
 1 

 مکن اي صبح طلوع

 

اشاره: وجوه هنري هر مراسم آئيني در ميزان تاثير، گستره و ماندگاري آن تعيين کننده است. آئين هاي عاشورائي با 

، به طور چشمگيري آميخته است. این آميختگي به نوبه خود در لحن و آهنگصور مختلف هنري، بخصوص شعر و 

این آئينها نقشي اساسي دارد. در این ميان، بعضي صور شعري، ریتم ها، و  نگاهداري و انتقال نسل به نسل سبک و سياق

ملودي هاي عاشورائي در طول سالها بل قرنها از آزمونِ آموزگارِ سختگير تاریخ پيروز بيرون آمده ماندگار و همه گير 

انند و به بخشي از ميراث معنوي ما شده اند و توانسته اند همچنان بر ذائقه هنري و عاطفي عاشورائي شيعيان تاثير گذار بم

تبدیل شوند. این ماندگاري دليلي است بر آنکه آنها به لحاظ صورت و محتوي و تناسب این دو و تلفيق کالم و لحن از 

 بازگشائي این رمز و راز را حکایتي است که با نکته دان کنند. .اصالت و استحکام هنري برخوردار بوده اند

 

اشورائي، هم بخشي از ميراث معنوي ما را  تشکيل مي دهد و هم به شيوه اي مردمي به منظومه هاي سنتها و آئين هاي ع

مفاهيم اعتقادي ما راه دارد. اما، به دالیل مختلف، همه مظاهر این آئين ها، از جهت صورت و محتواي هنري، زیبنده 

اندان و یاران نيستند. مي باید نسبت به این تصویر و تصور فاخر ما از شخصيت اول عاشورا، حسين بن علي )ع(، و خ

ميراث حساس بود. وجوه فاخر آن را تقویت کرد، و آنچه را که با صورت و محتوائي ناساز و ضعيف، با علو شان قهرمانان 

 عاشورا تناسبي ندارد و به ناروا در این مجموعه در آميخته است بازشناخت  و اصالح کرد. 

 

  -که سالم بر او باد  -رعایت اصولي در صورت و محتواي مراسم عزاداري حضرت سيدالشهداء  با آنکه بزرگان در مورد

مکررا تذکراتي داده اند، اما متاسفانه بعضي بي توجهي ها و بي اصولي ها همچنان ادامه دارد. و به خصوص، وقتي 

گذارد این تاسف عميق تر مي مي  وفررا  رسانه تاثيرگذاري چون صدا و سيما موضوع را جدي نمي گيرد و دقت الزم

شود. صدا و سيما، به دليل مخاطبان عام، عالوه بر وظيفه آگاهي بخشي، به طور غير مستقيم در تحوالت و سطح و ساختار 

و استاندارد زبان در ميان مردم نيز بسيار موثر است. نمونه ملموس آن بعضي اصطالحات خاصي است که در سریال هاي 

ن بازیگران جاري مي شود و به سرعت در سطح وسيعي در ميان مردم و مخصوصا نوجوانان کاربرد پيدا تفریحي بر زبا

مي کند. اما در مورد مراسم محرم، از آنجا که گروه هاي سني مختلف در قالب هاي نختلف در آن شرکت مي کنند و 

هنري نيز در ترکيب و ارائه برنامه ها دخالت  مشارکت آنها همراه با عواطف و اعتقاد است و به طور سنتي نمادها و صور

 دارند این تاثير زباني از جانب رسانه ملي مضاعف مي شود. 

 

متاسفانه این سال ها زبان و ملودي ها و ریتم هائي که در مراسم محرم بکار مي رود و کم کم دارد جا هم مي افتد، با 

ر و نوحه هاي قدیم سنتي نمونه هاي برجسته اي از آن سراغ آن زبان مودب و فاخر و در عين حال موثري که در اشعا

البته ممکن است گفته شود که این موج به دالیل  داریم فاصله گرفته و متاسفم بگویم که انحطاط پيدا کرده است.

در گسترش بي رویه  -که در دسترس کثيري از مردم است  -مختلف در مردم در مي گيرد و وسایل صوتي مدرن هم 

کمک مي کند و جلوي آن را نمي شود گرفت. گيریم که چنين باشد. اما الاقل رسانه ملي مي تواند به گسترش آن آن 

کمک نکند و مهر صحت بر آن ننهد. صدا و سيما موظف به هدایت، آموزش و حفظ و ارتقاء استانداردهاي هنري و 

 يم که در این ميان، نوع ادبيات و زبان ملودي هاجهت دهي مناسب به امور و نمادهاي فرهنگي و معنوي است و مي دان

 و ریتم هاي بکار گرفته شده بسيار تاثير گذار و جهت دهنده است.
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نگاه کنيد به استحکام و متانتي که در زبان فاخر ترجيع بند معروف محتشم کاشاني و ریتم هاي مربوط به آن در رثاي 

ا در طول چند قرن، به زانويِ ادبِ رثاء نشانده و به اشکِ تعظيم کشانده و به امام )ع( بکار رفته که ميليونها ارادتمند او ر

سکرِ محبت رسانيده است چندانکه بر آمدن آن کالم و آن نواها کافي است که عاطفه مشتاقِ عاشورائي حس کند که 

 «. گویا عزاي اشرف اوالد آدم است»

 

ورد تکریم مردم بوده اند از دانش درستي در شعر و ادب و بسياري از ذاکران محترم امام که در سنت گذشته ما م

دستگاه هاي موسيقي ایراني و ردیفهاي آوازي مربوط برخوردار بوده اند و همين بوده است که آنان را در کنار ذاکر 

که  امام بودن به حافظان ميراث ردیف هاي آوازي و موسيقي سنتي ما هم بدل کرده است. آنها به خوبي مي دانستند

در روایت کدام گوشه از داستان کربال، کدام گوشه از کدام دستگاه موسيقي را بکار بگيرند، در کجا اوج بگيرند و در 

کجا فرود بيایند و سپس چگونه و به کدام گوشه یا دستگاه دیگر منتقل شوند. در این هنرنمائي هاي شعري و موسيقائي، 

 و هم تاثير معنوي بر روي شنونده را.هم تناسب و مقام ادب را رعایت مي کردند 

  

موسيقي دان و ردیف خوان نيستم تا بخواهم و بتوانم در این مبحث بابي دقيق و عميق بگشایم. جاي آن هم اینجا 

به آن اميد که  –اما براي آنکه نکته مورد نظرم در این تصدیع را برسانم به اشارت عرض مي کنم و مي گذرم  .نيست

که بي حساب نبود که قدماي ما مثال زبان حال امام را اغلب در پایه شور مي خواندند  -سهل بگذرند  اهل فن از سهوم

که تعمق برانگيز است و مشتقاتِ سازي و آوازي وسيعي دارد که هرکدام مناسب احوال خاصي است که به تناسب آن 

و واژه هاي « حسيني»و یا « شور حسيني»د. احوال به ابوعطا، بيات ترك، افشاري، دشتي و کرد بيات کشانيده مي شو

 بسيار دیگر از همين رو در واژگان نامگذاري گوشه هاي موسيقي و آواز سنتي ما وارد شده اند. 

 

در چهره هاي دیگر داستان عاشورا در گوشه هاي سه گاه و چهارگاه و ماهور و همایون. در هرکدام از اینها، به نوبه 

در « عراق»و فرود از وظایف یک ذاکر و یا تعزیه خوان ماهر و ورزیده بوده است. اوج  خود،  رعایت درآمد و اوج

افشاري یا بيات ترك یا ماهور به تناسب موضوع تعزیه با حساب و کتاب انتخاب مي شده است. زبان حال حضرت زینب 

ه حالت پخته و آزادي و سرفرازي در نوا خوانده مي شده ک« ابوالفضل خواني»)ع( را معموال در ابوعطا مي خواندند؛ 

در چهارگاه اجرا مي شده که حالتي حماسي و پر انرژي و « علي اکبر خواني»دارد، و بخش مواجهه با دشمن در 

کوبنده دارد ولي چون نوبت به بخش خداحافظي علي اکبر مي رسيد تعزیه خوان به مایه دشتي منتقل مي شد که 

تعزیه حر، در آن هنگام که حر سد راه امام مي شود معموال در نوا و چهارگاه خوانده  درون گرا و تمنا برانگيز است. در

مي شد ولي در آن بخش که در حالت پشيماني به توبه به درگاه امام رو مي کند مایه ابوعطا مورد استفاده بوده است. 

مرثيه سرا و تعزیه خوان بوده که روي  اینها همه متکي به دانش ردیف هاي آوازي و موسيقائي و احاطه داستاني ذاکر و

 رشد و جاي خود را تثبيت کرده بود.دقت و حساب در سنت ما 

   
است که به شور سر مي کشد « دلکش»مرثيه سرا یا تعزیه خوان باید توجه مي داشته که مثال فواصل ماهور که اوج آن 

و یا مثال آنکسي ه صداي شش دانگ پرقدرتي نداشته  در کجاي داستان باید مورد استفاده قرار گيرد و چه تاثيري دارد

را نمي کرده و یا مثال مي دانسته که حزن احترام در ماهور  «وندا شورآ»و سخت تر از آن به « نهيب»هوس رفتن به 

نهفته است در کجاي روایت عاشورا کاربرد دارد. پس تلفيقي از آشنائي تخصصي به کالم و « همایون»انگيزي که در 
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پيشينه فرهنگي و ردیف هاي آوازي از لوازم موفقيت یک مرثيه خوان یا تعزیه خوان امام بوده است. نگاهي به  شعر

 تعزیه امام حسين بوده اند.  مراسم بسياري از اساتيد بنام آواز ایراني در دوران معاصر نشان مي دهد که آنها از اساتيد 

 

و بدتر از آن از پخش  -نچه از بعضي بلندگوهاي فراوان در کوچه و بازار اما متاسفانه این روزها در ایام محرم گاهي آ

به عنوان عزاداري پخش مي شود از جهت عدم تناسب با احترام مقام معنوي امام و یاران بزرگوار  –آنها از صدا و سيما 

مي شود که زیبنده چنين او آزار دهنده است. صداها و ریتم ها و ملودیها و اشعار و واژگاني بکار مي رود و پخش 

مقامي نيست و در بسياري از موارد نشاني از دانش آوازي و موسيقائي و ادبي و تاریخي که الزمه مرثيه سرائي و بيان 

تعزیه امام و چهره هاي عاشوراست در اجراها دیده نمي شود و به همين دليل خود به خود تاثير معنوي آن بر روي 

 شنوندگان افول کرده است. 

 

ریتم ها و ملودي هائي را که براي منظورهاي دیگري ساخته شده و یا به موسيقي مقامي در زمينه کامال متفاوتي تعلق 

دارد و یا حتي از فضاي موسيقي گرفته شده و در نوارها یا صدا و سيما با گوش مردم آشنا شده را مي گيرند و شعر و 

و اصطالحات عاميانه لهجه تهراني مرسوم در ابراز احساسات شخصي  کالم آن را عوض مي کنند و حتي گاهي به عبارات

جوانانه امروز مي آميزند و در مراسم ساالر شهيدان و نور چشم رسول خدا پخش مي کنند در حالي که خاطره آن 

و  ملودي و ریتم به عنوان دیگري در ذهن شنونده ثبت شده که هيج تناسبي با مقام امام ندارد و تداعي آن مخل

ممکن است بگوئيم بر آنها  ،مخرب حال و هواي احترام به آن ساحت مقدس است. اگر گروه هائي از مردم چنين کنند

 .حرجي نيست. اما از دستگاه عریض و طویل و حساس رسانه رسمي و ملي این سهل انگاري ها پذیرفته نيست

 

که حتي ذکر مثالهائي از آنها را هم در اینجا  -تي زاري آلودگي هاي زبون و ضعف انگيز در بعضي لحن ها و یا عبارا

ده که در البالي اشعار به عنوان مرثيه یا نوحه گنجانيده مي شود مشکل آزاردهن -دور از ادب مقام عاشورا مي دانم 

ي انصاف بدهيم که این لحن ها و عبارات ربون که بکار مي رود و متاسفانه پخش هم مدیگري است که با آن مواجهيم. 

 شود کجا و آن صالبت و بزرگي که در شعر محتشم و ملودي ها و ضرب هاي جا افتاده در سنت ما موج مي زند کجا!؟ :

 

 خورشيد سر برهنه بر آمد ز کوهسار   روزي که شد به نيزه سر آن بزرگوار 

 شد سرنگون ز باد مخالف حباب وار  آن خيمه اي که گيسوي حورش طناب بود 

 گشتند بي عماري و محمل شتر سوار   تشان داشت جبرئيلجمعي که پاس حرم

 

ترا به خدا انصاف است که ملتي که چنين سطحي از زبان محتشم را در مرثيه امام حسين در تاریخ مراسم و در گوش 

خود دارد، امروز این همه کالم هاي سست و سخيف سوار بر آن ملودي هاي غير مرتبط با موضوع به خورد نسل جوان 

داده شود؟ این در حالي است که این روزها سينتسایزرها و کامپيوتر ها و دستگاههاي صوتي امکان سر هم کردن و  او

اجرا و تکثير هر بنجلي را به نام هنر به کثيري از فرصت جویان بي هنر داده است. ممکن است نشود این روند را کامال 

که رسانه ملي با پخش قطعاتي از آنها در البالي مراسم عاشورا به آنها  متوقف کرد و کنار زد اما ال اقل این توقع مي رود

 رسميت ندهد.
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نفرمایند که به هرحال الزم است متناسب با مذاق نسلي که این آثار ناساز بي اندام را مي سازد  و مي پسندد هم 

ن است که رسانه ملي در استاندارد چيزهائي پخش شود. چه کسي گفته است که الزم است؟ نه. اصال الزم نيست. انتظار آ

سازي هاي فرهنگي و زباني سطح سليقه ها و ذائقه ها را ارتقاء بدهد نه آنکه خود نزول کند. ذائقه و مذاق نسل نو را 

بخصوص در موضوعاتي  باید درست پرورش داد و به ميزان ها و سنجه ها و استانداردهاي پائين و سخيف عادت نداد.

و مقدسات مربوط مي شود و زبان هنر نيز در بيان آنها دخالت دارد عوامزدگي هائي از این دست در که به اعتقادات 

 دراز مدت بسيار مخرب است. 

 

نفرمایند که نوآوري هم الزم است. آري، نو آوري چيز خوبي است اما کار هرکسي نيست و نباید تریبون عمومي کشور 

یج و نا متناسب سپرد. کسي با عرضه کار نو مخالف نيست. اما کار نو وقتي اصيل و را در این امور به سليقه هاي ناپخته را

ماندگار است که به درستي از ریشه هاي کهن تغذیه کرده باشد. حداقل توقع آن است نوآوران این ميدان ابتدا ميراث 

سنت ذاکرین و ارباب تعزیه بدانند  شعر و کالم و ادب و ریتم ها و ملودي ها و گوشه هاي آوازي مربوط به عاشورا را در

و هضم کنند و ریشه هاي ادبي و هنري و تاریخي آن را بشناسد و سپس با دستي پر و دانشي متکي به سنت و ادب به فکر 

 .نوآوري بيفتند. کسي که شعر کالسيک را درست نداند بعيد است که شعر نو خوبي هم بگوید

 

این باشد که صدا و سيما مي خواهد چند شبکه را در بيشتر ساعات شبانه روز در  شاید یکي از دالیل این سهل انگاري ها

ایام محرم از برنامه هاي مخصوص عزاداري پر کند و در این راه افراط هم مي کند و لذا عمال نمي تواند دقت الزم را 

باشد. آیا بهتر نيست حجم برنامه  به کار ببرد وگرنه این نکات نمي تواند از دید اهل فن و تخصص در رسانه ملي پنهان

 هاي ویژه عاشورائي صدا و سيما کمتر اما کيفيت آن باالتر و پردازش هنري صوري و محتوائي آن فاخرتر باشد؟ 

* * * * 

 

یکي از آن ملودي ها و ریتم هاي پرهيجان و ماندگار در مراسم شبِ عاشورا، نوحه اي است قدیمي و کوتاه اما 

که دستجات عزادار در کثيري از مناطق ایران همچنان تکرار مي کنند بي « مکن اي صبح طلوع» پرهيجان با ترجيع

آنکه این تکرارِ ساليان، از تاثير آن بر عواطف و ذوق ارادت ما بکاهد. این دستجات معموال نيمه شبان راه مي افتند و پس 

خود باز مي گردند. در مراحل پایاني این مسير، کم از عبور از ميعادگاههاي سنتي مورد نظر، سحرگاه به مبداء حرکت 

کم ریتم ها و ضرب آهنگ هاي دیگر را رها مي کنند و، همراه با گذر شب به سوي سحر، با این کالم تمنا آميز و ریتم 

اني تقاضا مي کنند که نياید تا شب همچنان بپاید و این ميهمان سرفراز را همچنان ميزب« صبح»پر هيجان، در واقع از 

 کند و به فردائي دردناك و سفاك و خونين نسپارد:  

 ظهر فردا بدنش زیر سم اسبان است امشبي را شه دین در حرمش مهمان است

 مکن اي صبح طلوع، مکن اي صبح طلوع

 

 در دو مصرع اول، تفاوت پر رنگ و درد زاي صحنة این شب سنگين و پر رمز و راز با آن فرداي متالطم خونين، با ریتم

و آهنگي جذاب  و توجه برانگيز توصيف مي شود و به رگِ عاطفه سوگوارن مضراب مي زند. سپس، ضرب آهنگ پر 

امکان مناسبي را براي فراز و فرودِ « مکن اي صبح طلوع»تپش، کوبنده، و در عين حال لطيف و پر تمنايِ ترجيعِ 

ن بيان، تنشِ ميانِ این تمنا و تپشِ آن واقعيتِ سخت ریتميکِ کُرخواني دستجات عزادار فراهم مي آورد و به موجزتری
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دستجات سينه زن و زنجيرزن « مکن اي صبح طلوع»را منعکس مي کند. براي این بنده، پژواك کرخواني سحرگاهيِ 

در کوچه هاي پيچ در پيچ شاهرود قدیم به هنگام عبور از داالنهاي تکيه ها خاطره اي است نوستالژیک و پرطنين 

گوئي هيچ ریتم و ضرب آهنگ و کالم دیگري نمي تواند جاي آن را بگيرد و به سپيده عاشورا رنگ خونين اما چنانکه 

 درخشان عاشورائي بپاشد. 
 

( 1386)در « رسول عشق و اميد»حدود یک سال پس از پرداختن این ترکيب بند، با حضور در اجراي سونيت سمفوني 

مکان موسيقائي این ضرب آهنگ به خوبي بهره برده و آن را با زیبائي هيجان دانستم که استاد لوریس چکنواریان از ا

 آوري  بازسازي و اجرا کرده است.

 

اما کالمي که روي این ملودي پرتحرك خوانده مي شود، فقط همين سه مصرع است و بس. بسيار پرسيدم تا ادامه آن 

عاشورائي دور از وطن که، بنا به ضرورتي استثنائا از آمدن به  در شب 1385را پيدا کنم اما به جائي نرسيدم. تا اینکه در 

ایران در این ایام محروم شدم، فضاي غربت و دلتنگي شب عاشورا را با ساختن اساسِ ترکيب بندي بر مبناي این وزن و 

از ابيات یا مصرع کامل یا ناقص، یا اقتباس هاي ریتم و ملودي پر کردم. وچون شاعر نيستم، جسارت ورزیدم و با تضمين 

سعي کردم جاني در  -که به تناسبِ حال و قال به جویبار زمزمه ذهني گوینده مي پيوست  –هائي از حافظ و موالنا 

کالم بدمم و قوتي بدان بياميزم و ضعفم را جبران کنم؛ راستي که اگر نيت توسل نبود، این مبتدي کجا جرات مي 

اگر سهم این  را در دل سرودة خود جاي دهد!و مولوي رر از لسان الغيب داشت و روا مي دانست که تضمين هاي مک

فقير خاندان رسالت )ع( این باشد که ذهن خواننده را از مسير تصویرسازي ها و معناپردازي هاي بدیع حافظ یا موالنا، 

به هر روي، به مقام و موضع و موضوعِ این شب و انگيزة این شعر بکشاند و متصل کند، به حرمتِ نيتِ گوینده، این 

به چشم احساس و اغماض و سان البته ائي ندارم که از عهدة برآمده باشم. سخن شناجسارت بخشودني تر خواهد بود. ادع

 عنایت و اصالح نظر خواهند فرمود. 

 

تعمد داشتم کالم را از گزندِ الفاظ و الحانِ بي رمق و زاري آلود و احيانا زبون که مناسب مقامِ عزتمند فداکاري امام 

حماسه جاي ضعف و زبوني نيست. تعداد بندها و نيز تضمين ها زیاد مي نماید. )ع( نيست دور نگاه دارم که در رثاي یک 

مي توانستم به منتخبي از آن بسنده کنم، اما بهتر دیدم که این وظيفه را به خواننده عالقه مند واگذارم تا به تناسب ذوق 

 د اول و بند آخر، هربند با مصرعخود هرچند بند را که مي خواهد برگزیند. فرض این متوسل برآن است که، به جز بن

پایان یابد و سپس سه مصرع اصلي )یعني: امشبي را شه دین . . . مکن اي « امشبي را شه دین در حرمش مهمان است»

 صبح طلوع( از سوي عزاداران محترم تکرار شود. 

 

به یاد پدر  -که سالم بر او باد  - توانگر و کریمِ ساالر شهيدان با همة کاستي ها، تحفة درویش تنگ دستي است به آستانِ

 و مادر عزیزم که مرا این ارادت به ميراث گذاشتند. توانگرا دل درویش خود به دست آور. 

 ، پاریس      احمد جاللي 
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 مکن اي صبح طلوع

 1)ترکيب بندي براي شب عاشورا(

 

 ساغر وصل لبالب به لب مستان است   شب وصل است و تبِ دلبري جانان است

 گوئيا مشعله از بامِ فلک ریزان است     در نظر بازیشان اهل نظر حيران است

 چشم جادوي سحر زین شب و تب گریان است

 فردا بدنش زیر سم اسبان است عصر   امشبي را شه دین در حرمش مهمان است

 مکن اي صبح طلوع، مکن اي صبح طلوع

 

 «است کزان سوي جهان مي آید؟یا نسيمي   یارب این بوي خوش از روضة جان مي آید؟»

 «عجب این قهقهه از حورِ جنان مي آید!»   «یارب این نور صفات از چه مکان مي آید؟»

 یارب این آبِ حيات از چه دلي جوشان است؟

 امشبي را شه دین در حرمش مهمان است

 

 «چه صفير است که دل بال زنان مي آید؟»  مي آید؟ « چه سَماع است که جان رقص کنان»

 چه شکار است؟ چرا بانگ کمان مي آید؟   چه پيامي است؟ چرا موج گمان مي آید؟

 2چه فضائي است؟ چرا تير قضا پران است؟

 امشبي را شه دین در حرمش مهمان است

 

 شاه بنشسته، بر او حلقة یاران الست   گوش تا گوش، همه کرّ و فرِ دشمنِ پست

 3ار تکبير زده یکسره بر هر چه که هستچ  «پيرهن چاك و غزلخوان و صراحي در دست»

 4خيمه در خيمه صداي سخن قرآن است

 امشبي را شه دین در حرمش مهمان است

 

 «مفتي عقل در این مسئله الیعقِل بود»   وَه از آن آیتِ رازي که در آن محفل بود

 5«ودخم مي بود که خون در دل و پا در گل ب»  «عشق مي گفت به شرح آنچه بر او مشکل بود»

 ساغر سرخ شهادت به کف مستان است

 امشبي را شه دین در حرمش مهمان است

 

 6او چو شمعي است که جانها همه پروانة اوست    این حسين است که عالم همه دیوانة اوست

 هر کجا خانه عشق است همه خانة اوست    شرف ميکده از مستي پيمانة اوست

 حاليا خيمه گهش بزمگه رندان است

 را شه دین در حرمش مهمان استامشبي 
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 دلبرِ دل شده در دامن اهلل صمد    کرِ سر اندازِ هو اهلل احدسرخوش از سُ

 8«مي وصلي بچشان تا در زندان ابد»   :مستانه زنداست که  7«شور حسيني»غمة ن

 9استدستان که در این  يربشکنم، شادي شو

 امشبي را شه دین در حرمش مهمان است

 

 « چشم اِنعام مدارید ز اَنعامي چند»   زده در پي پيغامي چند:محرمان حلقه 

 10که نماندست ره عشق مگر گامي چند   «فرصتِ عيش نگه دار و بزن جامي چند»

 در بالئيم ولي عشق بال گردان است

 امشبي را شه دین در حرمش مهمان است

 

 «انه زدندگل آدم بسرشتند و به پيم   مالیک در ميخانه زدند»امشب است آنکه 

 11«قرعه فال به نام من دیوانه زدند»    «با من راه نشين باده مستانه زدند»

 یوسفِ فاطمه را ننگِ جهان زندان است

 امشبي را شه دین در حرمش مهمان است

 

 ساحت کون و مکان عرصه ميدان من است            هان که گوي فلک صدق به چوگان من است

 12هر چه در عالم امر است به فرمان من است            ن استدیدة فتح ابد عاشق جوالن م

 پيش ما آتش نمرود گلِ بستان است

 امشبي را شه دین در حرمش مهمان است

 

 «تا نبرد سرتان را سرِ شمشيرِ اجل»    مجوئيد حيَل« هان و هان ناقة حقيم»

  13«کون است نه موقوف عللکار حق کن في»             «پيش جان و دل ما آب و گلي را چه محل؟»

 بي فروغ رخ او ، جان و جهان بي جان است

 امشبي را شه دین در حرمش مهمان است

 

 بکنم« قطع این مرحله با مرغ سليمان»    ظهر فردا عملِ مذهب رندان بکنم

  14، آن بکنم«آنچه استاد ازل گفت بکن»    حمله بر شعبده از دولت قرآن بکنم

 ه آن ویران استعاقبت خانه ظلم است ک

 امشبي را شه دین در حرمش مهمان است

 

 15«تا همه صومعه داران پي کاري گيرند    نقدها را بود آیا که عياري گيرند»

 16صادقان زآینة صدق، غباري گيرند    و به تاریکي شب ره به کناري گيرند

 صحنة مشهد ما صحن نگارستان است

 امشبي را شه دین در حرمش مهمان است
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 «سر جان و جهان دست فشان برخيزم»از    عباس که: من از سر جان برخيزمگفت 

 17«ببویت ز لحد رقص کنان برخيزم»من    «از سر خواجگي کون و مکان برخيزم»

 18این چه روح است و کرامت که در این یاران است

 امشبي را شه دین در حرمش مهمان است

 

 سر کاخ ستم کوس زوالي بزنند بر    تا به این نام و نشان قرعه فالي بزنند

 19شاهبازان به هوایت پر و بالي بزنند    دست پيش آر، بگو طبل وصالي بزنند

 قاف چه خون افشان است آنپر سيمرغ بر 

 امشبي را شه دین در حرمش مهمان است

 

 20«داشت اندیشه فرداي یتيمان، زینب»        در شب قتل، مگر بي سر و سامان زینب

 چنگ مي برد به گيسوي پریشان، زینب          پریشاني  طفالن، زینب گفتي از یادِ

 این چه حالي است که در خوابگه شيران است؟

 امشبي را شه دین در حرمش مهمان است

 

  باز جوید شه بي یار ز عباس نشان   فردا، قد رعناي حسين است کمان عصر

 21«مژگان شکند قلب همه صف شکنان که به»            ز علمدارِ خود آن خسرو شمشاد قدان

 قرص خورشيد هم از خجلت او پنهان است

 امشبي را شه دین در حرمش مهمان است

 

 صبر از این بيش ندارم، چکنم تا کي و چند؟   علي اکبر به اجازت ز پدر خواهشمند:

 بوسه اي بر لب خشکم بزن اي چشمه قند   جان به رقص آمده از آتش غيرت چو سپند

 22ندر خم زلفي که چنين پيچان استدستي ا

 امشبي را شه دین در حرمش مهمان است

 

  «آن دانه که شد رهزن آدم با اوستسرِ »   « زمان است که خاتم با اوستاو سليمان »

  23که مرهم با اوست زخم شمشير و سنان چيست؟    «همت پاکان دو عالم با اوست»نفس 

 است؟پس چه رازي است که خنجر به گلو بُران 

 امشبي را شه دین در حرمش مهمان است

  

 در هياهوي رذیالنة آن اهرمنان   شام فردا که رسد، زینبِ گریان و دوان

 24«که شهيدان که اند اینهمه خونين کفنان؟»    پرسد از پيکر صدچاك شه تشنه زبان

 او سوزان است جگر رود فرات از تفِ

 امشبي را شه دین در حرمش مهمان است
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 نيزه روان خونِ خورشيدِ رواني به سرِ    است و بيابان و زنان بر شتران ساربان

 25ماه و خورشيد به هم ساخته، در هم نگران    اختران نيزه سوارانِ شبِ راهروان

 پاي در سلسله، سر سلسلة مردان است

 امشبي را شه دین در حرمش مهمان است

 

 مانة خون بر سر پيمان کرده استنوش پي   26او که درباني ميخانه فراوان کرده است

 چنگ بر گونه زده موي پریشان کرده است   اشک را پيرهنِ یوسفِ دوران کرده است

 در دل حادثه مجموعِ پریشانان است

 امشبي را شه دین در حرمش مهمان است

 

***** 

 بال و پر سوخته را با پر و بالي دریاب   یارب این شام سيه را به جاللي دریاب

 جشن دامادي جان را به جمالي دریاب    27«بادیه را هم به زاللي دریابتشنة »

 که عروسِ شرف از شوق حنابندان است

 فردا بدنش زیر سم اسبان است عصر   امشبي را شه دین در حرمش مهمان است

 مکن اي صبح طلوع، مکن اي صبح طلوع

 

 پاریس شمسي  1385 -شب عاشورا  -احمد جاللي 

 

 پي نوشت ها:
                                                 

1
به بيت ها یا مصرع هائي  ،حافظو موالنااز رودِ غزل هاي در این توسل عاشورائي، ، مدآهم همچنان که در مقدمه   

دميد تا جاني در کالم و مدد رسانيد  که از راه تضمين یا اقتباس مي پيوست این فقيرزمزمه هاي دروني نازكِ جویبار 

این شب ساحت اسطوره اي به ، هاي ادب توانهاس ایننابِ از مسير تصویرسازي ها و معناپردازي هاي ، را هاق ذومگر 

از  يحجمچنين البته نه بود، نمي و توصل توسل ت نيو اگر و هم ضعف مرا بپوشاند.  .و از این زالل بچشاند بکشاند

  .مهيا جسارتيبا بي مهاا چنين نه سراینده ر ، وبودمي روا  اقتباس وتضمين 

همگاني عاشورا آئين هاي اما چون  ،براي آشنایان روشن است، ترکيب بنداین و ارجاعات و تلميحات اشارات هرچند 

که  آدرس ها یا توضيحات کوتاهي مي آید ،در پي نوشتهاي زیر ،و مختص گروه سني یا اجتماعي خاصي نيست است

      . آید ، بکاررا بخصوص نوجوانان شاید،
2
 چاپ فروزانفر(،  806)غزل  د؟ین بوي خوش از روضه جان مي آیارب ایبخوانيد غزل موالنا را، با مطلع:   

3
 پيرهن چاك و غزلخوان و صراحي در دست ته و خوي کرده و خندان لب و مستحافظ:  زلف آشف  

 که ندادند جز این تحفه به ما روز الست  برو اي زاهد و بر دُردکشان خرده مگير

  نيز:   و

  که به پيمانه کشي شهره شدم روز الست  مطلب طاعت و پيمان و صالح از من مست

 چار تکبير زدم یکسره بر هر چه که هست  من همان دم که وضو ساختم از چشمة عشق
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4
پس حسين »در منابع  مشهور آمده است که آن شب امام و یاران او قرآن مي خواندند و مناجات مي کردند.   

)طبري، قيام سيدالشهداء، تصحيح محمد سرور موالئي، انتشارات بنياد « ها بکرد و . . .  و حسين قرآن همي خواندتدبير

( ؛ و نيز نگاه کنيد به ابي مخنف، مقتل الحسين، ترجمه جودکي، چاپ اول، انتشارات معنا 25، ص 1359فرهنگ ایران، 

 . 183، ص 1389گرا، 
5
 : یاد باد آنکه سر کوي توام منزل بودلعبخوانيد غزل حافظ را با مط   

6
 بيتي از یک نوحة قدیمي که مي گفت: تغيير کوچکي در بازگوئي    

 وین چه شمعي است که جانها همه پروانه اوست   این حسين کيست که عالم همه دیوانة اوست

 نماید.  با این تغيير، ضمن رفع اشکالي وزن در مصرع اول وجه توصيفي بيت نيز مناسب تر مي 
7
براي گوشه « حسيني»و یا « شور حسيني»زبان حال امام را اغلب در پایه شور مي خوانده اند  و دليل نامگذاري هاي در تعزیه ها   

مي گویند،  «شور»یا مایة دستگاه به آنچه که امروز اهل موسيقي دستگاهي ایران، قدمايِ در زبان هاي دستگاه شور همين است. 

  «.يحسين»مي گفتند 
8
که سراینده اش به روشني « روزها فکر من این است و همه شب سخنم»اقتباس از بيتي از غزلي مشهور با مطلع    

 معلوم نيست:

 چند روزي قفسي ساخته اند از بدنم  مرغ باغ ملکوتم، نيم از عالم خاك

 از سرِ عربده مستانه به هم درشکنم       مي وصلي بچشان تا در زندان ابد
9
مي گویم و بعد از من   /ویند مگو سعدي چندین سخن از عشقشگ :مخفف داستان)ماجرا  ؛غمه و آوازن ؛: دستهاستاند  

 ا(.ه گویند به دستان
10

 با مطلع: حسب حالي ننوشتيم و شد ایامي چند را غزل حافظبخوانيد    
11

 دبا مطلع: دوش دیدم که مالیک در ميخانه زدن را غزل مشهور حافظ بخوانيد   
12

 : خسروا گوي فلک در خم چوگان تو بادبخوانيد غزل حافظ را با مطلع   
13

 (.1344شتران مست شدستند ببين رقص جمل )غزل با مطلع: را غزل موالنا بخوانيد    
14

 : سالها پيروي مذهب رندان کردمبخوانيد غزل حافظ را با مطلع   
15

 مطلع غزل حافظ    
16

، تاسوعا، جنگ را آغاز کردند. امام تا فردا 61در عصر روز پنج شنبه نهم محرم سال  مورخان گفته اند که یزیدیان   

زمان خواست. در ميان ذاکران عاشورا مشهور آن است که دليل این مهلت طلبي، تدارك فرصتي شبانه براي راز و نياز 

پيش در دوره منصور بن نوح قرن  11با خداوند بود. اما در روایت طبري در تاریخ کبير که ترجمه آن که حدود 

ساماني به انشاي زیباي فارسي ابوعلي بلعمي تحریر شده است نکته اي در بيان نيت واقعي امام از زمان خواهي آمده 

و آن شب حسين همه کار راست کرد و شمشير نيکو کرد . . .  پس »است که عميقا احترام انگيز و تکان دهنده است:  

یکان که به نصرت او آمده بودند، بنشاند و همه مهتران و بزرگان بودند و ایشان را خطبه  حسين این مردمان را یکان

کرد و گفت آنچه بر شما بود کردید و من شما را نه به حرب آوردم، اکنون حرب پيش آمد و من از جان خویش نوميد 

ان خواستن بکار نبود، از بهر شما گشتم و شما را از بيعت خویش بحل کردم. شما بازگردید و بروید و مرا امشب زم

امام مي خواست با استفاده از تاریکي شب، امکان یک تصميم (. 24)طبري، ص « خواستم تا هر که خواهد رفتن، برود

آزاد و دور از هرگونه تحميل پنهاني را در اختيار آناني که به رهائي از معرکه مي اندیشيدند بگذارد. به محترمانه ترین 

را عيار گرفت تا آنانکه اهل ایستادگي در آن معرکه نيستند و یا مزاج صومعه داري دارند برخيزند و پي « هانقد» شکلي 

 کار خود بروند.
17

 نگاه کنيد به غزل مشهور حافظ با مطلع: مژده وصل تو کو کز سر جان برخيزم   
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18

ز خاندان و یاران، نخستين پاسخ از  در مقاتل آمده است که پس از صحبت امام در شب عاشورا و برداشتن بيعت ا  

اصحاب  دیگرسپس و  ،هرگز حسين را تنها نخواهد گذاشتتا پاي جان گفت که به ادب تمام عباس بن علي برآمد که 

( ؛ و از گفتار امام در آن شب آمده است 24؛ طبري، ص 180هم همين را گفتند )نگاه کنيد به ابي مخنف، ص وفادار 

 (  179اندان من به راستي و وفا بي مانندند ) نگاه کنيد به ابي مخنف، ص که فرمود: یاران و خ
19

که به گوش باز  نواختندبخوانند، طباالن با طبل ریتم خاصي را مي  اشاهان وقتي مي خواستند باز شکاري خود را فر  

 آشنا بود و او را باز مي آورد و بر دست سلطان مي نشانيد:

  بازآمدم که ساعد سلطانم آرزوست )موالنا(  ل بازبشنيدم از هواي تو آواز طب
20

 در بازگوئي بيتي از یک نوحة قدیمي که مي گفت: است تغييري   

 داشت اندیشة فرداي یتيمان زینب  در شب قتلِ حسين، بي سر و سامان زینب       

در عين آنکه بي سر و ساماني تا هم اشکالِ وزن در مصرع اول حل شود و هم درماندگي و تزلزل تداعي نشود چرا که 

فردا پيش روي بود، ضعف و سرگشتگي حاکم نبود چنانکه برخوردِ فخيمِ آن شبِ امام و یارانِ او نشان مي دهد. به 

روایت طبري، در آن شب در پي زمزمه اشعاري توسط امام که حکایت از شهادت او مي کرد، علي بن حسين و زنان 

طبري، « ) گفت مگریيد که نه جاي گریستن است، دشمن هم پهلوي ماست، شاد شود حسين در خيمه شد و»بگریستند؛ 

خواهرم، تقواي خدا پيشه کن و از او تسلي بخواه، تو را سوکند مي دهم »(. به روایت ابي مخنف، حسين گفت 24ص 

از عکس العمل  (. همچنين آنچه در منابع182)ابي مخنف، ص « که براي من گریبان چاك مده و زاري و شيون مکن

مسئوالنه بانوي کربال و حتي دلداري دادن او به علي بن حسين آمده است نشان مي دهد چشم انداز بي سر و ساماني، 

او را از ایفاي مسئوليتش در مواجهه با پریشاني طفالن و فرداي یتيمان باز نداشت. برخورد او با عبيداهلل و یزید نيز موید 

   ين دردمندي است. تراوش روح عزت مندي در ع
21

 : شاه شمشادقدان، خسرو شيرین دهنانبخوانيد غزل حافظ را با مطلع  
22

لختي نبرد، به نزدِ پدر پس از  .ميدان خواستة اجازدر دفاع از امام،  ،است که: علي اکبر  ذاکرین امامنقلِ بعضي   

 بوسيد.   لبان او را خشک لب، و امامِ .گفتاو بتشنگي خود با حکایتِ بازگشت و 
23

 : آن سيه چرده که شيریني عالم با اوستبخوانيد غزل حافظ را با مطلع   
24

 حافظ  
25

   راه مي سپرد.بعضي از ارباب مقاتل نوشته اند که سواري که سر امام را بر سرِ نيزة خود داشت، جلو محمل زینب   
26

 ام به درباني انهستاده بر در ميخ   مست کنان که تا من به خاك پاي صبوحي  حافظ:   

 که زیر خرقه نه زنار داشت پنهاني   به هيچ زاهد ظاهرپرست نگذشتم  
27

 حافظ  


