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  ييويراد يميقد آثار فهرست
  صبا مژدة و سبز، برگ رنگارنگ، يگلها گل، شاخه يك تازه، يگلها يهابرنامه در اجراشده قطعات فهرست

  ماهور -  )چنگ پردة در( 13 تازه يگلها
 يباش خوشدل هك وشك آن در است نوبهار 

  ابوعطا - 23 تازه يگلها
 دارم من هك يدل خروشد نهيس به ين چو :آواز 

  اصفهان - )نيريش افسانة( 25 تازه يگلها
 ردمك نابش يم از مست و بستم در چو شب 

  ماهور -  )يعال مته( 31 تازه يگلها
 ديبرآ دست ز گر هك آنم سر بر 

  ونيهما - !)؟37( 53 تازه يگلها
 گرفت داديب يپ چندان تو چشم فتنة 

  كتر اتيب - 42 تازه يگلها
 اراي دوستان حال از يفارغ تو اگر 

  چهارگاه -  )شبمهين آفتاب( 48 تازه يگلها
 بسپارند كخا به وفاتم روز هك مهل 
 )انداز شراب شط در ما يشتك و ايب :مطلع(

  )يسعد باغ در( 53 تازه يگلها
 شدم در هب خود از من و يدرآمد در از 

 يدشت - )دارزنده شب( 54 تازه يگلها
 اميزار به يگذار انتظار در كي تا 

  كتر اتيب -)قيشقا داغ(  58 تازه يگلها
 مياداده دست از دل مست غمانيب ما 

 هاناصف اتيب -  )دوست يتمنا( 60 تازه يگلها
 ييصحرا به رفتند ييتماشا به سك هر 

  ابوعطا - )قيشقا داغ(  65  تازه يگلها
 داشتم يفغان گلشن در هك ياميا ادي 

 ابوعطا -  )انيمول يجو يبو( 66 تازه يگلها
 يمرهم غايدر يا است درد ماالمال نهيس 

 ونيهما - 71 تازه يگلها
 يستكنش عاقبت هك ينبست عهد چيه تو 

 كتر اتيب - )شبانگاه ابمهت( 72 تازه يگلها
 نتوانم گفتن تو با يسخن دارم 

  يافشار - 75 تازه يگلها
 نبرد خواب را دلشده من و خفتند همه 

 ماهور - )يته جام( 77 تازه يگلها
 ياساخته يم آتش از يقليص را چهره 

 شور - 85 تازه يگلها
 گرفت بر پرده رخ ز اري هك ايب يساق 

  اصفهان - 87 تازه يگلها
 وك گلعذار يساق دمد،يم شيع گلبن 

 گاهسه - 92 تازه يگلها
 ستين همه نيا انكم و ونك ارگهك حاصل 

  گاهسه - 97 تازه يگلها
 باشم تو يآرزو در رميبم هك نفس آن در 

  ونيهما -  100 تازه يگلها
 زميبرخ جان سر زك وك تو وصل مژدة 

 يدشت -  102 تازه يگلها
 نباشد غم ما دنيناد را تو :آواز 
 ...)زلفت بر هك خواهم( نرگس چشم :فيتصن 

 ابوعطا -  104 تازه يگلها
 يپر و يآدم عشقند يهست ليطف 

 ماهور :دستگاه -  106 تازه يگلها
 آمد نيبال به داريب دولت سحرم 

 گاهسه در يپهلو و يهود - )آفاق افتخار( 107 تازه يگلها
 يبشنو خوش گر هك مينا همان من :آواز 
 يمن منظور و يآفاق همه افتخار :فيتصن 

 ماهور -  121 تازه يگلها
 نندك ايمكي نظر به را كخا هك آنان 

 ونيهما -  123 تازه يگلها
 شود درپرده ما غم بر كاش هك ترسم 

 ونيهما - )ييآشنا باغ گل( 125 تازه يگلها
 ...)فشانم خون دهيد دو ز( ييآشنا باغ گل :فيتصن 
 ...)يهم من كهال هكآن( نظر باغ :فيتصن 
 ...شوق نيا از يساق يا خود من :آواز 

 اصفهان -  128 تازه يگلها
 است من شيدرو دل يبال تو عشق :آواز 
 ادايفر وا عشق ز ادايفر وا :فيتصن 

 شور -  )چهره به چهره( 133 تازه يگلها
 يمان چه به جهان در هك قتيحق به ندانمت :آواز 
 چهره به چهره :فيتصن 

 اصفهان -  138 تازه يگلها
 نمكف صحرا به صبر و نمك ايرد دهيد :آواز 
 بسوزان :فيتصن 

 چهارگاه -  140 تازه يگلها
 ديدم سبزه و بهار آمد هك مژده ديرس :آواز 
 فك از مده :فيتصن 

 ابوعطا -  142 تازه يگلها
 زنم يهم محبان هك شدكبر غيت گر 

 كتر اتيب -  144 تازه يگلها
 ديآيم يانفسيمسح هك دل يا مژده 

 گاهسه -  )يليل ناز( 147 تازه يگلها
 )ندينش دل نهانخانة در غمت( يليل ناز :فيتصن 
 دلبندم نگار مودت عهد ستكش :آواز 

 يشوشتر -  151 تازه يگلها
 يبست يسرا در هك ما از زد سر خالف چه 

 گاهسه -  153 تازه يگلها
 ديشن صبا باد ز هكهر تو خوش يبو 

 يافشار -  154 تازه يگلها
 ادايفر وا عشق ز ادايفر وا 

 يافشار -  156 تازه ياگله
 ندارد جهان ليم جانان، جمال يب جان :آواز 
 خزان باد :فيتصن 

 شور -  )ستهكش ينا( 158 يگلها
 من ماه يدار ادي به :فيتصن 
 بود ما با ينظر نهانت هكآن باد ادي :آواز 
 يباش جانش تو هك را يدل نازار :فيتصن 

 )كرا گوشة( ماهور -  )خوبان خسرو( 160 تازه يگلها
 غاميپ بر گوش دو و راه به چشم دو مرا :ازآو 
 خوبان خسرو :فيتصن 

 ابوعطا -  162 تازه يگلها
 ستيچ بهار و باغ و صحبت و شيع ز خوشتر :آواز 
 شكدل بهار :فيتصن 

 شور -  166 تازه يگلها
 يمن خاطر در تو هك خاطرمآسوده :آواز 
 )گفت يليل به مجنون يشب( يليگر :فيتصن 

 چهارگاه -  )!؟103( 171 تازه يگلها
 بستانم تو از انصاف هك يروز رسد دستم اگر 

 ابوعطا ،يدشت -  )ستركخا( 176 تازه يگلها
 بسوخت جانانه غم در دل آتش از نهيس :آواز 
 غماي به من از يبرد دل :فيتصن 

 يافشار -  178 تازه يگلها
 چند ياميا شد و يننوشت يحال حسب 

 ونيهما -  180 تازه يگلها
 يباش تو درمانش هك يدرد خوشا :آواز 

 ابوعطا -  182 تازه يگلها
 )شابورين شب( ما خانهيم ز ندا يسحر آمد 

 ماهور - )صبا مژدة( 185 تازه يگلها
 آمد باز صبا باد دگر هك دل يا مژده :فيتصن 
 شد آخر اري فرقت شب و هجران روز :آواز 

 ماهور -  187 تازه يگلها
 آمد فروشيم ريپ تيتهن به صبا 

  كتر اتيب -  )عارف ادي به( 190 تازه يگلها
 )عارف ادي به( يشب ادمي به نيبنش :فيتصن 
 درد نيهمنش نيا خلوت به يشب بگذر :آواز 

 402 گل شاخه يك
 بسوخت جانانه غم در دل آتش از نهيس 

  413 ،409 ،407 گل شاخه يك
 417 گل شاخه يك

 فتا ياك عاشق به يمعشوق گفت 

  457 ،504 ،447 ،446 ،439 ،425 ،418 گل شاخه يك
 يافشار -  )شب ساروچهك( 216 سبز برگ

 مياداده دست از دل مست سرخوشان ما 
 يسك يب يسرا نيا در :فيتصن 

  261 ،255 ،250 ،249 ،248 ،247 ،246 ،245 ،242 سبز برگ
 ابوعطا - 251 سبز برگ

 يدانيم هك دانميم و جانا ام تو هواخواه 
 من زرد چهره به شود چه :آواز 

 258 سبز برگ
 ستين آرامم تو يرو يب هك هست خبرت 

 271 سبز برگ
 است چند سحر تا هك داند هك فراق شب 

  306 ،292 ،288 ،287 ،283 ،279 سبز برگ
  580 ،574 ،572 ،562 ،541 ،519 ،472 رنگارنگ يگلها
  567 رنگارنگ يگلها

 ديآ بر به دل از نگهدارمش دو يروز 

 575 رنگارنگ يگلها
 ببر ادي از خودم وجود و بنما يرو 

 578 رنگارنگ يگلها
  دينرس يارانهك از مراد ماه هك شد چه 
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 شد چه را اراني :آواز 
 قطعه سوز و گداز: ساز 
 باد ادي :فيتصن 

 )...يروزپنج گر باغبان( نكيمس عاشق :آواز 
 دهيرم دل :آواز 
هالك من :فيتصن 

 2..............................  1365 :انتشار - 1361 :اجرا - )يدشتستان ،ردك اتيب ،كتر اتيب( شور :دستگاه - انياتكمش زيپرو :آهنگساز | جانان آستان .2

 درآمد سراندازشيپ: ساز 

 سرونازچهارمضراب : ساز 

  )زديانگ تر شعر كي( نيحز خاطر :آواز 
 )بوينم سامانش هك رميد يسر(دوبيتي  :آواز 

 جانان آستان :فيتصن 
 )...است درد ماالمال نهيس( عشق ياستغنا :آواز 
  )جونم به ييتنها دست از دال(دوبيتي  :آواز 
 ييدايش :فيتصن 

 3...........................................................................  1365 :انتشار - 1361 :اجرا - ماهور :دستگاه - انياتكمش زيپرو :آهنگساز | عشق سر .3

 )...ردمكب جهد هزار( عشق سر :آواز 
 )دوست از درمونم و مو درد بود(دوبيتي  :آواز 
  )...زدستم روديم دل( پنهان راز :فيتصن 

 قراريب :آواز 
 تو عشق :فيتصن 

 4..............................................  1365 :انتشار - 1361 :اجرا -  )گاهسه ،كتر اتيب( يخوانبكمر و نوا :دستگاه -  انياتكمش زيپرو :زآهنگسا | نوا .4

 قطعه طلوع: ساز 
 )ميبگذر تو يرو مقابل تا بگذار( عشق اهل :آواز 
 قطعه نهفت: ساز 
 )ميسلطان ليخ انيگدا ما( دوست تياكح :آواز 

 )شمك اري فراق اي خورم زمانه غم( اري جور :آواز 
 )زن جان به عشقم آتش ياله(دوبيتي  :آواز 
 )يابوده جاك دوش( !جهان و جان :فيتصن 

 5............................................................................  1367 :انتشار - 1366 :اجرا - چهارگاه :دستگاه - انياتكمش زيپرو :آهنگساز | دستان .5

 دهيدخترك ژول: ساز 
 )...و يدرآمد در از( نظر رياس :آواز 
 قطعه چكاد: ساز 

 )...جان يا تيرو از دور دوش( عشق يايدر :آواز 
 )زبانه كفل شمع زمشرق برزنديم(غم زمانه  :آواز 
 ايساق است صبح :فيتصن 

 6...............................................  1370 :انتشار - 1369 :اجرا - ماهور :دستگاه - )انيشجر محمدرضا +( انكايرنيپ وشيدار :آهنگساز | چمان سرو .6

 جلوه ياردرآمد شيپ: ساز 
 چهارمضراب رخس پروانه: ساز 
  )...و است دوستان قيطر نه( دليك دوستان :آواز 
 چمان سرو :فيتصن 

 نيحز خاطر :فيتصن 
 خلوت خوش: آواز 
 )زمان سرد وتكس به( همزبانيب :فيتصن 
 سحر مرغ :فيتصن 

 7...............................................  1370 :انتشار - 1369 :اجرا - ابوعطا :دستگاه - )انيشجر محمدرضا +( انكايرنيپ وشيدار :آهنگساز | مينس اميپ .7

 درآمد ابوعطاشيپ: ساز 
 )...از يهتكن صبا يا( دلدار مژدة :آواز 
  مينس اميپ :فيتصن 
 )...و برفت دلبر( يعاشق يسودا :آواز 
 )نميو ته داريد هك ساعت آن خوش(دوبيتي  :آواز 

  )...و برد من از دل( شوق درد :آواز 
 ريرخس شمش: ساز 
 )...من از يبرد دل( نهان عشق :فيتصن 
 )...قامتت شيپ به هك يا( خجل سرو :فيتصن 
  )رنگ ابوعطا(جنبانك دم: ساز 

 8.......................  1370 :انتشار - 1369 :اجرا - )يافشار ،كتر اتيب( شور :دستگاه - )انيشجر محمدرضا +( انكايرنيپ وشيدار :آهنگساز | مجنون دل .8

 ات تركيدرآمد ب: ساز 
  دوست يكپ :آواز 
 )صنما جفا رها كن( صنم يجفا :فيتصن 
  )ديآينم بر تو از امك و آمد بر نفس( خواب بخت :آواز 

 )عاقبت يردك خانه جان و دل در( مجنون دل :فيتصن 
 ين تياكح :آواز 
 چه يعني :فيتصن 
 ات تركيرنگ ب: ساز 

 9.........................  1371 :انتشار - 1370 :اجرا - گاهسه :دستگاه -  )انيشجر محمدرضا و يفرجپور ديسع +( انكايرنيپ وشيدار :آهنگساز | عشق آسمان .9

 چهارمضراب مخالف+  درآمد و چهارمضرابشيپ: ساز 
  )...حسنت ثيحد جانا( عشق وصف :آواز 
 )...يگرد يهم دل گرد به( دانميم :فيتصن 

  )...تو فراق ز جانا( فراق درد :آواز 
 )دل نكمس عشقت يوك در يزه( رسوا عاشق :آواز 
 )...مستم چنان( عشق آسمان :فيتصن 

 10  .........................................................................  1371 :انتشار - 1370 :اجرا - مختلف :دستگاه - زادهيعل نيحس :آهنگساز | اندلشدگ .10

 گلچهره :آواز 
 )مپرس هك يناب بادة امزده( عشق مانةيپ :فيتصن 
  دلشدگان :فيتصن 

  دلحرم  پاسبان :آواز 
  )را ما ديام نيا برد جاهاك به( عشق ديام :فيتصن 
 )...افشانمرا چشمي است خون(ر آذغالم چشم :آواز 
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 10  ...........................................................................  1358 :اجرا -  شور :دستگاه - انياتكمش زيپرو ،وريپا فرامرز :آهنگساز | دهيگزخلوت .11

  )نو مه داس و دميد كفل سبز مزرع( خفته بخت :فيتصن 
 دهيگزخلوت :آواز 

 امان يا :فيتصن 

 11  ....................................................  1374 :انتشار - 1371 :اجرا - شور :دستگاه -  )انيشجر محمدرضا +( انكايرنيپ وشيدار :آهنگساز | اميا ادي .12

 چهارمضراب+  درآمد شورشيپ: ساز 
 )بود برافروخته رخساره و آمد يم دوش( عشاق جان :آواز 
  دوست يمو ةسلسل :فيتصن 

 ماريب چشم :ازآو 
 اميا ادي :فيتصن 
خم زلف :فيتصن 

 12  ....  1374 :انتشار - 1374 :اجرا - )اصفهان اتيب نوا، ،يدشتستان( يخوانبكمر و پنجگاهراست :دستگاه - يلطف محمدرضا :آهنگساز | نوش ةچشم .13

 چهارمضراب: ساز 
 )ستين هك ستين ينظر تيرو يپرتو از روشن( نوش چشمة :آواز 
  بوينم بهبودش هك رميد يدل :آواز 

 )خانهيرفتم در م(نوا  يميف قديتصن 
 درانجامه: ساز 
 )...مست سرخوشان ما( سرخوشان :فيتصن 

 12  .................  1374 :انتشار - 1364 :اجرا - شور اصفهان، اتيب :تگاهدس - )انكايرنيپ وشيدار و يمعروف جواد +( انياتكمش زيپرو :آهنگساز | عشاق جان .15

 ات اصفهانيدرآمد بشيپ: ساز 
 سعادت يهما :آواز 
 يدار ته جانم و دل ناينگار :آواز 

 عشاق جان :فيتصن 
 )گرفت جهان مالحت اتفاق به حسنت( نهفته آتش :آواز 
 بانيطب با غم گفتم هك چندان :فيتصن 

 13  ..........................................................  1374 :انتشار - 1362 :اجرا - يخوانبكمر و ونيهما - يصارم منصور :آهنگساز | يمثنوونيهما .16

 )ييبازآ درم ز خرامان هك ايآ بود( اليخ يسودا :آواز 
  )ييتنها ز آمدم جان به تو يب هك ايب( آرزومند دل :آواز 
  ييسرامحنت دل چه دارم يدل :ازآو 

  يباش تو دلدارم : آواز 
  مستانه نظر :آواز 

 14  ........  1374 :انتشار - 1364 :اجرا - چهارگاه ماهور، گاه،سه ،يدشت :دستگاه - )انكايرنيپ وشيدار و وريپا فرامرز +( انياتكمش زيپرو :آهنگساز | نايم گنبد .17

 )...عشق غم هك دل يا يديد( عشق غم :آواز 
 )...و نمك ايدر دهيد( نايم گنبد :فيتصن 

 )...او مست چشم دور تا( گوقصه ساز :فيتصن 
  )...مينس ديآيم اري يوك ز( مينس اميپ :آواز 

 14  .......................................................................  1376 :انتشار - 1359 :ااجر - ابوعطا :دستگاه -  يلطف محمدرضا :آهنگساز | داند عشق .18

 )راننديح خبران يب ما ينظرباز در( داند عشق :آواز 
  )دينرو غم جز خاطرم شتك به(دوبيتي  :آواز 

 شكدل بهار :فيتصن 

 14  ...................................................................................  1359 :انتشار - 1358 :اجرا - يدشت :دستگاه -  وريپا فرامرز :آهنگساز | دل راز .19

 درآمدشيپ: ساز 
 )دينب به شدك دل نه گل از دميگشا لب نه( انتظار چشم :آواز 
 )ردمك بهانه يمست به را هيگر( دل راز :فيتصن 

 زيانگغم بهار :آواز 
 جوانان خون از :فيتصن 
  يرنگ دشت: ساز 

 15  ..........................................................  1359 :انتشار -  1358 :اجرا -  )گاهسه +( شور ،يافشار :دستگاه - وريپا فرامرز :آهنگساز | دل انتظار .20

 اكمل :فيتصن 

  )داشت منقار در خوشرنگ يگل برگ يبلبل( معشوق جلوة :آواز 
  دل انتظار :فيتصن 
  )نندك ايمكي نظر به را كخا هكآنان( دل تياكح :آواز 

 16  ..............................  1376 :انتشار -  1375 :اجرا - گاهسه :دستگاه - )دايش بركايعل و يمحجوب يمرتض +( انكايرنيپ وشيدار :آهنگساز | دل يرسوا .21

 گاهچهارمضراب سه+ درآمد + درآمد شيپ: ساز 
  )...مينگفت هك آن يجزا( فراق شب :آواز 
 )بودم وانهيد ازل روز از من( دل يرسوا :فيتصن 
  )...عشقت خوردن غم بجز( سر و پا يب :آواز 

 زلف تار :فيتصن 
 )...صنم يا تو عشق غم از( دل غم :فيتصن 
 ستين برم دل برم، از يدور تو :فيتصن 
 دايبرگردان دل ش+  دايش دل :فيتصن 

 17  ..................................................................  1377 :انتشار - 1355 :اجرا - اهگسه :دستگاه -  يلطف محمدرضا :آهنگساز | پنجگاهراست .22

  )...حسنت پرتو ازل در( زنخدان چاه :فيتصن+  آواز 
  نيچ بت :فيتصن 

 تيخدائ يخدائ به اربي :آواز 
  )را گل و آب نك رها دميك دال( عشق يصال :آواز 

 17  .....................................................  1376 :انتشار - 1376 :اجرا - ماهور :دستگاه -  يفرجپور ديسع ،يطالئ وشيدار :آهنگساز | وصل شب .23

 چهارمضراب ماهور+ درآمد شيپ: ساز 
  يآرزومند ثيحد :آواز 
  وصل شب :فيتصن 
  )...دل برم در لحظه هر( عشق يمنتها :آواز 

  )...يماه دميشن( تار شب شمع :فيتصن 
 محبوب دست ز :فيتصن 
  شوبرنگ شهرآ: ساز 
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 18  ..................................................  1376 :انتشار - 1376 :اجرا - شور :دستگاه -  )يسائك نيحس +( يلطف محمدرضا :آهنگساز | يهست يمعما .24

 چهارمضراب شور+ درآمد شيپ: ساز 
  )دردم ينكيم ادتيز دم هر و ينيبيم مرا( عشق غم :آواز 
  يوشترش پرنده :فيتصن 
  )...ظاهرپرست زاهد( يهست يمعما :آواز 
  )...نكم ن،كب ينك هرچه( من نگار :فيتصن 

 يدشت يقطعة ضرب: ساز 
  ياري چشم :آواز 
 رمينگ دستت يزن گر غميت به :فيتصن 
 من تنگ دل :فيتصن 

 19  .....................................................................  1377 :انتشار - 1356 :اجرا - نوا :دستگاه -  يلطف محمدرضا :آهنگساز | چهره به چهره .25

 يقطعة نستار: ساز 

 )...مالحت اتفاق به حسنت( نهفته آتش :آواز 
  رنگ نوا: ساز 

  چهره به چهره :نوا يميقد فيتصن 
 خواب بردينم شب همه را ما :يميقد فيتصن 

 19  .......................................................  1377 :انتشار - 1376 :اجرا - خراسان يمحل يقيموس - لهرك هانكي :آهنگساز | ريوك وتكس شب .26

 ريكو+  سكوت شب: ساز 
  )ييدلربا باال نازنده هك تو(دوبيتي  :آواز 
 ريشب كو: ساز 
  بارون :فيتصن و آواز 

 طرقه: ساز 
 )...نهاد يداغ تو لعل( انيبر دل :آواز 
  شرنگ: ساز 
 عاشقان يا :فيتصن 

 20  .....................................................................  1378 :انتشار - 1377 :اجرا - يافشار :دستگاه - انكايرنيپ وشيدار :آهنگساز | جان آرام .27

 يدرآمد افشارشيپ: ساز 
  جان آرام :فيتصن 
 )ييجدا جراحت رد،ك ترخراب خبرت( سپارغم :آواز 
  چهارمضراب عراق: ساز 
  )نمينش يو با هك قدرت نه( نيد و قلع آفت :فيتصن 

 درانچهارمضراب جامه: ساز 
  غم آموزدست :آواز 
  تند تند + لقامه :فيتصن 
  دل انتظار :فيتصن 

 21  ................................................................................................................................  1378 :اجرا - ماهور :دستگاه | وفا آهنگ .30

 درآمدشيپ: ساز 
 وصل شب :فيتصن 
  )...ديبا يسك اريهش( وداس ةيباد :آواز 
  محبوب دست ز :يميقد فيتصن 
  )...مدام هك يدل خوشا( خال نقش :آواز 

  وفا آهنگ :يميقد فيتصن 
  )...محبوب يبازآمد گرم( عاشق يگومالمت :آواز 
 نگارم من ز :فيتصن 
  رنگ شهرآشوب: ساز 

 22  ...........................................................................  1378 :اجرا -  يافشار ،چهارگاه :تگاهدس - يزمانوسفي نيحس :آهنگساز | باران يبو .31

 مقدمه چهارگاه: ساز 
  )زيدالو صبح نيا ةشاخ بر هك بگذار( عشق زندة :آواز 
 باران يبو :فيتصن 
  يمقدمه و چهارمضراب افشار: ساز 

  )نك رها مرا( مبتال كتر :آواز 
  )نكم هجران را وصل نيا خدا يا( هجران و وصل :آواز 
  زنين :فيتصن 

 23  ........................................................................................................................  1363 :اجرا - ابوعطا ،شور :دستگاه | مهر ونديپ .32

  )جانان نارك بر سر ،ندارد خبر خفته( مهر ونديپ :آواز 
  ساربان يا :فيتصن 

  )ييصحرا به رفتند ييتماشا به سكهر( دوست يتمنا :آواز 
  اراني وداع :فيتصن 

 23  ...................................................................  1379 :اجرا - داديب و داد مقام در - )لهرك هانكي +( زادهيعل نيحس :آهنگساز | است زمستان .33

  گفت پاسخ خواهندينم را سالمت :آواز  رنگ اصول: ساز 
 24  .................................  1381 :انتشار -  1380 :اجرا -  ردك اتيب نوا، :دستگاه - )لهرك هانكي +( زادهيعل نيحس :آهنگساز | شودينم سرهب تويب .34

  شودينم سرهب تويب :آواز 
  )...صنما من با( دل مطرب :فيتصن 
 چهارمضراب نوا+  يقطعة ضرب: ساز 
  خانهيم ره :آواز 

 بانيطب با غم گفتم هك چندان :آواز 
 }دوبيتي{ وانهيد دل :فيتصن 
 )...يمن جانان تو چون( عالم ديخورش :آواز 
  شوديسر نمتو بهيب: فيتصن 
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 25  ........  1382 :انتشار -  1381 :اجرا - )ونيهما شور، ،يدشت( يخوانبكمر ،پنجگاهراست :دستگاه - )انيشجر محمدرضا ،لهرك هانكي +( زادهيعل نيحس :آهنگساز | اديفر .35

 پنجگاه نگارامقدمة راست: ساز 
  )...دارد تو يسودا هكهر( عشق ضيمر :فيتصن و آواز 
  انيبوسمن :فيتصن 
  نشود مك ارخانهك نيا رونق هك ايب :آواز 
 يچهارمضراب دشت: ساز 
  اديفر :فيتصن 
  دل سوز :آواز 

  چهره به چهره :آواز 
 ابوعطا چهارمضراب: ساز 
  )ديآينم فرو ما با هك است يسر را تو( ناصبور دل :آواز 
  دلنواز اري :فيتصن 
 خفقان :آواز 
  باران يهابوسه :فيتصن 

 26  ....................................................................  1384 :اجرا - يدشت آواز :دستگاه -  )لهرك هانكي +( زادهيعل نيحس :آهنگساز | خاموش ساز .36

 يدرآمد دشتشيپ: ساز 
  درمانده :آواز 
  )نك رها مرا( مبتال كتر :فيتصن 
  )ردك نهان من از يرو و برد من از دل( شوق درد :آواز 

  نيريش خسرو :آواز 
  )رميد تو يوك سر شوق سر به(دوبيتي  :آواز 
  خاموش ساز :فيتصن 

 27  ......................................................  1384 :اجرا - يافشار و كتر اتيب آواز :دستگاه - )لهرك انهكي +( زادهيعل نيحس :آهنگساز | مهر سرود .37

  ارانيع :فيتصن 
  )نميبينم غم جز او در آمد بازعشق تا دلم( بازعشق :آواز 
  )شمع چو خوبانم مشهور تو عشق يوفا در( پرستغم :آواز 

  موسلسله يا :فيتصن 
  عشق به زنده :آواز 
 شياين :فيتصن 

 28  .................................................  1386 :اجرا -  يافشار شور، :دستگاه - )يفرجپور ديسع(+ يدرخشان ديمج :آهنگساز | عشقبازان يغوغا .38

 داريقطعة د: ساز 
  )...دادم تو به دل چرا من( نكشدل :آواز 
  )...مرحمت و رضا چشم( يقيحق عشق :فيتصن 
  عشقبازان يغوغا :زآوا 
 )...گرفتن هوا از بسم( فراق در :فيتصن 

  رقص پروانه: ساز 
  عشق دةيشور :آواز 
  )...جاك از پند جاك از من( ايساق :فيتصن 
  )برتابم دوست از يرو هك ابميينم خود اندر من( يباق عشق :آواز 
  )...مودت عهد ستكش( عشق بادة :فيتصن 

 29  ....................................  1387 :انتشار - يدشت: هيما - ان ي، محمدرضا شجرياحقيز ي، پرويمحجوب ي، مرتضيمزدا انصار: آهنگساز | انآه بار .39

 )گداخت جان كه شود كار دل تمام و نشد(آرزوي خام : آواز 
 )آتش بر جان زد يچنانم بانگ ن(نواي ني : فيتصن 
 مه يا يديد: فيتصن 

 چون بال و پر ندارم يا چه سوزجانا مر: آواز 
  آه باران: فيتصن 

 30  ...................................................................  1388: انتشار - 1387: اجرا -ون يهما: دستگاه - يد درخشانيمج: آهنگساز | رندان مست .40

 زنگ شتر+ دار يقطعة د: ساز 
  )سته خطاكسخن اهل دل مگو  يچو بشنو(نداي عشق : آواز 
  )...ما ز ياران( ياريچشم : فيتصن 
 باد صبا: فيتصن 

 )دن ما غم نباشديتو را ناد(مرهم دل : آواز 
 داديچندمضراب ب: ساز 
 )ينم چندك يدلگفتم آهن(آرزومند : آواز 
  رندان مست: فيتصن 

 31  .......................................  1357: انتشار - 1356: اجرا -اصفهان، ماهور  اتيب: دستگاه -ان يدون شهبازيفر: آهنگساز |) نيبت چ( 1گلبانگ  •

  عشق تو: فيتصن 
  )اراياز حال دوستان،  ياگر تو فارغ(يار سروباال : آواز 
  نگارم: فيتصن 

  نيبت چ: فيتصن 
  )...نيش از اينت بيش از ايپ(ة معشوق يسا: آواز 

 31  ...........................................  1357: انتشار - 1356: اجرا - يماهور، دشت: دستگاه - يزمانوسفين يحس: آهنگساز |) شقدولت ع( 2گلبانگ  •

  }دوبيتي{ )ويل آكاكز بن آن ك يميسن(مبتال : فيتصن 
  )ستهكرم چو مرغ پا شيد يدل(دوبيتي  :آواز 

  )...غمزه كمزن بر دل ز نو(دولت عشق : فيتصن 
  )ينيدر سرزم يسحرگه رهرو( نشينخلوت: آواز 

 32  ...................................................................................................  1366: اجرا -نوا : دستگاه -ان ياتكز مشيپرو: آهنگساز | دود عود •

 درآمدشيپ+ درآمد : ساز 
  )عشق يوة سودايبرد ش يجا پكعقل (عشق  يايدر: آواز 
  )ستآتش عشق تو در جان خوشتر ا(افشان آتش: آواز 

  )در عشق تو عقل سرنگون گشت(سرگشتگي : آواز 
  )وسف خوشنام ماي يا(دود عود : فيتصن 

 32  .............................................................  1375: انتشار - 1374: اجرا - كات تريگاه، بسه: دستگاه - يد درخشانيمج: آهنگساز |ال يدر خ •

 مقدمه: ساز 
  )ييرد جراحت جداكتر خبرت خراب(ال يدر خ: آواز 
 ساز 

  يه برآرد آفتابكسر آن ندارد امشب : فيتصن 
  )فام ران دلق ازرقيم ايسو نهيكز تا يبرخ(گسل پيمان: آواز 
  )ه سر نهم عشق تو را به سر برمكام آمده(ال يهوس خ: فيتصن 
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 33  .....................................................................  1373: اجرا - ي، ماهور، دشتپنجگاهراست: دستگاه -ان ياتكز مشيپرو: آهنگساز | كقاصد •

 ساز 
 )ر روز وصالكم شيه نگفتكآن  يجزا(شب فراق : آواز 
 )زلف تو آرام دل يصنم ب يصورت نبندد ا(فتنه دل : آواز 
 )نكمرا رها (مبتال  كتر: آواز 

 كقاصد: فيتصن 
 )ار از دست رفتيعشق در دل ماند و (زمام اختيار : آواز 
 )ينيرم تا تو چشم تر نبيبم(دوبيتي  :آواز 
 )...كرده و خاكشب دم يكهست شب (شب : فيتصن 

 34  ...........................................................................................................................................  وريفرامرز پا: آهنگساز | نيبت چ •

 باغ نظر: فيتصن 
 ير نگاهينبود ز رخت قسمت ما غ: فيتصن 
 نكگدا  يسو يخسرو خوبان نظر يا: فيتصن 
 مانهيخانه، خوردم دو سه پيرفتم در م :فيتصن 
 نكدر جهان  يصبحدم ز مشرق طلوع: فيتصن 

 نيبت چ: فيتصن 
 )ستياز برم دل در برم ن يتو دور(دا يدل ش: فيتصن 
 )يادم شبين به يبنش(اد عارف يبه : فيتصن 
 )نديغمت در نهانخانة دل نش( يليناز ل: فيتصن 
 )شتگاه منكآمد  كخش(داروگ : فيتصن 

 35  ...............................................................................................................................................  وريفرامرز پا: آهنگساز | خزان •

 هزاردستان چمن: فيتصن 
 ماه من ياد داريبه : فيتصن 
 نكباد صبا بر گل گذر : فيتصن 
 )به تو مشغول بود خاطر ارباب نظر(پر خسته: فيتصن 

 )يردكرانه كان يبوتر از آشك يا(انه يآش كتر: فيتصن 
 خزان: فيتصن 
 )دوست ين اكا يه دل درك يبه من گفت(مهتاب  كاش: فيتصن 
 )ه بر زلفت هر دم زنم شانهكخواهم (چشم نرگ : فيتصن 

 36  ......................................................................................................................................  وريفرامرز پا: آهنگساز | شكبهار دل •

 شكبهار دل: فيتصن 
 )...گفت يليمجنون به ل يشب( يليگر: فيتصن 
 )ه چشمم نخفتكاد دارم ي يشب(شمع و پروانه : فينتص 
 بار غم+ افتخار آفاق : فيتصن 

 )ده خون فشانميز دو د( ييگل باغ آشنا: فيتصن 
 چه شود به چهرة زرد من: آواز 
)خانة مايندا ز م يآمد سحر(شابور يشب ن: آواز+ ف يتصن 

 37  .............................................................................................................................................وريفرامرز پا: آهنگساز |لمان يد •

 ساز 
  يه گر خوش بشنوكم يمن همان نا: آواز 
  )...باز آ و دل تنگ مرا(مونس جان : آواز 

  يه مانكه در جهان به كقت يندانمت به حق: آواز 
  )...دل از من برد و(درد شوق : آواز 

 37  .................................................................................................  اهور و چهارگاهآواز م: دستگاه -ان ياتكز مشيپرو: آهنگساز | هيبهار •

 ساز 
 )يم باد نوروزيد نسيآيار مي يوكز (م يام نسيپ: آواز 

  مت به مژده جان سپرمينس يسحر ببو: آواز 

 38  ........................  1375: انتشار - 1359: اجرا - شور  گاه،سه: دستگاه -) انيان و محمدرضا شجركايرنيوش پيدار+ (ور يفرامرز پا: آهنگساز | گوساز قصه •

 ساز 
 )نندكا يمكيرا به نظر  كه خاكآنان (ت دل ياكح: آواز 
 گوساز قصه: فيتصن 

 حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت: آواز 
 )يتيگ يدايش(بان يه گفتم غم با طبكچندان : فيتصن 

 38  ....  1384: انتشار - 40دهة : اجرا - ماهور : دستگاه -) زادهين عليور، حسي، فرامرز پاي، محمدرضا لطفيعيبد... ابيحب+ (ان يدون شهبازيفر: آهنگساز | يجام ته •

 اله راين پكپر : آواز 
 ساز 

  )...يسك يب ين سرايدر ا( سار شبوچهك: فيتصن 

 39  ........................................................................................................  شور: دستگاه –ان يدون شهبازيفر: آهنگساز | اميات خيرباع •

 
 40  ..............................................................  1356 :اجرا - كتر اتيب آواز :دستگاه -  يلطف محمدرضا :آهنگساز | )1 چاووش( عارف ادي به •

 ساز 
  )دينب به شدك دل نه گل از دميگشا لب نه( انتظار شمچ :آواز 

  )رسديم ستانين از يبانگ باز(بانگ ني  :آواز 
  )يشب ادمي به نيبنش( عارف ادي به :فيتصن 

40  .................................................................................  1358: اجرا -ماهور : دستگاه -  يمحمدرضا لطف: آهنگساز |) 6چاووش (ده يسپ •
 ساز 
  )زند به نام شمايزمانه قرعة نو م(بشارت : آواز 
  يرانيا: فيتصن 

  )د از شب سرديه خورشك يديدال د(يادگار خون سرو : آواز 
  سپيده: فيتصن 
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 41  .......................................................................  1355 :اجرا - كتر اتيب :دستگاه -  يلطف محمدرضا :آهنگساز | )9 چاووش( جان جان •

 درآمد و درآمد كرشمهشيپ: ساز 
 چهارمضراب زنگ شتر: ساز 
 خبريب تو از جان و جانم انيم در يا :آواز 
  يقطعة ضرب: ساز 

  مست مست امشب هك دارم آن عزم :آواز 
 )...رفتگان و نامدگان(سرا گل بوستان :فيتصن 
  رنگ: ساز 

 41  ........................................................................................................................................................................  چاووش •

 )اههيهن سيشب است و چهرة م(نورد شب: فيتصن 
 )زيهمراه شو عز( كرزم مشتر: فيتصن 

 اد تويده يتن: فيتصن 
 )تابان دارد يديران خورشيا(هن يم: فيتصن 

 42  ...................................................................................................  يافشار: دستگاه -ان ياتكز مشيپرو: آهنگساز | سينسرت پارك •

 ساز 
 )چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود(طريق عشق : آواز 
 يالساق هايأا يال أ: فيتصن 

 )عاقبت يردكدر دل و جان خانه (دل مجنون : فيتصن 
 )اسرار يايگو يطوط ياال ا(اسرار مستي : آواز 
 )ديگفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآ(مهرورزان : آواز 

 43  ............................................................................................................................................................................  ريسا •

 )مانتيپ و عهد وك من عشق يا( زانيگر عشق :فيتصن 
 )موج زنديم نفس( موج :فيتصن 
 )رهيگيم باال دره تو و مو ارك گه رهي( يريپ عشق :فيتصن 
 )شوم تو از دور هك اگر( وفادار اري :فيتصن 
 )يردك چه ميجوان با بگو غم يا( يجوان :فيتصن 
 نه مگه :فيتصن 

 ربنا + يشوشتر يمثنو :آواز 
 عشق سخن :فيتصن 
 خوشخوان مرغ :فيتصن 
 )ن بگذاريتفنگت را زم(زبان آتش : فيتصن 
 يسرود آزاد: فيتصن 
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 45  .................................................................................  1382 :انتشار - ونيهما :دستگاه – انيضراب محمدجواد :آهنگساز | وصل مينس  . أ

  هواي گريه :فيتصن 
  سحر مينس :آواز 
  سودا خانه :فيتصن 
  جاك از عشق :فيتصن 

  حاصل عمر :فيتصن 
  دفتر دل :فيتصن 
  )يزار به ينالينم شبها دال(سكوت  :فيتصن 
وصل مينس :فيتصن 

46  .........................................................................................  1383 :انتشار - يدشت شور : دستگاه -  اركامك رياردش :آهنگساز | باكيناش  . ب
  دانستم چه :فيتصن 
  )...صبرم ز حد بگذشت مشتاقي و( ناشكيبا :آواز 
 )...گل در بر و مي بر كف و ( مي عشق :فيتصن 
  قطعة هامون: ساز 

  نيريش زهر :آواز 
  )...تا تو به خاطر مني(داغ دوستي  :آواز 
 دل چو پنهان :فيتصن 
  رنگ رقص چوب: ساز 

 47  .................................................................................  1383 :انتشار - گاهسه :دستگاه -  انيضراب محمدجواد :آهنگساز | دوست شوق  . ت

  )پناهانيپناه ب يا( دلشده :فيتصن 
  )ماست ينامراد دوست يا تو مراد اگر( دوست شوق :آواز 
  )دلخواه لعل از است مدام شميع( شكسر بخت :فيتصن 

  )تو ندانخ لب( نگاه مست :فيتصن 
  )دل يسودا از نالم يم ين همچو( دل يايدر :آواز 
  )سمن يا نينازن( عاشقان بت :فيتصن 

 48  ................................................................................................  1384 :انتشار - نوا :دستگاه -  يقمصر يعل :آهنگساز | اليخ نقش  . ث

 مقدمه نوا: ساز 
 )تو شنق شودينم جدا هك وه(نقش خيال  :فيتصن 
  )يديپر جانا قفس نيتنگ نيا از( نكشتوبه :فيتصن 

  )شيدوا باشد چه سوزد تو زك يدل( دل يدوا :فيتصن 
  )برسم سواران به تا دوم زيت دوم زيت( سواران :فيتصن 
)هست ييماجرا تو با مرا هك ايب ايب( عشق گناه :آواز 

 49  ...................................................................................  1385 :انتشار - مختلف :دستگاه – انيضراب وادمحمدج :آهنگساز | هاستاره با  . ج

  )دل يا يماند بيغر چه( غمگسار :فيتصن 
  )ديبگرد خانه نيا در د،يبگرد ديبگرد( بانهيغر :فيتصن 
  )نك اديفر ،شغم از امشب نهيس يا( غم اديفر :فيتصن 
  )ينك ينم جفا و جور ،دگر چرا سنگدال( سنگدل :فيتصن 

  يستكي تو :فيتصن 
  )ها نارهك از رسد يم هك شب( هاستاره با :فيتصن 
  حاصليب دشت :فيتصن 
)ينينازن و بلند باال هك تو( افسونگر :فيتصن 

 50  .............................................................................  1387 :انتشار -  اصفهان اتيب :دستگاه – يفرجپور ديسع :آهنگساز | آرزو ديخورش  . ح

 اقيقطعة اشت: ساز 
 )من  نهيس به سر بگذار( آرزو ديخورش :آواز 
 )يبگذر گر صبا يا( زلف نيچ :فيتصن 
 )نيريد صحبت پاس به شب يا( كپا عشق :آواز 

 )دييمگو يمدع با( عشق اسرار :فيتصن 
 )يباش تو درمانش هك يدرد خوشا( دلشده :آواز 
 وطن :فيتصن 
  سحر مرغ :فيتصن 

 51  ...........................................................................................  1387 :انتشار - يدشت :دستگاه – متبسم ديحم :آهنگساز | يولك كژيق  . خ

 )زيعز ام دهيچيپ تو عشق يتارها در( عاشقانه :فيتصن 
  عشق يبو :آواز 
 يولك كژيق :فيتصن 

 قطعة مستانه: ساز 
 زلف مندك :آواز 
 عشق يزاه :فيتصن 
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  ۱صفحة     ۰.۹۰نگارش 
 

 
  داديب .1
  

  )سه(قطعه سوز و گداز : ساز    )يك(مقدمه : ساز
  

  )بيتفاوت ترت( حافظ: المك -) چهار+ دو (اران را چه شد ي: آواز
  آخر آمد دوستداران را چه شد كي يدوست  اران را چه شديم ينيبيمس نكاندر  ياري

  د از شاخ گل ابر بهاران را چه شدكيخون چ  جاستك يپگون شد خضر فرخرهيوان تيآب ح
  اران را چه شديحق شناسان را چه حال افتاد   يداشت حق دوست ياريه كد يگويس نمك
  باد و باران را چه شد يد و سعيخورشتابش   ستا امد سالهاين برمروت ان كاز  يلعل

  اران را چه شديسر آمد شهر  كي يمهربان  ارين ديمهربانان ا كاران بود و خايشهر 
  ش آمد هزاران را چه شديبان را چه پيعندل  نخاست بر يفت و بانگ مرغكصد هزاران گل ش

  را چه شدد سواران يآيدان درنميس به مك  اندندهكان افيرامت در مكق و يتوف يگو
  گساران را چه شديم يس ندارد ذوق مستك  سازد مگر عودش بسوختيخوش نم يزهره ساز

  ه دور روزگاران را چه شدك يپرسيه مكاز   داند خموشيس نمك يحافظ اسرار اله
  

  حافظ: المك -) پنج( اد بادي: فيتصن
  اد بادياد باد آن روزگاران ي  اد باديروز وصل دوستداران 

  اد باديبانگ نوش شادخواران   غم چون زهر گشت يامم از تلخك
  اد باديشان را هزاران ياز من ا  اد منياران فارغند از يگرچه 

  اد باديگذاران وشش آن حقك  بال ن بند ويمبتال گشتم در ا
  اد بادياران كرود باغزنده  گرچه صد رود است از چشمم روان

  ادباديغا رازداران يدر يا  ن ناگفته مانديراز حافظ بعد از ا
  

  )هفت(ون يچهارمضراب هما: ساز    )شش(ون يدرآمد هماشيپ: ساز
  

  حافظ: المك -) زدهدوا+ ده + هشت (ن كيعاشق مس: آواز
  دشيخار هجران صبر بلبل با يبر جفا  دشيصحبت گل با يروزباغبان گر پنج

  دشيچون به دام افتد تحمل با كريمرغ ز  منال يشانيدل اندر بند زلفش از پر يا
  دشيمل باأر و تيست آنچه تدبا كار ملك  اركه چ ينيرند عالم سوز را با مصلحت ب

  دشيل باكراهرو گر صد هنر دارد تو  ستا يافركقت يطر و دانش در يه بر تقوكيت
  دشين و جعد سنبل باياسمي يه روكهر  حرام ين زلف و رخش بادا نظر بازيبا چن

  دشيل باكاكده تا آن جعد و ين دل شوريا  ديشكد ياش بانازها زان نرگس مستانه
  دشيبا دور چون با عاشقان افتد تسلسل  ا در گردش ساغر تعلل تا به چنديساق
  دشين تجمل باين چرا چندكيعاشق مس  آواز روديست حافظ تا ننوشد باده بكي
  
  

  )نه(داد يچهارمضراب ب: ساز
  
  

  يسعد: المك -) چهارده( هالك من: فيتصن
  ند مالمتشكس نك يند به شاهدكرچه ه  خواهد و من سالمتش يمن هم كه هالكآن

  ب درخت قامتشيرسد سيجز به نظر نم  سكدهد به يوه نميباغ تفرج است و بس، م
  اورد باز به استقامتشيچ دوا نيه  ض عشق شديه مركĤنكنم كيدل نم يدارو
  ندامتش يمخور تا نخور وانكيغم ن گو  و مال و سر نيو د ييدن ندك يه فدا نمكهر

  امتشينم قكبه خون مطالبت هم ن هكبل  برد يم غياگر دست به ت منك ينم جنگ
  شم غرامتشكنچه گناه او بود من بĤك  يدميامتش بار دگر بديه در قكاش ك
  بر خبر سالمتش ايمدار سعد گوش  دل يآرزو يه هوا گرفت و رفت از پكهر
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حافظ: المك -) زدهيس(ده يدل رم: زآوا
  شيسرگشته را چه آمد پ ياركه آن شك  شيده شد و غافلم من درويدلم رم
  شكيافركست ا يئابرومانكه دل به دست ك  لرزميش ميمان خويد بر سر ايچو ب
  شياندمحال ةن قطريست در سر اا اهچه  هاتيپزد هيبحر م ةحوصل ،اليخ

  شيزندش آب نوش بر سر نيه موج مك  ش راكتيشوخ عاف ةبنازم آن مژ
  شينهند بر دل ر يگرم به تجربه دست  دكبان هزار خون بچين طبيز آست

  شيدم ز حاصل خويآ يه شرم همكچرا   نده رومكان و سرفيده گريكم يوكبه 
  شين دروكدون م ياينزاع بر سر دن  ندركاس كنه عمر خضر بماند نه مل

  شيف آور زگنج قارون بكبه  ياخزانه  ا حافظگد مر نرسد دست هركبدان 
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  آستان جانان .2
  

  )سه(ضراب سروناز چهارم: ساز    )يك(درآمد سرانداز شيپ: ساز
  

  حافظ: المك -) چهار(ن يخاطر حز: آواز
  ن باشديم و هميگفت ين معنيته از اكن يك  ن باشديه حزكزد خاطر يشعر تر انگ كي

  ن باشدير نگيمانم در زيسل كصد مل  زنهار يرتابم انگشياز لعل تو گر 
  ن باشدير تو در ايخ ينيه چو وابكد يشا  دل يبود از طعن حسود اد ينبا كغمنا
  دن باشينقشش به حرام ار خود صورتگر چ  زيانگاليخ كلكن يز يند فهمكو ناكهر 

  ن باشديره قسمت اوضاع چنيدر دا  دادند يسكبه  يكو خون دل هر يجام م
  ن باشدينشهن پردآو ين شاهد بازارياك  ن بوديا يم ازلكار گالب و گل حكدر 
  ن باشدين تا روز پسيشيپ ةن سابقياك  بشد از خاطر يه حافظ را رندكست يآن ن

  
  باباطاهر: المك -) پنج( دوبيتي: آواز

  بويانش نميه پاكرم يد يغم  بويه سامانش نمكرم يد يسر
  بويه درمانش نمك ين درديبب  يمن آ يسو ياگر باور ندار

  ويشو هجرون و روز غم سر آ  ويآ ار از در دريه كخوش آن ساعت 
  ويش دلبر آيه جاكن واجم يهم  نم جون را به صد شوقكرون يز دل ب

  
  )ب متفاوتيترت( حافظ: المك -) شش(آستان جانان : فيتصن

  ه با آن رطل گران توان زدكبخوان  يشعر  ساز آن توان زد بر يه آهكبزن  يراه
  اروان توان زدكصد  يگر راهزن تو باش  ستين عجب نيشد رهزن سالمت زلف تو و

  بر آسمان توان زد يگلبانگ سربلند  بر آستان جانان گر سر توان نهادن
  تش در آن توان زدĤك يهنه دلقكم و ييما  سلطان يش را نباشد برگ سرايدرو

  مان توان زدكن ير از ايبر چشم دشمنان ت  د امايما سهلت نما ةديقد خم
  مغانه هم با مغان توان زد يجام م  يبازدر خانقه نگنجد اسرار عشق

  اول بر نقد جان توان زد داست و دا عشق  نظر ببازند كياهل نظر دو عالم در 
  وان زدبر آستان ت ليتخ نيبد سرها  گشودن يدولت وصالت خواهد در گر

  توان زد انيب يگو يجمع شد معان چون  مراد است ةمجموع يو شباب و رند عشق
  ن جهان توان زديدر ا يشيع يه گوكباشد   يد و زرق بازآيز شكحافظ به حق قرآن 

  
  حافظ: المك -) نه(عشق  ياستغنا: آواز

  يبه جان آمد خدا را همدم ييدل ز تنها  يغا مرهميدر يا نه ماالمال درد استيس
  يم دمياسايبه من ده تا ب يا جاميساق  زرويه دارد از سپهر تكش يچشم آسا

  يشان عالميپر ياركبوالعجب  يصعب روز  د و گفتين خندين احوال بيرا گفتم ا كيريز
  يو رستمكحال ما ان فارغ است از كشاه تر  سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع جو گل

  يدمآد ساخت وز نو يگر ببايد يعالم  د به دستيآينم كيدر عالم خا يآدم
  يغميب ينه خام يسوزد جهانيبا يرهرو  ستيراه ن يرند يوكام و ناز را در كاهل 
  يه با درد تو خواهد مرهمكش باد آن دل ير  ستا ش باليامن و آسا يبازق عشقيدر طر

  يد هميان آيمول يجو يمش بويز نسك  ميده يسمرقند كز تا خاطر به آن تريخ
  يا شبنميد هفت درين طوفان نماياندر اك  عشق يش استغنايحافظ چه سنجد پ ةيگر
  

  حافظ: المك -) ازدهي( ييدايف شيتصن
  ييو دفتر جا گرو باده ييخرقه جا  ييدايست چو من شير مغان نيدر همه د

  ييطلبم صحبت روشن راياز خدا م  دارد ياست غبار يصاف ةنييه آكدل 
  يينه پروانه ندارد به سخن پروا ور  ن قصه مگر شمع برآرد به زبانيشرح ا

  ييايگشته هر گوشه چشم از غم دل در  رخ دوست يه مرا بكاور يباده ب يشتك
  يينايل در ساغر مكن مشينم اكتا حل   دهين جگرم مينا خونيره مين دايز

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باباطاهر: المك -) ده( دوبيتي: آواز
  خود در فغونم ةز آه و نال  به جونم ييدال از دست تنها

  اد مغز استخونميره فرك  ييشوان تار از درد جدا
  ييچشمونم نمونده روشنابه   ييزون از غم و درد جدايعز

  يينه آشنا يار و همدمينه   گرفتارم به دام غربت و درد
  به هر گردش زنه آتش به جونم  بشنوه آه و فغونم كي كفل

  ام دل نگرده آسمونمكبه   درد بگذرونم با غم و يعمر يك
  ستكي ةر نرگس مستونياس  ستكي ةوونيدونم دلم دينم
  ستكي ةد و در خونگرديجا مك  وم ةدونم دل سرگشتينم
  حاصل مويغم ب هاريه بسك  درد دل مو يس نوكب ينص
  ل موكچون مش يلكه داره مشك  بو از غم و دردم خبردار يسك
  بويرم سودش نمكيحت مينص  بويه بهبودش نمكرم يد يدل

  بوينهم دودش نميبر آتش م  بره بادينش م ،نهميادش مببه 
  د وصل مو و هجرونم از دوستبو  بود درد مو و درمونم از دوست

  جدا هرگز نگرده جونم از دوست  ره پوستكاگه قصابم از تن وا
  جونمب سختينصمو آن محنت  خانمونميب ةمو آن آزرد

  نموشش دويوزه پ يه هر بادك  ابونيخارم در بمو آن سرگشته
  نميا ته ويا بنگرم دريبه در  نميبه صحرا بنگرم صحرا ته و

  نمينشان از قامت رعنا ته و  ه و در و دشتوكبه هر جا بنگرم 
  سته پر و بالم چون ننالمكش  ه افسرده حالم چون ننالمكمو 

  الم چون ننالميدر خ ييته آ  نكم كناله  يند فالنيهمه گو
  را جمله سر تا پا بسوجم كفل  بسوجم اگنبد خضر يبه آه

  ا بسوجمي يبساج ييچه فرما  يارم را بساجكبسوجم ار نه 
  ردكبال و پرم  يبخت ب يهوا  ردكابون پرورم يت بغم عشق
  ردكبر سرم  كيطرفه خا يصبور  ين صبورك يصبور يبه مو گفت



  ۳صفحة     ۰.۹۰نگارش 
 

 

  سر عشق .3
  

  يسعد: المك -) پنج(سر عشق : آواز
  ه نجوشمكسرم ينبود بر سر آتش م  مه سر عشق بپوشكردم كهزار جهد ب

  دم نه عقل ماند و نه هوشميل تو بديشما  س نسپارمكه دل به كهوش بودم از اول ه ب
  ست به گوشما تياكحت مردم حيدگر نص  آمدمن ز دهانت به گوش جان  يتياكح

  ده از تو بپوشميه دكه من قرار ندارم ك  يو فتنه بازنشان يبپوش يمگر تو رو
  م به در برند به دوشميدرآ يه گر ز پاك  ميايه در صباح نكدل آن به دهيمن رم

  مست از انتظار تو دوشه اردكده خواب نيه دك  نار من امشبكا به صلح من امروز و در يب
  نفروشم يبه عالم ييه از وجود تو موك  آنم و من هنوز بر يچ بداديمرا به ه

  ند چو من بخروشمكست مالمت ه تندرك  نم ز دست جراحتكت ياكبه زخم خورده ح
  موشيننيده گفتن چو پند ميسخن چه فا  نكق عشق رها يطر يه سعدك يمرا بگو

  وشمكابم به قدر وسع بيه گر مراد نك  ه رفتن به از نشستن باطليبه راه باد
  

  باباطاهر: المك -) هفت(آواز 
  بود وصل مو و هجرونم از دوست  نم از دوستبود درد مو و درمو
  جدا هرگز نگرده جونم از دوست  ره پوستكاگه قصابم از تن وا

  رنيتو د يوسته در پايه سر پك  رنيتو د يه سوداكنون آخوشا 
  رنيتو د يه اندر دل تمناك  يسانك يرم تمنايبه دل د

  شبآگونم دادم هديب دآبه   چ و تابشيبدادم پ )خودم( ه خمك يگل
  ره گالبشيگ يگريگل از مو د  يروا ب كي يبه درگاه اله
  ن دليزارم از اآشو و روزان در   ن دليزارم از ايخداوندا مو ب

  ن دليزارم از ايه بكمو بستون  ز  دنم تنگيدم از ناليز بس نال
  

  حافظ: المك - ) هشت(راز پنهان : فيتصن
  اراكشآه راز پنهان خواهد شد كدردا   رود زدستم صاحبدالن خدا رايدل م

  شنا راآدار يد ينيه باز بك ديشا  زيباد شرطه برخ يم اينشستگان يشتك
  اراياران فرصت شمار ي يبه جا يكين  ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون
  اراكها السيا اي !هبوا ،هات الصبوح  در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل

  نوا را يش بين دروك يتفقد يروز  رانه سالمتكرامت شكصاحب  يا
  با دوستان مروت با دشمنان مدارا  ن دو حرف استير ايتفس يتيش دو گيآسا
  ن قضا راكر ييتغ يپسند يگر تو نم  ما را گذر ندادند يناميكن يوكدر 

  قبله العذارا من يلنا و احل ياشه  الخبائثش خواندام يه صوفكوش آن تلخ
  ند گدا راكقارون  يهست يايمكين ياك  يوش و مستكش يدر ع يهنگام تنگدست

  ف او موم است سنگ خاراكه در كدلبر   رتت بسوزديه چون شمع از غكش مشو كسر
  دارا كتا بر تو عرضه دارد احوال مل  است بنگر يندر جام مكس ةنييآ

  ارت رندان پارسا رابده بش يساق  گو بخشندگان عمرنديخوبان پارس
  دامن معذور دار ما راكخ پايش يا  آلودين خرقه ميد ايحافظ به خود نپوش

  
  دايبر شكايعل: المك -) ازدهي(عشق تو : فيتصن

  بر باد غم داد آخر آب و گل من  عشق تو آتش جانا زد بر دل من
  ر دام مجنون دل منيشد بند زنج  يليتر ز لده دل بهيتو چون د يرو

  ل منكن مشين آسان اسان، اكارب ي  جان دادن آسان  ل،كل مشكوصل تو مش
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )المكتفاوت (موالنا : المك - ) ده(قرار يب: آواز
  ت برندارم روز و شبيپا سر ز  قرارم روز و شب يت بيدر هوا

  گذارم روز و شب كيروز و شب را   نمكروز و شب را همچو خود مجنون 
  سپارم روز و شب يجان و دل را م  از عاشقان يخواستيمجان و دل 

  سر نخارم روز و شب يزمان يك  ستا ابم آنچه در مغز منيتا ن
  گاه چنگم گاه تارم روز و شب  ردكآغاز  يه عشقت مطربكتا 
  ر و زارم روز و شبيتا به گردون ز  رود يتو زخمه و بر م يزن يم

  ر اندر خمارم روز و شبيزان خم  صبوح ونبشر را چ يردك يايساق
  ن قطارم روز و شبيان ايدر م  مهار عاشقان در دست تو يا
  ر بارم روز و شبيهمچو اشتر ز  خبر يشم مستانه بارت بك يم

  امت روزه دارم روز و شبيق تا  ام به قندت روزه ييتا بنگشا
  د باشد روزگارم روز و شبيع  نمكچون ز خوان فضل روزه بش

  انتظارم انتظارم روز و شب  جان تو يجان روز و جان شب ا
  دوارم روز و شبيبا مه تو ع  ديستم موقوف عين يتا به سال
  شمارم روز و شب يروز و شب را م  وصلروز  يردكه وعده ك يزان شب

  بارم روز و شبكده اشيز ابر د  مهر جانم تشنه است شتكه كبس 
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  نوا .4
  

  )چهار(قطعه نهفت : ساز    )يك(قطعه طلوع : ساز

  
  )بيتفاوت ترت( يسعد: المك - ) سه+  دو(اهل عشق : آواز
  ميل خوب تو بنگريده در شمايدزد  ميتو بگذر يبگذار تا مقابل رو

  مياوريه طاقت شوقت نكهم جور به   ست در نظرا و جور ييست در جداا شوق
  ميمترك كه از خاكشتر نه يب كاز خا  شترند اهل عشق منيب كز خا يگفت

  ميدشمن شوند و سر برود هم بر آن سر  روزگاره گر خلق كست با تو ا يما را سر
  ميدر قدمانت بگستر يه روكبازآ   م از آن توستكح ينكما ن يار به رو يرو

  ميم با تو و چون حلقه بر دريادر حلقه  !نت بلعجبيم ايام و با تو نهيما با توا
  ميس بپروركه مهر دگركآن  ينه رو  عجب يم از تو ايشنويمهر م ينه بو
  ميجا بركت ياكست شا چون دوست دشمن  ت به دوستانياكشمنان برند شاز د

  مياندر يمند وكه ما به كبرد يآن م  سك يم دوان در قفايرويما خود نم
  ميد الغريه ما صكاند چندان فتاده  مندكن حلقه يه در اك يستكيتو  يسعد

  
  يسعد: المك -) پنج(ت دوست ياكح: آواز

  ميجانان يشهربند هوا  ميل سلطانيان خيما گدا
  ميهرچه ما را لقب دهند آن  شتن نبوديبنده را نام خو

  ميدانيدگر نم يره به جا  نديگر برانند و گر ببخشا
  ميم و رخ نگردانيسر بباز  ريزند شمشيچون دالرام م
  ميزر فشانند و ما سر افشان  اريصحبت  يدوستان در هوا

  ميه نادانكن كب ما گو ميع  ر خداوند عقل و دانش رام
  ميما به عشقش هزاردستان  ديه در جهان آكنو  يهر گل
  مينان بستانكما تماشا  نندكوه يچشمان نظر به متنگ

  ميرانيما در آثار صنع ح  ينگريشخص م يمايتو به س
  ميمانيدر همه عمر از آن پش  ت دوستياكم جز حيهرچه گفت

  ميچ نستانيهمه عالم به ه  اريوجود صحبت  يا بيسعد
  ميز نتوانيار عزي كتر  ز بتوان گفتيجان عز كتر

  
  يسعد: المك -) شش(ار يجور : آواز

  شمكدام بار كه ندارم ك يبه طاقت  شمكار يا فراق يغم زمانه خورم 
  شمكنار كش در يه به شوخك ينه قدرت  ناره جستن از اوكه توانم ك ينه قوت

  شمكه در دامن قرار كعقل  ينه پا  ن عقل برميه در آستكنه دست صبر 
  شمكدوست زنم گرنه مردوار  يجفا  ستين يرگشت مرديز دوستان به جفا س

  شمكار يه جور كچرا صبور نباشم   د جور عدويشك يتوان به صبوريچو م
  شمكه درد سر خمار كست ا ضرورت  وصل يز جام صاف يساق ةخوردشراب

  شمكش خار يش پيده سعدينه ديمك  ديتو گر در چمن به دست آ يچو رو يگل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باباطاهر: المك -) هفت(آواز 
  ام بر استخوان زنشرر زان شعله  آتش عشقم به جان زن ياله

  سان زنآن آتش دلم فوارهبر   چو شمعم برفروز از آتش عشق
  رميافروته د ينه آتشيبه س  رميهزاران غم به دل اندوته د

  رميرا سوته د يهزاران مدع  آه سحرگاه از دل تنگ يكبه 
  

  )بيتفاوت ترت(موالنا : المك -) هشت(جان و جهان : فيتصن
  يادر دل ما بوده غلطم، ين  ياجا بودهكدوش ! جهانو جان 

  ياه تو سلطان وفا بودهك يا  امدهيدوش ز هجر تو جفا د
  ياه را بودهكه تو دوش كآه   امه من دوش چه سان بودهكآه 
  ياه در آغوش قبا بودهكچون  ياش قبا بودمكبرم  كرش

  ياجا بودهكچاره يمن ب يب  م تو رايه بگوكزهره ندارم 
  يا زتر از باد صبا بودهيت  زيبه وقت گر! روح كار سبي
  يا ه تو بند بال بودهكباش   ردكتو مرا رنج و بال بند  يب
  ياتو ز همه رنگ جدا بوده  است يسكس كرنگ تو ع ةنيآ

  يادر حرم لطف خدا بوده  رنگ رخ خوب تو آخر گواست
  ياو همرنگ بقا بوده كيپا  ه ز رنگ جهانك، يرنگ تو دار

  



  ۵صفحة     ۰.۹۰نگارش 
 

  
  دستان .5
  

  )يك(اد كقطعه چ: ساز
  

  )بيتفاوت ترت( يسعد: المك - ) چهار+ سه + دو (ر نظر ياس: آواز
  ن جهان به جهان دگر شدميز اك ييگو  و من از خود بدر شدم ياز در درآمد
  خبر شدميامد و من بيخبر بصاحب  دهد ز دوستيه خبر مكه تا گوشم به را

  تر شدمدم و مشتاقين شود، بدكسا  اقينمش مگرم درد اشتيگفتم بب
  وق بر شدميد و به عيمهرم به جان رس  ش آفتابيچون شبنم اوفتاده بدم پ

  به سر شدم يرفتم و چند يبه پا يچند  اريش يدستم نداد قوت رفتن به پ
  تا به سر همه سمع و بصر شدم ياز پا  نم و گفتنش بشنوميش ببتا رفتن

  ور شدمدهيدن او دياول نظر به دك  من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت
  مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم  زمان يكروز و  يكتو  يزارم از وفايب

  مند نظر شدمكر يشتن اسيمن خو  د منياو را خود التفات نبودش به ص
  خت زر شدمير عشق در مسم آميسكا  ردكزرد ) چه(ه ك يسرخ تو سعد يند رويوگ
  

   )پنج(ده يژول كدختر: ساز
  

  )المكتفاوت ( يسعد: المك -) شش(عشق  يايدر: آواز
  الب داشتيتو س يابر چشمم بر رخ از سودا  م از غم تاب داشتجان جان يت ايدوش دور از رو

  ده چشم خواب داشتيدل شور يشانينه از پر  ديگاه صبر دين پاكير عقل مسكنه از تف
  )ده چشمم خواب داشتيدل شور يشانيبا پر  مال عشق شدين پاكير عقل مسكدر تف(
  طبطاب داشت عقل در يشحنه عشقت سرا  وس غارت زد فراقت گرد شهرستان دلك

  در محراب داشت يان رويگوحيتا سحر تسب  ح وجوديبسرده دل محراب تكنقش نامت 
  ماب داشتيو سا اندركردم كعاقبت معلوم   دوست يرو ينيجست گفتندم نبيام مدهيد

  ه شهدآلوده زهر ناب داشتكباز دانستم   نموديفائق م ،شهر ،خوبان روزگار عشقِ
  )ه شهدآلوده زهر ناب داشتكگمان بردم  كي  نمود ين ميريش ارم سختكز آسمان آغاز (

  اب داشتيپا كياند ياول آخر در صبور  عشق يايافتاده است در در لكن ره مشيا يسعد
  

  يسعد: المك -) هفت( غم زمانه: آواز
  شبانه يدرده م يصبوح يساق يا  زبانه كمشرق شمع فل برزند زيم

  غم زمانه كيتا  يهوشم ببر زمان  ار دانشيچند اخت يعقلم بدزد لخت
  د جان منش نشانهير طعنه آيگر ت  نكگر سنگ فتنه بارد فرق منش سپر 

  شرابخانه كات بهتر خايز آب ح  ش دانايه پكبه جان دهندت بستان  يگر م
  ردانههم طعم نار دارد هم رنگ نا  ات دارديب حĤكفم نه كوزه بر كآن 
  انهيرا نگنجد عنقا در آش كگنجش  يچگونه گردد گرد شراب صاف يصوف

  انهيف و تازين از سيبد اسب چوبكيبش  امتيوانگان نترسند از صولت قيد
  هنر بهانهيرد بر بيهنر نگصاحب  و طرف صحرا ينج خلوت سعدكو  يصوف

  
  حافظ: المك - ) هشت(ا يصبح است ساق: فيتصن

  نكدرنگ ندارد شتاب  كدور فل  نكپر شراب  يا قدحيصبح است ساق
  نكما را ز جام باده گلگون خراب   شود خراب يه عالم فانكشتر يزآن پ
  نكخواب  كتر يطلبيش ميگر برگ ع  ردكز مشرق ساغر طلوع  يد ميخورش
  نكپر شراب اسه سر ما كزنهار   ندكها وزهكه چرخ از گل ما ك يروز

  نكخطاب  يبا ما به جام باده صاف  ميستيما مرد زهد و توبه و طامات ن
  نكار صواب كز و عزم جزم به يبرخ  است حافظا يپرستار صواب بادهك
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  مانچ سرو .6
كاست / سي دي

  )سه( رخس پروانه چهارمضراب: ساز   )يك( جلوه ياردرآمد پيش: ساز

 

  حافظ: كالم - ) شش + چهار( خلوت خوش: آواز
  نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد  خوش است خلوت اگر يار، يار من باشد
  گاه بر او دست اهرمن باشده گاهك  من آن نگين سليمان به هيچ نستانم

  رقيب محرم و حرمان نصيب من باشد  روا مدار خدايا كه در حريم وصال
  بر آن ديار كه طوطي كم از زغن باشد  هماي گو مفكن ساية شرف هرگز

  توان شناخت ز سوزي كه در سخن باشد  بيان شوق چه حاجت كه سوز آتش دل
  را دل سرگشته با وطن باشد غريب  رود آري هواي كوي تو از سر نمي

  چو غنچه پيش تواش مهر بر دهن باشد  به سان سوسن اگر ده زبان شود حافظ
  

  حافظ: المك -) پنج(سرو چمان : فيتصن
  دنكياد سمن نميشود يهمدم گل نم  دنكيل چمن نميسرو چمان من چرا م

  دنكيج گوش به من نمكاه ين سيه اكگفت   فسوس ردم و از سركاش طرهز  ياگله يد
  دنكينمزان سفر دراز خود عزم وطن   ن زلف اويتا دل هرزه گرد من رفت به چ

  دنكينمده است از آن گوش به من يشكگوش   ينم ولكيش البه هميمان ابروكش يپ
  دنكينمختن  كشرا م كز گذر تو خاك  دم از صبا عجبيدامنت آ ربا همه عط
  دنكينمن كاد از آن عهدشيه دلم چه كوه   نكشود زلف بنفشه پرشيم ميچون ز نس
  دنكينماو خدمت تن  يوك يجان به هوا  دشوياو همدم جان نم يد رويدل به ام

  دنكينمجمله دهن  يه تن چو جام مكست كي  ددهيساق من گر همه درد مميس يساق
  دنكينممن در عدن  كمدد سرش يب  ض ابريه فكن آب رخم كدستخوش جفا م

  دنكينمه را درد سخن كغ سزاست هريت  پنددهيتو شد حافظ ناشن ةغمز ةشتك
  

  حافظ: كالم –) هفت(خاطر حزين : تصنيف
  يك نكته از اين معني گفتيم و همين باشد  كي شعر تر انگيزد خاطر كه حزين باشد

  ملك سليمانم در زير نگين باشدصد   از لعل تو گر يابم انگشتري زنهار
  شايد كه چو وابيني خير تو در اين باشد  غمناك نبايد بود از طعن حسود اي دل

  دنقشش به حرام ار خود صورتگر چين باش  انگيزو نكند فهمي زين كلك خيالاهر ك
  در دايره قسمت اوضاع چنين باشد  جام مي و خون دل هر يك به كسي دادند

  كاين شاهد بازاري وان پرده نشين باشد  ل حكم ازلي اين بوددر كار گالب و گ
  كاين سابقه پيشين تا روز پسين باشد  آن نيست كه حافظ را رندي بشد از خاطر

  
  حافظ: كالم –) تشه(آواز 

  داريعاشقان را ز بر خويش جدا مي  دارياي كه مهجوري عشاق روا مي
  داريكه در اين ره به خدا مي به اميدي  تشنة باديه را هم به زاللي درياب

  داريبه از اين دار نگاهش كه مرا مي  دل ببردي و بحل كردمت اي جان ليكن
  داريما تحمل نكنيم ار تو روا مي  نوشندساغر ما كه حريفان دگر مي

  داريبري و زحمت ما ميعرض خود مي  اي مگس عرصة سيمرغ نه جوالنگه توست
  دارينالي و فرياد چرا مياز كه مي  اين در محروم تو به تقصير خود افتادي از

  داريسعي نابرده چه اميد عطا مي  حافظ از پادشهان پايه به خدمت طلبند
  

  جواد آذر: المك -) ده(همزبان يب: فيتصن
  با خدا دارم ،شب، تا سحرگاهان دل هر يرو   ها دارموهكدل ناالن، ش ، ازيچون ن يهر دم

  نيز دل خونكاست،  يهر نفس آه
  نيرود سنگيسامان، ميعمر ب يهالحظه

  نيند رنگكيآلود من دامان، مخون كاش  
  را درد زمان يسكنه ، يسكنه زمان را درد    به خزان زرد زمان، وت سرد زمانكبه س

  ايها خداين دمسرديا آه از   شد يط يزمان مهربان  شد يدها يبهار مردم
  ه فروزد محفل منك، يمه ينه فروغ رو   ل منكد مشيه گشاك، در دل من يدينه ام

  ايها خدايدردين بيداد از ا   يرد با آهوخ ياه نالهك  ينه همزبان دردآگاه
  ديه گرد غم ز دل شوك   يبه جام م يز دمساز يينه صفا

  ايخدا يهمرازين بياز ا يوا   دارم بر جان يه چه دردك  م راز پنهانيه بگوك
  سر شد يمه به حسرت عمر گراكوه 

  ستر شدكاز دل آذر بر شد و خا يهمچو شرار
  روزگار من به سر شد، نفس زد و هدر شد يك  

  اراي؛ به خون زد همردم چشمم جام   عشقم راه جنون زد يچنگ
  يبيبا فسون خود فر   يبكيشيب م زنه دل
  ايخدا يسازن افسونياز ا يوا   يانجام يد بيمبه ا  يچه فسون نافرجام

  
  )تفاوت ترتيب(سعدي : كالم -) شش + چهار(دوستان يكدل : آواز

  يدل سر دست برفشانيكه به دوستان ك  يق دوستان است و نه شرط مهربانينه طر
  يردهانكن شيتو بد ييه جواب تلخ گوك  ه به رحم در نگنجدكدلم از تو چون برنجد 

  يبمردم در آب زندگان يه به تشنگك  بگو و بشنو ين سخنيو بنشا يب ينفس
  تو به صورتم نگه كن كه سرايرم بداني  غم دل به كس نگويم كه بگفت رنگ رويم

  يعجب است اگر نسوزم چو به آتشم نشان  مكد از من سخنان سوزنايايعجبت ن
  يان جانيمهمه بر سر زبانند و تو در   ث جز تو گفتميه حدكردم كنه خالف عهد 

  و گرت به هرچه عقبي بخرند رايگاني  اگرت به هركه دنيا بدهند حيف باشد
  عوض تو من نيابم كه به هيچ كس نماني  تو نظير من ببيني و بديل من بگيري

  كه هنوز پيش ذكرت خجلم ز بي زباني  نه عجب كمال حسنت كه به صد زبان بگويم
  ياهدان بصورت، تو بصورت و معانهمه ش  انيدل عارفان ربودند و قرار پارسا

  يه جانم بدهم به مژدگانكخبرش بگو   رمين قدر نميه بدكرم يعدو به ت يمزن ا
  يرود نهانيه چه مك يان ما ندانيتو م  ار در نبندمكه به كق پندم يرف يمده ا

  اگر اين قمر ببيني دگر آن سمر نخواني  بت من چه جاي ليلي كه بريخت خون مجنون
  يرهانينه به قتل م يرسانينه به وصل م  ز محبت تو خون شد يند سعددل دردم

  
  

  باباطاهر: كالم –) نه(آواز 
  حد و دردم بيشمارهغمم بي

  فغان كاين چاره و درمون نداره
  خداوندا ندونه ناصح مو

  اختيارهكه فرياد دلم بي
  

  بهار يالشعراكمل: المك -) نه(مرغ سحر : فيتصن
  نكداغ مرا تازه تر     نكمرغ سحر ناله سر 

  نكر و زبر ين و زكبرش    ن قفس رايز آه شرر بار، ا
  نج قفس درآكبلبل پر بسته ز 
  نوع بشر سرا ينغمه آزاد  

  توده را كن خايا ةعرص يوز نفس  
  نكپر شرر   

  بر بادانم داده يآش    اديظلم ظالم، جور ص
  نكما را سحر  يكشام تار  عتيطب ي، اكفل يخدا، ا يا

  نوبهار است، گل به بار است
  بار استابر چشم ژاله  

  ن قفس چون دلم تنگ و تار استيا  

  
  نيآه آتش ين در قفس اكشعله ف

  نيعت گل عمر مرا مچيدست طب  
  نيتازه گل از ا يجانب عاشق نگه ا  

  نكشتر يب  
  نكمختصر ، ح هجراندل، شريمرغ ب  

  سپر شد يعهد و وفا پ    قت به سر شديمر حق
  اثر شد يهر دو دروغ و ب    ناله عاشق، ناز معشوق

  و مهر و محبت فسانه شد يراست
  انه شدياز م يقول و شرافت همگ  

  ن بهانه شديد ،وطن يدزد ياز پ    
  نكده تر يد  

  
  
  
  
  

  ابت يزارع از غم گشته ب    ، جور اربابكظلم مال
  جام ما پر ز خون جگر شد    ناب يا پر ميساغر اغن

  نكناله سر ! دل تنگ يا
  نكدستان حذر ياز قو  

  نكاز مساوات صرفنظر     
    نيگلچهره بده آب آتش يساق

 نه من پرشرر شديز غم تو، سكنيبلبل حز يناله برآر از قفس ا
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  مينس اميپ .7
  

  )يك(درآمد ابوعطا شيپ: ساز
  

  حافظ: المك -) دو(مژدة دلدار : آواز
  اريدلدار ب ةببر اندوه دل و مژد  اريار بيره  كاز خا يهتكصبا ن يا
  اريخبر از عالم اسرار بخوش ةنام  فزا از دهن دوست بگوروح ةتكن

  اريار بياز نفحات نفس  يا شمه  م تو مشامينم از لطف نسكتا معطر 
  اريار بيد از اغيد آيه پدك يغبار يب  زيار عزيره آن  كه خاكتو  يبه وفا
  اريخونبار ب ةدين ديش ايبهر آسا  بيرق يوركاز رهگذر دوست به  يگرد
  اريار بياز بر آن دلبر ع يخبر  ستيبازان نوه جانيش يدلو ساده يخام
  اريران قفس مژده گلزار بيبه اس  مرغ چمن يا يه تو در عشرتكر آن را كش
  اريربار بكن شيريزان لب ش يا عشوه  دوستيردم بكه كام جان تلخ شد از صبر ك

  اريردار بكنهيآ ا آن قدحيساق  ديمقصود ند ةه دل چهركست ا يروزگار
  اريوانگهش مست و خراب از سر بازار ب  نكن ياش رنگ يدلق حافظ به چه ارزد به م

  
  حافظ: المك -) چهار( يعاشق يسودا: آواز

  ردكق سفر نيف شهر و رفياد حري  ردكدلبر برفت و دلشدگان را خبر ن
  ردكقت گذر نيا او به شاهراه طري  مروت فروگذاشت قيا بخت من طري

  ردكچون سخت بود در دل سنگش اثر ن  نمكه دلش مهربان يگفتم مگر به گر
  ردكن از سر بدر يدام عاشق يسودا  قرار من يه مرغ دل بكن كم يشوخ
  ردكنظر نيمن ب ةديرد دكه ك يارك  د چشم منيتو بوس يد رويه دكس كهر 
  ردكم سحر نياو خود گذر به ما چو نس  مش جان فدا چو شمعنكستاده تا يمن ا

  
  )نه(ر يچهارمضراب رخس شمش: ساز    )شش( يقطعة ضرب: ساز

  
  باباطاهر: المك -) هفت( دوبيتي: آواز
  نميتار ته ونيمند عنبرك  نميدار ته ويه دكخوش آن ساعت 

  نميه رخسار ته وكمگر آن دم   هرگز دل مو ينه خرميونه
  مست سرقطارم كمگر مو لو  به بارم يردكغم عالم همه 

  به بارم يهر زمان بار يفزود  سكبه نا يو داد يردكمهارم 
  ويسنبل آ يمرا خوشتر ز بو  ويل آكاكز بن آن ك يمينس

  ويگل آ يسحر از بسترم بو  الت را در آغوشيرم خيچو شو گ
  به هر گردش زنه آتش به جونم  بشنو آه و فغونم كي كفل

  ام دل نگرده آسمونمكبه   بگذرونم با غم و درد يعمر يك
  ستكير نرگس مستونة ياس  ستكيوونة يدونم دلم دينم
  ستكيگردد و در خونة يجا مك  دونم دل سرگشتة موينم

  
  حافظ: المك -) هشت(درد شوق : آواز
  ردكتوان  ين بازيه اكخدا را با   ردكاز من نهان  يدل از من برد رو

  ردكران يكب يالش لطفهايخ  م در قصد جان بوديشب تنهائ
  ردكبا ما نرگس او سرگران  هك  دل نباشمنيچرا چون الله خون

  ردكبم قصد جان ناتوان يطب  ن درد جان سوزيه با اكم يه را گوك
  ردكه و بربط فغان يگر يصراح  ه بر منكبدان سان سوخت چون شمعم 

  ردكاقم قصد جان يه درد اشتك  وقت وقت است يصبا گر چاره دار
  ردكن گفت و چنان يار ما چنيه ك  توان گفت كيان مهربانان يم

  ردكمان كر چشم آن ابرويه تك  يردكعدو با جان حافظ آن ن
  

  دايبر شكايعل: المك -) ازدهي(سرو خجل : فيتصن
  ش تو بنده منفعل شدهيسوسن و گل به پ/  ش قامتت، سرو چمن خجل شدهيه به پك يا

  صنم سوزم و بسازم يا - سوزم و بسازم تهجردر  / گدازمغمت از  كيتا به 
  ن، جفا راكم كخدا را، تو  / ، نگارايدر عشقت، سوزم ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )بيتفاوت ترت(حافظ : المك -) سه(م يام نسيپ: فيتصن
  يچراغ دل برافروز يباد ار مدد خواهن ياز ا  يم باد نوروزيد نسيآيار مييوكز

  يزراندوز يها داد سوداه قارون را غلطك  نكخدا را صرف عشرت يدار ياچو گل گر خرده
  يروزير تخت فيروزه صفيه زد بر چرخ فك  لعل است يز جام گل دگر بلبل چنان مست م

  ياموزيب ز بلبل غزل گفتنك يبه گلزار آ  يفشانيه از دامن غبار غم بكبه صحرا رو
  يو بهروز يروزيش فرصت دان به فيمجال ع  ستيوان نيروزه اين فيدل در ا يان خلود اكچو ام
  يبردوز كن تريز اكآن است  ياله سرورك  گفتنام خود ك كست تريچ يبخشامكقيطر

  ير نوروزيم مكست حين يروزش از پنجيه بك  يرون آيم چو گل از غنچه بيگو يسخن در پرده م
  يدارد شبانروز يز همچون من غميمگر او ن  ستيباران چيبه طرف جو يقمرةوحندانم ن
  يو گر سوز ين است اگر سازيم آسمان اكه حك شمع ين اينون تنها نشكنت يريار شيجدا شد

  يچ عاقل را مبادا بخت بد روزيا هيخدا  شبيند عكيم يو صوف يدارم چو جان صافيايم
  يرسد روز يتر ميه جاهل را هنك يا ساقيب  طرب محروم به عجب علم نتوان شد ز اسباب

  يه بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزك  نوش ياندر مجلس آصف به نوروز جالليم
  يو نوروز يديخواهد جهان ع يز مدح آصف  خواجه تورانشاه يند تنها دعاكينه حافظ م

  يروزيت روز فتح و فزان راسينش صبح خيجب  دهيان راست محراب دل و ديجنابش پارسا
  

  )بيتفاوت ترت( ياصفهان يصفا: المك -) ده(عشق نهان : فيتصن
  از دست دل بر سر من، دوست يا يچه آورد يديد غارتگر من كتر يا، غماياز من به يدل برد

  ر منيكاز بارِ غم پ مان شدكر و يچو ت يفتر  دل زار و تن ناتوان شد، عشق تو در دل نهان شد
  ر الغر منيكن پيا ،دنيشكتواند يچون م  ارد تحمليگردون ن، را بار غم عشق او

  من آذر من ينه من، سودايانون من سك  در آتشم از فراقت اقت،يسوزم از اشتيم
  منر تو رامشگر ك، ذير تو در بزم ساقكف  ين رواقكي، زان ساتيباق يمن مست صهبا

  از آتش آه من سوخت، در آسمان اختر من  ه دوختيدل در تف عشق افروخت، گردون لباس س
  افر منكشه يدل شد، ز اند كصد رخنه در مل  گبر و مسلمان خجل شد، دل فتنه آب و گل شد

  آموخت درس الستم، استاد دانشور من  پرستم يخواره و ميز عشق مستم، مكرانهكش
  فنا افسر من كستر فقر تختم، خاكخا  ر باغ دولت، درختمدر عشق، سلطان بختم، د

  ستر منكعشق تو خا، آخر به باد فنا داد  را جال داد مانهيياول دلم را صفا داد آ
  ، خون تو در محضر منكزد بر خايه ركترسم   دل يوس منصورك ي، اييو هويتا چند در ها

  شور منكلت لوا زد، از فقر در سلطان دو  وس تو بر بام ما زدكدلم دم ز سر صفا زد، 
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  مجنون دل .8
  

  يسعد: المك -) سه(دوست  يكپ: آواز
  با ما مگو بجز سخن دلنشان دوست  نشان دوست يه داركخجسته يپ يكپ يا

  د از دهان دوستيه شنكا از دهان آن ي  دن چه خوش بوديحال از دهان دوست شن
  م بر قدم ساربان دوستيتا سر نه  جاستكاروان كار آشنا علم ي يا

  رسان دوسترسالت يپا يما سر فدا  نند اهل روزگاركدوست  يگر زر فدا
  رم عنان دوستيه بگكرسد يدستم نم  ه عنانم ز دست رفتكدردا و حسرتا 

  ند مگر دل نامهربان دوستكرحمت   ديه دكه هركانم رنجور عشق دوست چن
  م از آن بنده و فرمان از آن دوستيتسل  ا بپرورديشد كگر دوست رانده را ب

  ام سر من و آستان دوست ه زندهكچندان   فتد به دست منين دوست بيگر آست
  مان دوستكر از يد عشق به تياال شه  س به دردكچيحسرت از جهان نرود هيب

  ان دوستكرد ميه بگكست در جهان كيآن   ردكگذر ن يچ در دل سعديز تو هبعد ا
  

  )بيتفاوت ترت(موالنا : المك -) چهار(صنم  يجفا: فيتصن
  س دوا نداردكه ز ك يدرد يبنگر بسو  ن روا ندارديرم اكن كصنما جفا رها 

  نون دل من خبر از صبا نداردكز غمت   دميپريه مك يخبر دميرس يز صبا هم
  شنا نداردآبه درون بحر جز تو دلم   ط غرقه گشتميفتاد تشتم به مح كز فل

  ه چو تو دلربا نداردكبه زر او ربوده شد   م خامتيبه رخان چون زر من به بر چو س
  ارده سر شما ندكد يآ هكتو بگو به هر  تر ز درون ببند آن دركا سبيهله ساق

  س وفا نداردكه به ك ياري يبه حق جفا  است شاد و خرمه م نبدد نيچنيهمه عمر ا
  ه جهان بقا نداردكست عاشقان را ا چه غم  يو جهان يه تو جانك ين چه شادمانيبه از ا
  قبا ندارد يسكزم چو يم گركه به جان ك  رلبكن شآم مست امشب به وثاق يبرو

  ا ندارديمكياگر آن جمال و منظر فر   شود زر يم كبه چه روز وصل دلبر همه خا
  ا ندارديش سر توتيوكاگر آن غبار   ودن شود از نگار روشنك يها به چه چشم

  ف بجز از دعا نداردكه در ك يسكند كچه   ردم برسان دعا و خدمتكهله من خموش 
  

  حاخظ: المك -  )پنج ب(بخت خواب : آواز
  ديآيه بخت من از خواب در نمكفغان   ديآيام از تو بر نمكنفس بر آمد و 

  ديآيام در نظر نميه آب زندگك  شيوكاز  كيصبا به چشم من انداخت خا
  ديآيام و مرادم به بر نمكدرخت   رميگيقد بلند تو را تا به بر نم

  ديآيار بر نمكدگر  وجهچيبه ه  يار ما ور ني يآرادل يمگر به رو
  ديآيش خبر نمكب باليز آن غرك  ديد يه خوش سوادكم زلف تو شد دل يمق

  ديآيارگر نمك يكيچه سود،  يول  ر دعايز شست صدق گشادم هزار ت
  ديآيبه بخت من امشب سحر نم يول  م سحريت دل هست با نسياكبسم ح

  ديآيسر نمهش بهايزلف س يبال  سر شد زمان عمر و هنوزال بهين خيدر ا
  ديآينون ز حلقة زلفت بدر نمك  سكده از همه يه شد دل حافظ رمكز بس 

  
  

  )بيتفاوت ترت(موالنا : المك -) شش(دل مجنون : فيتصن
  عاقبت يردكرانه يهر دو را و  عاقبت يردكدر دل و جان خانه 

  عاقبت يردكتا ن يوا نگشت  يعالم زن نياتش در اك يمدآ
  عاقبت يردكرانه ين ويقصد ا  ران شدهيو يز عشقت عالم يا
  عاقبت يردكمردانه  يمرد  دل مجنون و از مجنون بتر يا

  عاقبت يردكوانه يعقل را د  در حرم يش برديخويعشق را ب
  عاقبت يردكشمع را پروانه   گرشمع عالم بود عقل چاره

  عاقبت يردكن افسانه آاد ي  ردم دالكيل مرا مشغو من تو
  عاقبت يردكن حنانه ياست  ستون صبر را ...ا رسول اي

  عاقبت يردكدوسرم چون شانه   تو يسر سو يكست ا ن سويسرم ا يك
  عاقبت يردكدانه را دردانه   كر خايچاره بودم زيب يا دانه
  عاقبت يردكاشانه كرا  كخا  يرا باغ و بستان ساخت يا دانه
  عاقبت يردكمانه ياسه را پك  ياسه سر از تو پر از تو تهك

  عاقبت يردكعاشق جانانه   ش را به علمكجان جانداران سر
  عاقبت يردكروشن و فرزانه   ه مر هر ذره راك يزيشمس تبر

  )يك( كات تريدرآمد ب: ساز
  

  )دو(چهارمضراب : ساز
  

  )نه( كات تريرنگ ب: ساز
  
  

  موالنا: المك -) هفت( يت نياكح: آواز
  ندكيت مياكها شياز جدا  ندكيت مياكچون ح يبشنو از ن

  انددهيرم مرد و زن نالينفدر   انددهيستان تا مرا ببريز نك
  اقيم شرح درد اشتيتا بگو  شرحه از فراقنه خواهم شرحهيس

  شيد روزگار وصل خويبازجو  شيو دور ماند از اصل خواك يسكهر 
  جفت بد حاالن و خوشحاالن شدم  ناالن شدم يتيمن به هر جمع

  از درون من نجست اسرار من  ار منياز ظن خود شد  يسكهر 
  ستين نور نآچشم و گوش را  يكل  ستيمن دور ن ةنال سر من از

  ستيد جان دستور نيس را دك يكل  ستيتن ز جان و جان ز تن مستور ن
  ست بادين آتش ندارد نيه اكهر  ست باديو ن ين بانگ نايست اا آتش

  فتاد ياندر مكست ا جوشش عشق  فتاد ياندر نكست ا آتش عشق
  ديما در يهاش پردهيهاپرده  ديبر ياريه از كف هريحر ين

  ديد هك يدمساز و مشتاق يهمچو ن  ديد هك ياقيو تر يزهر يهمچو ن
  ندكيعشق مجنون م يهاقصه  ندكيث راه پرخون ميحد ين

  ستيجز گوش ن يمر زبان را مشتر  ستيهوش نين هوش جز بيمحرم ا
  سوزها همراه شد روزها با  گاه شديدر غم ما روزها ب

  ستين كچون تو پا كآن يتو بمان ا  ستين كروزها گر رفت گو رو با
  ر شديست روزش دا يروزيه بكهر  ر شديز آبش س يه جز ماهكهر
  د والسالميوتاه باكپس سخن   چ خاميابد حال پخته هيدر ن

  م و بند زريبند س يچند باش  پسر يبند بگسل باش آزاد ا
  يا روزه يكچند گنجد قسمت   يا وزهك بحر را در يزيگر بر

  تا صدف قانع نشد پر در نشد  صان پر نشديچشم حر ةوزك
  شد كپا يلكب ياو ز حرص و ع  شد كچا يه را جامه ز عشقكهر

  ما يب جمله علتهايطب يا  ما يعشق خوش سودا يشاد باش ا
  نوس مايتو افالطون و جال يا  نخوت و ناموس ما يدوا يا

  شد كوه در رقص آمد و چاالك  شد كق بر افالاز عش كجسم خا
  صاعقا يطور مست و خر موس  عشق جان طور آمد عاشقا
  يها گفتميمن گفتن يهمچو ن  يبا لب دمساز خود گر جفتم

  زبان شد گرچه دارد صد نوايب  شد جدا يزبان ه او از همكهر
  زان پس ز بلبل سرگذشت ينشنو  ه گل رفت و گلستان درگذشتكچون 
  يا ست و عاشق مردها زنده معشوق  يا ست و عاشق پردها ه معشوقجمل

  او يپر وا يماند ب ياو چو مرغ  او يچون نباشد عشق را پروا
  ش و پسيارم پيچون نباشد نور   ش و پسيمن چگونه هوش دارم پ

  نه غماز نبود چون بوديآ  رون بودين سخن بكيعشق خواهد 
  ستياز رخش ممتاز ن زنگار كزان  ستيچرا غماز ن ينت دانيآ

  
  حافظ: المك - ) هشت(چه  يعني: فيتصن
  چه يعني يامست ازخانه برون تاخته  چه يعني ياناگهان پرده بر انداخته

  چه يعني يابا همه درساخته نيچننيا  بيزلف در دست صبا گوش به فرمان رق
  چه يعني يان مرتبه نشناختهيقدر ا  ياان شدهيور گداو منظ يشاه خوبان

  چه يعني يا درانداخته يبازم از پا  ينه سر زلف خود اول تو به دستم داد
  چه يعني ياختهآغ به ما يان تياز م  انيمر سر مكسخنت رمز دهان گفت و 

  چه يعني يا ج باختهكعاقبت با همه   مشغول يس از مهره مهر تو به نقشكهر
  چه يعني يا ر نپرداختهيخانه از غ  اريفظا در دل تنگت چو فرود آمد حا
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  آسمان عشق .9
  

   )چهار(چهارمضراب مخالف : ساز    )يك(درآمد و چهارمضراب شيپ: ساز
  

  )در دو غزل متفاوت(عطار : المك -) دو(وصف عشق : آواز
  دجمالت اندر جهان نگنج ةآواز و  ت در جسم و جان نگنجديجانا شعاع رو    ز راز عشقت در صد زبان نگنجد يرمز  ث حسنت در داستان نگنجديجانا حد

  اندر زبان نگنجدكم يوصفت چگونه گو  دياياندر طلب نكم يوصلت چگونه جو    گه جمالت در چشم و جان نگنجدجلوه  دل نباشد يوكجوالنگه جاللت در 
  در نشان نگنجدت انيوكه راه كرا يز  را يسكتو  يوكهرگز نشان ندادند از     در جان چو مهرت افتد عشق روان نگنجد  جان نماند يدر دل چو عشقت آمد سودا

  ان نگنجدكد، و اندر مياياندر زمان ن  ه عاشقانت از حلق جان برآرندك يآه    نجا ز عاشقانت باد وزان نگنجدĤك  ه آردكتو  يوكم خستگانت در اغيپ
  ان نگنجديد چون در ميحساب نا دل در  ابنديدم حضور يكه عاشقانت كآنجا     رد خود در جهان نگنجديز تو رنگ گك نجا  ديابد در گلستان نپوي يز تو بوكدل 

  د در آسمان نگنجدياز دل اگر برآ  ينهان نهاد ير دلها گنجياندر ضم    ه آنجا در آستان نگنجدك يسكن كيمس  ه عاشقان را نزد تو بار باشدكآن دم 
  ان نگنجديه وصف عشقت اندر بكرا يز  ردعطار وصف عشقت چون در عبارت آ    زمان نگنجد يكانت خود يوانگه در آش  ردينم يز عشق مك يبيبر غر يبخشا

      چنان نگنجد يه آخر جاكنشناخت او   ابدي يوت جاكدر  يه روزكجان داد دل 
      ان نگنجديعطار اگر شود جان اندر م  ديالت دل را ز عشق گويه با خكآن دم 
      شة وصالت جز در گمان نگنجدياند  ديال نايزلف و خالت در هر خ يسودا

  
  موالنا: المك -) سه(دانم يم: فيتصن

  مدانيم ؟دل را خون، رخ را زرد ،ردك يچه خواه  دانميم ؟ردك ي، چه خواهيگرد يبه گرد دل هم
  مدانيم ؟ر آوردگد ين بازياز ا بعد يچه خواه  يه رخت دل همه بردك يدبرآور يباز يكي
  دانميخورد م ينم بخواهيب يپخت م يبخواه  يپس آتش اندر او بست يخستغمزه جگر  يكبه 

  دانميه گرم از سرد مك، ينيه گرمم پرس چون بك  گرم من، به حق آه سرد من كبه حق اش
  دانميه سوز از سوز و دود از دود و درد از درد مك  ن فرق استيرا دامن، او نه تيمرا دل سوزد و س

  مدانيگر از غم ز زن تا مرد م ،زن ينه مردم ن  دين، دلم گوك يدان صبوره چون مركم يبه دل گو
  دانميا گرد ميدر برآوردم ز يه از مردك  يگفتي، نميهر باد ز يزيدال چون گرد برخ

  دانميم گر ز جفت و فرد ميچو ترسا جفت گو  بازديان مه چو جفت و طاق مكجوابم داد دل 
  دانمين نرد ميم مات غم باشم اگر ايبگو  يد شش پنجزد نريم بريچو در شطرنج شد قا

  
  عطار: المك -) پنج(درد فراق : آواز

  كيجهان تا  يدل در غم عشق تو رسوا  كين محنت جان تا يجانا ز فراق تو ا
  كيبر سر جان تا وصال تو دل  يبر بو  چون جان و دلم خون شد در درد فراق تو

  كيدر پرده نهان تا  يبدان خوب يآن رو  ييز پرده برون آك نامد گه آن آخر
  كيزنان تا  نان تا چند، جان نعرهكدل نوحه   جانم يآرزو يت ايرو يدر آرزو

  كين بند گران تا يا نكيدل مس يبر پا  ن بند گران از دليا ن به سر زلفتكبش
  كين دلشدگان تا يز يخوردن و خاموشخون  ا چندرت خود تياز غ بردن مشتاقاندل
  كيان تا ين سود و زيدرباز دو عالم را ا  نيده رو بنشيكدر م ير مناجاتيپ يا

  كيان تا ين مدعيتش نه زآپس خرقه بر   يس نخرند دعوكاز  ياندر حرم معن
  كيان تا كون و مكان برتر از كهست او ز م  ان بگذركون و مكاز  يگر طالب دلدار
  كين نام و نشان تا يز رو ينام و نشان م يب  ياري ةور سوخت يگر عاشق دلدار

  كين بانگ و فغان تا يا يش ار مردكپس بار  شم از جانكد تو بارت بيبه ام يگفت
  كيابد عمر گذران تا ي يعمر ابد  ز بار غم عشقشكند يب يعطار هم

  
  عطار: المك -) شش(عاشق رسوا : زآوا

  ن خون خوردن دليا از يخواه يچه م  ن دلكعشقت مس يوكدر  يزه
  گرفته جان پرخون دامن دل  ده خون دل بر دامن جانكيچ

  ون دليبه صد جان من شدم در ش  توست ةوانيه دل دك ياز آن روز
  ر گردن دلبه خون عاشقان ك  نند در شهر امروزك يم يمناد

  ردن دلكوشم به رسواك يهم  رد ما را درد عشقتكوا چو رس
  برآمد دود عشق از روزن دل  در جان من زد يچو عشقت آتش

  ه دل هم دام جان هم ارزن دلك  چو ماهت يرو يخال و زه يزه
  ه آسان است بر تو بردن دلك  دار ن جانا دل ما را نگهكم

  لراهن ديشم پك يبه خون درم  خوبت يرو يچو گل اندر هوا
  است وقت رفتن دل يكه نزدك  ن شادكا جانا دل عطار يب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  موالنا: المك -) هفت(آسمان عشق : فيتصن
  چنبر، برون جستم من امشب ه ازك  چنان مستم چنان مستم من امشب

  ن امشبچنانستم چنانستم م  ديايخاطر ن ه درك يزيچنان چ
  ن پستم من امشبيبه صورتگر در ا  به جان با آسمان عشق رفتم

  وستم من امشبيه در مجنون بپك  ش از منيعقل دست خو يا يبشو
  ز تو وارستم من امشبكبرون رو   عقل يگرفتم گوش عقل و گفتم ا

  ه هر دو دست خود خستم من امشبك  يوسف ترنجيبه دستم داد آن 
  ستم من امشبكبش وزهكن يه چندك  يم ق پريرد آن ابركچنانم 

  و هستم من امشبااندر ك يمقام  فرخ يكم ليجاكدانم  ينم
  در بر او بستم من امشب يز مست  امد بر درم اقبال نازانيب

  ننشستم من امشب ياز پا يدم  دميدوياو م يچو واگشت او پ
  دگر خود را بنپرستم من امشب  چو نحن اقربم معلوم آمد

  ن شستم من امشبيدر ا يه چون ماهك  زين تبريالدف شمسمبند آن زل
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 دلشدگان .10
  

  يحاتم يعل: المك -) ست و چهاريب |دو (گلچهره : آواز
  گلچهره مپرس آن نغمه سرا از تو چرا جدا شد

  جا رها شدكتو  يو بگلچهره مپرس پروانه ت
  مرنجان دلت را

  نكن غمت را رها كرها 
  مخور غم مخور غم نگارا

  زن راز تو خون من بلبل نغمهيگلچهره بر
  

  يريدون مشيفر: المك - ) نه(مانة عشق يپ: فيتصن
  ه مپرسك يام باده نابزده؛ ايساق؛ ايساق

  چشم مهربان تو از امزده يجام
  وكو به كسرخوش بردم خانه به خانه 

  از جان جهان ياجرعه ،هر دم ز چشمانش
  روشنتر از عالم جان ،به گل من زدير

  مانه عشقيمانه پيپ ،او چشمان يساق
  زد به جام جانمير

  اراي ؛اراي، ند ما راكدا يش، ديگو يرمز، دارد يحرف
  ورآتش زان شعله، دگر يجام يساق

  ما را ز دست ما ببر، نظر يكبه ، رنظ يكبه 
  

  يريدون مشي، فريحاتم يعل: المك -) ازدهي(دلشدگان : فيتصن
  ميالهكديآن مهرخ خورش ةشتكما    مين پناهيريما دلشدگان خسرو ش

  تاب و تب جان با ما ،صد شور نهان با ما  
  ياد ويبا  ،يبا جام م ،ين با ساز و  

  ميم سرافرازيسرانداز   ميهمه مستان سرانداز   ميجمع مستان غزلخوان
  ميغم از دلها برانداز   ميتوانيه هرچه مك   مين هنر ندانيخبر ا

  ميعشق نخواه ير تو ايما از دو جهان، غ  
  جان ةديكم در ميدگر انداز يشور     جهان با ما يغمها ،سامان ين سر بيدر ا
  

  يريدون مشيحافظ، فر: المك -) پانزده(دل حرم پاسبان : آواز
  شة او نگذارمين پرده جز انديتا در ا  ام شب همه شبپاسبان حرم دلشده

  دارميند بكه كت يز عنا يميو نسك  دة بخت به افسانه او شد در خوابيد
  ندكارش ينسترن مست است و هش يه بوكترسم   ن ر نستريده زيرهن خوابيال پيكارم به ي
  ندكدارش يتو خواب است و ب يپا يترسم صدا  ار من يم يآفتاب آهسته نه پا در حر يا

  
  يريدون مشيفر: المك -) شانزده(د عشق يام: فيتصن

  د ما راين اميجاها برد اكبه 
  صبور ن عاشق سرگشتهينشد ا
  پر بسته رها كن مرغينشد ا

  ارايروم يجا مكبه 
  برد ما رايجا مكبه 

  ن چاره ندانم به خدايره ا
  از تو جدا ينشود دل نفس

  ت همه جا در همه حاليبه هوا
  م شب و روز پر و باليبگشا يديبه ام

  غم عشقت دل ما را
  جاها برد باالكبه 

  
  حافظ: المك -) هجده( غالم چشم آذر :آواز

  ابرومانكافشان ز دست آن ست خونا يمرا چشم
  ود از آن چشم و از آن ابريجهان بس فتنه خواهد د  

  يه در خواب خوش مستكم كغالم چشم آن تر
  بان ابروين ساكياست و مش ين گلشنش روينگار  

  شيابرو يه با طغراكن غم يشد تنم ز يهالل
  ود ز طاق آسمان ابريه بنماكاشد مه ه بك  

  ن هر دميبان غافل و ما را از آن چشم و جبيرق
  ان ابرويغام است و حاجب در ميهزاران گونه پ  

  ستا ينش طرفه گلزاريران را جبيگروان گوشه
  گردد چمان ابرو يزارش همه بر طرف سمنك  

  ين حسنيد با چنيس نگوكرا  يدگر حور و پر
  ن چشم است و آن را آن چنان ابرويچن نين را ايه اك  

  ترسم ينقاب زلف و م يبند يافردل نمكتو 
  ه محرابم بگرداند خم آن دلستان ابروك  

  يبود حافظ در هوادار كرياگر چه مرغ ز
  وابرمانكرد چشم آن كدش ير غمزه صيبه ت  

  

  دهيگز خلوت .11
  

  )بيتفاوت ترت(حافظ : المك -) يك(بخت خفته : فيتصن
  ش آمد و هنگام درويخو ةشتكادم از ي  دم و داس مه نويد كمزرع سبز فل

  د مشوين همه از سابقه نوميگفت با ا  ديد دميو خورش يديبخت بخسب يگفتم ا
  د رسد صد پرتوياز فروغ تو به خورش  كحا به فليو مجرد چو مس كپا يگر رو

  حت بشنويگذران است نص يدور خوب  گوشوار زر و لعل ارچه گران دارد گوش
  د گرويه برد از مه و خورشكراند  يدقيب  حسن ةه در عرصكچشم بد دور ز خال تو 

  ن به دو جويپرو ة، خوشيخرمن مه به جو  اندر عشقكن عظمت يآسمان گو مفروش ا
  خسروكيمر كاووس ربود و كتاج   ارين عياكن كر شبگرد مه بر اختكيت

  نداز و بروينه بيپشم ةن خرقيحافظ ا  ن خواهد سوختيا خرمن ديآتش زهد و ر
  

  )چهار( يقطعة ضرب: ساز
  

  )بيتفاوت ترت(حافظ : المك -) شش+ پنج ( دهيخلوت گز: آواز
  ستا دوست هست به صحرا چه حاجت يوكچون   ستا ده را به تماشا چه حاجتيگزخلوت

  ستا ه ما را چه حاجتكبپرس  يآخر دم  ه تو را هست با خداك يجانا به حاجت
  ه گدا را چه حاجت استكن كآخر سؤال   ميپادشاه حسن خدا را بسوخت يا

  ستا م تمنا چه حاجتيركدر حضرت   ستيال نؤم و زبان سيتارباب حاج
  ستا غما چه حاجتيست به ا آن تو چون رخت از  ست گرت قصد خون ماستيمحتاج قصه ن

  ستا اج خود آنجا چه حاجتياظهار احت  ر دوستير منيست ضما نماجام جهان
  ستا احباب حاضرند به اعدا چه حاجت  ستيار نكه مرا با تو كبرو  يمدع يا

  ستا ا چه حاجتيگوهر چو دست داد به در  يه بار منت مالح بردمكآن شد 
  فه تقاضا چه حاجت استيداندت وظ يم  اريبخش عاشق گدا چو لب روح يا

  ا چه حاجت استكنزاع و محا يبا مدع  ان شوديه هنر خود عكن كحافظ تو ختم 
  

  ينيعارف قزو: المك -) هفت(امان  يا: فيتصن
  اقت امانيمردم از اشت  امان از فراقت امان يا

  امان ، امان ، امان ، امان  رم سراغت امانيه گكاز 
  نعان آمدكوسف از چه به ي  ه جانان آمدكدل  يمژده ا

  امان، امان، امان  دور مشروطه خواهان آمد
  پر خون شددار او يدل ز د  چو بر مجنون شد يليچشم ل

  امان، امان، امان، امان  رون شديخون شد از راه دل ب
  مان به ساغر بستنديعهد و پ  مستند ياز م يعارف و عام

  امان، امان، امان، امان  ستندكخم توبه را بش يپا
  او روشن شد يده از رويد  شد يه هجران طكر هللا كش

  امان، امان، امان  شد يموسم عشرت و شاد
  شد يت رو به آبادكممل  شد يه آزادكر هللا كش

  امان، امان، امان  شد يموسم عشرت و شاد
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  اميا ادي .12
  

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

  )بيتفاوت ترت(حافظ : المك -) چهار(جان عشاق : آواز
  سوخته بود يا جا باز دل غمزدهكتا   آمد و رخساره برافروخته بود يدوش م

  ه بر قامت او دوخته بودكبود  يا جامه  يشهرآشوب ةويو ش يشكرسم عاشق
  با من دلسوخته بود يه نهانش نظرك  دميد يشم مكه زارت بكگفت  يگرچه م

  ار برافروخته بودكن يو آتش چهره بد  دانست يجان عشاق سپند رخ خود م
  ه اندوخته بودكرد كه تلف ك ...ا ...ا  ختيده بريد يف آورد ولكخون به  يدل بس

  ه برافروخته بوداز چهر ياش مشعليدر پ  دلنيزد و آن سنگ ين ميفر زلفش ره دك
  وسف به زر ناسره بفروخته بوديه كآن  ردكسود ن يه بسكا يار مفروش به دني

  ه آموخته بودكز  يشناسن قلبيارب اي  گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ
  

  )بيتفاوت ترت( يسعد: المك -) پنج(دوست  يسلسلة مو: فيتصن
  ن ماجراستيا زست فارغ اين حلقه نيه در اكهر  دام بالست ةدوست حلق يمو ةسلسل
  ن چه سبب وان چراستياكگفتار نه  ةزهر  مندكبند گردن جان در يپا ةدلشد

  نظر صد چو منش خون بهاست يكدن او يد  غيدريغ در نظرش بيگر بزنندم به ت
  ه دوست دوست تر از جان ماستكف نباشد يح  گر برود جان ما در طلب وصل دوست

  م تو بر من رواست زجر تو بر من رواستكح  به قهر يبه لطف ور بگداز يگر بنواز
  ل ناله زارش گواستيگونه زردش دل  انيعشاق را شرع نخواهد ب يدعو
  عقل گرفتار عشق صبر زبون هواست  زگار قوت صبرست و عقليه پرهيما
  جفاست يست ور تو بناليند جور نكه هر چ  م رد و قبولكوجود حا كمل كمال
  ز قبل ما قبول وز طرف ما رضاستك  ن به جامكام زهر برافيغ برآر از نيت

  وفاست يب يند مدعكعهد فرامش   بيحب يا به جفايب يه به جور رقكهر 
  ن دعاستيريز لب شكگو همه دشنام گو   وستكد نيآاز اخالق دوست هر چه بر يسعد

  
  حافظ: المك -) شش(مار يچشم ب: آواز

  نميمارت هزاران درد برچيز چشم بكا يب  نميهزاران رخنه در د يردكه يبه مژگان س
  نمياد تو بنشي يه بكمباد آن دم  يمرا روز  اديارانت برفت از يه كن دل يهمنش ياال ا

  نميريرنگش ملول از جان شيرد افسون و نكه ك  اديرش فكن فرهادياد از ايبن ير است و بيجهان پ
  نميزان عرق چ يمينس يريباد شبگ يار ايب  شدم غرق عرق چون گل يز تاب آتش دور

  نميب يل عشق ميعالم را طف يه سلطانك  يشاهد و ساق يفدا يو باق يجهان فان
  نميدوست بگز يحرامم باد اگر من جان به جا  م اوستكند دوست حايگز يريمن غ ياگر بر جا

  نميال خواب دوشيند در سر خك يه غوغا مك  زيا برخيساق ييجاكر زد بلبل يالخصباح
  نميشمع بال ياگر در وقت جان دادن تو باش  نيشب رحلت هم از بستر روم در قصر حورالع

  نميه حافظ داد تلقكغلط باشد  يهمانا ب  ن نامه ثبت افتاديه در اك يث آرزومنديحد
  

  يريمع يره:شعر -) هفت(ام ياد اي: فيتصن
  داشتم يانيان الله و گل آشيدر م  داشتم يه در گلشن فغانك يامياد اي

  داشتم يروان كآن سرو روان اش يپا  وارسوختم پروانهيگرد آن شمع طرب م
  داشتم يحسرت ترجمان كاشعشق را از   وه لب خاموش بودكاز ش يجان ول آتشم بر

  داشتم ير سر بر آستانكچون غبار از ش  يبوس درگهكاز شوق بودم خا كچون سرش
  داشتم ين آسمانين با ماه و پرويدر زم  تازه بود ينم بهاريدر خزان با سرو و نسر

  داشتم يداشتم آرام تا آرام جان  جانم برده طاقت ورنه من ز يعشقيدرد ب
  تمداش يمرا تا همزبان يها بودنغمه  خموش ييتنها شد زبا "يره"بلبل طبعم 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  باباطاهر+  يفائض دشتستان: المك -) نه(زلف خم : فيتصن
  ماهت دعارض مانن يداف  اهتيقربون خم زلف سه ب

  سپاهت گان راژل ميخ يتو شاه  ارترا به غ ضن فائيد يببرد
  ستيهم در سرم ن يگريد يهوا  ستياز برم دل در برم ن يتو دور

  ستيدگر جز دلبرم ن يتمنا  هر دو عالم زكبه جان دلبرم 
  رود سريم كين سفر يا ايخدا  ش دلبرينجا دلم در پيخودم ا

  دلبر يگر رويند بار ديه بك  ضسون به فائآن سفر كا يخدا
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  نوش ةچشم .13
  
  

  )شش(  تار يقطعة ضرب: ساز    )دو(چهارمضراب : ساز
  

  )بيتفاوت ترت(حافظ : المك -) هفت+ پنج + سه ج + سه الف (ة نوش چشم: آواز
  ستيه نكست ين يدرت بر بصر كمنت خا  ستيه نكست ين يت نظريروشن از پرتو رو

  ستيه نكست ين يچ سريتو در ه يسويسر گ  ينظرانند آرتو صاحب يناظر رو
  ستيه نكست ين يدرخود پرده ةردكخجل از   غماز من ار سرخ برآمد چه عجب كاش

  ستيه نكست ين يركنون شكغرق آب و عرق ا  نوش ةچشم ين تو ايريلب ش ياياز ح
  ستيه نكست ين يز از نظرم رهگذريخليس  يمش گرديند ز نسيتا به دامن ننش

  ستيه نكست ين يدم سحريبا صبا گفت و شن  تا دم از شام سر زلف تو هرجا نزنند
  ستيه نكست ين يت دگريوكمند از سر بهره  ين رنجم وره ب سرگشتهن طالع يمن از ا

  ستيه نكست ين يخطر يه در وكن راه يآه از ا  عشق تو روباه شود ةير در باديش
  ستيه نكست ين يورنه در مجلس رندان خبر  ه از پرده برون افتد رازكست يمصلحت ن

  ستيه نكست ين يدر كر صد منت او خايز  در توست كه بر او منت خاكآب چشمم 
  ستيه نكست ين يور نه از ضعف در آن جا اثر  ه هستكنام و نشان هست  ياز وجودم قدر

  ستيه نكست ين يوجودت هنر يدر سراپا  ه حافظ ز تو ناخشنود استكته كن نير از ايغ
  

  باباطاهر: المك -) سه ب( دوبيتي: آواز
  بويرم سودش نمكيحت مينص  بويبهبودش نم هكرم يد يدل

  بوينهم دودش نميدر آتش م  بره باديدهم، نش ميبه بادش م
  اري يبنفشه روزگارانم تئ  اري يآالله روزگارانم تئ

  اري يد روزگارانم تئيام  يب ياناران هفتهكبنفشه جو

  
  يميقد: المك -) چهار( وان يميقد فيتصن

  ه برد خانهكما را ، وانهيمن مستم و د  مانهيخوردم دو سه پ، خانهيرفتم در م
  ه جوان سازد، عشقم به تو پردازدك يزان م  زيز و بريز، برخيز، شوخ با تميدلبر عز

  ينكوه كهمچو فرهاد روم از عقب   ينكز يتو اگر عشوه بر خسرو پرو
  يانيرويتو مگر، شاه پر  يانيوروكتو مگر، ماه ن

  
  حافظ: المك -) هشت( سرخوشان: فيتصن

  ميانفس جام بادههمراز عشق و هم  مياما سرخوشان مست دل از دست داده
  مياجانان نهاده يار خود به ابروكتا   انددهيشكمان مالمت ك يبر ما بس

  ميا ه با داغ زادهكم يقيما آن شقا  يا دهيشك يش داغ صبوحگل تو دو يا
  ميا ستادهيه به عذر اكن كگو باده صاف   ما گر ملول شد ةر مغان ز توبيپ
  ميا م و ز راه اوفتادهيده يانصاف مك  ل راهيدل يا يرود مدد يار از تو مك

  مياهادهن نيه بر دل خونكن ين داغ بيا  اركان ين و قدح در ميمب يچون الله م
  ميا ه همان لوح سادهكن ينقش غلط مب  ستيال چين همه رنگ و خيه حافظ اك يگفت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عشاق جان .15
  }است شده منتشر نايم گنبد آلبوم همراه به و ششم، track تا آلبوم نيا آواز،دل تكشر يهاCD در{
  

  )يك(ات اصفهان يدرآمد بشيپ: ساز
  

  )بيتفاوت ترت(حافظ : المك - ) چهار+ سه (سعادت  يهما: آواز
  بر مقام ما افتد ياگر تو را گذر  اوج سعادت به دام ما افتد يهما

  به جام ما افتد يسكتو ع ياگر ز رو  الهك وار براندازم از نشاطحباب
  به بام ما افتد يه پرتو نوركبود   ندكه ماه مراد از افق طلوع ك يشب
  التفات مجال سالم ما افتد كي  ستين در نيبوس اكرا چو ره خا كملو

  ام ما افتدكز زاللش به  ياه قطرهك  بستميال ميلبت شد خ يچو جان فدا
  ار فراوان به دام ما افتدكن شيز اك  له مسازين وسه جاكال زلف تو گفتا يخ

  م گلشن جان در مشام ما افتدينس  ه دم زند حافظكتو هردم  يوك كز خا
  دولت به نام ما افتد ةه قرعكبود   ين در مرو بزن فالياز ا يديبه ناام

  
  اطاهرباب: المك -) پنج( دوبيتي: آواز

  يدا و پنهانم ته داريهمه پ  ينا دل و جانم ته دارينگار
  يه درمانم تو داركن دونم يهم  رميه دكن درد از يه اكدونم ينم

  
  حافظ: المك -) شش(جان عشاق : فيتصن

  سوخته بود ياجا باز دل غمزدهكتا   آمد و رخساره برافروخته بوديدوش م
  ه بر قامت او دوخته بودكبود  ياجامه  يشهرآشوب ةويو ش يشكرسم عاشق 

  ار برافروخته بودكن يو آتش چهره بد  دانستيجان عشاق سپند رخ خود م
  با من دلسوخته بود يه نهانش نظرك  دميديشم مكه زارت بكگفت يگرچه م

  از چهره برافروخته بود يمشعل شايدر پ  دلنيزد و آن سنگين ميفر زلفش ره دك
  ه اندوخته بودكرد كه تلف ك ...ا ...ا  ختيده بريد يف آورد ولكخون به  يدل بس

  وسف به زر ناسره بفروخته بوديه كآن  ردكسود ن يه بسكا يار مفروش به دني
  ه آموخته بودكز  يشناسن قلبيارب اي  گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ

  
  حافظ: المك -) هفت(آتش نهفته : آواز

  }گوآلبوم ساز قصه. ك. ادامه ر يبرا{  حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت
  

  )بيتفاوت ترت(حافظ : المك -) هشت(ف يتصن
  بانين غركيردند مسكدرمان ن  بانيه گفتم غم با طبكچندان 
  بانيگو شرم بادش از عندل  ستا يدم در دست باد ه هركآن گل 

  بانيحب يچشم محبان رو  نديارب امان ده تا باز بي
  بانينصيم از بيتا چند باش  منعم آخر بر خوان وصلت يا

  بانيام رقكارب مبادا ي  ستيدرج محبت بر مهر خود ن
  بانينتوان نهفتن درد از طب  ميار گفتيما درد پنهان با 

  بانيپند اد يديشنيگر م  يتيگ يدايش يحافظ نگشت
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  يمثنو ونيهما .16
  

  يعراق: المك -) سه الف+ دو (اليخ يسودا: آواز
  ييار فروبسته ما بگشاكگره از   ييه خرامان ز درم بازآكا يبود آ
  ييشدم از تنها ياليه خكن ك يگذر  يه به جان آمدم از دلتنگكن ك ينظر

  يينا يتو چرا م كنيمن به جان آمدم ا  تو ييم چو به جان آيايه بك يگفته بود
  يين سر زلف تو شدم سوداعاقبت چو  اليسر زلف تو پختم به خ يه سوداكبس 

  يينايچشم مرا ب ييه توكنم يه بكبه   ست عجبين نينم و ايب يهمه عالم به تو م
  يينون در دل من گنجاكست يجز تو را ن  ديگنج يدر دل من م ين گر دگريا ش ازيپ

  ييس ننماكبه  يه تو خود روكتر ن عجبيو  دينا يم يسكچ يجز تو اندر نظرم ه
  ييه آن وعده وفا فرماكوقت آن است   يروز يام عراقك از لب بدهم يگفت
  

  يعراق: المك -) سه ب(دل آرزومند : آواز
  ييباكين شيا ش ازينمانده صبر و مرا ب  ييتو به جان آمدم ز تنها يه بكا يب
  يينايست بيتو نيم مرا به چشكا يب  اتيست برگ حيتو ن يه جان مرا بكا يب
  يينايده بيتو ندارد دو د يه بكا يب  ابدي ينم يتو دلم راحت يه بكا يب

  ييبه تنها يا ردهكه تو خو كتو را چه غم   ر و زبر شود ز غمتياگر جهان همه ز
  ييدايه پك از همه عالم ز بس ينهان  ست در همه حالا تو يتو هم رو يحجاب رو

  ييتماشا ةديبه گاه جلوه مگر د  ابدي ينم رچ ديعروس حسن تو را ه
  ييدل تماشا نكيبسوخت بر من مس  ردمكها  تو ناله يوكه بر سر كز بس 

  يينماند اگر خود جمال بنما يكي  مرده يتو، از عشق عالم يده رويند
  ييدايتو ز ش يروان فشاند بر رو  يز چهره پرده برانداز تا سر انداز

  ييبرون آ يا چارهيبه پرسش دل ب  ياشد ار نفسچه ب ينيدر چه نشبه پرده
  ييد برو ببخشايه رحمتت آكمگر   يدلستهكش ةبه دل خست ينكنظر 

  يينقاب بگشا كيه تا كد بسته يام  چاره آرزومند استيب يدل عراق
  

  يعراق: المك -) چهار(سرا محنت: آواز
  ييست جايرا ن يخوشدل يه در وك  ييچه دل محنت سرا دارم يدل

  ييابد دلربايه در عالم نك  ن نباشدين چرا غمگكيدل مس
  ييوه دارد رشته تاكچه تاب   تن مهجور چون رنجور نبود
  ييرد آشناينگ يه دستم مك  چگونه غرق خونابه نباشم؟

  يياهد جان چو نبود جانفزاكب  ندينب يرد دل چو دلداريبم
  ييوفا يز باغ دلبران بو  ابميآسا چون ن م بلبلبنال

  ييرا رهنما ينم رهيب ينم  خونخوار يفتادم باز در واد
  ييدلگشا انه جان را جز تمن  يبندير پاينه دل را در تح

  ييد آواز درايس نشنكه ك  اروانهاكفرو شد  ين واديا در
  ييس خونبهاكارد خواستن ين  زدين ره هر نفس صد خون بريا در

  ييايابد بهر چشمش توتيب  ن رهيزكدارد  يدل من چشم م
  ييسراد در راحتيه بگشاك  ز در بسته است همتيروانم ن

  ييد مرحبايبه گوش جانش آ  ن دريزكدارد  يتنم هم گوش م
  ييابد بقا بعد از فنايه درك  ين عراقكيند مسك يتمنا م

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يعراق: المك -) شش+ پنج ( يدلدارم تو باش: آواز
  يارم تو باشيم و مونس و يند  يه دلدارم تو باشكچه خوش باشد 

  يمارم تو باشيجان ب يشفا  يدل پر درد را درمان تو ساز
  يلحظه غمخوارم تو باش يكاگر   در همه عالم نگنجم يز شاد

  يا، تا مونس غارم تو باشيب  يتيدر غار گ يندارم مونس
  يارم تو باشكشود آسان، چو در   ارمكاگرچه سخت دشوار است 

  ينترسم چون نگهدارم تو باش  اگر جمله جهانم خصم گردند
  يه گلزارم تو باشكآن يبه بو  نالم چو بلبل در سحرگاه يهم

  يغرض زان زلف و رخسارم تو باش  ييروماه يوصف رو ميچو گو
  يگفت آنم تو باشجمله مرادم   ميم ور نگوياگر نام تو گو

  يه دلدارم تو باشكخواهم يه مك  ياز آن دل در تو بندد چون عراق
  

  ياشانكض يف: المك -) هفت(نظر مستانه : آواز
  عاقبت يردكوانه يعقل را د  عاقبت يردكنظر مستانه  يك

  عاقبت يردكگانه ياز خودم ب  مرا يردكنا با غم خود آش
  عاقبت يردكرانه يدر و يجا  نهان يردكدر دل من گنج خود 

  عاقبت يردكچاره پروانه   ت جان منيدر شمع رو يسوخت
  عاقبت يردكقطره را دردانه   قبول يردكمرا  كاش ةقطر
  عاقبت يردكنه ااشكجان من   ريل موجودات سكاندر  يردك

  عاقبت يردكرانه يوخانمان  خلق را، شانيپر يردكزلف را 
  عاقبت يردكمو به دلها شانه   يدلها ساخت يمو به مو را جا

  عاقبت يردكض را افسانه يف  مرا يندكدر دهان خلق اف
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  نايم گنبد .17
  }است شده منتشر عشاق جان آلبوم همراه به و هارم،چ track تا آلبوم نيا آواز،دل تكشر يهاCD در{
  

  )يك( يدرآمد دشتشيپ: ساز
  

  حافظ: المك -) سه+ دو (غم عشق : آواز
  ردكار وفادار چه يو با چون بشد دلبر   ردكه غم عشق دگربار چه كدل  يا يديد

  ردكار چه يه با مردم هشكآه از آن مست   ختيانگ يه چه بازكآه از آن نرگس جادو 
  ردكار چه كن يه در اكن يشفقت ب يطالع ب  اري يمهر يافت ز بيمن رنگ شفق  كاش
  ردكافگار چه ه با خرمن مجنون دلكوه   د سحريبدرخش يلياز منزل ل يبرق
  ردكاسرار چه  ةه در پردكست معلوم ين  بيغ ةه نگارندكه ام د يا جام ميساق
  ردكه در گردش پرگار چه كس ندانست ك  يينايم ةرين دايه پرنقش زد اكآن
  ردكار چه يه با كد ينينه ببيريار دي  ر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوختكف

  
  حافظ: المك -) چهار(نا يگنبد م: فيتصن

  نمكا فيش به دريار دل خوكن يو اندر ا  نمكنم و صبر به صحرا فكا يده دريد
  نمكتش اندر گنه آدم و حوا فĤك  يار برآرم آهكاز دل تنگ گنه

  نمكه خود را مگر آنجا فكنم جهد ك يم  ه دلدار آنجاستكآنجاست  يخوشدل ةيما
  نمكزلفت سر سودازده در پا فتا چو   الهكديمه خورش يبگشا بند قبا ا

  نمكش جوزا فكمر تركعقده دربند   باده بده تا سرمست كر فليام ت خورده
  نمكنا فين گنبد ميغلغل چنگ در ا  ن تخت روان افشانميجام بر ا ةجرع

  نمكمن چرا عشرت امروز به فردا ف  ام چو سهو است و خطايه بر اكيحافظا ت
  

  جواد آذر: المك -) پنج(گو ساز قصه: فيتصن
  ها مانهيرده در پكسبو، خون  ياز نا يم يتا دور چشم مست او، جا

  }گوآلبوم ساز قصه. ك. براي ادامه ر{  
  

  )بيتفاوت ترت(حافظ : المك -) هفت( ميام نسيپ: آواز
  يم باد نوروزيد نسيآيار مي يوكز 

  }هيآلبوم بهار. ك. ادامه ر يبرا{  
  
  
 
  
  
  
  
 
 

  داند عشق .18
  

  حافظ: المك -) چهار+ سه + دو (عشق داند : آواز
  شان داننديه نمودم دگر اكنم يمن چن  راننديخبران ح يما ب يدر نظرباز

  ره سرگردانندين دايه در اكعشق داند   يعاقالن نقطه پرگار وجودند ول
  گردانند ينه مين آيد هميماه و خورش  ستيمن تنها ن ةديگاه رخ او دجلوه

  ن قوم خداونداننديما همه بنده و ا  ادهنان بست خدنيريعهد ما با لب ش
  ن به گرو نستاننديآه اگر خرقه پشم  ميو مطرب دار يم يم و هوايمفلسان

  رانندينظران حنه صاحبيه در آن آك  نرسد ياعم ةد به شبپريوصل خورش
  ن مستحق هجراننديعشقبازان چن  الف دروغ يزه ،اريالف عشق و گله از 

  س نتوانندكهمه  يو مست يور نه مستور  اركاموزد ياه تو بيمگرم چشم س
  به نثار افشانند يعقل و جان گوهر هست  تو باد يگر به نزهتگه ارواح برد بو

  ه قرآن خوانندكزد از آن قوم يو بگريد  ند فهم چه شدكحافظ ن يزاهد ار رند
  به گرو نستانند ين خرقه صوفيبعد از ا  ما مغبچگان ةشيگر شوند آگه از اند

  
  )!؟ينظام+ (بابا طاهر : المك -) پنج( دوبيتي: آواز

  ديبه باغم جز گل ماتم نرو  ديشت خاطرم جز غم نروكبه 
  ديهم نرو يدياه نااميگ  حاصل مويدل ب يبه صحرا

  در بن سنگ يآورده چوبليچو س  به دشت افتاده مجنون زار و دلتنگ
  هساركان بود در دامان ينما  آتش آه شررباربه شب از 

  ردكبال و پرم  يوقت ب يهوا  ردكپرورم ابونيغم عشقت ب
  ردكبر سرم  كيطرفه خا يصبور  ين صبورك يصبور يبه مو گفت

  ن منعم گرفتار دل استمكم  ل استميگر ما يدلبر يبه رو
  ن قافل استميه مو وامانده اك  رانيخدا را ساربون آهسته م

  تيپا يون هر دو چشمم جايم  تياسة چشمم سراكا زيعز
  تينه خار مژگونم به پاينش  باز يه غافل پا نهكاز او ترسم 

  ستيهم در سرم ن يگريد يهوا  ستياز برم دل در برم ن يتو دور
  ستيدگر جز دلبرم ن يتمنا  ز هر دو عالمكبه جان دلبرم 

  
  ينيعارف قزو: المك -) شش(ش كبهار دل: فيتصن

  ر ما نباشدكبه ف يه دلبر دمكاز آن   د و دل به جا نباشديش رسكبهار دل
  ن روا نباشدين با من حزكيه جنگ و ك  نك يا و آشتيصنم ب ين بهار ايدر ا

  نان را وفا نباشدينان را مه جبينازن  گفتيخنده مه صبحدم بلبل بر درخت گل ب
  يب من چرا نشستيز من با رقيعز  ين تو عهد بستين دل حزيا با هكاگر 

  ينه خستكيز من از يچرا دلم را عز
  يستكه بر شك ين عهدكتازه   مه نخشب يشب، ا يكا در برم از وفا يب
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 )1 راز اهل غاميپ( دل راز .19

  
  وريفرامرز پا -) كي(درآمد شيپ: ساز

  
  )هيالف سا. ه(رهوشنگ ابتهاج يام: المك -) پنج+ دو (چشم انتظار : آواز
  ديرخ تو رس يه بك ينشاط بهاريچه ب  ديشد به نبكدم از گل، نه دل ينه لب گشا

  دين بنفشه دميزلف تو ا يبه سوگوار  فتكه شك يا لهست الا نشان داغ دل ما
  ديب ةيبار، گريجو ةنين در آيبب  اد زلف نگونسار شاهدان چمنيبه 
  دكيه خون دل از چشم انتظار چكز بس   زار خواهد شد رهت الله كه خاكا يب

  ديه بوسه خواهد چكن يغمگ يز چشم ساق  ه همه خون دل به ساغرهاستكبه دور ما 
  دينال كد بر فليز دست جور تو ناه  اديفر ين روزگار بيه در اكمن  يچه جا

  دير دود نديداد غيس ز آتش بكه ك  ستين يين چراغ توام چشم روشنايا از
  دياه صبح سپيشام س يه هست در پك  م هنوزيخر يگذشت عمر و به دل عشوه م

  ديدر پناه امبود  يه دلكشد آن زمان   د امانيها ام ن فتنهيه در ايراست ساه ك
  ديدر و بر آه عاشقان بخشكنشد م  ن دم سرديا زكن يخواجه ب ةنيآ يصفا

  
  ينيعارف قزو: المك -) سه(راز دل : فيتصن

  ردمكها ز دست زمانه وهكش، ردمكبهانه  يه را به مستيگر
  ردمكدامان روانه ل خون به يس، ده برگرفتمين چو از ديستآ  

  او هنر نداردكمرده بهتر زان ، ن اثر ندارديناله دروغ
  ردمكه تا سحرگه من عاشقانه يگر، سحر ندارد يشام ما چو از پ  

  گفتنش چو نتوان گفت نگفته ماند، راز دل همان به نهفته ماند
  ردمكگنج غم بر دل خزانه ، چند خفته مانديكفتنه بهتر   

  ردكنه برمال يريد يهانهكي، ردكا هه ما چهم بيباغبان چه گو
  ردمكانه يشآدم يكتا به شاخ گل ، ردكدست ما ز دامان گل جدا   

  
  )هيالف سا. ه(رهوشنگ ابتهاج يام: المك -) شش(ز يانگبهار غم: آواز
  زيدشنه خون ر شد هر خاربن چون هك  زيبالخ كاخ نيبهارا بنگر ا
  كاافتاده بر خ ياشتهكه هر سو ك  كاغمن يصحرا نيبهارا بنگر ا
  گون گشته از خون جوانان اللهك  وه و در و دشتكن يبهارا بنگر ا
  نكشتگان را غرق گل كمزار   ن ز گلبنكافشان بهارا دامن

  
  ينيعارف قزو: المك -) تهف(از خون جوانان : فيتصن

  از زاغ و زغن شد يته يدربار بهار  و فصل گل و گشت چمن شد يهنگام م
  دلتنگ چو من مرغ قفس بهر وطن شد  ختن شد كرش يرم خطه ركاز ابر 

  خچر يا يرداركچرخ، چه بد يا يج رفتاركچه 
  چرخ يا ين داريي، نه آين دارينه د، چرخ يا ين داركيسر   

  دهياز ماتم سرو قدشان سرو خم  دهينان وطن الله دماز خون جوا
  دهيز چو من در غمشان جامه دريگل ن  دهين غصه خزيا گل بلبل از ةيدر سا

  رانيم و زر ايبردند به سرقت همه س  رانيالن و خرابند وزكيخوابند و
  رانيران ز اميارب بستان داد فقي  رانيو ةخان يكما را نگذارند به 

  نكوطن هست به سر  كگرت از خا  يمشت  نكر و زبر ين زيزم يهمه رو كاز اش
  نكنه سپر ير عدو سياندر جلو ت  نكام بتر يشه اين و اندكرت يغ

  ند از مرگ نه مرد استكس كشه هرآنياند  من از سر درد است ةاز دست عدو نال
  نون وقت نبرد استكاگرت هست  يمرد  نرد است يعشاق نه چون باز يجانباز

  سته اام نداديس، دست چو خكجز جام به   سته اام نداديه بر اكيازل تعارف ز 
  سته انام نداد يكننگ به  يصد زندگ  سته ارام نداددل جز به سر زلف دال

  
  وريفرامرز پا -) هشت( يرنگ دشت: ساز

  
  
  

  
20. B2 راز اهل غاميپ( دل انتظار( 

   
  ييسنا: المك - ) يك(ا كمل: فيتصن

  ييه توام راهنماكنروم جز به همان ره   ييو خدا كيه تو پاكم ير تو گوكا ذكمل
  ييسزا ديه به توحكم يد تو گويهمه توح  ميم همه از فضل تو پويهمه درگاه تو جو
  ييامرواك كمل يزن و جفت ياحد ب  يتو خور و خفت ندار يتو زن و جفت ندار

  يير االمرايتو نص يل الجبروتيتو جل  ازت به والدت نه به فرزندت حاجتينه ن
  ييثنا سزاوار تو يفضلة نديتو نما  يميتو رح ،يميركتو  ،يميتو عظ ،يمكيتو ح
  ييخطا ب وياز ع يبر يديم و امياز ب يبر  يازياز درد و ن يبر ياز رنج و گداز يبر
  ييب و خطاياز ع يبر ياز صورت و رنگ يبر  يهيو شب كاز شر ياز خوردن و خفتن بر يبر

  ييايه تو در وهم نكنتوان شبه تو جستن   يگنجنه تو در فهم كنتوان وصف تو گفتن 
  يينه فزا ياهكنه ب ينه بگرد ينه بجنب  ينبود خلق و تو باش ين خلق و تو بودينبد ا

  ييو سخا يهمه جود يو سرور يهمه نور  ينيقيو  يهمه علم يو جالل يهمه عز
  ييتو فزا يمكهمه  ياهكتو ب يشيهمه ب  يتو بپوش يبيهمه ع يتو بدان يبيهمه غ
  ييه مر آن را تو سزاك ييتو گو كلمن المل  س له ضديمثله صمد لكس ياحد ل

  ييرها يمگر از آتش دوزخ بودش رو  ديد تو گويهمه توح ييلب و دندان سنا
 

  حافظ: المك -) چهار+ سه (بلبل ناالن : آواز
  زار داشت يهاواندر آن برگ و نوا خوش ناله  خوشرنگ در منقار داشت يبرگ گل يبلبل

  ار داشتكن يمعشوق بر ا گفت ما را جلوة  ستياد چين ناله و فرين وصل ايگفتمش در ع
  عار داشت ييامران بود از گداك يپادشاه  اعتراض يست جايار اگر ننشست با ما ني

  نان بخت برخوردار داشتيز نازنكخرم آن   از و ناز ما با حسن دوستيرد نيگيدر نم
  ن همه نقش عجب در گردش پرگار داشتياك  مينكآن نقاش جان افشان  كلكز تا بر يخ

  خ صنعان خرقه رهن خانة خمار داشتيش  نكم ير بدنامكف يراه عشقد يگر مر
  در حلقة زنار داشت كح ملير تسبكذ  ريه در اطوار سكقلندر خوش نيريوقت آن ش

  االنهار داشتتحتها يجنات تجر ةويش  سرشت ير بام قصر آن حوريچشم حافظ ز
  

  ينيعارف قزو: المك -) پنج(نتظار دل ا: فيتصن
  ار دلياخت - خدا  - ست و دست من ين  شد قرار دل - جانم  - فم رها كاز 

  ز انتظار دل - خدا  - د يده شد سپيد  رفت و بر نگشت -جانم  -جا كدل به هر 
  انتحار دل -خدا  -ن يخوش دلم از ا  از دو چشم من -جانم  -خت يخون دل بر

  ر بار دليز -خدا  -مر كنم كخم   ابلهم اگر - جانم  - ن ضرريبعد از ا
  

  )بيتفاوت ترت(حافظ : المك -) هشت(ت دل ياكح: آواز
  ...نندكا يمكيرا به نظر  كه خاكآنان 

  }گوآلبوم ساز قصه. ك.ادامه ر يبرا{  
  

  وريفرامرز پا -) نه( يرنگ افشار: ساز
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  دل يرسوا .21
  

  )سه(گاه چهارمضراب سه: ساز    )يك(مقدمه : ساز
  

  يسعد: المك -) چهار(شب فراق : آواز
  اليم الجرم ز خيشب فراق نخفت  ر روز وصالكم شيه نگفتكآن  يجزا

  گردد از نظر به جمال ير نميده سيه دك  ن زمام جماليد ائقا ينفس ا يكبدار 
  م شماليه رساند مگر نسكام ما يپ  دلنيگر به گوش فراموش اهل سنگد

  ر غمزه قتاليه دوست به شمشكچنان   ندكن يدشمن قتال م يغ هنديبه ت
  ردند و خون خلق حاللكنظر حرام ب  نديگو يه نظر را حرام مك يجماعت

  مند غزالكست در ا عجب فتادن مرد  مند اوفتد عجب نبودكغزال اگر به 
  ه دارند قدر آب زالليبه راه باد  ين معنيا يندان ينار فراتكر تو ب

  است محال يم، تصوريدوست بگوئ كه ترك  ن استينان ما اكحتياگر مراد نص
  د وصاليه سر بدر نرود همچنان امك  ه تا سرم نرودكتو دادم  يپاكبه خا
  الن نوشته صورت حيدة خونيبه آب د  ميه بر زبان آركث عشق چه حاجت يحد

  گونه ماللچيارد به هير دوست نكه ذك  است يم و همچنان باقيديشكسخن دراز 
  بنال ،ستا چارگان خوشيب ةنال يكول  يشود سعد يسر نميار مكبه ناله 

  
  يريمع يره: المك -) پنج(دل  يرسوا: فيتصن

  تو يوكتو، سرگشته  يوانه رويد، وانه بودميمن از روز ازل، د
  ، افسانه بودميدر عشق و مست، سرخوش از باده مستانه بودم  

  تو، تار و پود من يتار مو  ناالن از تو شد چنگ و عود من
  بهار آغوش تو ،گل رخسارا ،دهد ما را يمست  ز چشمه نوش تو ،ساغر نوشم ،باده مدهوشم يب

  ين ترينوشز باده ك ،يغم دل ببر ،يچو به ما نگر
  دل يتو، من رسوا يدل، رسوا  دل يسوزم همچون گل، از سودا

  مرا يديه دك يروز ،مرا يديشك ،و خون كگرچه به خا
  مرا يديصبح ام ،ه در شام غممكباز آ   

  
  يشابوريعطار ن: المك -) هفت(پا و سر  يب: آواز

  دانمين خوشتر نميدر همه عالم از ا يه شادك  دانميگر نميد يعشقت غم بجز غم خوردن
  دانمين ما و من گفتن به عشقت در نميكول  ميم به ما و من فرون آيگر از عشقت برون آ

  دانمياز سر نم يه پاكپا و سر گشتم  يچنان ب  آمدم تا سر ياندر ره عشق تو از پاكز بس 
  دانميگر نميد ينون عاجز فرو ماندم رهك  تو يفتم به بوه دانستم فرو رك يبه هر راه

  دانميردم، دل از دلبر نمكنظر  ياريه بسك  او بود همدردم، چنان گم گشت در دلبرك يدل
  دانم ياز ساغر نم يم يت مستينون از غاك  ردن توانستمكاز ساغر جدا  يم ياريبه هش

  دانم يرندان بت از بتگر نم ةن خمخانيا در  نونكدانستم و ا يبه مسجد بتگر از بت باز م
  دانم يآور نم دو نام يناميب ياين دريدر  ه دانستمك يا همه ناميدر يكچو شد محرم ز 

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

  دانم يز برق عشق آن دلبر بجز اخگر نم  ن ساعتيرو بود و اهيس يدل عطار انگشت
  

  دايبر شكايعل: المك -) هشت(تار زلف : فيتصن
  ه دلن هميزلف و ا يكم، يجا بجوكدل را   بس به تار زلفت، دلها گرفته منزلاز 

  ا شمع محفلمينم، بيريا شيبم، بيا حبيب  تو نمانم يسرو روانم، آرام جانم، من ب
  نيمرا برچ كن اشيبرچ  من يمن شور مست يهست يآه ا
  

  دايبر شكايعل+  يجام+ باباطاهر : المك -) ازدهي+ ده (دا يدل ش: فيتصن
  ستياندر سرم ن يگريد يهوا  ستيز برم دل برم نا يتو دور

  ستيدگر جز دلبرم ن يتمنا  ز هر دو عالمكبه جان دلبرم 
  تو نمانم يآرام جانم، سرو روانم، من ب

  دردت به جانم، نيمه جب يا ايب ،نينازن يا ايب  
  ستكلدا شيدر شب  يشه ميش  ستكدا شياز غم عشقت، دل ش

  ستكالن همه در پا شيخار مغ  فكابان به يگ بيه زدم ركاز بس 
  

  دايبر شكايعل: المك -) نه(غم دل : فيتصن
  نم منكيها مصنم روز و شب ناله ياز غم عشق تو ا

  نم منكيامت به پا ميزمان صد ق وز قد و قامتت هر  
  نم منكيه ميا سروز خود ر -جانم  يا -زنم يدست بر زلف تو م

  اريدلربا  برديچشم تو دل م، رسد آه من از غمت يم كگر به فل
  نيحال نزارم بب ،نيدا نشيبا من ش

  اريوفا يب، نكارم مكن فتنه به كن بد ميش از ايب  
  بميحب -  شهر شما مگر نباشد در ين وفا و مهربانييآ

  شم م وينوا چند آيوصلت ب ز، م و شميتو تا چند آ يوكسر 
  شمو م ياز خدا چند آ ينترس، دن تويد يت برايوكسر   

  نم منكيعمر خود را تبه م   نم منكيه ميروز خود را س  نم منكيصبر بر جور تو م
  
  

  )1غام اهل راز يپ(آلبوم راز دل 
  )هيالف سا. ه(ج رهوشنگ ابتهايام: المك -) شش(ز يانگبهار غم: آواز

  اوردين نيفرورد يبو يمينس  اوردين نيبهار آمد، گل و نسر
  ست؟يچرا گل با پرستو همسفر ن  ستيپرستو آمد و از گل خبر ن

  ادين بهاران رفتش از ييه آك  ن گلستان را، چه افتاد؟يچه افتاد ا
  ن زار از سر خشم؟يد چنيگر يچه م  نالد ابر برق در چشم  يچرا م

  جا شد بانگ بلبل؟كش آمد؟ يچه پ  د از شاخه گلكچ ين مچرا خو
  ن؟ چه درد است؟ين؟ چه درد است ايچه درد است ا

  ست؟ه اردكن فتنه يه در گلزار ما اك  
  چرا زلف بنفشه سرنگون است؟  خون است؟ يبو يميچرا در هر نس

  بان؟يچون غر يچرا بنشسته قمر  بان؟يچرا سر برده نرگس در گر
  چرا هر گوشه گرد غم نشسته است؟  سته است؟كرا پر ش چرا پروانگان
  ؟يد دروديگو ينم يچرا ساق  ؟يخواند سرود يچرا مطرب نم
  ش خون گرفته است؟كه خاكن يچه دشت است ا  ن هامون گرفته است؟يچه آفت راه ا

  فتكبهار آمد، گل نوروز نش  ن فرو خفت؟يد فرورديچرا خورش
  ن لب بسته و آن رخ نهفته است؟يه اك  است؟س چه گفته كد و گل را يمگر خورش

  ده؟يشكچو ما در خون  يدل و جان   دهيمگر دارد بهار نورس
  از سوگ و غم در پرده برده است؟ يه روك  مرده است يمگر گل نو عروس شو

  ن استيدان شرمگيه از خون شهك  ن است؟يد را پاس زميمگر خورش
  ين ز ابرو، چهره بگشاكگره وا   يش آيز و پين، خيبهارا، تلخ منش

  سبزه نو يبه رو يبزن آب  رو كز و زان ابر سبيبهارا خ
  نو به مرغان چمن بخش يينوا  اسمن بخشيبه سرو و  ييسر و رو

  ن سبزه بنشانيبر دامن ا يگل  ن دست گل افشانيبر آر از آست
  بانيگر كبرون آور گل از چا  بانكيشد از ناش كبان چايگر
  زيبرانگ يگل از خواب زمستان  زيبرخم صبحدم گو نرم ينس

  بارد بر آن باران آتش يه مك  ن دشت مشوشيبهارا، بنگر ا
  زيشد هر خاربن چون دشنه خون ر هك  زيبالخ كاخ نيبهارا بنگر ا
  كاافتاده بر خ ياشتهكه هر سو ك  كاغمن يصحرا نيبهارا بنگر ا
  گون گشته از خون جوانان اللهك  وه و در و دشتكن يبهارا بنگر ا
  نكشتگان را غرق گل كمزار   ن ز گلبنكافشان بهارا دامن

  پالس درد و غم در آتش انداز  ساز يآتش يبهارا، از گل و م
  زينم برانگيريشرار عشق د  زينم برانگيريبهارا، شور ش

  نكر كر و شيمرا با عشق او ش  نكشتر يبهارا، شور عشقم ب
  آذرخشم رخ برافروزچون  يگه  بارم نغمه آموزيچون جو يگه

  نكن يجهان از بانگ خشمم پر طن  نكن يمرا چون رعد و توفان خشمگ
  بخش ين ما فرخندگيبه فرورد  بخش ي، زندگيبهارا، زنده مان

  ن استينجا نفس ها آتشيهنوز ا  ن استيدلنش ينجا جوانيهنوز ا
  است كدمشي، پر بيچو فردا بنگر  است كسته خشكن شاخه بشياكن يمب

  بهار است كچو فردا در رسد، رش  شوره زار است ينين سرزمياكمگو 
  بر آرد سرخ گل چون آتش از دود  ن خون گل آلودياكبهارا، باش 

  يوگر خود صد خزان آرد تباه  ينخواه يد سرخ گل، خواهيبر آ
  امكام گل و بستان ز گل كبده   ن، شاد بخراميبهارا، شاد بنش

  ميهم گمار يو جان در هوا دل  مياگر خود عمر باشد، سر بر آر
  ميين توفان برآين موج و ازياز  مييان خون و آتش ره گشايم

  نميسرت سبز و دلت، آباد ب  نمينم، شاد بيدگربارت چو ب
  داريپد يين دگر آييبه آ  داريبه نوروز دگر، هنگام د
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  پنجگاه راست .22
  

  )شش(چهارمضراب : ساز    )دو(راست  يقطعة ضرب: ساز
  

  )بيتفاوت ترت(حافظ : المك -) ده+  هفت+ پنج + سه (چاه زنخدان : فيو تصن آواز
  دا شد و آتش به همه عالم زديعشق پ  م زدد يدر ازل پرتو حسنت ز تجل

  رت و بر آدم زدين غين آتش شد از ايع  عشق نداشت كد مليرد رخش دك ياجلوه
  دست در حلقة آن زلف خم اندر خم زد  هوس چاه زنخدان تو داشت يجان علو

  ه هم بر غم زدكدة ما بود يدل غمد  گران قرعة قسمت همه بر عشق زدنديد
  نة نامحرم زديب آمد و بر سيدست غ  د به تماشاگه رازيه آكخواست  يمدع

  د و جهان بر هم زديرت بدرخشيبرق غ  ز آن شعله چراغ افروزدكخواست يعقل م
  ه قلم بر سر اسباب دل خرم زدك  حافظ آنروز طربنامه عشق تو نوشت

  ان توان زديب يگو يچون جمع شد معان  مجموعة مراد است يعشق و شباب و رند
  ت برون خواهم خفتيوز بستر عاف  ان خون خواهم خفتيز غمت مامشب 
  تو چون خواهم خفت يه بكتا در نگرد   ال خود را بفرستيخ ينكباور ن

  
  دايبر شكايعل: المك - ) هشت(ن يبت چ: فيتصن

  صنم ين ايجبرخ و زهرهالله   صنم ين ايبت چ يمه من ا يا
  صنم ين ايقيس گشته كبر همه  صنم ين ايتا به تو دادم دل و د
  گرينتوانم د يوز تو صبور  گرينتوانم د يمن ز تو دور

  ديه رخت را بدكرفته ز خود تا   ديد ز خود دل بريه تو را دكهر
  ديس شنكه همهكهمچو بگفتم   دير غمت چون به دل من رسيت

  گريتوانم دن يوز تو صبور  گرينتوانم د يمن ز تو دور
  من يحايامروز مس ييچون تو  من ياينفس قدس تو اح يا

  من يدايبه حال دل ش يوا  ينكشان يتو پر يحالت جمع
  گرينتوانم د يوز تو صبور  گرينتوانم د يمن ز تو دور

  
  يگنجو ينظام: المك -) نه الف(آواز 

  تيائيبركمال كوانگه به   تيخدائ يارب به خدائي
  يافزا يليبستان و به عمر ل  ياز عمر من آنچه هست بر جا

  عشق مباد سرنوشتم يب  پروردة عشق شد سرشتم
  

  )بيتفاوت ترت(حافظ : المك -) ده(چاه زنخدان : فيتصن
  و آتش به همه عالم زددا شد يعشق پ  دم زد يدر ازل پرتو حسنت ز تجل

  رت و بر آدم زدين غين آتش شد از ايع  عشق نداشت كد مليرد رخش دك ياجلوه
  دست در حلقة آن زلف خم اندر خم زد  هوس چاه زنخدان تو داشت يجان علو

  ه هم بر غم زدكدة ما بود يدل غمد  گران قرعة قسمت همه بر عشق زدنديد
  نة نامحرم زديب آمد و بر سيدست غ  د به تماشاگه رازيه آكخواست  يمدع

  د و جهان بر هم زديرت بدرخشيبرق غ  ز آن شعله چراغ افروزدكخواست يعقل م
  ه قلم بر سر اسباب دل خرم زدك  حافظ آنروز طربنامه عشق تو نوشت

  
  يشابوريعطار ن: المك - ) نه ب(عشق  يصال: آواز

  عشق در ده اهل دل را يصال  ن آب و گل راكدم رها يكدال 
  اموزيرموز عشق از جانان ب  ز نور عشق شمع جان برافروز

  زبور عشق بر آشفتگان خوان  ت سرگشتگان خوانيچو داوود آ
  عاشقان باز يدل و جان در هوا  ث عشق، ورد عاشقان سازيحد

  سوز يو خوش هم يگر يم يچو شمع  سوز يچو عود از عشق بر آتش هم
  زيبر جان خود ر يا از آنجا جرعه  زيشراب عشق در جام خرد ر

  شكل دريبه داغ عشق، خود را ن  شكل دريچو عشق آمد خرد را م
  تش ضرورتآنسازد آب با   خرد آب است و عشق، آتش به صورت

  است يمرغ نهانين عشق، سيكول  است يدام ناتمام كخرد، گنجش
  ات استير حيسكن عشق، ايكول  استائنات ك يخرد، نقد سرا

  است مقدار ييان عشق و دل مويم  ست دشوارين يز دل تا عشق راه
  چ سو راهينماند عقل را از ه  نگاهيمكر عشق از كد لشيچو آ

  د عشق استيحضرت جاو يتيدو گ  د عشق استيخورش ةيدو عالم سا

  وصل شب .23
  

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

  حافظ: المك -) پنج+ چهار ( يث آرزومنديحد: آواز
  يه واثق شو به الطاف خداوندكخطاب آمد   يمندث آرزويگفتم حديسحربا باد م

  ير است شرح آرزومنديحد تقر يورا  د بازيه سر عشق گوكقلم را آن زبان نبود 
  يونديه با دلدار پكرو ين راه و روش ميبد  د گنج مقصود استيلكصبح و آه شب  يدعا
  ير فرزندجا شد مهكپدر را باز پرس آخر   ردت سلطنت مغروركه ك يوسف مصري ياال ا

  يبنديدر او همت چه م يپرسيز مهر او چه م  ستير رعنا را ترحم در جبلت نيجهان پ
  يندكه بر نااهل افكة همت يغ آن سايدر  كيقدر و حرص استخوان تا يچون تو عال ييهما
  يو خرسند يشيا منعمم گردان به درويخدا  ش خرسند استياست با درو ين بازار اگر سوديدر ا

  

  بهار يالشعراكمل: المك -) شش(شب وصل : فيتصن
  ت پروانه شدميبه شمع رو  گانه شدميبه شب وصلت ب

  ز غم عشق تو شد صبر و ثباتم  ران و ماتميتو من ح يبه مه رو
  به حال من نگر جانا زار و نزارم

  ن به برميوام چشم ترم بنشت يرسوا  ا به سرميتوام تاج سرم ب يدايش
  يجانا دلم را برد يردكعاشقم 

  لمكن مشكبه ماه عارضت حل   جت گم شده دلمكبه زلف سر
  

  يسعد: المك -) ده+ هشت (عشق  يمنتها: آواز
  ن شودار من از عشق چوك يتا منتها  شه خون شوديهر لحظه در برم دل از اند

  ز راه عقل و معرفتش رهنمون شودك  يحتيم نصيه گوكست يدل بر قرار ن
  ه از دل برون شودكست يث نيعشق آن حد  دميه از در درآكست يف نيار آن حري

  به مالمت فزون شود ين درد عاشقياك  نهاريدوست ز يش از مالمتم اكدم در
  ستون شوديل بوه محتشم به مثكور   ستير نين گزيريفرهادوارم از لب ش

  نون شودكغما يعقل به  يرخت سرا  وار دل به سنگ تعنت خراب گشتيد
  جنون شود يه عشق در سر سعدكترسم   چون دور عارض تو برانداخت رسم عقل

  

  دايبر شكا يعل: المك -) نه(شمع شب تار : فيتصن
  ان دلبران بت صاحبدالنيم يا هم شاهي يدم ماهيشن

  ييه نپاك، ترسم يشمع شب تارم شو  ييدر روز جدا يه غمخوارم شوكگفتم 
  ي، دلم آزرديو نه غمم خورد ينه دلم برد

  شدمكيت ميآن سان غل مو  شدمكيت ميدن رويناد
 

  )دوازده(رنگ شهرآشوب : ساز
  

  كيس موزييغالمرضا ر: المك -) ازدهي(ز دست محبوب : فيتصن
  نمكحون يده جيش دياز هجر رو  نمكز دست محبوب، ندانم چون 

  ل استكش مشيدن رويد  ارم چو شمع محفل استي
  ل استيبر خط و خالش ما  سرو مرا پا در گل است

  نكآخر تو ز ما  يادي  نكجفا  متر توكار من دلدار من ي
  رفتم در آن ماهرو، با او نشستم رو به رو، گفتم سخنها مو به مو

  نكآخر تو ز ما  يادي  نكمتر تو جفا كار من دلدار من ي
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  يهست يمعما .24
  

  )سه(چهارمضراب شور : ساز
  

  حافظ: المك -) چهار(غم عشق : آواز
  شود هردميادت ميلم زينم و ميبيتو را م  دردم ينكيادت ميو هردم ز ينيبيمرا م

  ر دردممگ يدانينم يوشكيبه درمانم نم  يدانم چه سر دارينم يپرسيبه سامانم نم
  رهت گردم كآر و بازم پرس تا خا يگذار  يزيو بگر كمرا بر خا يه بگذاركن ينه راه است ا

  به گرد دامنت گردم يم روان گردكه بر خاك  ندارم دستت از دامن بجز در خواب و آن دم هم
  برآوردم ييگوينم يدمار از من برآورد  كيتا  يدميفرو رفت از غم عشقت دمم دم م

  خوردم يباز م يهالل يدم و جاميد يرخت م  جستم يز زلفت باز م يكيا به تاردل ر يشب
  ردمكنهادم بر لبت لب را و جان و دل فدا   تيسويدم در برت ناگاه و شد در تاب گيشك

  ده يباش با حافظ برو گو خصم جان م يتو خوش م
  سردماز خصم دم كنم چه بايب ياز تو م يچو گرم  

  
  يرازيده شيشور/ باباطاهر : المك -) پنج( يپرنده شوشتر: فيتصن

  ن حال خرابمياز ا يخواهيدو زلفونت بود تار ربابم، چه م
  به خوابم ييشو آمهي، چرا هر نيندار ياريه با مو سر كتو   

  دميده بودم حاال ديند يتركزگل ناز يپرنده شوشتر
  ز دستم يه دل بردكن يا بنشيم من از عشق تو مستم، باگر مست  

  
  يرازيده شيشور: المك -) هشت(نگار من : فيتصن

  ار منكز  يببر، مبر سنگدل يهرچه بر  نگار من يمن ا كن تركن، مكب ينكهرچه 
  ار منين خانة اختكن، مكب ينكهرچه   ببر، مبر رشتة الفت مرا يهرچه بر
  بزن، مزن طعنه به روزگار من يهرچه زن  يبرو، مرو راه خالف دوست يهرچه رو

  
  )بيتفاوت ترت(حافظ : المك - ) هفت( يهست يمعما: آواز

  ستيراه نكا چيه يد جايدر حق ما هرچه گو  ستيزاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه ن
  ستيگمراه ن يسكدل  يم ايدر صراط مستق  ر اوستيد خيآ كش ساليقت هرچه پيدر طر

  ستيشطرنج رندان را مجال شاه ن ةعرص  م رانديخواه يدقيد بيرخ نما يتا چه باز
  ستيخ و زاهد گاه هست و گاه نيورنه لطف ش  ه لطفش دائم استكر خراباتم يبندة پ

  ستيوتاه نكس ك يف تو بر بااليور نه تشر  اندام ماستيبهرچه هست از قامت ناساز 
  ستين همه زخم نهان هست و مجال آه نياك  مت استكن چه قادر حيارب وين چه استغناست يا
  ستيچ دانا در جهان آگاه نين معما هيز  ار نقشين سقف بلند سادة بسيست ايچ

  ستين ...لـحسبه ن طغرا نشان ياندر اك  داند حساب ينم ييوان ما گويصاحب د
  ستين درگاه نيبر و ناز و حاجب و دربان بدك  ا و هرچه خواهد گو بگويه خواهد گو بكهر

  ستيفروشان راه نيم يوكخودفروشان را به   رنگان بوديكار كخانه رفتن يبر در م
  ستيبند مال و جاه ن ش اندركيعاشق درد  ستا يمشرب يند ز عاليحافظ ار بر صدر ننش

  
  )بيتفاوت ترت(حافظ : المك -) ازدهي( ياريچشم : آواز

  ميپنداشتيخود غلط بود آنچه م  ميداشت يارياران چشم يما ز 
  مياشتك يم و تخميا رفتيحال  بر دهد كي يتا درخت دوست

  ميورنه با تو ماجراها داشت  نبود يشين درويگفتگو آئ
  ميما دم همت بر او بگماشت  حسنت نه خود شد دلفروزگلبن 

  ميم و صلح انگاشتيما ندانست  ب جنگ داشتيوة چشمت فريش
  ميجانب حرمت فرو نگذاشت  ردكس نكت ياكها رفت و شتهكن

  مينگماشت يسكما محصل بر   به ما دل حافظا يگفت خود داد

  
  
  

  )ت از دو غزل متفاوتيب كدو ت(حافظ : المك -) دوازده(ف يتصن
  رميدستت نگ يغم گر زنيبه ت

  - ت را به ما بنما يسرو بلند باال، رو يماه من، ا - 
  رميمنت پذ يرم زنيوگر ت  

  - ستت را كنم من شيبنازم چشم مستت را، نب - 
  شانزهرم منو ياچو نوشم داده  نيمستور منش ياردهكچو مستم 

  
  يميقد: المك -) زدهيس(دل تنگ من : فيتصن

  ، دل تنگ منيها ي، هايها يها
  ش دوست، شده ننگ منيش دوست، پيپ

  لنگ من يجاست، پاكجاست، ره كره   
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  چهره به چهره .25
  

  )يك( يقطعه نستار: ساز
  

  )بيتفاوت ترت(حافظ : المك -) شش+ چهار + سه (آتش نهفته : آواز
  توان گرفتيبه اتفاق جهان م يآر  تحسنت به اتفاق مالحت جهان گرف

  ه سر دلش در زبان گرفتكر خدا كش  رد شمعكان خواست يراز خلوت يافشا
  رت صبا نفسش در دهان گرفتياز غ  دوست يه در زند از رنگ و بوكخواست گل يم

  ان گرفتيدوران چو نقطه عاقبتم در م  شدمينار چو پرگار مكآسوده بر 
  ه دامن آخرزمان گرفتكها ن فتنهيز  فشاننيآستمغان  يوكخواهم شدن به 

  ه در آسمان گرفتكاست  ياد شعلهيخورش  نة من استيه در سكن آتش نهفته يز
  برآمد و رطل گران گرفت كاز غم سب  ديار جهان بدكه آخر كه هركخور  يم

  در آن گرفت يس عارض ساقكĤتش ز عك  خرمنم بسوخت يآنروز شوق ساغر م
  چون ارغوان گرفت يه پخته شد مكس كĤنك  اندق نوشتهيخون شقابر برگ گل به 

  ران گرفتكزد و از غم  يبه جام م يصوف  ه چو فتنه در عالم اوفتادكفرصت نگر 
  ته تواند بر آن گرفتكحاسد چگونه ن  دكچيحافظ چو آب لطف ز نظم تو م

  
  )پنج(نوا رنگ : ساز

  
  )نيالعقره( ينيتاج قزونيزر: المك -) هفت(چهره به چهره : فيتصن

  ته مو به موكته به نكشرح دهم غم تو را ن  گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو
  را تازه به تازه گو بگو ينوامطرب خوش  از وفا باده بده سبو سبو يباق يساق
  وكو به كوچه كوچه به كخانه به خانه در به در   امدن رخت همچو صبا فتادهيد يدر پ
  م چشمه به چشمه جو به جويم به يدجله به دجله   امدهيرود از فراق تو خون دل از دو ديم
  

  يسعد: المك -) هشت(ف يتصن
  ابيخفته روزگار، در يا  برد خوابيما را همه شب نم

  رود آبيوفه مكوز حله به   ه تشنگان بمردنديدر باد
  عهد اصحاب؟ ين بود وفايا  مانيمان سست پكسخت  يا

  تو خوابگاه سنجاب يرو يب  ر پهلوانميست به زا خار
  مجاوران به محراب يچون رو  تيعاشقان به رو ةديد يا

  تابكرانه سر آمدم به يپ  عشق دادم يتن به قضا من
  ه جالبكدر حلق چنان رود   نانيف دست نازنكزهر از 

  بواب يند جفاكدردش ن  انيخوبرو يوك ةوانيد
  احباب يالّا به فراق رو  شتنكچ ينتوان به ه يسعد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ريوك وت،كس شب، .26
  

  )دو(ر يوك: ساز    )يك(وت شب كس: ساز
  

  باباطاهر: المك - ) سه( دوبيتي: آواز
  ييساسرمه چشمون سرمه يه بكتو    ييدلربا ه نازنده باالكتو 
  ييه سرگردون چراك ييبه مو گو  ييسو در قفاين دو گكيه مشكتو 
  ينيشرار آه پرآذر نب  ينيرم تا تو چشم تر نبيبم

  ينيستر نبكه از مو رنگ خاك  چنان از آتش عشقت بسوزم
  ديه جوكرده تاوان از كگنه خود  ديه گوكه دارد با ك يدلم درد

  ديخوش بموه بر بخت بدم خوشك  موافق يست همدردينغا يدر

  - د يمگر خار از سر گورم برو  ردهكگل وصلت فراموشم ن - 

  يگون برهيه روزم تكروزم هيس  يه بختم واژگون بكبختم هيس
  يارم غرق خون بيه كز دست دل   محبت يوكش كشدم محنت

  ييجاكسر و سامان يبماند آن ب  ييجاكجان  يز عشقت سوختم ا
  ييجاكنه در جان نه برون از جان،   يزير از جان چه چيو نه غ ينه جان

  
  )چهار(ر يوكشب : ساز

  
  معلم يعل: المك -) هفت+ شش (بارون : فيآواز و تصن

  ن خون بباركه ين ببار، با دلم گربارو يببار ا
  چو مجنون ببار يليار، بهر ليره چون زلف يت يدر شبها  

  وه و دشت و هامون بباركدال خون شو خون ببار، بر 
  ارين ديا ياد عاشقايار، به يسرخ  يلبا يبه سرخ  
  مزار يب يبه داغ عاشقا

  اريابر بهار، با دلم بنوا زلف  يببار ا
  تار ين روزگار، ماه و دادن به شبهايا دا ازيداد و ب  

  
  )بيتفاوت ترت( يشابوريعطار ن: المك - ) ده(ان يدل بر: آواز

  مان منيست توبه و پكزلف تو در هم ش  ان منينهاد بر دل بر يلعل تو داغ
  ان منيست بر دل بريه چك يه تو دانكزان  چاره خون چارة دل هم تو سازيشد دل ب

  جان من يدل و ا يا ييجان و دل من تو  ر شد از جان و دليتو دل و جان من س يب
  ان منيگر ةديچون نگرد در رخت د  من راه نظر چست بست كچون گهر اش

  درافشان من كبر رخ زردم فشاند اش  ه دل داشت نهان از جهانكهر در عشقت 
  هجران من يران وادكه ندارد كزان  ر من از دست شداكم دست يريگر تو نگ
  ابان منيان رسد راه بيه به پاكبو   ن ز لطف تا دل درمانده راك يهم نظر

  د ز تو حاجت دو جهان منيه برآكتا   نظر يكهست دل عاشقت منتظر 
  ه دل سنگ سوخت از دل سوزان منكزان  دار شيخو ةتو دل عطار را سوخت

  
  )ازدهي(شرنگ : ساز    )نه(طرقه : ساز

  
  )هيسا. الف. ه(رهوشنگ ابتهاج يام: المك -) دوازده(عاشقان  يا: فيتصن

  دينكها گلگون ها رخسارهوز خون دل چون الله  دينكها پرخون مانهياشقان پعيعاشقان ايا
  دينكرون يد نو شب را ز خود بيتا بردمد خورش  ن حصاريد از ايرون جهيآتش سوار بيكيآمد
  دينكمحزون  ةن نالياحزان چرا ا ةلبكدر   ديشكرون يز چاه غم باوسف چون ماه را يآن

  دينكشتن مفتون يفتانه را بر خو ةآن فتن  ديش آن مهرو نهيدر پ يانهيياز چشم ما آ
  دينكها پرخون مانهين پكيشاهدان بزم  يا  روديه از خم در سبو خون دل ما مكنيچند
  دينكزان چون يخصبح ين خواب عجب اير ايتعب  د و مه را لب به لبيشب خورشمهيدم به خواب نيد
  دينكبر گردن مجنون  ياحلقه يلياز زلف ل  ندكبشر و زندان يند زنجكان يوانه چون طغيد

  دينكمه را افزون ين هينهم، ا يمن دل بر آتش م  به چشم دوستان يدوستان، دوديبراينور
  دينكن تاج را وارون يد، اينكران ين تخت را ويا  الب خون؟يرود س كيتخت و تاج سرنگون، تا نيز
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  جان آرام .27
  

  )يك( يدرآمد افشارشيپ: ساز
  

  ينيعارف قزو: المك -) سه(آرام جان : فيتصن
  مي، ز چه جويغمم غمم غمم نخورد  ميه گوك، به يدلم دلم دلم، رو برد

  تو نمانم، در بطن جانم يجانم، ب سرو روانم، آرام
  شيزند از انقالب مويعالم به هم بر م  شيند از رخ نقاب روكار من بر افيگر 
  

  )بيتفاوت ترت( يسعد: المك - ) هفت+ پنج (ال يدر خ: آواز
  ييه تشنگان نماه بكال آب روشن يچو خ  ييرد جراحت جداكتر خبرت خراب
  يابيشتن بيه تو خوك ين به ارمغانيچه از ا  يه به دوستان فرستك يآر يتو چه ارمغان

  ييجاكو ندانمت  ياليشب و روز در خ  يو به دست غم سپرد يو دل ببرد يبشد
  ييق جفاين نه تو اليكنم، ولكه جفا ك  توانميو نه من نم يردكخود ب يتو جفا

  ييه پادشاك ينكب يه خواهكتو هر آن ستم   ردستانيز نندكنند اگر تحمل نكچه 
  ييوفا ينند بكان بيه خوبروكنه عجب   گرفتم يش را بگفتم چو تو دوست ميدل خو

  ييه و با ما مفروش پارسايفق يبرو ا  حتيه بشنوم نصكار ي يمن از آن گذشتم ا
  ييناه آشكشناسم تو ببر ينم يدگر  م صبح گفتميه با تو دارم به نسك يسخن

  ييازمايب ينظر ياگر چو سعد ينكب  نم جمال خوبانكتأمل ن ياه گفتهكتو 
  ييه به دوست برگشاكف باشد ينه چنان لط  در چشم بامدادان به بهشت برگشودن

  
  ينيعارف قزو: المك -) هشت(ن يآفت عقل و د: فيتصن

  نميبب يه جز وكنه طاقت   نمينش يه با وكنه قدرت 
  آرا، سرو واالدل يا  نميشده است آفت عقل و د

  در سر من جنون جا گرفته  ار عشقم چه باال گرفتهك
  غما گرفتهيخانه دل به   جا گرفتهيكعقل عشقت  يجا

  مانين، دزد ايرهزن د  آفت تن، فتنه جان
  نگارا يارا، اكآش  زه پنهانيچشمت، ن كتر

  شيخندم از بخت بد خو  شيل خوسوزم از سوز د
  شيم و بكنم يخواهمش ب  شيم از دست بدانديگر

  ه راه تماشا گرفتهيگر
  شينديز آه مظلومان ب  شيشم مزن نيبر دل ر

  شكيجفا يت دل ايگوئ  شين حذر از آه دروك
  از سنگ خارا گرفته يسخت  آتش فتنه باال گرفته

  
  )نه ب(دران چهارمضراب جامه: ساز    )شش(چهارمضراب عراق : ساز

  
  يسعد: المك -) ده(آموز غم دست: آواز

  يردكوب ستم كهجرانش لگد ير پايبه ز  يردكآموز غم ه دستكن سرگشته آن دل را كم
  يردكرد و هم كنخواهم  يجفا بر عاشقان گفت  ينخواهم راند و هم راند يدالن گفتيقلم بر ب
  يردكرم ك... ا كو خشنودم، جزا يسگم خواند  يو گفتكن... ا كو خرسندم، عفا يبدم گفت
  اللسان بودتمگر سبق يه فرمودكن يست اا چه لطف

  يردكقلم مگر سهوال يوردآه كن يست اا چه حرف  
  يردكه خوارم در قدم كن كافشان بر سر من گل  دميدم جفا ديه تا دكتر يت با من اوليعنا
  يردكر بار غم يه زكن تحملها يپس از چند  دل يا يدر رس يبه شاد يمت دان اگر روزيغن

  يردكفش چون چراغ صبحدم يو ضع يكه تارك  را مگر هنگام روز آمد يسعد يشب غمها
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  دايبر شكايعل: المك -) ازدهي(لقا مه: فيتصن
  ادا، باصفا، باوفالقا، خوشه آن مهكدوش دوش دوش 

  ن و دلم از دستياز برم آمد و بنشست، برده د
  زنديبرد، ميشد، مكيخود، م يباز مرا سو

  وستيش پيابروبا دو چشم مست، 
  آتش اندر دلم بر زد، زان رخ همچو آذر زد

  سره جان و تنميكسوخت همه خرمنم، 
  نكبد م - صنم  يا -شتة عشقت منم ك

  نكحد مين ظلم بيش از ايب
  يميقد: المك -) دوازده(تند تند : فيتصن

  ايآبله گون شد دو چشم من ز ثر  نايه آن گرد، گرد گنبد مكدوش 
  از در مجلس درآمد آن بت رعنا  ش و توسنك، سخت و سركتند و غضبنا

  لداياهش، پسر عم شب يس يمو  دش، برابر مه گردونيسپ يرو
  ه حلواكانش طمع برند يمدع  نديه ننشكگر ان، ترش يريلعبت ش

  
  

  ينيعارف قزو: المك -) زدهيس(انتظار دل : فيتصن
  ار دلياخت - خدا  - ست و دست من ين  شد قرار دل - جانم  - فم رها كاز 
  ن در آن، در مدار دليگشته ز  گرد، ضد اهل درد ز و هرزهيه
  ار و بار دلكر ننگ و عار، يغ  ستيه نكشرفتر از دل مجو  يب

  شار دلبوده بهر من در ف  كش چشم از آنيشد پكخجلتم 
  ز انتظار دل - خدا  - د يده شد سپيد  رفت و بر نگشت -جانم  -جا كدل به هر 

  آبرو و نام، در قمار دل  عمر شد حرام، باختم تمام
  انتحار دل -خدا  -ن يخوش دلم از ا  از دو چشم من -جانم  -خت يخون دل بر

  ار دلكار من، من به كدل به   ميم گر دگر رسيسكهر دو نا
  توان بود خار دل كيتا به   نمكاش  ون اللهداغدار چ

  ار دليور، چشم اسفندك  نمكر غم يهمچو رستم از ت
  ر بار دليز -خدا  -مر كنم كخم   ابلهم اگر - جانم  - ن ضرريبعد از ا

  است اعتبار دل يستگكوز ش  است يافتخار مرد در درست
  ار دلكر عاجز است از شيش  كين قدر الف تا به يعارف ا
  ف اقتدار دلكمحو در   ن خسروان شدنديترمقتدر
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  وفا آهنگ .30
  

  ياستاد هرمز -) يك(درآمد شيپ: ساز
  

  بهار يالشعراكمل: المك -) سه(شب وصل : فيتصن
  ت پروانه شدميبه شمع رو  گانه شدميبه شب وصلت ب

  ز غم عشق تو شد صبر و ثباتم  ران و ماتميتو من ح يبه مه رو
  به حال من نگر جانا زار و نزارم

  ن به برميتوام چشم ترم بنش يرسوا  ا به سرميتوام تاج سرم ب يدايش
  يجانا دلم را برد يردكعاشقم 

  لمكن مشكبه ماه عارضت حل   گم شده دلم جتكبه زلف سر
  

  )بيتفاوت ترت( يسعد: المك -) پنج+ چهار (ة سودا يباد: آواز
  زدياميه من دارم با عقل نكن طبع يو ا  زديز عشق بپرهكد يبا يسكار يهش
  زدير يكي يشد در پاگر هر دو جهان با  يليدارد آراستة ل يه دلكس كآن

  زديوانه نپرهير بال بارد ديور ت  شديانديده نيد شوريل عقاب آيگر س
  زدينت صد شور برانگيريعشق لب ش  ة سودايآخر نه منم تنها در باد

  زديه برخكبس فتنه  ينيه تو بنشك ييجا  وستم راه همه در بستميتا دل به تو پ
  زديه بستكه زبون باشد هرچند يمايب  بخت چه فن سازم تا برخورم از وصلت يب

  زديز زجر تو بگركقدر تو نداند آن   يعقل است اگرم ران يفضل است اگرم خوان
  زديدر دامنت آو يبگردان يور رو  ند هرگزكوته نكت ينظر از رو يسعد

  
 كيس موزييغالمرضا ر: المك -) هفت(ز دست محبوب : فيتصن

  نمكحون يده جيش دياز هجر رو  نمكز دست محبوب، ندانم چون 
  ل استكش مشيدن رويد  ارم چو شمع محفل استي

  ل استيبر خط و خالش ما  سرو مرا پا در گل است
  نكآخر تو ز ما  يادي  نكمتر تو جفا كار من دلدار من ي

  به مو رفتم در آن ماهرو، با او نشستم رو به رو، گفتم سخنها مو
  

حافظ: المك -) نه(نقش خال : آواز
  خبر نروديه بخوانند بكبه هر درش   نظر نرود يه مدام از پك يخوشا دل

  ر نرودكش يچگونه مگس از پ يول  يردنم اولكن نيريطمع در آن لب ش
  ال توام هرگز از نظر نروده نقش خك  يمشو كام به اشدهيده غمديسواد د

  سر زلف توام به سر نرود يه بكچرا   غ مداريخود در يز من چو باد صبا بو
  ن هنر نروديشت بديار ز پكچ يه هك  ييگرد و هرجان هرزهيدال مباش چن

  ن قدر نروديعت بديشر يه آبروك  ن به چشم حقارت نگاه در من مستكم
  م و زر نروديمرش جز به سكه دست در ك  دارم يمن گدا هوس سروقامت

  چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود  نميبينم يسكتر از خود نامهاهيس
  عهد من از خاطرت بدر نرود يوفا  يدگر يارم اخالق عالمكز مكتو 

  د مختصر نروديهر ص يچو باشه در پ  ديه باز سفكبه تاج هدهدم از ره مبر 
  ه ز مجلس سخن به در نرودكآن به شرط  ار باده و اول بدست حافظ دهيب

  
 يميقد: المك -) ده(آهنگ وفا : فيتصن

  آخر كيبا دلشدگان جانا جفا تا به 
  نكجفا بهر خدا  كآهنگ وفا تر  

  دميش، وفا نديبجز جفا/ دم يشكها ارم، چهيز دست 
  يبپرسد، غم نهانز من /  يام زمانهك، ينه همزمان

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يسعد: المك -) دوازده(عاشق  يگومالمت: آواز
  و خار از پا و پا از گل يگل از خارم برآورد  دلنياندام سنگميمحبوب س يگرم بازآمد

  ن دامن محملكبراف يد خرگاهيآن خورش از  يخواهين شب روز ميگر ا يا باد سحرگاهيا
  ش مستعجليد به خون خويش آيد پيهزارش ص  ديشم شاك يه عاشق مكد يگر او سرپنجه بگشا

  ه دست از دامنش بگسلكن من يرند آستيبگ  ن منين من خالف عقل و ديهمنش يگروه
  ساحلا نداند خفته بر يه حال غرقه در درك  د مردم دانايعاشق را چه گو يگومالمت

  قاتل ةه دست و پنجكد يآ ينه قتلم خوش هم  دين شايد دو دست نازنيااليبه خونم گر ب
  را بود منزل يليه لكبخواباند  ييشتر جا  ه مجنون صبر نتواندكاگر عاقل بود داند 

  عاقل يد برو عاشق شو ايبا يگرت آسودگ  ديه مردم را بفرساكد يها زاشهيز عقل اند
  حاصل يب يسودا يد زهيگو يبهل تا عقل م  ديجو يق وصل ميطر ديپو يم يمرا تا پا

  وآخرت غافل ايز دن ينياگر با دوست بنش  ينيو چ يخالف روم ينيها ب ب نقشيعجا
  لند الجرم بر ديد نشيه هرچ از جان برون آك  دياراين يه جز سعدكد يسخن با ين معنيدر ا
  

  بهار يالشعراكمل: المك -) زدهيس(ز من نگارم : فيتصن
  به حال زارم، نظر ندارد  ز من نگارم، خبر ندارد

  دل من از من، خبر ندارد  خبر ندارم من، از دل خود
  ه پر نداردكجا پرد مرغ، ك  ستيه دلبرش نكجا رود دل، ك

  ر خون جگر ندارديه غك  ن عشقين عشق، فغان از ايامان از ا
  مگر شب ما، سحر ندارد  ي، همه تباهياهيهمه س

  ، اثر ندارديه آه و زارك  گريبهار مضطر، مثال د
  وطن عالج دگر ندارد  جز انتظار و جز استقامت

  غ دو سر ندارديه تك يسك  وبدكهر دو سر بر سرش ب ز
  

  )چهارده(رنگ شهرآشوب : ساز
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  باران يبو .31
  

  )يك(مقدمه چهارگاه : ساز
  

يريدون مشيفر: المك -) شش+ پنج + چهار + سه + دو ( محو تماشا: آواز
  ميبسرا ينم و از عشق سروديبنش  زين صبح دالويه بر شاخة اكبگذار 

  ميايتو ب يام و بسوكن يرم از ايپرگ  بالكآنگاه به صد شوق چو مرغان سب
  ند باز، همه مهر، همه نازكآغوش   د از آن دور از آن قلة پر برفيخورش

  از النه برون آمده دارد سر پرواز  ه چون منكاست  يپر و بال ييمرغ طاليس
  ه سرود است و سرور استكپرواز به آنجا   د استيه نشاط است و امكا پرواز به آنج

  ه در جام بلور استكاست  يشراب يايرو  صبح يتو در روشن يه سراپاكآنجا 
  د چو برگ گل ناز استياز بوسة خورش  ه سحر گونة گلگون تو در خوابكآنجا 
  از استتو ب يچشمم به تماشا و تمانا  ه من از روزن هر اختر شبگردكآنجا 
  ميه نپوكراه دل خود را نتوانم   د دلم زنده به عشق استيز چو خورشيمن ن

  مينگرم او همه من، من همه اويچون م  ديخورش يينة جادوييهر صبح در آ
  ستي گرمتر از اوز دلينة من نيدر س  بازار وجود است يو گرم ياو روشن

  دوم اندر طلب دوستيز به سر ميمن ن  ن ننهاده استيسر آسوده به بال يكاو 
  ميشب پا به فرار ياز خلوت و خاموش  يبهار كن صبح طربنايما هر دو در ا

  ميبهار يدة جان محو تماشايبا د  عتيما هر دو در آغوش پر از مهر طب
  مييم و صفايم و سروريما عاشق نور  ميزار مالليما آتش افتاده به ن

  مييايتو ب يم و به سوييابگش يبال  ديه سرمست و غزلخوان من و خورشكبگذار 
  

يريدون مشيفر: المك - ) هفت(باران  يبو: فيتصن
  كخا يسبزه، بو يباران، بو يبو

  كخورده، پاشسته، باران يهاشاخه
  ديو ابر سپ يآسمان آب
  ديسبز ب يبرگها

  عظر نرگس، رقص باد
  شاد ينغمه شوق پرستوها

  مست يبوترهاكگرم  خلوت
  بهار كنيرسد ايم كنرم نرم

  خوش به حال روزگار
  هاها و دشتخوش به حال چشمه
  هاها و سبزهخوش به حال دانه
  بازمهين يهاخوش به حال غنچه

  خندد به نازيه مك كخيخوش به حال دختر م

  ز از شرابيخوش به حال جام لبر
  خوش به حال آفتاب

 زگارن رويدل من گرچه در ا يا

  امكبه  يپوش ين نميجامه رنگ
 ز جام ينوش ين نميباده رنگ

 ستيان سفره نينقل و سبزه در م

  ستا يد تهيبا يه مك يجامت از آن م
  ميبا نس يغ از تو اگر چون گل نرقصيدر يا

  غ از من اگر مستم نسازد آفتابيدر يا
  م از بهاريرينگ يامكغ از ما اگر يدر يا

  نگشه غم را به سيش يوبكگر ن
  هفت رنگش

  شود هفتاد رنگيم
  

  )نه( يچهارمضراب افشار: ساز    )هشت( يمقدمه افشار: ساز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 موالنا: المك -) زدهيس+ دوازده + ازده ي+ ده (مبتال  كتر: آواز
  نكمن خراب شبگرد مبتال  كتر  نكن تنها مرا رها يرو سر بنه به بال

  نكبرو جفا  يا ببخشا خواهيب يخواه  م و موج سودا شب تا به روز تنهايمائ
  نكره بال  كن ره سالمت، تريبگز  يافتيز تا تو هم در بال نياز من گر

  نكا يآس يدة ما صد جايبر آب د  دهينج غم خزك ده دريم و آب ديمائ
  نكر خونبها يد تدبيسش نگوكشد كب  چو خارا ياست ما را داغ دل يشكرهيخ

  نكن وفا كعاشق تو صبر  يزردرو يا  ان واجب وفا نباشديبر شاه خوبرو
  نكن درد را دوا ياكم يپس من چگونه گو  ان را دوا نباشدكر مردن ياست غ يدرد

  نكما  يه عزم سوكرد كبا دست اشارتم   دميعشق د يوكدر  يريوش پدر خواب د
  نكدفع اژدها  ين زمرد هياز برق ا  است چون زمرد يگر اژدهاست بر ره عشق

  نكه بوالعال يگو تنب يخ بوعليتار  ييخودم من ور تو هنرفزايه بكن كبس 
  

 موالنا: المك -) چهارده( وصل و هجران: آواز
  نكسرخوشان عشق را ناالن م  نكن وصل را هجران ميخدا ا يا

  نكن مستان مين بستان و ايقصد ا  باغ جان را تازه و سرسبز دار
  نكن و سرگردان مكيخلق را مس  چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن

  نكن مرغ را پران مكشاخ مش  ان مرغ تو استيĤشك يبر درخت
  نكران مين پروانة حيقصد ا  ش را بر هم مزنيع خوشمع جم

  نكشان ميخواهد دل ا ينچ مآ  گرچه دزدان خصم روز روشنند
  نكران ميد را ويعبه اومك  ن حلقه است و بسياقبال ا ةعبك
  نكسلطان م يتوست آخر ا ةميخ  هم مزن مه را برين طناب خيا
  نكن من آيكن ولك يهرچه خواه  ست در عالم ز هجران تلخترين

  
 حافظ) / بيتفاوت ترت( يبسطام يفروغ: المك -) پانزده(زن ين): آواز+ (ف يتصن

  آتش به دو عالم زن يداد يكيچون دل به   چشم از همه بر هم زن ينيبگر عارف حق
  پر خم زن يسويهم دست تمنا را بر گ  و بگشاكن يهم چشم تماشا را بر رو

  هم داد أناالحق را بر دار معظم زن  تا گويكتة وحدت را با شاهد كهم ن
  غم زنيب ةغش را با ساد يب ةهم باد  نين بيرا در جام بلور يساق ةهم جلو

  م زنيمر يسيحرف از لب جان بخشش با ع  عمران گو ير از رخ رخشانش با موسكذ
  محرم زن يرا با صوف يفصا يرطل م  ن را با عاشق صادق گويحال دل خون

  اد لب جم زنيبا  يچون جام به چنگ آر  زيندر ركس كبر خا يچون آب بقا دار
  زمزم زن ةبر چشم يردكبه قدح  يچون م  نيبا خانه خدا بنش يچون گرد حرم گشت

  متر ز دعا دم زنكن، يا برچياسباب ر  نيبگز يبا صنمين زيقدح بنش يدر پا
  در پنجه رستم زن يروز يور پنجه زن  مان دهيلبر تخت س يوقت يه دهكيگر ت

  صد طعنه به مرهم زن ياز او خورد يور زخم  نكصد خنده به درمان  ياز او برد يگر درد
  با دل خرم زن ين يچون مطرب مستان  با لب خندان خور يم يرندان يچون ساق

  رم زنكوس سعادت را بر عرش مكا ي  طان نهيش كشقاوت را بر تار يا پاي
  ا برق گناهت را بر خرمن آدم زني  شك كحل ثوابت را در چشم مالئكا ي
  جهنم زن يدوزخ شو، درها كا مالي  نيچ يبهشت يا خازن جنت شو، گلهاي
  ماتم زن ةا حلقين، ك يا ساز عروسي  ا شويدن ةا خواجيعقبا شو،  ةا بندي

  م زنكس ه نفك يعني، ين معنيش از اكدم در  ار مگو با مايبس يزاهد سخن تقو
  پر نم زن ةديانگشت قبولت را بر د  ت را آلوده به خون خواهدكگر دامن پا
  ز هم آه دمادم زنير ياپيپ كهم اش  يوسته طمع دارياو را پ يگر همدم

  ه به درهم زنكش نه سكنه رشته به گوهر   ش مجرد شويدرو ياگر خواه يسلطان
  نه، نه دست به خاتم زن كرنه تاج به تا  ارت را بر دست اجل دادندكچون خاتم 
  م زنكا ضربت محين ك يا مرهم زخمي  دنيرا مجروح توان د يتا چند فروغ

  
  جاستكت يزداخوش غم ينوا  جاستكت ينوا ييجاك يمغن
  دارن تا چه گفت از درون پردهيبب  اريب ياز آن پرده نقش يمغن

  يبه رقص آور يد چنگيه ناهك  ياگريش آواز خنكچنان بر
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  مهر ونديپ .32
  

 يسعد: المك -) پنج+ سه (وند مهر يپ: آواز

  ن شب دراز باشد بر چشم پاسبانانياك  نار جانانكخفته خبر ندارد سر بر 
  اردانانكل افتد به كشم يارهاكن ياك  ميگر در غمش بگر يبر عقل من بخند

  ردن به دلستانانكحت ين نصيد ايبايم  دلداده را مالمت گفتن چه سود دارد
  خوانانيرد دست خدايتا دامنت نگ  خوشرو يخوبرو ير ايبرگ يدامن ز پا

  آنان يد بر من جفايايبگذار تا ب  شناسمينان در خود نميمهر ا كمن تر
  شب شبانان يه روز گردد روزكند دا  شب ننالدرهيروان عاشق از تروشن
  وند مهربانانير نگسالند پيشمش  ه من دست از دامنت بدارمكن كباور م

  باغبانان يمشتاق گل بسازد با خو  بميشد رقكيرم ور ميچشم از تو بر نگ
  همچون زمام اشتر در دست ساربانان  ردمكم عشق يار خود را تسليمن اخت

  ن فشانانين دست شوق بر سر وان آستيا  حال مگس چه داند يرفروش مصركش
  ردهانانكگرد ش يتا چون مگس نگرد  ينت بر سر زنند سعديه آستكد يشا

  
 )بيتفاوت ترت( يسعد: المك - ) هشت(دوست  يتمنا: آواز

  يير نرود جاخاط يه تو منظوركما را   ييرفتند به صحرا ييس به تماشاكهر
  يياو به وجود خود دارد ز تو پرواكهر   دارديا راه نميند يبيا چشم نمي
  ييشة دانايĤنجا نتواند رفت اندك  نظر افتاده است ييوانة عشقت را جايد
  ييدارم درباخته در پا يه سركم يگو  يقانم در عشق چه سر داريند رفيگو
  ييرد از سر همه سوداك يو خالت يسودا  يديرون برد از دل همه اميد تو بيام
  ييبايباشد با قامت ز يش نظراهكآن   د سرو اندر نظر عقلشيبا ننمايز

  ييلحظه مدارا يكنم يرترت بيتا س  شتن امانم دهكز كخواهم يزنهار نم
  ييزد از حسن تو غوغايه برخكست ا ميب  است ست از ولوله آسودهه اه تا بودكدر پارس 

  ييغمايروز به يكباشد  يگر دسترس  ال به سر زلفتمن دست نخواهم برد ا
  ييرد از دوست تمناكجز دوست نخواهم   ين سعدكاز دوست ب ييند تمنايگو
  

 يسعد: المك -) نه(اران يوداع : فيتصن

  ارانيع زد روز ودايز سنگ ناله خك  م چون ابر در بهارانييبگذار تا بگر
  دوارانيه سخت باشد قطع امكداند   ده باشديچش ياو شراب فرقت روزكهر 

  تا بر شتر نبندد محمل به روز باران  د احوال آب چشممييبا ساربان بگو
  ارانكامت چشم گناهيان چو در قيگر  ده آب حسرتيبگذاشتند ما را در د

  دارانچون شام روزه ير مانديه دكاز بس   نان جانم به طاقت آمدينشصبح شب يا
  از هزاران يكاندوه دل نگفتم اال   عشقت يه برشمردم از ماجراكن يچند
  رد اال به روزگارانكتوان يرون نميب  نشسته بر دل يبه روزگاران مهر يسعد

  توان گفت اال به غمگساران ينم يباق  تيفاكن قدر يت شرح اياكنم حكچندت 
  

 يسعد: المك - ) هفت(ساربان  يا: فيتصن

  روديه با خود داشتم با دلستانم مكوآن دل   روديĤرام جانم مكساربان، آهسته ران،  يا
  رودياو در استخوانم م از دور يشيه نك ييگو  درمانده و رنجور از او جور از اوهام ممن مانده
  روديه خون بر آستانم مكماند يپنهان نم  ش درونير نمكرنگ و فسون پنهان يگفتم به ن

  روديروانم م ييز عشق آن سرو روان گوك  اروانكن با كم يساربان تند يمحمل بدار ا
  روديز دل نشانم مكگر مپرس از من نشان يد  چشان ييشان من زهر تنهاكرود دامنياو م

  رود يز سر دخانم مكم پرآتش يچون مجمر  ش ناخوشميشم بگذاشت عكار سريبرگشت 
  رود يا بر زبانم مياد او ينه دارم يدر س  اد اويبن ين عهد بيداد او ويبا آن همه ب

  رود ين بر آسمانم مياد از زميشوب و فرĤك  نيدلستان نازن ين ايو بر چشمم نش يبازآ
  ودر يف عنانم مكز كروم  ين ره نه قاصد ميو  نشنوم يس مكنغنوم و اندرز  يشب تا سحر م

  رود ياروانم مكه دل با كز نتوانم ين نيو  م تا ابل چون خر فروماند به گليگفتم بگر
  رود يار از آنم مكار من هم كگرچه نباشد   ار من برگشتن از دلدار منيصبر از وصال 

  رود يه جانم مكدم يشتن ديمن خود به چشم خو  سخن يند هر نوعيدر رفتن جان از بدن گو
  رود يار از فغانم مكرم جفا آيطاقت نم  وفا يب يق نبود ايما ال فغان از دست يسعد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  است زمستان .33
  

اخوان ثالث: المك -) هشت+ هفت + شش + پنج + چهار (زمستان است : آواز
 ستابان يسرها در گر ؛خواهند پاسخ گفتيمت را نمسال
 اران رايدار يرد پاسخ گفتن و دكارد يسر بر ن يسك

 و لغزان است يكه ره تاركد نتواند يش پا را دينگه جز پ
 رونيراه آورد دست از بغل بكبه ا يازيس ك يگر دست محبت سو و

 ه سرما سخت سوزان استك
 يكشود تار يبرد برون ايآينه ميز گرمگاه سكنفس 

 ش چشمانتيستد در پيوار ايچو د
 چشم يگر چه دارين است پس دياكنفس 

 يكا نزديز چشم دوستان دور 
 نكيرهن چرير پيپ يترسا يجوانمرد من ا يحايمس

 هوا بس ناجوانمردانه سرد است
 يدر بگشا و يسالمم را تو پاسخ گو ،دمت گرم و سرت خوش باد

  مغموم وشيهمان هر شبت لوليمنم من م
  رنجور ةپا خورديمنم من سنگ ت

 ناجور ةنش نغميمنم دشنام پست آفر

 رنگميرنگ بينه از رومم نه از زنگم همان ب

  دلتنگم يبگشادر  ،يا بگشايب

 لرزديهمان سال و ماهت پشت در چون موج ميم !زبانايم ،فايحر
  ستين يست مرگين يتگرگ

 صحبت سرما و دندان است يديگر شن يصدائ
 مشب آمدستم وام بگزارممن ا

 ارمذنار جام بگكحسابت را 
 گه شد سحر شد بامداد آمديه بك ييگويچه م

  ستيبعد از سحرگه ن ين سرخيا بر آسمان؛ دهديبت ميفر
  نيگوش سرما برده است ا! فايحر
 سرد زمستان است يليادگار سي
 ا زنده يدان مرده يل سپهر تنگ ميو قند

 اندود پنهان استمرگ يتوظلمت نه به تابوت ستبر
 سان استيكشب با روز  ،رو چراغ باده را بفروز !فايحر

  خواهند پاسخ گفتيسالمت را نم
 بان دستها پنهانيدرها بسته سرها در گر، ريهوا دلگ

 نيبلورآگ يلتهاكن درختها اسينفسها ابر دلها خسته و غمگ

 غبارآلوده مهر و ماه ،وتاهكن دلمرده سقف آسمان يزم

  استزمستان 
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  شود ينم سر هب تو يب .34
  

 موالنا: المك -) سه+ دو (شود يتو به سر نميب: آواز

  شوديدگر نم يلم جان ديداغ تو دارد ا  شوديسر نمتو بهيهمگان به سر شود بيب
  شوديسر نمهتو بيگوش طرب بدست تو ب  چرخ پست تو ةعقل مست تو چرخ ةديد

  شوديسر نمهتو بيند بكيعقل خروش م  ندكيند دل ز تو جوش مكيجان ز تو نوش م
  شود يسر نمتو به يخواب من و قرار من ب  خمر من و خمار من باغ من و بهار من

  شوديسر نمهتو بيب ييب زالل من توآ  ييت و مال من توكمل ييجاه و جالل من تو
  شوديسر نمهتو بيب يجا روك ين منآ  يجفا رو يگاه سو يوفا رو يگاه سو

  شود يسر نمتو به يب ينك ين همه خود تو ميا  ينكنند بشكتوبه  ينكدل بنهند بر
  شوديسر نمهبتو يب يباغ ارم سقر شد  ير جهان زبر شديز يتو اگر بسر شد يب

  شود يسر نمتو به يعدم شوم ب يور برو  علم شوم يفكقدم شوم ور تو  يگر تو سر
  شوديسر نمهتو بيب ياام گسستهوز همه  يانقش مرا بشسته ياخواب مرا ببرده

  شود يسر نمتو به يمونس و غمگسار من ب  ار منكار من گشت خراب ي يگر تو نباش
  شود يسر نمتو به يشم بكسر ز غم تو چون   خوشم يتو نه مردگ يبخوشم  يتو نه زندگ يب

  شود يسر نمتو به يهم تو بگو به لطف خود ب  و بد يكست جدا ز نين صنم يم ايهرچه بگو
 

 موالنا: المك -) چهار(مطرب دل : فيتصن

  نكگر سر ننهم، آنگه گله   نكدله يكبا من صنما، دل 
  نكسلسله  يكزان زلف خوشت   ام، از بهر خدامجنون شده

  نكچله  كپاره منم تر يس  يف، در چله شدكپاره به  يس
  نكزنهار سفر با قافله   مجهول مرو، با غول مرو

  نكن مغز مرا پر مشغله يا  خوش ةمطرب دل، زان نغم يا
  نكو چشم مرا دو مشعله د  ة دلزهره و مه زان شعل يا
  نكگله  كبر طور برآ تر  ياشده چوپانجان  يموس يا

  نكپا آبله  يدر دشت طو  ن و روكرون ين ز دو پا بينعل
  نكله يانداز عصا وان را   گه تو حق شد نه عصاهكيت

  نكدر گردن او رو زنگله   وانيچون شد ح يفرعون هو
  

  )شش(چهارمضراب نوا : ساز    )پنج(نوا  يضرب: ساز
  

 يشابوريعطار ن: المك -) هفت(خانه يره م: آواز

  ن حرام استكيه هر دو بر من مسك  دام استكد خانه و مسجيره م
  ن خمار خام استياكخانه ينه در م  ه رند استكنه در مسجد گذارندم 

  دام استكن 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 يقاض فميحر  عبه خرابات است امروزكمرا 
  دام استكست سرگردان كيه سرور ك  شناسد يو خود ماكطار عبرو 

  
 حافظ: المك - ) هشت( يتيگ يدايش: آواز

  بانين غركيردند مسكدرمان ن  بانيه گفتم غم با طبكچندان 
  بانيگو شرم بادش از عندل  ستا يباده هر دم در دست كن گل آ
  بانيحب يچشم محبان رو  نديارب امان ده تا باز بي

  بانيام رقكا رب مبادا ي  ستيدرج محبت بر مهر خود ن
  بانينص يم از بيتا چند باش  منعم آخر بر خوان جودت يا

  بانيپند اد يديشن يگر م  يتيگ يدايش يحافظ نگشت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 باباطاهر: المك -) نه(وانه يدل د: فيتصن

  يتر شرانهيام وخراب خانه  يتر شوانهيام دوانهيدل د
  يارگر شكالن يدآه سوته هك  ه گردون را بسوجمك 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

  
 يشابوريعطار ن :المك -) ازدهي(د عالم يخورش: آواز

  شود كيس با تو همدم ك يس ننگركچون تو در   شود كيتو خرم  يجان ب يچون تو جانان من
  شود كيم كد حسن تو يجان ما گر در فزا  به من ييش ننمايخو يگر جمال جانفزا
  شود كيت با من مسلم ين طرارين چنيا  ياردهكه دل گم ك يديپرسو  يدل ز من برد

  شود كيم كن عهد محيا ينكا ي ييچون تو گو  ينكدلخسته را مرهم تا من  يردكعهد 
  شود كيل به مرهم يزا ين دلخستگين چنيا  توست يرو يرزوآاز  يچون مرا دلبستگ

  شود كياز دلم غم  ييايندر تا تو از در   چو حلقه بر درمهمتو  يه بكن دارم آغم از 
  شود كيد عالم يبت خورشصحهم ياذره  مالكار ك يدم با تو زهيبايم يخلوت

  شود كيدان الشه تازد رخش رستم يگر به م  يه هر تر دامنكعطار مرد او  يستين
  

  

 موالنا: المك - ) دوازده(شود يتو به سر نم يب: فيتصن

  ...شوديتو به سر نم يهمگان به سر شود ب يب
  }ن آلبوميهم يآواز ابتدا. ك.ادامه ر يابر{
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  اديفر .35
  

 )بيتفاوت ترت( يسعد: المك -) چهار+ سه + دو (ض عشق يمر: فيآواز و تصن

  م از دگرانشيب شه وينگران تو چه اند  دو جهانش هر تو دارد چه غم از يه سوداكهر
  ه ندارد غم جانشكوان سر وصل تو دارد   ششيخو يرد پيه نگكرد يمهر تو گ يآن پ
  شد، مرد نخوانشكه در عشق مالمت نكوان  شيار مگويند كار تحمل نيه از كهر

  نتوان بازگرفتن به همه شهر عنانش  ره توسنكشد مثل  چون دل از دست به در
  ر و سنانشيت يمژه بر هم نزند گر بزن  ادقنرود عاشق ص ييبه قفا ييبه جفا
  د به تن مرده روانشيايعجب ار بازن  ييه تو ناگه به سر آكلحد را  كخا ةخفت

  ن سرو روانشيست چنه اه همه عمر نبودك  بلندت يبايشرم دارد چمن از قامت ز
  رانشكد است يا نه پدينم و دريبيباز م  ميبدر آ يگفتم از ورطه عشقت به صبور

  ه هرگز نزند باد خزانشكاست  يبوستان  ردير بپذيه تغك يد ما با تو نه عهدعه
  نه صوابست مرانش ييجرم و خطا يبنده ب  يديه تعلق ببرك يديردم و دكچه گنه 

  عاقبت پرده برافتد ز سر راز نهانش  مرض عشق بپوشد يمكيگر فالطون به ح
  است فغانش يز سر دردكد نكق يه نه تصدك  در همه عالم يسكبه  ينرسد نالة سعد

  
 )بيتفاوت ترت(حافظ : المك -) پنج(ان يبوسمن: فيتصن

  زند، بستاننديان قرار از دل چو بستيرويپر  نند بنشاننديان غبار غم چو بنشيبوسمن
  ند، بفشاننديبگشان جانها چو يز زلف عنبر  جفا دلها چو بر بندند، بر بندند كبه فترا
  زند، بنشاننديزوال شوق در خاطر چو برخ  زندينند، برخينفس با ما چو بنش يك يبه عمر
  زان نگردانند، اگر داننديرخ مهر از سحرخ  ابنديابند، در يران را چو دريگگوشه كسرش
  ر درمانند، درماننديه در تدبكر آنان كز ف  او سهل پنداردك يسكدرد عاشق را  يدوا
  خوانندينند، ميبيچو م يم راز پنهانيز رو  بارنديخندند، ميچو م يچشمم لعل رمان ز

  راننديخوانند، مين درگاه حافظ را چو ميبد  ه بر دارند، بر دارندكچو منصور از مراد آنان 
  ن درد اگر در بند درمانند، درماننديه با اك  از آرند، ناز آرندين حضرت چو مشتاقان نيدر ا
  

اخوان ثالث: المك -) هشت(اد يفر: فيتصن
  جانسوز يام آتش گرفته است، آتشخانه

  ن آتشيسوزد ايهر طرف م
  ها و فرشها را، تارشان با پودپرده

  انيدوم گريمن به هر سو م
  ب آتش پر دوديدر له

  ام ناشادهيو خروش گر، م تلخيهاان خندهيوز م
  اديفر ياد، اينم فركيم، سوزان ةدرون خست از

  رحميب يآتش، سته اام آتش گرفتخانه
  ن آتشيسوزد ايهمچنان م

  بستم به خون دل، ه منكرا  يينقشها
  روايو د بر سر و چشم در

  ساحليب يدر شب رسوا
  بر من يوا، بر من يوا

  ه پروردمكرا  ييهاسوزد و سوزد غنچه
  هااندر دهان گود گلد يدشواره ب
  از فراز بامهاشان شاد، يماريسخت ب يروزها

  فتحشان بر لب يهاانه خندهيدشمنانم موز
  بر من آتش بجان ناظر

  شب كن مشبيدر پناه ا

  دادين بياز ا، انيدوم گريهر سو مه من ب
  اديفر ياد، اينم فركيم

  ن آتشيسوزد ايبر من همچنان م يوا
  وانيادگار و دفتر و ديآنچه دارم 

  وانيه دارد منظر و انچآ و
  من بدستان پر از تاول

  نم خاموشكين طرف را ميا
  ب آن روم از هوشيوز له

  زد، بگردش دوديزان دگر سو شعله برخ
  دانديه مكتا سحرگاهان 

  ه بود من شود نابودك
  گانم شاد در بسترين مهربان همساياند اخفته

  ستركصبح از من مانده بر جا مشت خا
  نند از خوابكيم چ سر بريا هيآ يوا

  امداد يپ گانم ازيمهربان همسا
  اديدادگر بنين آتش بيسوزدم ا

  ادينم فركيم
  اديفر يا

  اديفر
  

 )نيالعقره( ينيتاج قزونيزر: المك -) ده(چهره به چهره : آواز

  ته مو به موكته به نكرا ن شرح دهم غم تو  گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو
  را تازه به تازه گو بگو ينوامطرب خوش  از وفا باده بده سبو سبو يباق يساق
  وكو به كوچه كوچه به كخانه به خانه در به در   امدن رخت همچو صبا فتادهيد يدر پ
  جو م چشمه به چشمه جو بهيم به يدجله به دجله   امدهيرود از فراق تو خون دل از دو ديم
  

  )بيتفاوت ترت(حافظ : المك -) شش( بوي گل: آواز
  يو گوشه چمن يتابكو  يفراغت  يهن دومنكو از باده  كريار زيدو 
  يام افتند هر دم انجمن ياگر چه در پ  ا و آخرت ندهمين مقام به دنيمن ا
  ين ثمنيمتركبه  يوسف مصريخت فرو  ا دادينج قناعت به گنج دنكه كهر آن

  يا به فسق همچو مني ييبه زهد همچو تو  م نشودكارخانه كن يه رونق اكا يب
  ين عجب زمنياد ندارد چنيس به كه ك  بيغ يبندنة جام نقشين در آيبب

  ياسمنيبوده است  يه گلكن چمن يدر ا  دنيتوان ديز تندباد حوادث نم
  يهست و رنگ نسترن يگل يه بوكعجب   گذشته بر طرف بوستان بكن سموم ياز ا

  يبه دست اهرمن ينيز نگين عزيچن  ندكه حق رها نكدل  يوش تو اكبه صبر 
  يبرهمن يو را يمكير حكجاست فك  ن بال حافظيمزاج دهر تبه شد در ا

  
 حافظ: المك -) ازدهي+ نه (سوز دل : آواز

  ندكدفع صد بال ب يشبمياز نين  ندكارها بكسوز تو ه كدال بسوز 
  ندكصد جفا ب يرشمه تالفك يكه ك  شكچهره عاشقانه بيار پريعتاب 
  ندكه خدمت جام جهان نما بكهر آن  وتش حجاب بردارندكتا مل كز مل
  ندكه را دوا بكند يچو درد در تو نب  يكحادم است و مشفق ليب عشق مسيطب

  ندكخدا ب يند مدعكه رحم اگر نك  ار و دل خوش داركز خود اندا يتو با خدا
  ندكدعا ب يكصبح  ةبه وقت فاتح  يداريه بكز بخت خفته ملولم بود 

  ندكن دولتش صبا بيمگر داللت ا  ار نبرديبه زلف  ييبسوخت حافظ و بو
  

 يسعد: المك -) دوازده(دل ناصبور : آواز

  ديآياز او نم يه صبورك يمرا دل  ديآيه با ما فرو نمكاست  يا سرتو ر
  ديآيش فرو نميده به رويه آب دك  تو باز شد همه عمر يده به رويدام دك

  ديآ ياز آن طبع و خو نم يه مهربانك  بينقدر نتوان گفت بر جمال تو عيجز ا
  ديآ ين چو گو نمكيمس ةبر اوفتاد  نتكيز خم چوگان زلف مشكچه جور 

  ديآ يو نمكم نيه گوكست ا بد از من  شيد از تو بر دل رياگر هزار گزند آ
  ديآ ين گفت و گو نميچ حاصل از ايه هك  دينم زبان امكوته كث تو يگر از حد

  ديآ يه بو نمك يبمرد آتش معن  نه منيه در عودسوز سكگمان برند 
  ديآ يهو نم و يهاو ا زكچه مجلس است   ستيش نكاد دردنايه فركست ا چه عاشق

  ديآ ياو نم ر درير گشت و تغيه پك  را ير بود مگر شور عشق سعديبه ش
  

 حافظ: المك -) زدهيس(ار دلنواز ي: فيتصن

  تياكن حيخوش بشنو ا يدان عشقتهكگر ن  تياكاست با ش يركار دلنوازم شيزان 
  تيعنايس را مخدوم بكارب مباد ي  ردمكه ك يمزد بود و منت هر خدمت يب

  تين واليشناسان رفتند از ايول ييگو  سكدهد ينم يرندان تشنه لب را آب
  تيجنايجرم و بيب ينيده بيسرها بر  نجاĤكچ يدل مپ يمندش اكدر زلف چون 

  تيز را حمايجانا روا نباشد خونر  يپسند يچشمت به غمزه ما را خون خورد و م
  تيب هداكوك يا يبرون آ يااز گوشه  اهم گم گشت راه مقصوديشب سن يدر ا

  تينها ين راه بيابان وين بيزنهار از ا  فزودايه رفتم جز وحشتم نكاز هر طرف 
  تيه عنايساعتم بگنجان در سا يك  جوشد اندرونم يآفتاب خوبان م يا
  تيبدا ش است دريش صد هزار منزل بك  جا توان بستكت صورت ين راه را نهايا

  تيرعا يز مدعكب خوشتر يجور از حب  از درت نتابم يآبم رو يهرچند برد
  تيدر چارده روا يقرآن ز بر بخوان  اد ار خود به سان حافظيعشقت رسد به فر
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يريدون مشيفر: المك -) پانزده(خفقان : آواز

  در وبم بركيمشت م
  هام بر پنجرهيسايه مپنج

  من دچار خفقانم خفقان
  زيهمه چ ام ازمن به تنگ آمده

  هان ؛بزنم يهوار ديبگذار
  دينك باز را ن درهايبا شما هستم ا

  گردميم يمن به دنبال فضائ
  يوهك سر يلب بام

  نمكتازه  يآنجا نفس ه درك
  شمكب ياد بلنديخواهم فريم
  م به شما هم برسديه صداك

  ا سر خواهم دادمن هوارم ر
  ندكن داد يد ايدرد مرا با ةچار

  چند ةشما خفت از
  ديآيم يسكچه 

  ندكاد يبا من فر
  

 ينكدك يعيشف: المك -) هفده(باران  يهابوسه: فيتصن

  بارانيستاره در چشم جو يداريب  باران يهامهربانتر از برگ در بوسه يا
  لبخند گاهگاهت صبح ستاره باران  وند صبح و ساحليهت پنه نگاييآ

  وهسارانكخت از سنگ يادها برانگيفر  جنونم يت خاموشيه در هواكبازآ 
  شماران يگونه فرصت از دست دادند بنياك  زيه برگ مگرين سايز يبار جاريجو يا

  به روزگاران يرد حتكتوان يرون نميب  گفتم ،نشسته يمهر يبه روزگار يگفت
  ل شرمسارانيمان سرخين عاشق پشيز  زيآشنا مپره يز حد رفت ا يگانگيب
  ادگارانيگونه نيرا ز يوار زندگيد  ار بودند و نقش بستنديش از من و تو بسيپ
  است آواز باد و باران يتا در زمانه باق  ن نغمه محبت بعد از من و تو مانديو

  
  خاموش زسا .36

  
 يشابوريعطار ن: المك -) سه الف(درمانده : آواز

  نمكارا گشت پنهان چون كسر عشقت آش  نمكدل و جان چون  يدل ز دستم رفت و جان هم ب
  منكچون به دردم دائماً مشغول، درمان چون   ن آخر درد راك يه درمانكد يسم گوكهر 

  نمكسوزدم جان چون يطپد دل در برم ميم  د خموشيخبر گويچون خروشم بشنود هر ب
  نمكران چون ين و آن درمانده حيان ايدر م  در برش يدر دست من، من همچو موئ يعالم

  نمكان چون ين ره به پايا ند بريوآنگهم گو  در تموزم مانده جان خسته و تن تب زده
  نمكشان چون يم و آهنگ پيشگه چون جويپ  النعالفت صينفس اهل يكچون ندارم 
  نمكمان چون ين همه بت عزم ايان ايدر م  انينم عيب يش ميصد بت ب يدر بن هر مو

  نمكران چون ين و آن درمانده حيان ايدر م  يفرم رونقكنه ز  يمانم نشانينه ز ا
  نمكشان چون ين عطار را از خود پري ش ازيب  ديت پديچ جمعيامد از وجودم هيچون ن

  
 حافظ: المك -) سه ب(درد شوق : آواز

  ردكتوان  ين بازيه اكخدا را با   ردكاز من نهان  يدل از من برد و رو
  ردكران يكب يالش لطفهايخ  م در قصد جان بوديشب تنهائ

  ردكاو سر گران ه با ما نرگس ك  دل نباشمنيچرا چون الله خون
  ردكبم قصد جان ناتوان يطب  ن درد جانسوزيه با اكم يه را گوك

  ردكه و بربط فغان يگر يصراح  ه بر منكبدان سان سوخت چون شمعم 
  ردكاقم قصد جان يه درد اشتك  وقت وقت است يصبا گر چاره دار

  ردكرد و چنان كن يار من چنيه ك  ان مهربانان چون توان گفتيم
  ردكمان كر چشم آن ابرويه تك  يردكجان حافظ آن نعدو با 

  
 )بيتفاوت ترت(موالنا : المك -) چهار(مبتال  كتر: فيتصن

  نكمن خراب شبگرد مبتال  كتر  نكن، تنها مرا رها يرو سر بنه به بال
  نكا يآس يا صد جادة ميبر آب د  دهينج غم خزكده در يم و آب دييما
  نكر خونبها يد تدبيسش نگوكشد كب  چو خارا ياست ما را دارد دل يشكره يخ

  نكره بال  كن ره سالمت تريبگز  يفتيز تا تو هم در بال نياز من گر
  نكبرو جفا  يا ببخشا خواهيب يخواه  م و موج سودا شب تا به روز تنهاييما

  نكن وفا كعاشق تو صبر  يوزردر يا  ان واجب وفا نباشديبر شاه خوبرو
  نكن درد را دوا ياكم يپس من چگونه گو  Ĥن را دوا نباشدكر مردن ياست غ يدرد

  نكما  يه عزم سوكرد كبا دست اشارتم   دميعشق د يوكدر  يريدر خواب دوش پ
  نكدفع اژدها  ين زمرد هياز برق ا  است چون زمرد يگر اژدهاست بر ره عشق

  نكه بوالعال يگو تنب يخ بوعليتار  يير تو هنرفزاخودم من ويه بكن كبس 
  

 باباطاهر: المك -) هفت( دوبيتي: آواز

  رميتو د يبه دل مهر مه رو  رميتو د يوكبه سر شوق سر 
  رميتو د يهر سو نظر سو ييتو  عبة من قبلة منكبت من 

  يخبر بر سرو آزادم بره ن  يدادم بره نيه ره به بك يسك
  يادم بره نيادت از يه ك يسك  ان جمع گردنديتمام خوبرو

  مينيار، نامهربونم، بالت به جونم، داغت نبي...   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )بيتفاوت ترت(حافظ : المك -) شش(ن يريخسرو ش: آواز

  بان تا به دامنياز گر كنم چاك  ت جامه در تنيچو گل هر دم به بو
  د بر تنيچو مستان جامه را بدر  ه در باغك ييد گل گويتنت را د

  از من يدل را تو آسان برد يول  ل برم جانكمن از دست غمت مش
  نكه دارد در سر زلف تو مسك  اندازين و در پا مكدلم را مش

  با دوست دشمنس كچينگردد ه  از دوست يبه قول دشمنان برگشت
  م آهنينه چون در سيدلت در س  تنت در جامه چون در جام باده

  ه شد سوز دلت بر خلق روشنك  نياز چشم خون كشمع اش يببار ا
  د همچو دود از راه روزنيبرآ  ام آه جگرسوزنهيز سكن كم

  نكفايار او در پا مكن سان يبد  ست حافظ چو دل در زلف تو بسته
  

 ينكدك يعيشف: المك -) هشت(ساز خاموش : فيتصن

  ن ساز گسستهيم از ايبزن آن پرده اگر چند ترا س
  يياسة تنبور نمانده است صداكن ين زخمه اگر چند در ايبزن ا

  بر آن چوبن زخمه بر آن سنگ يبزن ا
  ييد بردم راه به جايه شاكبر آن عشق 

  هن زنكن و زخمه به هنجار كگر ميپردة د
  يز خموش ياسة آن بربط سغدكالنة جغد نگر 

  نميه جهان تشنة آواز تو بكن كنغمه سر 
  نمين ساز تو بيه خاموش در اكناد يچشمم آن روز مب

  ميه ما زنده بدانكنغمة تو است بزن آنچه 
  ميز نمانين پرده برافتد من و تو نياگر ا

  ميم همانيم و بگوئياگر چند بمان



  ۲۷صفحة     ۰.۹۰نگارش 
 

  مهر سرود .37
  

 يسعد: المك -) يك(اران يع: فيتصن

  دارانيعقل از دست بآلوده بربودند دو خواب  ارانيگونت ببرد آرام هشيدو چشم مست م
  از باران يترسان يل از سر گذشت آنرا چه ميچو س  شكخواجه دم در يرا از من بگو ا يحتگوينص

  چو من بر دست خماران يردندكز توبه توبه   يدندياران بديه مستان راست هشك يگر آن ساق
  ارانكگنهنندم با كه در دوزخ كهمان بهتر   دوست فردا در بهشت آرنديگرم با صالحان ب

  ا بازار عطارانيست ا ندانم باغ فردوس  ياريه عقل از من ببرد و صبر و هشكن يست اا يچه بو
  دارانيوسف را خريند يد آيبه مصر آ تا پد  ينعانكنظر در چاه وتهكن مردم يتو با ا
  ت گرفتارانيدر غم رو يو خلق يتو آزاد  آن ماه مجلس را يبگو يريباد شبگ ياال ا

  ارانيرد به شب از دست عيگيبگو خوابش نم  حال ما پرسد يار شهرآشوب روزيگر آن ع
  ردارانكخوب يه بد باشد جزاكنپندارم   نكگذر باشد نگه با جانب ما  يگرت بار

  وفاداران يوكرم بر سر ين تا بمكرها   نكتحول  يديجفا د يند چون سعديسان گوك
  

 )بيتفاوت ترت( يسعد: المك -) چهار+ سه (باز عشق: آواز

  نميبيه در عالم نمكم يجا جوكغم يب يدل  نميبيباز آمد در او جز غم نمدلم تا عشق
  نميبيهمدم نم يكه كد چونيدمم با جان برآ  ديآيخرم ز جانم بر نم يبا همدم يدم

  نميبيم راز چون محرم نميه گوكن با يكلو  ده پروردهياست اندر دل به خون د يمرا راز
  نميبيه من تا آشنا گشتم دل خرم نمك  گانهيه هست از عشق بكخوشا و خرما آن دل 

  نميبينم با زخم چون مرهم نمكيتحمل م  ابميينم با درد چون درمان نمكيقناعت م
  نميب ينم نم ز آن حاصل برون ازكم يچرا گر  ميگر يه مكمن ببرد از بس  ينم چشم آبرو

  نميبيبا دوست و آن دم هم نم يد دميبه امرون شديار از دست بكه ك يسعد يش اكنون دم درك
  

 حافظ: المك -) پنج(پرست غم: آواز

  سربازان و رندانم چو شمع يوكن ينششب  عشق تو مشهور خوبانم چو شمع يدر وفا
  انم چو شمعيهجر تو گر يماريه در بكبس   پرستد به چشم غميآيشب خوابم نمروز و 

  همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع  ده شديرشتة صبرم به مقراض غمت ببر
  راز پنهانم چو شمع يتيروشن به گ يشد كي  روگرم يگلگونم نبود كت اشيمكگر 
  بارانم چو شمعكنزار اشن دل زار يا  ان آب و آتش همچنان سرگرم توستيدر م

  را بسوزانم چو شمع يورنه از دردت جهان  فرست يوصل ةدر شب هجران مرا پروان
  ن نقصانم چو شمعيمال عشق تو در عكبا   تو روزم چون شب است يآراجمال عالم يب
  تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع  وه صبرم نرم شد چون موم در دست غمتك

  چهره بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمع  دار تويا دتست ا يباق نفس يكهمچو صبحم 
  وانم چو شمعيدارت ايتا منور گردد از د  نينازن ياز وصل خود ا ين شبكسرفرازم 

  ده بنشانم چو شمعيبه آب د كيآتش دل   آتش مهر تو را حافظ عجب در سر گرفت
  

 حافظ+  يميقد: المك -) شش(مو سلسله يا: فيتصن

  سلسله مو بگشا صد سلسله بر هم زن يك  بر طرة پر خم زن يمو دستسلسله يا
  مرتبه بر هم زن يكجانا صف مژگان را   يفوج يشته از هر طرفكه شود ك يخواه

  ييس ننمود آن شاهد هرجاكرخساره به   ه در عالمكته كن نيد گفت ايه شاكارب به ي
  يياد توام مونس در گوشة تنهاي يو ا  يامكدرد توام درمان در بستر نا يا

  
 )بيتفاوت ترت(عطار : المك -) نه+ هشت (زنده به عشق : آواز

  سوز دل عاشقانت هر دو جهان درگرفت  تو عالم جان در گرفت يآتش سودا
  ه بدانست حال، ماتم جان درگرفتكدل   د گشتيزندة جاو ه فروشد به عشقكجان 

  ام و زبان درگرفتكزآتش آه دلم   ردكجرعة اندوه تو تا دل من نوش 
  ان درگرفتكون و مكشعله زد  يكتو  يرو  ش بوديه در پكن هزار پرده ياز پس چند

  ر بماند عقل فغان درگرفتيجان متح  شيبرقع عزت ز پ يچون تو برانداخت
  شمع دل عاشقان جمله از آن درگرفت  تو عشق آتش دل برفروخت يوك بر سر

  من از خون دل رنگ و نشان درگرفت يرو  افت دل من نشانيه ز رنگ رخت كتا 
  ه سماع غمت در همگان درگرفتكزان  انيجان و دل عاشقانت خرقه شد اندر م

  رگرفتنه برآورد جوش دل خفقان ديس  ه عطار داد حسن و جمال تو شرحكراست 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يسهراب سپهر: المك -) ده(ش ياين: فيتصن
  انگشتانت افشان تا ز سر يدست

  يديد هر قطره شود خورشكصد قطره چ
  نور ه به صد سوزنكباشد 

  ند روزن روزنكشب ما را ب
  رنگيش بيايتاب و نيما ب
  ن بنشان بر لب ماك يبخنداز مهرت ل

  دن تويوشيزد در خورد نيخ يه سرودكباشد 
  مييما هستة پنهان تماشا

  ه ببارد بر سر ماكن بفرست ك يابر يز تجل

  ميافكبش يه به شوركباشد 
  ميونديد تو پيم و به خورشيه ببالكباشد 

  يلكشين از بكهر سو مرز هر سو نام رشته 
  انكد زمان و ميگذران از مروار

  زيوندد همه چيه به هم پكشد با
  ه نماند نامكه نماند مرز كباشد 

  خسته است ييدور از دست پر تنها يا
  بوزان يگهگاه شور

  دن در تو شود خاموشيار پريه شكباشد 
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  غوغاي عشقبازان  .38
  

  )يك(دار يقطعة د: ساز
  

 يسعد: المك -) دو(ن كشدل: آواز

  ينكنيه نگه باز به من مكردم كا چه ي  ينكشيه دلم مكمن چرا دل به تو دادم 
  يه تو منظور منكبان يرق نديتا نگو  دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست

  يه جان در بدنكتو چنان در دل من رفته   گران چون بروند از نظر از دل برونديد
  ينكه به من برفينم ار ساك يپادشاه  يچاره گدايب ةو من خست ييتو هما
  يبر و منكرسدت  يم يور جوابم نده  نمكم و خدمت بيوارت به سالم آبنده

  ينش به چوگان بزنيميتا بدان ساعد س  يافتد چون گو تو يه در پاكست ا يمرد راض
  يشتنيخويو باشد و بكاز عشق ن يمست  ست و جهولا شتن از خمر ظلوميخويمست ب
  يه تو سرو چمنكد يند و گويباغبان ب  در باغ ين نعت و صفت گر بخراميتو بد

  ينكخم بيه تو بكنم يقيغالب الظن و   دت نتوانم خوردنيمن بر از شاخ ام
  يسخننيرين و شك يزبانا چربيسعد  بخورند يو چرب ينيريش به شيخوان درو

  
 يسعد: المك -) سه( يقيعشق حق: فيتصن

  ينكين همه ناز ميه به بخت ما رسد اكچون   ينكيچشم رضا و مرحمت بر همه باز م
  ينكياست اگر حمل مجاز م يقيعشق حق  دالنيحال بصورت  ياازمودهيه نك يا
  ينكياز ميب اين عكيتكدر نظر سب  او دگر مرو يز پك ينكحتم يه نصك يا
  ينكيقبلة اهل دل منم سهو نماز م  دميش نماز بگذرد سرو روان و گويپ
  ينك ياز مين گر به نكگفت دعا به خود ب  دولت توام يد گفتمش داعيبه ام يد

  ينك ياگر پزم قصه دراز م يگفت خور  ر مزمكخورم و ش يلبت گزم مگفتم اگر 
  ينك يدر به چه باز م ينه يسفره اگر نم  ميم پس به جفا برانيش خوانيخو يسعد

  
  )هشت(رقص پروانه : ساز    )چهار( يضربادامة قطعة پنج: ساز

  
 يسعد: المك - ) پنج(عشقبازان  يغوغا: آواز

  ين آتش نهانيدودم ز سر برآمد ز  يدوست زندگان يچنان ندارد ب يذوق
  يد مهربانيند از قيگشا يما را نم  نيكاروان ولكست از  راز در نبستهيش

  يبه ناتوان يدن باريشكدش يبا يم  ارش در دست خود نباشديه اختكاشتر 
  يبه دلستان يدست از هزار عذرا برد  يبيبه دلفر يخون هزار وامق خورد

  يند سر تا به سر معانيگر صورتت بب  شتن بمانديخو يب ينيصورت نگار چ
  ياروانكن آشوب يريهمچون بر آب ش  عشقبازان يت غوغايبر در سرا يا

  يتا خرمنت نسوزد احوال ما ندان  دينمايچه ميو عشقت باز يتو فارغ
  ين بود تو آنكبه از جان مم يگر جوهر  ديغم آيگر دريد يه جانكگفتمت  يم

  يانيچو در م يشمع يناركچو در  يصبح  يثيچو در حد يبدر يچو در سماع يسرو
  يت جانامروز قو يحظ نفس بود يد  شد يقتيحق يبار ين نبودياول چن

  يگنه برانيور ب يعمل ببخشيگر ب  يهرچه خواه يفرما يشهر آن توست و شاه
  يه االمانيا غايس ندارد كبعد از تو   ستا آستان كبر خا يد سعديام يرو
  

  )بيتفاوت ترت( يسعد: المك -) شش(در فراق : فيتصن
  يمجال يدهيه نمكجا روم ز دستت كبه   ينماند و بال يه پركگرفتن  بسم از هوا
  ياليه تواند احتكرا  ياچه غم اوفتاده  ييق آشنايز دارم نه طرينه ره گر

  يف اوفتد وصالكبه  يه روزكد آنيبه ام  ردنكهمه عمر صبر  يچه خوش است در فراق
  يسال يبه درازنا ينخفته باش يه شبك  ندارد غم روزگار گفتن يبه تو حاصل

  ين نرفته باشد همه عمر بر تو حاليه چنك  غم حال دردمندان نه عجب گرت نباشد
  يشتن ندانم ز وجودت اشتغاليه به خوك  ر عشقميه چنان اسكبا من  يبگو يسخن

  يامت اتصالياگر احتمال دارد به ق  همه عمر در فراقت و بگذشت و سهل باشد
  يه ندارد اعتدالكبه خالف سرو بستان   قامت سرو يامت بنمايق يا ينيچه نش

  يو بربط برهد به گوشمال يا به طپانچه  ابديه دف خالص كست ا ه نه امشب آن سماعك
  يست چون هاللكبش يه قمر ز شرمسارك  آسمان را يت منمايدگر آفتاب رو

  يد خالكيرفت و فروچ يقلم غبار م  ييو خالت به مناسبت تو گو يبوكخط مش
  ين جماليست برگرفتن نظر از چنا گنه  ه نظر گناه باشدك يسعد ين مگوياتو هم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )بيتفاوت ترت( يسعد: المك -) نه+ هفت (دة عشق يشور: آواز
  يوكوانه به هر يدوم از شور تو د كيتا   يده به هر سويروم از عشق تو شور كيتا 

  ين تو نگرفت سر مويخود در دل سنگ  ييدم از هر بن مويآ يصد نعره هم
  ينهد رو كش تو بر خايتا باد مگر پ  اد بناگوش تو بر باد دهم جانيبر 

  يبه پهلو يگردم چون گو يافتم و م يم  سمندت يسرگشته چو چوگانم و در پا
  يبه ابرو يام باز بفرمايشتنكگر   قتيتوام من به حق يشتة ابروكخود 

  ياندر ازلم حرز تو بستند به بازوك  رون نشود عشق توام تا ابد از دستيب
  يسويفتادند چو گ ياز دست تو در پا  سو دل عشاق ربودنديه به گكآنان 

  يتو ز زانو يسر بر نگرفتم به وفا  ما شد يزانوتا عشق سرآشوب تو هم
  يد به آب از رخ هندوگر رنگ توان بر  به مالمت نتوان برد يعشق از دل سعد

  
 موالنا: المك -) ده(ا يساق: فيتصن

  ايز بر جان ساقيرا برر يافزاآن جام جان  ايجا باده بگردان ساقكجا پند از كمن از 
  ايساقآر پنهان شيگانگان پيدور از لب ب  ر عاشقانيدستگ يبر دست من نه جام جان ا

  ايبخسبان ساق ينجكآن عاشق نانباره را   چاره رايخواره را آن طامع ببده نان ينان
  اين در بزم سلطان ساقكم يبرجه گداروئ  م از بهر نانيجان جان جان جان ما نامد يا

  ايمستان ساق ير ده رو سويچون مست گردد پ  ر نهيفة آن پكر آن جام مه بر ياول بگ
  ايقدح بر شرم افشان ساق يك يور شرم دار   جاكجا شرم از كمست از  مرتجا ين اكرو سخت 

  ايخندان ساق يآشيتا بخت ما خندان شود پ  ايدشمن شرم و ح يا ايب يساق يز ايبرخ
  

 )بيتفاوت ترت( يسعد: المك -) ازدهي( يعشق باق: آواز

  انميه طاقت رفت و پاكدوست دست از من  يبدار ا از دوست برتابم يه روكابم يينممن اندر خود
  ذابمكه كد نه مشتاقم يغ آيو گر جانم در  يتنم فرسود و عقلم رفت و عشقم همچنان باق

  رابميافت سي ينخواه ييمايحون بپيه گر جك  مانهيم چند پينگو يلعبت ساق يا ايب
  ز محرابم يو گر جنگ مغل باشد نگردان  مسلمانان ست در شهرا تو محراب يمرا رو

  ابميبا دوست در يا دميش از رفتن از دنيه پك  گر نهينم بود و ديهم يو عقب ييمرا از دن
  ز سر گذشت آبمكا يب يريگياال گر دست م  ما را ينك يه دلداركارا يوفا يب ينگفت

  عهد اصحابم يبندد وفايم يدگر ره پا  ده در عالميگفتم نهم شور يچارگيسر از ب
  قرص مهتابم يا ايب يكيست و تارا ابانيب  باد نوروزم يا ايب يبرگيست و با زمستان

  ن بابمين محروم از اكدانم م يگر نميد يدر  رديدرت م كه بر خاكآن باشد  يات سعديح
  

 يسعد: المك -) دوازده(بادة عشق : فيتصن

  وندميپار سستيد مهر و وفا يبر  ست عهد مودت نگار دلبندمكش
  ندمكا و آخرت يدل از محبت دن  ه از محبت دوستكزان يعز يپا كبه خا
  ش نپسندميمن آن به دشمن خونخوار خو  با من يبه دوست يردكه تو ك يتطاول

  سوگندممان و عهد و يهنوز بر سر پ  يستكو عهد بش يدياگرچه مهر بر
  دهد پندميه مكبده به رغم مناصح   سرمست جام بادة عشق يار ساقيب

  حساب فرزندم يه من بك يپدر بگو  حت عقاليرم نصيه پذكم يمن آن ن
  تو در مردن آرزومندم يه من به پاك  تو سوگند و جان زنده دالن يپا كبه خا

  مچ پابندينماند جز سر زلف تو ه  يشانيز سر پركا صنما يا بيب
  ه به زندان عشق در بندمكجا روم ك  زين سخن بگرياز ا يه سعدكبه خنده گفت 
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  باران آه .39

  
  )يك( يمقدمه دشت: ساز

  
  )چهار( ب عشاقچهارمضرا: ساز

  
 )تفاوت ترتيب( حافظ: المك - ) دو( آرزوي خام: آواز

  خام و نشد ين آرزويم در ايبسوخت  ار دل تمام و نشدكه شود كگداخت جان 
  شدم به رغبت خويشش كمين غالم و نشد  به البه گفت شبي مير مجلس تو شوم

  چ و تاب دام و نشديه خود پيد در ره دك  بوتر دلكتپد يگر مرواست در بر ا
  م نام و نشديشك يو درد يبشد به رند  يه خواهم نشست با رندكام داد يپ

 چه خون كه در دلم افتاد همچو جام و نشد بدان هوس كه به مستي ببوسم آن لب لعل
  ام و نشدش نمودم صد اهتميه من به خوك  ل راه قدميدل يعشق منه ب يوكبه 

  ز غم تمام و نشد يشدم خراب جهان  مقصود ٔنامهه در طلب گنجكفغان 
  رام و نشدكبر  ييشدم به گدا يبس  گنج حضور يه در جستجوكغ و درد يدر

  نشد و رام ،ه شود آن نگاركدر آن هوس   ركخت حافظ از سر فيله برانگيهزار ح
  

 رهي معيري :كالم - )سه( ين ينوا: فيتصن

  ستان زديس، آتش در نك ييه گوك  ، آتش بر جان زديچنانم بانگ ن
  امشب بر آن دامان زد ين ينوا  سوز غم پنهان بود يمرا در دل عمر

  ندكاز الله  ترمحزون داغ مرا تازه يِن
  ندكند و ناله كت ياكها چو شييز جدا

  زداران يه به جانش آتش، هجر ك  
  بنالد ز غمت دل من يه همچو نك  گل من يا ييجاكبه 

  دل نبود از عشقت حاصل من ةجز نال
  بر چشم ترم يبه سرم، نظر يگذر

  ز عشقت چون شدكد يگو ين ينوا  ده برون شديخون شد و از د يه از غم تو قلب رهك
  

 رهي معيري :كالم - )پنج( مه يا يديد: فيتصن

  يو رفت يديه ناگه رمكمه  يا يديد
  يو رفت يديوند الفت بريپ  

  دميدم و ديشك ياريبه  يهرچه خوار
  يو رفت يديشكدامن ز دستم   

  گل ياد من ايبه فر، يه رحم آرك يديردم به امكها  بس ناله
  يو رفت يديادمو نشني، فركز جفا ،اد از دل تويفر  

  دادم يعاشق يوكجان در ، ادمياز  يجانا گرچه برد
  يو رفت يديمن خند كبر اش ،دم، گوهر فشاندمي، به سر دويندكز پا ف  

  را يمطرب بزن آن ن، را يبده آن م يساق
  ران به ناله خوش باشديدل اس، اله خوش باشديالله، پ يه پاك

  ستين يدن نير ناليغ  به، ستين يجز م عالج محنت به   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )تفاوت ترتيب( نيشابوري عطار :كالم - )شش( آواز

  چون دل دگر ندارم يزيخون دلم چه ر  چون بال و پر ندارم يجانا مرا چه سوز
  مرا تمام است چون زور و زر ندارم يزار  ر چنگ زارميچون ز يو نزار يدر زار

  گر چشم دارم آخر، چشم از تو بر ندارم  يشم دارش چيعالم در پ يها گر پرده
  مگذر ندار يباشد رو م دوريز بك  ش بارگاهت از دور باز ماندميدر پ
  م خطر ندارميگر ره بود به آتش، ب  ه شاد گردمكاز بس  يگرم بخوان يروز

  ن من آن نظر ندارميكول يتو حاضر  ب منم ز غفلتيعالم پر است از تو، غا
  ز تو خبر ندارمكزان با تو پر زنم من   ، پروانه تو ام منيجان تو شمع ،نه، نه

  پرواز چون نمايم چون هيچ پر ندارم  عطار در هوايت پر سوخت در غم تو
  

 فريدون مشيري :كالم -  )هفت( آه باران: فيتصن

  باران يد وحشيرده بكشان يرسو پين گيا، ديانوس دارد شايشه در اعماق اقير
  شهر سوگواران، واژگونه بر فراز شهر ييست گوا ييايا نه دري  

  شيبارد از حد ب يه فرو مك يهر زمان
  شير با تشويگيپ يدواند پرسشيشه در من مير

  ارانيا از دل يتواند شست آ وحشت را يهان شبيرنگ ا  
  ندكها خش ها و چشمهچشم

  دلتنگ يكيرها محو در تايروشن
  ها در ننگه نامكچنان هم  

  دارانيد جان بيام يآه باران ا  شد يرامون ما غرق تباهيهرچه پ
  شد، آه باران يره خواهيا چيآ  ميست در گرداب آن غرقا يه ما عمركها  يديبر پل
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  مست رندان .40

  
  )دو(زنگ شتر : ساز    )يك(دار يقطعه د: ساز

  
 حافظ: المك -) سه و پنج(نداي عشق  :آواز

  جاستنيدلبرا خطا ا ياشناس نهسخن  ه خطاستكسخن اهل دل مگو  يچو بشنو
  ه در سر ماستكها ن فتنهياز ا... اكتبار  ديآيفرو نم يو عقب ييسرم به دن

  ه من خموشم و او در فغان و در غوغاستك  ستكيدر اندرون من خسته دل ندانم 
  ن خوشش آراستيرخ تو در نظر من چن  ار جهان هرگز التفات نبودكمرا به 

  ار ما به نواستكن پرده يه از اك !بنال هان  مطرب يا ييجاكدلم ز پرده برون شد 
  جاستكخمار صدشبه دارم شرابخانه   پزد دل منيه مك ياليام ز خنخفته

  د حق به دست شماستييگرش به باده بشو  ه صومعه آلوده شد ز خون دلمكن يچن
  شه در دل ماستيرد هميه نمك يه آتشك  دارنديز مير مغانم عزياز آن به د

  ه رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواستك  زد آن مطربيم ه در پردهكچه ساز بود 
  نه حافظ هنوز پر ز صداستيس يفضا  عشق تو دوشم در اندرون دادند يندا

  
 حافظ :المك -) چهار( ياريچشم  :فيتصن

  ميپنداشتيخود غلط بود آنچه م  ميداشت يارياران چشم يما ز 
  مياشتك يم و تخميا رفتيحال  دهد كيبر  يتا درخت دوست

  ميورنه با تو ماجراها داشت  نبود يشين دروييگفتگو آ
  ميم و صلح انگاشتيما ندانست  ب جنگ داشتيوه چشمت فريش

  ميما دم همت بر او بگماشت  گلبن حسنت نه خود شد دلفروز
  ميجانب حرمت فرو نگذاشت  ردكس نكت ياكها رفت و شتهكن

  مينگماشت يسكما محصل بر   به ما دل حافظا يداد گفت خود
  

 بهار يالشعرا كمل: المك -) الف شش( باد صبا :فيتصن

  نكاز حال گل ما را خبر   نكباد صبا بر گل گذر 
  نيجب مه ين اينازن  نيمتر بنشك يبا مدع

  نكسر  كا تريا دل مده ي  كي ناله تا، چاره عاشقيب
  خون دل شد ساغر من پر  فشان چشم تر من شد خون

  زيبا ما مست، در فصل بهار  زيمطبوع و تم، زيار عزي يا
  ن چشم تر منيبب  آخر گذشت آب از سر من

  رت آتش در چمن زدياز غ  رهن زديغم بر پ كگل چا
  دستانسرا بهر وطن  بلبل چو من شد در چمن

  شتن زديخو يآخر به پا  اش را شهيت، مه ظالك يديد
  

  يسعد: المك -) شش ب( مرهم دل: آواز
  نباشدلت به از ما كميكه در خ  دن ما غم نباشديتو را ناد

  نباشدكن چون تو در عالميول  يمن از دست تو در عالم نهم رو
  كه سرو راست پيشت خم نباشد  عجب گر در چمن برپاي خيزي

  نباشدند و خرميت بيكه رو  ييمبادا در جهان دلتنگ رو
  نباشدمحكم يكن يكه با من م  ن عهديمن اول روز دانستم كه ا

  پري را با بني آدم نباشد  كه دانستم كه هرگز سازگاري
  چم در جهان مرهم نباشديكه ه  ارا دلم مجروح مگذاريمكن 

  كه بخل و دوستي با هم نباشد  در تو ريزم بيا تا جان شيرين
  كه طيب عيش بي همدم نباشد  نخواهم بي تو يك دم زندگاني
  كه غم با يار گفتن غم نباشد  نظر گويند سعدي با كه داري
  كه هرگز مدعي محرم نباشد  حديث دوست با دشمن نگويم

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )هفت(داد يچندمضراب ب :ازس
  

 يسعد :المك -) هشت( آرزومند: آواز

  يچ دلبنديندهم دل به ه  ينم چندك يدلگفتم آهن
  يهرگزش گوش نشنود پند  ده در جمال تو رفتيه را دكوان

  يونديو پ يزشيبا تو آم  ه در ازل بوده استكخاصه ما را 
  تر زين مخواه سوگنديسخت  به دلت كز دلت به در نكنم

  يد آرزومنديتا برآسا  سو نهيكدم آخر حجاب يك
  كه بياورد چون تو فرزندي  همچنان پير نيست مادر دهر

  گر نه شيرين نمك پراكندي  بودريش فرهاد بهترك مي
  يندكه بر من افيتا مگر سا  در راه يبودم كخا كياشك

  يند خدمت خداوندكن  ه از دل و جانك يا ند بندهكچه 
  يچنديكست ا ينوبت عاشق  رفت يناميكا دور نيسعد

  
 موالنا: المك - ) نه(رندان مست : فيتصن

  نندك ينند مستان سالمت مك يز جامت م يمست  نندك ينند جان را غالمت مك يرندان سالمت م
  نندك يتر مستان سالمت مباشوز دلبران خوش  ترتر وز همگنان قالشم فاشدر عشق گشت

  نندك ينگر مستان سالمت م يد ربانيخورش  نگر يالب طوفانينگر س يروحان يغوغا
  نندك يمستان سالمت م يسكد يپا چو من پو يب  يسكد يتوبه ز من جو يسكد يافسون مرا گو

  نندك يدانم جز او مستان سالمت م يس نمكمن   وا زاآرزو آن پرده را بردار  يآرزو يا
  نندك يا مستان سالمت ميشاه طراران ب يو  اياران بي يمست يا ويباران بابر خوش يا
  نندك ين مستان سالمت مكنقد ابد را سنج   نكن و پرگنج كران ين وكرنج  ين و بكران يح

  نندك يب نظر مستان سالمت ماز تو دل صاح يو  خبر هم باخبر ير و زبر هم بيز تو ز يشهر
  نندك يوان شاه خوشخو را بگو مستان سالمت م  ر مه رو را بگو وان چشم جادو را بگويآن م
  نندك يوان سرو خضرا را بگو مستان سالمت م  ر غوغا را بگو وان شور و سودا را بگويآن م
  نندك يت مستان سالمت مسيش نكيق و يآنجا طر   ستيش نيمست آنجا ب يكست يش نيخو با يكه كآنجا 

  نندك ينون را بگو مستان سالمت مكوان در م  چون را بگو وان دام مجنون را بگو يآن جان ب
  نندك يار و همدم را بگو مستان سالمت ميوان   آن دام آدم را بگو وان جان عالم را بگو

  نندك يت منا را بگو مستان سالميوان طور س  نا را بگوينا را بگو وان چشم بيآن بحر م
  نندك يوان نور روزم را بگو مستان سالمت م  دوزم را بگوسوزم را بگو وان خرقهآن توبه
  نندك يوان فخر رضوان را بگو مستان سالمت م  د قربان را بگو وان شمع قرآن را بگويآن ع

  نندك يها آشنا مستان سالمت م از تو جان يا  ايفخر جمله اول ين ما ايالدشه حسام يا
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  )نيبت چ( 1گلبانگ  •
  

  دايبر شكايعل: المك -) يك(عشق تو : فيتصن
  بر باد غم داد آخر آب و گل من  عشق تو آتش جانا زد بر دل من

  نون دل منر دام مجيشد بند زنج  يليده دل بهتر ز ليتو چون د يرو
  ل منكن مشين آسان آسان اكارب ي  ل جان دادن آسانكل مشكوصل تو مش

  
  يسعد: المك -) دو( يار سروباال: آواز

  شود ما رايسر نميفراغت از تو م  اراياز حال دوستان،  ياگر تو فارغ
  با راكيه چه بوده است ناشكند كان يب  شيدم جمال طلعت خوينه ديتو را در آ

  م باغ و صحرا رايگران بگذاريبه د  ه وقت بهار است تا من و تو به همكا يب
  ار سروباال راي ينكچرا نظر ن  يستاده بر لب جويسرو بلند ا يبه جا

  با رايز ينند رويه نبكخطا بود   ه گفت بر رخ خوبان نظر خطا باشدك
  غما رايدلبران  يچو دل به عشق ده  يغما دلت رود سعديه به كنگفتمت 

  
  بهار يالشعراكمل: المك - ) سه(ز من نگارم : فيتصن

  به حال زارم نظر ندارد  ز من نگارم خبر ندارد
  دل من از من خبر ندارد  خبر ندارم من از دل خود

  پر ندارده كجا پرد مرغ ك  ستيه دلبرش نكجا رود دل ك
  ر خون جگر ندارديه غك  ن عشقين عشق فغان از ايامان از ا
  مگر شب ما، سحر ندارد  ي، همه تباهياهيهمه س

  اثر ندارد يه آه و زارك  گريبهار مضطر مثال د
  وطن عالج دگر ندارد  جز انتظار و جز استقامت

  غ دو سر ندارديه تك يسك  وبدكهر دو سر بر سرش ب ز
  

  دايبر شكايعل: المك - ) شش |چهار (ن يبت چ: فيتصن
  صنم ين ايجبرخ و زهرهالله   صنم ين ايبت چ يمه من ا يا

  صنم ين ايقيس گشته كبر همه   صنم ين ايتا به تو دادم دل و د
  گرينتوانم د يوز تو صبور  گرينتوانم د يمن ز تو دور

  ديه رخت را بدكرفته ز خود تا   ديخود دل برده ز يه تو را دكهر
  ديس شنكه همه كهمچو بگفتم   دير غمت چون به دل من رسيت

  گرينتوانم د يوز تو صبور  گرينتوانم د يمن ز تو دور
  من يحايامروزه مس ييچون تو  من ياينفس قدس تو اح يا

  من يدايبه حال دل ش يوا  ينكشان يتو پر يحالت جمع
  گرينتوانم د يوز تو صبور  گرينم دنتوا يمن ز تو دور

  
  )بيتفاوت ترت(حافظ : المك -) پنج(ة معشوق يسا: آواز

  تو با ما شهره آفاق بود يمهرورز  عشاق بود ين غمخواريش اينت بيش از ايپ
  عشاق بود ر حلقهكبحث سر عشق و ذ  لباننيه با نوشكاد باد آن صحبت شبها ي
  جانان طاق بود يمنظر چشم مرا ابرو  شندكنا برين سقف سبز و طاق مياكن آش از يپ

  ثاق بوديم يكعهد و  يكو مهر بر  يدوست  از دم صبح ازل تا آخر شام ابد
  م او به ما مشتاق بوديما به او محتاج بود  ة معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شديسا

  ه بنشستم خدا رزاق بودكگفت بر هر خوان   ردكار ك در ياتهكن ييبر در شاهم گدا
  اخالق بود يبحث ما در لطف طبع و خوب  نيبرد و ديان مجلس گرچه دل ميحسن مهرو
  ساق بودنيميس يدستم اندر دامن ساق  ح اگر بگسست معذورم بداريرشتة تسب

  اق بودنار طكبر  يار و جاميسرخوش آمد   نكبم ميام ع ردهك يدر شب قدر ار صبوح
  نت اوراق بودين و گل را زيدفتر نسر  شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد

  
  
  
  
  
  
  

  )دولت عشق( 2گلبانگ  •
  

  باباطاهر: المك -) پنج | يك(مبتال : فيتصن
  ويسنبل آ يا خوشتر زبومر  ويل آكاكز بن آن ك يميسن

  ويگل آ يسحر از بسترم بو  الش را در آغوشيرم خيچو شو گ
  يچشمم چرا دل مبتال بگنه  يدل بال ب ،ايخدادل،  يبال ب

  يجا بكدلم خوبان  يچه دونست  يبون دهيد يردكاگر چشمم ن
  يب ير كدو زلفونت خراج مل  يب يپر ز م يالهيدو چشمونت پ

  يب كيتو  يه فرداكنزونم مو   فرداامروز و  يركوعده  يهم
  

  )سه( يقطعه ضرب: ساز
  

  باباطاهر: المك -) چهار+ دو ( دوبيتي: آواز
  ا نشستهيبر لب در يشتكچو   ستهكرم چو مرغ پا شيد يدل

  ستهكدهد تار شيصدا چون م  زند طاهر تار بنوايهمه گو
  تيپا يون هر دو چشمم جايم  تياسه چشمم سراكزا يعز
  تينه خار مژگونم به پاينش  باز يه غافل پا نهكترسم او از 
  ديبه باغم جز گل ماتم نرو  ديشت خاطرم جز غم نروكبه 

  ديهم نرو يدياه نااميگ  حاصل مويدل ب يبه صحرا
  م است بازار محبتز او گرك  دار محبتيرم خريد يدل

  ز پود محنت و تار محبت  بافتم بر قامت دل يلباس
  ردكبال و پرم  يوقت ب يهوا  ردكپرورم ابونيغم عشقت ب

  ردكبر سرم  كيطرفه خا يصبور  ين صبورك يصبور يبه ما گفت
  سكيمو مانده ب يس توئكيس بك  اد دلم رسيخداوندا به فر

  سكه چه حاجت ار موئيخدا   س ندارهكند طاهر يهمه گو
  ام بر استخوان زنشرر زان شعله  آتش عشقم به جان زن ياله

  سان زنبر آن آتش دلم پروانه  چو شمعم برفروز از آتش عشق
  

  )بيتفاوت ترت(حافظ : المك -) نه |شش (دولت عشق : فيتصن
  رميمارت بميشم بش چيه پك  رميغمزه ت كمزن بر دل ز نو

  رمين و فقكيه مسكاتم ده كز  مال استكنصاب حسن در حد 
  رميب بوستان و شهد و شيبه س  يبيزاهد فر يا كيچو طفالن تا 

  رميبخت جهانم گرچه پجوان  ه من از دولت عشقكن كقدح پر 
  رميه روز غم بجز ساغر نگك  فروشانيام با مردهك يقرار

  رميش گم شد از ضمير خوكه فك  دوستنه از يس يچنان پر شد فضا
  رميدب كلكشد ك ياگر نقش  يمبادا جز حساب مطرب و م

  رمير مغان منت پذيمن از پ  س را نپرسدكس كه كن غوغا يدر ا
  رميفراغت باشد از شاه و وز  يمست يز استغناكخوشا آن دم 

  رميد صفيآ يز بام عرش م  ه هر شام و سحرگاهكمن آن مرغم 
  رميند حقيب ياگرچه مدع  نه داردياو در س چو حافظ گنج

  
  حافظ: المك -) هفت( نشينخلوت: آواز

  ينين معما با قريگفت ا يهم  ينيدر سرزم يسحرگه رهرو
  ينيشه برآرد اربعيه در شك  شراب آنگه شود صاف يصوف يه اك

  ينيصد بت باشدش در آست هك  زار است صد باريخدا زان خرقه ب
  ينين بر نازنكعرضه  يازين  نشان استيب يمروت گرچه نام

  ينيچبر خوشه ينك ياگر رحم  خرمن يدارا يثوابت باشد ا
  ينينه درد د ينه درمان دل  سكش در ينم نشاط عيبينم

  ينينشند خلوتكبر  يچراغ  بيه از غكره شد باشد يدرونها ت
  ينيت دهد نقش نگيه خاصك  نباشد يمانيگر انگشت سل

  ينيچه باشد گر بسازد با غم  است ياگرچه رسم خوبان تندخوئ
  ينيبشيش را از پيمĤل خو  خانه بنما تا بپرسميره م

  ينيقينه دانشمند را علم ال  نه حافظ را حضور درس خلوت
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  دود عود •
  

  )سه( يقطعة ضرب: ساز    )يك(درآمد و درآمد شيپ: ساز
  

  )بيتفاوت ترت( يشابوريعطار ن: المك -) دو(عشق  يايدر: آواز
  عشق يبه عقل سر معما يابيبازن  عشق يوة سودايبرد ش يجا پكعقل 

  عشق يايفهم ز در ياند قطرهكچند   ا جداياست مانده ز در ياعقل تو چون قطره
  عشق يق بااليندوخت ال ييچ قبايه  ه زديبخ ياط عقل گرچه بسيخاطر خ

  عشق يراست بود آنزمان از تو توال  يتبرا شو كون پاكگر ز خود و هر دو 
  عشق يخام بود از تو خام پختن سودا  به همز تو با تو بماند  ييور سر مو

  عشق يند قدرت و غوغاكخش بياز بن ب  چشم زد يه همكجان چو قدم در نهاد تا 
  عشق يهست تو را جا يايگفت اگر فان  دوش درآمد به جان دمدمة عشق او

  عشق يزان نگر مست تماشايجان عز  نكدة دل باز يار دل است دكعشق چو 
  عشق يدل و جان گرفت جملة اجزا يجا  او يمحو شد اجزاچون اثر او نماند 

  عشق يغايقطرة باران او درد و در  ه جملة جانها چو همين باديهست در ا
  عشق ير، رفت به صحرايگشت ز عطار س  ن آفتابيافت پرتو ايتا دل عطار 

  
  يشابوريعطار ن: المك -) چهار( افشانآتش: آواز

  افشان خوشتر استجان ز عشقت آتش  آتش عشق تو در جان خوشتر است
  ران خوشتر استيامت مست و حيتا ق  ياه خورد از جام عشقت قطرهكهر

  ه با معشوق پنهان خوشتر استكزان  پنهان شده يدا آمديتا تو پ
  گر همه زهر است از جان خوشتر است  سوزدميه جان مكدرد عشق تو 
  ه درد تو ز درمان خوشتر استكزان  نكز و درمانم ميدرد بر من ر

  سوختن در عشق تو زان خوشتر است  مرا يسوزيتا نم ينسازيم
  وار هجران خوشتر استيدر د يرو  ستين يس را روكچيچون وصالت ه

  ده طوفان خوشتر استيالجرم در د  ند مداميسال وصل تو بكخش
  ان خوشتر استيتا سحر عطار گر  يدر فراغت هر شب يهمچو شمع

  
  يشابوريعطار ن: المك -) پنج( سرگشتگي: آواز

  ز خالصة جنون گشتيجان ن  در عشق تو عقل سرنگون گشت
  ده چون گشتيرسجانهار بكان ك  ميخود حال دلم چگونه گو

  خون بگشت خون گشت ه بهكاز بس   زار يه درت به زاركبرخوان 
  درد رهنمون گشت يما را سو  ه عشقتكنم كدرمان چه طلب 
  ها برون گشتدهيه ز دك يخون  ا دل ماستيخون دل ماست 

  فزون گشت يام بسيسرگشتگ  دميتا قوت عشق تو بد
  از ناله دلم چو ارغنون گشت  تا دور شدم من از در تو

  بون گشتتو ز يدر دام بال  ش نامكريه بود زكآن مرغ 
  فتاد و سرنگون گشت ياز پا  پر و بال زد به آخر يلخت

  قد الفش بسان نون گشت  د عطاريتا درد تو را خر
  نون گشتكتر  شتهكه كاب يدر  تو ةشتكه بود كعطار 

  
  موالنا: المك -) شش(دود عود : فيتصن

  ده دام مايبردر يسته جام ما، اكدرش يا  بر بام ما يرويوسف خوشنام ما، خوش مي يا
  شود انگور ما يبنه در شور ما، تا م يجوش  دولت منصور ما يصور ما، ا ينور ما، ا يا
  ن بر دود ماكبر عود ما، نظاره  يآتش زد  قبله و معبود ما يدلبر و منصوب ما، ا يا
  ار ما، بستان گرو دستار ماكز ش اكپا وا م  ار ما، دام دل خمار مايار ما عي يا

  دل يدهم چه جايدل، جان م يدر گل بمانده پا
  ما يوا يدل، ا يوا يدل، ا يوز آتش سودا  

 
  
  
 
 
  

  اليدر خ •
  

  )شش(ساز     )يك(مقدمه : ساز
  

  )بيتفاوت ترت( يسعد: المك -) چهار+ سه + دو (ال يدر خ: آواز
  ييه به تشنگان نماكال آب روشن يچو خ  ييرد جراحت جداكتر خبرت خراب
  ييايشتن بيخو ه توك ين به ارمغانيچه از ا  يه به دوستان فرستك يآر يتو چه ارمغان

  ييجاكو ندانمت  ياليشب و روز در خ  يو بدست غم سپرد يو دل ببرد يبشد
  ييق جفاين نه تو اليكنم، ولكه جفا ك  توانميو نه من نم يردكخود ب يتو جفا

  ييه پادشاك ينكب يه خواهكتو هر آن ستم   ردستانينند زكنند اگر تحمل نكچه 
  ييوفاينند بكان بيه خوبروكنه عجب   رفتمگيش را بگفتم چو تو دوست ميدل خو
  ييه آشناكشناسم تو ببر ينم يدگر  م صبح گفتميه با تو دارم به نسك يسخن

  ييه و با ما مفروش پارسايفق يبرو ا  حتيه بشنوم نصكار ي يمن از آن گذشتم ا
  ييازمايب ينظر ياگر چو سعد ينكب  نم جمال خوبانكتأمل ن ياه گفتهكتو 

  ييه به دوست برگشاكف باشد ينه چنان لط  مدادان به بهشت برگشودندر چشم با
  

  )بيتفاوت ترت( يسعد: المك -) پنج(ف يتصن
  يرد خوابكرد و گذر نكالها گذر يچه خ  يه برآرد آفتابكسر آن ندارد امشب 

  ينان ثوابؤذردند مكو ن يردكه بز  برآمد اه جان مكصبح  يا ير مانديبه چه د
  يهمه بلبالن بمردند و نماند جز غراب  بخواند يه نوبتكنفس خروس بگرفت 

  يند نقابكه برافكدوست ماند  يه به روك  دوست دارم يز چه رو ينفحات صبح دان
  يآب يه در آرزوكه در آب مرده بهتر ك  ش اندرافتديه به پاكخواهد  يسرم از خدا

  يند عقابكفيه بكجا تواند ك يمگس  ديه با غمش برآكآنست دل من نه مرد 
  يعذاب ينكاگرم  يش فرمايتو به دست خو  يه به دشمنم سپاركارم كنه چنان گناه

  يامدت جوابيو ن يه هزار بار گفتك  نكدگر طلب  ين و دركيمس يگدا يبرو ا
  يابيآسه بگردد كعجب است اگر نگردد   يدوست به آب چشم سعد يدل همچو سنگت ا

  
  يسعد: المك -) هفت( گسلپيمان: آواز

  تقوانام را كن شريم ايده يبر باد قالش  فام ران دلق ازرقيم ايسو نهيكز تا يبرخ
  م اصنام راينكن تا بشكد بر ما عرضه يتوح  روديم يپرستبا بت ياهر ساعت از نو قبله

  ر دردآشام راين پيفتند ا يان در پكودكتا   نمكيتمنا م ين خوردنم باربا جوانا يم
  ند بلعام راك يسگ م يمهتر يايماخول  شود ير مردم ميقطم يچارگيب ةياز ما

  غام رايدهد پ يز بوستان باد سحر خوش مك  شدك يخلوتم خاطر به صحرا م ين تنگنايز
  ام راين ايگر چنيافتن دينتوان  هكباشد   ياب اگر صاحبدليدر يغافل مباش ار عاقل

  م اندام رايم آن سرو سيز در رقص آوريما ن  چمد ين ميچوب يه سرو بوستان با پاك ييجا
  ز دل ببرد آرام راكدالرامش نخوان  ين ين  گسل منظور چشم آرام دلمانيدلبندم آن پ

  وغا نماند عام رامه زد غيه سلطان خك ييجا  ن و صبر و عقل از من برفت اندر غمشيا و ديدن
  ن سخن سوزش نباشد خام رايبا پختگان گو ا  جهديرود وز ابرم آتش ميم مكباران اش

  اور جام رايب يببر ساق يگرانجان يصوف  رودين ره ميحت نشنود ور جان در اينص يسعد
  

  )بيفاوت ترتت(موالنا : المك -) هشت(ال يهوس خ: فيتصن
  ر برمكرم شكشيام، نكيم يور تو بگوئ  ه سر نهم عشق تو را به سر برمكام آمده
  دگان مشعلة نظر برميجان و د يتا سو  ها نهاندهيام چو عقل و جان از همه دآمده
  ه زر برم زر نبرم خبر برمكام  آمده  ه ره زنم بر سر گنج شه زنمكام  آمده
  مر برمكان يله برد من ز مكگر ز سرم   نكشم به دلند دل مرا جان بدهكگر ش

  اگر سپر برم ير او وايش گشاد تيپ  ندكياف مكوه شكر او يه ز زخم تكآن
  اگر برم يند گفت بلكتاب تو را چو تب   تو تاب خود يگفتم آفتاب را گر ببر

  جگر برم يحسن او آب سو يز جو كو آن  شدكاو نور صفا به دل  يز تاب رو كآن
  نام او نام رخ قمر برم كوز سر رش  امال گشتهيال او همچو خير هوس خد

  جا سفر برمكاوست گرفته شهر دل من به   نمكجا نظر كاوست نشسته در نظر من به 
  دگر برم يسكش يپ يخور يگفت بخور نم  ش منيه داشت پكن غزلم جواب آن باده يا
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  كقاصد •
  

  )بيتفاوت ترت( يسعد: المك -) پنج(شب فراق : آواز
  اليم الجرم ز خيشب فراق نخفت  ر روز وصالكم شيه نگفتكآن  يجزا

  گردد از نظر به جمال ير نميده سيه دك  ن زمام جماليد ائقا ينفس ا يكبدار 
  م شماليه رساند مگر نسكما ام يپ  دلنيعهد سنگدگر به گوش فراموش

  قتال ةر غمزيه دوست به شمشكچنان   ندكن يدشمن قتال م يغ هنديبه ت
  مند غزالكعجب فتادن مرد است در   مند اوفتد عجب نبودكغزال اگر به 

  ردند و خون خلق حاللكنظر حرام ب  نديگويه نظر را حرام مك يجماعت
  ه دانند قدر آب زالليبادبه راه   ين معنيا يندان ينار فراتكتو بر 

  ست محالا يم تصوريدوست بگو كه ترك  ستا نينان ما اكحتياگر مراد نص
  د وصاليز سر به در نرود همچونان ام  ه تا سرم نرودكتو داند  يپاكبه خا
  ن نوشته صورت حاليدة خونيبه آب د  يه بر زبان آركث عشق چه حاجت يحد

  چ گونه مالليارد به هير دوست نكه ذك  ستا يم و همچنان باقيديشكسخن دراز 
  چارگان خوش است، بنالينالة ب يكول  يشود سعديسر نميار مكبه ناله 

  
  يشابوريعطار ن: المك -) شش( فتنة دل: آواز

  ام دليفتنة ا يدل فتنه شد بر زلف تو ا  زلف تو آرام دل يصنم ب يصورت نبندد ا
  اندام دلتو بگرفت هفت ياست تا سودا يريد  تو يايتو دل غرقة در يايجان من رو يا

  تا دل ز نامت زنده شد پر شد دو عالم نام دل   تابنده شد ين بندگيتا جان به عشقت بنده شد ز
  جام دل يردكتا از شراب عشق خود پرباده   جانا دلم از چشم بد نه هوش دارد نه خرد

  كي خواهد آمد حاصلم، اي فارغ از پيغام دل  لم، كاي ماه حل كن مشكلمپيغامت آمد از د
  كام دل من چون تويي، هرگز نيابم كام دل  از رخ مه گردون تويي، وز لب مي گلگون تويي
  عطار را در هر دمي، جانا تويي آرام دل  اي همگنان را همدمي، شادي من از تو غمي

  
  موالنا: المك -) هفت(مبتال  كتر: آواز

  نكمن خراب شبگرد مبتال  كتر  نكن تنها مرا رها يرو سر بنه به بال
  نكبرو جفا  يا ببخشا خواهيب يخواه  م و موج سودا شب تا به روز تنهايمائ

  نكبال  كن ره سالمت تريبگز  يافتيز تا تو هم در بال نياز من گر
  نكا يآس يما صد جا ةديبر آب د  دهيج غم خزنكده در يم و آب دييما
  نكر خونبها يد تدبيسش نگوكشد كب  چو خارا ياست ما را دارد دل يشكره يخ

  نكن وفا كعاشق تو صبر  يزردرو يا  ان واجب وفا نباشديبر شاه خوبرو
  نكن درد را دوا ياكم يپس من چگونه گو  Ĥن را دوا نباشدكر مردن ياست غ يدرد

  نكما  يه عزم سوكرد كبا دست اشارتم   دميعشق د يوكدر  يريپ در خواب دوش
  نكدفع اژدها  ين زمرد هياز برق ا  است چون زمرد يگر اژدهاست بر ره عشق

  نكه بوالعال يگو تنب يخ بوعليتار  ييخودم من ور تو هنرفزايه بكن كبس 
  

اخوان ثالث يمهد: المك -) هشت( كقاصد: فيتصن
  يهان چه خبر آورد كقاصد
  يه خبر آوردكجا وز كاز 

  اما اما يخوش خبر باش
  يگرديثمر ميگرد بام و در من ب
  ست مراين يانتظار خبر

  يبار ياريار و دينه ز د يارينه ز 
  سكبا  يو گوش يه بود چشمكبرو آنجا 

  ه تو را منتظرندكبرو آنجا 
  رندكو  ورندكدر دل من همه  كقاصد

  قيش غرين در وطن خويدست بردار از ا

  ديگويهمه تلخ با دلم م يهاقاصد تجربه
  بيتو فر يبيه فركتو دروغ،  يه دروغك

  با باد يا رفتيآ ي، راستيهان ول كقاصد
  !يآ يجا رفتك! يبا توام آ

  هست هنوز؟ يخبر ييا جايآ يراست
  ؟ييجا يستر گرمكمانده خا
  دمبني، طمع شعله نميدر اجاق
  هست هنوز يشرر كاند

  همه عالم شب و روز ي، ابرهاكقاصد
  نديگريدر دلم م

  

  يسعد: المك -) نه( زمام اختيار: آواز
  ار از دست رفتكه ك يدوستان دست  ار از دست رفتيعشق در دل ماند و 

  از دست رفت رسم چون روزگار كي  ام دلكعجب گر من رسم در  يا
  ن غم هر چهار از دست رفتياندر اك  غيو زور و زر بودم در يبخت و را

  صبر و آرام و قرار از دست رفت  عشق و سودا و هوس در سر بماند
  بهتر از من صدهزار از دست رفت  يم گو درآيگر من از پا اندرآ

  ن دل چند بار از دست رفتيورنه ا  خورد ين بار خونم مياكم جان يب
  ار از دست رفتيچون زمام اخت  دن چه سوديب سودا جهانكمر

  ار از دست رفتيه كنون كعشق باز ا  ار عشق آسان بوديا با يسعد
  

  باباطاهر: المك -) ده( دوبيتي: آواز

  ينيشرار آه پرآذر نب  ينيرم تا تو چشم تر نبيبم
  ينيستر نبكه از مو رنگ خاك  چنان از آتش عشقت بسوجم
  رميبه هر صورت به دل نقش تو گ  رمياگر چون موم صد صورت پذ

  رميهرگز نم يتو تا عهد من  هرگز نخوابم يتو تا بخت من
  ين يس گفتنكغم عشقت به هر   ين يز دل مهر رخ تو رفتن

  ين يون مردمون بنهفتنيم  ن سوزش عشق و محبتيكول
  ه مهر تو نلرزهكنخواهم دل   دل ار مهرت نلرزه بر چه ارزه

  ارزهيبون وا بيبه صد عالم گر  كنه چاكه از دستت كبون هريگر
  ان آرم ز غم چون مستمندانيب  وسف گر به زندانيبرندم همچو 

  م به گلزار تو خندانيمدام آ  دينما ياگر صد باغبان خصم
  

  )جيوشيما ين( يارياسفند يعل: المك -) ازدهي(شب : فيتصن
  رنگ رخ باخته است كرده و خاكشب دم  يكهست شب 

  من تاخته است يوه سوكباد نوبارة ابر از بر   
  گرم دراستاده هوا يرده تنكهست شب همچو ورم

  راهش را ياند اگر گمشدهيبين رو است نميهم از ا  
  تنگابان دراز، مرده را ماند در گورش يبا تو لشگر، ب

  بت تبيسوزد از هيه مكبه دل سوختة من ماند، به تنم خسته   
  شب يهست شب آر
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  نيبت چ •
  

  يسعد: المك -) يك( هالك من: فيتصن
  ند مالمتشكس نك يند به شاهدكهرچه   المتشخواهد و من س يمن هم كه هالكآن

  ب درخت قامتشيرسد سيجز به نظر نم  سكدهد به يوه نميباغ تفرج است و بس، م
  اورد باز به استقامتشيچ دوا نيه  ض عشق شديه مركĤن كنم كيدل نم يدارو
  ندامتش يمخور تا نخور وانكيغم ن گو  و مال و سر نيو د ييدن ندك يه فدا نمكهر
  امتشينم قكبه خون مطالبت هم ن هكبل  برد يم غياگر دست به ت نمك ينم گجن
  شم غرامتشكانچه گناه او بود من بك  يدميامتش بار دگر بديه در قكاش ك
  بر خبر سالمتش ايمدار سعد گوش  دل يآرزو يه هوا گرفت و رفت از پكهر
  

  دايبر شكايعل: المك -) دو(ف يتصن
  يآن هم ندهد دست و مگر گاه به گاه  ير نگاهينبود ز رخت قسمت ما غ

  يد نگاهي، به امينم مهر و ماهيبب  يد نگاهي، به امينم سر راهينش
  ين، بهتر از آنينگرم خوشتر از ايچون م  يدل، راحت جان يگفتم صنما، شاد

  يد نگاهي، به اميماهنم مهر و يبب  يد نگاهي، به امينم سر راهينش
  

  فروغ فرخزاد: المك -) سه(ف يتصن
  نكسر و پا يبه من دلشدة ب يرحم  نكگدا  يسو يخسرو خوبان نظر يا

  دميش وفا نديبجز جفا  دميشكها ارم چهيز دست 
  يم، غم نهانيبه او بگو  يزمان يكه ك، ينه همزبان

  يه داركز من بپرسد، غم   ي، نه غمگساريل دردنه اه
  

  يميقد: المك - ) چهار(ف يتصن
  ه برد خانهكما را ، وانهيمن مستم و د  مانهيخوردم دو سه پ، خانهيرفتم در م
  و پردازده جوان سازد، عشقم به تك يزان م   زيز و بريز، برخيز، شوخ با تميدلبر عز

  ينكوه كهمچو فرهاد روم از عقب   ينكز يتو اگر عشوه بر خسرو پرو
  يانيو روكتو مگر، ماه ن  يانيو روكتو مگر، شاه ن

  
  تو ييتو شاه خوبانم تو ييتابانم تو ماه  ل من شمع محفل منگخوش اري

  
  ؟؟؟: المك -) پنج(ف يتصن

  نكمان ابروان كر غمزه را در يت  نكدر جهان  يطلوعحدم ز مشرق صب
  نكت ناگهان يدل مسخر به مو كمل  نكزمان  يكت يبزم ما منور به رو

  تيتو مرا مردم برا يدلبر ماه  تيتو مرا جانم فدا يصنم شاه
  ل من شمع محفل منگخوش اري  بميحب زميبم عزيطب

  تو ييشاه خوبانم تو ؛تو ييتابانم تو ماه
  نيم بيت نگارم خواريبه رو لميما  نيم بيصنم ز هجرت نزارم زار يا

  بميحب زميعز بميطب؛ نيم بيخوار نگارم
  

  دايبر شكايعل: المك -) شش(ن يبت چ: فيتصن
  صنم ين ايجبرخ و زهرهالله   صنم ين ايبت چ يمه من ا يا

  صنم ين ايقيس گشته كبر همه   صنم ين ايادم دل و دتا به تو د
  گرينتوانم د يوز تو صبور  گرينتوانم د يمن ز تو دور

  ديه رخت را بدكرفته ز خود تا   ديد و ز خود دل بريه تو را دكهر
  ديس شنكه همه كهمچو بگفتم   دير غمت چون به دل من رسيت

  گريدنتوانم  يوز تو صبور  گرينتوانم د يمن ز تو دور
  من يحايامروز و مس ييچون تو  من ياينفس قدس تو اح يا

  من يدايبه حال دل ش يوا  ينكشان يتو پر يحالت جمع
  گرينتوانم د يوز تو صبور  گرينتوانم د يمن ز تو دور

  

  دايش بركايعل+  يجام+ باباطاهر : المك -) هفت(دا يدل ش: فيتصن
  ستياندر سرم ن يگريد يهوا  ستياز برم دل برم ن يتو دور

  ستيدگر جز دلبرم ن يتمنا  ز هر دو عالمكبه جان دلبرم 
  تو نمانم يآرام جانم، سرو روانم، من ب

  دردت به جانم، نيمه جب يا ايب ،نينازن يا ايب
  ستكلدا شيدر شب  يشه ميش  ستكدا شياز غم عشقت، دل ش

  ستكالن همه در پا شيخار مغ  فكابان به يگ بيدم ره زكاز بس 
  

  يب اصفهانيطب: المك -) نه( يليناز ل: فيتصن
  نديبه محمل نش يليه لك يبه ناز  نديغمت در نهانخانة دل نش

  نديل نشكه برخاست، مشك يز بام  ين مرغ وحشيه اكمرنجان دلم را 
  نديه در دل نشك يچه سازم به خار  ديه آسان برآك ير به پا خارخلد گ

  نديام ناقه در گل نشهيه از گرك  ميبه دنبال محمل چنان زار گر
  نديمقابل نش يبه شاه ييگدا  ه آنجاكبنازم به بزم محبت 

  نديان دو منزل نشيه مك يسك  يتيان دو گياساد ميبا ميطب
  

  )هيسا. الف. ه(رهوشنگ ابتهاج يام: المك -) هشت(اد عارف يبه : فيتصن
  اران خوش استياد يه ك، يلب ين مين از اك، تر يادم شبين به يبنش

  اد بهاران خوش استين مرغ پربسته را، ياكن خسته را، ياد آور اي  
  ها در قفس هر نفسه زد نالهك يمرغ

  اد بادي - دل، نقش گل بر قفس زده است خون  يعمر  
  دل داد، عارف با داغ دل زاد يداد ا

  دياد آريز ين پائين چمن وقت گل رسد زيبلبالن چون در ا يا
  دياد آريز ينار گل از ما نكچون بردمد آن بهار خوش در   

  عارف اگر در عشق گل جان خسته بر باد داد
  داد داين چمن يخوش در ا يبر بلبالن درس عاشق  

  اري يدت دامان گل ايگر با
  ن چون بجان رسد از خود آزاركپروا م  

  
  )جيوشيما ين( يارياسفند يعل: المك -) ده(داروگ : فيتصن

  هيشت همساكنار كشتگاه من، بر كآمد  كخش
  يكند بر ساحل نزديگريم": نديگويگرچه م

  "ان سوگوارانيسوگواران در م
  !رسد باران؟ كي! ؛ داروگيقاصد روزان ابر
  ستين يه بساطك يبر بساط

  ستين يبا آن نشاط ياه ذرهكمن  يكومة تاركدر درون 
  دكتريش مكيوار اتاقم دارد از خشيبه د ين يهاو جدار دنده

  ارانيه در هجران كاران يچون دل 
  !رسد باران؟ كي! ؛ داروگيقاصد روزان ابر
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  خزان •
  

  جاهد يمحمدعل: المك -) يك(ف يتصن
  من ين جشن گلهايبب يخسته از رنج د يه اك   چمن دوباره آمد به سخنبه هزاردستان 

  بزن يامنار گل و الله دو جك   فروشيف مكنه جان بنه در ين دل ز نقدكب
  ش منت آسمان به دوشكم  بنوش و چشم از مهر و مه بپوش

  كجز لب بانم كنم  كنم يمده دست با دست ب
  درد دل دلدادگان بود شور نشور يدوا   صور ةشگان دهد نفخيپردار ستمك يجزا

  وان اثرين حينماند آخر ز  و تر كسر خشيكبسوزد از شر بشر 
  ياز تن يرهنيپ ينكبرون   ينكل شه بهر دل دكن ين جهان بديارزد اين
  اـجان ينازيعبث به خود م  با ما ين طنازين اكم

  جانم يار بازكاخر شك  دانم ين بلندپروازياز ا
  ن دوران نماند به جاياكنگران   جا دل دو يكهمه شب سر بردن به 

  دست من و دامان تو  يآوارگ ةيتو مشو ما
  مان تويما و عهد و پ  يچارگيبنما چاره ب

  ستيتو مده الله دگر خار چ  ستين بار نيشه گر حاصلش اير
  ستيار نيه هشكن معريس در اك  ده را آب گرفتيكن ميجاهد ا

  
  ؟؟؟: المك -) دو(ف يتصن

  جانم - يه روزگارك -ماه من  - ياد داريبه 
  جانم -  يسوار يبه ن -  ماه من -  عنان نازت  

  شاه من - به عجز گفتم  -  ماه من -  ف گرفتمك به
  جانم -  يگذار كيتو  - ماه من - قدم به چشمم   

  
  بهار يالشعراكمل: المك -) سه(ف يتصن

  نكاز حال گل ما را خبر   نكباد صبا بر گل گذر 
  نيجب مه ين اينازن  نيمتر بنشك يبا مدع

  نكسر  كا تريا دل مده ي  كيناله تا  ،چاره عاشقيب
  خون دل شد ساغر من پر  فشان چشم تر من شد خون

  زيبا ما مست، در فصل بهار  زيمطبوع و تم، زيار عزي يا
  ن چشم تر منيبب  آخر گذشت آب از سر من

  رت آتش در چمن زدياز غ  رهن زديغم بر پ كگل چا
  دستانسرا بهر وطن  بلبل چو من شد در چمن

  شتن زديخو يآخر به پا  اش را شهيت، ه ظالمك يديد
  

  يميقد: المك -) چهار(پر خسته: فيتصن
  ان دگريوكاسد همه بازار نكشده   به تو مشغول بود خاطر ارباب نظر 

  يانيوروكمگر ماه ن تو  يانيرو  يمگر شاه پر تو
  تيرو ةلون جيآه از ا  تين طرة مويآه از ا
  تير عدويپر از تشدم خستهمن آواره    تيوك ةعك در يزدم عمرچاره يمن ب

  اهتيآه از آن چشم س  آه از آن برق نگاهت
  

  بهار يالشعراكمل: المك -) پنج(انه يآش كتر: فيتصن
  يردكرانه كان يبوتر از آشك يا

  يردكانه يآش كسبب چرا تريب
  يردكقان آشنا نياز رف يادي  

  يدياز آن چه د ،يديه با عاشقان درآن چمكان كن ميز
  يديگران پريد يناگهان چرا سو

  يردكخانه  كار ناالن و تري كتر  
  ياريبه  يوفا نبوديب، ير تو باردبد گمان گشتم 

  يهمانا دچار ،ياركبه صد زخم  ،ياركف بازار شكدر   
  ن پر منيدلبر من نگار، ونيم شنكياز فراقت من م

  بر من ينيهمسر من نش، يز وفا گردكبود جانا  كي  
  

  بهار يالشعراكمل: المك -) شش(خزان : فيتصن
  باد خزان وزان شد، چهره گل نهان شد

  ان شديطرف ع دو از، ر خزانكه لشيطال
  روان شد ،خونچشمه ، چو ابر بهمن ز چشم من  

  مشعله در جهان زد، ان سوخته بوديآش   ان زديها مرغ سحر در غم آش ناله
  لقا را ه بسته رخ شاهد مهك، دست استاد داد ز، خدا خدا داد داد

  ما را يفنا يه داده فتواك، ياد وايز جور ص، ياد وايفغان و فر  
  ير خود خبر نداريوز اس، يدالن نظر نداريب يسو

  يقراريم از غم بنكوه چه 
  يداريده ز بيخسته شد دگر د

  يجانسپار ةن ورطيا م ازيرو، ا مه منيب  
  
  

  ييسراكاوش يس: المك -) هفت(مهتاب  كاش: فيتصن
  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 مهتابيتن ب
  تابه امشبيدل من در تنم ب  سامون گرفته يدل يهر شوقبه 
  
  

  يرازيده شيشور: المك -) هشت(چشم نرگس : فيتصن
  ه بر زلفت، زلفت، هر دم زنم شانهكخواهم 

  چشم نرگست مستانه مستانه يسكحال هر يند بسكشان يترسم پر  
  شم وسمهكهردم ، تيرو، تيخواهم بر ابرو

  وانهيوانه ديد، چشم نرگست، يسكمثل من ، يند بسكه مجنون كترسم   
  ل ماكن دوصد مشكحل ، ا منزل مايشب ب يك

  روح و روان ما شد، دردت به جان ما شد، دلبر خوشگل ما يا  
  شم سرمهكهردم ، چشمت، چشمت ه بركخواهم 

  مستانه مستانه، چشم نرگست، يسكحال هر، يند بسكشان يترسم پر  
  هردم زنم بوسه، تيرو، تيه بر روكخواهم 

  جانانه جانانه، چشم نرگست، يسكمثل من ، يند بسكه ناالن كترسم   
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  شكبهار دل •
  

  ينيعارف قزو: المك -) يك(ش كبهار دل: فيتصن
  ر ما نباشدكبه ف يه دلبر دمكاز آن   د و دل به جا نباشديش رسكبهار دل
  ن روا نباشدين با من حزكيه جنگ و ك  نك يا و آشتيصنم ب ين بهار ايدر ا

  نان را وفا نباشدينان را مه جبينازن  گفتيخنده مه صبحدم بلبل بر درخت گل ب
  يب من چرا نشستيز من با رقيعز ين تو عهد بستين دل حزيبا ا هكاگر 

  ينه خستكي ز من ازيچرا دلم را عز  
  يستكه برشك ين عهدكتازه   مه نخشب يشب، ا يكا در برم از وفا يب

  
  )؟؟؟+ (حافظ : المك -) دو( يليگر: فيتصن

  همتايمحبوب ب يه اكگفت،  يليمجنون به ل يشب
  مجنون نخواهد شد يدا، وليتو را عاشق شود پ  

  بسته با زلفت يشم، قراريدل ر خدا را چون
  ه زودش با قرار آردكن را، يبفرما لعل نوش  

  ب منيحب يوك، تو در يردكيشب چه ميدال د
  ب منيرق يدل، تو هم گشت يا يخون شو ياله  

  ل و نهار آرديل يند گردون بسكگردش  يبس  ه بعد از روزگار ماكمت دان يشب صحبت غن
  

  يسعد: المك -) سه(شمع و پروانه : فيتصن
  ه پروانه با شمع گفتكدم يشن  ه چشمم نخفتكاد دارم ي يشب
  چراست يه و سوز و زاريتو را گر  ه من عاشقم گر بسوزم روا استك

  ن منيريار شينيبرفت انگب  ن منكيهوادار مس يبگفت ا
  روديهادم آتش به سر مچو فر  رودياز من به در م ينيريچو ش
  دش به رخسار زرديدميفرو م  الب درديگفت و هر لحظه س يهم
  ستيا ياراينه  يه نه صبر دارك  ستيار تو نكعشق  يمدع يه اك

  ام تا بسوزم تماممن استاده  شعله خام يكش ياز پ يزيتو بگر
  تا سر بسوخت يه از پاكن يمرا ب  تو را آتش عشق اگر پر بسوخت

  دار او وقت اصحاب، جمعيبه د  ن گفت و گو بود شمعيدر ا همه شب
  يا چهره يشتش پركه ناگه بك  يا نرفته ز شب همچنان بهره

  پسر يان عشق، اين بود پايهم  رفت دودش به سر يگفت و م يهم
  از سوختن يابيشتن فرج كبه   آموختن ين است اگر خواهيره ا
  ه مقبول اوستك ...لـ قل الحمد  ه بر گور مقتول دوستين گركم

  دست از غرض يفروشو يچو سعد  از مرض يسر مشو ياگر عاشق
  ر بارند و سنگيگر بر سرش ت و  ندارد ز مقصود چنگ يفدائ

  تن به طوفان سپار يرو يگر م و  ارنهيا مرو گفتمت زيبه در
  

  ينيعارف قزو: المك -) چهار الف(افتخار آفاق : فيتصن
  يشمع جمع همه عشاق به هر انجمن  يو منظور من يافتخار همه آفاق
  يشان سخنيرده چو عارف به پركهمه خو  شيپر يشان تو دلهايبه سر زلف پر

  يشة جان از چه زنيشه بر ريت  ينكشيشة دل ميز چه رو ش
  ينكشمانيو پ يمانيپسست  يسنگدل ياندام ولميس
  

  ينيعارف قزو: المك - ) چهار ب(بار غم : فيتصن
  شهيان رسد چه ميشب هجران گر به پا  شهياگر درد من به درمان رسد چه م

  شهيسر من اگر به سامان رسد چه م  اگر بار غم به منزل رسد چه گردد
  ديآيزد ز جگر خون ميريم ز مژه دل  ميگريم بنگر چون ميگريز غمت خون م

  ديآيان ميپرده عيار بي  ديآيافتخار دل و جان م
  

  يعراق: المك -) پنج(ف يتصن
  يينها گل باغ آشنايه هست اكنم كچه   ييده خون فشانم ز غمت شب جدايز دو د

  ييگدا ةد به بهانيايب در نيه رقك  ام سر، چو سگان بر آستانت همه شب نهاده
  ييختا يان سنبلستان چرد آهويه مك  ديارم به نظر چنان نمايها و چشم مژه

  ييد تو به چشم من درآيه شاكد آنيبه ام  شه باز است؟يدر گلستان چشمم ز چه رو هم
  ييوفايب يام ز گلها همه بودهيه شنك  سر برگ گل ندارم ز چه رو روم به گلشن

  ييه تو عاشقم چراكرا  يشند عاشقكه ك  ن يدام قبلت است اكن، به يام مذهب است ادكبه 
  ييه درون خانه آك يردكه تو در برون چه ك  عبه رفتم به حرم رهم ندادندكبه طواف 

  ييايدم همه زاهد ريچو به صومعه رس  دميباز دكبه قمارخانه رفتم همه پا
  ييه تو هم از آن ماك يدرآ درآ عراقه ك  ه ندا ز در درآمدكزدم من ير ميدر د

  
  يهاتف اصفهان: المك -) شش( آواز
  ينكخدا  يبرا يچه شود به چهرة زرد من نظر

  ينكنظاره دوا  يكيهمه درد من به  ينكه اگر ك  
  و جان جهان تو را يشور جان تو را تو مهكو  يتو شه

  ينكه نظر به حال گدا كتو را  انيرم چه زكز ره   
  رمك نيو ا تيو گر ستم، بود آن عنا تو گر تفقد ز

  ينكچه وفا  ينكصنم، چه جفا  يهمه از تو خوش بود ا  
  دون انيمدع اغيگون ز االله يم يشكجا  همه

  ينكما  ةستكه خون به دل شكما  ةاليپ ينكش   
  نيو من غم رميبه ت يه زنك ن،يمكو در  دهيشكمان ك تو

  ينكرده خطا كه خدا نك ن،يغمم بود از هم ةهم  
  رانكياز مالمت ب يزمان، رو نيه هاتف از برش اك تو

  ينكقفا  ينظر از چه سو ،يو يوكنرفته ز  يقدم  
  

  اميخ: المك - )چهارده+ زده يس+ ده + هشت + هفت (شابور يشب ن): آواز+(ف يتصن

  وانة مايد يرند خرابات ياك  خانة مايندا ز م يآمد سحر
  مانة ماينند پكه پر كش يزان پ  يمانه ز ميم پينكه پر كر يبرخ

  باده خور و چنگ نواز كاند كاند  ة نازيما يز ايوقت سحر است، خ
  د بازيآيس نمكه شدند كو آنان   يند بسيند نپايه بجاكĤنان ك

  گذران يبه شادمان يخوش باش و دم  غم جهان گذرانز و مخور يبرخ
  د از دگرانيرسينوبت به تو خود نم  يبود ييدر طبع جهان اگر وفا

  زندشين ميصد بوسة مهر بر جب  زندشين ميه عقل آفركاست  يجام
  زندشين ميسازد و باز بر زميم  فين جام لطيگر دهر چنوزهكن يا

  ميز نشاط بر سر غم نزن يپائ  ميتا دست به اتفاق بر هم نزن
  ميه ما دم نزنكدمد  ين صبح بسياك  ش از دم صبحيم پيزن يم و دميزيخ
  گذرديه با طرب مك ياب دميدر  گذردين قافلة عمر عجب ميا

  گذرديه شب مكاله را يآر پشيپ  يفان چه خوريحر يغم فردا يساق
  يدن بودين ره دور را رسيا اي  يدن بوديآرم يه جاكاش ك يا
  يدن بوديد بردميچون سبزه ام  كا از پس صدهزار سال از دل خاي

  مانده است ييوفاياز صحبت خلق ب  مانده است يساق يبه سع ياز من رمق
  مانده است يه چه باقكاز عمر ندانم   ش نمانديب ين قدحياز بادة دوش

  يدا و نهانش باشيمعشوقة پ  يه تو جانش باشكرا  ينازار دل
  يانش باشيدل خون شود و تو در م  آزردن تودل ه ازكترسم يزان م

  نمت فزونم تشنهيه بكهر لحظه   دار تو چونم تشنهيه به دك يدان
  ن سبب به خونم تشنهيعالم همه ز  من تشنة آن دو چشم مخمور تو ام
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  لمانيد •
  

  )هيسا. الف. ه(رهوشنگ ابتهاج يام: المك - )يك( آواز
  يد مثنويشرح دردم با تو گو  يه گر خوش بشنوكم يمن همان نا

  ستوديدانست و خود را مياو نم  ه در فرهاد بودكمن همان عشقم 
  ش راياندسوختم مجنون خام  ش راينمودم خو يليدر رخ ل

  چشم اوست كرد اشكياو گمان م  گرست اندر دلش با درد دوستيم
  

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

  ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش  دة عشق فروشنديكه در مكزان باده 
  ن و سرحلقه رندان جهان باشك يجهد  كعارف سال يا يدر خرقه چو آتش زد

  به سالمت نگران باش كنيرسم ا يگو م  نگران استه گفتا به توام دلكدلدار 
  درج محبت به همان مهر و نشان باش يا  خون شد دلم از حسرت آن لعل روان بخش

  از عقب نامه روان باش كل سرشيس يا  نديننش يتا بر دلش از غضه غبار
  ان باشكد ميگو در نظر آصف جمش  نيم جهان بندش جاك يه هوس مكحافظ 

  
  يسعد: المك -) هفت(آواز 

  يجهان و هرچه در او هست صورتند و تو جان  يه مانكه در جهان به كقت يندانمت به حق
  يشتن برهانيز خو يريه را تو بگكه هرك  مندتكند عاشقان به يشتن آيخو يبه پا

  يه تو خوانكبه هر لقب  يه چه نامكمرا مگو   يه تو خواهكبه هر صفت  يه چونكرا مپرس م
  ينتواند گرفت نظره ثان يه باز مك  دل يببر يچنان به نظره اول ز شخص م

  ينهان يها به درافتاد رازها ز پرده  اق جمالتيو ز اشت يش گرفتيتو پرده پ
  يبنشان يه آتشك يننشست يتتو ساع  م و دود شوق برآمديبر آتش تو نشست

  يم ز اختالف معانيه چه گوكندانمت   ال صورت خوبتيد خيش خاطرم آيچو پ
  ير داند مقدار روزگار جوانيه پك  جوانان يمرا گناه نباشد نظر به رو

  ياضت من شب تا سحر نشسته چه دانير  ده ز خواب و خمار باز نباشديه دكتو را 
  يبه سالمت سالم من برسان يرو يتو م  ست ندانمدو يوكصبا ره رفتن به  يمن ا

  يه تو دانكش چنان كب يش گرفتير خوياس  نتابد يچ رويبه ه يمند تو سعدكسر از 
  

  )بيتفاوت ترت(حافظ : المك -) دوازده(درد شوق : آواز
  ردكتوان  ين بازياه كخدا را با   ردكاز من نهان  يدل از من برد و رو

  ردكران يكب يالش لطفهايخ  م در قصد جان بوديشب تنهائ
  ردكه با ما نرگس او سرگران ك  دل نباشمنيچرا چون الله خون
  ردكاقم قصد جان يه درد اشتك  وقت وقت است يصبا گر چاره دار

  ردكبم قصد جان ناتوان يطب  ن درد جانسوزيه با اكم يه را گوك
  ردكه و بربط فغان يگر يصراح  ه بر منكچون شمعم بدان سان سوخت 

  ردكن گفت و چنان يار ما چنيه ك  توان گفت كيان مهربانان يم
  ردكمان كر چشم آن ابرويه تك  يردكعدو با جان حافظ آن ن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هيبهار •
  

  حافظ: المك - ) چهار+ سه (م يام نسيپ: ازآو
  يم باد نوروزيد نسيآيار مي يوكز 

  يچراغ دل برافروز ين باد ار مدد خواهياز ا  
  نك خدا را صرف عشرت يدار ياچو گل گر خرده

  يزراندوز يانها داد سودايزه قارون را ك  
  لعل است يز جام گل دگر بلبل چنان مست م

  يروزير تخت فيصف روزهيه زد بر چرخ فك  
  ستيوان نيروزه اين فيدل در ا يان خلود اكچو ام

  يو بهروز يروزيش فرصت دان به فيمجال ع  
  ستيباران چيبه طرف جو يقمر ةندانم نوح

  يدارد شبانروز يز همچون من غميمگر او ن  
  به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم

  يرسد روز يتر ميه جاهل را هنك يا ساقيب  
  گفتنام خود ك كتر ؟ستيچ جستنامكق يطر

  يبردوز كن تريز اكآن است  ياله سرورك  
  يرون آيم چو گل از غنچه بيگو يسخن در پرده م

  ير نوروزيم مكست حين يش از پنج روزيه بك  
  شمع ين اينون تنها نشكنت يريار شيجدا شد 

  يو گر سوز ين است اگر سازيم آسمان اكه حك  
  ادي يريق عشق گيبلبل طراز  هكرو  بستانبه 

  ياموزيگفتن بز حافظ سخنك يبه مجلس آ  
  شبيند عكيم يو صوف يدارم چو جان صاف يايم

  يچ عاقل را مبادا بخت بد روزيا هيخدا  
  نوش ياندر مجلس آصف به نوروز جالل يم

  يجامت جهان را ساز نوروز ةه بخشد جرعك  
  شاهخواجه توران يند تنها دعاك ينه حافظ م

و نورو يديخواهد جهان ع يز مدح آصف  
  دهيست محراب دل و دا ان رايجنابش پارسا

رويزان راست روز فتح و فيخنش صبحيجب  
  

  فرناصر فرهنگ: كآواز و تنب - يشاوريب پياد: المك -) هفت(ف يآواز و تصن
  اگر امان دهد امشب فراق تا سحرم  جان سپرم مت به مژدهينس يسحر به بو
  درم كه منت از شمار خاكن كاس يق  بر دو چشم من بگذار ي، قدميچو بگذر

  ترمال لب جانفزات، زندهيمن از خ  ز تو مرا صد باريشت غمزة خونركب
  نگرميه روم آن جمال مكجا كبه هر  گرفت عرصة عالم، جمال طلعت دوست

  از نظرم يتو و هرگز نرفت يه غائبك  قه ز منين دقياان بشنو يبه رغم فلسف
  ز تربت من بر گذر، چو در گذرم يكي  ردك يان بخواهيمعجز ع ياگر تو دعو

  وار جان سپرمتو، پروانه يش رويبه پ  گر باريبر آرم، چو شمع و د كه سر زخاك
  فن بدرمك، ز شور درون كدرون خا  كن شور، بسپرند به خايمرا اگر به چن

  رود تن زارم درون چشم ترم يهم  يشتكه به موج اندرون رود كدان صفت ب
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  گو ساز قصه •
  

  )بيتفاوت ترت(حافظ : المك -) پنج+ چهار + دو (ت دل ياكح: آواز
  نندكبه ما  يه گوشة چشمكا بود يآ  نندكا يمكيرا به نظر  كه خاكآنان 

  نندكبم دوا يه از خزانة غكباشد   يبان مدعيدردم نهفته به ز طب
  نندكت رها يار خود به عناكه كآن به   است يو زاهد يچون حسن عاقبت نه به رند

  نندكبه تصور چرا  يتياكس حكهر   شدكيمعشوق چون نقاب ز رخ در نم
  نندكاهل نظر معامله با آشنا   د عشقيزيه در منكت مباش معرفيب

  نندكها ه پرده برافتد چهكتا آن زمان   روديفتنه م يدرون پرده بس يحال
  نندكا يو ر يه به روك يبهتر ز طاعت  ار در حجابيه صد گناه ز اغكخور  يم
  نندكورش قبا يترسم برادران غ  وسفمي يد از او بويه آك يراهنيپ

  نندكت دل خوش ادا ياكصاحبدالن ح  ث بنالد عجب مدارين حدينگ از اگر س
  نندكاوقات خود ز بهر تو صرف دعا   ده تا زمرة حضوريكم يوكبگذر به 

  نندكخدا  يرضا ير نهان برايخ  ه منعمانكپنهان ز حاسدان به خودم خوان 
  نندكم التفات به حال گدا كشاهان   شود يسر نميحافظ دوام وصل م

  
  جواد آذر: المك -) شش(گو ساز قصه: فيتصن

  ها مانهيرده در پكسبو، خون  ياز نا يم يجا تا دور چشم مست او،
  ها گو، سوز دل من مو به مو، در پردة افسانه بشنو ز ساز قصه  

  زديبر رخ رت كن اشين ناله، خونيد زيزد، شايز دل خكبشنو ناله درد 
  ديايدر ن ين شام غم را سحر از پيا كيخدا را، 

  ديايبر ن يما را، ظفر از پ يچه سازم، صبور  
  ن نه فراتريفر و دكاز  ين، گاميرهنش يز ايبرخ ه،يمو كيناله، تا  كيتا 

  خاموش و جوشان يل مستان، چو ميز با خيبرخ
  پرستان، به دور از خودفروشان ين با ميبنش  

  ي، مگر از زندگانيمراد دلستان   ي، مراد دلستانيزندگان مگر از
  در روزگاران يا زد نهد از جام جم، افسانهيه گردون به افسون، چو بستك

  ارانيدر بزم  ياز سر بنه، چون جام م يامگكا خوديب  
  يامكرد از من خودي، تا برگيجام ي، زان ميدر ده ساق

  
  )بيتفاوت ترت(حافظ : المك -) ازدهي+ ده (آتش نهفته : آواز

  توان گرفتيبه اتفاق جهان م يآر  حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت
  ه سر دلش در زبان گرفتكر خدا كش  رد شمعكان خواست يراز خلوت يافشا

  دهان گرفترت صبا نفسش در ياز غ  دوست يه دم زند از رنگ و بوكخواست گل يم
  ه در آسمان گرفتكاست  ياد شعلهيخورش  نه من استيه در سكن آتش نهفته يز

  ان گرفتيدوران چو نقطه عاقبتم در م  شدمينار چو پرگار مكآسوده بر 
  در آن گرفت يس عارض ساقكĤتش ز عك  خرمنم بسوخت يآنروز شوق ساغر م

  دامن آخرزمان گرفته كها ن فتنهيز  فشاننيمغان آست يوكخواهم شدن به 
  چون ارغوان گرفت يه پخته شد مكس كĤنك  اندق نوشتهيبر برگ گل به خون شقا

  ران گرفتكزد و از غم  يبه جام م يصوف  ه چو فتنه در عالم اوفتادكفرصت نگر 
  برآمد و رطل گران گرفت كاز غم سب  ديار جهان بدكه آخر كه هركخور  يم

  ته تواند بر آن گرفتكحاسد چگونه ن  دكچيحافظ چو آب لطف ز نظم تو م
  

  حافظ: المك -) دوازده( يتيگ يدايش: فيتصن
  بانين غركيردند مسكدرمان ن  بانيه گفتم غم با طبكچندان 
  بانيگو شرم بادش از عندل  ستا يه هردم در دست بادكآن گل 

  بانيحب يچشم محبان رو  دنيارب امان ده تا باز بي
  بانينصيم از بيتا چند باش  منعم آخر بر خوان وصلت يا

  بانيام رقكا رب مبادا ي  ستيدرج محبت بر مهر خود ن
  بانينتوان نهفتن درد از طب  ميار گفتيما درد پنهان با 

  بانيپند اد يديشنيگر م  يتيگ يدايش يحافظ نگشت
  
  
  

  يجام ته •
  

  يريدون مشيفر: المك -) يك(اله را ين پكپر : آواز
  نين آب آتشياك، اله راين پكپر

  بردياست ره به حال خرابم نم يريد
  يشود تهيم مايه در پكن جامها يا
  شيام خوكزم به يه ركآتش است  يايدر

  بردينم د و آبميربايگرداب م
  شراب ييش و جادوكمن با سمند سر

  امران عالم پندار رفتهكيتا ب
  )گرم( ژرف يهاشهيتا دشت پرستاره اند
  يمرگ و زندگ ةتا مرز ناشناخت

  زپايگر يهاباغ خاطرهوچهكتا 
  ادهايتا شهر 

  مه گر شرابيد
  بردينار بستر خوابم نمكجز تا 

  اله راين پكپر 
  عقاب عشق يهان ا

  مه آلوده دوردست يهاقلهاز اوج 
  ز عمر منيانگبه دشت غم نكپرواز 

  برديه شرابم نمكآنجا ببر مرا 
  برديه عقابم نمكام ستارهيآن ب

  يدر راه زندگ
  ين همه تالش و تقال و تشنگيبا ا
  : هك شم از دلكيه ناله مكن يبا ا

  ... آب...  آب
  برديب هم به سرابم نميگر فريد

  اله راين پكپر 

  
  )هيسا. ا.ه(رهوشنگ ابتهاج يام: المك -) چهار(سار شب وچهك: فيتصن

  زنديبه دشت پر مالل ما، پرنده پر نم  زنديبه در نم يسك، يسكيب ين سرايدر ا
  زنديسار شب، در سحر نموچهكبه  يسك  ندكينم ز شب گرفتگان، چراغ بر يكي

  زنديده سر نمين سپيچن يز شبكغ يدر  سوارين غبار بيام در انتظار انشسته
  زنديآشنا به رهگذر نم يصال يكي  ر غميو به غا ه اندركست پر ستم، يگذرگه

  زندير نمكس ندا به گوش كچيه هكبرو   اتبسته يهاچهين دريچه چشم پاسخ است از ا
  زنديتبر نم يسكرنه بر درخت تر، وگ  سزاستو نندم كفايه دارم و نه بر، بينه سا
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  اميات خيرباع •
  

  )يك(ف يلمه و تصنكد

  نه منو  ين حل معما نه تو خوانيو  و نه من ياسرار ازل را نه تو دان
  و نه من يچون پرده برافتد نه تو مان  من و تو يهست از پس پرده گفتگو

  ن عزم درستكز و به جام باده يبرخ  چون ابر به نوروز رخ الله بشست
  تو برخواهد رست كفردا همه از خا  ه امروز تماشاگه توستكن سبزه ياك

  ستيد زيشايبادة گلرنگ نم يب  ستيابر آمد و زار بر سر سبزه گر
  ستكيما تماشاگه  كتا سبزة خا  ه امروز تماشاگه ما استكن سبزه يا

  د بار تن نتوانميشكاده ب يب  ستن نتوانميناب، ز يم يمن ب
  ر و من نتوانميجام دگر بگ يك  ديگو يه ساقكمن بندة آن دمم 

  ن استيا يخود حاصلت از عمر جوان  ن استيا يه عمر جاودانكنوش  يم
  استن يا يه زندگانك يخوش باش دم  اران سرمستيهنگام گل و مل است و 

  وز رفتن من جاه و جاللش نفزود  از آمدنم نبود گردون را سود
  ن آمدن و رفتنم از بهر چه بودياك  ز دو گوشم نشنودين يسكچ يوز ه

  چيست در دستم هيوز حاصل عمر چ  چيبنگر ز جهان چه طرف بر بستم ه
  چيستم هكچو بش يمن جام جمم ول  چيچو بنشستم ه يشمع طربم ول

  وك يوز بافتة وجود ما پود  وك ياز آمدن و رفتن ما سود
  وك يشود، دوديم كسوزد و خايم  انكن پايدر چنبر چرخ، جان چند

  يگرند نوحهك يه چرا همك يدان  يدم خروس سحردهيهنگام سپ
  يخبريگذشت و تو ب يز عمر شبك  نة صبحيه نمودند در آئك يعني

  مينگون سوده شدوز داس سپهر سر  ميده فرسوده شديفايه بكافسوس 
  ميش، نابوده شديام خوكنابوده به   ميه تا چشم زدكدردا و ندامتا 

  زندشين ميصد بوسة مهر بر جب  زندشين ميه عقل آفركاست  يجام
  زندشين ميسازد و باز بر زميم  فين جام لطيگر دهر چنوزهكن يا

  خموش يايوزه گوكدم دوهزار يد  بودم دوش يگروزهكارگه كدر 
  فروشوزهكخر و وزهكگر و وزهكو ك  گفتيبه زبان حال با من م يكهر

  ع اصحاب شدندمال، شمكدر جمع   ط فضل و آداب شدنديه محكآنان 
  و در خواب شدند ياگفتند فسانه  نبردند به روز يكن شب تاريره ز

  د رازيه به ما گوكو ك يابازآمده  ن راه درازياز جملة رفتگان ا
  باز ييآيه نمك ينگذار يزيچ  ازين ين دوراهه از رويهان بر سر ا

  گذرديه با طرب مك ياب دميدر  گذردين قافلة عمر عجب ميا
  گذرديه شب مكاله را يش آر پيپ  يفان چه خوريحر يغم فردا يساق
  دينكار يبس اديه ز دوست كد يشا  دينكدار ياران به مرافقت چو دي

  دينكنوبت چو به ما رسد نگونسار   د به هميچون بادة خوشگوار نوش
  اي كاش كه جاي آرميدن بودي

  يا اين ره دور را رسيدن بودي
  يا از پس صدهزار سال از دل خاك

  چون سبزه اميد بردميدن بودي

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )دو(لمه كد

  من برون ز اندازه شده است يسرمست  غم من بلندآوازه شده است يساق
  سرم بهارِ دل تازه شده استرانهيپ  تو يز مكد سرخوشم يسپ يبا مو
  شده است كه هفته دگر خاكاب يدر  شده است كطربنا گل و سبزه بس يساق
  شده است كشده است و سبزه خاشا كگل خا  يه تا درنگركن يبچ ينوش و گل يم
  است خالف، دل در آن نتوان بست يقول  بود عاشق و مست يه دوزخكند يگو

  ف دستكفردا باشد بهشت همچون   بودخواهد  يگر عاشق و مست، دوزخ
  ا نهيگذارم  ين عمر به خوشدليو  ا نهيه دارم كغم آن خورم  كيتا 
  ا نهيه فروبرم برآرم كن دم ياك  ستيه معلومم نكن قدح باده كپر 
  نيقيبه گمان فتاده در راه  يقوم  نيرند اندر ره دكمتف يقوم
  نيخبران راه نه آن است و نه ايب ياك  يد روزيه بانگ آكترسم از آنيم

  دانم يمن باطن هر فراز و پست  دانم يو هست يستيمن ظاهر ن
  دانم يمست يورا ياگر مرتبه  بادن همه از دانش خود شرمم يبا ا

  مجاز ينه از رو يقتيحق ياز رو  بازلعبت كم و فليانكما لعبت
  باز يكيكم به صندوق ابد يرفت  ميردك ين بساط بازيچند در ايك

  ن و چه تلخيريمانه چو پر شود چه شيپ  مر به سر رسد چه بغداد و چه بلخچون ع
  د از غره به سلخياز سلخ به غره آ  يه بعد از من و تو ماه بسكخوش باش 

  ق بسفتين گوهر تحقيه اكست يس نك  رون ز نهفتين بحرِ وجود آمده بيا
  داند گفتيس نمكه هست ك يزان رو  از سر سودا گفتند يس سخنكهر

  پالودة ماست كز اش يحون اثريج  ز قد فرسودة ماست يگردون نگر
  ز بخت آسودة ماست يفردوس دم  هودة ماستيز رنج ب يدوزخ شرر
  مانده است يوفائيوز صحبت خلق، ب  مانده است يساق يبه سع ياز من رمق
  مانده است يه چه باقكاز عمر ندانم   ش نمانديب ين قدحياز بادة نوش

  است درست؟ يمراد عزمين رفتن بيو  چون آمدنم به من نبد روز نخست
  فرو خواهم شست ياندوه جهان به مك  چست يساق يان ببند ايم ز ويبرخ
  داستيت پيت نه بداياو را نه نها  ه در او آمدن و رفتن ما استك يدور
  جاستكجا و رفتن به كن آمدن از ياك  راست ين معنيدر ا ينزند دميس مك
  ميمت شمريدم عمر را غنيكن يو  ميا تا غم فردا نخوريدوست ب يا

  ميهزارسالگان سر به سربا هفت  ميهن درگذركر ين ديه از اكفردا 
  ميزِ نشاط، بر سر غم نزنيپائ  ميتا دست بر اتفاق بر هم نزن

  ميه ما دم نزنكدمد  ين صبح بسياك  ش از دم صبحيم پيزن يم و دميزيخ
  ميشة نام و ننگ بر سنگ زنين شيو  ميگلرنگ زن يبا م يصبح است دم

  ميدر زلف دراز و دامن چنگ زن  ميشكدست از عمل دراز خود باز 
  چ استيه يو ساق يم يدوران جهان ب  

  چ استيه يزمزمة ساز عراق يب
  نگرميهرچند در احوال جهان م

  چ استيه يحاصل همه عشرت است و باق
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  )1 چاووش( عارف ادي به •
  

  )سه( يقطعة ضرب: ساز    )يك(درآمد شيپ: ساز
  

  )هيسا. ا. ه(رهوشنگ ابتهاج يام: المك -) چهار و پنج و شش(چشم انتظار : آواز
  ديرخ تو رس يه بك ينشاط بهاريچه ب  ديشد به نبكنه دل دم از گل، ينه لب گشا

  دين بنفشه دميزلف تو ا يبه سوگوار  فتكه شك يا نشان داغ دل ماست الله
  ديب ةيبار، گريجو ةنين در آيبب  اد زلف نگونسار شاهدان چمنيبه 
  دكيه خون دل از چشم انتظار چكز بس   زار خواهد شد رهت الله كه خاكا يب

  ديه بوسه خواهد چكن يغمگ يز چشم ساق  ه همه خون دل به ساغرهاستكما به دور 
  دينال كد بر فليز دست جور تو ناه  اديفر ين روزگار بيه در اكمن  يچه جا

  دير دود نديداد غيس ز آتش بكه ك  ستين يين چراغ تواَم چشم روشنايا از
  ديدود ندر يداد، غيس ز آتش بكه ك  ستين يين چراغ توام چشم روشناياز

  دياه صبح سپيشام س يه هست در پك  م هنوزيخر يگذشت عمر و به دل عشوه م
  ديبود در پناه ام يه دلكشد آن زمان   د امانيها ام ن فتنهيه در ايراست ساه ك

  ديو بر آه عاشقان بخش دركنشد م  ن دم سرديا زكن يخواجه ب ةنيآ يصفا
  

  )هيسا. ا. ه(رهوشنگ ابتهاج يام: المك -) هفت( بانگ ني: آواز
  رسديپرستان مغم به داد غم  رسديستان مياز ن يباز بانگ
  ديدستان شونالنده هم يبا ن  دين شرح هجران بشنويد ايبشنو

  شما است ين نواها از نفسهايا  نوا استيناالن ب ين نايشما ا يب
  Ĥتش از او آمد به تابكآن نفس   زد ز آبينگĤتش براكآن نفس 
  ندكرا گلشن  كن خاياكآن نفس   ندكنه را روشن ييĤكآن نفس 
  يو ه يصد ها يبردمد از جان ن  يز ويز شوق شورانگكآن نفس 

  
  )هيسا .ا. ه(رهوشنگ ابتهاج يام: المك -) هشت(اد عارف يبه : فيتصن

  اران خوش استياد يه ك، يلب ين مين از اك، تر يادم شبين به يبنش
  اد بهاران خوش استين مرغ پربسته را، ياكن خسته را، ياد آور اي  

  ها در قفس هر نفسه زد نالهك يمرغ
  اد بادي - زده است خون دل، نقش گل بر قفس  يعمر  

  دل داد، عارف با داغ دل زاد يداد ا
  دياد آريز ين پائين چمن وقت گل رسد زين چون در ابلبال يا

  دياد آريز ينار گل از ما نكچون بردمد آن بهار خوش در   
  عارف اگر در عشق گل جان خسته بر باد داد
  اد دادين چمن يخوش در ا يبر بلبالن درس عاشق  

  اري يدت دامان گل ايگر با
  ن چون بجان رسد از خود آزاركپروا م  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )6چاووش (ده يسپ •
  

  )يك(درآمد : ساز
  

  )هيسا. ا. ه(رهوشنگ ابتهاج يام: المك - ) شش+ چهار + سه + دو (بشارت : آواز
  ام شماكرود به يه جهان مكخوشا شما   ام شمازند به نيزمانه قرعة نو م

  او به دل ماست در مشام شما يه بوك  ن هوا چه نفسها پر آتش است و خوش استيدر ا
  ز آتش دل ما پخته گشت خام شماك  دياد آرينة سوزان ما به يتنور س

  دمد ز بام شمايه بر مكچراغ صبح   خانة شب ما استاز گنج يفروغ گوهر
  ه هست به دست خرد زمام شماكاز آن  دهد زمام مراديت شما مزمان به دس
  افت شام شمايد يه نقش طلعت خورشك  زان بوديخردار صبحكنهيز صدق آ

  ن دام شمايچن دانهيشد از امان زم  كخت ز خايگريه مكاوج سعادت  يهما
  ن شد ستاره رام شمايه چون سمند زمك  د اسب مرادينكن ير ران طلب زيبه ز

  ه پرنوش باد جان شماكد ينكطرب   يه در آن بزمگاه آزاديه شعر ساب
  

  )هيسا. ا. ه(رهوشنگ ابتهاج يام: المك -) پنج( ايراني: فيتصن
  يبر هم زن بساط خودپرست  ين خواب هستك، به سر يرانيا

  يتو باشد، چه از پا نشست يسو يه چشم جهانك
  دهيشكغ شب به خونش دريت  دهيده نادمين شب سپيدر ا

  دهيده سپيشكه در خون كن شب ياز ا يد چه داريام
  نك يها را تندرنغمه  ش آذرفشانكغ بر يت

  نك يار مهر خاورك  در دل شب رخ برفروز
  برافراز ييپرچم روشنا  برون تاز ياهياز درون س

  ميل برنشانغ بر ديشب را تمهين  ميپارهان ياز تباه يتا جهان
  يننگ باشد زندگان  در روزگار يبا خوار

  ين زندگانيمرگ به تا چن
  گرين، بار دك يكين، ره ك يكيدل   برادر يمجاهد، ا يمبارز، ا يا

  ها، بر سر آمديرگيروزگار ت  هايمرز روشن يراه بگشا سو
  

  )هيسا. ا. ه(رهوشنگ ابتهاج يام: المك -) هفت( يادگار خون سرو: آواز
  ستر برآوردكچو آتش سر ز خا  د از شب سرديه خورشك يديدال د

  ن خونيق گشت از ايجهان دشت شقا  ن و آسمان گلرنگ و گلگونيزم
  ردكه از دلها گذر كچه خنجرها   ردكن سحر ين شب خونينگر تا ا

  ه برداشتنغم يتذرو يز هر سرو  قد افراشت يسرو يز هر خون دل
  ادگار خون سرو استين يدال ا  خون در آواز تذرو است يصدا

  
  )هيسا. ا. ه(رهوشنگ ابتهاج يام: المك -) هشت( سپيده: فيتصن
  ديده دميبر بامت سپ  ديام يسرا يران ايا

  ديخجسته رس يديخورش  ن غم پر خونيز اكبنگر 
  افزون است يوه شادكش  ن استاگرچه دلها پر خو

  ه دست دشمن در خون استك  دة ما گلگون استيسپ
  وه تو بادكدان شيجاو  ران غمت مرساديا يا

  است يراه ما، راه حق، راه بهروز
  است يروزياتحاد، اتحاد، رمز پ  

  يصلح و آزاد
  جاودانه در همه جهان خوش باد  

  بهار يادگار خون عاشقان اي
  فته بادكن چمن شيجاودان در ابهار تازه  يا  

  
  
  
  
  

  



  ۴۱صفحة     ۰.۹۰نگارش 
 

  )9چاووش (جان جان  •
  

  )دو(رشمه كدرآمد و : ساز    )يك(درآمد شيپ: ساز
  

  )سه(چهارمضراب زنگ شتر بهارمست : ساز
  

  )نه(رنگ : ساز    )پنج( يقطعة ضرب: ساز
  

  يشابوريعطار ن: المك -) چهار(آواز 
  خبرياز تو جهان پر است و جهان از تو ب  خبريان جانم و جان از تو بيدر م يا

  خبري، دل و جان از تو بيدر جان و در دل  ه جاودانكبرد به تو دل و جانم  يچون پ
  خبرينشان و جوان از تو بير از تو بيپ  ر و بخت جوان گرد راه تويعقل پ يا

  خبرينام تو بر زبان و زبان از تو ب  بينصيال از تو بيال و خينقش تو در خ
  خبريوانگه همه به نام و نشان از تو ب  از تو خبر به نام و نشان است خلق را

  خبرين و گمان از تو بيقي يدر واد  نه توك يايندگان گوهر دريجو
  خبرياز تو خبر دهند و چنان از تو ب  ليخبر بود مگس از پر جبرئيچون ب

  خبريان از تو بيشرح از تو عاجز است و ب  ه تا ابدكنم زانكو چه ان تيشرح و ب
  خبريزنان از تو بهستند جمله نعره  زنديعطار اگرچه نعرة عشق تو م

  
  يشابوريعطار ن: المك -) هفت(آواز 

  دستبه  يوزة دردكوبان كيپا  ه امشب مست مستكعزم آن دارم 
  ساعت ببازم هرچه هست يكحسب   سر به بازار قلندر برنهم

  از پندار باشم خودپرست كيتا   ير باشم رهنماياز تزو كيتا 
  بستيچند خواهم بود آخر پا  برزنم يه دستكوقت آن آمد 

  در سر نشست يه دل برخواست، مكن يه  يدلگشا يا درده شرابيساق
  ستكد شيبا يمر يتزو ةتوب  ديد دريبا يپندار م ةپرد

  م پستيآر ير پايدور گردون ز  تو بگردان دور تا ما مردوار
  م مستيزهره را تا حشر گردان  ميشكرا خرقه از سر بر يمشتر

  م از الستييجهت در رقص آ يب  ميرون شويپس چو عطار از جهت ب
  

  )بيتفاوت ترت(رهوشنگ ابتهاج يام: المك -) هشت( سراگل بوستان: فيتصن
  انيشه در ميتو هم يا! دوند، هانيتو م يسو  رانة زمانكنامدگان و رفتگان، از دو 

  شانكهكد يپرد، باز سپ يگرد سر تو م  دشت آسمان يچرد آهو يدر چمن تو م
  دهد امانيه نميه بنگرم، گركآمدمت   ه بردرمكش تو جامه درنهم، نعره زند يپ
  شد مرا، وقت سحر ببوستانكيتو م يبو  ها درآسرا، از پس پردهگل بوستان يا
  ن همه باغ شد روانياك، يا ستهكهسته فروش  يا ، باغ درون هستهيا ه نهان نشستهك يا

  ، آمدن تو شد جهانياز دل خون برآمد  ي، پرده ناز پس زدياز من شديمست ن
  مانكشد كيه از درون، دست تو مكنم كمن چه   ننه موج خويزند برون، از سر و سيه مكآه 
  جان يم بويشنويز نفس تو دم به دم مك  ش وجودت از عدم، زنده و مرده را چه غميپ

  دهد نشانير من، جز تو نمينة ضميآ  ن چمنينگرم در ايشتن، ميهرچه به گرد خو
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

  چاووش •
  

  2چاووش : آلبوم -ان ياصالن اصالن: المك -نورد شب: ف و آوازيتصن
  ها گناههياهينشستن در س  اههيهن سيشب است و چهرة م

  ش به راههيه عاشقه پاكه هرك  ميتفنگم را بده تا ره بجو
  زارهاش اللهنهيواره، برادر دشت سقراره، برادر شعلهيبرادر ب

  انيپو كپا يهاشهيمن و اند  نز و طوفايانگخوف يايشب و در
  سوزان يبارد از دلهايه خون مك  اوريم خلعت و خنجر بيبرا

  فشونهلش آتشكاكبرادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر 
  يير مايزنجه همرزم و همكتو   ييه با عاشقان دردآشناكتو 
  ييپور صبح روشنايبزن ش  واريزان را به دين خون عزيبب

  باره امشبخانه ظلمت يهوا  اره امشبوخونخ دشمنم ،برادر
  امشب دارهيشهر شب ب ويد هك  ديريبر سر راهم بگ يچراغ
  كفت و خفت بر خاكگل ش هزاران  كاست و مادران شهر غمنا شب
  كربناطصبح  قرين بكپا  به  نكداغدارم، دست وا زميعز
  نكعاشق را صدا  يبرادرها  نكها وفا نينظربعهد شب به

  نكرا مهمان ما  ديخورش گل  از نور يريشب ت نةيسبر  بزن
  ستندكو سر را ش نهيس هزاران  خواهان راه بستندصبح ليس به
  خوار رستندمردم ويچنگ د ز  مردم گرفته دست در دست يول
  

  يدشت - 6آلبوم چاووش  - يابوالقاسم الهوت: المك -اد تو ي: فيتصن
  اد تو در تار و پودميده يتن

  ز از عشقت وجودميبود لبر  
  يو با مهر پرورد ياز نابود يردكتو بودم 

  نام تو، بود و نبودم يفدا  
  به هر ماتم يبه هر مجلس به هر زندان، به هر شاد

  ه بودم با تو بودمكبه هر حالت   
  داريار، اگر خوابم اگر بياگر مستم اگر هش

  سجودم يروتو بود  يبه سو  
  

  }چهارگاه{ 7چاووش : آلبوم - سپهر . ا: المك -هن يم: فيتصن
  پنهان دارد يونديبا جان پ  تابان دارد يديران خورشيا

  مان دارد تا جان دارديدل پاس پ  مان دارديدان با دل پيمهرش جاو
  جان برداراز  يبانگ آزاد  اد و افغان بگذاريخصم فر

  ن طوفان بسپاريا بر ايدل را چون در  داريران بيد ايگرد ياز خواب خوار
  در تن ماست يشوق اوج  گر در سر ماستيد يشور
  آ سر به گريد يآهنگ  دامن بگشا يآزاد

  ران را نور تابان رايبنگر ا  نكن هر سو نظر كاز خود گذر 
  نو شد چهره گشا يعصر

  هنياشانه مكد ما را يام  هنيهن افسانه ميجانانه م
  

  7چاووش : آلبوم -  كرزم مشتر: فيتصن
  )ن آذرمهريبا نام مستعار برز(ان ياتكز مشيپرو: المك
  ز، تنها نمان به درديهمراه شو عز

  كن درد مشترياك
  شوديهرگز جدا جدا درمان نم  

  ما ي، هرگز برايدشوار زندگ
  شودي، آسان نمكم مشتررز يب  
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  سينسرت پارك •
  

  )سه( يقطعة ضرب: ساز    )يك(مقدمه : ساز
  

  حافظ: المك -) پنج+ دو ( طريق عشق: آواز
  طلبم با سر عتاب رود يور آشت  و دست بر سر زلفش زنم به تاب رودچ

  زند به گوشه ابرو و در نقاب رود  چارگان نظارهيچو ماه نو ره ب
  نم به خواب رودكت ياكوگر به روز ش  يداريند به بكشب شراب خرابم 

  ن راه با شتاب روديه در اكفتد آنيب  دل يق عشق پرآشوب و فتنه است ايطر
  ن در به آفتاب روديا ةيز سا يسك  در جانان به سلطنت مفروش ييگدا

  م نشود گر صد انتخاب رودكاض يب  شد ياه چون طيس يسواد نامه مو
  ش اندر سر شراب رودياله دارك  حباب را چو فتد باد نخوت اندر سر

  حجاب رود ين راه بيه در اك يسكخوشا   زيان برخيحافظ از م ييحجاب راه تو
  
  
  

  حافظ: المك -) چهار( أال يا أيها الساقي: فيتصن
  لهاكافتاده مش يه عشق آسان نمود اول ولك  أساً و ناولهاكأدر  يهاالساقيا اياال 
  نش چه خون افتاد در دلهاكيز تاب جعد مش  ديĤخر صبا زان طره بگشاك يانافه يببو

  ها د محمليه بربندكدارد  ياد ميجرس فر  ش چون هردميمرا در منزل جانان چه امن ع
  خبر نبود ز راه و رسم منزلهايب كه سالك  دير مغان گوين گرت پكن يسجاده رنگ يبه م

  باران ساحلهاكجا دانند حال ما سبك  ن هائليچن يم موج و گردابيو ب يكشب تار
  زو سازند محفلهاك يزماند آن را كينهان   د آخريشك يبه بدنام يامكارم ز خودكهمه 
  ا و اهملهايدع الدن يما تلق من تهو يمت  ب مشو حافظياز او غا يخواه يگر هم يحضور

  
  

  موالنا: المك -) شش(دل مجنون : فيتصن
  عاقبت يردكرانه يهر دو را و  عاقبت يردكدر دل و جان خانه 

  عاقبت يردكتا ن يا نگشتو  ين عالم زنياتش در اك يمدآ
  عاقبت يردكرانه ين ويقصد ا  ران شدهيو يز عشقت عالم يا
  عاقبت يردكمردانه  يمرد  دل مجنون و از مجنون بتر يا

  عاقبت يردكوانه يعقل را د  در حرم يش برديخويعشق را ب
  عاقبت يردكشمع را پروانه   گرشمع عالم بود عقل چاره

  عاقبت يردكن افسانه آاد ي  الردم دكيرا مشغول م من تو
  عاقبت يردكستن حنانه آ  ستون صبر را ...ا رسول اي

  عاقبت يردكدوسرم چون شانه   تو يسر سو يكن سوست يسرم ا يك
  عاقبت يردكدانه را دردانه   كر خايچاره بودم زيب يا دانه
  عاقبت يردكاشانه كرا  كخا  يرا باغ و بستان ساخت يا دانه
  عاقبت يردكمانه ياسه را پك  يپر از تو ته اسه سر از توك

  عاقبت يردكعاشق جانانه   ش را به علمكجان جانداران سر
  عاقبت يردكروشن و فرزانه   ه مر هر ذره راك يزيشمس تبر

  

  حافظ: المك -) هفت( اسرار مستي: آواز
  ر ز منقاركش تايمبادا خال  اسرار يايگو يطوط ياال ا

  ارياز خط  ينمود يه خوش نقشك  ديسرت سبز و دلت خوش باد جاو
  ن معما پرده برداريخدا را ز  فانيبا حر يسخن سربسته گفت

  داريبخت ب يم ايا آلودهه خوابك  يما زن از ساغر گالب يبه رو
  اريرقصند با هم مست و هش يه مك  ه زد در پرده مطربكن يچه ره بود ا

  فان را نه سر ماند نه دستاريحر  ندكاف يدر م يه ساقكون ياز آن اف
  اركن يست ايسر نيبه زور و زر م  يبخشند آب يندر را نمكس
  اريبس يو معن كبه لفظ اند  ا و حال اهل درد بشنويب

  نم نگه داريخداوندا دل و د  ستا ها ن و دليد يعدو ينيبت چ
  وارينقش دث جان مگو با يحد  يبه مستوران مگو اسرار مست

  علم شد حافظ اندر نظم اشعار  يمن دولت منصور شاهيبه 
  خداوندا ز آفاتش نگه دار  ردكبندگان  يبه جا يخداوند

  
  حافظ: المك -) هشت( مهرورزان: آواز

  ديه ماه من شو گفتا اگر برآكگفتم   ديگفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآ
  ديمتر آكار كن يان ايگفتا ز خوبرو  اموزيمهرورزان رسم وفا ب گفتم ز
  ديگر آيه شب رو است او از راه دكگفتا   الت راه نظر ببندميه بر خكگفتم 
  ديهم اوت رهبر آ يگفتا اگر بدان  ردكزلفت گمراه عالمم  يه بوكگفتم 

  ديدلبر آ يوكز ك يمينس كگفتا خن  زديز باد صبح خك ييگفتم خوشا هوا
  ديپرور آو بندهكن ك يگفتا تو بندگ  شتكه نوش لعلت ما را به آرزو كگفتم 

  ديس تا وقت آن درآكبا  يگفتا مگو  عزم صلح دارد كيمت يگفتم دل رح
  دين غصه هم سر آياكگفتا خموش حافظ   ه چون سر آمدك يديگفتم زمان عشرت د

  
  )بيتفاوت ترت(موالنا : المك - ) نه(جان و جهان : فيتصن

  ياغلطم، در دل ما بوده ين  ياجا بودهكدوش ! جهانو جان 
  ياه تو سلطان وفا بودهك يا  امدهيدوش ز هجر تو جفا د

  ياه را بودهكه تو دوش كآه   امه من دوش چه سان بودهكآه 
  ياه در آغوش قبا بودهكچون  ياش قبا بودمكبرم  كرش

  ياجا بودهكچاره يمن ب يب  م تو رايه بگوكارم زهره ند
  يا زتر از باد صبا بودهيت  زيبه وقت گر! روح كار سبي
  يا ه تو بند بال بودهكباش   ردكتو مرا رنج و بال بند  يب
  ياتو ز همه رنگ جدا بوده  است يسكس كرنگ تو ع ةنيآ

  يادر حرم لطف خدا بوده  رنگ رخ خوب تو آخر گواست
  ياو همرنگ بقا بوده كيپا  ه ز رنگ جهانك، يداررنگ تو 
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  ريسا •
  

  يسرود آزاد: فيتصن
  من با تو چه خواهم كرد، پرورد ن دل غميبا ا   ييكه تو بازآ يروز، يآزاد يشاد يا

  بارد ياز سر تا پامان خون م ،ن استيمان خوندلها، ن استيغمهامان سنگ
  ميما سر تا پا درد، نيما سر تا پا خون، يما سر تا پا زخم

  ميآماج بال كرد در راه تو، ن دل عاشق رايما ا
  كه قلم از كاغذ شك داشت يوقت ،ديترسيكه زبان از لب م يوقت

  آشفتيحافظه از وحشت در خواب سخن گفتن م يحت
  ميكنديم، اقوتيبر  يچون نقش، و را در دلما نام  ت  

  رفتيشب م يشب از پ، يكيكه در آن كوچه تار يوقت
  ختيريبسته فرو م ةبر پنجر ، و هول سكوتش را

  ميبر بام و در افكند ، در مرداب يچون سنگ ، ما بانگ تو را با فوران خون  
  بردينگشتان مجا با اكي را انگشتر، يمانيدر رخت سل، ويد بيكه فر يوقت

  ميبستيم هيدر قول و غزل قاف، ما رمز تو را چون اسم اعظم  
  ميگفتيم دياز خورش مرغياز س، از پرواز نهيآ از، از گل از صبح يم از  

  ميگفتيم دياز ام مانياز ا، از عشق يياز دانا، ياز خوب ياز روشن  
  شديآن بذر كه در خاك چمن م، كرديمرغ كه در ابر سفر م آن

  در خلوت دل با ما نجوا داشت، ديرقصيم نهيآن نور كه در آ
  آورديتو م داريد ةمژد يبا هر نفس  

  ميكرديما نام تو را زمزمه م ، ريزندان در زنج در   دانيمسجد در م در، در مدرسه در بازار
  !يآزاد  !يآزاد !يآزاد

  ظلمت وحشتزا يهاشب آن   هاها ، آن شب، آن شباهشب آن
  اديفر يهاآن شب، مانيا يهاآن شب   داديب يهابآن ش، كابوس يهاآن شب
  ميبام تو را خواند بر ،ميكوچه تو را جست در  يداريطاقت و ب يهاآن شب

  ييكه تو بازآ يگفتم روز يم
  برخواهم داشت، يروزيچون پرچم پ، من قلب جوانم را

  راشتخواهم اف، بر بام بلند تو، ن رايرق خونين بيو  
  ييكه تو بازآ يگفتم روز يم

  ختيتو خواهم ر يدر پا، يچون دسته گل سرخ ،ن خون شكوفان رايا
  ختيخواهم آو، ن حلقه بازو را بر گردن مغرورتيو  

  يبنگر آزاد، يآزاد يا
  از خون است ،ستا تو گسترده ين فرش كه در پايا

  ن حلقه گل خون استيا
  يآزاد يا

  لرزم يو من در دل م ييآ يم ،اام ييآ ياز ره خون م
  ست؟ا يدهچيتو پ يست كه در پاين چيا   ست كه در دست تو پنهان است؟ين چيا

  ؟ييآ ير ميا با زنجيآ يآزاد يا
  

  يريدون مشيفر: المك - زبان آتش: فيتصن
  خونبار ناهنجار نيا دارياز د زارميكه من ب، بگذار نيتفنگت را زم

  كن انيابزار بن يمنياهر نيا شيمن اما پ   زبان آتش و آهن يعنيتفنگ دست تو 
  !دشمن يبا دوست يا مهر تو، زيلبر يدل جز زبان دل، ندارم

  ستا يزيزبان قهر چنگ ، ستا يزيزبان خشم و خونر ، زبان آتش و آهن
  ديتو بگشا راه در قلب تيفروغ آدم  ديشا ؛بگو بشنو سخن نيبنش ايب

  برادروار نيمرا، بنش يخوانيگر كه م برادر
  بگذار نيتفنگت را زم

  ديش برون آكُانسان ويد نيا، تا از جسم تو  
  ؟يدانيچه م يانسان نيياز آ تو

  ؟يتو بستان ديچرا با، ستاگر جان را خدا داده
  ؟ينبه خاك و خون بغلطا، برادر را نيلحظه غفلت، ا كيكه با  ديچرا با  

  و حق با توست ؛ييجوو حق ييگوگرفتم در همه احوال حق
  !جست دينبا، زبان نافهم آتشبار نيبه زور ا - برادر جان  - حق را  يول  

  . . . !بگذار  نيتفنگت را زم  داريات بآلودهبار شد وجدان خوابنياگر ا

  )بيتفاوت ترت(حافظ : المك -ن مرغ خوشخوا: فيتصن
  گلستان غم مخور يلبه احزان شود روزك  نعان غم مخوركد به يوسف گمگشته بازآي
  د به سامان غم مخوريده بازآين سر شوريو  نكده حالت به شود دل بد ميدل غمد يا

  مرغ خوشخوان غم مخور يا يشكچتر گل در سر   گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن
  پنهان غم مخور يها يباشد اندر پرده باز  بياز سر غ يا د چون واقف نهيو نومهان مش

  بان ز طوفان غم مخوريشتكچون تو را نوح است   ندكبر ياد هستيل فنا بنيدل ار س يا
  الن غم مخوريند خار مغكها گر  سرزنش  زد قدم يعبه خواهكابان گر به شوق يدر ب

  سان نباشد حال دوران غم مخور يكما يدا  رفتبر مراد ما ن يدور گردون گر دو روز
  دياست و مقصد بس بع كگرچه منزل بس خطرنا

  ان غم مخوريست پايان را نكست ين يچ راهيه  
  حال گردان غم مخور يداند خدا يجمله م  بيحال ما در فرقت جانان و ابرام رق

  غم مخورتا بود وردت دعا و درس قرآن   تار يها نج فقر و خلوت شبكحافظا در 
  

  يسعد: المك -سخن عشق: فيتصن
  دهد از حال نهانم يرنگ رخساره خبر م  د به زبانميه برآكآن  يسخن عشق تو ب

  انميست چه حاجت به با انيه عكم يبازگو  حالم يشانيه بنالم ز پركم يگاه گو
  ست و فراغ از دو جهانما دار تو شغليه به دك  نبرد گوشه خاطر يو عقب ييچم از دنيه

  ش برانميز در خو ينير ببيبه در غ  ن گدا راكيمن مس يه روكست ا گر چنان
  مندت برهانمكه خود را ز كشه ينه در اند  ه روان بر تو فشانمكآنم  ةشيمن در اند
  نماز عشق تو فرهاد زما يوانگيه به دك  نكز به من ين ينظر ين زمانيريگر تو ش

  ن چاره ندانميه جز اك يدل نهادم به صبور  نه مرا طاقت غربت نه تو را خاطر قربت
  ار به جانمكه به جانان نرسم تا نرسد ك  ق تو گرفتميه طركمن همان روز بگفتم 

  انمكدر بچ يه بسكن كباز به من  ينگه  اد لب لعلتيانست به كده چيدرم از د
  ان نرسانميان رسدم عمر و به پايه به پاك  دميردم و دكه نگه كدم يمه بريسخن از ن

  
  }يافشار{موالنا : المك -ام يص: آواز

  راز شد يهالقمه يتا خورنده  باز شد يدهان ين دهان بستيا
  ن شتابك يخوان آسمان يسو  لب فرو بند از طعام و از شراب

  ينك ياجالل ير ز گوهرهاپ  ينك ين انبان ز نان خاليگر تو ا
  نكانباز  كبعد از آنش با مل  نكطان باز ير شيطفل جان از ش

  اميدر ص ين چند روزكامتحان   ن از طعاميريچرب و ش يچند خورد
  ريدار شو دولت بگيب يشب يك  رياس يچند شبها خواب را گشت

  
  اد پدريبه : آلبوم -ربنا 

أنت الوهاب كرحمة إن كتنا و هب لنا من لدنينا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هدرب  
  نير الراحميربنا آمنّا فاغفرلنا و ارحمنا و أنت خ

  ئ  لنا من أمرنا رشدايرحمة و ه كربنا أتنا من لدن
  نيافركالقوم ال ينا صبرا و ثبت أقدامنا و انصرنا عليربنا أفرغ عل

  
  يريدون مشيفر: المك -موج : فيتصن

  زند موجيپس م ،ردش دستيگيساحل نم، زند موجينفس م
  زند موجياد رس ميبه فر يفغان  

  ستهكدست فغانم ش، اد رس بستهيه راهم به فرك ،بمكيشيب ةماند ةمن آن راند
  زند موجينارم عبث مكزمان در ، يند جاكيم يم تهير پاين زيزم  

  زند بالينه در من غزل م
  زند موجيه در دل هوس من  

  ديچندان نپا ،ن شعله خرديه اك، نكن رها كرها 
  دين تنگنا ره گشايزك، ديبرق سوزنده با يكي

  زند موجيران خار و خس مكران تا ك  
  فتكد و بشيد و بالييرو كان خيا در، كاش ةن دانينغمه ا نيگر ا

  زند موجيگل در قفس م يبوچه خوش، دينيپس از مرگ بلبل بب  
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  ؟؟؟: المك -زان يعشق گر: فيتصن

  تآواره شد مرغ غزل خوان ،مانتيو عهد و پكعشق من  يا
  نمكچه  ،همرازم شد ينه دل ،دمسازم شد يسكنه   

  ه لرزانميم همه شب سايشاهد غمها
  زانميعشق گر يتو ابه  ها دارمخاطره  

  ايتو ب ين دوركبس  ،ها رابشمارم من ستاره ،مه شبهايد به نيبا كيتا 
  نكآبم  ،آتشم؛ نكا خوابم يتو ب ،هايخوابيرنج و ب ،هايتابيعشق و ب  

  م رايبشنو نغمه قلب تنها ،م رايبشنو قصه تلخ شبها
  يسالم ما برسان به سالمت يرويتو م   دوست ندانم يوكمن صبا ره رفتن به 

  رديدر آسمانها پر گ، من در ظلمت شب يصدا
  رديسرود شوق از سر گ، ن دل منيه با تو اكا يب  

  رفته دگر ينور و شاد، لبه منكبه خدا از 
  با چشم تر، هر شب من منتظرم  

  
  گانهيبهادر : المك - ار وفادار ي: فيتصن

  جدا ز تو همسفر عشق شرربار توام  ار وفادار تواميه دور از تو شوم، كر اگ
  ما به جا يدفتر خاطرات ما، مانده برا  ه ناچارمكصد سفر دارم، خدا داند اگر ق
  ما ييان رسد قصة تنهايبه پا  ما ييباكيدهد صبر و شيثمر م

  ما ييايبا شود عالم رؤيچه ز  ما يچه رخشان شود اختر خوشبخت
  ما ةاشانكه به يسا يا ه گستردهك   ييغروب جدا يا يريچه دلگ ،ينيه غم آفرچ

  ش خدايه نالد ز غمت پكچه دلها   ه سوزد ز شرار گنه توكچه جانها 
  ده روانيغم از د كن اشكبه دامان ن  داد زمانيهمچو من خسته ز ب يتوئ

  ن خانه به دست دگرانيافتد ا ينم  تو ةدل من بود تا به ابد خان
  ما به جا يدفتر خاطرات ما، مانده برا  ه ناچارم كاگر قصد سفر دارم، خدا داند 

  
  ؟؟؟: المك - يجوان: فيتصن

  يردكم چه يدارم به دل صد آرزو با جوان  يردكم چه يغم بگو با جوان يا
  م شبهايند يا يردكان صد بال تو ين رها مرا در مينچنيا

  ايام جدا ز دننشسته ،سته شدكچون دلم شبال من چو خسته شد،   
  رده با منكه غم چه كن يبب ،شمكين چه ميا ببيه من در آتشم، بكنون ك

  ه آخر فتادم از پاكبانم روز و شب يسر در گر   ام را يجوان يو گرفت يدر دام هجرانم نهاد
  دلم خجلم يه ز روكجا بروم؟ كبه 

  جا؟كبه  يرفت ،امير جاودانيام، منيزندگانام ، بهار يجوان
  آخر به خدا ،مين چه شد جوانيبب ،اميمهربان يسزا م،يناتوان يبال

  
  

  يعماد خراسان: المك - يريعشق پ: فيتصن
  رهيگيذره دره عشقت تو دلم جا مذره  رهيگيار مو و تو دره باال مكره گه ي

  رهيگيار دره باال مكنم يبيم مكمكحاال   يمثل بق) ن هميا( ميروز اول به خودم گفتم ا
  دوزم چشمامه تا صبح به چختيچن شبه واز م

  رهيگيمات ممنه و را م يخوديسمت ب يكا به ي  
  رهيگيسبزه و صحرا م يتو زمستون بهنه  مرغ دلم يا ش ازيمث چل سال پ ازچن شبه و
  رهيگيجا ميب ةدلم مثل بچه بهن يه  اديزنم خواب به سراغم نميل متا سحر ج

  رهيگيا مير خداكعوضش نق مزنه ذ  نمگه! يوفتكه يه مرگت چك يچ موگومش هر
  رهيگينجا ميتاب صفحه پك يم اكمكدره   هيار موكه مگن ك يريه گكو معر يريپ

  رهيگيتشه دوال مه سوار شتر و پوشك  هينه مثل اوكعاشق شده پنهون م كيهر 
  رهيگ يال ميخواب دامن ل يگه مجنون تويد  !عماد يخ رون مشتيردن دامنار تا بكوتا ك
  

  ژن سمندريب: المك -مگه نه : فيتصن
  مگه نه؟ ،ميجوابيال بؤه سيم، يالؤه سي  مگه نه؟ ،ميتابكهنه ك يكة من و تو قص

  مگه نه؟ ،ميتابكان يپا يآخرش نقطه   شهيما تموم م ةپرغصة قص يه روزي
  مگه نه؟ ،ميه رو آب مثل حبابكبر ما  يوا  ادينه و جلو مكشيپشت هم موج بال م

  مگه نه؟ ،ميه قابيم و به زندون يسكدو تا ع  ميه با هم جفت غمكم، ما يگه ما با هميم كي
  مگه نه؟، ميابر ةه و ما تشنكآسمون خش  خدا ابر محبت چرا بارون نداره يا
  مگه نه؟ ،ميرو به سرابة ما دو تا پنجر  ده بود گفت به دلميه چشمم دكا رو يار دنك
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  وصل مينس  . أ

  
 ين بهبهانيميس: المك -) يك( ي گريههوا: فيتصن

  پاره بر موج رها رها رها منچو تخته  س به من دلكس دل نبسته كام به نبسته
  از او جدا جدا من يكه نزدكبه من هرآن  يكنه نزديه او برد چو دل به سكز من هرآن

  اد آشنا منيبه  يينم گلوكه تر ك  يينه باده در سبو يينه چشم دل به سو
  ه با منيگر يدوست هوا يدلم گرفته ا  يها نهفتم در آسمان ابرستاره

  
  يسعد: المك -) دو( نسيم سحر: آواز

  قرار من استيه راحت دل رنجور بك  ار من استيزلف  يم سحر بويمگر نس
  نار من استكه در كنم يبه خواب نب گرش  به خواب درنرود چشم بخت من همه عمر

  ار من استكقه با دوستان نه يبه جان مضا  ه قصد جان داردكنم ينه بياگر معا
  ان و اقتدار من استكدر خور ام يكول  زيه نه در خورد اوست جان عزكقت آن يحق

  ستا ار منيدوست مقدم بر اخت يرضا  نيكن معاملت ليست اا ار منينه اخت
  ه غمگسار من استكم يهنوز بندة او  او بر دل يست از جفااگر هزار غم ا

  ار من است بار من استيه نه كه هركبرو   گنجدير درنميدرون خلوت ما غ
  ستا زار مناد دوست گلستان و اللهيه ك  رود دل من يزار و گلستان نمبه الله

  دوار من استين امكيه مسكدلت نسوخت   بسوخت در طلبت يستمگرا دل سعد
  ار من استيند چون مراد كن يتفاوت  من يمرادين است بيگر مراد تو ا و
  

 )بيتفاوت ترت(موالنا : المك -) سه( خانه سودا: فيتصن

  در طلبت رفت به هرجا دلم  شد ز غمت خانة سودا دلم
  ا دلميند موج چو درموج ز  عشق يايدر طلب گوهر در

  دلم وا دلم يدلم، وا يوا  يبر دل من رحمت ينكگر ن
  نگرد جانب باال دلميم  در طلب ظهر رخ ماهرو

  ن سقف مصفا دلميرفت بر ا  فرش غمش گشتم و آخر ز بخت
  ش و تماشا دلميآن ع يدر پ  درديروز شد و چادر شب م

  با دلم يسكدوش چه گفته است   ه امروز دلم را چه شدكآه 
  آه چه ره است از دل تو تا دلم  ها استتهكاز دل تو در دل من ن

  ا دلميثر يچند رود سو  نيز از هوس شمس ديتبر يا
  

  موالنا: المك - ) چهار( عشق از كجا: فيتصن
  جاكجا عشق از كعاشقان، من از  يعاشقان، ا يا
  جاكجا عشق از كدالن، من از يب يدالن، ايب يا
  ار غمتكران به بازار غمت، جان داده در يدار غمت، حيگشتم خر
  د احوال منيمطربان، بر دف زن يمطربان، ا يا

  جاكجا، عشق از كدلم، من از يدلم، من بيمن ب
  انناگه يعشق آمده است از آسمان، تا خوان بسوزد بدگمان، عشق است بال

  
 يريمع يره: المك -) پنج( حاصل عمر: فيتصن

  امدهيشكبرون  ين چمن پايم از ايهمچو نس  امدهيد دل رميه جفا ز خار و گل دكبس 
  امدهيجان من عشق به جان خر يگشت بال  سوز شدشمع طرب ز بخت ما آتش خانه

  امدهيمن ز جهان بر يادهيتا تو ز من بر  صحبت آشنا بود يل دور زندگحاص
  امدهيو رفت راحت از خاطر آرم يرفت  بود به جا قرار دل ينار من بدكتا به 

  امدهيدن از دل داغكاد يگل تازه  يا  من برون كند الله ز خاكچون به بهار سر 
  امدهيمن به خدا رس يداد من رستا تو به   شته مرا فراق توك يتا تو مراد من ده

  
 يريدون مشيفر: المك -) شش( دفتر دل: فيتصن

  يستر نشاندكسرانجامم به خا  يشاندكبه دنبالت  يمرا عمر
  ين دفتر نخوانديهم از ا يه سطرك  دفتر دل را و افسوس يربود

  يهم فشاند كيپس از مرگم سرش  دل بر منت سوختگرفتم عاقبت 
  يه ماندكد يه بعد از به امك  يآخر نگفت يگذشت از من ول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يريدون مشيفر: المك -) هفت( سكوت: فيتصن

  يگذارين ميسر راحت به بال  يبه زار يناليدال شبها نم
  يندار يدرديخبر از درد ب  نكناله سر  يدردتو صاحب

  است يه مرگت زندگانكدل  ير ايبم  است يه رنجت شادمانكدل  يبنال ا
  زدير كبسوزد، عشق ورزد، اش  زديه از او درد خكخواهم  يدل

  ييزد نوايانگيبر ن يز درد  سازته چنگ نغمهكمباد آن دم 
  ييآشنا ينسوزد در هوا  و پودته عود تار كمباد آن دم 

  
 يريمع يره: المك -) هشت(م وصل ينس: فيتصن

  ردكبهار تازه به برگ خزان چه خواهد   ردكم وصل به افسردگان چه خواهد ينس
  ردكان چه خواهد فراق و وصل تو نامهرب  شيخو يه سوختم از داغ مهربانكبه من 

  ردكجام چه خواهد شراب با من افسرده  اه سوخته رايض ابر چه حاصل گيز ف
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  باكيناش  . ب
  

 موالنا: مالك -) يك( چه دانستم: فيتصن

 حونيند جكسازد دو چشمم رايدلم را دوزخ ند مجنونكسان نين سودا مرا زيه اكچه دانستم
  ان قلزم پرخونيام براندازد ميشتكچو   ديمرا ناگاه بربا يالبيه سكچه دانستم 

  گوناگون يزد ز گردشهايه هر تخته فرو رك  افدكه تخته تخته بشك يشتكبر آن  يزند موج
  آب چون هامونيان شود بيپايب يايچونان در  ا رايهم برآرد سر خورد آن آب در ينهنگ
  شد در قعر ناگاهان به دست قهر چون قارونك  ز آن هامون نهنگ بحرفرسا رايافد نكش

 چونيه چون غرق است در بكچه دانم من دگر چون شد،  ايلها آمد نه هامون ماند و نه درين تبديچو ا
  ونياف يفكا يدر آن در يبنده خوردم از دهانك  دانم ين من نميكار است ليبس يها چه دانم

  
 يسعد: المك -) دو( ناشكيبا: آواز

  وانه ما راين دل دك ييبه وصل خود دوا  ارايو صبرم در غمت  يز حد بگذشت مشتاق
  دا رايند درمان غم مجنون شك يليمگر ل  ام نشناسدب عيعالج درد مشتاقان طب

  با رايز ينمود اول به ما آن رو يستينبا  نانكينان نخواهد بود و مسيغمگ يگرت پروا
  با راكين ناشينون اكردن ك ياد چارهيببا  ثبات از عقل و صبر از دل يو بربود يچو بنمود

  ا رايبسوزد هفت در يز دلم آهد ايبرآ  يه گر روزكدارت يدلبر به د يچنان مشتاقم ا
  ا راين و دنينباشد د يشما قدريوگرنه ب  يا و از عقبيمراد ما وصال توست از دن

  احوال فردا را يسكداند يه در عالم نمك  م در خلوتيزمان امروز خوش باشيكا تا يب
  مار استسقا چه داند ذوق حلوا رايب يول  يد به رغم دشمنان سعديگو ين هميريسخن ش

  
 حافظ: المك -) سه( مي عشق: فيتصن

  ن روز غالم استيسلطان جهانم به چن  ام استكف و معشوق به كبر  يگل در بر و م
  اندام حرام استسرو گل يتو ا يرو يب  نيكدر مذهب ما باده حالل است ول

  دام استكن شهر يست در ايه چو ما نكس كوآن  و نظرباز ميخواره و سرگشته و رنديم
  ه مرا ننگ ز نام استك يوز نام چه پرس  ه مرا نام ز ننگ استك يياز ننگ چه گو

  نج خرابات مقام استكهمواره مرا   م استيرانه مقيتا گنج غمت در دل و
  ام استيد صياسمن و عيام گل و ياك  يو معشوق زمان يم ين بيحافظ منش

  
  )چهار(قطعه هامون : ساز

  
 يريدون مشيفر: المك -) پنج( زهر شيرين: آواز

  نت ندانميخوشتر از ا يه نامك  عشق ين خوانم ايريتو را من زهر ش
  نت نخوانميرير از زهر شيبه غ  يريتازه گ ينگو گر هر لحظه ر

  از توست يه شور هستك ينيريتو ش  يسوزنهيزهر گرم س يتو زهر
  ستواز ت يمست، تو غم از تو، نشاط از  ه جان راك يديشراب جام خورش

  يورة غم آزمودكدرون   يمرا از من ربود يبه آسان
  يگشود ييباينگاهم را به ز  ام سوختيدلت آخر به سرگردان

  ستا جادوو رنگ است و افسون است يه نك  ريدل از عشق برگ گفتند يبس
  ستا ارودنوش ه او زهر است اماك  ميديم و ديما دل به او بست يول

  گدازديم يتنم را در جدائ  ن زهر تب آلوديا هكچه غم دارم 
  نوازدين دلم را ميريش يغم  مرگ ةه در هنگامكاز آن شادم 

  است يمرا مهر تو در دل جاودان  ردينگ يمرداگر مرگم به نا
  است يه مرگم زندگانكتو را دارم   ديسرآ يامكو گر عمرم به نا

  
  )هشت(رنگ رقص چوب : ساز

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يسعد: المك -) شش( داغ دوستي: آواز

  ست در جهان تا ز تو مهر بگسلمكيمثل تو   س مگذشت بر دلمك يتا تو به خاطر من
  د از گلميبود هرچه برو يدوست يدارو  يمن چو به آخرت روم رفته به داغ دوست

  مفاصلم زم و همچنان بود مهر تو درير  رم و همچنان رود نام تو بر زبان منيم
  چه حاصلم ياگر به خوان ره نده يبا همه سع  حاصل عمر صرف شد در طلب وصال تو

  ند معاونت دور زمان مقبلمكگر ن  دل يباد به دست آرزو در طلب هوا
  با همه نقص فاضلم ينك يور تو قبول م  يمتيو ق يهنريم بين يق بندگيال

  ه غالم قاتلمكطالبت زان ند مكس نك  به باطلم يشكمثل تو را به خون من ور ب
  گر بود استخوان برد باد صبا به ساحلم  ان آب گرفت و غرق شديه در مكمن  يشتك

  خ گرفته در دلميب ينرود صنوبر يم  يسرو برفت و بوستان از نظرم به جملگ
  رود از تو هنوز غافلمياد مين همه يا  جا رسد در طلب وصال توكرت من كف

  ه عاقلمك يشتن ظن نبريتا تو دگر به خو  ندك يل ما غارت عقير عشق سعدكلش
  

 موالنا: المك -) هفت(پنهان چو دل : فيتصن

  نمكيهر جا روم، قصد مقامت م ياعبهكتو   نمكي، از دل سالمت مچو دلبا من و پنهان  يا
  نمكياد نامت ميشود، چون يشب خانه روشن م  يبر ما ناظر، از دور يحاضر يه هستكهرجا 

  نمكيبوتر پر زنان آهنگ بامت مكگه چون   زنميگه همچو باز آشنا بر دست تو پر م
  نمكينه دامت ميپس من چرا در س يور حاضر  يزنيب بر دل ميهردم چرا آس يبيگر غا
  نمكيامت ميده من چون مه پين دزدزان روز  است ياز دلم اندر دل تو روزن يكبه تن ل يدور
  نمكيجان هر مهجور تو جان را غالمت م يا  نور تو يآفتاب از دور تو بر ما فرست يا

  نمكيالمت مكمن گوش خود را دفتر لطف   دهميم ين جا صقاليدل را ز تو ا ةنيمن آ
  نمكيعامت من وصف يو يها چه باشد تو من نيا  در گوش تو در هوش تو و اندر دل پرجوش تو

  نمكيم شود از خود تمامت مكهرچند از تو   گفت آن دلبر تو رايدل نه اندر ماجرا م يا
  نمكيدامت مكن دم ين جمله صور، ايز اكبنگر   گرران شو و نظارهيچاره در من چاره گر، ح يا

  نمكيلحظه خامت م يك يشويلحظه پخته م يك  ژ چو حرف مختلفكگه راست مانند الف گه 
  نمكيز رامت ميزان چ ينكيه رامش مك يزيچ  در دست من يا چون مهره يرويها ره م گر سال

  نمكيجان را غالف معرفت بهر حسامت م  ه منكبا جانان  يگوين حسن ميالدشه حسام يا
  
  
  

  
  



  ۴۷صفحة     ۰.۹۰نگارش 
 

  دوست شوق  . ت
  

  انيمحمدجواد ضراب: المك -) يك(دلشده : فيتصن
  مگردان ياز من دلشده رو، پناهانيپناه ب يا

  فشانيبر دل سوخته آتش م
  فروغ شام تارم يا
  نارمكچرا از  يزيگريم

  بهار يا ايدر خزانم ب

  يستكو ش يمان بستيعهد و پ
  يگسست و ينارم رفتكاز 

  نگارا يارا اياز چه 
  رد چشم مستتكمجنونم 

  شان را دادم به دستتين دل پريا

  يستكو دلم بش يرفت
  يب من بنشستيبا رق

  در تو دلستانم اثر ندارد دگر فغانم
  دگانميماتم ز د كاز غمت روان شد سرش

  يشانكين مرابه آتش مينچنيه اكام ردهكچه آه 
  يمه جانيمن نمانده است جز ن يبرا

  قرارميآه چه ب
  د جان ز حال زارميام يخبر ندار

  رادال يارا اياز چه 
  

  يسعد: المك -) شش+ پنج + دو (شوق دوست : آواز
 }آواز مغلوب و فرود+ چهارمضراب مخالف + سه گاه {

  ش دگر باره من نخواهم خواستيمراد خو  ستما يدوست نامراد ياگر مراد تو ا
  ه مراستك ير نباشد ارادتيپذ خلل  ه تو را بود اگر مبدل شدك يتيعنا
  ن رضاستيند چون نظر به عكن يتفاوت  ميش دوستان قديب و هنر پيان عيم

  دوست رواست يه هرچه دوست پسندد به جاك  آزردن يدل نخواه ينكمرا به هرچه 
  برجاست يان عاشق و معشوق دوستيم  انيان بدگويافتد م يهزار دشمن

  گدا اگر همه عالم بدو دهند گداست  ستا يجمال در نظر و شوق همچنان باق
  نند مالمت نه بر من تنهاستكاگر   ستيشه از مالمت نيمرا به عشق تو اند

  ش هزار جامه قباستيه از محبت روك  غالم قامت آن لعبت قباپوشم
  د رحمت فرداستيه امكاز آن خوش است   شيدل دروبال و زحمت امروز بر 

  
 حافظ: المك -) سه(ش كبخت سر: فيتصن

  ...لـام است الحمدكارم به ك  شم مدام است از لعل دلخواهيع
  ش گه لعل دلخواهكگه جام زر   شكش تنگش به بركبخت سر يا

  خان گمراهيران جاهل شيپ  ردندكافسانه  يبه رند ما را
  و صد آه يو صد نم جان يچشم  م شرح فراقتيجانا چه گو

  درس شبانه ورد سحرگاه  اد حافظيشوق لبت برد از 
  از قامتت سرو از عارضت ماه  است دهيه دكن غم يناد ايمب افرك

  ...لـم كم الحيگردن نهاد  آن ماه يوكغ بارد بر يگر ت
  

 }مخالف{ان يمحمدجواد ضراب: المك - ) هفت(مست نگاه : فيتصن

  برده قرار از دل عاشق زارم، برق چشمان تو، لب خندان تو
  ارمين كنم جفا دگر ميش از اينوا بيبا من ب  

  ييروشنا در شب تار من يا، همچو سرو چمان، گل ارغوان يا
  ييربايدل م، به تن يروح و جان، ن و ختنيبت چ  

  ه از دلآاز من و  يوا، بر دل ياآتش زده
  نم با دلكدل شده مجنون چه ، حاصليتو شده ب يب يزندگ  

  اه تويزان چشم س، نگاه تو مستم ز
  راه تو ةصنما سرگشت، همه دم افتاده به چاه تو   

  زمان ياديام ششده، از عشقت آرام جان
  جهان يام رسوا گشته، وصل تو يمن ز سودا  

  از من صبر و قرار يبرد، اريرفت از دستم اخت
  نگار يا يديمه و خورش، در شب و روز تار من  

  
 }مخالف يمثنو{ يريمع يره: المك -) هشت(دل  يايدر: آواز

  دل ينه دارم جايدر س يآتش  دل ينالم از سودا يم ين همچو
  دل يدايسوختم از داغ ناپ  دا ساختميه با هر داغ پكمن 

  دل يايه طوفانزا بود دركبس   ستينفس آرام ن يكهمچو موجم 
  دل يزد وايغم اگر از دل گر  من يزد وايدل اگر از من گر

  دل يرسواه شد كور شد هر نام  ميا بلند آوازه ييما ز رسوا
  دل يتايكگنج عاشق گوهر   م و زر استيمن خرمن سؤگنج م

  دل يها يدواريخندم از ام  يره يدينوم كان اشيدر م
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 انيمحمدجواد ضراب: المك - ) نه(بت عاشقان : فيتصن

  شمع هر انجمن، گل هر چمن يا، سمن ين اينازن
  دلبر نامهربان، ن زبانيريمه ش، بت عاشقان يا  

  ن آتش بر دل زارم نزنيش از ايب  نكن عاشق زارت فيبر ا ينظر
  مردم از انتظار، قرار يام ب شده، ارياز غم هجر 

  بال و پر ياز من ب، خبر يتو چه دار، م سحرينس يا  
  نم همچو خاركه جلوه يما يمن ب  ارذصنم گلع يش چشمانت ايپ
  تو يسويگ ةرم در آن حلقيمن اس  تو يتو وان خم ابرو يشته مرا روك

  ردمكنه سپر ير غمت سيبهر صد ت  ردمكاه تو نظر يتا به مژگان س
  يت نهم گر مژه بر هم زنيسر به پا  ينا تو چون روح و روان منينازن

  جان جانانم يا، فشانميبهر تو جان ب
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  اليخ نقش  . ث
  

  )پنج( كتار و تنب يهمنواز: ساز    )يك(مقدمه نوا : ساز
  

  )دو غزل متفاوت(موالنا : المك - ) سه(ن كتوبه ش: فيتصن
  يديشكمرا در حلقه مستان   يديرس يباره شه ساق دگر    يدين زندان طراران رهيوز  يديقفس جانا پرنين تنگياز ا
  يديها را بردرپرده يبه جام  ها راتوبه يستكباره ش دگر    يديآنچ د يدينه بدييدر آ  يردكنه گل دور يآ يز رو

  يديبر مغز مستان بردو يچو م  زيانگال فتنهيخ يدگربار ا    يدين آنچ شنيبر آن باال بب  ر و بااليز يديشنيخبرها م
  يديلوفر چريو نن يه از نسرك  د استيآهو از نافت پد يا ايب    يديشكقماش روح بر گردون   يسپرد چو آب و گل به آب و گل

  يديه در صحرا دمكدم يكبدان   همه صحرا گل است و ارغوان است    يديرس يروحان يبه گردشها  يبجست يجسمان يهاز گردش
  يديماه من خم يه از سوداك  نكم كآسمان ناموس  ين اكم    يديدو يعقالن يبابا يسو  استيه دنكم مادر كز اش يبجست

  يديه از شرم جمالش ناپدك  ميمن بگو يگر ن جان و يبگو ا    يديه بهر ما چشك يهر تلخ به  نتر از جانيريش يبخور هر دم م
  يديلك يو ب يا او بسته يه بك  ن دم به گوشتيبهشت ا يم ايبگو    يديچو ما را بر همه عالم گز  و بستان يخواهين هرچه مكن يگز
  يديف بركوسفم را ي يديچو د  شفق تو يا ياتونان مصرچو خ    يديرا پزين جهان زآبه خوان   چو حلوا يگ جهان رفتين دياز ا

  يديپز يم يكيه دكردم كن يقي  به دستت يتيبركدم دوش يبد    يديعالم پر ةضيبرون ب  شد ز مرغت يضه خالياگرچه ب
  يديشن يم يزيوار چيپس د  ه او بودكدل در آن مطبخ  يتو هم ا    يديه هر دم در مزكهمان سو پر   ن سپس تويز ين عالم نگنجيدر ا

  يديتو ع يد هر روزيبه رغم ع  يد به ساليه دو بار آك يدينه ع    يديلكاجل بنمود قفلت را   ه قفل تو گشادندكن رو كخمش 
  يديبرتن يريالنظ يه حسنك  يرينظ يخداوندا به قدرت ب    

  يديگز كيرا گزافه  ينيچن  را يا مبهكاش يده ين نوريچن   يسعد: شاعر -) دو(ال ينقش خ: آواز
  يديخل يم يبود كنه خار خش  يدار هكن لطف از يه اكگل  يبگو ا    تا چه شود به عاقبت در طلب تو جان من  ال منيشود نقش تو از خيه جدا نمكوه 

  يدينم هم بديمن چه ب يبگفت  يبود كچشم جنس خا يتو هم ا    تو گوشمال مندهد عشق يه به هجر مكبس   ست هر زمانا ر و زار من زارتريناله ز
  يديدت دواننده دويدوان  يبرجا مانده بود يپا يتو هم ا    خلق شد قامت چون هالل من يدست نما  چو آفتاب تو ينور ستارگان ستد رو

  يدين دعوت رسيخر بد يعجب ا  يو علمش را عدو يسيدم ع    رسد نوبت اتصال منيرسد و نميم  يسكبه هر  يتو هر نفس يپرتو نور رو
  يديه گزك ينه علم ينه تو مان  گتين علم ماند مرد ريچو مال ا    هم به مراد دل رسد خاطر بد سگال من  ندكن يخاطر تو به خون من رغبت اگر چن

  يديقد كين بخت جوان تا يبب  را گفتم جوان شور يجهان پ    ند در تو زبان قال منكيه اثر نمكچون   نكده زبان حال من بر تو گشاد رحم يد
  يديحد ناام يد بين اميدر ا  نبود يكه نكن يد بيا اميب    تو جور تو احتمال من يفقر من و غنا  ه بگذردكبازنگر  يو ننگر يبر گذر

  يديه تو برك يزان شهنبرم   وندم از گفتن ببرميبدو پ    جمال من ةنيند آكيره ميĤه تو تك  ايام گفت منال سعدد نالهيچرخ شن
  

 موالنا: المك -) چهار(دل  يدوا: فيتصن

  شيه باشد سقاكچو تشنه تو باشد   شيز تو سوزد چه باشد دواك يدل
  شيد لب قندخايان تو جوكد  مار گردد به بازار گردديچو ب
  شين دل چون آهن مران از لقاكم  روز روشن ييباغ و گلشن تو ييتو

  شيبرون سرا يعجب چند دار  يبه اندوه و خوار يبه درد و به زار
  شيه همايچه سود و چه راحت ز سا  يه برديمها از سر او چو تو سا

  شيز جان و ز جا يرد مالليبگ  ند جمال و جاللتيدم نب يكچو 
  شيد ثنايبگو يزبانيچمن ب  جهان از بهارش چو فردوس گردد

  شيه بخشد رخ جانفزاكش يفزا  شيف بحر خوكه بخشد كجواهر 
  شيز نور تو باشد بقا و فنا  توست روش از تو دارد ةيجهان سا
  شيا دررباين طاس غربت بياز ا  تو فتاده ز دستت ةمنم مهر

  شيد لب دلگشايه تا راز گوك  رم ادب را ببندم دو لب رايبگ
  

 موالنا: المك -) شش(سواران : فيتصن

  ست شوم تا بر جانان برسميست شوم نين  ز دوم تا به سواران برسميز دوم تيت
  ابان برسميخانه بسوزم بروم تا به ب  امآتش شده ةام پارام خوش شدهخوش شده

  نان تا به گلستان برسمكشوم سجدهآب   شوم تا ز تو سرسبز شوم كشوم خا كخا
  ان برسميبه پا كلرز شوم چونيمن و بيا  ذره صفت لرزانم كفتادم ز فل كچون

  ن دو خطر چون بر سلطان برسميباز رهم ز  تلف يبود جا كشرف خا يچرخ بود جا
  مان برسميه به اكام تا فر آمدهكدر دل   فنا فر است وكو هوا گوهر  كن خايعالم ا

  زان برسميه به مكزر تا  ةكشد رخ من س  موزون جهان عاشق موزون طلبدآن شه 
  و مرحوم شوم تا بر رحمان برسم كيخا  نرود يه به پستكرحمت حق آب بود جز 

  ه به درمان برسمكدرد شوم تا  يمن همگ  حب و دوا يمرض يندهد ب يبيچ طبيه
  

 يسعد: المك -) هفت(گناه عشق : آواز

  هست ييرفت و گر خطا ياگر گنه يبگو  هست ييه مرا با تو ماجراكا يا بيب
  هست ييخلق را جزا ةه مظلمكن كم  ؟يحساب دل ببرين بيه چنكروا بود 

  هست ييما گدا يوكه در كنند كنظر   ينباشد ار وقت يبيتوانگران را ع
  هست ييĤشناكدند يه دوستان نشنك  ن روزيگانه رفت چنديام دشمن و بكبه 
  هست يين دوايرون از ايه بكنگفت  يسك  ديه بر درد من نبخشاكنماند  يسك

  هست ييه منم همچنان صفاكن طرف ياز ا  يهزار نوبت اگر خاطرم بشوران
  هست ييايمكيه كهنوز جهل مصور   ا دماغ بسوختيبه دود آتش ماخول

  هست ييام رسد همچنان رجاكو گر به   ديم و جان به حلق رسيديام دل نرسكبه 
  هست ييدوست جا يوكه در جهان بجز از ك  ستين يه در اعتقاد سعدكبه جان دوست 
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  ها ستاره با  . ج
  

 )هيسا. الف. ه(رهوشنگ ابتهاج يام: المك -) يك(غمگسار : فيتصن

  يار انتظاري، نه ز يارينه به انتظار   ينه غمگسار يدل نه غم يا يب مانديچه غر
  يد باريشكنتوان  ين گرانيه دگر بدك  زديزد و بريم، بگريوه گوكغم اگر به 

  يفتد دگرم به شب گذاريه تا نكش كتو ب  ستا تهشكه چرا شبت نكده خنجر يشكسحرم 
  يه نداشت برگ و بارك يريمنم آن درخت پ  ه دوباره سر برآرمكست پشتم كنه چنان ش

  
 )هيسا. الف. ه(رهوشنگ ابتهاج يام: المك -) دو(بانه يغر: فيتصن

  ديبانه بگرديغر، بمين خانه غريدر ا  دين خانه بگرديدر ا د،يبگرد ديبگرد
  ديالنه بگرد يپست، ياو ن ةجهان الن  ه جفت دل من بودك، مرغ چمن بود يكي
  ديهمه خانه بگرد، ن جايهم ست،ن جايهم  است بوشچه خوو  ردبه من خودوست، م نفس ينس

  ديچو پروانه بگرد ،آن گل خوشبو يپ  اوخوابگه  جاكاست،  ن و چه خوشبويريچه ش
  

 ين بهبهانيميس: المك -) سه(اد غم يفر: فيتصن

  نكداد ين بكداد يب ،شدر ماتم اتدهيد يو  نكاد ين فركاد ي، فرشنه امشب از غميس يا
  نكن آزاد كآزاد  در خون غرقه را،د ين صيا  شكرون بيدل را از او ب، نه رايپنجه بردر س يا
  نكن آباد كرم، آباد كام را از رانهيو  ن آذرخشكفيبر دل ب، خاطرمنيغمگ عشق، يا

  نكن، دلشاد كدلشاد ، ن عاشق دلخسته رايا  آاز در در يچرا، آخر شب يام خواهآزرده
  

 يخوانسار يليسه: المك -) چهار(سنگدل : فيتصن

  ينك يمهر و وفا نم ن اگر،كجور و جفا ب  ينك يجور و جفا نم ،سنگدال چرا دگر
  ينك يخسته دوا نم ،درد دگر بده اگر  ينه يمرهم اگر نم ،دله زخم دگر بزن ب
  ينك يوعده وفا نم ،يبر ياد ميعهد ز   يده يه مكوعده به هر ينك يعهد هرآنچه م

  ينك يه خطا نمكنآز، ن بتاكب ينكهرچه   ميخون نشانه ه بكتا  ،جانه ب ير غمم زديت
  

 يريدون مشيفر: المك -) پنج( يستكيتو : فيتصن

  برد خوابم يالت نميشب از هجوم خ  تابم يتو ب ينگونه بيه من اك يستكيتو 
  گردابم يق سرگشته رويبسان قا  ه من از موج هر تبسم توك يستكيتو 

  ن آهيريمن آن نگاه شدل رد با كچه   جا سر راه تو آمدم ناگاهكمن از 
  چراغ چشم تو سبز است و راه من بسته است  من خسته است يو پا يديتو دوردست ام

  ش نگاهيمدام پ يش نگاهيمدام پ  وتاهكو دست من  يبلند يتو آرزو
  سخن با تو يكن بگذارند يمرا هم  ستن با توياست ز يمحال يه آرزوچ
  

 ين منزويحس: المك -) شش(ها با ستاره: فيتصن

  ها نم با ستارهك يه ميگر  ها نارهكرسد از  يه مكشب 
  ها ارهاورم دست چيبر ن  ن جانيز آست ياگر شب يوا

  ها حرف من بخوان از اشاره  ام زبان همچو خامشان بسته
  ها سواره يم ايا ادهيما پ  ميا ما ز اسب و اصل افتاده

  ها خرمنم مسوز از شراره  ب غم آتشم مزنيله يا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ين منزويحس: المك -) هفت(اصل حيدشت ب: فيتصن

  يباطل دلم وا ةم درينس  يحاصل دلم وا يم دشت بيعق
  يدلم وا دل، دلم وا دل، دلم وا  خراب خسته از پا نشسته

  زند چنگيبان غمت را ميگر  دلم تنگ و دلم تنگ و دلم تنگ
  ش بر سر سنگيوبم چون سبوكب  وانه مردميه چون دكو ك يصبور

  وارون يايدون دن ياين دنياز ا  ون و دلم خوندلم خون و دلم خ
  خونيغم عالم شب يبه اردو  من عشقكم از مين تا زنك كمك
  

 يريدون مشيفر: المك - ) هشت(افسونگر : فيتصن

  ينيآفر لب و عشق نيريه شكتو   ينيه باال بلند و نازنكتو 
  يدار ر شور و شر چهيدل غ در آن  يدار افسونگر چه يها ر آن لبد
  ستيراندنت چ ين نامهربانيبد  ستيخواندنت چ ين بامهربانيچن

  ندارد ييباكيدل عاشق ش  ندارد ييدل من تاب تنها
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  آرزو ديخورش  . ح
  
  

  )يك(اق يقطعه اشت: ساز
  
  

 يريدون مشيفر: المك -) دو(د آرزو يخورش: آواز

  دردمند را ياق دليآهنگ اشت  يه بشنوكمن تا   نهيبگذار سر به س
  مند راكسر در  ةدين رميآزار ا  ار عشقكبه  ين نپسنديش از ايب هكد 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

  امنته جاودانه بنالم به دكخواهم   امكنمت به يه اگر بكدلتنگم آنچنان 
  ست با منتيچ وفا نيه هكن ينازن يا  نار منك يه جاودانه بمانكد يشا

  تو يهوا ره پرم بك يبوتركمن چون   يو روشنآرام  يتو آسمان آب
  تو يزم به پايش بريشرم خو كبا اش  نمكن يچ تو را دانه يها شب ستاره يك

  چشمه شراب يبگذار تا بنوشمت ا  نوشخند صبح يبگذار تا ببوسمت ا
  تر بتاب گرم يمن يد آرزويخورش  شتر بخنديام ب تو يها مار خندهيب

  
  )بيتفاوت ترت( يشابوريعطار ن: المك -) سه(ن زلف يچ: فيتصن

  اوگردان  ةحلق يك يكهمچو من شو گرد   افشان او كبر زلف مش يصبا گر بگذر يا
  آر ما را زان او يوز سر زلفش نشان  مكار و بر سر ما نه به حيمنت صد جان ب

  گردان در خم چوگان او يگاه خود را گو  ين رباكيمش ةگاه از چوگان زلفش حلق
  د زلف عنبرسان اوياين يشانيتا پر  نكست آنچه گفتم جهد يخطا گفتم ادب ن ين

  وان اويح ةاد من از چشمين بر كوش ن  يجانفزا يرد جامك يگر مرا دل زنده خواه
  لب و دندان او ييجانفزا ينيچون بب  ن به دندان پشت دستكن بر كچه  يگر تو جان دار

  گو به جان تو فرو شد روز اول جان او  د سالميگو يان جانت مياز م يگو فالن
  اودرمان  ينك يدرد او از حد بشد گر م  جان او در جان تو گم گشت و دل از دست رفت

  افشان او كشرق تا غرب جهان از زلف مش  ينكن كيچ تا مشين زلفش پيدر چ يخوش خوش
  وان اويپردرد در د ةن قصين اكعرضه   آنجا اجازت خواه اول بعد از آن يچون رس

  ن دوزد تو را مژگان اويبر زم يورنه حال  دار و گوش ير از پشت پايچشم آنجا بر مگ
  به من فرمان او يو گفت برسانكتا چنان   سيبر دل نو يكبه  يكر و يادگيد يهرچه گو
  خندان او ةصبح را مژده رسان از پست  ش همچو شمعيد از عشق رويفر يا ييچند گر

 

 يريدون مشيفر: المك -) چهار( كعشق پا :آواز

  ام يدار زنده ت شبياكبا او بگو ح  را يخدا نيريشب به پاس صحبت د يا
  ام ياريند بشتابد به كد وفا يشا  اقيشم از درد اشتك 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  ل من گواه باشآسمان به سوز د يا
  ختمير كمانند شمع سوختم و اش  شب دور از آن نگاه ه شب همهكخبر  يدار
 

 )بيتفاوت ترت(حافظ : المك - ) پنج( اسرار عشق :فيتصن

  يرد در درد خودپرستيخبر بم يتا ب  يو مست د اسرار عشقييمگو يبا مدع
  يپرست يارت گر بت نمكافران چه كبا   دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم

  ين درازدستيچند ياهيند سك كيتا   ست ما راكسلطان من خدا را زلفت ش
  يارگاه هستكناخوانده نقش مقصود از   ديآار جهان سرك يعاشق شو ارنه روز

  يد رموز مستيتا نرگس تو با ما گو  ت مستور چون توان بوددر گوشه سالم
  ينشست يبا ما نم يزمان يشكز سرك  ه برخاستكها  ن فتنهيده بودم ايآن روز د

  يه جستك يش پنداشتكشاكن يچون برق از ا  عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يعراق: المك -) شش(دلشده  :آواز

  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 
  يه خواهانش تو باشكدارد  يسك  يامرانكو  يو خرم يخوش

  يد دل و جانش تو باشيه امك  يدواريچه خوش باشد دل ام
  يه مهمانش تو باشكدر آن خانه   دوست يو عشرت باشد، ا يهمه شاد

  يه گلزار و گلستانش تو باشك  را يسك )دينا(د يگل و گلزار خوش آ
  ينگهدار و نگهبانش تو باش  ه او راكس آنرا كد ز يآ كچه با

  يمانش تو باشيفر و هم اكه هم ك  را يدليمان بيفر و اكپرس از م
  يدا و پنهانش تو باشيهمه پ  وستيه پكمشو پنهان از آن عاشق 

  يچاره، تا جانش تو باشيدل ب  ديجان بگو كآن به تر يبرا
  يه درمانش تو باشكآن يبه بو  ميطالب درد است دا يعراق

  
 ييسراكاوش يس: المك -) هفت( وطن :فيتصن

  ه منكن 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  سالچه غمگنانه 
  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 يارساز با وكشور  شرار و ،است يسپاه عشق در پ

  ن جهانيا ياف آن ز چارسوكن سرود شب شكقلب باز  يها چهيدر
  ام ده را به خون خود سرودهين سرود ناشنيرسد من ا ينون به گوش مك

  ه منكتو سبز جاودان بمان ! وطن! وطن
  تو يه از فراز باغ باصفاكمهاجرم  يا پرنده

  ام به دوردست مه گرفته پر گشوده
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    بهار يالشعراكمل: المك -) هشت( -مرغ سحر : فيتصن

  سپر شد يعهد و وفا پ    قت به سر شديعمر حق  نوبهار است، گل به بار است  نكداغ مرا تازه تر     نكمرغ سحر ناله سر 
  اثر شد يهر دو دروغ و ب    ناله عاشق، ناز معشوق  بار استابر چشم ژاله    نكر و زبر ين و زكبرش    ن قفس رايز آه شرر بار، ا

  و مهر و محبت فسانه شد يراست  ن قفس چون دلم تنگ و تار استيا    نج قفس درآكبلبل پر بسته ز 
  انه شدياز م يقول و شرافت همگ    نيآه آتش ين در قفس اكشعله ف  نوع بشر سرا ينغمه آزاد  

  ن بهانه شديد ،وطن يدزد ياز پ      نيعت گل عمر مرا مچيدست طب    توده را كن خايا ةعرص يفسوز ن  
  نكده تر يد    نيتازه گل از ا يجانب عاشق نگه ا    نكپر شرر   

  تاب يزارع از غم گشته ب    ، جور اربابكظلم مال  نكشتر يب    انم داده بر باديآش    اديظلم ظالم، جور ص
  جام ما پر ز خون جگر شد    ناب يا پر ميساغر اغن  نكمختصر ، دل، شرح هجرانيمرغ ب    نكما را سحر  يكشام تار  عتيطب ي، اكفل يخدا، ا يا

  نكناله سر ! دل تنگ يا    
  نكدستان حذر ياز قو      
  نكاز مساوات صرفنظر         
    نيگلچهره بده آب آتش يساق    
 نه من پرشرر شديز غم تو، سكنيبلبل حز ياناله برآر از قفس     
  
  يولك كژيق  . خ
  

 د متبسميحم: المك -) يك(عاشقانه : فيتصن

  زيام عز دهيد سخت زلف تو تاببر بن  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
  

 يسعد: المك -) دو(عشق  يبو: آواز

  د خندانيدهن از ام ،نيدل از انتظار خون  ازمندانيعشق از نفس ن يست بوا چه خوش
  دل عارفان ببردند و قرار هوشمندان  ردند و هزار خم معطركمباح  ينظر

  ناپسندان يه من از تو برنگردم به جفاك  مدهم به دست دشمن يپسند ياگرم نم
  تو زندانيب ،اتيست و حا تو بنديب ،ه خالصك  زميجا گركمند عشقت بروم كاگر از 
  ن سخن از دهان چندانيامت است چنديه قك  و بشنو يبگو يسخن ،نيا و بنشيب ينفس

  
 ينكدك يعيشف: المك - ) سه( يولك كژيق: فيتصن

  ارانياد ينغمه در نغمه به هر نغمه به    فيرنگ در رنگ و به هر رنگ هزارانش ط
  عصر ين تنگيا در است كوك يولك كژيق

  اندوه و فغان باران ةراست در پرد  
  ياز پا يمست رفته از دست و درافتاده ز   ند بر چپ و راستكف يه نگاهك يزند بيم

  عصر ين تنگياست در ا كوك يولك كژيق
  يادر همهمه، يولك كژيق   وستهيپ يول ،رعد را عربده بگسسته

  عصر ين تنگيا است در كوك يولك كژيق
  ندكطوق تو ة زخم يهم مگر همره  يولكن و راه مگردان كگر ميد ةپرد

  ن تنگ غروبيبار در اكه سبياز گر يدل
  

 )بيفاوت ترتت(حافظ : المك -) پنج(مند زلف ك: آواز

  تياكن حيبشنو تو ا يدان عشقتهكگر ن  تياكست با شا يركار دلنوازم شيزان 
  تيعنايس را مخدوم بكا رب مباد ي  ردمكه ك يمزد بود و منت هر خدمتيب

  تيجنايجرم و بيب ينيده بيسرها بر  نجاĤكچ يدل مپ يمندش اكدر زلف چون 
  تينها ين راه بيابان وين بيهار از ازن  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 يچشمت به غمزه ما را خون خورد و م

  تين واليشناسان رفتند از ايول ييگو  سكدهد  ينم يرندان تشنه لب را آب
  تية عنايساعتم بگنجان در سايك  جوشد اندرونم يم آفتاب خوبان يا
  تيش است در بدايش صد هزار منزل بك  جا توان بستكت صورت ين راه را نهايا

  تيرعا يز مدعكب خوشتر يجور از حب  از درت نتابم يآبم رو يهرچند برد
  تيدر چارده روا يقرآن ز بر بخوان  اد ار خود به سان حافظيعشقت رسد به فر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )چهار(قطعه مستانه : ساز
  
  
  

 موالنا: المك -) شش(عشق  يزاه: فيتصن

  ايباست خدايست و چه زا چه خوبست و ا 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  همراه ةباد يماه زه يماه زه يزه
  ايه آنجاست خداكبار  يار زهك يزه  خته عالميه انگكشور  يشور زه يزه

  ايه برخاست خداكگرد  يگرد زه يزه  هنشاه سوارانخت شيخت 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  ميير همه بسته چرايست نه زنجا ينه دام

  ايست ز باالست خداا بيست غرا بيغر  ها دل ةن تابيست در اا يست چه نقشا يچه نقش
  ايست چپ و راست خداه اار گرفتيه اغك  ديه تا فاش نگردكد يد خموشيخموش
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  آوازها ييالفبا فهرست

  انيشجر محمدرضا استاد
  

  27  ...........  نه + هشت  ................  مهر سرود )37(  ..........................................................  )عشق به زنده( گرفت در جان عالم تو يسودا آتش .1
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 38  ...........  چهار + دو  .......................  گوقصه ساز  

 5  .............  ++دو  .................................  دستان )5(  ................................................................  )نظر رياس( شدم بدر خود از من و يدرآمد در از .4
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 1  .............  ++هشت  ..............................  داديب )1(  .................................................  )نكيمس عاشق( دشيبا گل صحبت يروز پنج گر باغبان .17
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  15  ...........  چهار + سه  ................  دل انتظار )20(  .....................................................  )ناالن بلبل( داشت منقار در خوشرنگ يگل برگ يبلبل .24
 33  ...........  ده  .........................................  كقاصد  .................................................................................................  ينينب تر چشم تو تا رميبم .25

 13  ...........  الف سه + دو  .....  يمثنو ونيهما )16(  ..................................................................  )اليخ يسودا( ييبازآ درم ز خرامان هك ايآ بود .26

 3  .............  هفت  .............................  عشق سر )3(  ..........................................................................................  دوست از درمونم و مو درد بود .27
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