
 1

 مكن اي صبح طلوعمكن اي صبح طلوعمكن اي صبح طلوعمكن اي صبح طلوع

 احمد جاللي، سفير در يونسكواحمد جاللي، سفير در يونسكواحمد جاللي، سفير در يونسكواحمد جاللي، سفير در يونسكو

        
آئين هاي عاشورائي با صور آئين هاي عاشورائي با صور آئين هاي عاشورائي با صور آئين هاي عاشورائي با صور . . . . وجوه هنري هر مراسم آئيني در ميزان تاثير، گستره و ماندگاري آن تعيين كننده استوجوه هنري هر مراسم آئيني در ميزان تاثير، گستره و ماندگاري آن تعيين كننده استوجوه هنري هر مراسم آئيني در ميزان تاثير، گستره و ماندگاري آن تعيين كننده استوجوه هنري هر مراسم آئيني در ميزان تاثير، گستره و ماندگاري آن تعيين كننده است: : : : اشارهاشارهاشارهاشاره

اين آميختگي به نوبه خود در نگاهداري اين آميختگي به نوبه خود در نگاهداري اين آميختگي به نوبه خود در نگاهداري اين آميختگي به نوبه خود در نگاهداري . . . . ، به طور چشمگيري آميخته است، به طور چشمگيري آميخته است، به طور چشمگيري آميخته است، به طور چشمگيري آميخته استلحن و آهنگلحن و آهنگلحن و آهنگلحن و آهنگمختلف هنري، بخصوص شعر و مختلف هنري، بخصوص شعر و مختلف هنري، بخصوص شعر و مختلف هنري، بخصوص شعر و 
در اين ميان، بعضي صور شعري، ريتم ها، و ملودي هاي در اين ميان، بعضي صور شعري، ريتم ها، و ملودي هاي در اين ميان، بعضي صور شعري، ريتم ها، و ملودي هاي در اين ميان، بعضي صور شعري، ريتم ها، و ملودي هاي . . . . نتقال نسل به نسل سبك و سياق اين آئينها نقشي اساسي داردنتقال نسل به نسل سبك و سياق اين آئينها نقشي اساسي داردنتقال نسل به نسل سبك و سياق اين آئينها نقشي اساسي داردنتقال نسل به نسل سبك و سياق اين آئينها نقشي اساسي داردو او او او ا

و توانسته و توانسته و توانسته و توانسته     ،،،،ماندگار و همه گير شدهماندگار و همه گير شدهماندگار و همه گير شدهماندگار و همه گير شده    ،،،،عاشورائي در طول سالها بل قرنها از آزمونِ آموزگارِ سختگير تاريخ پيروز بيرون آمدهعاشورائي در طول سالها بل قرنها از آزمونِ آموزگارِ سختگير تاريخ پيروز بيرون آمدهعاشورائي در طول سالها بل قرنها از آزمونِ آموزگارِ سختگير تاريخ پيروز بيرون آمدهعاشورائي در طول سالها بل قرنها از آزمونِ آموزگارِ سختگير تاريخ پيروز بيرون آمده
اين اين اين اين . . . . ددددد و به بخشي از ميراث معنوي ما تبديل شود و به بخشي از ميراث معنوي ما تبديل شود و به بخشي از ميراث معنوي ما تبديل شود و به بخشي از ميراث معنوي ما تبديل شوشورائي شيعيان تاثير گذار بمانشورائي شيعيان تاثير گذار بمانشورائي شيعيان تاثير گذار بمانشورائي شيعيان تاثير گذار بمانهمچنان بر ذائقه هنري و عاطفي عاهمچنان بر ذائقه هنري و عاطفي عاهمچنان بر ذائقه هنري و عاطفي عاهمچنان بر ذائقه هنري و عاطفي عا

ماندگاري دليلي است بر آنكه آنها به لحاظ صورت و محتوي و تناسب اين دو و تلفيق كالم و لحن از اصالت و استحكام ماندگاري دليلي است بر آنكه آنها به لحاظ صورت و محتوي و تناسب اين دو و تلفيق كالم و لحن از اصالت و استحكام ماندگاري دليلي است بر آنكه آنها به لحاظ صورت و محتوي و تناسب اين دو و تلفيق كالم و لحن از اصالت و استحكام ماندگاري دليلي است بر آنكه آنها به لحاظ صورت و محتوي و تناسب اين دو و تلفيق كالم و لحن از اصالت و استحكام 
        ....ن كنندن كنندن كنندن كنندبازگشائي اين رمز و راز را حكايتي است كه با نكته دابازگشائي اين رمز و راز را حكايتي است كه با نكته دابازگشائي اين رمز و راز را حكايتي است كه با نكته دابازگشائي اين رمز و راز را حكايتي است كه با نكته دا    ....ستستستستهنري برخوردار بوده اهنري برخوردار بوده اهنري برخوردار بوده اهنري برخوردار بوده ا

        
سنتها و آئين هاي عاشورائي، هم بخشي از ميراث معنوي ما را  تشكيل مي دهد و هم به شيوه اي مردمي به منظومه هاي سنتها و آئين هاي عاشورائي، هم بخشي از ميراث معنوي ما را  تشكيل مي دهد و هم به شيوه اي مردمي به منظومه هاي سنتها و آئين هاي عاشورائي، هم بخشي از ميراث معنوي ما را  تشكيل مي دهد و هم به شيوه اي مردمي به منظومه هاي سنتها و آئين هاي عاشورائي، هم بخشي از ميراث معنوي ما را  تشكيل مي دهد و هم به شيوه اي مردمي به منظومه هاي 

مظاهر اين آئين ها، از جهت صورت و محتواي هنري، زيبنده مظاهر اين آئين ها، از جهت صورت و محتواي هنري، زيبنده مظاهر اين آئين ها، از جهت صورت و محتواي هنري، زيبنده مظاهر اين آئين ها، از جهت صورت و محتواي هنري، زيبنده     عضيعضيعضيعضيبببباما، به داليل مختلف، اما، به داليل مختلف، اما، به داليل مختلف، اما، به داليل مختلف، . . . . مفاهيم اعتقادي ما راه داردمفاهيم اعتقادي ما راه داردمفاهيم اعتقادي ما راه داردمفاهيم اعتقادي ما راه دارد
مي بايد نسبت به اين ميراث مي بايد نسبت به اين ميراث مي بايد نسبت به اين ميراث مي بايد نسبت به اين ميراث . . . . ، و خاندان و ياران نيستند، و خاندان و ياران نيستند، و خاندان و ياران نيستند، و خاندان و ياران نيستند))))عععع((((اشورا، حسين بن علي اشورا، حسين بن علي اشورا، حسين بن علي اشورا، حسين بن علي تصوير و تصور فاخر ما از شخصيت اول عتصوير و تصور فاخر ما از شخصيت اول عتصوير و تصور فاخر ما از شخصيت اول عتصوير و تصور فاخر ما از شخصيت اول ع

وجوه فاخر آن را تقويت كرد، و آنچه را كه با صورت و محتوائي ناساز و ضعيف، با علو شان قهرمانان عاشورا وجوه فاخر آن را تقويت كرد، و آنچه را كه با صورت و محتوائي ناساز و ضعيف، با علو شان قهرمانان عاشورا وجوه فاخر آن را تقويت كرد، و آنچه را كه با صورت و محتوائي ناساز و ضعيف، با علو شان قهرمانان عاشورا وجوه فاخر آن را تقويت كرد، و آنچه را كه با صورت و محتوائي ناساز و ضعيف، با علو شان قهرمانان عاشورا . . . . حساس بودحساس بودحساس بودحساس بود
        . . . . ددددبازشناخت  و اصالح كربازشناخت  و اصالح كربازشناخت  و اصالح كربازشناخت  و اصالح كر    ،،،،به ناروا در اين مجموعه در آميخته استبه ناروا در اين مجموعه در آميخته استبه ناروا در اين مجموعه در آميخته استبه ناروا در اين مجموعه در آميخته استگاهي گاهي گاهي گاهي و و و و     ،،،،تناسبي نداردتناسبي نداردتناسبي نداردتناسبي ندارد

        
نگاه كنيد به استحكام و متانتي كه در زبان فاخر ترجيع بند معروف محتشم كاشاني و ريتم هاي مربوط به آن در رثاي امام نگاه كنيد به استحكام و متانتي كه در زبان فاخر ترجيع بند معروف محتشم كاشاني و ريتم هاي مربوط به آن در رثاي امام نگاه كنيد به استحكام و متانتي كه در زبان فاخر ترجيع بند معروف محتشم كاشاني و ريتم هاي مربوط به آن در رثاي امام نگاه كنيد به استحكام و متانتي كه در زبان فاخر ترجيع بند معروف محتشم كاشاني و ريتم هاي مربوط به آن در رثاي امام 

بكار رفته كه ميليونها ارادتمند او را در طول چند قرن، به زانويِ ادبِ رثاء نشانده و به اشك تعظيم كشانده و به سكرِ بكار رفته كه ميليونها ارادتمند او را در طول چند قرن، به زانويِ ادبِ رثاء نشانده و به اشك تعظيم كشانده و به سكرِ بكار رفته كه ميليونها ارادتمند او را در طول چند قرن، به زانويِ ادبِ رثاء نشانده و به اشك تعظيم كشانده و به سكرِ بكار رفته كه ميليونها ارادتمند او را در طول چند قرن، به زانويِ ادبِ رثاء نشانده و به اشك تعظيم كشانده و به سكرِ ) ) ) ) عععع((((
گويا گويا گويا گويا ««««آن كالم و آن نواها كافي است كه عاطفه مشتاقِ عاشورائي حس كند كه آن كالم و آن نواها كافي است كه عاطفه مشتاقِ عاشورائي حس كند كه آن كالم و آن نواها كافي است كه عاطفه مشتاقِ عاشورائي حس كند كه آن كالم و آن نواها كافي است كه عاطفه مشتاقِ عاشورائي حس كند كه خاستن خاستن خاستن خاستن ه بر ه بر ه بر ه بر محبت رسانيده است چندانكمحبت رسانيده است چندانكمحبت رسانيده است چندانكمحبت رسانيده است چندانك
        . . . . »»»»عزاي اشرف اوالد آدم استعزاي اشرف اوالد آدم استعزاي اشرف اوالد آدم استعزاي اشرف اوالد آدم است

* * * ** * * ** * * ** * * *        
 

يكي از آن ملودي ها و ريتم هاي پرهيجان و ماندگار در مراسم شبِ عاشورا، نوحه اي است قديمي و كوتاه اما پرهيجان با يكي از آن ملودي ها و ريتم هاي پرهيجان و ماندگار در مراسم شبِ عاشورا، نوحه اي است قديمي و كوتاه اما پرهيجان با يكي از آن ملودي ها و ريتم هاي پرهيجان و ماندگار در مراسم شبِ عاشورا، نوحه اي است قديمي و كوتاه اما پرهيجان با يكي از آن ملودي ها و ريتم هاي پرهيجان و ماندگار در مراسم شبِ عاشورا، نوحه اي است قديمي و كوتاه اما پرهيجان با 
همچنان تكرار مي كنند بي همچنان تكرار مي كنند بي همچنان تكرار مي كنند بي همچنان تكرار مي كنند بي دهها سال است دهها سال است دهها سال است دهها سال است ات عزادار در كثيري از مناطق ايران ات عزادار در كثيري از مناطق ايران ات عزادار در كثيري از مناطق ايران ات عزادار در كثيري از مناطق ايران كه دستجكه دستجكه دستجكه دستج» » » » مكن اي صبح طلوعمكن اي صبح طلوعمكن اي صبح طلوعمكن اي صبح طلوع««««ترجيع ترجيع ترجيع ترجيع 

اين دستجات معموال نيمه شبان راه مي افتند و پس اين دستجات معموال نيمه شبان راه مي افتند و پس اين دستجات معموال نيمه شبان راه مي افتند و پس اين دستجات معموال نيمه شبان راه مي افتند و پس . . . . آنكه اين تكرارِ ساليان، از تاثير آن بر عواطف و ذوق ارادت ما بكاهدآنكه اين تكرارِ ساليان، از تاثير آن بر عواطف و ذوق ارادت ما بكاهدآنكه اين تكرارِ ساليان، از تاثير آن بر عواطف و ذوق ارادت ما بكاهدآنكه اين تكرارِ ساليان، از تاثير آن بر عواطف و ذوق ارادت ما بكاهد
پاياني اين مسير، كم كم پاياني اين مسير، كم كم پاياني اين مسير، كم كم پاياني اين مسير، كم كم     در مراحلدر مراحلدر مراحلدر مراحل. . . . از عبور از ميعادگاههاي سنتي مورد نظر، سحرگاه به مبداء حركت خود باز مي گردنداز عبور از ميعادگاههاي سنتي مورد نظر، سحرگاه به مبداء حركت خود باز مي گردنداز عبور از ميعادگاههاي سنتي مورد نظر، سحرگاه به مبداء حركت خود باز مي گردنداز عبور از ميعادگاههاي سنتي مورد نظر، سحرگاه به مبداء حركت خود باز مي گردند

ريتم ها و ضرب آهنگ هاي ديگر را رها مي كنند و، همراه با گذر شب به سوي سحر، با اين كالم تمنا آميز و ريتم پر ريتم ها و ضرب آهنگ هاي ديگر را رها مي كنند و، همراه با گذر شب به سوي سحر، با اين كالم تمنا آميز و ريتم پر ريتم ها و ضرب آهنگ هاي ديگر را رها مي كنند و، همراه با گذر شب به سوي سحر، با اين كالم تمنا آميز و ريتم پر ريتم ها و ضرب آهنگ هاي ديگر را رها مي كنند و، همراه با گذر شب به سوي سحر، با اين كالم تمنا آميز و ريتم پر 
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تقاضا مي كنند كه نيايد تا شب همچنان بپايد و اين ميهمان سرفراز را همچنان ميزباني كند و به تقاضا مي كنند كه نيايد تا شب همچنان بپايد و اين ميهمان سرفراز را همچنان ميزباني كند و به تقاضا مي كنند كه نيايد تا شب همچنان بپايد و اين ميهمان سرفراز را همچنان ميزباني كند و به تقاضا مي كنند كه نيايد تا شب همچنان بپايد و اين ميهمان سرفراز را همچنان ميزباني كند و به » » » » صبحصبحصبحصبح««««هيجان، در واقع از هيجان، در واقع از هيجان، در واقع از هيجان، در واقع از 
        :  :  :  :  و سفاك و خونين نسپاردو سفاك و خونين نسپاردو سفاك و خونين نسپاردو سفاك و خونين نسپارد    فردائي دردناكفردائي دردناكفردائي دردناكفردائي دردناك

        مكن اي صبح طلوعمكن اي صبح طلوعمكن اي صبح طلوعمكن اي صبح طلوع    ////    ظهر فردا بدنش زير سم اسبان استظهر فردا بدنش زير سم اسبان استظهر فردا بدنش زير سم اسبان استظهر فردا بدنش زير سم اسبان است    ////    امشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان است
        

در دو مصرع اول، تفاوت پر رنگ و درد زاي صحنة اين شب سنگين و پر رمز و راز با آن فرداي متالطم خونين، با ريتم و در دو مصرع اول، تفاوت پر رنگ و درد زاي صحنة اين شب سنگين و پر رمز و راز با آن فرداي متالطم خونين، با ريتم و در دو مصرع اول، تفاوت پر رنگ و درد زاي صحنة اين شب سنگين و پر رمز و راز با آن فرداي متالطم خونين، با ريتم و در دو مصرع اول، تفاوت پر رنگ و درد زاي صحنة اين شب سنگين و پر رمز و راز با آن فرداي متالطم خونين، با ريتم و 
سپس، ضرب آهنگ پر سپس، ضرب آهنگ پر سپس، ضرب آهنگ پر سپس، ضرب آهنگ پر . . . . گيز توصيف مي شود و به رگ عاطفه سوگوارن مضراب مي زندگيز توصيف مي شود و به رگ عاطفه سوگوارن مضراب مي زندگيز توصيف مي شود و به رگ عاطفه سوگوارن مضراب مي زندگيز توصيف مي شود و به رگ عاطفه سوگوارن مضراب مي زندآهنگي جذاب  و توجه برانآهنگي جذاب  و توجه برانآهنگي جذاب  و توجه برانآهنگي جذاب  و توجه بران

امكان مناسبي را براي فراز و فرود ريتميك امكان مناسبي را براي فراز و فرود ريتميك امكان مناسبي را براي فراز و فرود ريتميك امكان مناسبي را براي فراز و فرود ريتميك » » » » مكن اي صبح طلوعمكن اي صبح طلوعمكن اي صبح طلوعمكن اي صبح طلوع««««تپش، كوبنده، و در عين حال لطيف و پر تمنايِ ترجيعِ تپش، كوبنده، و در عين حال لطيف و پر تمنايِ ترجيعِ تپش، كوبنده، و در عين حال لطيف و پر تمنايِ ترجيعِ تپش، كوبنده، و در عين حال لطيف و پر تمنايِ ترجيعِ 
ا و تپشِ آن واقعيت سخت را منعكس ا و تپشِ آن واقعيت سخت را منعكس ا و تپشِ آن واقعيت سخت را منعكس ا و تپشِ آن واقعيت سخت را منعكس كُرخواني دستجات عزادار فراهم مي آورد و به موجزترين بيان، تنشِ ميانِ اين تمنكُرخواني دستجات عزادار فراهم مي آورد و به موجزترين بيان، تنشِ ميانِ اين تمنكُرخواني دستجات عزادار فراهم مي آورد و به موجزترين بيان، تنشِ ميانِ اين تمنكُرخواني دستجات عزادار فراهم مي آورد و به موجزترين بيان، تنشِ ميانِ اين تمن

دستجات سينه زن و زنجيرزن در كوچه هاي دستجات سينه زن و زنجيرزن در كوچه هاي دستجات سينه زن و زنجيرزن در كوچه هاي دستجات سينه زن و زنجيرزن در كوچه هاي » » » » مكن اي صبح طلوعمكن اي صبح طلوعمكن اي صبح طلوعمكن اي صبح طلوع««««براي اين بنده، پژواك كرخواني سحرگاهيِ براي اين بنده، پژواك كرخواني سحرگاهيِ براي اين بنده، پژواك كرخواني سحرگاهيِ براي اين بنده، پژواك كرخواني سحرگاهيِ . . . . مي كندمي كندمي كندمي كند
پيچ در پيچ شاهرود قديم به هنگام عبور از داالنهاي تكيه ها خاطره اي است نوستالژيك و پرطنين چنانكه گوئي هيچ ريتم پيچ در پيچ شاهرود قديم به هنگام عبور از داالنهاي تكيه ها خاطره اي است نوستالژيك و پرطنين چنانكه گوئي هيچ ريتم پيچ در پيچ شاهرود قديم به هنگام عبور از داالنهاي تكيه ها خاطره اي است نوستالژيك و پرطنين چنانكه گوئي هيچ ريتم پيچ در پيچ شاهرود قديم به هنگام عبور از داالنهاي تكيه ها خاطره اي است نوستالژيك و پرطنين چنانكه گوئي هيچ ريتم 

        . . . . كالم ديگري نمي تواند جاي آن را بگيرد و به سپيده عاشورا رنگ خونين اما درخشان عاشورائي بپاشدكالم ديگري نمي تواند جاي آن را بگيرد و به سپيده عاشورا رنگ خونين اما درخشان عاشورائي بپاشدكالم ديگري نمي تواند جاي آن را بگيرد و به سپيده عاشورا رنگ خونين اما درخشان عاشورائي بپاشدكالم ديگري نمي تواند جاي آن را بگيرد و به سپيده عاشورا رنگ خونين اما درخشان عاشورائي بپاشد    و ضرب آهنگ وو ضرب آهنگ وو ضرب آهنگ وو ضرب آهنگ و
 

) ) ) ) 1386138613861386در در در در ((((» » » » رسول عشق و اميدرسول عشق و اميدرسول عشق و اميدرسول عشق و اميد««««حدود يك سال پس از پرداختن اين تركيب بند، با حضور در اجراي سونيت سمفوني حدود يك سال پس از پرداختن اين تركيب بند، با حضور در اجراي سونيت سمفوني حدود يك سال پس از پرداختن اين تركيب بند، با حضور در اجراي سونيت سمفوني حدود يك سال پس از پرداختن اين تركيب بند، با حضور در اجراي سونيت سمفوني 
به خوبي بهره برده و آن را با زيبائي هيجان به خوبي بهره برده و آن را با زيبائي هيجان به خوبي بهره برده و آن را با زيبائي هيجان به خوبي بهره برده و آن را با زيبائي هيجان     دانستم كه استاد لوريس چكنواريان از امكان موسيقائي اين ضرب آهنگدانستم كه استاد لوريس چكنواريان از امكان موسيقائي اين ضرب آهنگدانستم كه استاد لوريس چكنواريان از امكان موسيقائي اين ضرب آهنگدانستم كه استاد لوريس چكنواريان از امكان موسيقائي اين ضرب آهنگ

 ....آوري  بازسازي و اجرا كرده استآوري  بازسازي و اجرا كرده استآوري  بازسازي و اجرا كرده استآوري  بازسازي و اجرا كرده است

        
بسيار پرسيدم تا ادامه آن را بسيار پرسيدم تا ادامه آن را بسيار پرسيدم تا ادامه آن را بسيار پرسيدم تا ادامه آن را . . . . اما كالمي كه روي اين ملودي پرتحرك خوانده مي شود، فقط همين سه مصرع است و بساما كالمي كه روي اين ملودي پرتحرك خوانده مي شود، فقط همين سه مصرع است و بساما كالمي كه روي اين ملودي پرتحرك خوانده مي شود، فقط همين سه مصرع است و بساما كالمي كه روي اين ملودي پرتحرك خوانده مي شود، فقط همين سه مصرع است و بس

نا به ضرورتي استثنائا از آمدن به ايران نا به ضرورتي استثنائا از آمدن به ايران نا به ضرورتي استثنائا از آمدن به ايران نا به ضرورتي استثنائا از آمدن به ايران در شب عاشورائي دور از وطن كه، بدر شب عاشورائي دور از وطن كه، بدر شب عاشورائي دور از وطن كه، بدر شب عاشورائي دور از وطن كه، ب    1385138513851385تا اينكه در تا اينكه در تا اينكه در تا اينكه در . . . . پيدا كنم اما به جائي نرسيدمپيدا كنم اما به جائي نرسيدمپيدا كنم اما به جائي نرسيدمپيدا كنم اما به جائي نرسيدم
در اين ايام محروم شدم، فضاي غربت و دلتنگي شب عاشورا را با ساختن اساسِ تركيب بندي بر مبناي اين وزن و ريتم و در اين ايام محروم شدم، فضاي غربت و دلتنگي شب عاشورا را با ساختن اساسِ تركيب بندي بر مبناي اين وزن و ريتم و در اين ايام محروم شدم، فضاي غربت و دلتنگي شب عاشورا را با ساختن اساسِ تركيب بندي بر مبناي اين وزن و ريتم و در اين ايام محروم شدم، فضاي غربت و دلتنگي شب عاشورا را با ساختن اساسِ تركيب بندي بر مبناي اين وزن و ريتم و 

كامل يا ناقص، يا اقتباس از ابيات يا مصرع هائي از كامل يا ناقص، يا اقتباس از ابيات يا مصرع هائي از كامل يا ناقص، يا اقتباس از ابيات يا مصرع هائي از كامل يا ناقص، يا اقتباس از ابيات يا مصرع هائي از هاي هاي هاي هاي وچون شاعر نيستم، جسارت ورزيدم و با تضمين وچون شاعر نيستم، جسارت ورزيدم و با تضمين وچون شاعر نيستم، جسارت ورزيدم و با تضمين وچون شاعر نيستم، جسارت ورزيدم و با تضمين . . . . ملودي پر كردمملودي پر كردمملودي پر كردمملودي پر كردم
سعي كردم جاني در كالم بدمم و سعي كردم جاني در كالم بدمم و سعي كردم جاني در كالم بدمم و سعي كردم جاني در كالم بدمم و     - - - - كه به تناسبِ حال و قال به جويبار زمزمه ذهني گوينده مي پيوست كه به تناسبِ حال و قال به جويبار زمزمه ذهني گوينده مي پيوست كه به تناسبِ حال و قال به جويبار زمزمه ذهني گوينده مي پيوست كه به تناسبِ حال و قال به جويبار زمزمه ذهني گوينده مي پيوست     –افظ و موالنا افظ و موالنا افظ و موالنا افظ و موالنا حححح

قوتي بدان بياميزم و ضعفم را جبران كنم؛ راستي كه اگر نيت توسل نبود، اين مبتدي كجا جرات مي داشت و روا مي قوتي بدان بياميزم و ضعفم را جبران كنم؛ راستي كه اگر نيت توسل نبود، اين مبتدي كجا جرات مي داشت و روا مي قوتي بدان بياميزم و ضعفم را جبران كنم؛ راستي كه اگر نيت توسل نبود، اين مبتدي كجا جرات مي داشت و روا مي قوتي بدان بياميزم و ضعفم را جبران كنم؛ راستي كه اگر نيت توسل نبود، اين مبتدي كجا جرات مي داشت و روا مي 
    اگر سهم اين فقير خاندان رسالتاگر سهم اين فقير خاندان رسالتاگر سهم اين فقير خاندان رسالتاگر سهم اين فقير خاندان رسالت! ! ! ! ا در دل سرودة خود جاي دهدا در دل سرودة خود جاي دهدا در دل سرودة خود جاي دهدا در دل سرودة خود جاي دهدرررر    ناناناناو موالو موالو موالو موالدانست كه تضمين هاي مكرر از لسان الغيب دانست كه تضمين هاي مكرر از لسان الغيب دانست كه تضمين هاي مكرر از لسان الغيب دانست كه تضمين هاي مكرر از لسان الغيب 

اين باشد كه ذهن خواننده را از مسير تصويرسازي ها و معناپردازي هاي بديع حافظ يا موالنا، به هر روي، به مقام و موضع اين باشد كه ذهن خواننده را از مسير تصويرسازي ها و معناپردازي هاي بديع حافظ يا موالنا، به هر روي، به مقام و موضع اين باشد كه ذهن خواننده را از مسير تصويرسازي ها و معناپردازي هاي بديع حافظ يا موالنا، به هر روي، به مقام و موضع اين باشد كه ذهن خواننده را از مسير تصويرسازي ها و معناپردازي هاي بديع حافظ يا موالنا، به هر روي، به مقام و موضع 
. . . . بخشودني تر خواهد بودبخشودني تر خواهد بودبخشودني تر خواهد بودبخشودني تر خواهد بود    و موضوعِ اين شب و انگيزة اين شعر بكشاند و متصل كند، به حرمت نيت گوينده، اين جسارتو موضوعِ اين شب و انگيزة اين شعر بكشاند و متصل كند، به حرمت نيت گوينده، اين جسارتو موضوعِ اين شب و انگيزة اين شعر بكشاند و متصل كند، به حرمت نيت گوينده، اين جسارتو موضوعِ اين شب و انگيزة اين شعر بكشاند و متصل كند، به حرمت نيت گوينده، اين جسارت

        . . . . به چشم احساس و اغماض و عنايت و اصالح نظر خواهند فرمودبه چشم احساس و اغماض و عنايت و اصالح نظر خواهند فرمودبه چشم احساس و اغماض و عنايت و اصالح نظر خواهند فرمودبه چشم احساس و اغماض و عنايت و اصالح نظر خواهند فرمودسان البته سان البته سان البته سان البته سخن شناسخن شناسخن شناسخن شنا. . . . ادعائي ندارم كه از عهدة برآمده باشمادعائي ندارم كه از عهدة برآمده باشمادعائي ندارم كه از عهدة برآمده باشمادعائي ندارم كه از عهدة برآمده باشم
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) ) ) ) عععع((((تعمد داشتم كالم را از گزند الفاظ و الحانِ بي رمق و زاري آلود و احيانا زبون كه مناسب مقامِ عزتمند فداكاري امام تعمد داشتم كالم را از گزند الفاظ و الحانِ بي رمق و زاري آلود و احيانا زبون كه مناسب مقامِ عزتمند فداكاري امام تعمد داشتم كالم را از گزند الفاظ و الحانِ بي رمق و زاري آلود و احيانا زبون كه مناسب مقامِ عزتمند فداكاري امام تعمد داشتم كالم را از گزند الفاظ و الحانِ بي رمق و زاري آلود و احيانا زبون كه مناسب مقامِ عزتمند فداكاري امام 
مي مي مي مي . . . . تعداد بندها و نيز تضمين ها زياد مي نمايدتعداد بندها و نيز تضمين ها زياد مي نمايدتعداد بندها و نيز تضمين ها زياد مي نمايدتعداد بندها و نيز تضمين ها زياد مي نمايد. . . . ر نگاه دارم كه در رثاي يك حماسه جاي ضعف و زبوني نيستر نگاه دارم كه در رثاي يك حماسه جاي ضعف و زبوني نيستر نگاه دارم كه در رثاي يك حماسه جاي ضعف و زبوني نيستر نگاه دارم كه در رثاي يك حماسه جاي ضعف و زبوني نيستنيست دونيست دونيست دونيست دو

توانستم به منتخبي از آن بسنده كنم، اما بهتر ديدم كه اين وظيفه را به خواننده عالقه مند واگذارم تا به تناسب ذوق خود توانستم به منتخبي از آن بسنده كنم، اما بهتر ديدم كه اين وظيفه را به خواننده عالقه مند واگذارم تا به تناسب ذوق خود توانستم به منتخبي از آن بسنده كنم، اما بهتر ديدم كه اين وظيفه را به خواننده عالقه مند واگذارم تا به تناسب ذوق خود توانستم به منتخبي از آن بسنده كنم، اما بهتر ديدم كه اين وظيفه را به خواننده عالقه مند واگذارم تا به تناسب ذوق خود 
امشبي را امشبي را امشبي را امشبي را ««««    توسل برآن است كه، به جز بند اول و بند آخر، هربند با مصرعتوسل برآن است كه، به جز بند اول و بند آخر، هربند با مصرعتوسل برآن است كه، به جز بند اول و بند آخر، هربند با مصرعتوسل برآن است كه، به جز بند اول و بند آخر، هربند با مصرعفرض اين مفرض اين مفرض اين مفرض اين م. . . . هرچند بند را كه مي خواهد برگزيندهرچند بند را كه مي خواهد برگزيندهرچند بند را كه مي خواهد برگزيندهرچند بند را كه مي خواهد برگزيند

از از از از ) ) ) ) مكن اي صبح طلوعمكن اي صبح طلوعمكن اي صبح طلوعمكن اي صبح طلوع. . . . . . . . . . . . امشبي را شه دين امشبي را شه دين امشبي را شه دين امشبي را شه دين : : : : يعنييعنييعنييعني((((پايان يابد و سپس سه مصرع اصلي پايان يابد و سپس سه مصرع اصلي پايان يابد و سپس سه مصرع اصلي پايان يابد و سپس سه مصرع اصلي » » » » شه دين در حرمش مهمان استشه دين در حرمش مهمان استشه دين در حرمش مهمان استشه دين در حرمش مهمان است
        . . . . سوي عزاداران محترم تكرار شودسوي عزاداران محترم تكرار شودسوي عزاداران محترم تكرار شودسوي عزاداران محترم تكرار شود

        
متناسب با شان و عظمت اين متناسب با شان و عظمت اين متناسب با شان و عظمت اين متناسب با شان و عظمت اين آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، كالم و كالم و كالم و كالم و صورت و محتوي، صورت و محتوي، صورت و محتوي، صورت و محتوي، كر رثاء امام حسين، كر رثاء امام حسين، كر رثاء امام حسين، كر رثاء امام حسين، در ذدر ذدر ذدر ذو مقيدم كه و مقيدم كه و مقيدم كه و مقيدم كه بسيار حساس بسيار حساس بسيار حساس بسيار حساس نده نده نده نده بببب

در آن مراسم در آن مراسم در آن مراسم در آن مراسم ) ) ) ) عععع((((كه فرض مي كنم حضرت زهرا كه فرض مي كنم حضرت زهرا كه فرض مي كنم حضرت زهرا كه فرض مي كنم حضرت زهرا هم دارم هم دارم هم دارم هم دارم الك شخصي الك شخصي الك شخصي الك شخصي مممميك يك يك يك     ....و ياران او باشدو ياران او باشدو ياران او باشدو ياران او باشد    شخصيت سرفرازشخصيت سرفرازشخصيت سرفرازشخصيت سرفراز
و عاشوراي او سخن گفت كه ادب و عاشوراي او سخن گفت كه ادب و عاشوراي او سخن گفت كه ادب و عاشوراي او سخن گفت كه ادب ) ) ) ) عععع((((حسين حسين حسين حسين ر حضور ايشان، چگونه مي بايد از ر حضور ايشان، چگونه مي بايد از ر حضور ايشان، چگونه مي بايد از ر حضور ايشان، چگونه مي بايد از دددد    ....ددددعزاداري فرزندش تشريف دارنعزاداري فرزندش تشريف دارنعزاداري فرزندش تشريف دارنعزاداري فرزندش تشريف دارن

با همة كاستي ها، تحفة درويش با همة كاستي ها، تحفة درويش با همة كاستي ها، تحفة درويش با همة كاستي ها، تحفة درويش     ....پاس داشته باشمپاس داشته باشمپاس داشته باشمپاس داشته باشمب بند، ادب سوگ عاشورا را ب بند، ادب سوگ عاشورا را ب بند، ادب سوگ عاشورا را ب بند، ادب سوگ عاشورا را در سرودن اين تركيدر سرودن اين تركيدر سرودن اين تركيدر سرودن اين تركيد؟ اميدوارم د؟ اميدوارم د؟ اميدوارم د؟ اميدوارم رعايت شورعايت شورعايت شورعايت شو
به ياد پدر و مادر عزيزم كه مرا اين ارادت به ياد پدر و مادر عزيزم كه مرا اين ارادت به ياد پدر و مادر عزيزم كه مرا اين ارادت به ياد پدر و مادر عزيزم كه مرا اين ارادت         - - - - كه سالم بر او باد كه سالم بر او باد كه سالم بر او باد كه سالم بر او باد     - - - - وانگر و كريمِ ساالر شهيدان وانگر و كريمِ ساالر شهيدان وانگر و كريمِ ساالر شهيدان وانگر و كريمِ ساالر شهيدان تتتت    تنگ دستي است به آستانِتنگ دستي است به آستانِتنگ دستي است به آستانِتنگ دستي است به آستانِ

                                                احمد جاللياحمد جاللياحمد جاللياحمد جاللي            ....»»»»توانگرا دل درويش خود بدست آورتوانگرا دل درويش خود بدست آورتوانگرا دل درويش خود بدست آورتوانگرا دل درويش خود بدست آور««««. . . . به ميراث گذاشتندبه ميراث گذاشتندبه ميراث گذاشتندبه ميراث گذاشتند
        
        
        

        مكن اي صبح طلوعمكن اي صبح طلوعمكن اي صبح طلوعمكن اي صبح طلوع
        1111))))تركيب بندي براي شب عاشوراتركيب بندي براي شب عاشوراتركيب بندي براي شب عاشوراتركيب بندي براي شب عاشورا((((

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

        گوئيا مشعله از بامِ فلك ريزان است گوئيا مشعله از بامِ فلك ريزان است گوئيا مشعله از بامِ فلك ريزان است گوئيا مشعله از بامِ فلك ريزان است                                 در نظر بازيشان اهل نظر حيران استدر نظر بازيشان اهل نظر حيران استدر نظر بازيشان اهل نظر حيران استدر نظر بازيشان اهل نظر حيران است
        چشم جادوي سحر زين شب و تب گريان استچشم جادوي سحر زين شب و تب گريان استچشم جادوي سحر زين شب و تب گريان استچشم جادوي سحر زين شب و تب گريان است

        فردا بدنش زير سم اسبان استفردا بدنش زير سم اسبان استفردا بدنش زير سم اسبان استفردا بدنش زير سم اسبان است    عصرعصرعصرعصر                        امشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان است
        مكن اي صبح طلوع، مكن اي صبح طلوعمكن اي صبح طلوع، مكن اي صبح طلوعمكن اي صبح طلوع، مكن اي صبح طلوعمكن اي صبح طلوع، مكن اي صبح طلوع

 »»»»يا نسيمي است كزان سوي جهان مي آيد؟يا نسيمي است كزان سوي جهان مي آيد؟يا نسيمي است كزان سوي جهان مي آيد؟يا نسيمي است كزان سوي جهان مي آيد؟                  ان مي آيد؟ان مي آيد؟ان مي آيد؟ان مي آيد؟يارب اين بوي خوش از روضة جيارب اين بوي خوش از روضة جيارب اين بوي خوش از روضة جيارب اين بوي خوش از روضة ج««««

        »»»»!!!!عجب اين قهقهه از حورِ جنان مي آيدعجب اين قهقهه از حورِ جنان مي آيدعجب اين قهقهه از حورِ جنان مي آيدعجب اين قهقهه از حورِ جنان مي آيد««««                  »»»»نور صفات از چه مكان مي آيد؟نور صفات از چه مكان مي آيد؟نور صفات از چه مكان مي آيد؟نور صفات از چه مكان مي آيد؟    يارب اينيارب اينيارب اينيارب اين««««
        يارب اين آبِ حيات از چه دلي جوشان است؟يارب اين آبِ حيات از چه دلي جوشان است؟يارب اين آبِ حيات از چه دلي جوشان است؟يارب اين آبِ حيات از چه دلي جوشان است؟
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        امشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان است
        
        »»»»ت كه دل بال زنان مي آيد؟ت كه دل بال زنان مي آيد؟ت كه دل بال زنان مي آيد؟ت كه دل بال زنان مي آيد؟چه صفير اسچه صفير اسچه صفير اسچه صفير اس««««          مي آيد؟ مي آيد؟ مي آيد؟ مي آيد؟ » » » » است كه جان رقص كناناست كه جان رقص كناناست كه جان رقص كناناست كه جان رقص كنان    چه سماعچه سماعچه سماعچه سماع««««

        چه شكار است؟ چرا بانگ كمان مي آيد؟چه شكار است؟ چرا بانگ كمان مي آيد؟چه شكار است؟ چرا بانگ كمان مي آيد؟چه شكار است؟ چرا بانگ كمان مي آيد؟                    امي است؟ چرا موج گمان مي آيد؟امي است؟ چرا موج گمان مي آيد؟امي است؟ چرا موج گمان مي آيد؟امي است؟ چرا موج گمان مي آيد؟چه پيچه پيچه پيچه پي
        2222چه فضائي است؟ چرا تير قضا پران است؟چه فضائي است؟ چرا تير قضا پران است؟چه فضائي است؟ چرا تير قضا پران است؟چه فضائي است؟ چرا تير قضا پران است؟
        امشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان است

        
        شاه بنشسته، بر او حلقة ياران الستشاه بنشسته، بر او حلقة ياران الستشاه بنشسته، بر او حلقة ياران الستشاه بنشسته، بر او حلقة ياران الست                        گوش تا گوش، همه كرّ و فرِ دشمنِ پستگوش تا گوش، همه كرّ و فرِ دشمنِ پستگوش تا گوش، همه كرّ و فرِ دشمنِ پستگوش تا گوش، همه كرّ و فرِ دشمنِ پست

        3333چار تكبير زده يكسره بر هر چه كه هستچار تكبير زده يكسره بر هر چه كه هستچار تكبير زده يكسره بر هر چه كه هستچار تكبير زده يكسره بر هر چه كه هست            »»»»و غزلخوان و صراحي در دستو غزلخوان و صراحي در دستو غزلخوان و صراحي در دستو غزلخوان و صراحي در دستچاك چاك چاك چاك     پيرهنپيرهنپيرهنپيرهن««««
        4444خيمه در خيمه صداي سخن قرآن استخيمه در خيمه صداي سخن قرآن استخيمه در خيمه صداي سخن قرآن استخيمه در خيمه صداي سخن قرآن است

        امشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان است
        

        »»»»مفتي عقل در اين مسئله اليعقل بودمفتي عقل در اين مسئله اليعقل بودمفتي عقل در اين مسئله اليعقل بودمفتي عقل در اين مسئله اليعقل بود««««                   ن آيت رازي كه در آن محفل بودن آيت رازي كه در آن محفل بودن آيت رازي كه در آن محفل بودن آيت رازي كه در آن محفل بودوه از آوه از آوه از آوه از آ
        5555»»»»خم مي بود كه خون در دل و پا در گل بودخم مي بود كه خون در دل و پا در گل بودخم مي بود كه خون در دل و پا در گل بودخم مي بود كه خون در دل و پا در گل بود««««             »»»»فت به شرح آنچه بر او مشكل بودفت به شرح آنچه بر او مشكل بودفت به شرح آنچه بر او مشكل بودفت به شرح آنچه بر او مشكل بودعشق مي گعشق مي گعشق مي گعشق مي گ««««

        ساغر سرخ شهادت به كف مستان استساغر سرخ شهادت به كف مستان استساغر سرخ شهادت به كف مستان استساغر سرخ شهادت به كف مستان است
        امشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان است

        
        6666او چو شمعي است كه جانها همه پروانة اوستاو چو شمعي است كه جانها همه پروانة اوستاو چو شمعي است كه جانها همه پروانة اوستاو چو شمعي است كه جانها همه پروانة اوست                ن است كه عالم همه ديوانة اوستن است كه عالم همه ديوانة اوستن است كه عالم همه ديوانة اوستن است كه عالم همه ديوانة اوستاين حسياين حسياين حسياين حسي

        هر كجا خانه عشق است همه خانة اوستهر كجا خانه عشق است همه خانة اوستهر كجا خانه عشق است همه خانة اوستهر كجا خانه عشق است همه خانة اوست                        شرف ميكده از مستي پيمانة اوستشرف ميكده از مستي پيمانة اوستشرف ميكده از مستي پيمانة اوستشرف ميكده از مستي پيمانة اوست
        حاليا خيمه گهش بزمگه رندان استحاليا خيمه گهش بزمگه رندان استحاليا خيمه گهش بزمگه رندان استحاليا خيمه گهش بزمگه رندان است

        امشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان است
        

سرخوش از سسرخوش از سسرخوش از سدلبرِ دل شده در دامن اهللا صمد دلبرِ دل شده در دامن اهللا صمد دلبرِ دل شده در دامن اهللا صمد دلبرِ دل شده در دامن اهللا صمد                                 كرِ سر اندازِ هو اهللا احدكرِ سر اندازِ هو اهللا احدكرِ سر اندازِ هو اهللا احدكرِ سر اندازِ هو اهللا احدسرخوش از س        
 8888»»»»مي وصلي بچشان تا در زندان ابدمي وصلي بچشان تا در زندان ابدمي وصلي بچشان تا در زندان ابدمي وصلي بچشان تا در زندان ابد««««                        ::::مستانه زندمستانه زندمستانه زندمستانه زنداست كه است كه است كه است كه     7777»»»»شور حسينيشور حسينيشور حسينيشور حسيني««««غمة غمة غمة غمة نننن

        9999استاستاستاستدستان دستان دستان دستان كه در اين كه در اين كه در اين كه در اين     قيقيقيقيبشكنم، شادي شوبشكنم، شادي شوبشكنم، شادي شوبشكنم، شادي شو
        شه دين در حرمش مهمان استشه دين در حرمش مهمان استشه دين در حرمش مهمان استشه دين در حرمش مهمان است    امشبي راامشبي راامشبي راامشبي را

        » » » » چشم انعام مداريد ز اَنعامي چندچشم انعام مداريد ز اَنعامي چندچشم انعام مداريد ز اَنعامي چندچشم انعام مداريد ز اَنعامي چند««««                                ::::محرمان حلقه زده در پي پيغامي چندمحرمان حلقه زده در پي پيغامي چندمحرمان حلقه زده در پي پيغامي چندمحرمان حلقه زده در پي پيغامي چند
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»»»»فرصتفرصتفرصت10101010كه نماندست ره عشق مگر گامي چندكه نماندست ره عشق مگر گامي چندكه نماندست ره عشق مگر گامي چندكه نماندست ره عشق مگر گامي چند                   »»»»عيش نگه دار و بزن جامي چندعيش نگه دار و بزن جامي چندعيش نگه دار و بزن جامي چندعيش نگه دار و بزن جامي چند    فرصت        
        در بالئيم ولي عشق بال گردان استدر بالئيم ولي عشق بال گردان استدر بالئيم ولي عشق بال گردان استدر بالئيم ولي عشق بال گردان است

        امشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان است
        

        »»»»گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدندگل آدم بسرشتند و به پيمانه زدندگل آدم بسرشتند و به پيمانه زدندگل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند                        در ميخانه زدنددر ميخانه زدنددر ميخانه زدنددر ميخانه زدند    ماليكماليكماليكماليك««««امشب است آنكه امشب است آنكه امشب است آنكه امشب است آنكه 
        11111111»»»»قرعه فال به نام من ديوانه زدندقرعه فال به نام من ديوانه زدندقرعه فال به نام من ديوانه زدندقرعه فال به نام من ديوانه زدند««««                                »»»»با من راه نشين باده مستانه زدندبا من راه نشين باده مستانه زدندبا من راه نشين باده مستانه زدندبا من راه نشين باده مستانه زدند««««

        يوسف فاطمه را ننگ جهان زندان استيوسف فاطمه را ننگ جهان زندان استيوسف فاطمه را ننگ جهان زندان استيوسف فاطمه را ننگ جهان زندان است
        امشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان است

        
        رصه ميدان من استرصه ميدان من استرصه ميدان من استرصه ميدان من استساحت كون و مكان عساحت كون و مكان عساحت كون و مكان عساحت كون و مكان ع                                                      صدق به چوگان من استصدق به چوگان من استصدق به چوگان من استصدق به چوگان من است    هان كه گوي فلكهان كه گوي فلكهان كه گوي فلكهان كه گوي فلك

        12121212هر چه در عالم امر است به فرمان من استهر چه در عالم امر است به فرمان من استهر چه در عالم امر است به فرمان من استهر چه در عالم امر است به فرمان من است                                                        ن استن استن استن استديدة فتح ابد عاشق جوالن مديدة فتح ابد عاشق جوالن مديدة فتح ابد عاشق جوالن مديدة فتح ابد عاشق جوالن م
        پيش ما آتش نمرود گلِ بستان استپيش ما آتش نمرود گلِ بستان استپيش ما آتش نمرود گلِ بستان استپيش ما آتش نمرود گلِ بستان است

        امشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان است
        
        »»»»تا نبرد سرتان را سرِ شمشيرِ اجلتا نبرد سرتان را سرِ شمشيرِ اجلتا نبرد سرتان را سرِ شمشيرِ اجلتا نبرد سرتان را سرِ شمشيرِ اجل««««                                مجوئيد حيلمجوئيد حيلمجوئيد حيلمجوئيد حيل» » » » هان و هان ناقة حقيمهان و هان ناقة حقيمهان و هان ناقة حقيمهان و هان ناقة حقيم««««
            13131313»»»»كار حق كن فيكون است نه موقوف عللكار حق كن فيكون است نه موقوف عللكار حق كن فيكون است نه موقوف عللكار حق كن فيكون است نه موقوف علل««««                                                »»»»گلي را چه محل؟گلي را چه محل؟گلي را چه محل؟گلي را چه محل؟ب و ب و ب و ب و پيش جان و دل ما آپيش جان و دل ما آپيش جان و دل ما آپيش جان و دل ما آ««««

        بي فروغ رخ او ، جان و جهان بي جان استبي فروغ رخ او ، جان و جهان بي جان استبي فروغ رخ او ، جان و جهان بي جان استبي فروغ رخ او ، جان و جهان بي جان است
        امشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان است

        
        بكنمبكنمبكنمبكنم» » » » قطع اين مرحله با مرغ سليمانقطع اين مرحله با مرغ سليمانقطع اين مرحله با مرغ سليمانقطع اين مرحله با مرغ سليمان««««                        هر فردا عملِ مذهب رندان بكنمهر فردا عملِ مذهب رندان بكنمهر فردا عملِ مذهب رندان بكنمهر فردا عملِ مذهب رندان بكنمظظظظ

            14141414، آن بكنم، آن بكنم، آن بكنم، آن بكنم»»»»بكنبكنبكنبكن    آنچه استاد ازل گفتآنچه استاد ازل گفتآنچه استاد ازل گفتآنچه استاد ازل گفت««««                        ه بر شعبده از دولت قرآن بكنمه بر شعبده از دولت قرآن بكنمه بر شعبده از دولت قرآن بكنمه بر شعبده از دولت قرآن بكنمحملحملحملحمل
        عاقبت خانه ظلم است كه آن ويران استعاقبت خانه ظلم است كه آن ويران استعاقبت خانه ظلم است كه آن ويران استعاقبت خانه ظلم است كه آن ويران است
        امشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان است

        
        15151515»»»»تا همه صومعه داران پي كاري گيرندتا همه صومعه داران پي كاري گيرندتا همه صومعه داران پي كاري گيرندتا همه صومعه داران پي كاري گيرند                        ها را بود آيا كه عياري گيرندها را بود آيا كه عياري گيرندها را بود آيا كه عياري گيرندها را بود آيا كه عياري گيرندنقدنقدنقدنقد««««

        16161616صادقان زآينة صدق، غباري گيرندصادقان زآينة صدق، غباري گيرندصادقان زآينة صدق، غباري گيرندصادقان زآينة صدق، غباري گيرند                        تاريكي شب ره به كناري گيرندتاريكي شب ره به كناري گيرندتاريكي شب ره به كناري گيرندتاريكي شب ره به كناري گيرند    و بهو بهو بهو به
        صحنة مشهد ما صحن نگارستان استصحنة مشهد ما صحن نگارستان استصحنة مشهد ما صحن نگارستان استصحنة مشهد ما صحن نگارستان است
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        بي را شه دين در حرمش مهمان استبي را شه دين در حرمش مهمان استبي را شه دين در حرمش مهمان استبي را شه دين در حرمش مهمان استامشامشامشامش
        »»»»سر جان و جهان دست فشان برخيزمسر جان و جهان دست فشان برخيزمسر جان و جهان دست فشان برخيزمسر جان و جهان دست فشان برخيزم««««از از از از                         من از سر جان برخيزممن از سر جان برخيزممن از سر جان برخيزممن از سر جان برخيزم: : : : گفت عباس كهگفت عباس كهگفت عباس كهگفت عباس كه

        17171717»»»»ببويت ز لحد رقص كنان برخيزمببويت ز لحد رقص كنان برخيزمببويت ز لحد رقص كنان برخيزمببويت ز لحد رقص كنان برخيزم««««من من من من                         »»»»از سر خواجگي كون و مكان برخيزماز سر خواجگي كون و مكان برخيزماز سر خواجگي كون و مكان برخيزماز سر خواجگي كون و مكان برخيزم««««
            18181818اين چه روح است و كرامت كه در اين ياران استاين چه روح است و كرامت كه در اين ياران استاين چه روح است و كرامت كه در اين ياران استاين چه روح است و كرامت كه در اين ياران است

        امشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان است
        

        بر سر كاخ ستم كوس زوالي بزنندبر سر كاخ ستم كوس زوالي بزنندبر سر كاخ ستم كوس زوالي بزنندبر سر كاخ ستم كوس زوالي بزنند                                تا به اين نام و نشان قرعه فالي بزنندتا به اين نام و نشان قرعه فالي بزنندتا به اين نام و نشان قرعه فالي بزنندتا به اين نام و نشان قرعه فالي بزنند
        19191919شاهبازان به هوايت پر و بالي بزنندشاهبازان به هوايت پر و بالي بزنندشاهبازان به هوايت پر و بالي بزنندشاهبازان به هوايت پر و بالي بزنند                             پيش آر، بگو طبل وصالي بزنندپيش آر، بگو طبل وصالي بزنندپيش آر، بگو طبل وصالي بزنندپيش آر، بگو طبل وصالي بزنند    دستدستدستدست

        قاف چه خون افشان استقاف چه خون افشان استقاف چه خون افشان استقاف چه خون افشان است    آنآنآنآنپر سيمرغ بر پر سيمرغ بر پر سيمرغ بر پر سيمرغ بر 
        امشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان است

        
        20202020»»»»داشت انديشه فرداي يتيمان، زينبداشت انديشه فرداي يتيمان، زينبداشت انديشه فرداي يتيمان، زينبداشت انديشه فرداي يتيمان، زينب««««                                            در شب قتل، مگر بي سر و سامان زينبدر شب قتل، مگر بي سر و سامان زينبدر شب قتل، مگر بي سر و سامان زينبدر شب قتل، مگر بي سر و سامان زينب

گفتي از يادگفتي از يادگفتي از يادچنگ مي برد به گيسوي پريشان، زينبچنگ مي برد به گيسوي پريشان، زينبچنگ مي برد به گيسوي پريشان، زينبچنگ مي برد به گيسوي پريشان، زينب                                                پريشاني  طفالن، زينبپريشاني  طفالن، زينبپريشاني  طفالن، زينبپريشاني  طفالن، زينب    گفتي از ياد        
        اين چه حالي است كه در خوابگه شيران است؟اين چه حالي است كه در خوابگه شيران است؟اين چه حالي است كه در خوابگه شيران است؟اين چه حالي است كه در خوابگه شيران است؟

        امشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان است
        

                باز جويد شه بي يار ز عباس نشانباز جويد شه بي يار ز عباس نشانباز جويد شه بي يار ز عباس نشانباز جويد شه بي يار ز عباس نشان                        فردا، قد رعناي حسين است كمانفردا، قد رعناي حسين است كمانفردا، قد رعناي حسين است كمانفردا، قد رعناي حسين است كمان    عصرعصرعصرعصر
        21212121»»»»كه به مژگان شكند قلب همه صف شكنانكه به مژگان شكند قلب همه صف شكنانكه به مژگان شكند قلب همه صف شكنانكه به مژگان شكند قلب همه صف شكنان««««                                                    د آن خسرو شمشاد قداند آن خسرو شمشاد قداند آن خسرو شمشاد قداند آن خسرو شمشاد قداندارِ خودارِ خودارِ خودارِ خوز علمز علمز علمز علم

        قرص خورشيد هم از خجلت او پنهان استقرص خورشيد هم از خجلت او پنهان استقرص خورشيد هم از خجلت او پنهان استقرص خورشيد هم از خجلت او پنهان است
        امشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان است

        
        صبر از اين بيش ندارم، چكنم تا كي و چند؟صبر از اين بيش ندارم، چكنم تا كي و چند؟صبر از اين بيش ندارم، چكنم تا كي و چند؟صبر از اين بيش ندارم، چكنم تا كي و چند؟                 ::::علي اكبر به اجازت ز پدر خواهشمندعلي اكبر به اجازت ز پدر خواهشمندعلي اكبر به اجازت ز پدر خواهشمندعلي اكبر به اجازت ز پدر خواهشمند

        بوسه اي بر لب خشكم بزن اي چشمه قندبوسه اي بر لب خشكم بزن اي چشمه قندبوسه اي بر لب خشكم بزن اي چشمه قندبوسه اي بر لب خشكم بزن اي چشمه قند                رقص آمده از آتش غيرت چو سپندرقص آمده از آتش غيرت چو سپندرقص آمده از آتش غيرت چو سپندرقص آمده از آتش غيرت چو سپند    جان بهجان بهجان بهجان به
        22222222دستي اندر خم زلفي كه چنين پيچان استدستي اندر خم زلفي كه چنين پيچان استدستي اندر خم زلفي كه چنين پيچان استدستي اندر خم زلفي كه چنين پيچان است
        امشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان است

        
                »»»»آن دانه كه شد رهزن آدم با اوستآن دانه كه شد رهزن آدم با اوستآن دانه كه شد رهزن آدم با اوستآن دانه كه شد رهزن آدم با اوستسرِ سرِ سرِ سرِ ««««                » » » » زمان است كه خاتم با اوستزمان است كه خاتم با اوستزمان است كه خاتم با اوستزمان است كه خاتم با اوستاو سليمان او سليمان او سليمان او سليمان ««««
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                23232323اوستاوستاوستاوستكه مرهم با كه مرهم با كه مرهم با كه مرهم با     زخم شمشير و سنان چيست؟زخم شمشير و سنان چيست؟زخم شمشير و سنان چيست؟زخم شمشير و سنان چيست؟                   »»»»همت پاكان دو عالم با اوستهمت پاكان دو عالم با اوستهمت پاكان دو عالم با اوستهمت پاكان دو عالم با اوست««««    نفسنفسنفسنفس
        پس چه رازي است كه خنجر به گلو بران است؟پس چه رازي است كه خنجر به گلو بران است؟پس چه رازي است كه خنجر به گلو بران است؟پس چه رازي است كه خنجر به گلو بران است؟

        امشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان است
        در هياهوي رذيالنة آن اهرمناندر هياهوي رذيالنة آن اهرمناندر هياهوي رذيالنة آن اهرمناندر هياهوي رذيالنة آن اهرمنان                        شام فردا كه رسد، زينبِ گريان و دوانشام فردا كه رسد، زينبِ گريان و دوانشام فردا كه رسد، زينبِ گريان و دوانشام فردا كه رسد، زينبِ گريان و دوان

        24242424»»»»كه شهيدان كه اند اينهمه خونين كفنان؟كه شهيدان كه اند اينهمه خونين كفنان؟كه شهيدان كه اند اينهمه خونين كفنان؟كه شهيدان كه اند اينهمه خونين كفنان؟««««                        د از پيكر صدچاك شه تشنه زباند از پيكر صدچاك شه تشنه زباند از پيكر صدچاك شه تشنه زباند از پيكر صدچاك شه تشنه زبانپرسپرسپرسپرس
جگر رود فرات از تفجگر رود فرات از تفجگر رود فرات از تفاو سوزان استاو سوزان استاو سوزان استاو سوزان است    جگر رود فرات از تف        

        امشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان است
        نيزه رواننيزه رواننيزه رواننيزه روان    خونِ خورشيد رواني به سرِخونِ خورشيد رواني به سرِخونِ خورشيد رواني به سرِخونِ خورشيد رواني به سرِ                        است و بيابان و زنان بر شتراناست و بيابان و زنان بر شتراناست و بيابان و زنان بر شتراناست و بيابان و زنان بر شترانساربان ساربان ساربان ساربان 

        25252525ماه و خورشيد به هم ساخته، در هم نگرانماه و خورشيد به هم ساخته، در هم نگرانماه و خورشيد به هم ساخته، در هم نگرانماه و خورشيد به هم ساخته، در هم نگران                        ران نيزه سوارانِ شبِ راهروانران نيزه سوارانِ شبِ راهروانران نيزه سوارانِ شبِ راهروانران نيزه سوارانِ شبِ راهرواناختاختاختاخت
        پاي در سلسله، سر سلسلة مردان استپاي در سلسله، سر سلسلة مردان استپاي در سلسله، سر سلسلة مردان استپاي در سلسله، سر سلسلة مردان است

        امشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان است
        

        نوش پيمانة خون بر سر پيمان كرده استنوش پيمانة خون بر سر پيمان كرده استنوش پيمانة خون بر سر پيمان كرده استنوش پيمانة خون بر سر پيمان كرده است                26262626رباني ميخانه فراوان كرده استرباني ميخانه فراوان كرده استرباني ميخانه فراوان كرده استرباني ميخانه فراوان كرده استاو كه داو كه داو كه داو كه د
        چنگ بر گونه زده موي پريشان كرده استچنگ بر گونه زده موي پريشان كرده استچنگ بر گونه زده موي پريشان كرده استچنگ بر گونه زده موي پريشان كرده است                ا پيرهنِ يوسف دوران كرده استا پيرهنِ يوسف دوران كرده استا پيرهنِ يوسف دوران كرده استا پيرهنِ يوسف دوران كرده استاشك راشك راشك راشك ر

        در دل حادثه مجموعِ پريشانان استدر دل حادثه مجموعِ پريشانان استدر دل حادثه مجموعِ پريشانان استدر دل حادثه مجموعِ پريشانان است
        امشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان استامشبي را شه دين در حرمش مهمان است

        
********************        

        پر سوخته را با پر و بالي دريابپر سوخته را با پر و بالي دريابپر سوخته را با پر و بالي دريابپر سوخته را با پر و بالي درياببال و بال و بال و بال و                 دريابدريابدريابدرياب    »»»»جالليجالليجالليجاللي««««يارب اين شام سيه را به يارب اين شام سيه را به يارب اين شام سيه را به يارب اين شام سيه را به 
        جشن دامادي جان را به جمالي دريابجشن دامادي جان را به جمالي دريابجشن دامادي جان را به جمالي دريابجشن دامادي جان را به جمالي درياب                        27272727»»»»تشنة باديه را هم به زاللي دريابتشنة باديه را هم به زاللي دريابتشنة باديه را هم به زاللي دريابتشنة باديه را هم به زاللي درياب««««

        كه عروسِ شرف از شوق حنابندان استكه عروسِ شرف از شوق حنابندان استكه عروسِ شرف از شوق حنابندان استكه عروسِ شرف از شوق حنابندان است
        فردا بدنش زير سم اسبان استفردا بدنش زير سم اسبان استفردا بدنش زير سم اسبان استفردا بدنش زير سم اسبان است    عصرعصرعصرعصر                ي را شه دين در حرمش مهمان استي را شه دين در حرمش مهمان استي را شه دين در حرمش مهمان استي را شه دين در حرمش مهمان استامشبامشبامشبامشب

        مكن اي صبح طلوع، مكن اي صبح طلوعمكن اي صبح طلوع، مكن اي صبح طلوعمكن اي صبح طلوع، مكن اي صبح طلوعمكن اي صبح طلوع، مكن اي صبح طلوع
        

        پاريسپاريسپاريسپاريس    –شمسي شمسي شمسي شمسي     1385138513851385    - - - -     شب عاشوراشب عاشوراشب عاشوراشب عاشورا    - - - - احمد جاللي احمد جاللي احمد جاللي احمد جاللي 
        

        ::::پي نوشت هاپي نوشت هاپي نوشت هاپي نوشت ها
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زمزمه هاي زمزمه هاي زمزمه هاي زمزمه هاي نازك نازك نازك نازك جويبار جويبار جويبار جويبار به به به به بيت ها يا مصرع هائي بيت ها يا مصرع هائي بيت ها يا مصرع هائي بيت ها يا مصرع هائي     ،،،،حافظحافظحافظحافظو و و و موالناموالناموالناموالنااز رود غزل هاي از رود غزل هاي از رود غزل هاي از رود غزل هاي در اين توسل عاشورائي، در اين توسل عاشورائي، در اين توسل عاشورائي، در اين توسل عاشورائي، ، ، ، ، مدمدمدمدآآآآهم هم هم هم همچنان كه در مقدمه همچنان كه در مقدمه همچنان كه در مقدمه همچنان كه در مقدمه      1111

از مسير تصويرسازي ها و از مسير تصويرسازي ها و از مسير تصويرسازي ها و از مسير تصويرسازي ها و ، ، ، ، رارارارا    هاهاهاهاذوق ذوق ذوق ذوق مگر مگر مگر مگر دميد تا دميد تا دميد تا دميد تا جاني در كالم جاني در كالم جاني در كالم جاني در كالم و و و و رسانيد رسانيد رسانيد رسانيد مدد مدد مدد مدد     كه از راه تضمين يا اقتباسكه از راه تضمين يا اقتباسكه از راه تضمين يا اقتباسكه از راه تضمين يا اقتباس    مي پيوستمي پيوستمي پيوستمي پيوست    اين فقيراين فقيراين فقيراين فقيردروني دروني دروني دروني 
ت ت ت ت نينينينيو اگر و اگر و اگر و اگر . . . . و هم ضعف مرا بپوشاندو هم ضعف مرا بپوشاندو هم ضعف مرا بپوشاندو هم ضعف مرا بپوشاند    ....و از اين زالل بچشاندو از اين زالل بچشاندو از اين زالل بچشاندو از اين زالل بچشاند    بكشاندبكشاندبكشاندبكشانداين شب اين شب اين شب اين شب ساحت اسطوره اي ساحت اسطوره اي ساحت اسطوره اي ساحت اسطوره اي به به به به ، ، ، ، هاي ادبهاي ادبهاي ادبهاي ادب    توانهتوانهتوانهتوانهاساساساس    اينايناينايننابِ نابِ نابِ نابِ معناپردازي هاي معناپردازي هاي معناپردازي هاي معناپردازي هاي 

            ....مهيامهيامهيامهيا    جسارتيجسارتيجسارتيجسارتيبي مهابا بي مهابا بي مهابا بي مهابا ا چنين ا چنين ا چنين ا چنين نه سراينده رنه سراينده رنه سراينده رنه سراينده ر    ، و، و، و، وبودبودبودبودمي مي مي مي     رواروارواروا    اقتباساقتباساقتباساقتباس    وووواز تضمين از تضمين از تضمين از تضمين     ييييحجمحجمحجمحجمچنين چنين چنين چنين البته نه البته نه البته نه البته نه بود، بود، بود، بود، نمي نمي نمي نمي و توصل و توصل و توصل و توصل توسل توسل توسل توسل 
و مختص گروه و مختص گروه و مختص گروه و مختص گروه     همگاني استهمگاني استهمگاني استهمگاني استعاشورا عاشورا عاشورا عاشورا آئين هاي آئين هاي آئين هاي آئين هاي اما چون اما چون اما چون اما چون     ،،،،براي آشنايان روشن استبراي آشنايان روشن استبراي آشنايان روشن استبراي آشنايان روشن است، ، ، ، تركيب بندتركيب بندتركيب بندتركيب بنداين اين اين اين و ارجاعات و ارجاعات و ارجاعات و ارجاعات و تلميحات و تلميحات و تلميحات و تلميحات اشارات اشارات اشارات اشارات هرچند هرچند هرچند هرچند 

                            . . . . آيدآيدآيدآيد    ، بكار، بكار، بكار، بكاررارارارا    بخصوص نوجوانانبخصوص نوجوانانبخصوص نوجوانانبخصوص نوجوانان    ،،،،كه شايدكه شايدكه شايدكه شايد    آدرس ها يا توضيحات كوتاهي مي آيدآدرس ها يا توضيحات كوتاهي مي آيدآدرس ها يا توضيحات كوتاهي مي آيدآدرس ها يا توضيحات كوتاهي مي آيد    ،،،،در پي نوشتهاي زيردر پي نوشتهاي زيردر پي نوشتهاي زيردر پي نوشتهاي زير    ،،،،سني يا اجتماعي خاصي نيستسني يا اجتماعي خاصي نيستسني يا اجتماعي خاصي نيستسني يا اجتماعي خاصي نيست
        ))))چاپ فروزانفرچاپ فروزانفرچاپ فروزانفرچاپ فروزانفر، ، ، ،     806806806806غزل غزل غزل غزل ((((    د؟د؟د؟د؟يييين بوي خوش از روضه جان مي آن بوي خوش از روضه جان مي آن بوي خوش از روضه جان مي آن بوي خوش از روضه جان مي آييييارب اارب اارب اارب ايييي: : : : بخوانيد غزل موالنا را، با مطلعبخوانيد غزل موالنا را، با مطلعبخوانيد غزل موالنا را، با مطلعبخوانيد غزل موالنا را، با مطلع     2222
        پيرهن چاك و غزلخوان و صراحي در دستپيرهن چاك و غزلخوان و صراحي در دستپيرهن چاك و غزلخوان و صراحي در دستپيرهن چاك و غزلخوان و صراحي در دست        ته و خوي كرده و خندان لب و مستته و خوي كرده و خندان لب و مستته و خوي كرده و خندان لب و مستته و خوي كرده و خندان لب و مستزلف آشفزلف آشفزلف آشفزلف آشف:  :  :  :  حافظحافظحافظحافظ     3333

        ندادند جز اين تحفه به ما روز الستندادند جز اين تحفه به ما روز الستندادند جز اين تحفه به ما روز الستندادند جز اين تحفه به ما روز الست    كهكهكهكه                برو اي زاهد و بر دردكشان خرده مگيربرو اي زاهد و بر دردكشان خرده مگيربرو اي زاهد و بر دردكشان خرده مگيربرو اي زاهد و بر دردكشان خرده مگير
        :  :  :  :  و نيزو نيزو نيزو نيز

                كه به پيمانه كشي شهره شدم روز الستكه به پيمانه كشي شهره شدم روز الستكه به پيمانه كشي شهره شدم روز الستكه به پيمانه كشي شهره شدم روز الست                مطلب طاعت و پيمان و صالح از من مستمطلب طاعت و پيمان و صالح از من مستمطلب طاعت و پيمان و صالح از من مستمطلب طاعت و پيمان و صالح از من مست
        چار تكبير زدم يكسره بر هر چه كه هستچار تكبير زدم يكسره بر هر چه كه هستچار تكبير زدم يكسره بر هر چه كه هستچار تكبير زدم يكسره بر هر چه كه هست                من همان دم كه وضو ساختم از چشمة عشقمن همان دم كه وضو ساختم از چشمة عشقمن همان دم كه وضو ساختم از چشمة عشقمن همان دم كه وضو ساختم از چشمة عشق

و حسين و حسين و حسين و حسين . . .  . . .  . . .  . . .  پس حسين تدبيرها بكرد و پس حسين تدبيرها بكرد و پس حسين تدبيرها بكرد و پس حسين تدبيرها بكرد و ««««. . . . د و مناجات مي كردندد و مناجات مي كردندد و مناجات مي كردندد و مناجات مي كردنددر منابع  مشهور آمده است كه آن شب امام و ياران او قرآن مي خواندندر منابع  مشهور آمده است كه آن شب امام و ياران او قرآن مي خواندندر منابع  مشهور آمده است كه آن شب امام و ياران او قرآن مي خواندندر منابع  مشهور آمده است كه آن شب امام و ياران او قرآن مي خواندن     4444
؛ و نيز نگاه كنيد به ؛ و نيز نگاه كنيد به ؛ و نيز نگاه كنيد به ؛ و نيز نگاه كنيد به ) ) ) ) 25252525، ص ، ص ، ص ، ص 1359135913591359طبري، قيام سيدالشهداء، تصحيح محمد سرور موالئي، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، طبري، قيام سيدالشهداء، تصحيح محمد سرور موالئي، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، طبري، قيام سيدالشهداء، تصحيح محمد سرور موالئي، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، طبري، قيام سيدالشهداء، تصحيح محمد سرور موالئي، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، ((((» » » » قرآن همي خواندقرآن همي خواندقرآن همي خواندقرآن همي خواند

        . . . . 183183183183، ص ، ص ، ص ، ص 1389138913891389ابي مخنف، مقتل الحسين، ترجمه جودكي، چاپ اول، انتشارات معنا گرا، ابي مخنف، مقتل الحسين، ترجمه جودكي، چاپ اول، انتشارات معنا گرا، ابي مخنف، مقتل الحسين، ترجمه جودكي، چاپ اول، انتشارات معنا گرا، ابي مخنف، مقتل الحسين، ترجمه جودكي، چاپ اول، انتشارات معنا گرا، 
        ياد باد آنكه سر كوي توام منزل بودياد باد آنكه سر كوي توام منزل بودياد باد آنكه سر كوي توام منزل بودياد باد آنكه سر كوي توام منزل بود: : : : بخوانيد غزل حافظ را با مطلعبخوانيد غزل حافظ را با مطلعبخوانيد غزل حافظ را با مطلعبخوانيد غزل حافظ را با مطلع         5555
        : : : : بيتي از يك نوحة قديمي كه مي گفتبيتي از يك نوحة قديمي كه مي گفتبيتي از يك نوحة قديمي كه مي گفتبيتي از يك نوحة قديمي كه مي گفتتغيير كوچكي در بازگوئي تغيير كوچكي در بازگوئي تغيير كوچكي در بازگوئي تغيير كوچكي در بازگوئي          6666

        وين چه شمعي است كه جانها همه پروانه اوستوين چه شمعي است كه جانها همه پروانه اوستوين چه شمعي است كه جانها همه پروانه اوستوين چه شمعي است كه جانها همه پروانه اوست                اين حسين كيست كه عالم همه ديوانة اوستاين حسين كيست كه عالم همه ديوانة اوستاين حسين كيست كه عالم همه ديوانة اوستاين حسين كيست كه عالم همه ديوانة اوست
        .  .  .  .  اول وجه توصيفي بيت نيز مناسب تر مي نمايداول وجه توصيفي بيت نيز مناسب تر مي نمايداول وجه توصيفي بيت نيز مناسب تر مي نمايداول وجه توصيفي بيت نيز مناسب تر مي نمايدبا اين تغيير، ضمن رفع اشكالي وزن در مصرع با اين تغيير، ضمن رفع اشكالي وزن در مصرع با اين تغيير، ضمن رفع اشكالي وزن در مصرع با اين تغيير، ضمن رفع اشكالي وزن در مصرع 

براي گوشه هاي دستگاه شور همين براي گوشه هاي دستگاه شور همين براي گوشه هاي دستگاه شور همين براي گوشه هاي دستگاه شور همين » » » » حسينيحسينيحسينيحسيني««««و يا و يا و يا و يا » » » » شور حسينيشور حسينيشور حسينيشور حسيني««««زبان حال امام را اغلب در پايه شور مي خوانده اند  و دليل نامگذاري هاي زبان حال امام را اغلب در پايه شور مي خوانده اند  و دليل نامگذاري هاي زبان حال امام را اغلب در پايه شور مي خوانده اند  و دليل نامگذاري هاي زبان حال امام را اغلب در پايه شور مي خوانده اند  و دليل نامگذاري هاي در تعزيه ها در تعزيه ها در تعزيه ها در تعزيه ها      7777
            ....»»»»حسينيحسينيحسينيحسيني««««مي گويند، مي گفتند مي گويند، مي گفتند مي گويند، مي گفتند مي گويند، مي گفتند     »»»»شورشورشورشور««««ماية ماية ماية ماية يا يا يا يا دستگاه دستگاه دستگاه دستگاه به آنچه كه امروز به آنچه كه امروز به آنچه كه امروز به آنچه كه امروز اهل موسيقي دستگاهي ايران، اهل موسيقي دستگاهي ايران، اهل موسيقي دستگاهي ايران، اهل موسيقي دستگاهي ايران، قدمايِ قدمايِ قدمايِ قدمايِ در زبان در زبان در زبان در زبان . . . . استاستاستاست

        ::::كه سراينده اش به روشني معلوم نيستكه سراينده اش به روشني معلوم نيستكه سراينده اش به روشني معلوم نيستكه سراينده اش به روشني معلوم نيست» » » » روزها فكر من اين است و همه شب سخنمروزها فكر من اين است و همه شب سخنمروزها فكر من اين است و همه شب سخنمروزها فكر من اين است و همه شب سخنم««««اقتباس از بيتي از غزلي مشهور با مطلع اقتباس از بيتي از غزلي مشهور با مطلع اقتباس از بيتي از غزلي مشهور با مطلع اقتباس از بيتي از غزلي مشهور با مطلع          8888
        چند روزي قفسي ساخته اند از بدنمچند روزي قفسي ساخته اند از بدنمچند روزي قفسي ساخته اند از بدنمچند روزي قفسي ساخته اند از بدنم                مرغ باغ ملكوتم، نيم از عالم خاكمرغ باغ ملكوتم، نيم از عالم خاكمرغ باغ ملكوتم، نيم از عالم خاكمرغ باغ ملكوتم، نيم از عالم خاك

        عربده مستانه به هم درشكنم    عربده مستانه به هم درشكنم    عربده مستانه به هم درشكنم    عربده مستانه به هم درشكنم        از سرِاز سرِاز سرِاز سرِ                        مي وصلي بچشان تا در زندان ابدمي وصلي بچشان تا در زندان ابدمي وصلي بچشان تا در زندان ابدمي وصلي بچشان تا در زندان ابد
        ).).).).ااااهههه    مي گويم و بعد از من گويند به دستانمي گويم و بعد از من گويند به دستانمي گويم و بعد از من گويند به دستانمي گويم و بعد از من گويند به دستان        ////ويند مگو سعدي چندين سخن از عشقشويند مگو سعدي چندين سخن از عشقشويند مگو سعدي چندين سخن از عشقشويند مگو سعدي چندين سخن از عشقشگگگگ    ::::مخفف داستانمخفف داستانمخفف داستانمخفف داستان((((ماجرا ماجرا ماجرا ماجرا     ؛؛؛؛غمه و آوازغمه و آوازغمه و آوازغمه و آوازنننن    ؛؛؛؛دستهادستهادستهادستها: : : : دستاندستاندستاندستان     9999

        حسب حالي ننوشتيم و شد ايامي چندحسب حالي ننوشتيم و شد ايامي چندحسب حالي ننوشتيم و شد ايامي چندحسب حالي ننوشتيم و شد ايامي چند: : : : با مطلعبا مطلعبا مطلعبا مطلع    رارارارا    غزل حافظغزل حافظغزل حافظغزل حافظبخوانيد بخوانيد بخوانيد بخوانيد          10101010
        دوش ديدم كه ماليك در ميخانه زدنددوش ديدم كه ماليك در ميخانه زدنددوش ديدم كه ماليك در ميخانه زدنددوش ديدم كه ماليك در ميخانه زدند: : : : لعلعلعلعبا مطبا مطبا مطبا مط    رارارارا    غزل مشهور حافظغزل مشهور حافظغزل مشهور حافظغزل مشهور حافظ    بخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد         11111111
        خسروا گوي فلك در خم چوگان تو بادخسروا گوي فلك در خم چوگان تو بادخسروا گوي فلك در خم چوگان تو بادخسروا گوي فلك در خم چوگان تو باد: : : : بخوانيد غزل حافظ را با مطلعبخوانيد غزل حافظ را با مطلعبخوانيد غزل حافظ را با مطلعبخوانيد غزل حافظ را با مطلع         12121212
        ).).).).1344134413441344غزل غزل غزل غزل ((((شتران مست شدستند ببين رقص جمل شتران مست شدستند ببين رقص جمل شتران مست شدستند ببين رقص جمل شتران مست شدستند ببين رقص جمل : : : : با مطلعبا مطلعبا مطلعبا مطلعرا را را را غزل موالنا غزل موالنا غزل موالنا غزل موالنا بخوانيد بخوانيد بخوانيد بخوانيد          13131313
        سالها پيروي مذهب رندان كردمسالها پيروي مذهب رندان كردمسالها پيروي مذهب رندان كردمسالها پيروي مذهب رندان كردم: : : : بخوانيد غزل حافظ را با مطلعبخوانيد غزل حافظ را با مطلعبخوانيد غزل حافظ را با مطلعبخوانيد غزل حافظ را با مطلع         14141414
        افظافظافظافظمطلع غزل حمطلع غزل حمطلع غزل حمطلع غزل ح             15151515
در در در در . . . . امام تا فردا زمان خواستامام تا فردا زمان خواستامام تا فردا زمان خواستامام تا فردا زمان خواست. . . . ، تاسوعا، جنگ را آغاز كردند، تاسوعا، جنگ را آغاز كردند، تاسوعا، جنگ را آغاز كردند، تاسوعا، جنگ را آغاز كردند61616161مورخان گفته اند كه يزيديان در عصر روز پنج شنبه نهم محرم سال مورخان گفته اند كه يزيديان در عصر روز پنج شنبه نهم محرم سال مورخان گفته اند كه يزيديان در عصر روز پنج شنبه نهم محرم سال مورخان گفته اند كه يزيديان در عصر روز پنج شنبه نهم محرم سال           16161616

اما در روايت طبري در اما در روايت طبري در اما در روايت طبري در اما در روايت طبري در . . . . ميان ذاكران عاشورا مشهور آن است كه دليل اين مهلت طلبي، تدارك فرصتي شبانه براي راز و نياز با خداوند بودميان ذاكران عاشورا مشهور آن است كه دليل اين مهلت طلبي، تدارك فرصتي شبانه براي راز و نياز با خداوند بودميان ذاكران عاشورا مشهور آن است كه دليل اين مهلت طلبي، تدارك فرصتي شبانه براي راز و نياز با خداوند بودميان ذاكران عاشورا مشهور آن است كه دليل اين مهلت طلبي، تدارك فرصتي شبانه براي راز و نياز با خداوند بود
قرن پيش در دوره منصور بن نوح ساماني به انشاي زيباي فارسي ابوعلي بلعمي تحرير شده است نكته قرن پيش در دوره منصور بن نوح ساماني به انشاي زيباي فارسي ابوعلي بلعمي تحرير شده است نكته قرن پيش در دوره منصور بن نوح ساماني به انشاي زيباي فارسي ابوعلي بلعمي تحرير شده است نكته قرن پيش در دوره منصور بن نوح ساماني به انشاي زيباي فارسي ابوعلي بلعمي تحرير شده است نكته     11111111يخ كبير كه ترجمه آن كه حدود يخ كبير كه ترجمه آن كه حدود يخ كبير كه ترجمه آن كه حدود يخ كبير كه ترجمه آن كه حدود تارتارتارتار
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و آن شب حسين همه كار راست كرد و و آن شب حسين همه كار راست كرد و و آن شب حسين همه كار راست كرد و و آن شب حسين همه كار راست كرد و ««««:  :  :  :  اي در بيان نيت واقعي امام از زمان خواهي آمده است كه عميقا احترام انگيز و تكان دهنده استاي در بيان نيت واقعي امام از زمان خواهي آمده است كه عميقا احترام انگيز و تكان دهنده استاي در بيان نيت واقعي امام از زمان خواهي آمده است كه عميقا احترام انگيز و تكان دهنده استاي در بيان نيت واقعي امام از زمان خواهي آمده است كه عميقا احترام انگيز و تكان دهنده است

پس حسين اين مردمان را يكان يكان كه به نصرت او آمده بودند، بنشاند و همه مهتران و بزرگان بودند و ايشان را خطبه پس حسين اين مردمان را يكان يكان كه به نصرت او آمده بودند، بنشاند و همه مهتران و بزرگان بودند و ايشان را خطبه پس حسين اين مردمان را يكان يكان كه به نصرت او آمده بودند، بنشاند و همه مهتران و بزرگان بودند و ايشان را خطبه پس حسين اين مردمان را يكان يكان كه به نصرت او آمده بودند، بنشاند و همه مهتران و بزرگان بودند و ايشان را خطبه . . .  . . .  . . .  . . .  د د د د شمشير نيكو كرشمشير نيكو كرشمشير نيكو كرشمشير نيكو كر
كرد و گفت آنچه بر شما بود كرديد و من شما را نه به حرب آوردم، اكنون حرب پيش آمد و من از جان خويش نوميد گشتم و شما را از كرد و گفت آنچه بر شما بود كرديد و من شما را نه به حرب آوردم، اكنون حرب پيش آمد و من از جان خويش نوميد گشتم و شما را از كرد و گفت آنچه بر شما بود كرديد و من شما را نه به حرب آوردم، اكنون حرب پيش آمد و من از جان خويش نوميد گشتم و شما را از كرد و گفت آنچه بر شما بود كرديد و من شما را نه به حرب آوردم، اكنون حرب پيش آمد و من از جان خويش نوميد گشتم و شما را از 

» » » » شما بازگرديد و برويد و مرا امشب زمان خواستن بكار نبود، از بهر شما خواستم تا هر كه خواهد رفتن، برودشما بازگرديد و برويد و مرا امشب زمان خواستن بكار نبود، از بهر شما خواستم تا هر كه خواهد رفتن، برودشما بازگرديد و برويد و مرا امشب زمان خواستن بكار نبود، از بهر شما خواستم تا هر كه خواهد رفتن، برودشما بازگرديد و برويد و مرا امشب زمان خواستن بكار نبود، از بهر شما خواستم تا هر كه خواهد رفتن، برود    ....بيعت خويش بحل كردمبيعت خويش بحل كردمبيعت خويش بحل كردمبيعت خويش بحل كردم
امام مي خواست با استفاده از تاريكي شب، امكان يك تصميم آزاد و دور از هرگونه تحميل پنهاني را در اختيار آناني كه امام مي خواست با استفاده از تاريكي شب، امكان يك تصميم آزاد و دور از هرگونه تحميل پنهاني را در اختيار آناني كه امام مي خواست با استفاده از تاريكي شب، امكان يك تصميم آزاد و دور از هرگونه تحميل پنهاني را در اختيار آناني كه امام مي خواست با استفاده از تاريكي شب، امكان يك تصميم آزاد و دور از هرگونه تحميل پنهاني را در اختيار آناني كه ). ). ). ). 24242424طبري، ص طبري، ص طبري، ص طبري، ص ((((

را عيار گرفت تا آنانكه اهل ايستادگي در آن معركه نيستند و يا را عيار گرفت تا آنانكه اهل ايستادگي در آن معركه نيستند و يا را عيار گرفت تا آنانكه اهل ايستادگي در آن معركه نيستند و يا را عيار گرفت تا آنانكه اهل ايستادگي در آن معركه نيستند و يا » » » » نقدهانقدهانقدهانقدها« « « « به محترمانه ترين شكلي به محترمانه ترين شكلي به محترمانه ترين شكلي به محترمانه ترين شكلي . . . . بگذاردبگذاردبگذاردبگذاردبه رهائي از معركه مي انديشيدند به رهائي از معركه مي انديشيدند به رهائي از معركه مي انديشيدند به رهائي از معركه مي انديشيدند 
        ....مزاج صومعه داري دارند برخيزند و پي كار خود بروندمزاج صومعه داري دارند برخيزند و پي كار خود بروندمزاج صومعه داري دارند برخيزند و پي كار خود بروندمزاج صومعه داري دارند برخيزند و پي كار خود بروند

        مژده وصل تو كو كز سر جان برخيزممژده وصل تو كو كز سر جان برخيزممژده وصل تو كو كز سر جان برخيزممژده وصل تو كو كز سر جان برخيزم: : : : نگاه كنيد به غزل مشهور حافظ با مطلعنگاه كنيد به غزل مشهور حافظ با مطلعنگاه كنيد به غزل مشهور حافظ با مطلعنگاه كنيد به غزل مشهور حافظ با مطلع         17171717
امام در شب عاشورا و برداشتن بيعت از خاندان و ياران، نخستين پاسخ از  عباس بن علي برآمد كه امام در شب عاشورا و برداشتن بيعت از خاندان و ياران، نخستين پاسخ از  عباس بن علي برآمد كه امام در شب عاشورا و برداشتن بيعت از خاندان و ياران، نخستين پاسخ از  عباس بن علي برآمد كه امام در شب عاشورا و برداشتن بيعت از خاندان و ياران، نخستين پاسخ از  عباس بن علي برآمد كه     در مقاتل آمده است كه پس از صحبتدر مقاتل آمده است كه پس از صحبتدر مقاتل آمده است كه پس از صحبتدر مقاتل آمده است كه پس از صحبت     18181818

نگاه كنيد به ابي نگاه كنيد به ابي نگاه كنيد به ابي نگاه كنيد به ابي ((((هم همين را گفتند هم همين را گفتند هم همين را گفتند هم همين را گفتند اصحاب وفادار اصحاب وفادار اصحاب وفادار اصحاب وفادار     ديگرديگرديگرديگرسپس سپس سپس سپس و و و و     ،،،،هرگز حسين را تنها نخواهد گذاشتهرگز حسين را تنها نخواهد گذاشتهرگز حسين را تنها نخواهد گذاشتهرگز حسين را تنها نخواهد گذاشتتا پاي جان تا پاي جان تا پاي جان تا پاي جان گفت كه گفت كه گفت كه گفت كه به ادب تمام به ادب تمام به ادب تمام به ادب تمام 
نگاه كنيد نگاه كنيد نگاه كنيد نگاه كنيد ( ( ( ( ياران و خاندان من به راستي و وفا بي مانندند ياران و خاندان من به راستي و وفا بي مانندند ياران و خاندان من به راستي و وفا بي مانندند ياران و خاندان من به راستي و وفا بي مانندند : : : : آن شب آمده است كه فرمودآن شب آمده است كه فرمودآن شب آمده است كه فرمودآن شب آمده است كه فرمود    ؛ و از گفتار امام در؛ و از گفتار امام در؛ و از گفتار امام در؛ و از گفتار امام در) ) ) ) 24242424؛ طبري، ص ؛ طبري، ص ؛ طبري، ص ؛ طبري، ص 180180180180مخنف، ص مخنف، ص مخنف، ص مخنف، ص 

        )  )  )  )  179179179179به ابي مخنف، ص به ابي مخنف، ص به ابي مخنف، ص به ابي مخنف، ص 
كه به گوش باز آشنا بود و او را باز مي كه به گوش باز آشنا بود و او را باز مي كه به گوش باز آشنا بود و او را باز مي كه به گوش باز آشنا بود و او را باز مي     نواختندنواختندنواختندنواختندبخوانند، طباالن با طبل ريتم خاصي را مي بخوانند، طباالن با طبل ريتم خاصي را مي بخوانند، طباالن با طبل ريتم خاصي را مي بخوانند، طباالن با طبل ريتم خاصي را مي     ااااشاهان وقتي مي خواستند باز شكاري خود را فرشاهان وقتي مي خواستند باز شكاري خود را فرشاهان وقتي مي خواستند باز شكاري خود را فرشاهان وقتي مي خواستند باز شكاري خود را فر     19191919

        ::::ي نشانيدي نشانيدي نشانيدي نشانيدآورد و بر دست سلطان مآورد و بر دست سلطان مآورد و بر دست سلطان مآورد و بر دست سلطان م
            ))))موالناموالناموالناموالنا((((بازآمدم كه ساعد سلطانم آرزوست بازآمدم كه ساعد سلطانم آرزوست بازآمدم كه ساعد سلطانم آرزوست بازآمدم كه ساعد سلطانم آرزوست                 بشنيدم از هواي تو آواز طبل بازبشنيدم از هواي تو آواز طبل بازبشنيدم از هواي تو آواز طبل بازبشنيدم از هواي تو آواز طبل باز

        : : : : در بازگوئي بيتي از يك نوحة قديمي كه مي گفتدر بازگوئي بيتي از يك نوحة قديمي كه مي گفتدر بازگوئي بيتي از يك نوحة قديمي كه مي گفتدر بازگوئي بيتي از يك نوحة قديمي كه مي گفتاست است است است تغييري تغييري تغييري تغييري      20202020
        داشت انديشة فرداي يتيمان زينبداشت انديشة فرداي يتيمان زينبداشت انديشة فرداي يتيمان زينبداشت انديشة فرداي يتيمان زينب  در شب قتلِ حسين، بي سر و سامان زينبدر شب قتلِ حسين، بي سر و سامان زينبدر شب قتلِ حسين، بي سر و سامان زينبدر شب قتلِ حسين، بي سر و سامان زينب                            

درماندگي و تزلزل تداعي نشود چرا كه در عين آنكه بي سر و ساماني فردا پيش روي بود، درماندگي و تزلزل تداعي نشود چرا كه در عين آنكه بي سر و ساماني فردا پيش روي بود، درماندگي و تزلزل تداعي نشود چرا كه در عين آنكه بي سر و ساماني فردا پيش روي بود، درماندگي و تزلزل تداعي نشود چرا كه در عين آنكه بي سر و ساماني فردا پيش روي بود، تا هم اشكالِ وزن در مصرع اول حل شود و هم تا هم اشكالِ وزن در مصرع اول حل شود و هم تا هم اشكالِ وزن در مصرع اول حل شود و هم تا هم اشكالِ وزن در مصرع اول حل شود و هم 
به روايت طبري، در آن شب در پي زمزمه به روايت طبري، در آن شب در پي زمزمه به روايت طبري، در آن شب در پي زمزمه به روايت طبري، در آن شب در پي زمزمه . . . . ضعف و سرگشتگي حاكم نبود چنانكه برخورد فخيمِ آن شبِ امام و يارانِ او نشان مي دهدضعف و سرگشتگي حاكم نبود چنانكه برخورد فخيمِ آن شبِ امام و يارانِ او نشان مي دهدضعف و سرگشتگي حاكم نبود چنانكه برخورد فخيمِ آن شبِ امام و يارانِ او نشان مي دهدضعف و سرگشتگي حاكم نبود چنانكه برخورد فخيمِ آن شبِ امام و يارانِ او نشان مي دهد

حسين در خيمه شد و گفت مگرييد كه نه جاي حسين در خيمه شد و گفت مگرييد كه نه جاي حسين در خيمه شد و گفت مگرييد كه نه جاي حسين در خيمه شد و گفت مگرييد كه نه جاي ««««و زنان بگريستند؛ و زنان بگريستند؛ و زنان بگريستند؛ و زنان بگريستند؛ اشعاري توسط امام كه حكايت از شهادت او مي كرد، علي بن حسين اشعاري توسط امام كه حكايت از شهادت او مي كرد، علي بن حسين اشعاري توسط امام كه حكايت از شهادت او مي كرد، علي بن حسين اشعاري توسط امام كه حكايت از شهادت او مي كرد، علي بن حسين 
خواهرم، تقواي خدا پيشه كن و از خواهرم، تقواي خدا پيشه كن و از خواهرم، تقواي خدا پيشه كن و از خواهرم، تقواي خدا پيشه كن و از ««««به روايت ابي مخنف، حسين گفت به روايت ابي مخنف، حسين گفت به روايت ابي مخنف، حسين گفت به روايت ابي مخنف، حسين گفت ). ). ). ). 24242424طبري، ص طبري، ص طبري، ص طبري، ص ( ( ( ( » » » » گريستن است، دشمن هم پهلوي ماست، شاد شودگريستن است، دشمن هم پهلوي ماست، شاد شودگريستن است، دشمن هم پهلوي ماست، شاد شودگريستن است، دشمن هم پهلوي ماست، شاد شود

همچنين آنچه در منابع از همچنين آنچه در منابع از همچنين آنچه در منابع از همچنين آنچه در منابع از ). ). ). ). 182182182182مخنف، ص مخنف، ص مخنف، ص مخنف، ص     ابيابيابيابي((((» » » » او تسلي بخواه، تو را سوكند مي دهم كه براي من گريبان چاك مده و زاري و شيون مكناو تسلي بخواه، تو را سوكند مي دهم كه براي من گريبان چاك مده و زاري و شيون مكناو تسلي بخواه، تو را سوكند مي دهم كه براي من گريبان چاك مده و زاري و شيون مكناو تسلي بخواه، تو را سوكند مي دهم كه براي من گريبان چاك مده و زاري و شيون مكن
عكس العمل مسئوالنه بانوي كربال و حتي دلداري دادن او به علي بن حسين آمده است نشان مي دهد چشم انداز بي سر و ساماني، او را از عكس العمل مسئوالنه بانوي كربال و حتي دلداري دادن او به علي بن حسين آمده است نشان مي دهد چشم انداز بي سر و ساماني، او را از عكس العمل مسئوالنه بانوي كربال و حتي دلداري دادن او به علي بن حسين آمده است نشان مي دهد چشم انداز بي سر و ساماني، او را از عكس العمل مسئوالنه بانوي كربال و حتي دلداري دادن او به علي بن حسين آمده است نشان مي دهد چشم انداز بي سر و ساماني، او را از 

يد نيز مويد تراوش روح عزت مندي در يد نيز مويد تراوش روح عزت مندي در يد نيز مويد تراوش روح عزت مندي در يد نيز مويد تراوش روح عزت مندي در برخورد او با عبيداهللا و يزبرخورد او با عبيداهللا و يزبرخورد او با عبيداهللا و يزبرخورد او با عبيداهللا و يز. . . . ايفاي مسئوليتش در مواجهه با پريشاني طفالن و فرداي يتيمان باز نداشتايفاي مسئوليتش در مواجهه با پريشاني طفالن و فرداي يتيمان باز نداشتايفاي مسئوليتش در مواجهه با پريشاني طفالن و فرداي يتيمان باز نداشتايفاي مسئوليتش در مواجهه با پريشاني طفالن و فرداي يتيمان باز نداشت
                    . . . . عين دردمندي استعين دردمندي استعين دردمندي استعين دردمندي است

        شاه شمشادقدان، خسرو شيرين دهنانشاه شمشادقدان، خسرو شيرين دهنانشاه شمشادقدان، خسرو شيرين دهنانشاه شمشادقدان، خسرو شيرين دهنان: : : : بخوانيد غزل حافظ را با مطلعبخوانيد غزل حافظ را با مطلعبخوانيد غزل حافظ را با مطلعبخوانيد غزل حافظ را با مطلع     21212121
حكايت حكايت حكايت حكايت بازگشت و بازگشت و بازگشت و بازگشت و لختي نبرد، به نزد پدر لختي نبرد، به نزد پدر لختي نبرد، به نزد پدر لختي نبرد، به نزد پدر پس از پس از پس از پس از     ....ميدان خواستميدان خواستميدان خواستميدان خواستة ة ة ة اجازاجازاجازاجازدر دفاع از امام، در دفاع از امام، در دفاع از امام، در دفاع از امام،     ،،،،علي اكبرعلي اكبرعلي اكبرعلي اكبر: : : : است كهاست كهاست كهاست كه        ذاكرين امامذاكرين امامذاكرين امامذاكرين امامنقلِ بعضي نقلِ بعضي نقلِ بعضي نقلِ بعضي      22222222

        .  .  .  .  لبان او را بوسيدلبان او را بوسيدلبان او را بوسيدلبان او را بوسيد    خشك لب،خشك لب،خشك لب،خشك لب،    و امامِو امامِو امامِو امامِ    ....گفتگفتگفتگفتاو باو باو باو بتشنگي خود با تشنگي خود با تشنگي خود با تشنگي خود با 
        آن سيه چرده كه شيريني عالم با اوستآن سيه چرده كه شيريني عالم با اوستآن سيه چرده كه شيريني عالم با اوستآن سيه چرده كه شيريني عالم با اوست: : : : بخوانيد غزل حافظ را با مطلعبخوانيد غزل حافظ را با مطلعبخوانيد غزل حافظ را با مطلعبخوانيد غزل حافظ را با مطلع         23232323
        حافظحافظحافظحافظ     24242424
                ....راه مي سپردراه مي سپردراه مي سپردراه مي سپردبعضي از ارباب مقاتل نوشته اند كه سواري كه سر امام را بر سرِ نيزة خود داشت، جلو محمل زينب بعضي از ارباب مقاتل نوشته اند كه سواري كه سر امام را بر سرِ نيزة خود داشت، جلو محمل زينب بعضي از ارباب مقاتل نوشته اند كه سواري كه سر امام را بر سرِ نيزة خود داشت، جلو محمل زينب بعضي از ارباب مقاتل نوشته اند كه سواري كه سر امام را بر سرِ نيزة خود داشت، جلو محمل زينب      25252525
        ام به دربانيام به دربانيام به دربانيام به درباني    ستاده بر در ميخانهستاده بر در ميخانهستاده بر در ميخانهستاده بر در ميخانه                    مستمستمستمست    كنان كه تا منكنان كه تا منكنان كه تا منكنان كه تا من    به خاك پاي صبوحيبه خاك پاي صبوحيبه خاك پاي صبوحيبه خاك پاي صبوحي                ::::حافظحافظحافظحافظ         26262626

        كه زير خرقه نه زنار داشت پنهانيكه زير خرقه نه زنار داشت پنهانيكه زير خرقه نه زنار داشت پنهانيكه زير خرقه نه زنار داشت پنهاني                        به هيچ زاهد ظاهرپرست نگذشتمبه هيچ زاهد ظاهرپرست نگذشتمبه هيچ زاهد ظاهرپرست نگذشتمبه هيچ زاهد ظاهرپرست نگذشتم                
        حافظحافظحافظحافظ     27272727


