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 از سري« 1320تا 1300تصنيف از »متن اشعار 

 86مؤسسه فرهنگي هنري آواي مهرباني، پاييز «  17مجموعه موسيقي ايراني »

 

 (  1306)سال ضبط عنايت اهلل شيبانی : تصنيف سه گاه  -1

 بار  2گر ماه من بيا فکند ) يکدم نقاب رويش ( 

 عالم به هم برمي زند  از پيچ و تاب مويش       از انقالب مويش  وز آفتاب رويش 

 مويش رويش  خويش   مي کشد تمام دنيا       مي کشد تمام جانها     مي برد تمام دلها 

 بار  2ن نگار نو بهارم    آن نگار با صفايم          )آن بت طبيب يکتا  ( آ

 باز در عالم زعشق آن ناز     شاهد رعنا    دلبر طناز    طبيب دردم      زهجر مردم 

 بار  2) بيا و بنما عيادت از ما ( 

 اهنگ يحيی زرپنجه ، شعر بهار  جمال صفوی: ماهور؛  ز فروردين   -2

 (1307نصوری ، استوار ، ساالری  )سال اجرا م

 گل نوشد زيب دشت و دمن   زفروردين شد شکفته چمن 

   کجايي اي نازنين گل من 

 زبيداد گل نعره زد بلبل   بهار آمد با گل و سنبل 

 دل او را از جفا مشکن   دل بلبل نازک است اي گل 

 دريغا کز پي خزان دارد   بهار از گل سايبان دارد 

 بتي تازه با شراب کهن  آنکس کاو ياري جوان دارد خوش 

 چو جام مي لب به لب در خون   دلم گشت از چرخ بوقلمون 

 غم عشقت شد برغمم افزون 

 شد ازستمت  زدست غمت                  غرق خون دل من 

 مجنون دل من   محزون دل من            پر زخون دل من 

 ه من از زلفت بتا شکسته ترم ک  نگارا رحمي نما به چشم ترم 

 زدرد فراق تو جان نبرم   اگر بردم جان از غم دوران 
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 بت چگلم       آبروي چمن  عزيز دلم 

 بهار مرا        خزان منما      نازنين گل من 

 (  1307سيد جواد بديع زاده : همايون؛ جلوه گل )  -3

 تار عبدالحسين شهنازی، نورا...همايون ، ويلن جهانگير وفادار، ضرب اصغر آکمپانيان 

 ناله چنگ ، بانگ بلبل    جلوه گل ، بوي سنبل 

 شبنم صبح بر چهره گل   کرده صحن چمن پر زغلغل 

 وز دل خويشتن نغمه سرکن  مطرب آهنگ را تازه تر کن 

 کمتر برون آرناله تار   زخم دل تار به زخمه ميازار 

 بگو به ساقي اي نسيم سحري  شد سپري عهد خزان 

 بيا به عاشقان بپيما قدحي  خون دل دخت رزان 

 وز ره چشم رفت بيرون    از غم عشق شد دلم خون 

 با يک جلوه بردي دل زبرم    اي عشق آخر کردي بيخبرم 

 ريش  آتشي اما در دل عاشق مرهم زآتشت اي عشق اين دل زارم گشته پريش 

 تو آخر اي عشق چه اي رهزن دل  بالي جانها   از آتش پر شررت سوخته شد چه خانمانها 

 از چکاوک بود عشق الله     باعث آه و بيداد و ناله 

 جان من از مي فروزد   باده به جامم ريزد   ساقي اگر برخيزد 

 شعله عشقش بسوزد  حالت عاشق بيند  مطرب اگر بنشيند 

 ناله روحبخش همايون    ه  بيداد بيرون پر کشد از پرد

  1307اصغر خان تجلی؛ دشتی ) چه شود گر فکنی (  – 4

 تو مهي بر آسماني و منم خار رهي   چه شود گر فکني بر من مسکين نگهي 

 نور ماه از آسمان تابد بر اطراف جهان  روي خويش از عاشقان جانا مکن هرگز نهان 

 نشانه تير تو کيست  آن منم    به دست تو تير جفاست  اي صنم

 دمي بر اين بسته دام  کن نظر   نخواهم از دام تو رست  بي خطر 

 بار  2دست از تو هرگز من   بر ندارم (    ) اي گلعذارم   بردي قرارم 
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 روی دوم 

 بسته اندر دام  صياد دگر من نشوم       با همه جور تو من بر ره ديگر نروم 

 کي مرا بيمي بود از جور و از کيد رقيب ود من شسته ام دست اي حبيب چون کنون از جان خ

 بگو کزين در به که روي آورم     گذشت در راه تو موج از سرم 

 به راه عشق آنچه  نکوست آن دهم    خوش آنکه اندر ره دوست جان دهم 

 يکباره افکند  بر جانم آتش     آن روي مهوش    وان خوي دلکش  

 شعر: سعدی (1308بديع زاده:  ضربی گرايلی )سال  -5

 ارکستر نوريانی: تار صالحی، ويلن نوريانی

 بجز رويت نمي خواهم که روي هيچکس بينم  زدستم بر نمي خيزد که يکدم بي تو بنشينم 

 که چون فرهاد بايد شست دست از جان شيرينم  من اول روز دانستم که با شيرين در افتادم 

 که بي شمشير خود کشتي به ساعدهاي سيمينم   اگر شمشير بر گيري سبد پيشت بياندازم 

 که جز وي کس نمي بينم که مي سوزد ببالينم   ولي چون شمع مي بايد که بر جانم ببخشايد 

 ( 1312؛ افشاری ) رنگهای طبيعت ( ) سال  تاج اصفهانی -6

 اجرا : ارکستر محجوبی : مرتضی محجوبی ، درگاهی ، حسين يا حقی ، رضا روانبخش ( 

 شعر : شيدای چالشتری    آهنگ : برازنده

 در گلستان   از طبيعت    بين چه سان گشته عيان اسرار پنهان  

 پر شد از سبزه و گل دامان بستان  

 ل به گلستان    دور غم شد به پايان     شورش مرغان شد ز گردون به کيوان شد عيان گ

 دل من و دل تو کرده خرم   رخ تو و رخ گل هر دو به هم 

 با عشق تو يکسره مي سوزم                با هجر تو يکدله مي سازم 

 مهر و وفا آغاز کن      جان من اخر کن رحمي  پرده زرويت باز کن 

 ستان اي گل خندان       جامه گلگون پوش خيز به ب

 منظره گل بنگر و دل کن شاد و خرم   رو به چمن کن ديده بينش باز از هم 

 سوزم و سازم با هجران     چند به ذلت در دوران 

 آتش عشقت سوخت       همه سرو سامانم        دل و ره و ايمانم 
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 خالي از شور مستي سر تو تا کي   دل تو تا کي در ره جهل و پستي 

 بار  2آوار: ) روز بهار است خيز تا به تماشا رويم ( 

 تکيه بر ايام نيست تا دگر آيد بهار 

 مرغ چمن از نغمه دلکش واله و شيدا کن فصل بهار است آب چو آتش خيز به مينا کن 

 ( 1316بديع زاده : بيات اصفهان؛  داد دل ) ارکستر آلمانی  -8

 باز مي رسد نوبت خرمي        ساقيا مي ايي بيار 

 باز روي شاخ گل  از درون جان نغمه  مي کند هزار 

 جو شد اگر که مي      در دل خم زتب     بر لب جو ديگر  غنچه سرخ گل  رويدي چرا

 مي زند  زشور جام مي  مست نعره

 چيست نغمه و نواي دلکش هزار 

 گشته چمن پر از بوي گل و شور بلبالن مست 

 دوره جواني و نوبت عاشقي و هنگام شادي و موسم بهار است 

 نده زان لبان شيرين باده رنگ نعره مي زند بلبل از شعف           غنچه مي کند به روي بلبل چو خ

 دلبر بي مهر و وفا                   از چه کني جور و جفا 

 از چه کني جور و جفا              دلبر بي مهر و وفا 

 اين دو روز زندگي غنيمت شمار و کم ستمگري کن به عاشقان 

 به نيساقي بيا بيا   تر کن لبم زمي         مطرب بيا بيا يک دم  بدم 

 تا به ناي و ني بر آرم از روز غم دمار

 روزي ببين بي ما طرف گلشن را 

 آهنگ: برازنده شعر: سالک اصفهانی تاج اصفهانی: ابوعطا)شکايت معشوق( -9

 پيانو: مرتضی محجوبی  ويلن: ابوالحسن صبا

 که من اين غنچه زخوناب جگر پروردم   باغبان رحم به من کن گل بي خار مچين 

 گل چو عاشقان زغم به تن جامه بردريد  بل از فراق روي گل نعره برکشيد بل

 الله چون دميد   پاي هر گلي زبلبلي   درچمن فتاده غلغلي 

 دست باغبان شکسته بادا که از ستم گل مرا نو رسيده چيد 
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 به گوش گل بلبل خوش زد اين نوا 

 چو دست گلجينش کرد از او جدا 

 بريده شده پيوندم  دل از تو من برکندم     به ديگري افکندم 

 چو غنچه تاخنديدم  زدست غم ناليدم  جفاي گلچين ديدم 

 بر آنکس به مداوا که نداند دردم   شرح حال من ديوانه خدا را مبريد 

 چو مهلتي از فلک بود ما را    پيمانه از کف مده قدح يارا 

 وقلمون   صدها چون من و تو   کرده خوار و زبون کاين دوران سپهر    چرخ ب

 در هر گردش آن  گير از پيمانه   رو در ميخانه      پندي فرزانه 

 گلبانگي افکن     برخيز از سرجان   دل بر دريا زن  بنشين در پاي بن 

 که همدمي داري   گر غمي داري    به خلوتي جانفزا    به دل زدست نگار

 بار 2مي داري  سالک خوش باش عال

 (1314آهنگ : مهرتاش  شعر : غالمرضا روحانی )

  فرهاد معتمد  –صبا  –شوفر : بديع زاده 

 به قريه اي کند سفر  خواست حسين باهاي و هوي 

 جمع شدند دور او عمه و خاله و پدر

 تا به دراتول مبيل بدرقه رفت کل صفر

 جلو دويد عقب دويد سينه خود کرد سپر

 فرش اگر هست درين سفر خطرگفت به شو

 و من بميرم نکني سفر و من بميرم نزني به در  من بميرم نري بي خبر

 اي که صداي بوق تو صداي گوساله بود

 ناله بود درد بود در اين سفر اه بود

 چاله بود دزد بود دره بود کوه بود 

 خيال درگذرتو را به جان لوطيا از اين   اگر که اين اتول مبيل آلت قتاله بود

 و من بميرم نکني سفر و من بميرم نزني به در من بميرم نري بي خبر

 صدقه بال گردونتم  مشتي شوفر قربونتم
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 هين با شتل مبيل نکن اتول مبيل راهين مکن

 هي باال و پايين مکن سرازيري سرت باالست

 رو به مسافرين مکن وقتي نشستي پشت رول

 خوري نظرز چشم بد   تند مران که بين ره

 ومن بميرم نکني سفر و من بميرم نزني به در  من بميرم نري بي خبر

 برو به کل قلي بگو  اتول مبيل يه ور شده

 به مشهدي ولي بگو  اگر نبود کل قلي

 به چرخ اولي بگو  شکسته چرخ دومي

 بلند يا علي بگو  علي بدادت برسه

 تو را به جان مش صفر  تو را به جان کل تقي

 ومن بميرم نکني سفر و من بميرم نزني به در  م نري بي خبرمن بمير


