زن عالم دو به آتش دادي يكي به دل نچو  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 تهكن هم
  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 دهخن صد بردي او از دردي گر

  زن خرم دل با ني مستاني مطرب چون  خور خندان لب با مي رنداني ساقي چون
  }جاستك زدايتغم خوش نواي  جاستك نوايت جاييك مغني :آواز{
  }دارپرده درون از گفت چه تا ببين  بيار نقشي پرده آن از مغني :آواز{
  }آوري رقص به چنگي ناهيد هك  خنياگري آواز شكبر چنان :آواز{

  غم زنبي ةغش را با ساد ده بيهم با  ساقي را در جام بلورين بين هم جلوه
  حرف از لب جان بخشش با عيسي مريم زن  ر از رخ رخشانش با موسي عمران گوكذ

  رطل مي صافي را با صوفي محرم زن  حال دل خونين را با عاشق صادق گو
  چنگ آري با ياد لب جم زن به چون جام  ندر ريزكس كري بر خاچون آب بقا دا

  زمزم زن ردي بر چشمهكقدح  به چون مي  چون گرد حرم گشتي با خانه خدا بنشين
  متر ز دعا دم زنك اسباب ريا برچين  در پاي قدح بنشين زيبا صنمي بگزين

  رم زنكوس سعادت را بر عرش مكيا   شيطان نه كيا پاي شقاوت را بر تار
  يا برق گناهت را بر خرمن آدم زن  شك كحل ثوابت را در چشم مالئكا ي

  درهاي جهنم زن دوزخ شو كيا مال  گلهاي بهشتي چين يا خازن جنت شو
  ن، يا حلقه ماتم زنكيا ساز عروسي   دنيا شو يا بنده عقبا شو، يا خواجه

  نم زكه نفس كيعني  ش از اين معنيكدم در  زاهد سخن تقوي بسيار مگو با ما
  پر نم زن ولت را بر ديدهانگشت قب  خون خواهد به ت را آلودهكگر دامن پا

  پياپي ريز هم آه دمادم زن كهم اش  دمي او را پيوسته طمع داريگر هم
  درهم زن به هكش نه سكگوهر  به نه رشته  سلطاني اگر خواهي درويش مجرد شو

  خاتم زن به دستنه، نه  كتار به نه تاج  ارت را بر دست اجل دادندكچون خاتم 
  م زنكن يا ضربت محكيا مرهم زخمي   تا چند فروغي را مجروح توان ديدن

  



 ۲۹ ةصفح

 

  مهر پيوند .۳۲
  

  سعدي :شعر - )پنج و سه( 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 لدادهد

  خوانانخداي دست نگيرد دامنت تا  خوشرو خوبروي اي برگير پاي ز دامن
  آنان جفاي من بر بيايد تا بگذار  شناسمنمي خود در اينان مهر كتر من

  نانشبا شب روزي گردد روز هك داند  ننالد شب تيره از عاشق روان روشن
  مهربانان پيوند نگسالند شمشير  بدارم دامنت از دست من هك نكم باور
  باغبانان خوي با بسازد گل مشتاق  رقيبم شدكمي ور نگيرم بر تو از چشم
  ساربانان دست در اشتر زمام همچون  ردمك عشق تسليم را خود اختيار من
  انردهانكش گرد نگردي مگس چون تا  سعدي زنند سر بر آستينت هك شايد

  
  سعدي :شعر -  )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 ام محجور از اومن مانده

  روده خون بر آستانم ميكماند نميپنهان   نم ريش درونكگفتم به نيرنگ و فسون پنهان 
  رودمي روانم گويي روان سرو آن عشق زك  اروانك با نكم تندي ساربان اين بدار محمل

  رودمي نشانم دل زك نشان من از مپرس ديگر  چشان تنهايي زهر من شانكدامن رودمي او
  رودزبانم ميدر سينه دارم ياد او يا بر   وان عهد بي بنياد او,همه بيداد او  اين با

  روداشوب و فرياد از زمين بر آسمانم ميك  باز اي و در چشمم نشين اي دلستان نازنين
  روده جانم ميكبه چشم خويشتن ديدم  من خود  در رفتن جان از بدن گويند هر نوعي سخن

  
  سعدي :شعر - )هشت( آواز
  اييج نرود خاطر منظوري تو هك را ما  صحرايي به رفتند تماشايي به سك هر
  پروايي تو ز دارد خود وجود هب اوك هر  داردنمي راه يا بيندنمي چشم يا

  دانايي انديشه رفت نتواند آنجاك  است افتاده نظر جايي را عشقت ديوانه
  دارم درباخته در پايي سري هك گويم  داري سر چه عشق در رفيقانم گويند
  سودايي همه سر زا ردك خالي تو سوداي  اميدي همه دل از برد بيرون تو اميد
  مدارايي لحظه كي بينم سيرترت تا  ده امانم شتنك زك خواهمنمي زنهار
  يغمايي به روزكي باشد دسترسي گر  زلفت سر به اال برد نخواهم دست من

  تمنايي دوست از ردك نخواهم دوست جز  سعدي نكب دوست از تمنايي گويند
  

  سعدي :شعر - )نه( تصنيف
  ياران وداع روز خيزد ناله سنگ زك  بهاران در ابر چون ميبگري تا بگذار
  اميدواران 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 كاندوه دل نگفتم اال ي  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 

  



 ۳۰ ةصفح

 

  )۱۳۷۹( است انزمست .۳۳
  

  اخوان ثالث :شعر - )هشت تا سه( 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 و نتواند 

 از بغل بيرون راه آورد دستكس 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 نا جوانمردانه سرد است

 در بگشاي ي وسالمم را تو پاسخ گو ،ت خوش باددمت گرم و سر
  وش مغموممنم من ميهمان هر شبت لولي
  منم من سنگ تيپا خورده رنجور

 منم دشنام پست آفرينش نغمه ناجور
 رنگمرنگ بينه از رومم نه از زنگم همان بي

 بيا بگشاي در دلتنگم
 دلرزنحريفان ميزبانان ميهمان سال و ماهت پشت در چون موج مي

  تگرگي نيست مرگي نيست
  صدائي گر شنيدي

 صحبت سرما و دندان است
 بگزارممن امشب آمدستم وام 

 ارمذبگنار جام كحسابت را 
 ه بيگه شد سحر شد بامداد آمدكگويي چه مي

 دهند بر آسمان اين سرخي بعد از سحرگه نيست حريفانفريبت مي
 تگوش سرما برده است اين يادگار سيلي سرد زمستان اس

  و قنديل سپهر تنگ ميدان مرده يا زنده
 ظلمت نهتوي مرگ اندود پنهان است به تابوت ستبر

 سان استكحريفا رو چراغ باده را بفروز شب با روز ي
 خواهند پاسخ گفت هوا دلگيرسالمت را نمي

 درها بسته سرها در گريبان دستها پنهان
 آگينلتهاي بلوركنفسها ابر دلها خسته و غمگين درختها اس

 وتاه غبارآلوده مهر و ماهكزمين دلمرده سقف آسمان 
  زمستان است

  



 ۳۱ ةصفح

 

  فرياد .۳۴
  

  سعدي :شعر - )دو تا چهار( آواز + تصنيفآواز و 
  نگران تو چه انديشه و بيم از دگرانش  تو دارد چه غم ازهردو جهانش يه سوداكهر 
 د غمِ جانشه نداركوان سرِ وصل تو دارد   خويشش يه نگيرد پكمهرِ تو گيرد  يآن پ
  شد، مرد نخوانشكه در عشق مالمت نكوان  ند يار مگويشكه از يار تحمل نكهر 

      ***  
  سنانشو  تير بزني گر زندن هم بر مژه  صادق عاشق نرود قفايي به جفايي به

  رانشك 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

      ***  
  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 ناله نرسد
  

  حافظ :شعر - )پنج( بويانسمن :تصنيف
  بستانند بستيزند، چو دل از قرار رويانپري  ندبنشان 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، زانسحرخي از مهر رخ  يابند در 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 چشمم ز
  رانندمي د،خواننمي چو را حافظ هك فردا ببين  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
  

  حافظ :شعر -  )شش( آواز
  }...ابتدا{
  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 نقشبندي جان آينه در ببين
  منيس يا است بوده گلي هك چمن اين در  ديدن تواننمي حوادث تندباد ز
  نسترني رنگ 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

  رهمنيب راي و يميكح ركف جاستك  حافظ بال اين در شد تبه دهر مزاج
  

اخوان ثالث :شعر - )هشت( فرياد: تصنيف
  جانسوز آتشي است، گرفته آتش امخانه
  آتش اين سوزدمي طرف هر
  پود با تارشان را،و فرشها  هاپرده

  من به هر سو مي دوم گريان
 در لهيب آتش پر دود

 ام ناشادو خروش گريه، وز ميان خنده هايم تلخ
 ، اي فريادنم فريادكمي، از درون خسته سوزان

 رحمآتشي بي، سته اام آتش گرفتخانه
 سوزد اين آتشهمچنان مي
 بستم به خون دل، ه منكنقشهايي را 

 در شب رسواي بي ساحلر، و ديوا بر سر و چشم در
 واي بر من، واي بر من

 ه پروردمكهايي را سوزد و سوزد غنچه
 هابدشواري در دهان گود گلدان

 هاي سخت بيماريروز
  بامهاشان شاد از فراز

 هاي فتحشان بر لبدشمنانم موزيانه خنده
 شب كدر پناه اين مشب، بر من آتش بجان ناظر

 دوم گريانمن بهر سو مي
 نم فرياد، اي فريادكاز اين بيداد مي

 سوزد اين آتشواي بر من همچنان مي
 آنچه دارم يادگار و دفتر و ديوان

 وانچه دارد منظر و ايوان
 تاول من بدستان پر از

 نم خاموشكاين طرف را مي
 وز لهيب آن روم از هوش

 زان دگر سو شعله برخيزد، بگردش دود
 دانده ميكتا سحرگاهان 

 ه بود من شود نابودك
 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 زمهربان همسايگانم ا

 سوزدم اين آتش بيداد گر بنياد
، اي فرياد، فريادنم فريادكمي

  
  حافظ :شعر -  )يازده و نه( آواز
  ندكب بال صد دفع شبينيم نياز  ندكب ارهاك تو سوز هك بسوز دال

  ندكرشمه تالفي صد جفا بك كه يك  شكعتاب يار پري چهره عاشقانه ب
  ندكه خدمت جام جهان نما بكهر آن   وتش حجاب بردارندكتا مل كز مل

  ندكه را دوا بكچو درد در تو نبيند   كطبيب عشق مسيحادم است و مشفق لي
  ندكند مدعي خدا بكه رحم اگر نك  ار و دل خوش داركتو با خداي خود انداز 

  ندكمگر داللت اين دولتش صبا ب  بسوخت حافظ و بويي به زلف يار نبرد



 ۳۲ ةصفح

 

  
  )تاج قزوينيزرين( العينه قرهمنسوب به طاهر :شعر - )ده( آواز
  ته مو به موكته به نكن شرح دهم غم تو را  رو به رو چهره به چهره نظر افتدم تو به گر
  تازه به تازه گو به گو نواي رامطرب خوش  بده سبو سبو باده اقي باقي از وفاس

  وك و بهكوچه كوچه به كخانه به خانه در به در   امدر پي ديدن رخت همچو صبا فتاده
  دجله به دجله يم به يم چشمه به چشمه جو به جو  امرود از فراق تو خون دل از دو ديدهمي
  

  سعدي :شعر -  )دوازده( 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  نتوان گفت بر جمال تو عيبجز اينقدر 
  دآي 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  به شير بود مگر شور عشق سعدي را
  

  حافظ :شعر - )سيزده( تصنيف
  ايتكح اين بشنو خوش عشقي دانتهكن گر  ايتكش با است ريكش دلنوازم يار زان
  عنايتبي مخدوم را سك مباد يارب  ردمك هك خدمتي هر منت و بود مزد بي

  تين واليشناسان رفتند از ا يول ييگو  سكدهد ينم يرندان تشنه لب را آب
  تيجنا يجرم و ب يب ينيده بيسرها بر  جانآكيچ دل مپ يمندش اكدر زلف چون 

  تيب هداكوك يا يبرون آ يااز گوشه  اه مقصوداهم گم گشت رين شب سيدر ا
  

  فريدون مشيري :شعر -  )پانزده( خفقان: آواز
 هام بر پنجرهيسايوبم بردر پنجه مكيمشت م

 زيهمه چ ام ازمن دچار خفقانم خفقان من به تنگ آمده
 دينك باز را ن درهايبا شما هستم ا ،بزنم هان يهوار ديبگذار

 يوهكسر يردم لب بامگيم يمن به دنبال فضائ

 نمكتازه  يه درآنجا نفسك
 م به شما هم برسديه صداكشم كب ياد بلنديخواهم فريم

 ندكن داد يد ايمن هوارم را سر خواهم داد چاره درد مرا با
  ندكاد يد با من فريآيم يسكشما خفته چند چه  از

  
  نيكدكشفيعي  :شعر -  )هفده( تصنيف

  جويباران چشم در ستاره بيداري  باران ايههبوس در برگ از مهربانتر اي
  صبح ستاره باران 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 ،تهگفتي به روزگاري مهري نشس
  خيل شرمسارانزين عاشق پشيمان سر  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

  
  
  



 ۳۳ ةصفح

 

  )۱۳۸۱( شودنمي بسر تو يب .۳۵
  

  موالنا: شعر -) دو و سه(شود بي تو بسر نمي: آواز
  شودداغ تو دارد اين دلم جاي دگر نمي  شودبي همگان بسر شود بي تو بسر نمي

  شوديتو بسر نم يگوش طرب بدست تو ب  ده عقل مست تو چرخه چرخ پست تويد
  شوديتو بسر نم يند بكيش معقل خرو  ندكيند دل ز تو جوش مكيجان ز تو نوش م

  شوديتو بسر نم يب ييب زالل من توآ  ييت و مال من توكمل ييجاه و جالل من تو
  شوديتو بسر نم يب يجا روك ين منآ  يجفا رو يگاه سو يوفا رو يگاه سو

  شوديتو بسر نم يب يباغ ارم سقر شد  يبر شدي زير جهان زتو اگر بسر شد يب
  شوديتو بسر نم يب ياام گسستهوز همه  يارا بشستهنقش م ياخواب مرا ببرده

  
  موالنا: شعر -) چهار(صنما : تصنيف
  نكگر سر ننهم، آنگه گله   نكدله كصنما، دل ي با من

  نكسلسله  كزان زلف خوشت ي  ام، از بهر خدامجنون شده
  نكچله  كپاره منم تر يس  يف، در چله شدكپاره به  يس

  نكار سفر با قافله زنه  مجهول مرو، با غول مرو
  نكاين مغز مرا پر مشغله   مطرب دل، زان نغمه خوش يا

  نكدو چشم مرا دو مشعله   دل شعلهزهره و مه زان  يا
  نكگله  كبر طور برآ تر  ياشده چوپانجان  يموس يا

  نكپا آبله  يدر دشت طو  ن و روكنعلين ز دو پا بيرون 
  نكه انداز عصا وان را يل  گه تو حق شد نه عصايهكت

  نكدر گردن او رو زنگله   چون شد حيوان يفرعون هو
  

  عطار نيشابوري: شعر -) هفت(آواز 
  كه هر دو بر من مسكين حرام است  ره ميخانه و مسجد كدام است

  ن خمار خام استياكخانه ينه در م  ه رند استكنه در مسجد گذارندم 
  است دامكن اكزان يعز يد ايبجوئ  است يخانه راهيان مسجد و ميم

  ه آن بت را چه نام استكدانم  ينم  مست خفته است يخانه اماميبه م
  امام است يو ساق يفم قاضيحر  عبه خرابات است امروزكمرا 
  دام استكست سرگردان كيه سرور ك  شناسد يو خود ماكطار عبرو 

  
  حافظ: شعر -) هشت(آواز 

  درمان نكردند مسكين غريبان  چندان كه گفتم غم با طبيبان
  بانيگو شرم بادش از عندل  ستا يه هر دم در دست بادكگل  نآ

  بانيحب يچشم محبان رو  نديارب امان ده تا باز بي
  بانينص يم از بيتا چند باش  منعم آخر بر خوان جودت يا

 
  باباطاهر عريان: شعر -) نه(تصنيف 

  تر شيام ويرانهخراب خانه  تر شيام ديوانهدل ديوانه
  يارگر شكالن يز آهش سوته د  ا بسوجمه گردون رك يشم آهك

  ين جگر بيمدامش باغبون خون  يه نخلش سر به در بك يهر آن باغ
  يمگر بارش همه لعل و گوهر ب  خ و از بنيندنش از بكد يببا

  رميشه ديشه زهر غم در شيهم  رميشه ديز هجرانت هزار اند
  رميشه ديپ يفغان و آه و زار  بخت و گردش چرخ يز ناساز

  
  عطار نيشابوري: شعر -) يازده(آواز 

  چون تو در كس ننگري كس با تو همدم كي شود  چون تو جانان مني جان بي تو خرم كي شود
  كي شودم كد حسن تو يجان ما گر در فزا  به من ييش ننمايخو يگر جمال جانفزا
  كي شودت با من مسلم ين طرارين چنيا  ياردهكه دل گم ك يديپرسو  يدل ز من برد

  كي شودل به مرهم يزا يخستگن دلين چنيا  ستا تو يرو يرزوآاز  يا دلبستگچون مر
  كي شوداز دلم غم  ييايندر تا تو از در   چو حلقه بر درمهمتو  يه بكن دارم آغم از 
  شود كيد عالم يصحبت خورشهم ياذره  مالكار ك يدم با تو زهيبايم يخلوت

  
  موالنا: شعر -) دوازده(بي همگان : تصنيف

  }تن مشابه آواز يكم همين مجموعهم{
  
  



 ۳۴ ةصفح

 

  ساز خاموش  .۳۶
  

  نيشابوري عطار: شعر -  )سه( درمانده: آواز
  سر عشقت آشكارا گشت پنهان چون كنم  دل ز دستم رفت و جان هم بي دل و جان چون كنم

  چون بدردم دائماً مشغول، درمان چون كنم  هر كسم گويد كه درماني كن آخر درد را
  سوزدم جان چون كنمطپد دل در برم ميمي  يخبر گويد خموشچون خروشم بشنود هر ب

  در ميان اين و آن درمانده حيران چون كنم  ي در برشئعالمي در دست من، من همچو مو
  

  حافظ :شعر -) سه( درد شوق: آواز
  خدا را با كه اين بازي توان كرد  دل از من برد و روي از من نهان كرد

  لش لطفهاي بيكران كردخيا  شب تنهائيم در قصد جان بود
  كه با من نرگس او سر گران كرد  دل نباشمچرا چون الله خونين

  كه يار من چنين كرد و چنان كرد  ميان مهربانان چون توان گفت
  كه درد اشتياقم قصد جان كرد  صبا گر چاره داري وقت وقت است

  كه تير چشم آن ابروكمان كرد  عدو با جان حافظ آن نكردي
  

  موالنا: شعر -) چهار(ها كن مرا ر: 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

  بكشد كسش نگويد تدبير خونبها كن  خيره كشي است ما را دارد دلي چو خارا
  ره سالمت ترك ره بال كن بگزين  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
  

  حافظ: شعر -) شش(خسرو شيرين : آواز
  كنم چاك از گريبان تا به دامن  چو گل هر دم ببويت جامه در تن

  ولي دل را تو آسان بردي از من  من از دست غمت مشكل برم جان
  كه دارد در سر زلف تو مسكن  ر پا نيندازدلم را مشكن و د

  نگردد هيچكس با دوست دشمن  به قول دشمنان برگشتي از دوست
  كه شد سوز دلت بر خلق روشن  ببار اي شمع اشك از چشم خونين

  برآيد همچو دود از راه روزن  ام آه جگرسوزمكن كز سينه
  

  : ...شعر -) هفت(آواز 
  مه روي تو ديرم به دل مهر  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  تمام خوبرويان جمه گردند

  يار، نامهربونم، بالت به جونم، داغت نبينيم... 
  

  شفيعي كدكني: شعر - ) هشت(ساز خاموش : تصنيف
  بزن آن پرده اگر چند ترا سيم از اين ساز گسسته

  بزن اين زخمه اگر چند در اين كاسه تنبور نماندست صدايي
  بزن اين زخمه بر آن سنگ بر آن چوب

  بر آن عشق كه بردم راه به جايي
  ديگر مكن و زخمه به هنجار كهن زن هپرد

  النة جغد نگر كاسة آن بربط سغدي ز خموشي

  تشنة آواز تو بينم نغمه سر كن كه جهان
  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



 ۳۵ ةصفح

 

  سرود مهر .۳۷
  

  : ...شعر -عياران : آواز
  لوده بربودند عقل از دست بيدارانآدو خواب  دو چشم مست ميگونت ببرد آرام هشياران
  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

  
  سعدي: شعر -) و چهار سه(باز عشق: آواز

  بينمدلي بي غم كجا جويم كه در عالم نمي  ينمبباز آمد در او جز غم نميدلم تا عشق
  بينمدمم با جان برآيد چونكه يك همدم نمي  آيددمي با همدمي خرم ز جانم بر نمي

  بينموليكن با كه گويم راز چون محرم نمي  مرا رازي است اندر دل به خون ديده پرورده
  بينمل خرم نميد شتمكه من تا آشنا گ  خوشا و خرما آن دل كه هست از عشق بيگانه

  بينمكنم با زخم چون مرهم نميتحمل مي  يابمكنم با درد چون درمان نميقناعت مي
  بينمبه اميد دمي با دوست وآن دم هم نمي  كنون دم دركش اي سعدي كه كار از دست بيرون شد

  
  حافظ: شعر -) پنج(پرست غم: آواز

  ربازان و رندانم چو شمعنشين كوي سشب  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
  با كمال عشق تو، در عين نقصانم چو شمع  آراي تو روزم چون شب استبي جمال عالم

  تا منور از ديدارت ايوانم چو شمع  ز وصل خود اي نازنينسرفرازم كن شبي ا
  آتش دل كي به آب ديده بنشانم چو شمع  آتش مهر تو را حافظ عجب در سر گرفت

  
  )قديمي( --- : شعر -) شش(مو اي سلسله: تصنيف

  يك سلسله مو بگشا صد سلسله بر هم زن  دستي بر طره پرخون زن مواي سلسله
  جانا صف مژگان را يك مرتبه بر هم زن  طرفي فوجي خواهي كه شود كشته از هر

  حافظ: شعر -) ادامة شش(
  رخساره به كس ننمود آن شاهد هرجايي  يارب به كه شايد گفت اين نكته كه در عالم

  وي ياد توام مونس در گوشة تنهايي  اي درد توام درمان در بستر ناكامي
  

  عطار: شعر -) و نه هشت( زنده به عشق: آواز
  گرفتسوز دل عاشقانت هر دو جهان در  داي تو عالم جان در گرفتآتش سو

  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
  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
  زانكه سماع غمت در همگان درگرفت  جان و دل عاشقانت خرقه شد اندر ميان

  
  سهراب سپهري: شعر - )هد( نيايش: تصنيف افشاري

  دستي افشان تا ز سرانگشتانت
  صد قطره چكد هر قطره شود خورشيدي

  باشد كه به صد سوزن نور شب ما را بكند روزن روزن
  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
  بري كن بفرست كه ببارد بر سر ماز تجلي ا

  باشد كه به شوري بشكافيم
  باشد كه بباليم و به خورشيد تو پيونديم
  شكليهر سو مرز هر سو نام رشته كن از بي

  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
  گاه شوري بوزان باشد كه شيار پريدن در تو شود خاموشگه

  
  



 ۳۶ ةصفح

 

  غوغاي عشقبازان .۳۸
  

  سعدي: شعر -) دو(آواز 
  نكنييا چه كردم كه نگه باز به من مي/ شكني من 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 
  تو چنان در دل من رفته كه جان در بدني/ وند از نظر از دل بروند برديگران چون 

  
  سعدي: شعر -) سه(تصنيف 

  كنيچون كه به بخت ما رسد اين همه ناز مي/ كني چشم رضا و مرحمت بر همه باز مي
  كنيعشق حقيقي است اگر حمل مجاز مي/ اي صورت حال بيدالن اي كه نيازموده

  كنيمي سبكتكين عيب ايازدر نظر / و دگر مرو اي كه نصيحتم كني كز پي ا
  كنياهل دل منم سهو نماز ميقبلة / بگذرد سرو روان و گويدم  نمازپيش 

  
  سعدي: شعر -) پنج(آواز 

  دودم ز سر برآمد زين آتش نهاني/ ذوقي چنان ندارد بي دوست زندگاني 
  وانيهمچون بر آب شيرين آشوب كار/ اي بر در سرايت غوغاي عشقبازان 

  تا خرمنت نسوزد احوال ما نداني/ نمايد تو فارغي و عشقت بازيچه مي
  گنه برانيعمل ببخشي ور بيگر بي/ شهر آن توست و شاهي فرماي هرچه خواهي 

  
  سعدي: شعر - ) شش(تصنيف 

  دهي مجاليبه كجا روم ز دستت كه نمي/ بسم از هوا گرفتن كه پري نماند و بالي 
  احتيالي توانداي را كه چه غم اوفتاده/ طريق آشنايي  نه ره گريز دارم نه

  به اميد آنكه روزي به كف اوفتد وصالي/ چه خوش است در فراقي همه عمر صبر كردن 
  كه شبي نخفته باشي به درازناي سالي/ به تو حاصلي ندارد غم روزگار گفتن 

  ر بر تو حاليكه چنين نرفته باشد همه عم/ 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 
  

  سعدي: شعر -) و نه هفت(آواز 
  كويتا كي دوم از شور تو ديوانه به هر /  يبه هر سو شوريدهتا كي روم از عشق تو 

  خود در دل سنگين تو نگرفت سر موي/ صد نعره همي آيدم از هر بن مويي 
  تا باد مگر پيش تو بر خاك نهد روي/ بر ياد بناگوش تو بر باد دهم جان 

  ام بازبفرماي به ابرويگر كشتني/ خود كشتة ابروي تو ام من به حقيقت 

  بستند به بازوي كاندر ازلم حرز تو/ نشود عشق تو ام تا ابد از دست  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 شد تا عشق سرآشوب تو هم

  
  موالنا: شعر - )ده( 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/ ر دست من نه جام جان اي دستگير عاشقان ب

  برجه گداروئي مكن در بزم سلطان ساقيا/ ما نامديم از بهر نان جان جان اي جان جان 
  رو سوي مستان ساقيا هچون مست گردد پير د/ نه آن پير اول بگير آن جام مه بر كفة 

  آي خندان ساقياتا بخت ما خندان شود پيش/ ن شرم و حيا دشماي  اي ساقي بيابرخيز 
  

  سعدي: شعر -) يازده(آواز 
  بدار اي دوست دست از من كه طاقت رفت و پايانم/ يابم كه روي از دوست برتابم من اندر خود نمي

  و گر جانم دريغ آيد نه مشتاقم كه كذابم/ تنم قرسود و عقلم رفت و عشقم همچنان باقي 
  گيري بيا كز سر گذشت آبماال گر دست مي/ وفا يارا كه دلداري كني ما را نگفتي بي

  بندد وفاي عهد اصحابمدگر ره پاي مي/ سر از بيچارگي گفتم نهم شوريده در عالم 
  

  سعدي: شعر -) دوازده(تصنيف 
  پيوندمبريد مهر و وفا يار سست/ شكست عهد مودت نگار دلبندم 

  من آن به دشمن خونخوار خويش نپسندم/ ي با من تطاولي كه تو كردي به دوست
  هنوز بر سر پيمان و عهد و سوگندم/ اگرچه مهر بريدي و عهد بشكستي 
  دهد پندمبده به رغم مناصح كه مي/ بيار ساقي سرمست جام بادة عشق 

  نماند جز سر زلف تو هيچ پابندم/ بيا بيا صنما كز سر پريشاني 



 ۳۷ ةصفح

 

  كجا روم كه به زندان عشق در بندم/ سخن بگريز به خنده گفت كه سعدي از اين 
  سپيده •
  

  )سايه. ا. ه( هوشنگ ابتهاج: شعر -) تا چهار، و شش دو(آواز 
  ام شماكرود به ه جهان ميكخوشا شما   زند به نام شمازمانه قرعة نو مي

  ه بوي او به دل ما است در مشام شماك  در اين هوا چه نفسها پر آتش است و خوش است
  ز آتش دل ما پخته گشت خام شماك  سينة سوزان ما بياد آريد تنور

  دمد ز بام شماه بر ميكچراغ صبح   ما است شبخانة فروغ گوهري از گنج
  ه هست به دست خرد زمام شماكاز آن  دهد زمام مرادزمان به دست شما مي

  ه نقش طلعت خورشيد يافت شام شماك  خيزان بودردار صبحكز صدق آينه
  چين دام شماشده از امان زمين دانه  كگريخت ز خاه ميكسعادت  هماي اوج

  ه چون سمند زمين شد ستاره رام شماك  نيد اسب مرادكبه زير ران طلب زين 
  ه پرنوش باد جان شماكنيد كطرب   به شعر سايه در آن بزمگاه آزادي

  
  : ...شعر -) پنج( تصنيف

  چه از پا نشستي ،ه چشم جهاني سوي تو باشدك/  پرستياط خودسبر هم زن ب ،ن خوان هستيكايراني، به سر 
  شيده سپيدهكه در خون كز امشب ااميد چه داري /  شيدهكتير شب به خونش در ،در اين شب سپيده نادميده

  نكار مهر خاوري ك ،در دل شب رخ برفروز/ ن كتندري را ها نغمه ،ش آذرفشانكتيغ بر 
  تيغ بر دل برنشانيشب را نيمه ،رهانيوا تباهيتا جهاني از /  برافراز پرچم روشنايي، از درون سياهي برون تاز

  ه مانيمرگ به تا چنين زند/ با خواري در روزگار ننگ باشد زندگاني 
  ورروزگار تيرگيها، بر سر آ/ ها راه بگشا سوي شهر روشني|  ن، بار ديگركي كن، ره يكي كدل ي/ اي مبارز، اي مجاهد، اي برادر 

  
  : ...شعر -) فته(آواز 

  ستر برآوردكچو آتش سر ز خا  ه خورشيد از شب سردكدال ديدي 
  جهان دشت شقايق گشت از اين خون  زمين و آسمان گلرنگ و گلگون

  ردكه از دلها گذر كچه خنجرها   ردكنگر تا اين شب خونين سحر 

  برداشتنغمه ز هر سروي تذروي   ز هر خون دلي سروي قد افراشت
  دال اين يادگار خون سرو است  ز تذرو استصداي خون در آوا

  
  : ...شعر -) هشت(تصنيف 

  خورشيدي خجسته رسيد/ ز اين غم پر خون كبنگر |  سپيده دميد بامتبر / ايران اي سراي اميد 
  ه دست دشمن در خون استك/ سپيده ما گلگون است |  وه شادي افزون استكش/ اگرچه دلها پر خون است 

  وه تو بادكجاويدان ش/  اي ايران غمت مرساد
  رمز پيروزي است ،اتحاد ،اتحاد/ راه بهروزي است  ،راه حق ،راه ما

  خون عاشقان اي بهاريادگار / صلح و آزادي جاودانه در همه جهان خوش باد 
  فته بادكاي بهار تازه جاودان در اين چمن ش

  



 ۳۸ ةصفح

 

  عارف ياد به •
  

  : ...شعر -) چهار و پنج و شش(آواز 
  يدرس تو رخي ب هكي بهار نشاطيب چه  دينب به شدك دل نه گل، از دميگشا لب نه

  ديدم بنفشه نيا تو زلفي سوگوار به  فتكش هكي ا الله ستا ما دل داغ نشان
  ديب هيگر بار،يجو نهيآ در نيبب  چمن شاهدان نگونسار زلف ادي به
  ديكچ انتظار چشم از دل خون هك بس ز  شد خواهد زار الله رهت كخا هك ايب
  يدچ خواهد بوسه هك نيغمگي ساق چشم ز  ستا ساغرها به دل خون همه هك ما دور هب

  دينال كفل بر ديناه تو جور دست ز  اديفر يب روزگار نيا در هك مني جا چه
  ديند دود ريغ داديب آتش ز سك هك  ستينيي روشنا چشم تواَم چراغ نيا از

  ديسپ صبح اهيس مشاي پ در هست هك  هنوز ميخر يم عشوه دل به و عمر گذشت
  ديام پناه در بودي دل هك زمان آن شد  امان ديام ها فتنه نيا در هيسا ستا راه ك

  ديبخش عاشقان آه بر و ردكم نشد  سرد دم نيا زك نيب خواجه نهيآي صفا
  

  :...شعر -) هفت(آواز 
  رسدپرستان ميغم به داد غم  رسدباز بانگي از نيستان مي

  دستان شويدبا ني نالنده هم  ويدبشنويد اين شرح هجران بشن
  اين نواها از نفسهاي شما است  بي شما اين ناي ناالن بي نوا است

  آتش از او آمد به تابكآن نفس   آتش برانگيزد ز آبكآن نفس 
  ندكرا گلشن  كاين خاكآن نفس   ندكآيينه را روشن كآن نفس 
  بردمد از جان ني صد هاي و هي  ز شوق شورانگيز ويكآن نفس 

  
  : ...شعر -) هشت( تصنيف

  اين مرغ پربسته را، ياد بهاران خوش استكياد آور اين خسته را، /  ه ياد ياران خوش استك ،ن از اين مي لبيكبنشين به يادم شبي، تر 
  ياد باد -عمري زده است خون دل، نقش گل بر قفس / ها در قفس هر نفس ه زد نالهكمرغي 

  )؟؟؟(داد عارف با داغ دل ذوق 
  نار گل از ما نيز ياد آريدكچون بردمد آن بهار خوش در / ي بلبالن چون در اين چمن وقت گل رسد زين پائيز ياد آريد ا

  بر بلبالن درس عاشقي خوش در اين چمن ياد داد/ عارف اگر در عشق گل جان خسته بر باد داد 
  ن چون بجان رسد از خود آزاركپروا م/ گر بايدت دامان گل اي يار 

  



 ۳۹ ةصفح

 

  )چين بت( ۱ لبانگگ •
  

  بر شيداكاعلي :شعر -  )كي( 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 :شعر - )دو( آواز
  را ما شودنمي ميسر تو از فراغت  يارا ،دوستان حال از فارغي تو اگر
  را يباكناش است بوده 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: شعر - )سه( تصنيف
  به حال زارم نظر ندارد  ندارد خبر نگارم من ز

  دل من از من خبر ندارد  خبر ندارم من از دل خود
  ه پر نداردكجا پرد مرغ ك  ه دلبرش نيستكا رود دل جك

  ه غير خون جگر نداردك  امان از اين عشق فغان از اين عشق

  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 كه تيغ دو سر يكس  زهر هر دو سر بر سرش بكوبد

  
  بر شيداكاعلي :شعر - )چهار( چين بت :تصنيف

  صنم اي يقين گشته سك همه بر / صنم اي دين و دل دادم تو به تا | صنم اي جبينزهره و رخالله / صنم اي چين بت اي من مه اي
  ديگر نتوانم صبوري تو زو / ديگر نتوانم دوري تو ز من
  شنيد سك همه هك بگفتم همچو / رسيد من دل به چون غمت تير | بديد را رخت هك تا خود ز رفته / بريد دل خود ز ديده را تو هك هر
  ديگر نتوانم صبوري تو وز / ديگر نتوانم دوري تو ز من
  من شيداي دل حال به واي / نيك پريشان تو جمعي حالت | من مسيحاي امروزه تويي چون / من احياي تو قدس نفس اي
  ديگر نتوانم صبوري تو وز / ديگر نتوانم ريدو تو ز من
  

  حافظ :شعر - )پنج( 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
  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 سايه
  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 عذورمم بگسست اگر تسبيح رشته
  بود اوراق زينت را گل و نسرين دفتر  خلد باغ اندر آدم زمان در حافظ شعر

  
  )شش( چين بت :تصنيف

  
  



 ۴۰ ةصفح

 

  )دولت عشق( ۲ گلبانگ •
  

  باباطاهر: شعر -  )كي(تصنيف 
  گل آيو يم بوسحر از بستر/ در آغوش چو شو گيرم خيالش را | سنبل آيو  يمرا خوشتر زبو/ كز بن آن كاكل آيو  يسيمن

  جا بيكچه دونستي دلم خوبان /  بوني ردي ديدهكاگر چشمم ن|  چشمم چرا دل مبتال بيگنه/  دل بال بي ،خدايا ،دل بال بي
  يب يتو ك ينزونم مو كه فردا/  امروز و فردا يوعده كر يهم|  يب يدو زلفونت خراج ملك ر/  يب يپر ز م يدو چشمونت پياله

  
  باباطاهر عريان: شعر -) و 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  اسه چشمم سرايتكعزيزا 
  نشينه خار مژگونم به پايت  ه غافل پا نهي بازكاز آن ترسم 

  به باغم جز گل ماتم نرويد  م جز غم نرويدشت خاطركبه 
  گياه نااميدي هم نرويد  حاصل موبه صحراي دل بي

  ز او گرم است بازار محبتك  دلي ديرم خريدار محبت
  ز پود محنت و تار محبت  لباسي بافتم بر قامت دل

  ردكهواي وقت بي بال و پرم   ردكپرورم غم عشقت بيابون
  ردكي بر سرم كي طرفه خاصبور  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 زنشرر زان شعله  الهي آتش عشقم به جان زن
  سان زنبر آن آتش دلم پروانه  چو شمعم برفروز از آتش عشق

  
  حافظ: شعر - ) شش(تصنيف 

  ه پيش چشم بيمارت بميرمك  غمزه تيرم كمزن بر دل ز نو
  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
  يرمدب كلكشد كاگر نقشي   مبادا جز حساب مطرب و مي
  اگرچه مدعي بيند حقيرم  چو حافظ گنج او در سينه دارد

  
  حافظ: شعر -) 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   ان استنشمروت گرچه نامي بي

  چينيني بر خوشهكاگر رحمي   ثوابت باشد اي داراي خرمن
  نه درمان دلي نه درد ديني  سكبينم نشاط عشق در نمي

  نشينيند خلوتكچراغي بر   ه از غيبكباشد درونها تيره شد 
  ه خاصيت دهد نقش نگينيك  گر انگشت سليماني نباشد

  ه باشد گر بسازد با غمينيك  استاگرچه رسم خوبان تندخوئي 
  بينيمآل خويش را از پيش  ره ميخانه بنما تا بپرسم

  
  حافظ: شعر -) نه(تصنيف 

  }غمزه تيرم كمزن بر دل ز نو{
  
  



 ۴۱ ةصفح

 

  خيال در •
  

  سعدي: شعر -) دو و سه(آواز 
  ه به تشنگان نماييكچو خيال آب روشن   رد جراحت جداييكتر خبرت خراب

  ه تو خويشتن بياييكچه از اين به ارمغاني   ه دوستان فرستيه بكتو 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
  شاهيه پادكني كه خواهي بكتو هر آن ستم   نند زيردستانكنند اگر تحمل نكچه 

  نند بيوفاييكه خوبرويان بكنه عجب   گرفتمدل خويش را بگفتم چو تو دوست مي
  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 
  ر چو سعدي نظري بيازماييني اگكب  نم جمال خوبانكاي تحمل نه گفتهكتو 

  ه به دوست برگشاييكنه چنان لطيف باشد   درِ چشم بامدادان به بهشت بر گشودن
  

  سعدي: شعر -) پنج( تصنيف
  رد خوابيكرد و گذر نكچه خيالها گذر   ه برآرد آفتابيكسر آن ندارد امشب 

  همه بلبالن بمردند و نماند جز غرابي  ه نوبتي بخواندكنفس خروس بگرفت 
  ه هزار بار گفتي و نيامدت جوابيك  نكين و دري دگر طلب كو اي گداي مسبر

  ه بگردد آسيابيكعجب است اگر نگردد   دل همچو سنگت اي دوست به آب چشم سعدي
  }ادامه{... 
  

  سعدي: شعر -) 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 بتز نو قبلههر ساعت ا
  ان در پي فتند اين پير دردآشام راكودكتا   نمكمي با جوانان خوردنم باري تمنا مي

  ه نتوان يافتن ديگر چنين ايام راكباشد   غافل مباش ار عاقلي درياب اگر صاحبدلي
  ز دل ببرد آرام راكني ني دالرامش نخوان   م دلگسل منظور چشم آرادلبندم آن پيمان

  ه سلطان خيمه زد غوغا نماند آب راكجايي   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 راوببر ساقي بيا صوفي گرانجاني  رودسعدي نصيحت نشنود ور جان در اين ره مي
  

  : ...شعر -) هشت(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
  برم پيش گشاد تير او واي اگر سپر  ندكاف ميكوه شكه ز زخم تير او كآن

  نام او نام رخ قمر برم كوز سر رش  امدر هوس خيال او همچو خيال گشته
  جا سفر برمكاوست گرفته شهر دل من به   نمكجا نظر كاوست نشسته در نظر من به 



 ۴۲ ةصفح

 

  خيام رباعيات •
  
  )كي(لمه و تصنيف كد
  }چون پرده برافتد نه تو ماني و نه من/ رده گفتگوي من و تو هست از پس پ| وين حل معما نه تو خواني و نه من / اسرار ازل را نه تو داني و نه من {
  }تو برخواهد رست كفردا همه از خا/ ه تماشاگه تو است كسبزه ين ك| ن عزم درست كبرخيز و به جام باده / چون ابر به نوروز رخ الله بشست {

  يستكما تماشاگه  كتا سبزة خا/ ه امروز تماشاگه ما است ك اين سبزه| شايد زيست بي بادة گلرنگ نمي/ ابر آمد و زال بر سر سبزه گريست 
  }مجام دگر بگير و من نتوان كي/ ه ساقي گويد كمن بندة آن دمم {

  ه زندگاني اين استكخوش باش دمي / هنگام گل و مل است و ياران سرمست | خود حاصلت از عمر جواني اين است / ه عمر جاوداني اين است كمي نوش 
  }اين آمدن و رفتنم از بهر چه بودك/ سي نيز دو گوشم نشنود كوز هيچ | وز رفتن من جاه و جاللش نفزود / بود گردون را سود از آمدنم ن{
  }ستم هيچكمن جام جمم ولي چو بش/ شمع طربم و چو بنشستم هيچ | وز حاصل عمر چيست در دستم هيچ / بنگر ز جهان چه طرح بر بستم هيچ {
  }وكشود، دودي مي كسوزد و خامي/ ان كدر چنبر چرخ جان چندين پا| و كوز بافته وجود ما پودي / و كودي از آمدن و رفتن ما س{

  ز عمر شبي گذشت و تو بيخبريك/ در آئينة صبح  نده نمودكيعني | گري ند نوحهكه چرا همي كداي / خروس سحري دم هنگام سپيده
  }ام خويش، نابوده شديمكنابوده به / ه تا چشم زديم كدردا و ندامتا | سرنگون سوده شديم  وز داس سپهر/ ه بي فايده فرسوده شديم كافسوس {
  }زندشسازد و باز بر زمين ميمي/ گر دهر چنين جام لطيف وزهكاين | زندش صد بوسه مهر بر جبين مي/ زندش ه عقل آفرين ميكجامي است {
  }فروشوزهكخر و وزهكگر و وزهكو ك/ گفت به زبان حال با من مي كهري| گوياي خموش  وزهكديدم دوهزار / گري بودم دوش وزهكارگه كدر {
  }و در خواب شدند) ؟؟؟(اي گفتند رسانه/ نبوردند به روز  كره زين شب تاري| مال شمع اصحاب شدند كدر جمع / ه محيط فضل و آداب شدند كآنان {
  }آيي بازه نميكچيزي نگذاري / هان بر سر اين دوراهه از روي نياز | ه به ما گويد راز كو كاي بازآمده/ از جملة رفتگان اين راه دراز {

  گذرده شب ميكپيش آر پياله را / ساقي غم فرداي حريفان چه خوري | گذرد ه با طرب ميكدرياب دمي / گذرد اين قافلة عمر عجب مي
  }نيدكد نگونسار نوبت چو به ما رس/ نوشيد به هم  چون بادة خوشگوار| نيد كيار ه ز دوست ياد بسكشايد / نيد كياران به مرافقت چو ديدار {
  چون سبزه اميد بردميدن بودي/  كيا از پس صدهزار سال از دل خا| يا اين ره دور را رسيدن بودي / ه جاي آرميدن بودي كاش كي ا

  
  )دو(لمه و تصنيف كد
  }دل تازه شده است سرم بهارِپيرانه/ ز مي تو كبا موي سپيد سرخوشم |  ن ز اندازه شده استبروسرمستي من / ساقي غم من بلندآوازه شده است {
  }شده است كشده است و سبزه خاشا كگل خا/ ه تا درنگري كمي نوش و گلي بچين | شده است  كه هفته دگر خاكدرياب / شده است  كساقي گل و سبزه بس طربنا{
  }ف دستكفردا باشد بهشت همچون / گر عاشق و مست، دوزخي خواهد بود | قولي است خالف، دل در آن نتوان بست / ه دوزخي بود عاشق و مست كگويند {
  }ه فروبرم برآرم يا نهكاين دم ك/ ه معلومم نيست كن قدح باده كپر | وين عمر به خوشدلي گذارم يا نه / ه دارم يا نه كي غم آن خورم كتا {
  }اي بيخبران راه نه آن است و نه اينك/ ه بانگ آيد روزي كترسم از آنمي| مري به گمان فتاده در راه يقين ع/ رند اندر ره دين كقومي متف{
  }اي وراي مستي دانمگر مرتبه/ با اين همه از دانش خود شرمم باد | من باطن هر فراز و پستي دانم / ستي دانم هظاهر نيستي و امن {
  }باز كيكرفتيم به صندوق ابد ي/ رديم كبازي در اين بساط چند  كي|  روي حقيقتي نه از روي مجازاز / لعبت باز  كانيم و فلكما لعبت{
  }از سلخ به غره آيد از غره به سلخ/ ه بعد از من و تو ماه بسي كخوش باش | پيمانه چو پر شود چه شيرين و چه تلخ / چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ {
  }داند گفتس نميكه هست كزان روي / س سخني از سر سودا گفتند كهر | ه اين گوهر تحقيق بسفت كس نيست ك/ رون ز نهفن اين بحر وجود آمده بي{
  }فردوس دمي ز بخت آسودة ما است/ ما است  رنج بيهودةز  شرريدوزخ | ما است پالودة  كاشجيحون اثري ز / ما است  ةگردون نگري ز قد فرسود{
  }ه چه باقي مانده استكاز عمر ندانم / از بادة نوشين قدحي بيش نماند | وز صحبت خلق، بيوفائي مانده است / اقي مانده است از من رمقي به سعي س{
  }اندوه جهان به مي فرو خواهم شستك/ برخيز و ميان ببند اي ساقي چست | مراد عزمي است درست وين رفتن بي/ چون آمدنم به من نبد روز نخست {
  }جاستكجا و رفتن به كاين آمدن از ك/ نزند دمي در اين معني راست ميس ك| او را نه نهايت نه بدايت پيداست / او آمدن و رفتن ما است  ه دركدوري {
  } هزارسالگان سر به سريمبا هفت/ هن درگذريم كه از اين دير كفردا | دم عمر را غنيمت شمريم كوين ي/ اي دوست بيا تا غم فردا نخوريم {
  }ه ما دم نزنيمكاين صبح بسي دمد ك/ خيزيم و دمي زنيم پيش از دم صبح | بر سر غم نزنيم  ،نشاط پائيزِ/ دست بر اتفاق بر هم نزنيم  تا{
  }در زلف دراز و دامن چنگ زنيم/ شيم كدست از عمل دراز خود باز | گ زنيم نوين شيشة نام و ننگ بر س/ صبح است دمي با مي گلرنگ زنيم {
  }حاصل همه عشرت است و باقي هيچ است/ نگرم هرچند در احوال جهان مي| بي زمزمة ساز عراقي هيچ است / جهان بي مي و ساقي هيچ است دوران {
  



 ۴۳ ةصفح

 

  عود دود •
  

  عطار نيشابوري: شعر -) دو(آواز 
  بازنيابي به عقل سر معماي عشق  جا پي برد شيوة سوداي عشقكعقل 

  اي فهم ز درياي عشقند قطرهكچند   ريا جدااي است مانده ز دعقل تو چون قطره
  راست بود آنزمان از تو توالي عشق  تبرا شوي كون پاكز خود و هر دو گر 

  ند قدرت و غوغاي عشقكاز بن بيخش ب  ه همي چشم زدكجان چو قدم در نهاد تا 
  اي هست تو را جاي عشقگفت اگر فاني  دوش درآمد به جان دمدمة عشق او

  جان عزيزان نگر مست تماشاي عشق  نكديدة دل باز  ار دل استكعشق چو 
  جاي دل و جان گرفت جملة اجزاي عشق  چون اثر او نماند محو شد اجزاي او

  قطرة باران او درد و دريغاي عشق  هست در اين باديه جملة جانها چو هم
  

  عطار نيشابوري: شعر - ) چهار(آواز 
  فشان خوشتر استاجان ز عشقت آتش  آتش عشق تو در جان خوشتر است

  تا قيامت مست و حيران خوشتر است  ايه خورد از جام عشقت قطرهكهر 
  ه با معشوق پنهان خوشتر استكزان  تا تو پيدا آمدي پنهان شده

  گر همه زهر است از جان خوشتر است  سوزدمه جان ميكدرد عشق تو 
  ه درد تو ز درمان خوشتر استكزان  نكدرد بن من ريز و درمانم م

  سوختن در عشق تو زان خوشتر است  سوزي مراازي تا نمينسمي
  روي در ديوار هجران خوشتر است  س را روي نيستكچون مثالت هيچ

  الجرم در ديده طوفان خوشتر است  سال وصل تو بيند مدامكخش
  تا سحر عطار گريان خوشتر است  همچو شمعي در فراغت هر شبي

  
  

  عطار نيشابوري: شعر - ) ۱۰چهار، (آواز 
  جان نيز خالصة جنون گشت  در عشق تو عقل سرنگون گشت

  رسيده چون گشتار بجانكان ك  خود حال دلم چگونه گويم
  ه به خون بگشت خون گشتكاز بس   ه درت به زاري زاركبرخوان 

  ما را سوي درد رهنمون گشت  ه عشقتكنم كدرمان چه طلب 

  ها برون گشته ز ديدهكخوني   خون دل ماست يا دل ماست
  ام بسي فزون گشتسرگشتگي  قوت عشق تو بديدمتا 

  از ناله دلم چو ارغنون گشت  تا دور شدم من از در تو

  
  ؟؟؟: شعر -) پنج(دود عود : تصنيف

  سته جام ما، اي بردريده دام ماكاي درش  ام مابروي بر اي يوسف خوشنام ما، خوش مي
  ما ما، تا مي شود انگورجوشي بنه در شور   اي نور ما، اي صور ما، اي دولت منصور ما
  ن بر دود ماكآتش زدي بر عود ما، نظاره   اي دلبر و منصوب ما، اي قبله و معبود ما

  ار ما، بستان گرو دستار ماكش از كپا وا م  اي يار ما عيار ما، دام دل خمار ما
  وز آتش سوداي دل، اي واي دل، اي واي ما  دهم چه جاي دلدر گل بمانده پاي دل، جان مي

  



 ۴۴ ةصفح

 

  جان جان •
  

  : ...شعر - ) چهار(آواز 
  خبراز تو جهان پر است جهان از تو بي  خبراي در ميان جانم و جان از تو بي

  خبردر جان و در دلي، دل و جان از تو بي  ه جاودانكچون پي برد به تو دل و جانم 
  خبرنام تو بر زبان و زبان از تو بي  نقش تو در خيال و خيال از تو بي نصيب

  خبروانگه همه به نام و نشان از تو بي  خبر به نام و نشان است خلق را از تو
  خبردر وادي يقين و گمان از تو بي  نه توكجويندگان گوهر درياي 

  خبرشرح از تو عاجز است و بيان از تو بي  ه تا ابدكنم زانكشرح و بيان تو چه 
  خبربي زنان از توهستند جمله نعره  زندعطار اگرچه نعرة عشق تو مي

  
  : ...شعر -) ۲۶، دقيقه چهار(آواز 

  وزة دردي به دستكوبان كپاي/ ه امشب مست مست كعزم آن دارم 
  ساعت ببازم هرچه هست كحسب ي/ سر به بازار قلندر برنهم 

  ي از پندار باشم خودپرستكتا /  رهنمايي از تزوير باشم كتا 

  بستايچند خواهم بود آخر پ/ ه دستي برزنم كوقت آن آمد 
  ه دل برخواست، مي در سر نشستك ينه/ شرابي دلگشاي  هساقيا درد

  
  : ...شعر -) پنج(تصنيف 

  اي تو هميشه در ميان !دوند، هانسوي تو مي  رانة زمانكاز دو  ،نامدگان و رفتگان
  دهد امانه بنگرم، گريه نميكآمدمت   ه بردرمكپيش تو جامه درنهم، بهر ؟؟؟ 

  تانشد مرا، وقت سحر ببوسكبوي تو مي  ها درآز پس پردهسرا، ااي گل بوستان
  مانكشد كه از درون، دست تو ميكنم كمن چه   زند برون، از سر و سينه موج خونه ميكآه 

  شنويم بوي جانز نفس تو دم به دم ميك  پيش وجودت از عدم، زنده و مرده را چه غم
  دهد نشانمن، جز تو نمي آينة ضمير  نگرم در اين چمنهرچه به غير خويشتن، مي

  
  
  ديلمان •
  

  )سايه. الف. ه(اميرهوشنگ ابتهاج : شعر -) كي(آواز 
  شرح دردم با تو گويد مثنوي  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  اندر دلش با درد دوستگرست مي
  

  حافظ: شعر -) سه(آواز 
  وين سوخته را محرم اسرار نهان باش  باز آ و دل تنگ مرا مونس جان باش

  ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش  دة عشق فروشندكه در ميكزان باده 
  نامه روان باشاز عقب  كاي سيل سرش  تا بر دلش از غضه غباري ننشيند

  }...ادامه{
  

  سعدي: شعر -) هفت(آواز 
  جهان و هرچه در او هست صورتند و تو جاني  ه مانيكه در جهان به كندانمت به حقيقت 

  ه را تو بگيري ز خويشتن برهانيكه هر ك  مندتكبه پاي خويشتن آيند عاشقان به 
  انيه آتشي بنشكتو ساعتي ننشستي   بر آتش تو نشستيم دود شوق برآمد

  }...ادامه{
  

  : ...شعر - ) دوازده( 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
  ردكه درد اشتياقم قصد جان ك  صبا گر چاره داري وقت وقت است

  ردكناتوان  قصد جانطبيبم   ه با اين درد جانسوزكجا گويم ك
  
  
  
  



 ۴۵ ةصفح

 

  جام تهي •
  

  فريدون مشيري: شعر - ن پياله را كپر 
  كه اين آب آتشين، ن پياله راكپر

  ديري است ره به حال خرابم نمي برد
  شود تهياين جامها كه در پيم مي

  درياي آتش است كه ريزم به كام خويش
  بردربايد و آبم نميگرداب مي

  من با سمند سركش و جادويي شراب
  امكران عالم پندار رفتهتا بي

  )گرم( هاي ژرفتا دشت پرستاره انديشه

  تا مرز ناشناخته مرگ و زندگي
  هاي گريزپاباغ خاطرهتا كوچه

  تا شهر يادها
  بردديگر شرابم جز تا كنار بستر خوابم نمي

  پر كن پياله را
  هان اي عقاب عشق

  هاي مه آلوده دوردستاز اوج قله
  يز عمر منانگبه 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
  بردديگر فريب هم به سرابم نمي

  پر كن پياله را

  
  )سايه. ا.ه(هوشنگ ابتهاج : شعر -سار شب وچهكدر 

  زندبه دشت پر مالل ما، پرنده پر نمي  زنددر اين سراي بي كسي، كسي به در نمي
  زندكسي به كوچه سار شب، در سحر نمي  كندنمي يكي ز شب گرفتگان، چراغ بر

  زنددريغ كز شبي چنين سپيده سر نمي  سوارام در انتظار اين غبار بينشسته
  زندصالي آشنا به رهگذر نمي يكي  و به غير غما ست پر ستم، كه اندرگذرگهي

  زندبرو كه هيچ كس ندا به گوش كر نمي  چه چشم پاسخ است از اين دريچه هاي بسته ات
  زندوگرنه بر درخت تر، كسي تبر نمي  نه سايه دارم و نه بر، بيفكنندم ام سزاست

  
  



 ۴۶ ةصفح

 

  قاصدك •
  

  موالنا - عطار  - سعدي: شعر –) پنج(آواز 
  شب فراق نخفتيم الجرم ز خيال/ ال جزاي آن كه نگفتيم شكر روز وص

  پيام ما كه رساند مگر نسيم شمال/ دل عهد سنگيندگر به گوش فراموش
  عجب فتادن مرد است در كمند غزال/ غزال اگر به كمند اوفتد عجب نبود 

  نظر حرام بكردند و خون خلق حالل/ گويند جماعتي كه نظر را حرام مي
  به راه باديه دانند قدر آب زالل/ ي تو بر كنار فراتي نداني اين معن

  ز سر به در نرود همچونان اميد وصال/ به خاكپاي تو داند كه تا سرم نرود 
  به آب ديدة خونين نوشته صورت حال/ حديث عشق چه حاجت كه بر زبان آري 

  وليك نالة بيچارگان خوش است، بنال/ شود سعدي به ناله كار ميسر نمي
* * *  

  دل فتنه شد بر زلف تو اي فتنة ايام دل/ نم بي زلف تو آرام دل صورت نبندد اي ص
  اندام دلديري است تا سوداي تو بگرفت هفت/ اي جان من روياي تو دل غرقة درياي تو 

  تا دل ز نامت زنده شد پر شد دو عالم نام دل/ تا جان به عشقت بنده شد زين بندگي تابنده شد 
  تا از شراب عشق خود پرباده كردي جام دل/ نه خرد جانا دلم از چشم بد نه هوش دارد 
* * *  

  ترك من خراب شبگرد مبتال كن/ رو سر بنه به بالين تنها مرا رها كن 
  خواهي بيا ببخشا خواهي برو جفا كن/ مائيم و موج سودا شب تا به روز تنها 

  بگزين ره سالمت ترك بال كن/ از من گريز تا تو هم در بال نيافتي 
  

  ؟؟؟: شعر –) شش(تصنيف 
  از كجا وز كه خبر آوردي/ قاصدك هان چه خبر آوردي 

  گرديثمر ميگرد بام و در من بي/ خوش خبر باشي اما اما 
  نه ز ياري نه ز ديار و دياري باري/ انتظار خبري نيست مرا 

  برو آنجا كه بود چشمي و گوشي با كس
  كورند و كرندقاصدك در دل من همه / برو آنجا كه تو را منتظرند 

  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
  !كجا رفتي آي! با تو ام آي

  راستي آيا جايي خبري هست هنوز؟
  مانده خاكستر گرمي جايي؟

  بندم، اندك شرري هست هنوزنميدر اجاقي، طمع شعله 
  قاصدك، ابرهاي همه عالم شب و روز

  گرينددر دلم مي

  
  باباطاهر -  سعدي: شعر –) هفت(آواز 

  دوستان دستي كه كار از دست رفت/  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/ بودم دريغ بخت و راي و زور و زر 
  صبر و آرام و قرار از دست رفت/ عشق و سودا و هوس در سر بماند 

  بهتر از من صدهزار از دست رفت/ آي گو درگر من از پا اندرآيم 
  چون زمام اختيار از دست رفت/ مركب سودا جهانيدن چه سود 

* * *  
  كه از مو رنگ خاكستر نبيني/ چنان از آتش عشقت بسوجم | ه پرآذر نبيني شرار آ/ بميرم تا تو چشم تر نبيني 

  تا تا عهد مني هرگز نميرم/ تو تا بخت مني هرگز نخوابم | به هر صورت به دل نقش تو گيرم / اگر چون موم صد صورت پذيرم 
  ميون مردمون بنهفتني ني /وليكن سوزش عشق و محبت / غم عشقت به هر كس گفتني ني / ز دل مهر رخ تو رفتني ني 

  به صد عالم گريبون وا بيارزه/ گريبون هركه از دستت كنه چاك  |نخواهم دل كه مهر تو نلرزه / دل ار مهرت نلرزه بر چه ارزه 
  مدام آيم به گلزار تو خندان/ اگر صد باغبان خصمي نمايد | بيان آرم ز غم چون مستمندان / برندم همچو يوسف گر به زندان 

  
  : ...شعر –) هشت(نيف تص

  ابر از بر كوه سوي من تاخته است ةباد نوبار/ هست شب يك شب دم كرده و خاك رنگ رخ باخته است 
  اي راهش رابيند اگر گمشدههم از اين رو است نمي/ كرده تني گرم دراستاده هوا هست شب همچو ورم

  سوزد از هيبت تبسوختة من ماند، ؟؟؟ كه ميبه دل / با تو لشگر بيابان دراز مرده را ماند در گورش تنگ 
  هست شب آري شب 



 ۴۷ ةصفح

 

  بت چين •
  

  ؟؟؟: شعر -) يك(باغ نظر : 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

  بود من بكشم غرامتش او گناه كانچه / بديدمي دگر بار قيامتش در كه كاش
  

  ؟؟؟: شعر -) دو(تصنيف 
  ؟؟؟/  نبود ز رخت قسمت ما غير نگاهي

  نشينم سر راهي، به اميد پگاهي، ببينم مهر و ماهي
  ؟؟؟

  
  ؟؟؟: شعر -) سه(تصنيف 

  اي خسرو خوبان نظري سوي گدا كن
  سر و پا كنرحمي به من دلشدة بي

  ها كشيدم، بجز جفايش وفا نديدمچهز دست يارم 

  نه همزباني، كه يك زماني، به او بگويم، غم نهاني
  نه اهل دردي، نه غمگساري، ز من بپرسد، غم كه داري

  
  قديمي: شعر - ) چهار(تصنيف 

   خانه برد هك را ما، وانهيد و مستم من/  مانهيپ سه دو خوردم، خانهيم در رفتم
  پردازد تو به عشقم سازد، جوان هكي م زان/  زيبر و زيخبر ز،يتم با شوخ ز،يعز دلبر
  ينك وهك عقب از روم فرهاد همچو/  ينك زيپرو خسرو بر عشوه اگر تو
  يانيرو وكن ماه مگر، تو/  يانيرو وكن شاه مگر، تو
  

  ؟؟؟: شعر -) پنج(تصنيف 
  تير غمزه را در كمان ابروان كن/  صبحدم ز مشرق تو گويي در جهان كن

  آنكه ؟؟؟ به مويت ناگهان كن/ ؟؟ ز گويت يك زمان كن بزم ؟
  دلبر ماه ؟؟؟ را ؟؟؟/ صنم شاهي تو مرا جانم فدايت 

  ؟؟؟
  

  اكبر شيداعلي: شعر -) شش(بت چين : تصنيف
  صنم س گشته يقين ايكبر همه / تا به تو دادم دل و دين اي صنم | جبين اي صنم رخ و زهرهالله/ اي مه من اي بت چين اي صنم 

  س شنيدكه همه كهمچو بگفتم / تير غمت چون به دل من رسيد | ه رخت را بديد كرفته ز خود تا / ه تو را ديده ز خود دل بريد كهر 
  واي به حال دل شيداي من/ ني كحالت جمعي تو پريشان | چون تويي امروزه مسيحاي من / اي نفس قدس تو احياي من 

  و صبوري نتوانم ديگروز ت/ من ز تو دوري نتوانم ديگر 
  

  اكبر شيداعلي: شعر - ) هفت(تصنيف 
  هواي ديگري اندر سرم نيست/  نيست برم دلبرم  از دوري تو

  تمناي دگر جز دلبرم نيست/ ز هر دو عالم كبه جان دلبرم 
  آرام جانم، سرو روانم، من بي تو نمانم

  جانم به دردت، نيجب مهي ا ايب ،نينازني ا ايب
  ستكشيشه مي در شب يلدا ش/  ستكش شيدا لد عشقت، غم از

  ستكخار مغيالن همه در پا ش/ ف كه زدم ريگ بيابان به كاز بس 
  

  : ...شعر -) هشت(تصنيف 
  اين مرغ پربسته را، ياد بهاران خوش استكياد آور اين خسته را، /  ه ياد ياران خوش استك ،ن از اين مي لبيكبنشين به يادم شبي، تر 

  ياد باد -عمري زده است خون دل، نقش گل بر قفس / ها در قفس هر نفس الهه زد نكمرغي 
  )؟؟؟(داد عارف با داغ دل ذوق 

  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 
  درس عاشقي خوش در اين چمن ياد داد بر بلبالن/ عارف اگر در عشق گل جان خسته بر باد داد 

  ن چون بجان رسد از خود آزاركپروا م/ گر بايدت دامان گل اي يار 
  

  : ...شعر -) نه(تصنيف 
  به نازي كه ليلي به محمل نشيند/  غمت در نهانخانة دل نشيند

  ز بامي كه برخاست، مشكل نشيند/ مرنجان دلم را كه اين مرغ وحشي 
  سازم به خواري كه در دل نشيند چه/ ؟؟؟ آسان برآيد 

  ام ناقه در گل نشيندكه از گريه/ بدنبال محمل چونان زار گريم 
  گدايي به شاهي مقابل نشيند/ بنازم به بزم محبت كه آنجا 

  



 ۴۸ ةصفح

 

  : ...شعر -) ده(تصنيف 
  كاش ؟؟؟ كشتگاه من، بر كنار كشت ؟؟؟

  گريم ؟؟؟گويم ميگرچه مي
  ؟؟؟

  
  بهار دلكش •
  

  الشعراي بهارملك: شعر - ) يك(دلكش  بهار: تصنيف
  ر ما نباشدكه دلبر دمي به فكاز آن /  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 بخنده گل درخت بر بلبل صبحدم
  نشستي چرا من رقيب با من عزيز/  بستي عهُد تو حزين دل ناي با هك اگر
  خستي ينهك از من عزيز را دلم چرا
  ستيكش بر هك عهدي نك تازه/  نخشب مه اي شب،ك ي وفا از برم در بيا
  

  ؟؟؟: شعر - ) دو(گريلي : تصنيف
  خواهد شدتو را عاشق شود پيدا، ولي مجنون ن/ همتا مجنون بي يشبي مجنون به ليلي گفت، كه ا

  بفرما لعل نوشين را، كه زودش با قرار آرد/ خدا را چون دل ريشم، قراري بسته با زلفت 
  الهي خون شوي اي دل، تو هم گشتي رقيب من/ كردي، تو در كوي حبيب من دال ديشب چه مي

  گردش كند گردون بسي ليل و نهار آرد يبس/ شب صحبت غنيمت دان كه بعد از روزگار ما 
  

سعدي: شعر -) 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/ رود چو شيريني از من به در مي

  دميدش به رخسار زردفرو مي/ مي گفت و هر لحظه سيالب درد ه
 ه نه صبر داري نه ياراي ايستك/  ار تو نيستكه اي مدعي عشق ك
  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/  د شمعهمه شب در اين گفت و گو بو
 اي شتش پري چهرهكه ناگه بك/  اي نرفته ز شب همچنان بهره

 همين بود پايان عشق، اي پسر/  رفت دودش به سر همي گفت و مي
 شتن فرج يابي از سوختنكبه /  ره اين است اگر خواهي آموختن

 ه مقبول اوستكقل الحمدهللا /  ن گريه بر گور مقتول دوستكم
 چو سعدي فرو شوي دست از غرض/  اگر عاشقي سر مشوي از مرض

 وگر بر سرش تير بارند و سنگ/  فدائي ندارد ز مقصود چنگ
روي تن به طوفان سپار وگر مي/ ار به دريا مرو گفتمت زينه

  
  ؟؟؟: شعر - ) چهار(تصنيف 

  شب ؟؟؟ همه عشاق به هر انجمني/  افتخار همه آفاقي و منظور مني
  همه خوكرده ؟؟؟ پريشان سخني/ لف پريشان تو ؟؟؟ به سر ز

  تيشه بر ريشة جان از چه زني/ ز چه رو شيشة دلي شكني 
  شكنيپيماني و پيمانسست/ اندام و ولي سنگدلي سيم

* * *  
  ر من اگر به سامان رسد چه ميشهس/ اگر بار غم به منزل رسد چه گردد | شب هجران گر به پايان رسد چه ميشه / اگر درد من به درمان رسد چه ميشه 

  آيدپرده عيان مييار بي/ آيد افتخار دل و جاني مي| آيد ريزد ز جگر خون ميز مژه قي مي/ گريم گريم بنگر چون ميز غمت خون مي
  

  ؟؟؟: شعر -) پنج(تصنيف 
  چه كنم كه ؟؟؟ گل باغ آشنايي/  ز دو ديده خون فشانم ز غمت شب جدايي

  كه ميان سنبلستان شود آيه خطايي/ ارم به نظر چنان ؟؟؟ ها و چشم يمژه
  ام ز گلها همه بوي بيوفاييكه شنيده/ سر برگ گل ندارم ز چه رو روم به گلشن 
  كه كشند عاشقي را كه تو عاشقم چرايي/ به كدام مذهب استي، به كدام قبلت استي 

  ردي كه درون خانه آييكه تو در برون چه ك/ به طواف كعبه رفتم به حرم رهم ندادند 
  چو به صومعه رسيدم همه زاهد ريايي/ به قمارخانه رفتم همه پاكباز ديدم 

  كه ؟؟؟ كه تو هم از آن مايي/ زدم من كه ندا ز در درآيد در دير مي
  

  ؟؟؟: شعر - ) شش(تصنيف 
  ا كنيكه اگر همين همه درد من به يكي نظاره دو/ نظري براي خدا كني  چه شود به چهرة زرد من

  ؟؟؟ 
  ؟؟؟ 



 ۴۹ ةصفح

 

  
؟؟؟: شعر - ) هفت(تصنيف 

  كاي رند خراباتي ديوانة ما/  ميخانة ما زآمد سحر اين ندا 
  زان پيش كه پر كنند پيمانة ما/ برخير كه پر كنيم پيمانه ز مي 

  ن تو حيله و دستان راكبنياد م/ گر مي نخوري طعنه مزن مستان را 
  ه مي غالم است آن راكني كار كصد / ني مي مي نخوري كتو فخر بدان 

  ؟؟؟
  ؟؟؟: شعر - ) سيزده و چهارده(تصنيف 

  چون سبزه اميد بردميدن بودي/ يا از پس صدهزار سال از دل خاك | يا اين ره دور را رسيدن بودي / اي كاش كه جاي آرميدن بودي 
  از عمر ندانم كه چه باقي مانده است/ وشين قدحي بيش نماند از بادة د| از صحبت خلق بيوفايي مانده است / از من رمقي به سعي ساقي مانده است 

  دل خون شود و تو در ميانش باشي/ آزردن تو ترسم كه از دلزان مي| معشوقة پيدا و نهانش باشي /  نازار دلي را كه تو جانش باشي
  عالم همه زين سبب به خونم تشنه/ مخمور تو ام من تشنة آن دو چشم | هر لحظه كه بينمت فزونم تشنه / داني كه به ديدار تو چونم تشنه 



 ۵۰ ةصفح

 

  خزان •
  

  محمدعلي جاهد: شعر - ) كي(تصنيف 
  من ين جشن گلهايبب يخسته از رنج د يه اك/  هزاردستان به چمن دوباره آمد به سخن

  بزن ينار گل و الله دو جامك/  فروش يف مكجان بنه در  نهين دل ز نقدكب
  كجز لب بانم كنم ،كنم يمده دست با دست ب/  ش منت آسمان به دوشكم ،بنوش و چشم از مهر و مه بپوش

  درد دل دلدادگان بود شور نشور يدوا/  شگان دهد نفخه صوريپردار ستمك يجزا
  وان اثرين حينماند آخر ز/ و تر  كسر خشكيبسوزد از شر بشر 

  ياز تن يرهنيپ ينكبرون /  ينكه بهر دل دل شكن ين جهان بديارزد اين
  جانم يار بازكاخر شك ،دانم ين بلندپروازياز ا/  جانا ينازيعبث به خود م ،با ما ين طنازيان كم

  مان تويما و عهد و پ ،يچارگيبنما چاره ب/  دست من و دامان تو ،يه آوارگيتو مشو ما|  ن دوران نماند به جاياكنگران /  جا دل دو كيهمه شب سر بردن به 
  ستيار نيه هشكن معريس در اك ،ده را آب گرفتكين ميجاهد ا/  ستيتو مده الله دگر خار چ ،ستين بار نيشه گر حاصلش اير
 

  : ...شعر -) 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
 

  : ...شعر -) 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
  ما مستيز با، در فصل بهار  مطبوع و تميز، اي يار عزيز

  ببين چشم تر من  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

 
  : ...شعر -) چهار(پر خستهتصنيف 

  ازار نكويان دگرشده كاسد همه ب/  به تو مشغول بود خاطر ارباب نظر
  مگر ماه نكوروياني تو/  روياني  مگر شاه پري تو

  آه از اين جلوه رويت/ آه از اين طره مويت 

  پر از تير عدويتشدم خستهمن آواره /  زدم عمري دركعبه كويتمن بيچاره 
  آه از آن چشم سياهت/  آه از آن برق نگاهت

  
  : ...شعر -) پنج(تصنيف 

  يردكقان آشنا نياز رف يادي/  يردكانه يآش كسبب چرا تر يب/  رديكنه راكبوتر از آشيان كاي 
  يردكخانه  كار ناالن و تري كتر/  يديگران پريد يناگهان چرا سو/  يدياز آن چه د يديه با عاشقان درآن چمكان كن ميز

  يهمانا دچار ياركبه صد زخم  ياركف بازار شكدر /  ياريبه  يوفا نبود يب/  يبد گمان گشتم تر تو بار
  بر من ينيهمسر من نش/  يز وفا گردكبود جانا  يك|  ن پر منيدلبر من نگار/  ونينم شك ياز فراقت من م

  
  الشعراي بهاركمل: شعر - ) شش(تصنيف 

  روان شد ،چشمه خون، چو ابر بهمن ز چشم من/  طرف عيان شد دو از، لشكر خزان طاليه/  باد خزان وزان شد، چهره گل نهان شد
  مشعله در جهان زد، آشيان سوخته بود/  ها مرغ سحر در غم آشيان زد ناله

  كه داده فتواي فناي ما را/  ز جور صياد واي، فغان و فرياد واي|  لقا را كه بسته رخ شاهد مه/  دست استاد داد ز، خدا خدا داد داد
  رويم ازاين ورطه جانسپاري، بيا مه من/  خسته شد دگر ديده ز بيداري | اريوه چه كنم از غم بيقر/  وز اسير خود خبر نداري، سوي بيدالن نظر نداري

  
  : ...شعر -) هفت( مهتاب كاش: تصنيف

  دوست ين اكا از آن ما يهمه در  دوست ين اكا يه دل درك يبه من گفت
  دوست ين اكا به خون پروا يش دركم  ا شد و دادم به دستتيدلم در

  ماه از آب يربود يبا جام تو  م در خوابيبود يانار چشمهك

  مهتاب كمن اش يلوفر شديتو ن  م از آن جام گوارايديچو نوش
  امشب هخواب ها دروهكپلنگ   امشب هشه پر از مهتابيتن ب
  تابه امشب يدل من در تنم ب  سامون گرفته يدل هر شوقيبه 

  
  شوريده شيرازي: شعر -) هشت(تصنيف 
  سي چشم نرگست مستانه مستانهكند بسي حال هركترسم پريشان   ههر دم زنم شان ، زلفت،ه بر زلفتكخواهم 

  ديوانه ديوانه، چشم نرگست، مثل من كسي، مجنون كند بسيترسم كه   هردم كشم وسمه، رويت، خواهم بر ابرويت
  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، كسي حال هر، 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



 ۵۱ ةصفح

 

  ميهن اي ميهن •
  

  ؟؟؟: شعر - ) يك(ميهن اي ميهن : تصنيف
  پودم؛ بود لبريز از عشقت وجودمتنيده ياد تو در تار و 

  ردي از نابودي و با مهر پروردي؛ فداي نام تو، بود و نبودمكتو بودم 
  ه بودم با تو بودمكبه هر مجلس به هر زندان؛ به هر شادي به هر ماتم، به هر حالت 

  اگر مستم اگر هشيار؛ اگر خوابم اگر بيدار، به سوي تو بود روي سجودم
  

  ؟؟؟: شعر -) دو(اشك مهتاب : تصنيف
  دوست ين اكا از آن ما يهمه در/  دوست ين اكا يه دل درك يبه من گفت

  دوست ين اكا به خون پروا يش دركم/  ا شد و دادم به دستتيدلم در
  ماه از آب يربود يتو با جام/  م در خوابيبود يانار چشمهك

  مهتاب كمن اش يلوفر شديتو ن/  م از آن جام گوارايديچو نوش
  امشب هخواب ها دروهكپلنگ /  امشب هشه پر از مهتابيبتن 
  تابه امشب يدل من در تنم ب/ سامون گرفته  يدل هر شوقيبه 

  
  ؟؟؟: شعر -) سه(پر خسته: تصنيف

  شده كاسد همه بازار نكويان دگر/  به تو مشغول بود خاطر ارباب نظر
  مگر ماه نكوروياني تو/  روياني  مگر شاه پري تو

  آه از اين جلوه رويت/ ين طره مويت آه از ا
  پر از تير عدويتشدم خستهمن آواره /  زدم عمري دركعبه كويتمن بيچاره 

  آه از آن چشم سياهت/  آه از آن برق نگاهت
  

  ؟؟؟: شعر - ) چهار(تصنيف 
  نازنين ما را خبر كن/ 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

  ببين چشم تر من/  آخر گذشت آب از سر من
  از غيرت آتش در چمن زد/  گل چاك غم بر پيرهن زد

  بهر وطندستانسرا /  من شد در چمن بلبل چو
  خويشتن زد آخر به پاي/  اش را تيشه، ديدي كه ظالم

  
  حافظ: شعر -) پنج(تصنيف 

  عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد/ در ازل پرتو حسنت ز تجلي دم زد 
  دست در حلقة آن زلف خم اندر خم زد/ جان علوي هوس چاه زنخدان تو داشت 

  برق غيرت بدرخشيد و جهان بر هم زد/ ن شعله چراغ افروزد خواست كز آعقل مي
  

  اكبر شيداعلي: شعر -) شش(بت چين : تصنيف
  س گشته يقين اي صنمكبر همه / تا به تو دادم دل و دين اي صنم | جبين اي صنم رخ و زهرهالله/ اي مه من اي بت چين اي صنم 

  ديگر وز تو صبوري نتوانم/ من ز تو دوري نتوانم ديگر 
  س شنيدكه همه كهمچو بگفتم / تير غمت چون به دل من رسيد | ه رخت را بديد كرفته ز خود تا / ه تو را ديده ز خود دل بريد كهر 

  وز تو صبوري نتوانم ديگر/ من ز تو دوري نتوانم ديگر 
  

  محمدعلي جاهد: شعر - ) هفت(تصنيف 
  من ين جشن گلهايبب ياز رنج دخسته  يه اك/  هزاردستان به چمن دوباره آمد به سخن

  بزن ينار گل و الله دو جامك/  فروش يف مكجان بنه در  ينهن دل ز نقدكب
  كجز لب بانم كنم، كنم يمده دست با دست ب/  ش منت آسمان به دوشكم، بنوش و چشم از مهر و مه بپوش

  درد دل دلدادگان بود شور نشور يدوا/  شگان دهد نفخه صوريپردار ستمك يجزا
  وان اثرين حينماند آخر ز/ و تر  كسر خشيكبسوزد از شر بشر 

  ياز تن يرهنيپ ينكبرون /  ينكه بهر دل دل شكن ين جهان بديارزد اين
  جانم يار بازكاخر شك، دانم ين بلندپروازياز ا/  جانا ينازيعبث به خود م، با ما ين طنازين اكم

  مان تويما و عهد و پ، يچارگيبنما چاره ب/  دست من و دامان تو، يه آوارگيتو مشو ما|  وران نماند به جان دياكنگران /  جا دل دو يكهمه شب سر بردن به 
  ستيار نيه هشكن معريس در اك، ده را آب گرفتيكن ميجاهد ا/  ستيتو مده الله دگر خار چ، ستين بار نيشه گر حاصلش اير
  

  : ...شعر -) هشت(تصنيف 
  جانم -سواري  به ني -  ماه من -  عنان نازت/ جانم  - روزگاري  كه - ماه من - به ياد داري



 ۵۲ ةصفح

 

  جانم -تو كي گذاري  - ماه من -قدم به چشمم /  شاه من -به عجز گفتم  -  ماه من - به كف گرفتم
  

  الشعراي بهارملك: شعر -) نه(تصنيف 
  روان شد ،چشمه خون، و ابر بهمن ز چشم منچ/  طرف عيان شد دو از، لشكر خزان طاليه/  باد خزان وزان شد، چهره گل نهان شد

  مشعله در جهان زد، آشيان سوخته بود/  ها مرغ سحر در غم آشيان زد ناله
  كه داده فتواي فناي ما را/ ز جور صياد واي ، فغان و فرياد واي|  لقا را كه بسته رخ شاهد مه/  دست استاد داد ز، خدا خدا داد داد

  رويم ازاين ورطه جانسپاري، بيا مه من/  خسته شد دگر ديده ز بيداري|  وه چه كنم از غم بيقراري/  ير خود خبر نداريوز اس، سوي بيدالن نظر نداري
  

  ؟؟؟: شعر -) ده(تصنيف 
  چون سبزه اميد بردميدن بودي/ يا از پس صدهزار سال از دل خاك | يا اين ره دور را رسيدن بودي / اي كاش كه جاي آرميدن بودي 

  از عمر ندانم كه چه باقي مانده است/ از بادة دوشين قدحي بيش نماند | از صحبت خلف بيوفايي مانده است / مقي به سعي ساقي مانده است از من ر
  

  )تاج قزوينيزرين(العين منسوب به طاهره قره: شعر -) يازده(تصنيف 
  ه نكته مو به موشرح دهم غم تو را نكته ب/  رو به رو چهره به چهره نظر افتدم تو بهتا 

  خانه به خانه در به در كوچه به كوچه كو به كو/ ام از پي ديدن رخت همچو صبا فتاده
  رشته به رشته نخ به نخ تار به تار و پو به پو/ مهر تو را دل حزين بافته با قماش جان 

  به جودجله به دجله يم به يم چشمه به چشمه جو / ام رود از فراق تو خون دل از دو ديدهمي
  نواي را تازه به تازه گو به گومطرب خوش/ ساقي باقي از وفا باده بده سبو سبو 

  
  بهاريه •
  

  حافظ: شعر - ) سه و چهار(آواز 
  از اين باد ار مدد خواهي چراغ دل برافروزي  آيد نسيم باد نوروزيز كوي يار مي

  د سوداي زراندوزيها دا كه قارون را غلط  اي داري خدا را صرف عشرت كن چو گل گر خرده
  كه زد بر چرخ فيروزه صفير تخت فيروزي  ز جام گل دگر بلبل چنان مست مي لعل است

  به گلزار آي كز بلبل غزل گفتن بياموزي  به صحرا رو كه از دامن غبار غم بيفشاني
  مجال عيش فرصت دان به فيروزي و بهروزي  چو امكان خلود اي دل در اين فيروزه ايوان نيست

  كاله سروري آن است كز اين ترك بردوزي  بخشي چيست ترك كام خود كردن طريق كام
  كه بيش از پنج روزي نيست حكم مير نوروزي  گويم چو گل از غنچه بيرون آي سخن در پرده مي

  مگر او نيز همچون من غمي دارد شبانروزي  ندانم نوحه قمري به طرف جويباران چيست
  خدايا هيچ عاقل را مبادا بخت بد روزي  د عيبشكن اي دارم چو جان صافي و صوفي مي مي

  كه حكم آسمان اين است اگر سازي و گر سوزي  جدا شد يار شيرينت كنون تنها نشين اي شمع
  
  }اديب پيشاوري: شعر -) هفت(آواز و تصنيف {

  اگر امان دهد امشب فراق تا سحرم  سحر ببوي نسيمت به مژده جان سپرم
  قياس كن كه منت از شمار خاك درم  بگذار چو بگذري، قدمي بر دو چشم من

  من از خيال لب جانفزات، زنده ترم  بكشت غمزه ي خون ريز تو مرا صد بار
  نگرمبه هر كجا كه روم آن جمال مي  گرفت عرصه عالم، جمال طلعت دوست

  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  ان بخواهي كرداگر تو دعوي معجز عي
  به پيش روي تو، پروانه وار جان سپرم  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  به دان صفت كه به موج اندرون رود كشتي

  



 ۵۳ ةصفح

 

  گوقصه ساز •
  

  حافظ: شعر -) و چهار دو(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/ كشد ز رخ در نميمعشوق چون نقاب 
  ها كنندتا آن زمان كه پرده برافتد چه/ رود حالي درون پرده بسي فتنه مي

  ترسم برادران غيورش قبا كنند/ پيراهني كه آيد از او بوي يوسفم 
  صاحبدالن حكايت دل خوش ادا كنند/ گر سنگ از اين حديث بنالد عجب مدار 

  اوقات خود ز بهر تو صرف دعا كنند/ ي ميكده تا زمرة حضور بگذر به كو
  

  جواد آذر: شعر -) شش( گوساز قصه: تصنيف
  ها پيمانه در ردهك خوني از ناي سبو، مجاي  او، مست چشم دور تا
 ها افسانه پرده درگو، سوز دل من مو به مو،  شنو ز ساز قصهب

 ريزد رخ بر تكاش ينخون ناله، زين شايد خيزد، دل زك درد ناله بشنو
 نيايد بري پ از ظفر را، ماي صبور سازم، چه/  نيايد دري پ از سحر را غم شام اينكي  را، خدا
  فراتر نه دين و فرك ازي گام نشين، رهي ا برخيز مويه،كي  تا ناله،كي  تا

  انخودفروش از دور به پرستان، يم با بنشين/  جوشان و خاموشي م چو مستان، خيل با برخيز
  گانيزند از مگري، ستانمراد دل/  يستانگاني، مراد دلزند از مگر
  روزگاران دري ا افسانه جم، جام از نهد بستيزد چو افسون، به گردون هك
 ياران بزم دري م جام چون بنه، سر ازي امگكخود بيا
 يامكخود من از برگيرد تا ،يجامي م زان ،يساق ده در
 

  حافظ: شعر -) ده و يازده(آواز 
  توان گرفتآري به اتفاق جهان مي  سنت به اتفاق مالحت جهان گرفتح

  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

  دوران چو نقطه عاقبتم در ميان گرفت  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  زين آتش نهفته كه در سينه من است
  از غم سبك برآمد و رطل گران گرفت  مي خور كه هركه آخر كار جهان بديد

  آن گرفت كآتش ز عكس عارض ساقي در  آنروز چون به ساغر مي خرمنم بسوخت
  كآنكس كه پخته شد مي چون ارغوان گرفت  اندبر برگ گل به خون شقايق نوشته
  حاسد چگونه نكته تواند بر آن گرفت  چكدحافظ چو آب لطف ز نظم تو مي

  
  حافظ: شعر -) دوازده( شيداي گيتي :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
  طبيبان از درد نهفتن نتوان  گفتيم يار با پنهان درد ما

  اديبان پند شنيديمي گر  گيتي شيداي نگشتي حافظ
 
  
  



 ۵۴ ةصفح

 

  ۱چاووش  •
  

  عطار نيشابوري: شعر -) ت و نهپنج و هف(آواز 
  خبراز تو جهان پر است جهان از تو بي  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
  خبرنام تو بر زبان و زبان از تو بي  نقش تو در خيال و خيال از تو بي نصيب

  خبروانگه همه به نام و نشان از تو بي  به نام و نشان است خلق را از تو خبر
  خبردر وادي يقين و گمان از تو بي  جويندگان گوهر درياي كنه تو

  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

  
  : ...شعر -) ده و يازده( و آواز تصنيف

  اي تو هميشه در ميان! دوند، هانسوي تو مي  نامدگان و رفتگان، از دو كرانة زمان
  دهد امانآمدمت كه بنگرم، گريه نمي  پيش تو جامه درنهم، بهر ؟؟؟ كه بردرم

  انكشد مرا، وقت سحر ببوستبوي تو مي  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
  دهد نشانآينة ضمير من، جز تو نمي  نگرم در اين چمنهرچه به غير خويشتن، مي

  



 ۵۵ ةصفح

 

  كنسرت پاريس •
  

  حافظ: شعر -) دو(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
 نم به خواب رودكايت كوگر به روز ش  يند به بيداركشب شراب خرابم 

 رود ه در اين راه با شتابكبيفتد آن   دل يطريق عشق پرآشوب و فتنه است ا
 ز سايه اين در به آفتاب رود يسك  در جانان به سلطنت مفروش يگداي

 م نشود گر صد انتخاب رودكبياض   شد يسياه چون ط يسواد نامه مو
 اله داريش اندر سر شراب رودك  حباب را چو فتد باد نخوت اندر سر

 حجاب رود يه در اين راه بك يسكخوشا   حافظ از ميان برخيز يحجاب راه توي
  
  حافظ: شعر - ) چهار و پنج(نيف و آواز تص

  كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها  اال يا ايهاالساقي أدر كأساً و ناولها
  ز تاب جعد مشكينش چه خون افتاد در دلها  اي كآخر صبا زان طره بگشايدببوي نافه

  منزلها خبر نبود ز راه و رسمكه 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  همه كارم ز خودكامي به بدنامي كشيد آخر

  
  موالنا: شعر - ) شش(تصنيف 

  عاقبتي ردك رانهيو را دو هر  عاقبتي ردك خانه جان و دل در
  عاقبتي ردكن تاي نگشت وا  يزن لمعا نيا در اتشي كمدآ
  عاقبتي ردك رانهيو نيا قصد  شده رانيوي عالم عشقت زي ا
  عاقبتي ردك مردانهي مرد  ي دل مجنون و از مجنون بترا

  عاقبتي ردك وانهيد را عقل  حرم دري برد شيخويب را عشق
  عاقبتي ردك پروانه را شمع  گرچاره عقل بود عالم شمع
  عاقبتي ردك افسانه نآ ادي  دال مردكيم مشغول را تو من

  
  حافظ: شعر -) هفت(آواز 

 ر ز منقاركمبادا خاليت ش  اال اي طوطي گوياي اسرار
 ه خوش نقشي نمودي از خط يارك  سرت سبز و دلت خوش باد جاويد
 خدا را زين معما پرده بردار  سخن سربسته گفتي با حريفان
 يم اي بخت بيدارا ه خواب آلودهك  به روي ما زن از ساغر گالبي

 رقصند با هم مست و هشيار ه ميك  ه زد در پرده مطربكچه ره بود اين 
 حريفان را نه سر ماند نه دستار  ندكاف ه ساقي در ميكاز آن افيون 

 اركبه زور و زر ميسر نيست اين   بخشند آبي ندر را نميكس
 و معني بسيار كبه لفظ اند  بيا و حال اهل درد بشنو

 خداوندا دل و دينم نگه دار  هاست ين و دلبت چيني عدوي د
 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  ردكخداوندي به جاي بندگان 
  

  حافظ: شعر -) هشت(آواز 
 ماه من شو گفتا اگر برآيده كگفتم   گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآيد
 متر آيدكار كگفتا ز خوبرويان اين   گفتم ز مهرورزان رسم وفا بياموز

 ه شب رو است او از راه ديگر آيدكگفتا   ه بر خيالت راه نظر ببندمكگفتم 
 گفتا اگر بداني هم اوت رهبر آيد  ردكه بوي زلفت گمراه عالمم كگفتم 

 وي دلبر آيدكز كنسيمي  كا خنگفت  ز باد صبح خيزدكگفتم خوشا هوايي 
 و بنده پرور آيدكن كگفتا تو بندگي   شتكه نوش لعلت ما را به آرزو كگفتم 

 س تا وقت آن درآيدكگفتا مگوي با   ي عزم صلح داردكگفتم دل رحيمت 
 اين غصه هم سر آيدكگفتا خموش حافظ   ه چون سر آمدكگفتم زمان عشرت ديدي 



 ۵۶ ةصفح

 

  وصل نسيم  . أ
  

  سيمين بهبهاني :شعر -  )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 :شعر - )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   به خواب خوش نرود چشم بخت من همه عمر
  من استار كبه 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 
  ه غمگسار من استكاويم  ةهنوز بند  ست از جفاي او بر دلا اگر هزار غم

  ه نه يار من است بار من استكه هر كبرو   گنجدنميدرون خلوت ما غير در
  اميدوار من است ينكه مسكدلت نسوخت   ستمگرا دل سعدي بسوخت در طلبت

  ند چون مراد يار من استكتفاوتي ن  مرادي منگر مراد تو اين است بي و
  

  موالنا :شعر - )سه( تصنيف
  دلم جا هر به رفت بتلط در  دلم سودا خانه 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

  دلم تماشا و عيش آن پي در  دردمي شب چادر و شد روز
  دلم با سيك است گفته چه دوش  شد چه را دلم امروزك آه
  دلم تا تو دل از است ره چه آه  است هاتهكن من دل در تو دل از

  
  موالنا :شعر -  )چهار( تصنيف

  جاك از شقع 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

  گهاننا بالي است عشق ،بدگمان بسوزد خوان تا آسمان، از است آمده عشق
  

  رهي معيري :شعر - )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 زجهان من ايبريده زمن تو تا  بود آشنا صحبت زندگي دور حاصل
  امرميدهآ خاطر از راحت رفت و رفتي  دل قرار جا به بود بديمن  رناك 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 :شعر -  )شش( تصنيف
  نشاندي ستركخا به سرانجامم  شانديك بالتدن 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 :شعر -  )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 رنجت 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 :شعر -  )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
  ردك خواهد چه جامافسرده من با شراب  را سوخته گياه حاصل چه ابر فيض ز



 ۵۷ ةصفح

 

  يباكناش  . ب
  

  موالنا: شعر - ) كي( تصنيف
  ند جيحونكدلم را دوزخي سازد دو چشمم را   ند مجنونكسان ه اين سودا مرا زينكچه دانستم 
  ام براندازد ميان قلزم پرخونشتيكچو   ه سيالبي مرا ناگاه بربايدكچه دانستم 

  ه هر تخته فرو ريزد ز گردشهاي گوناگونك  افدكته بشه تخته تخكشتي كزند موجي بر آن 
  آب چون هامونپايان شود بيچونان درياي بي  نهنگي هم برآرد سر خورد آن آب دريا را

  چونه چون غرق است در بيكچه دانم من دگر چون شد،   چو اين تبديلها آمد نه هامون ماند و نه دريا
  

  سعدي: شعر -) دو(آواز 
  ن دل ديوانه ما راكبه وصل خود دوايي   قي و صبرم در غمت ياراز حد بگذشت مشتا

  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 هببايد چار  چو بنمودي و بربودي ثبات از عقل و صبر از دل
  آيد از دلم آهي بسوزد هفت دريا رابر  ه گر روزيكچنان مشتاقم اي دلبر به ديدارت 

  نه بي شما قدري نباشد دين و دنيا راوگر  مراد ما وصال توست از دنيا و از عقبي
  سي احوال فردا راكداند ه در عالم نميك  زمان امروز خوش باشيم در خلوت كبيا تا ي

  ذوق حلوا را ولي بيمار استسقا چه داند  دشمنان سعدي رغم به سخن شيرين همي گويد
  

  حافظ: شعر -) سه(تصنيف 
  سلطان جهانم به چنين روز غالم است  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  رنديم و نظرباز ميخواره و سرگشته و

  ه مرا ننگ ز نام استكوز نام چه پرسي   ه مرا نام ز ننگ استكاز ننگ چه گويي 
  نج خرابات مقام استكهمواره مرا   تا گنج غمت در دل ويرانه مقيم است
  ايام گل و ياسمن و عيد صيام استك  حافظ منشين بي مي و معشوق زماني

  
  فريدون مشيري :شعر -) 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

  ستو ات هستي از شيريني كه شور تو  سوزي گرم سينه زهر زهري تو
  ستو استي از تم، تو غم از تو، نشاط از  را شراب جام خورشيدي كه جان

  وره غم آزموديكدرون   به آساني مرا از من ربودي
  نگاهم را به زيبايي گشودي  ام سوختدلت آخر به سرگرداني

  ستا جادوو كه نيرنگ است و افسون است   بر گير 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 
  مي نوازد را دلم شيرين غمي  از آن شادم كه در هنگامه مرگ

  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: شعر - ) 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  حاصل عمر صرف شد در طلب وصال تو

  رود از تو هنوز غافلماين همه ياد مي  جا رسد در طلب وصال توكمن  رتكف
  

  موالنا :شعر - ) 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 ناظريكهر جا 
  نمكبوتر پر زنان آهنگ بامت ميكگه چون   زنمچو باز آشنا بر دست تو پر ميگه هم

  نمكور حاضري پس من چرا در سينه دامت مي  زنيگر غايبي هر دم چرا آسيب بر دل مي
  نمكزان روزن دزديده من چون مه پيامت مي  از دلم اندر دل تو روزني است كدوري به تن لي

  نمكدامت ميكز اين جمله صور، اين دم كبنگر   گرشو و نظاره اي چاره در من چاره گر، حيران
  



 ۵۸ ةصفح

 

  دوست شوق  . ت
  

  محمدجواد ضرابيان: شعر -) يك(دلشده  :تصنيف
  پناهاناي پناه بي

  از من دلشده روي مگردان
  بر دل سوخته آتش ميفشان

  اي فروغ شام تارم
  نارمكمي گريزي چرا از 

  در خزانم بيا اي بهار

  ستيكعهد و پيمان بستي و ش
  نارم رفتي و گسستيكاز 

  از چه يارا اي نگارا
  رد چشم مستتكمجنونم 

  اين دل پريشان را دادم به دستت
  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 

  مانده است جز نيمه جاني براي من ن
  قرارمآه چه بي

  خبر نداري اميد جان ز حال زارم
  از چه يارا اي دل آرا

  
  سعدي: شعر -) دو(شوق دوست  :ساز و آواز سه گاه

  مراد خويش دگر باره من نخواهم خواست  اگر مراد تو اي دوست نامرادي ماست
  دتي كه مراستپذير نباشد ارا خلل  عنايتي كه تو را بود اگر مبدل شد

  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
  دو دهند گداستگدا اگر همه عالم ب  جمال در نظر و شوق همچنان باقيست
  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: شعر - ) سه(ش كبخت سر :تصنيف

  كارم به كام است الحمدهللا  دلخواه عيشم مدام است از لعل
  گه جام زر كش گه لعل دلخواه  اي بخت سركش تنگش به بركش

  پيران جاهل شيخان گمراه  ما را به رندي افسانه كردند
  چشمي و صد نم جاني و صد آه  جانا چه گويم شرح فراقت

  درس شبانه ورد سحرگاه  شوق لبت برد از ياد حافظ
  از قامتت سرو از عارضت ماه  ستا كافرمبيناد اين غم كه ديده
  گردن نهاديم الحكم هللا  گر تيغ بارد بر كوي آن ماه

  
  سعدي -) پنج و شش(شوق دوست  :چارمضراب مخالف

  گدا اگر همه عالم بدو دهند گداست  جمال در نظر و شوق همچنان باقيست
  نند مالمت نه بر من تنهاستكاگر   مرا به عشق تو انديشه از مالمت نيست

  سعدي -ز مغلوب و فرود شوق دوست آوا
 ه از محبت رويش هزار جامه قباستك  غالم قامت آن لعبت قبا پوشم

  ه اميد رحمت فرداستكاز آن خوش است   بال و زحمت امروز بر دل درويش
  

  محمدجواد ضرابيان: شعر –) هفت(مست نگاه  :تصنيف مخالف
  با من بي نوا بيش از اينم جفا دگر مكن يارم/  ارمبرده قرار از دل عاشق ز، برق چشمان تو، لب خندان تو
  دل ميربايي، 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 دلآواي از من و ، اي بر دلآتش زده
  صنما سرگشته راه تو، همه دم افتاده به چاه تو /  چشم سياه توزان ، مستم زنگاه تو

  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

  
  رهي معيري: شعر -) شته(درياي دل  :ساز و آواز مثنوي مخالف

  آتشي در سينه دارم جاي دل/  نالم از سوداي دل همچو ني مي
  سوختم از داغ ناپيداي دل/  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

  نامور شد هر كه شد رسواي دل/  ايم آوازه ما ز رسوايي بلند
  گنج عاشق گوهر يكتاي دل/  گنج مومن خرمن سيم و زر است

 هاي دل خندم از اميدواري/  در ميان اشك نوميدي رهي

  
  محمدجواد ضرابيان: شعر - ) نه(بت عاشقان  :تصنيف

  شمع هر انجمن ،اي گل هر چمن ،نازنين اي سمن
  دلبر نامهربان ،بانمه شيرين ز ،اي بت عاشقان

  بيش از اين آتش بر دل زارم نزن/  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
  من اسيرم در آن حلقه گيسوي تو/  وكشته مرا روي تو وان خم ابروي ت

  بهر صد تير غمت سينه سپر كردم/  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



 ۵۹ ةصفح

 

  
  نقش خيال  . ث
  

  سعدي: شاعر - ) دو(نقش خيال  :ساز و آواز
  تا چه شود به عاقبت در طلب تو جان من  شود نقش تو از خيال من ه جدا نميكوه 

  ه به هجر مي دهد عشق تو گوشمال منكبس   ناله زير و زار من زارترست هر زمان
  دست نماي خلق شد قامت چون هالل من  نور ستارگان ستد روي چو آفتاب تو

  من مي رسد و نمي رسد نوبت اتصال  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 نمي كچون   نكديده زبان حال من بر تو گشاد رحم 
  فقر من و غناي تو جور تو احتمال من  ه بگذردكبر گذري و ننگري بازنگر 

  ند آينه جمال منكه مي ه آه تو تيرك  چرخ شنيد ناله ام گفت منال سعديا
  

  مولوي: شعر - ) سه(ن كتصنيف توبه ش
  از اين تنگين قفس جانا پريدي وزين زندان طراران رهيدي

  ردي در آيينه بديدي آنچ ديديكز روي آينه گل دور 
  شنيدي زير و باال بر آن باال ببين آنچ شنيديخبرها مي

  يديشكچو آب و گل به آب و گل سپردي قماش روح بر گردون 

  رسيديهاي جسماني بجستي به گردشهاي روحاني ز گردش
  خواهي و بستان چو ما را بر همه عالم گزيدين هرچه ميكگزين 
  شيديكباره شه ساقي رسيدي مرا در حلقه مستان  دگر
  يها را بردريدستي تو به ها را به جامي پردهكباره ش دگر

  
  مولوي: شعر -) چهار(تصنيف دواي دل 

  ه باشد سقايشكچو تشنه تو باشد   سوزد چه باشد دوايشز تو كدلي 
  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 راحت ز سايه همايشچه سود و   مها از سر او چو تو سايه بردي
  بگيرد ماللي ز جان و ز جايش  دم نبيند جمال و جاللت كچو ي

  چمن بي زباني بگويد ثنايش  جهان از بهارش چو فردوس گردد
  ه بخشد رخ جان فزايشكفزايش   ف بحر خويشكه بخشد كجواهر 

  ز نور تو باشد بقا و فنايش  جهان سايه توست روش از تو دارد
  از اين طاس غربت بيا درربايش  ز دستتمنم مهره تو فتاده 

  ه تا راز گويد لب دلگشايشك  بگيرم ادب را ببندم دو لب را

  
  مولوي: شعر -) شش(تصنيف سواران 

  نيست شوم نيست شوم تا بر جانان برسم  تيز دوم تيز دوم تا به سواران برسم
  ن برسمخانه بسوزم بروم تا به بيابا  امام پاره آتش شدهام 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 آمدهك در دل  فر است وفناكو هوا گوهر  كعالم اين خا

  ه به ميزان برسمكه زر تا كشد 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 

  ه به درمان برسمكمن همگي درد شوم تا   هيچ طبيبي ندهد بي مرضي حب و دوا
  

  سعدي: شعر -) فته(گناه عشق  :آواز
  بگوي اگر گنهي رفت و گر خطايي هست  ه مرا با تو ماجرايي هستكبيا بيا 

  ه مظلمه خلق را جزايي هستكن كم  ه چنين بي حساب دل ببري؟كروا بود 
  وي ما گدايي هستكه در كنند كنظر   توانگران را عيبي نباشد ار وقتي

  نيدند كه آشنايي هستكه دوستان نش  ام دشمن و بيگانه رفت چندين روزكبه 
  ه بيرون از اين دوايي هستكسي نگفت ك  كسي نماند كه بر درد من نبخشايد

  



 ۶۰ ةصفح

 

  هابا ستاره  . ج
  

  ؟؟؟: شعر -) يك(تصنيف غمگسار 
  نه به ا نتظار ياري، نه ز يار ا نتظاري  چه غريب ماندي اي دل نه غمي نه غمگساري

  شيد باريكرا ني نتوان ه دگر بدين گك  وه گويم، بگريزد و بريزدكغم اگر به 
  ه تا نيفتد دگرم به شب گذاريكش كتو ب  ست شتهكه چرا شبت نكشيده خنجر كسحرم 

 ه نداشت برگ و باريكمنم آن درخت پيري   ه دوباره سر برآرمكست پشتم كنه چنان ش
  

  ؟؟؟: شعر -) دو(تصنيف غريبانه 
  دبانه بگرديغري، در اين خانه غريبم  ددر اين خانه بگرديد، بگردي دبگردي

  دپي النه بگرديست، جهان النه او ني  كه جفت دل من بود، يكي مرغ چمن بود
  دهمه خانه بگردي، همين جا همين جا  ستبه من خواه چه خواه بودوست، نسيم نفس 

  چو پروانه بگرديم، پي آن گل خوشبو  همره او جاكست، چه شيرين و چه خوش بو
  

  ؟؟؟: شعر -) سه(تصنيف فرياد غم 
  نكن بيداد كبيداد  ،شدر ماتم اتي ديدهو  نكن فرياد ك، فرياد شسينه امشب از غماي 

  نكن آزاد كآزاد  اين صيد در خون غرقه را،شكدل را از او بيرون ب، اي پنجه بردر سينه را
  نكن آباد كرم، آباد كام را از ويرانه  ن آذرخشكبر دل بيف، خاطرمغمگين اي عشق،

 نكن، دلشاد كدلشاد ، اين عاشق دل خسته را  آخر شبي از در درام خواهي چرا، آآزرده
  

  ؟؟؟: شعر -) چهار(تصنيف سنگدل 
  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 ،زخم دگر بزن بدل
  نيك وعده وفا نمي ،بري عهد ز ياد مي  دهي ه ميكني وعده به هرك عهد هرآنچه مي

  نيك ه خطا نميكنآز، ن بتاكني بكهرچه   ه بخون نشانيمكتا  ،تير غمم زدي بجان
  

  فريدون مشيري: شعر -) پنج(يستي كتصنيف تو 
  برد خوابم شب از هجوم خيالت نمي  تابم تو بي ه من اينگونه بيكيستي كتو 
  بسان قايق سرگشته روي گردابم  توه من از موج هر تبسم كيستي كتو 

  رد با من آن نگاه شيرين آهكچه   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  وتاهكتو آرزوي بلندي و دست من 
 سخن با تو كا همين بگذارند يمر  است زيستن با تو چه آرزوي محالي

  
  ؟؟؟: شعر -) شش(ها تصنيف با ستاره

  ها نم با ستارهك گريه مي  ها نارهكرسد از  ه ميكشب 
  ها بر نياورم دست چاره  واي اگر شبي ز آستين جان

  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

  
  ؟؟؟: شعر -) هفت(تصنيف دشت بيحاصل 

  نسيم دره باطل دلم واي  حاصل دلم واي عقيم دشت بي
  دلم وا دل، دلم وا دل، دلم واي  خراب خسته از پا نشسته

  گريبان غمت را مي زند چنگ  دلم تنگ و دلم تنگ و دلم تنگ
  وبم چون سبويش بر سر سنگكب  نه مردمه چون ديواكو كصبوري 

  از اين دنياي دون دنياي وارون  دلم خون و دلم خون و دلم خون
 به اردوي غم عالم شبيخون  من عشقكن تا زنيم از مك كمك

  
  ؟؟؟: شعر -) هشت(تصنيف افسونگر 

  آفريني 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

  بدين نا مهرباني راندنت چيست/  چنين بامهرباني خواندنت چيست
  يبايي نداردكدل عاشق ش/  دل من تاب تنهايي ندارد

  



 ۶۱ ةصفح

 

  خورشيد آرزو  . ح
  

  ؟؟؟: شعر -) دو(آواز خورشيد آرزو 

  دردمند را ياق دليآهنگ اشت  يه بشنوكمن تا   نهيبگذار سر به س
  مند راكسر در  دهين رميآزار ا  ار عشقكبه  ين نپسنديش از ايه بكد يشا

  جاستكست، غم ا دامكست، عشق ياندوه چ  متينه من تا بگويبگذار سر به س
  ان جداستيتو از آش يست در هواا يعمر  جان ن مرغ خستهيمت ايبگذار تا بگو

  نته جاودانه بنالم به دامكخواهم   امكنمت به يبه اگر كدلتنگم آنچنان 
  تست با منيچ وفا نيه هكن ينازن يا  نار منك يه جاودانه بمانكد يشا

  تو يهوا رم به پرك يبوتركمن چون   يو روشنآرام  يتو آسمان آب
  تو يزم به پايش بريشرم خو كبا اش  نمكن يچ تو را دانه يها شب ستاره يك

  شراب چشمه يبگذار تا بنوشمت ا  نوشخند صبح يبگذار تا ببوسمت ا
  تر بتاب گرم يمن يد آرزويخورش  شتر بخنديام ب تو يها خندهمار يب

  
  عطار: شعر -) سه(تصنيف چين زلف 

  گردان او حلقه يك يكهمچو من شو گرد   افشان او كشبر زلف م يصبا گر بگذر يا
  گردان در خم چوگان او يگاه خود را گو  ين رباكيگاه از چوگان زلفش حلقه مش

  درمان او ينك يدرد او از حد بشد گر م  ل از دست رفتجان او در جان تو گم گشت و د
  افشان او كشرق تا غرب جهان از زلف مش  ينكن كيچ تا مشين زلفش پيدر چ يخوش خوش

  

  فريدون مشيري: شعر -) چهار( آواز عشق پاك

  ام يدار زنده ت شبياكبا او بگو ح  را ين خدايريشب به پاس صحبت د يا
  ام ياريند بشتابد به كد وفا يشا  اقيشتشم از درد اك يبا او بگو چه م

  من كآگه شود ز رنج من و عشق پا  نيه آن ماه نازنكدل چنان بنال  يا
  من كمر بر هالكهر چند بسته مرگ،   رود يه مهر تو از دل نمكبا او بگو 

  ختميابان گريوه و بكز دست غم به ك  آسمان به سوز دل من گواه باش يا
  ختمير كمانند شمع سوختم و اش  از آن نگاهشب دور  ه شب همهكخبر  يدار
  

  حافظ: شعر -) پنج( تصنيف اسرار عشق
  يرد در درِد خودپرستيخبر بم يتا ب  يد اسرار عشق و مستييمگو يبا مدع

  يپرست يت گر بت نماركافران چه كبا   دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم
  يچندان درازدست ياهيند سك كيتا   ست ما راكسلطان من خدا را زلفت ش

  يارگاه هستكناخوانده نقش مقصود از   ديار جهان سرآك يعاشق شو اَرنه روز
  

  عراقي: شعر -) شش( آواز دلشده
  يانش تو باشيه پاك يخوشا راه  يه درمانش تو باشك يخوشا درد
  يه سلطانش تو باشك كيخوشا ُمل  نديه رخسار تو بك يخوشا چشم

  يه جانانش تو باشك يخوشا جان  يه دلدارش تو گردكخوشا آن دل 

  يد دل و جانش تو باشيه امك  يدواريچه خوش باشد دل ام
  يه گلزار و گلستانش تو باشك  را يسكد يگل و گلزار خوش آ

  يمانش تو باشيفر و هم اكه هم ك  را يدليمان بيفر و اكمپرس از 
  

  سياوش كسرايي: شعر -) هفت( تصنيف وطن
  منه كن به من كنظر ف! وطن! وطن

  ام شه با تو بودهيهم؛ ام غنوده يگرير آسمان ديه زك ،وار بيجا غركبه هر 
  ام يشناس يم يكام تو ن يه حال پرسكاگر 

  ها برآمدم ها و غصه من از درون قصه
  ات نارهك يبحر ب يها زدم به رو ه بالكها  چه غمگنانه سال

  يبه جنب و جوش آمد ،يه در خروش آمدك
  تو يها اد باد اوجيه ك ،تو يها به اوج رفت موج

  ام تف خستهكان يم يه خنجركنون اگر ك
  ام ستهكتو، به راه تو ش يبرا ؛ام ا ز پا فتادهيام و  ستادهيه اكاگر 

  است يار ساز با وكشرار و شور  ،است يسپاه عشق در پ
  ن جهانيا ياف آن ز چار سوكن سرود شب شكقلب باز  يها چهيدر
  ام ده را به خون خود سرودهيرود ناشنن سيرسد من ا ينون به گوش مك

  ه منكتو سبز جاودان بمان ! وطن! وطن
  تو يه از فراز باغ با صفاكمهاجرم  يا پرنده



 ۶۲ ةصفح

 

  ام به دوردست مه گرفته پر گشوده
  

  الشعراي بهارملك: شعر - ) هشت( -تصنيف مرغ سحر 
  نك زبر و زير و نكبرش/  ار قفس اين بار، شرر آه ز/  نك تر تازه مرا داغ/  نك سر ناله سحر مرغ
  نك شرر پر/  را تودهك خا اين عرصهي نفس وز/  سرا بشر نوعي آزاد نغمه/  درآ قفس نجك ز بسته پر بلبل
  نك سحر را ماك تاري شام/  طبيعتي ا ،كفلي ا خدا،ي ا/  باد بر داده آشيانم/  صياد جور ظالم، ظلم
  است تار و تنگ دلم چون قفس اين/  است رباژاله چشم ابر/  است بار به گل است، بهار نو

  مچين مرا عمر گل طبيعت دست/  آتشين آهي ا قفس در نكف شعله
  نك مختصر، هجران شرح، دلي ب مرغ/  نك بيشتر، اين از گل تازهي ا نگه عاشق جانب

  
  
  قيژك كولي  . خ
  

  ؟؟؟: شعر -) يك( عاشقانه تصنيف
  زيام عز دهيلف تو تاببر بند سخت ز  زيام عز دهيچيعشق تو پ يدر تارها

  زيام عز سار سرو تو آسوده هيدر سا  كام ز خا دهيياز آفتاب مهر تو رو
  زيام عز جانانه در گذار تو افتاده، چون برگ زرد  ن سرديزم يرو به، چون برگ زرد

  
  سعدي: شعر - ) دو(آواز بوي عشق 

  د خندانيمدهن از ا ،نيدل از انتظار خون  ازمندانيعشق از نفس ن يست بوا چه خوش
  قرار هوشمنداندل عارفان ببردند و   نظري مباح كردند و هزار خم معطر

  ناپسندان يه من از تو برنگردم به جفاك  مدهم به دست دشمن يپسند ياگرم نم
  تو زندان يب ،اتيست و حا تو بند يب ،ه خالصك  زميجا گركمند عشقت بروم كاگر از 
  قيامت است چندين سخن از دهان چندانكه   و بشنو يبگو يسخن ،نيا و بنشيب ينفس

  
؟؟؟: شعر - ) سه( قيژك كوليتصنيف 

  فيرنگ در رنگ و به هر رنگ هزارانش ط
  ارانياد ينغمه در نغمه به هر نغمه به 

  عصر ين تنگيا در است كوك يولك كژيق
  اندوه و فغان باران ةراست در پرد

  

  ند بر چپ و راستكف يه نگاهك يزند بيم
  ياز پا يدرافتاده زمست رفته از دست و

  عصر ين تنگياست در ا كوك يولك كژيق
  وستهيپ يول ،رعد را عربده بگسسته

  

  يادر همهمه، يولك كژيق
  عصر ين تنگيا است در كوك يولك كژيق

  يولكن و راه مگردان كگر ميپرده د
  ندكطوق تو ة زخم يهم مگر همره

  دلي از گريه سبكبار در اين تنگ غروب
  

  حافظ: شعر - ) پنج(لف آواز كمند ز
  تيجنا يجرم و ب يب ينيده بيسرها بر  نجااكچ يدل مپ يمندش اكدر زلف چون 
  تينها ين راه بيابان وين بيزنهار از ا  فزوديه رفتم جز وحشتم نكاز هر طرف 

  تيب هداكوك يا يبرون آ يا از گوشه  اهم گم گشت راه مقصودين شب سيدر ا
  تيز را حمايجانا روا نباشد خونر  يپسند يمچشمت به غمزه ما را خون خورد و 

  تين واليشناسان رفتند از ايول ييگو  سكدهد  ينم يرندان تشنه لب را آب
  ساعتم بگنجان در ساية عنايتيك  جوشد اندرونم يآفتاب خوبان م يا

  قرآن ز بر بخواني در چارده روايت  عشقت رسد به فرياد ار خود به سان حافظ
  

  ؟؟؟: شعر -) شش( تصنيف زاهي عشق
  ايباست خدايست و چه زا ست و چه خوبا چه نغز  ايه ما راست خداكعشق  يعشق زه يزه

  ايداست خدايچه پنهان و چه پنهان و چه پ  دين عشق چو خورشيم از ايم چه گرميچه گرم
  اياراست خدايه جان را و جهان را بك  باده همراه يماه زه يماه زه يزه
  ايه آنجاست خداكبار  يار زهك يزه  عالم ختهيه انگكشور  يشور زه يزه

  ايه برخاست خداكگرد  يگرد زه يزه  خت شهنشاه سوارانيخت فروريفرور
  ايم چه غوغاست خدايم ندانيندان  ميزيه نخكم بدان سان يم فتاديفتاد

  ايدگربار دگربار چه سوداست خدا  دود دگرگون يكي يوكز هر  يوكز هر 
  ايه برپاست خداكر يست چه زنجا چه بند  مييچرار همه بسته يست نه زنجا ينه دام



 ۶۳ ةصفح
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  ۲۹  ...........  سه و پنج  ...................  پيوند مهر) ۳۲(  .....................................................................................  نار جانانكندارد، سر بر  خفته خبر .۴۳

  ۱۱  ...........  سه  ........................  خلوت گزيده) ۱۱(  .........................................................................  ستا خلوت گزيده را به تماشا چه حاجت .۴۴

  ۷  .............  پنج  ..............................  پيام نسيم) ۷(  ...................................................................................  خوش آن ساعت كه ديدار ته وينم .۴۵

  ۲۷  ...........  نه  ...............................  آهنگ وفا) ۳۰(  ...................................................................................  ه مدام از پي نظر نرودكخوشا دلي  .۴۶

  ۲۱  ...........  سه  ........................  پنجگاهراست) ۲۲(  ....................................................................................  در ازل پرتو حسنت ز تجلي دم زد .۴۷

  ۴۳  ...........  چهار  .....................................  دود عود  ......................................................................................  ل سرنگون گشتدر عشق تو عق .۴۸

 ۱۷  ...........  دو و سه و چهار  .......  عشق داند) ۱۸(  .......................................................................................  خبران حيرانند در نظربازي ما بي .۴۹

 ۳  .............  شش  .............................  سر عشق) ۳(  ...........................................................................................  قرارم روز و شب در هوايت بي .۵۰

  ۷  .............  شش  ............................  پيام نسيم) ۷(  ..............................................................................  دل از من برد و روي از من نهان كرد .۵۱

  ۴۴  ...........  دوازده  .....................................  ديلمان  ..............................................................................  ردكدل از من برد و روي از من نهان  .۵۲

  ۳۴  ...........  سه  .........................  از خاموشس) ۳۶(  ............................................................)درد شوق(دل از من برد و روي از من نهان كرد  .۵۳

  ۳۴  ...........  سه  .........................  ساز خاموش) ۳۶(  ......................................  )درمانده(دل ز دستم رفت و جان هم بي دل و جان چون كنم  .۵۴

  ۲  .............  هشت  ......................  آستان جانان) ۲(  .............................................................................................  دال از دست تنهايي به جونم .۵۵

  ۳۱  ...........  نه و يازده  ..........................  فرياد) ۳۴(  ........................................................................................  ندكارها بكه سوز تو كدال بسوز  .۵۶

  ۳۷  ...........  هفت  .........................................  سپيده  ...................................................................................  ه خورشيد از شب سردكدال ديدي  .۵۷

  ۲۱  ...........  شش  .....................  پنجگاهراست) ۲۲(  ..........................................................................................  ن آب و گل راكدم رها كدال ي .۵۸

 ۷  .............  چهار  ............................  پيام نسيم) ۷(  ...................................................................................  ردكدلبر برفت و دلشدگان را خبر ن .۵۹

  ۳۵  ...........  سه و چهار  .................  سرود مهر) ۳۷(  ........................................................  )بازعشق(بينم باز آمد در او جز غم نميدلم تا عشق .۶۰

 ۱  .............  يازده  .....................................  بيداد) ۱(  ...................................................................................  يده شد و غافلم من درويشدلم رم .۶۱

  ۴۰  ...........  و چهار دو  ....  )دولت عشق( ۲گلبانگ   .............................................................................................  ستهكدلي ديرم چو مرغ پا ش .۶۲

  ۱۳  ...........  سه  .........................  چشمه نوش) ۱۳(  ............................................................................................  بودلي ديرم كه بهبودش نمي .۶۳

  ۱۵  ...........  دو  ......................  همايون مثنوي) ۱۶(  .........................................................................................  دلي دارم چه دل محنت سرايي .۶۴

  ۳۵  ...........  پنج  ............................  سرود مهر) ۳۷(  .....................................................  )پرستغم(در وفاي عشق تو مشهور خوبانم چو شمع  .۶۵

  ۳۵  ...........  يك  ............................  سرود مهر) ۳۷(  ........................................................  )عياران(ببرد آرام هشياران دو چشم مست ميگونت  .۶۶

 ۵  .............  چهار  ..................................  دستان) ۵(  ...............................................................................................  دوش دور از رويت اي جان .۶۷

 ۱۲  ...........  پنج  ................................  ياد ايام) ۱۲(  ...............................................................................  آمد و رخساره برافروخته بود دوش مي .۶۸

 ۱۶  ...........  دو  ...............................  گنبد مينا) ۱۷(  ......................................................................  ردكه غم عشق دگربار چه كديدي اي دل  .۶۹

  ۳۶  ...........  پنج  ................  غوغاي عشقبازان) ۳۸(  ................................................  )غوغاي عشقبازان(ذوقي چنان ندارد بي دوست زندگاني  .۷۰

  ۲۷  ...........  ده تا سيزده  ...............  بوي باران) ۳۱(  .................................................................................  نكرو سر بنه به بالين، تنها مرا رها  .۷۱

 ۱۳  ...........  سه و پنج و هفت  ..  چشمه نوش) ۱۳(  .....................................................................  ه نيستكروشن از پرتو رويت نظري نيست  .۷۲

  ۳۳  ...........  هفت  ...........  شودبي تو بسر نمي) ۳۵(  ..........................................................................................  دام استكه ميخانه و مسجد ر .۷۳

  ۵۱  ...........  سه و چهار  ................................  بهاريه  ..................................................................................  آيد نسيم باد نوروزيوي يار ميكز  .۷۴

  ۱۶  ...........  شش  ...........................  گنبد مينا) ۱۷(  .................................................................................  وي يار مي ايد نسيم باد نوروزيكز  .۷۵

  ۲۳  ...........  پنج  .....................  معماي هستي) ۲۴(  .............................................................................  زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نيست .۷۶

  ۳۷  ...........  دو تا چهار، و شش  ...................  سپيده  .......................................................................................  زند به نام شمازمانه قرعة نو مي .۷۷

 ۹  .............  شش  .......................  آسمان عشق) ۹(  ......................................................................................  ن دلكي عشقت مسوكزهي در  .۷۸

  ۲۲  ...........  و پنج چهار  ...............  شب وصل) ۲۳(  ...............................................................................  گفتم حديث آرزومنديسحر با باد مي .۷۹

  ۵۲  ...........  هفت  .........................................  بهاريه  .............................................................................  سحر ببوي نسيمت به مژده جان سپرم .۸۰

  ۴۰  ...........  هفت  ............  )دولت عشق( ۲گلبانگ   ............................................................................................  سحرگه رهروي در سرزميني .۸۱

 ۲  .............  پنج  ..........................  آستان جانان) ۲(  ........................................................................................  سري ديرم كه سامانش نمي بو .۸۲

  ۳۰  ...........  سه تا هشت  ........  تان استزمس) ۳۳(  ...............................................  خواهند پاسخ گفت، سرها در گريبان استسالمت را نمي .۸۳

 ۲  .............  هفت  ........................  آستان جانان) ۲(  .........................................................................  سينه ماالمال درد است اي دريغا مرهمي .۸۴



 ۶۶ ةصفح

 

  ۴۴  ...........  چهار  ...................................  جان جان  .................................................................................  ه امشب مست مستكعزم آن دارم  .۸۵

  ۴۳  ...........  دو  .........................................  دود عود  ...............................................................................  جا پي برد شيوة سوداي عشقكعقل  .۸۶

 ۴  .............  پنج  ..........................................  نوا) ۴(  .......................................................................................  شمكغم زمانه خورم يا فراق يار  .۸۷

  ۲  .............  چهار  ........................  آستان جانان) ۲(  ...........................................................................  كي شعر تر انگيزد خاطر كه حزين باشد .۸۸

  ۳۱  ...........  ده  ......................................  فرياد) ۳۴(  .................................................................................  )چهره به چهره(گر به تو افتدم نظر  .۸۹

  ۲۷  ...........  دوازده  ........................  آهنگ وفا) ۳۰(  .......................................................................  دلاندام سنگينگرم بازآمدي محبوب سيم .۹۰

 ۱۰  ...........  دو  ...............................  دلشدگان) ۱۰(  .................................................................  شد گلچهره مپرس آن نغمه سرا از تو چرا جدا .۹۱

  ۲۵  ...........  ده  ...............  شب، سكوت، كوير) ۲۶(  ...................................................................................  لعل تو داغي نهاد بر دل بريان من .۹۲

  ۲۳  ...........  هشت  .................  معماي هستي) ۲۴(  ............................................................................................  ما ز ياران چشم ياري داشتيم .۹۳

 ۴  .............  چهار  ........................................  نوا) ۴(  ....................................................................................................  ما گدايان خيل سلطانيم .۹۴

  ۱۰  ...........  نه  ................................  دلشدگان) ۱۰(  ........................................................  مان ابروكست خون افشان ز دست آن ا مرا چشمي .۹۵

  ۲۳  ...........  دو  .......................  ستيمعماي ه) ۲۴(  ........................................................................  ني دردمكبيني و هر دم زيادت ميمرا مي .۹۶

 ۳۱  ...........  پانزده  .................................  فرياد) ۳۴(  ..................................................  )فرياد(ها سايم بر پنجرهكوبم بر در، پنجه ميمشت مي .۹۷

  ۲۶  ...........  يازده  ............................آرام جان) ۲۷(  ............................................................  رديكآموز غم ه دستكن سرگشته آن دل را كم .۹۸

  ۳۶  ...........  يازده  ..............  غوغاي عشقبازان) ۳۸(  ................................................................  يابم كه روي از دوست برتابممن اندر خود نمي .۹۹

  ۳۶  ...........  دو  ..................  غوغاي عشقبازان) ۳۸(  ..........................................................................  شكنيمن چرا دل به تو دادم كه دلم مي .۱۰۰

  ۴۴  ...........  يك  .........................................  ديلمان  .................................................................................  ه گر خوش بشنويكهمان نايم  من .۱۰۱

 ۵  .............  پنج  ....................................  دستان) ۵(  ......................................................................................  زبانه كبرزند زمشرق شمع فلمي .۱۰۲

  ۴۴  ...........  هفت  .......................................  ديلمان  ......................................................................  ه مانيكه در جهان به كندانمت به حقيقت  .۱۰۳

  ۸  .............  شش  ..........................  دل مجنون) ۸(  ....................................................................................  آيدام از تو بر نميكنفس بر آمد و  .۱۰۴

  ۱۴  ...........  سه  ...........................  جان عشاق) ۱۵(  ...............................................................................................  نگارينا دل و جانم ته داري .۱۰۵

  ۶  .............  ه و پنجس  ....................  سرو چمان) ۶(  .......................................................................  نه طريق دوستان است و نه شرط مهرباني .۱۰۶

  ۳۸  ...........  چهار تا شش  ..................  به ياد عارف  ........................................................................  شد به نبيدكنه لب گشايدم از گل، نه دل  .۱۰۷

 ۱۸  ...........  دو  ...................................  راز دل) ۱۹(  ........................................................................  شد به نبيدكنه لب گشايدم از گل، نه دل  .۱۰۸

  ۲۹  ...........  هشت  ........................  پيوند مهر) ۳۲(  ............................................................................  س به تماشايي رفتند به صحراييكهر  .۱۰۹

  ۳۱  ...........  دو تا چهار  .........................  فرياد) ۳۵(  ...............................................................  ه سوداي تو دارد چه غم از هر دو جهانشكهر  .۱۱۰

  ۲۲  ...........  دهيازو  نه  .................  شب وصل) ۲۳(  ......................................................................  شود هر لحظه در برم دل از آن بيشه خون .۱۱۱

 ۳  .............  سه  ................................  سر عشق) ۳(  ...............................................................................  ه سر عشق بپوشمكردم كهزار جهد ب .۱۱۲

  ۲۷  ...........  چهار و پنج  ................  آهنگ وفا) ۳۰(  ...................................................................................  ز عشق بپرهيزدكسي بايد كهشيار  .۱۱۳

 ۱۴  ...........  دو  ............................  جان عشاق) ۱۵(  ..................................................................................  )هماي سعادت(هماي اوج سعادت   .۱۱۴

  ۲۱  ...........  پنج  .......................  پنجگاهراست) ۲۲(  .....................................................................................................  يارب به خدائي خدائيت .۱۱۵

  ۳۹  ...........  پنج  ...................  )بت چين( ۱گلبانگ   ....................................................................پيش از اينت بيش اين غمخواري عشاق بود .۱۱۶

  ۱۰  ...........  هشت  .........................  دلشدگان) ۱۰(  ........................................................................  يارم به يك ال پيرهن خوابيده زير نسترن .۱۱۷

  ۱  .............  سه  ........................................  بيداد) ۱(  ...................................................................................................  بينيمياري اندر كس نمي .۱۱۸

 ۱۵  ...........  چهار  ..................  ايون مثنويهم) ۱۶(  ..........................................................................................  ردي عاقبتكنظر مستانه  كي .۱۱۹

 
 ۴۶  ...........  پنج  .......................................  قاصدك  ................................................................................  جزاي آن كه نگفتيم شكر روز وصال .۱۲۰

 )۴-رسواي دل(

 ۴۶  ...........  پنج  .......................................  قاصدك  ......................................................................   صورت نبندد اي صنم بي زلف تو آرام دل .۱۲۱

 ۴۶  ...........  پنج  .......................................  قاصدك  .................................................................................   رو سر بنه به بالين تنها مرا رها كن .۱۲۲

 )۱۳تا  ۱۰-بوي باران(

 ۴۶  ...........  هفت  .....................................  قاصدك  ..............................................................................   عشق در دل ماند و يار از دست رفت .۱۲۳

 ۴۶  ...........  هفت  .....................................  قاصدك  ................................................................................................   چشم تر نبيني بميرم تا تو .۱۲۴



 ۶۷ ةصفح

 

 ۵۴  ...........  دو و چهار  ........................  گوساز قصه  ...................................................................................  كه خاك را به نظر كيميا كنندآنان  .۱۲۵

 )۸- انتظار دل(

 ۵۴  ...........  ده و يازده  ........................  گوساز قصه  .............................................................................   حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت .۱۲۶

 )۵و  ۳- چهره به چهره/  ۵-جان عشاق(

 ۵۴  ...........  پنج و هفت و نه  ....................  چاووش  ................................................................................  خبراي در ميان جانم و جان از تو بي .۱۲۷

 )۴-جان جان(

 ۵۵  ...........  دو  ..............................  كنسرت پاريس  .............................................................................  چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود .۱۲۸

 ۵۵  ...........  هفت  ..........................  كنسرت پاريس  ..............................................................................................   اال اي طوطي گوياي اسرار .۱۲۹

  ۵۵  ...........  هشت  ........................  كنسرت پاريس  .................................................................................   گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآيد .۱۳۰

 
  ۵۸  ...........  دو  ..................................  شوق دوست  ......................................................  )تشوق دوس( اگر مراد تو اي دوست نامرادي ماست .۱

  ۶۱  ...........  چهار  ..............................  خورشيد آرزو  ....................................................  )عشق پاك(اي شب به پاس صحبت ديرين خداي را  .۲

  ۶۱  ...........  دو  ..................................  خورشيد آرزو  .........................................................  )آرزو خورشيد( من تا كه بشنوي  بگذار سر به سينه .۳

  ۵۹  ...........  هفت  .................................  نقش خيال  ................................................................  )گناه عشق( ه مرا با تو ماجرايي هستكبيا بيا  .۴

  ۵۷  ...........  شش  .......................................  ناشكيبا  ..........................................................................  س مگذشت بر دلمكتا تو به خاطر مني  .۵

  ۵۷  ...........  پنج  .........................................  ناشكيبا  ...............................................................................  تو را من زهر شيرين خوانم اي عشق .۶

  ۵۶  ...........  پنج  ................................  شوق دوست  ...................................................  ) شوق دوست( جمال در نظر و شوق همچنان باقيست .۷

  ۵۶  ...........  شش  ..............................  شوق دوست  ......................................  ) شوق دوست( ]ادامه[ جمال در نظر و شوق همچنان باقيست .۸

  ۶۲  ...........  دو  ...................................  قيژك كولي  .............................................  )بوي عشق( ست بوي عشق از نفس نيازمندانا چه خوش .۹

 ۶۱  ...........  شش  ..............................  خورشيد آرزو  ........................................................................)دلشده(خوشا دردي كه درمانش تو باشي  .۱۰

  ۶۲  ...........  پنج  .................................  قيژك كولي  ....................................................  )كمند زلف( نجاادر زلف چون كمندش اي دل مپيچ ك .۱۱

  ۵۷  ...........  دو  ...........................................  ناشكيبا  ....................................................................  ز حد بگذشت مشتاقي و صبرم در غمت يارا .۱۲

  ۵۶  ...........  دو  ....................................  نسيم وصل  ............................................................................  مگر نسيم سحر بوي زلف يار من است .۱۳

 ۵۹  ...........  دو  .....................................  نقش خيال  ........................................................................   شود نقش تو از خيال منه جدا نميكوه  .۱۴

 ۵۸  ...........  هشت  ............................  شوق دوست  ..................................................................  ) درياي دل( نالم از سوداي دل همچو ني مي .۱۵

  



 ۶۸ ةصفح

 

  :)آهنگهاي ضربيو  (فهرست ترتيبي قطعات 

  ، هفت، ده، دو، چهاريك  ............................................................................................................................  بيداد) ۱(

  ، سهيك، دو  ................................................................................................................  آستان جانان) ۲(

  و دو يك  .....................................................................................................................  سر عشق) ۳(

  يك، سه  ................................................................................................................................  نوا) ۴(

  يك، سه  .........................................................................................................................  دستان) ۵(

  يك، دو   ...................................................................................................................  سرو چمان) ۶(

  يك  ....................................................................................................................  پيام نسيم) ۷(

  يك، دو، پنج  ..................................................................................................................  دل مجنون) ۸(

  يك، چهار  ...............................................................................................................  آسمان عشق) ۹(

  يك، سه، پنج، هفت  ...................................................................................................................  دلشدگان) ۱۰(

  دو، شش، هفت، هشت، نه  ...............................................................................................................  گزيدهخلوت) ۱۱(

  دو، سه، چهار  ......................................................................................................................  ياد ايام) ۱۲(

  يك، دو، شش، هفت  ..............................................................................................................  چشمه نوش) ۱۳(

  يك  ................................................................................................................  جان عشاق) ۱۵(

  يك، پنج  ...................................................................................................................  گنبد مينا) ۱۷(

  يك  .................................................................................................................  عشق داند) ۱۸(

  يك  .......................................................................................................................  راز دل) ۱۹(

  دو، سه، شش، هفت  ..................................................................................................................  انتظار دل) ۲۰(

  ، ششيك، دو، سه  ................................................................................................................  رسواي دل) ۲۱(

  يك، دو  .............................................................................................................  پنجگاهراست) ۲۲(

  سيزده، هشت، هفتيك، دو، سه،   .................................................................................................................  شب وصل) ۲۳(

  هفتيك، چهار،   ...........................................................................................................  معماي هستي) ۲۴(

  سهيك،   ..........................................................................................................  چهرهچهره به ) ۲۵(

  يك، دو، چهار، پنج، هشت، نه، يازده  ...................................................................................................  شب، سكوت، كوير) ۲۶(

  نه، دهيك، دو، سه، شش،   ...................................................................................................................  آرام جان) ۲۷(

  يك، دو، شش، هشت، يازده  ..................................................................................................................  آهنگ وفا) ۳۰(

  يك، هشت، نه  .................................................................................................................  بوي باران) ۳۱(

  يك، دو، چهار، شش  ..................................................................................................................  پيوند مهر) ۳۲(

  دو  ............................................................................................................  زمستان است) ۳۳(

  يك، هفت، چهارده، شانزده  ..........................................................................................................................  فرياد) ۳۴(

  يك، پنج، شش، ده  ..................................................................................................  شودبي تو بسر نمي) ۳۵(

  

  

  



 ۶۹ ةصفح

 



 ۷۰ ةصفح

 

  نيفصافهرست الفبايي ت

  ۴۱  ...........  هشت  ...................................  در خيال  .........................................................................  ه سر نهم عشق تو را به سر برمكام آمده .۱

  ۱  .............  دوازده  ...................................  بيداد) ۱(  ...................................................................  آنكه هالك من همي خواهد و من سالمتش .۲

 ۲۰  ...........  هشت  ......................  رسواي دل) ۲۱(  ................................................................................  از بس به تار زلفت، دلها گرفته منزل .۳

 ۲۰  ...........  نه  .............................  رسواي دل) ۲۱(  ....................................................................................................  از غم عشق تو اي صنم .۴

  ۲۰  ...........  يازده  ........................  رسواي دل) ۲۱(  .......................................................................................  تسكاز غم عشقت، دل شيدا ش .۵

  ۱۹  ...........  پنج  ............................  انتظار دل) ۲۰(  .....................................................................................  شد قرار دل - جانم  -فم رها كاز  .۶

  ۲۶  ...........  سيزده  ..........................آرام جان) ۲۷(  .....................................................................................  شد قرار دل - جانم  -فم رها كاز  .۷

  ۱۱  ...........  چهار  .....................  خلوت گزيده) ۱۱(  ......................................................................................................  اي امان از فراقت امان .۸

  ۲۹  ...........  هفت  ..........................  پيوند مهر) ۳۲(  ......................................................................  رودآرام جانم ميكاي ساربان، آهسته ران،  .۹

 ۳۵  ...........  شش  ..........................  سرود مهر) ۳۷(  .............................................................................  ن زنمو دستي بر طره پرخواي سلسله .۱۰

  ۲۵  ...........  دوازده  .........  شب، سكوت، كوير) ۲۶(  .................................................................  نيدكها پرخون اي عاشقان اي عاشقان، پيمانه .۱۱

 ۵۰  ...........  پنج  ............................................  خزان  ........................................................................................  رديكرانه كبوتر از آشيان كاي  .۱۲

  ۷  .............  هشت  ..........................  پيام نسيم) ۷(  ..................................................................  اي كه به پيش قامتت، سرو چمن خجل شده .۱۳

  ۲۱  ...........  چهار  .....................  پنجگاهراست) ۲۲(  ..................................................................  )بت چين( اي مه من، اي بت چين، اي صنم .۱۴

  ۵۰  ...........  چهار و شش  .....  )بت چين( ۱گلبانگ   ..................................................................  )نبت چي(اي مه من، اي بت چين، اي صنم  .۱۵

  ۳۱  ...........  هفده  ..................................  فرياد) ۳۴(  ............................................................................  هاي باراناي مهربانتر از برگ در بوسه .۱۶

  ۴۳  ...........  پنج  .......................................  دود عود  .......................................................................................  )دود عود(اي يوسف خوشنام ما  .۱۷

  ۳۷  ...........  هشت  .......................................  سپيده  ..........................................................................................................  ان اي سراي اميداير .۱۸

  ۳۷  ...........  پنج  ...........................................  سپيده  .........................................................................................  ن خوان هستيكايراني، به سر  .۱۹

  ۲۷  ...........  ده  ..............................  آهنگ وفا) ۳۰(  ................................................................  )آهنگ وفا(با دلشدگان جانا جفا تا به كي آخر  .۲۰

  ۳۳  ...........  چهار  ...........  شودبي تو بسر نمي) ۳۵(  ...............................................................................................  با من صنما، دل يكدله كن .۲۱

 ۵۰  ...........  شش  ..........................................  خزان  .............................................................................................................  باد خزان وزان شد .۲۲

 ۵۰  ...........  سه  .............................................  خزان  .....................................................................................................  نكباد صبا در گل گذر  .۲۳

  ۲۵  ...........  هفت  ...........  شب، سكوت، كوير) ۲۶(  ..............................................................................................................  ببار اي بارون ببار .۲۴

  ۳۶  ...........  شش  ..............  غوغاي عشقبازان) ۳۸(  ...........................................................................  بسم از هوا گرفتن كه پري نماند و بالي .۲۵

 ۳۴  ...........  هشت  ....................  ساز خاموش) ۳۶(  .....................................  )ساز خاموش(ساز گسسته بزن آن پرده اگر چند ترا سيم از اين  .۲۶

 ۱۲  ...........  ده  ..................................  ياد ايام) ۱۲(  ....................................................................................................  بقربون خم زلف سياهت .۲۷

  ۲۹  ...........  نه  ...............................  پيوند مهر) ۳۲(  ..................................................................................  بگذار تا بگرييم، چون ابر در بهاران .۲۸

  ۳۸  ...........  هشت  .............................  به ياد عارف  .....................................................................  )ياد ياران خوش است( بنشين به يادم شبي .۲۹

  ۲۸  ...........  هفت  ..........................  بوي باران) ۳۱(  ..........................................................................................................................  بوي باران .۳۰

 ۵۰  ...........  چهار  ..........................................  خزان  ....................................................................  )پرخسته( به تو مشغول بود خاطر ارباب نظر .۳۱

 ۲۳  ...........  نه  ........................  معماي هستي) ۲۴(  ............................................................................................  به تيغم گر زني دستت نگيرم .۳۲

  ۳۱  ...........  سه  .....................................  فرياد) ۳۴(  ..............................................................................  به جفايي به قفايي نرود عاشق صادق .۳۳

  ۶  .............  شش  ...........................  سرو چمان) ۶(  ............................................................  )ه از اين دم سرديها خداياآ(زمان سرد وت كسبه  .۳۴

  ۲۲  ...........  شش  .........................  شب وصل) ۲۳(  ............................................................  )شب وصل( ديوانه شدم -جانا  - به شب وصلت .۳۵

 ۲۷  ...........  سه  .............................  آهنگ وفا) ۳۰(  ............................................................  )شب وصل(ديوانه شدم  -جانا  -به شب وصلت  .۳۶

  ۱۰  ...........  هشت  .........................  دلشدگان) ۱۰(  ...............................................................................................  به كجاها برد اين اميد ما را .۳۷

 ۹  .............  سه  ..........................  آسمان عشق) ۹(  .............................................................  به گرد دل همي گردي، چه خواهي كرد؟ ميدانم .۳۸

 ۵۰  ...........  هفت  ..........................................  خزان  ..................................................  )مهتاب كاش(ريا كن اي دوست به من گفتي كه دل د .۳۹

 ۵۰  ...........  دو  ..............................................  خزان  ...........................................................................................................  به ياد داري ماه من .۴۰

  ۱۷  ...........  شش  .........................  عشق داند) ۱۸(  ..................................................................................  ش رسيد و دل به جا نباشدكبهار دل .۴۱



 ۷۱ ةصفح

 

  ۳۳  ...........  دوازده  .........  شودبي تو بسر نمي) ۳۵(  ........................................................................  شود، بي تو بسر نميبسر شود بي همگان .۴۲

 ۱۶  ...........  چهار  ...........................  گنبد مينا) ۱۷(  ................................................  )گوساز قصه( ي از ناي سبومتا دور چشم مست او، جاي  .۴۳

 ۲۰  ...........  ده  ............................  رسواي دل) ۲۱(  .........................................................................................  ز برم، دل برم نيستوري اتو د .۴۴

  ۴  .............  هفت  ........................................  نوا) ۴(  ..........................................................................................ايجا بودهكدوش ! جان جهان .۴۵

  ۳۶  ...........  سه  .................  غوغاي عشقبازان) ۳۸(  ..........................................................................  كنيچشم رضا و مرحمت بر همه باز مي .۴۶

  ۹  .............  هفت  .......................  آسمان عشق) ۹(  ......................................................................................................  چنان مستم من امشب .۴۷

  ۱۴  ...........  شش  ........................  جان عشاق) ۱۵(  ...........................................................................................  ه گفتم غم با طبيبانكچندان  .۴۸

  ۳۱  ...........  شته  ................................  فرياد) ۳۴(  ................................................................  )فرياد(ام آتش گرفته است، آتشي جانسوز خانه .۴۹

 ۵۰  ...........  هشت  ........................................  خزان  ..................................................................................  خواهم كه بر زلفت هر دم زنم شانه .۵۰

  ۲۱  ...........  هفت  .....................  پنجگاهراست) ۲۲(  ....................................................................................  در ازل پرتو حسنت ز تجلي دم زد .۵۱

 ۸  .............  هفت  ..........................  دل مجنون) ۸(  ......................................................................................  عاقبتردي كدر دل و جان خانه  .۵۲

  ۲  .............  نه  .............................  آستان جانان) ۲(  ...........................................................................در همه دير مغان نيست چو من شيدايي .۵۳

 ۳۵  ...........  ده  ..............................  سرود مهر) ۳۸(  ............................................................................  )نيايش(دستي افشان تا ز سرانگشتانت  .۵۴

 ۷  .............  هفت  ............................  پيام نسيم) ۷(  ..................................................................  اي ترك غارتگر من، دل بردي از من به يغما .۵۵

  ۳۳  ...........  نه  ................  شودبي تو بسر نمي) ۳۴(  ..................................................................................................  تر شيام ديوانهدل ديوانه .۵۶

  ۳  .............  پنج  ...............................  سر عشق) ۳(  .................................................................................  دستم صاحبدالن خدا رارود زدل مي .۵۷

  ۲۶  ...........  چهار  ............................آرام جان) ۲۷(  ..............................................................  )آرام جان( دلم، دلم، دلم رو بردي، به كه گويم  .۵۸

  ۲۳  ...........  سه  ......................  معماي هستي) ۲۴(  .........................................................................  )پرنده شوشتري(دو زلفونت بود تار ربابم  .۵۹

  ۲۶  ...........  دوازده  ..........................آرام جان) ۲۷(  ........................................................................................  لقاه آن مهكدوش دوش، دوش  .۶۰

  ۱۴  ...........  چهار  ........................  جان عشاق) ۱۵(  ............................................................................  دوش مي آمد و رخساره بر افروخته بود .۶۱

  ۱۶  ...........  سه  ..............................  گنبد مينا) ۱۷(  ................................................................................  نمكنم و صبر به صحرا فكديده دريا  .۶۲

 ۲  .............  شش  ........................  آستان جانان) ۲(  ..............................................................................  راهي بزن كه آهي بر ساز آن توان زد .۶۳

 ۱۳  ...........  چهار  ......................  نوشچشمه ) ۱۳(  ...............................................................................  خوردم دو سه پيمانه، رفتم در ميخانه .۶۴

 ۱  .............  شش  .....................................  بيداد) ۱(  ..............................................................................................  ياد باد وز وصل دوستدارانر .۶۵

 ۳۴  ...........  چهار  ......................  ساز خاموش) ۳۶(  .................................................................................  رو سر بنه به بالين، تنها مرا رها كن .۶۶

  ۲۲  ...........  دوازده  .......................  شب وصل) ۲۳(  ......................................................................................  نمكندانم چون ز دست محبوب،  .۶۷

  ۲۷  ...........  هفت  ..........................  آهنگ وفا) ۳۰(  ......................................................................................  نمكز دست محبوب، ندانم چون  .۶۸

  ۷  .............  سه  ...............................  پيام نسيم) ۷(  ..................................................................................  يآيد نسيم باد نوروزوي يار ميكز  .۶۹

  ۲۷  ...........  سيزده  ........................  آهنگ وفا) ۳۰(  ........................................................................................................  ز من نگارم خبر ندارد .۷۰

  ۳۹  ...........  سه  ....................  )بت چين( ۱گلبانگ   ........................................................................................................  ز من نگارم خبر ندارد .۷۱

  ۳۱  ...........  سيزده  ................................  فرياد) ۳۴(  .............................................................................  ايتكري است با شكزان يار دلنوازم ش .۷۲

 ۱۰  ...........  چهار  ...........................  دلشدگان) ۱۰(  .............................................................................  ه مپرسكام باده نابي زده؛ ساقيا، ساقيا .۷۳

  ۴۱  ...........  پنج  .......................................  در خيال  ..................................................................................  ه برآرد آفتابيكسر آن ندارد امشب  .۷۴

  ۶  .............  چهار  ...........................  سرو چمان) ۶(  .............................................................................  كندنميمن چرا ميل چمن  سرو چمان .۷۵

  ۱۲  ...........  شش  ..............................  ياد ايام) ۱۲(  ..............................................................................  ، حلقة دام بالستسلسله موي دوست .۷۶

  ۳۱  ...........  پنج  ....................................  فرياد) ۳۵(  ............................................................................  غبار غم چو بنشينند بنشانند بويانسمن .۷۷

  ۳۶  ...........  دوازده  ............  غوغاي عشقبازان) ۳۸(  ........................................................................................  شكست عهد مودت نگار دلبندم .۷۸

  ۲۲  ...........  ده  .............................  شب وصل) ۲۳(  ....................................................  ميان دلبران بت صاحبدالن شنيدم ماهي يا هم شاهي .۷۹

  ۵  .............  شش  ..................................  دستان) ۵(  ................................................................................  قدحي پرشراب كن صبح است ساقيا .۸۰

  ۸  .............  چهار  ..........................  دل مجنون) ۸(  .................................................................................  رم اين روا نداردكن كصنما جفا رها  .۸۱

 ۳  .............  هفت  .............................  سر عشق) ۳(  .......................................................................................  عشق تو آتش جانا زد بر دل من .۸۲

  ۳۹  ...........  يك  ...................  )بت چين( ۱گلبانگ   .......................................................................................  زد بر دل من عشق تو آتش جانا .۸۳

  ۲۴  ...........  پنج  .....................  چهره به چهره) ۲۵(  .................................................................................  )چهره به چهره(گر به تو افتدم نظر  .۸۴



 ۷۲ ةصفح

 

  ۲۸  ...........  پانزده  .........................  نبوي بارا) ۳۱(  ........................................................  )زنني(بيني، چشم از همه بر هم زن گر عارف حق .۸۵

  ۱۸  ...........  سه  ..................................  راز دل) ۱۹(  .............................................................................................  ردمكگريه را به مستي بهانه  .۸۶

  ۱۰  ...........  شش  ...........................  دلشدگان) ۱۰(  .....................................................................................  ما دلشدگان خسرو شيرين پناهيم .۸۷

  ۲۴  ...........  شش  ...................  چهره به چهره) ۲۵(  ............................................................................................  برد خوابشب نميما را همه  .۸۸

  ۱۳  ...........  هشت  ....................  چشمه نوش) ۱۳(  ...........................................................................  ايمما سرخوشان مست دل از دست داده .۸۹

  ۶  .............  هشت  .........................  سرو چمان) ۶(  .......................................................................................................  ناله سر كن مرغ سحر .۹۰

  ۱۱  ...........  يك  .......................  خلوت گزيده) ۱۱(  ...................................................................................  ديدم و داس مه نو كمزرع سبز فل .۹۱

  ۴۰  ...........    ...  نهو  شش )دولت عشق( ۲گلبانگ   ....................................................................  )دولت عشق(مزن بر دل ز نوك غمزه تيرم  .۹۲

 ۱۹  ...........  يك  ............................  انتظار دل) ۲۰(  ............................................................................  ي و خداييكتو پا هكر تو گويم كا ذكمل .۹۳

 ۲۰  ...........  پنج  ..........................  رسواي دل) ۲۱(  ........................................................................  من از روز ازل ديوانه بودم، ديوانه روي تو .۹۴

  ۳۶  ...........  ده  ..................  ازانغوغاي عشقب) ۳۸(  ..........................................................................  من از كجا پند از كجا باده بگردان ساقيا .۹۵

  ۸  .............  نه  ...............................  دل مجنون) ۸(  ...................................................................................  اي يعني چهناگهان پرده بر انداخته .۹۶

  ۴۴  ...........  پنج  .....................................  جان جان  .................................................................................  ، از دو كرانة زماننامدگان و رفتگان .۹۷

  ۴۰  ...........  يك  ..............  )دولت عشق( ۲گلبانگ   ..............................................................................................  آن كاكل آيوسيمي كز بن ن .۹۸

  ۲۶  ...........  هشت  ..........................آرام جان) ۲۷(  ...................................................................  )آفت عقل و دين(نه قدرت كه با وي نشينم  .۹۹

  ۲۳  ...........  ده  .......................  معماي هستي) ۲۴(  ...................................................................................................  هاي هاي، دل تنگ من .۱۰۰

  ۲۳  ...........  شش  ...................  معماي هستي) ۲۴(  ...................................................................  من اي نگار من كن تركن، مكني بكهرچه  .۱۰۱

 ۵۰  ...........  يك  ............................................  خزان  ..............................................................................  ، دوباره آمد به سخنهزاردستان چمن .۱۰۲

 ۱۸  ...........  پنج  .................................  راز دل) ۱۹(  .............................  ) اي چرخ چه كج رفتاري( هنگام مي و فصل گل و گشت چمن شد .۱۰۳

 ۱۲  ...........  هشت  ............................  ياد ايام) ۱۲(  ..................................................................  )ياد ايام(ياد ايامي كه در گلشن فغاني داشتم  .۱۰۴

 
 ۴۶  ...........  شش  .....................................  قاصدك  ............................................................................................  قاصدك هان چه خبر آوردي .۱۰۵

 ۴۶  ...........  هشت  ...................................  قاصدك  ...........................................   هست شب يك شب دم كرده و خاك رنگ رخ باخته است .۱۰۶

 ۴۷  ...........  يك  .......................................  بت چين  ...................................................................  سالمتش من و خواهد همي من هالك آنكه .۱۰۷

 )۱۲-بيداد(

 ۴۷  ...........  دو  .........................................  بت چين  ...................................................................................   نبود ز رخت قسمت ما غير نگاهي .۱۰۸

 ۴۷  ...........  سه  ........................................  بت چين  ............................................................................   اي خسرو خوبان نظري سوي گدا كن .۱۰۹

 ۴۷  ...........  چهار  .....................................  بت چين  ..............................................................................   مانهيپ سه دو خوردم، خانهيم در رفتم .۱۱۰

 )۴- چشمه نوش(

 ۴۷  ...........  پنج  .......................................  بت چين  .........................................................................   صبحدم ز مشرق تو گويي در جهان كن .۱۱۱

 ۴۷  ...........  شش  .....................................  بت چين  .....................................................................................   صنم اي مه من اي بت چين اي .۱۱۲

 )۶و  ۴ -۱گلبانگ /  ۴-پنجگاهراست(

 ۴۷  ...........  هفت  .....................................  بت چين  .........................................................................................   نيست برم دلبرم  از دوري تو .۱۱۳

 )۱۰-رسواي دل(

 ۴۷  ...........  هشت  ...................................  بت چين  .....................................................................   ن از اين مي لبيكبنشين به يادم شبي، تر  .۱۱۴

 )۸- به ياد عارف(

 ۴۷  ...........  نه  ..........................................  بت چين  ............................................................................................   غمت در نهانخانة دل نشيند .۱۱۵

 ۴۷  ...........  ده  .........................................  بت چين  ......................................................................................................   كاش ؟؟؟ كشتگاه من .۱۱۶

 ۴۸  ...........  يك  ..................................  بهار دلكش  ..................................................................................  نباشد جا به دل و رسيد شكلد بهار .۱۱۷

 )۶- عشق داند(

 ۴۸  ...........  دو  ....................................  بهار دلكش  ........................................................   همتامجنون بي يشبي مجنون به ليلي گفت، كه ا .۱۱۸

 ۴۸  ...........  سه  ...................................  بهار دلكش  .......................................................................................   شبي ياد دارم كه چشمم نخفت .۱۱۹

 ۴۸  ...........  چهار  ................................  بهار دلكش  .........................   )اگر درد من به درمان رسد چه ميشه( افتخار همه آفاقي و منظور مني .۱۲۰



 ۷۳ ةصفح
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