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دسته بندی:
موسیقی ][1

][2
در این مطلب شما با گنجینه ای از تمام آنچه که استاد غلامحسین بنان خواندند آشنا خواهید شد مطالب
با همت کاربران سایت علمی نخبگان جوان تهیه و گردآوری گردیده است .
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا
ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ای از ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎن ﺧﻮاﻧﺪ..

][3

-ﮐﺎروان

خواننده  :استاد غلامحسین بنان
آهنگساز  :استاد مرتضی محجوبی
شعر :رهی معیّری
همه شب نالم چون نی که غمی دارم
دل و جان بردی اما نشدی یارم
با ما بودی بی ما رفتی
چون بوی گل به کجا رفتی
تنها ماندم تنها رفتی
چون کاروان رود فغانم از زمین بر آسمان رود
دور از یارم خون می بارم
فتادم از پا به ناتوانی
اسیر عشقم چنان که دانی
رهائی از غم نمی توانم
تو چاره ای کن که میتوانی
گر ز دل برآرم آهی
آتش از دلم خیزد
چون ستاره از مژگانم
اشک آتشین ریزد

چون کاروان رود فغانم از زمین بر آسمان رود
دور از یارم خون می بارم
نه حریفی تا با او غم دل گویم
نه امیدی در خاطر که تو را جوبم
ای شادی جان سرو روان
کز بر ما رفتی
از محفل ما چون دل ما
سوی کجا رفتی؟
تنها ماندم  ،تنها رفتی
چو ن بوی گل به کجا رفتی؟
به کجائی غمگسار من
فغان زار من بشنو بازآ
از صبا حکایتی ز ] [4روزگار من بشنو
بازآ بازآ سوی رهی
چون روشنی از دیده ما رفتی
با قافله باد صبا رفتی
تنها ماندم  ،تنها ماندم...
دانلود ][5

 آﻣﺪی ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺖ وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﭼﺮاﺧﻮاﻧﻨﺪه  :اﺳﺘﺎد ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺑﻨﺎن
آﻫﻨﮕﺴﺎز  :اﺳﺘﺎد روح اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻟﻘﯽ
ﺷﺎﻋﺮ :ﺷﻬﺮﯾﺎر

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا
بیوفا حالا که من افتادهام از پا چرا
نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی
سنگدل این زودتر میخواستی حالا چرا
نازنینا ما به ناز تو جوانی دادهایم
دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا
وه که با این عمرهای کوته بیاعتبار
این همه غافل شدن از چون منی شیدا چرا
آسمان چون جمع مشتاقان پریشان میکند
در شگفتم من نمیپاشد ز هم دنیا چرا
در خزان هجر گل ،ای بلبل طبع حزین
خامشی شرط وفاداری بود غوغا چرا
شهریارا بیحبیب خود نمیکردی سفر
این سفر راه قیامت میروی تنها چرا
دانلود ][6

-ای اﯾﺮان

ﺧﻮاﻧﻨﺪه  :اﺳﺘﺎد ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺑﻨﺎن
آﻫﻨﮕﺴﺎز  :اﺳﺘﺎد روح اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻟﻘﯽ
ﺷﺎﻋﺮ :ﺣﺴﯿﻦ ﮔﻞ ﮔﻼب

ای ایران ای مرز پر گهر
ای خاكت سرچشمه هنر
دور از تو اندیشه بدان
پاینده مانی و جاودان
ای … دشمن ارتو سنگ خاره ای من آهنم
جان من فدای خاك پاك میهنم
مهر تو چون شد پیشه ام
دور از تو نیست اندیشه ام
در راه تو  ،كی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاك ایران ما
سنگ كوهت دُر و گوهر است
خاك دشتت بهتر از زر است
مهرت از دل كی برون كنم
برگو بی مهر تو چون كنم
تا … گردش جهان و دور آسمان بپاست
نور ایزدی همیشه رهنمای ماست
مهر تو چون شد پیشه ام
دور از تو نیست  ،اندیشه ام
در راه تو  ،كی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاك ایران ما
ایران ای خرم بهشت من
روشن از تو سرنوشت من
گر آتش بارد به پیكرم
جز مهرت بر دل نپرورم
از … آب و خاك و مهر تو سرشته شد دلم
مهرت ار برون رود چه می شود دلم
مهر تو چون  ،شد پیشه ام
دور از تو نیست  ،اندیشه ام
در راه تو  ،كی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاك ایران ما
دانلود ][7

 -ﻧﻮای ﻧﯽ

خواننده  :استاد غلامحسین بنان
آهنگساز:مرتضی محجوبی
شاعر :رهی معیری
چنانم بانگ نی آتش بر جان زد
که گویی کس آتش بر نیستان زد

مرا در دل عمری سوز غم پنهان بود
نوای نی امشب  ،بر آن دامان زد
نی محزون داغ مرا تازه تر از لاله کند
زجدایی ها چو شکایت کند و ناله کند
که به جانش آتش هجر یاران زد
به کجایی ای گل من
که همچو نی بنالد زغمت دل من
جز ناله ی دل نبود در عشقت حاصل من
گذری به سرم  ،نظری بر چشم ترم
کز غم تو قلب رهی خون شد و از دیده برون شد
نوای نی گوید کز عشقت چون شد
دانلود ][8

 -وﻋﺪه وﺻﺎل

خواننده :غلامحسين بنان
دستگاه :شور
شاعر :نزاري قهستاني
آهنگساز :روح الله خالقي
-۱
نظر آن داده بودي كه شبي به خلوت آئي
بگذشت روزگاري و نيامدي كجائي
تو وصال وعده كردي و دلي كه بود ما را
به اميد در تو بستيم و دري نميگشائي
وگرت نديده بودم به صفت شنيده بودم
كه دل من از تو مي داد نشان آشنائي
-۲
به خرابه فقيران نفسي درآي روزي
بنشين حكايتي كن كه حيات مي فزائي
به خلاف دوستاني تو به كام دشمناني
كه به حسن بي نظيري كه به عهد بي وفائي
كم از آنكه آشنائي به سلام ما فرستي
وگرت مجال آن نيست كه خويشتن بيائي
دانلود ][9

-ﻻﻟﻪ ﺧﻮﻧﯿﻦ

خواننده  :استاد غلامحسین بنان
آهنگساز  :استاد روح الله خالقی
شاعر :رهی معیری
ای آتشین لاله ای آتشین لاله  ،چون روی یاری
بر آن دل خونین  ،داغ که داری داغ که داری
ساغر بود پر می ساغر بود پر می  ،در روزگارت
یا بی نوا چون من  ،در روزگاری در روزگاری

بخت اگر به کام تو بود
از چه خون به جام تو بود
به نوبهاران
خنده گر گناه تو بود
داغ دل  ،گواه تو بود
به عشق یاران
دل تو خونین
لب تو خندان
دلداده یا دلبری
ز روی لیلی
ز قلب مجنون
خندان و خونین تری
من هم از شراب محبت ،
چون تو باده نوشم
جان و دل در آتش ،
ولیکن لاله سان خموشم
دارم دلی خونین دارم دلی خونین  ،بی لاله رویی
افتاده چون اشکم  ،در خاک کویی در خاک کویی
جویی ز خون رانم جویی ز خون رانم  ،از دیده  ،بی او
چون لاله ای بینم  ،بر طرف جویی بر طرف جویی
خیزد از جگر ناله ی من
دور از آتشین لاله ی من
به نوبهاران
دور از آن مه غنچه دهن
روز و شب بود دیده ی من
ستاره باران
فتادم از پا به ناتوانی
چون سایه در کوی او
صبا پیامی به مهربانی
از من ببر سوی او
کاتشین عذار تو ای گل
برده صبر و هوشم
جان و دل در آتش
ولیکن لاله سان خموشم
دانلود ][10

 -ﺧﻮﺷﻪ ﭼﯿﻦ

خواننده  :استاد غلامحسین بنان
آهنگساز  :استاد روح الله خالقی
شاعر :کريم فکور
من که فرزند اين سرزمينم
در پي توشه اي خوشه چينم
شادم از پيشه ي خوشه چيني
رمز شادي بخوان از جبينم
قلب ما ،بود مملو از شادي بي پايان
سعي ما ،بود بهر آبادي اين سامان
خوشه چين ،کجا اشک محنت به دامن ريزد

خوشه چين ،کجا دست حسرت زند بر دامان
ا ][4ي ﺧﻮﺷﺎ ،ﭘﺲ از ﻟﺤﻈﻪ اي ﭼﻨﺪ ،آرﻣﻴﺪن ،ﻫﻤﺮه دﻟﺒﺮان ﺧﻮﺷﻪ ﭼﻴﺪن
از ﺷﻌﻒ ،ﮔﻬﻲ ﻫﻤﭽﻮ ﺑﻠﺒﻞ ،ﻧﻐﻤﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ،ﮔﻪ از اﻳﻦ ﺳﻮ ﺑﻪ آﻧﺴﻮ ﭘﺮﻳﺪن
ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﻮد...
ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد ﺟﺸﻦ اﻧﮕﻮر ،اي اﻓﺴﻮﻧﮕﺮ ﻧﻐﻤﻪ ﭘﺮداز
در ﮐﺸﻮر ﺳﺒﺰه و ﮔﻞ ،ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺷﻌﻒ ﻧﻐﻤﻪ ﮐﻦ ﺳﺎز
ﻗﻠﺐ ﻣﺎ...

دانلود ][11

 -ﻣﺮا ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺷﻴﺪا ﺗﻮ ﮐﺮدی

آهنگساز :علي تجويدي
دستگاه :سه گاه
صداي :استاد غلامحسین بنان
شاعر :منير طاها
مرا عاشقی شیدا  ،فارغ از دنیا
تو کردی  ،تو کردی
مرا عاقبت رسوا  ،مست و بی پروا
تو کر دی  ،تو کردی
نداند کس جانا چه کردی
چه ها کردی با ما چه کردی ؟
دو چشمم را دریا  ،دُرافشان
گوهرزا تو کردی  ،تو کردی
روان از چشم ما گهرها
دریاها  ،تو کردی  ،تو کردی
نه یک دم از جورت فغان کردم
نه دستی سوی آسمان کردم
منم اکنون چون خاک راهی
غباری در شام سیاهی
اگر مهری رخشد تو آن مهری
اگر ماهی تابد  ،تو آن ماهی
اگر هستی پاید  ،تو هستی
اگربودی باید  ،تو بودی
بی لطف و صفا
باشد به خدا
بی تو هستی ها
از دیدارت  ،از رخسارت
ای جان بینم  ،سرمستی ها

شمیم روح افزایی ،
مُشکی  ،عودی
منیر بزم آرایی ،
چنگی  ،رودی
چنگی  ،رودی

داﻧﻠﻮد ][12
 -ﺟﺬﺑﻪ ی ﻣﺎه

آهنگساز  :ایرج محلوجی
شاعر  :رضا ثابتی
خواننده  :استاد غلامحسین بنان
تو همچو ماهی ماه درخشان
ﻣﻨﻢ ﭼﻮ درﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻃﻮﻓﺎن
اﺳﯿﺮ ﻣﻬﺘﺎﺑﻢ
ﭼﻮ ﻣﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﭼﻬﺮه زﯾﺒﺎ
ﺑﻪ ﺟﺬﺑﻪ آﯾﺪ ﭘﻬﻨﻪ درﯾﺎ
ﻣﻦ ﻫﻢ ز رﺧﺖ ﺑﯽ ﺗﺎﺑﻢ
ﮐﻮ آن ﺑﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻣﻦ ﺗﻮ رﺳﺪ زﻣﺎﻧﯽ دﺳﺘﻢ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺟﺎﻧﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﯽ ﺷﺒﯽ ﮐﻨﯽ ﺳﺮﻣﺴﺘﻢ
دور از روﯾﺖ ﻣﻨﻢ و ﻏﻢ دل ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ای ﻣﻪ ﺑﺎز آ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﺒﻮد ﻏﻤﯽ ﺗﻮ ﭼﻮن ﺑﺎز آﯾﯽ
ﺑﻪ دام ﻋﺸﻘﺖ اﻓﺘﺎدم ﻣﺒﺮ ﺗﻮ ای ﻣﻪ از ﯾﺎدم
ﺑﻪ آرزوﯾﺖ ﺑﻨﺸﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد روﯾﺖ دﻟﺸﺎدم
ﭼﻮ ﺑﻪ ﻣﻪ ﺗﺎﺑﺪ روﯾﺖ ﭼﻪ ﺟﺬﺑﻪ ﻫﺎ دارد
ﭼﻮ روی ﺑﯽ ﺗﺎﺑﻢ در ﺷﮑﻨﺞ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﻫﻤﻪ ﺷﺐ ﭼﺸﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮد ﺑﻪ راه ﻣﻦ
ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﺎ دﻟﺠﻮﯾﯽ ﮐﻨﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﻦ

داﻧﻠﻮد ][13

-ﺑﯿﺎ ای ﺳﺎﻗﯽ

خواننده :استاد غلامحسین بنان
آهنگساز  :نصر الله زرین پنجه
شاعر :نواب صفا
بیا ای ساقی
بیا ای ساقی
ز هجرت گله دارم
جدا از رویت
ز تار مویت
به پاس صله دارم
ز خاکستر من بوی محبت می آید

ز خندیدن گل نغمه ی حسرت می آید
ز شب تا به سحر شمع وجودم گر سوزد
نه پروانه ی به من بر سر غیرت می آید
تویی فتنه و من فتنه بر آن چشم سیاهت
بلایی تو و من غیر بلا از تو نخواهم
پناهم ندهد او ز چه در سایه زلفش
خدایا تو پناهی و الهی تو گواهم
دانلود ][14

 -دﯾﺸﺐ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدی

آهنگساز:مرتضی محجوبی
خواننده:استاد غلامحسین بنان
شاعر:اسماعیل نواب صفا
دیشب که تو در خانه ما آمده بودی
شه بودی و در بطن گدا آمده بودی
بنگر زکجا تا به کجا آمده بودی
همه عشقی همه جانی به خدا جان جهانی
همه حسنی همه نوری تو امید دل و جانی
چه شیرین ادایی سراپا وفایی...
دانلود ][15

 -دﯾﺪی ای ﻣﻪ

آهنگساز :حسین یاحقی
شاعر :رهی معیری
خواننده:استاد غلامحسین بنان
دیدی ای مه که ناگه رمیدی و رفتی
پیوند الفت بریدی و رفتی
هرچه خواری به یاری کشیدم و دیدم
دامن ز دستم کشیدی و رفتی
بس ناله ها کردم به امیدی که رحم آری
به فریاد من ای گل
فریاد از دل تو کز جفا  ،فریادمو نشنیدی و رفتی
جانا گرچه بردی از یادم
جان در کوی عاشقی دادم
ز پا فکندی  ،به سر دویدم  ،گوهر فشاندم
بر اشک من خندیدی و رفتی
ساقی بده آن می را
مطرب بزن آن نی را
که پای لاله  ،پیاله خوش باشد
دل اسیران به ناله خوش باشد

علاج محنت به جز می نیست
به غیر نالیدن نی نیست
دانلود ][16

 -اﻟﻬﻪ ﻧﺎز

خواننده :استاد غلامحسین بنان
شاعر :کریم فکور
آهنگساز :مرتضی محجوبی
باز ای الهه ی ناز با دل من بساز
کین غم جانگداز برود زبرم
گر دل من نیاسود از گناه تو بود
بیا تا ز سر گنهت گذرم
باز می کنم دست یاری به سویت دراز
بیا تا غم خود را با راز و نیاز
ز خاطر ببرم
گر نکند تیر خشمت دلم را هدف
به خدا همچو مرغ پر شور شعف
به سویت بپرم
آن که او
به غمت دل بندد
چون من کیست؟
ناز تو
بیش از این
بهر کیست؟
تو الهه ی نازی در بزمم بنشین
من تو را وفا دارم بیا که جز این
نباشد هنرم
این همه بی وفایی ندارد ثمر
به خدا اگر ازمن نگیری خبر
نیابی اثرم
دانلود ][17

 -ﻣﯽ ﻧﺎب

خواننده  :استاد غلامحسین بنان
آهنگساز  :استاد روح الله خالقی
شاعر :حضرت حافظ
دیشب به سیل اشک ره خواب میزدم  /نقشی به یاد خط تو برآب میزدم

روی نگار در نظرم جلوه می نمود  /از دور بوسه بر رخ مهتاب می زدم
ابروی یار در نظر و خرقه سوخته  /جامی به یاد گوشه محراب می زدم
چشمم به روی ساقی گوشم به قول چنگ  /فالی به چشم و گوش در این باب می زدم
فالی به چشم و گوش در این باب می زدم  /متن ترانه و آهنگ از سایت ایران ترانه
نقش خیال روی تو روی تو  /نقش خیال روی تو روی تو
تا وقت صبحدم  /بر کارگاه دیده بیخواب می زدم  /بر کارگاه دیده بیخواب می زدم
هر مرع فکر کز سر شاخ سخن بجست  /بازش ز طره تو به مضراب می زدم
ساقی به صوت ابن غزلم باده می گرفت  /می گفتم این سرود و می ناب می زدم
دانلود ][18

 -ﺷﺐ ﺟﻮاﻧﯽ

آهنگ  :روح الله خالقی
ترانه  :رهی معیری
دستگاه  :همایون
خواننده  :استاد غلامحسین بنان
تا به کی از این دل آزاری ها
کار بی دلان ،بود زاری ها
خونین تر از لاله و گل
دل از وفاداری شد
جز غم ندیدم ثمری
از این وفاداری ها
ای شعله ی مهر و وفا
آفت جانی و تنی
چندان بلای تن و جان
آتش به دل ها فکنی
ای خاک پایت تاج سر من
بر خاک راهی
گاهی نگاهی
ای دلبر من دور
دور از او ریزد
چشم تر من
خونابه ی دل
در ساغر من
بازآ که بی رویت
بهار عمرم دی شد
شب جوانی طی شد
دانلود ][19
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