معصومیت جاودانه
مجموعه اشعار شورانگیز و عاشقانه
در وصف  41معصوم علیهم السالم
و منسوبین بزرگوارشان

سیزدهمین اثر شاعر و نویسنده جوان :
علیرضا هاشمی نیا متخلص به دلنشین شالی
بهمن  4315هجری شمسی
محرم  4141هجری قمری

«نور عرفان»
تقدیم به پیامبر بزرگ اسالم حضرت محمّد (ص)
ای محمّد (ص) ای گل ع ق و امعد
با ورود

بر جهان شادی دمعد

چون بدنعا آمدی بر هر ددی
مژده

آزادی و ایمان رسعد

آمدی و طاق کسری بر شحست
بهر مظلومان رهایی شد نوید
گ ت نورانی جهان از نور و
شمع و صد نور عروان آورید
آمدی و این جهان شادا

شد
دشمنان گ تند خوار و نا امعد

از گلستان خوش عروان و
«ددن عن» از جان و دل صد غنچه چعد

« ای گل باصفای حق»
تقدیم به حضرت فاطمه (س)
واطمه(س) ای دختر اق ای گل با صفای اق
وی دل و جان بانوان ای که شدی ودای اق
نور خداوند ددی

اسوه ع ق و عملی
ای که سرای و بود ساده گهی برای اق

ای که شدی غنچۀ اق وی که شدی شهله اق
ای که شدی زجان و دل نحهت ددربای اق
دختر مصافی ویی

همسر مر ری ویی
مادر ماتبی ویی ای س ن رسای اق

همسفر رن

شدی

بر ضهفا گن

شدی

یک ن ازآن پن شدی ای گل م حسای اق
سرور «ددن عن» وئی

مف ر منمنعن ویی
گوهر گن

دین وئی ای دُر پر بهای اق

«چشمه عشق»
تقدیم به مولی الموحدین حضرت امام علی (ع)
ای ز س ن ددبر و از رخ چو ماه یا علی
وی که بدادی به یتعمان پناه یا علی
ای که شدی شعر خدا در جهان هر زمان
کوه طو در نظر کم زکاه یا علی
دل نزدی بعهده از خود چنان آن زمان
از غم دل روی نهادی به چاه یا علی
چ م و از چ مه ع ق خدا از ووا
پر شده از گوهر سنهعن آه یا علی
ع ق و بر جان همه شهله زد ای اسد
در ره جانانه شدی مرد راه یا علی
گفت زوصر خوش و «ددن عن» اینچنعن
در غم هار و شد عمرل باه یا علی

«ای کریم»
تقدیم به حضرت امام حسن مجتبی (ع)
ای پسر واطمه ای ماتبی
وی نههت بر همهان آشنا
ای اسن واطمه و ای کریم
از کرمت درد همه کن دوا
درد به ددهای همه پر شده
ده به همه از نفس خود شفا
در رمران آمده ای بر جهان
در شر ااعا نظری کن به ما
بعن دل پر خون و غم «ددن عن»
غصه و غم را ز ددش کن رها

« فرهنگ عاشورا»
تقدیم به سیّد جوانمردان حضرت امام حسین (ع)
یاد بهروتم ز عاشورا

جوانمردی کنم
از اسعن آموختم مرهم به هر دردی کنم

سعنه کوبعدن خوش است و سوگواری ها ودی
من باای ستعنه کوبعتدن جتوانمردی کتنم
مردمان را درس از آغاز و از پایان دهم
نا امعدان را بدور از آه ددسردی کنم
از نوای کربو بر من رسعده این پعال
اینحه چون زینر همی او ای نامردی کنم
از قعال کربو و عاشقان دشت ع ق
درس بهروتم که از عروان ره آوردی کنم
«ددن عن» از محتر و ای اسعن آموخت این
آنچه را از ع ق با مه وق خود کردی کنم

« سجاد عشق»
تقدیم به حضرت امام زین العابدین (ع)
ساده هایت ای که سااد است نامت خوش نواست
بانگ وصلی رو به سوی خادق ارض و سماست
با ساود

نحته ها بر اهل عروان داده ای
اهل دل را نحته های ساده هایت رهنماست

زینت

اهل

عباد

هستی

و

نال و اهل عباد
ای

مریض کربو

ورزند ساالر

آقای ان
را چه نعحو آشناست
شهعد

بنهر اکنون کربو بر درد ع قت مبتوست
هموطن خوانم و را چون مادر

باشد ز ما

مهد ایران از وروغ شهربانو مه نماست
مرغ جان «ددن عن» اکنون به صد شوق و خوشی
در معان گل ن زیبا و ناز و رهاست

«ای باقر العلوم»
تقدیم به حضرت امام محمد باقر (ع)
ای باقر ادهلول به ما هم نظر وحن
لخ است کال دل به دل ما شحر وحن
چ م ددم هوای و کرده است نازنعن
نوری ز وصل خود به دو چ مان ر وحن
ای ددفریر از نظر عاشقان اق
از ع ق خود به هعمه جانم شرر وحن
ای عر و ن انه رود هر ن انه ای
عری ز غعر بر دل خونعن جهر وحن
ای بانگ «ددن عن» و پر در ورای دل
آهنگ وصل بر من پر شور و شر وحن

« علم صادق»
تقدیم به حضرت امام جعفر صادق (ع)
دانش صادق به عادم کاشر علم دل است
دان ش چون روح ازه در بر آ و گل است
در هزار سول و دول به معود و به شمس
علم صادق همچنان اول صدها م حل است
زندگی از دانش آل محمّد خرل است
زندگانی در غعا

دان ش بی ااصل است

شعهه و اسول از او نحته ها دارد به خود
پندهایش ازه چونان شمع اندر محفل است
کاروان بعقرار علم جویان را ببعن
دانش جهفر وراوان در درون محمل است
«ددن عن» از و ر اینحه شعهه موال علی است
در هوای باغ ع ق وقه شعهه خوشدل است

«آشنای زندان»
تقدیم به حضرت امام موسی کا م (ع)
ای به زندان آشنا موسی بنال
بهر شعهه هفتمعن رهبر امال
کاظم خ م ای انعس صابران
کرده اات را به اهل خود مال
کاش هم زندانی و می شدل
ا شول همراه و در صبح و شال
من شدل هم معهن ورزند و
در ره او می نهم هر دحظه گال
کاش در دشت وصال ددح ت
من شول مانند آهو س ت رال
ساقعا بر «ددن عن» از معحده
می بده بر این دبان

نه کال

«هموطن من»
تقدیم به حضرت امام رضا (ع)
ای شه مهد شهدا یا رضا
وی گل گلزار صفا یا رضا
چونحه غریبان بتو رو کرده اند
غربت و گ ته رها یا رضا
بهر غریبان پر از سوز و آه
ذکر و باشد چه رسا یا رضا
ای عام اهل عر

ای عزیز
وی دُر دریای دعا یا رضا

ضامن آهو نظری کن به ما
درد همه کن و دوا یا رضا
ما چه غریبعم و ویی آشنا
ای شه ا

وقرا یا رضا

و ر وروشد به همه «ددن عن»
ای شده هم معهن ما یا رضا

«پسر امام رضا (ع)»
تقدیم به حضرت امام محمد تقی (ع)
ای نهمعن اختر ارض و سما
وی پسر ناز امال رضا
ای گل زیبای نبی ای قی
یک نظری بر من عاشق نما
چون پدر و شده مهمان ما
مهر و باشد به دیارل سزا
از گ ر ع ق خوش و جواد
دل شده دبریز ووا و نوا
ز آ ش ع ق و ددم پر شرر
از نهه و دل من پر صفا
خوش که دل پر زغم «ددن عن»
با دل وصل و شود آشنا

«هادی عشق»
تقدیم به حضرت امام علی النقی (ع)
ای هدایتهر ددهای همه
هادی ع ق چو مأوای همه
ره وصلی و هدایت بنما
که به وصلی رسد آوای همه
یاد ای راهنمای دل و جان
شورش سعنه و غوغای همه
بر سر کوی پر از هعبت و
پر ز ع ق است دل و نای همه
بفدایت ز سر شوق و خوشی
دل پر شورش و زیبای همه
«ددن عن» از سر ع ق و سرود
نغمه ای از دل شعدای همه

«نگاه عسگری»
تقدیم به حضرت امام حسن عسگری (ع)
خوش به آنحس کو قدل دارد به راه عسهری
خرل آنحس کو شود خوش از نهاه عسهری
منای عادم از او دارد ن ان زندگی
خوش به نرگس چون ب د همهال راه عسهری
کاه ااساسا

من گردد چنان کوهی گران
از نهاه کوه را کمتر ز کاه عسهری

در معان آنهمه س تی به زندان جهان
ارر

اق بود مأوا و پناه عسهری

شال اریک همه گردد پر از نور خوشی
چونحه بعنندش ن انی از پهاه عسهری
«ددن عن» بعقرار از شوق و ااساس ددش
رو کند سویی که باشد ددب واه عسهری

«مسجد دل»
تقدیم به حضرت ولی عصر ،صاحب الزمان  ،امام مهدی (عج)

اال مهدی ز وصلت زنده ال کن
ز نور ع ق خود ابنده ال کن
به دبهایم بده ذکر وصادت
ز مهر پاک خود پر خنده ال کن
هویدا کن رموز عاشقی را
مرا آگاه از آینده ال کن
هوای نفس از من دور گردان
ز انوار خدا زیبنده ال کن
زعصعان چ م دل گردیده اریک
نمی بعنم کنون بعننده ال کن
به کوی جمحران یا مساد دل
و را می جویمت یا بنده ال کن
نعَم نعحو غول ارر

اق
مدد بنما و نعحو بنده ال کن

بهفتا «ددن عن شادی» از دل
که یا مهدی دمی دل زنده ال کن

« چشمۀ ایثار»
تقدیم به حضرت ابوالفضل عباس (ع)
دل گ ته چه شعدا به ماشای و عباس
در این گ ر ع ق نهر بر نظر ناس
خلقی به و عاشق شده با شورش ددها
دادی به همه درس خوش شورش و ااساس
جوی خوش ع ق و خروشان و پر آ است
در دشت خوش یار بدون غم و وسواس
از

نهی و به در دجله بدیدیم
صد چ مه ایثار در آن دشت پر از یاس

در خرمن «شادی» و زدی آ ش ایثار
دل گ ته چه شعدا به ماشای و عباس

« عشق مادری»
تقدیم به حضرت آمنه (ع) مادر بزرگوار پیامبر اسالم (ص)
چونحه ع ق مادری گ ته شحار آمنه
صد درود بعحران باشد نثار آمنه
بهترین مرد جهان را او شده مادر خوشا
مرابا بر هعبت پر اوت ار آمنه
بانوان را رهبر است و مردها را سروری
چونحه باشد اامل قرآن زبار آمنه
باشدش در باغ ع ق و عاشقی در دشت اق
گل ن اسول مدیون بهار آمنه
اختران آسمان ع ق جاوید نبی (ص)
جملهی رخ ند در دعل و نهار آمنه
«ددن عن» و عاشقان باغ اامد با شهر
سر ورود آرند پای سبزه زار آمنه

«الگوی زنان»
تقدیم به حضرت خدیجه(ع)همسر فداکار پیامبر اسالم(ص)

خدیاه ثرو

خود را ودا کرد
برای همسرش غوغا به پا کرد

برای شوهر و پعغمبر خود
هزاران ع ق را بهرش ودا کرد
خدیاه آن شه اار

محه
اار

را برای اق رها کرد

به سادی س ت در صحرای سوزان
دل و جان را ودای مقتدا کرد
خدیاه مادر زهرای اطهر (س)
زنان را با ره ع ق آشنا کرد
به مهر «ددن عن» و پر ز عارش
گلستان ووا را با صفا کرد

« فاطمه بنت اسد»
تقدیم به حضرت فاطمه بنت اسد (ع) مادر موالی شیعیان
واطمه بنت اسد

کهبه آمال زنان
در گ ر کهبه اق داده ب ار

به جهان

چونحه علی زاد ه از او و ر وروشد به همه
خوش به چنعن کس که شده مادر موالی زمان
در نهه مال اد

ارمت او گ ته چو دُر
در دل دریای اد

واطمه بنت اسد !

در دل اموا

بعان

ای گل گلزار وال
ما همه مدیون وئعم از سر شوق از دل و جان

ای شه «ددن عن» ما مادر پاک مر ری
یک نظر ی به ما نما در گ ر باغ جنان

« دعای معصومه (س) »
تقدیم به حضرت فاطمه معصومه (س) خواهر امام رضا (ع)
به هر زمان که کند دل هوای مهصومه
رول به قم که کنم دل ودای مهصومه
شمعم اهل به ت و نسعم ایران است
هوای ربت پاک و صفای مهصومه
باای قبر عزیز دل همه

زهرا
نهر به کهبه ددها سرای مهصومه

ز علم و مهروت و شوکت چنعن بانو
ببعن و عز

خادق برای مهصومه

اال که دل بسپردی به راه خادق خویش
به جان و دل برسان از نوای مهصومه
به «ددن عن» و همه مردل قم و ایران
هزار منت و شحر از دعای مهصومه

« پیام زینب »
تقدیم به حضرت زینب (ع) پیام آور عاشورا
کربو

مدیون

ایثار

و کول زینر است
عاشقی در کربو راز پعال زینر است

صلح و ایثار و وداکاری

جهاد و عاشقی

با شهاد در ره اق از کول زینر است
هر کسی در این جهان باشد شنعدار پعال
در جهان آخر مزدش سول زینر است
با

شااعت از شهاد

گفتن و از نعنوا
ثبت در اریخ این عادم بنال زینر است

شال ظلمت گر چه شد یک دل خوش اندر نفس خود
دعک عمری را اسعر آه شال زینر است
«ددن عن» و دیهران از ع ق عاشورا چنعن
همچو آهو در دیار ع ق رال زینر است

« خوشا به علم حمیده »
تقدیم به حضرت حمیده (ع) همسر و وکیل امام صادق (ع)

خوشا به علم و شهور و بعان خاص امعده
که در بعان علومش جهان علم خمعده
ز علم جهفر صادق گروته او چه س نها
خوشا به علم وراوان این عزیز سهعده
کوس درس زنان طریق آل محمّد (ص)
به آوتا

علومش شدست همچو سپعده

درون مدرسه ع ق و مهر و نور والیت
ببعن که نور کوسش به بانوان چه دمعده
وجوه شرععه را او به امر شوی و امامش
اسا کرد و گروت و به اهل خمس رسعده
خوشا به مادر کاظم که در نسعم والیت
درون گل ن صادق چو مرغ ع ق چمعده
ز «ددن عن» مسلمان

شنو بعان اقعقت
خوشا به علم و شهور و بعان خاص امعده

« داروی نرگس »
تقدیم به حضرت نرجس خاتون (ع) مادر حضرت مهدی (عج)

گلهای نرگس گ ته شاد از روی نرگس
دنعا شده دبریز عار از سوی نرگس
ورزند او با یحهزاره عمر پاکش
پر کرده دنعا را همی از بوی نرگس
عادم همه در انتظار ااصل اوست
ورزند او دارد ن ان از خوی نرگس
در سُهله و در کهبه و در مساد دل
باشد ن ان از جمحران از کوی نرگس
هر گل چو دارویی است بر درد مریران
مهدی (ع ) شده بر درد ما داروی نرگس
در

بوستان «ددن عن»

باغ ددها
گلهای نرگس گ ته شاد از روی نرگس

« دایه عشق »
تقدیم به حضرت حلیمه (ع) دایه پیامبر اسالم محمد (ص)
ای العمه شعر و در کال اق
شد انعس و همدل پعغال اق
خوش بحادت دایه ع ق همه
ای عزیز خوشدل و خوشنال اق
از محمد (ص) گو برای عاشقان
کن خبر ما را از آن ایال اق
شعر و شد شعره جان همه
در هوای معحده در جال اق
ساقی ع اق کوی اامدی (ص )
نه ایم از بهر شر خال اق
ای نسعم «ددن عن» باغ یار
در ورای گل ن ایتال اق

«شهربانوی ایران»
تقدیم به حضرت شهربانو (ع) همسر حضرت امام حسین (ع)

شهربانو

شهربان

بانوان

همه

ایرانعان

همسر ساالر ع ق جاودان
مایه

و ر

مادر سااد در گاه

ععان

چون ب وابی دید نور اق اسعن
گ ت سلعم چنعن خوا نهان
کرد رویا را محقق ای خوشا
شد انعس سعّد اهل جنان
با ووا داری به همراه اسعن
کرد یاری دین اق را آنچنان
با ووای «ددن عن» و پاک خود
بانوان را داد ع قی ددن ان

«کالم ام کلثوم»
تقدیم به حضرت ام کلثوم (ع) خواهر حضرت امام حسین(ع)

همی گویم

ز نال

ال کلثول
همی نازل به گال ال کلثول

قدل

به اشت

همراه

برادر
خوشا بر عزل شال ال کلثول

چو شد هم صحبت زینر همه شال
بلرزید از کول ال کلثول
به همحاری نهر از این دو خواهر
بهعر اکنون پعال ال کلثول
خوشا بر «ددن عن» ار بهره گعرد
به اُخری از سول ال کلثول

« نوجوان عاشق یار»
تقدیم به حضرت سکینه (ع) دختر حضرت امام حسین (ع)
سحعنه نوجوان عاشق یار
شده استاد صد استاد دددار
شنو آهنگ ع ق و دل سپردن
به سوز و نای این ددداده یار
از این دختر به دشت کربو بعن
هزاران گل ن سرسبز و پر بار
به بحر عاشقی با کال

نه
ب د دُرّ گرانقدری چه پر کار

که کار ع ق در راه پدر را
نمودش مایه ااساس سرشار
به راهی «ددن عن» اندر خم هار
ب د او نه یک دحظه دیدار

«آوای رقیه»
تقدیم به حضرت رقیه (ع) دختر حضرت امام حسین (ع)
ب نو سفر ع ق

به آوای رقعه
بنهر به ره یار به رویای رقعه

ع ق پدرش مایه شور و شهفش بود
گوش دل خود ده و به آوای رقعه
این کودک خرد سفر ع ق و شهاد
باشد چو مهلم به رعایای رقعه
در راه خوش ع ق و شهاد به سوی یار
ددها شده سوزان به منای رقعه
در عادم ااضر و ببعن از گ ر وهم
دنعای ووا از گ ر نای رقعه
در عادم شعهه بنهر «شادی» عارف !
قلر همهان گ ته چو مأوای رقعه

« اولین شهیده »
تقدیم به حضرت سمیه (ع) اولین شهیده اسالم
سمعه شد شهعد محتر یار
برای بانوان شد اسوه کار
به کار ع ق در راه شهاد
چه نعحو او شده دددادۀ یار
به راه ع ق خون خود بداده
که گردد راه وصل یار هموار
خوشا بر همسر و همراه پاکش
خوشا بر یاسر و طفلش چو عمار
زنان دین اسولِ پُر از ع ق
شده عاشق بر این م لوق دددار
بهفتا «ددن عن» از این شهعده
که او باشد ن ان شهد گلزار

« نیکو پرستار »
تقدیم به حضرت نسیبه (ع) پرستار نمونه تاریخ اسالم
نسعبه آن که شد نعحو پرستار
همی مرهم زده بر اهل بعمار
شده نامش به اریخ خوش ع ق
چنان جاوید با ااساس سرشار
پرستاران دنعا از چنعن زن
همی ادهال گعرند و چه پر کار
به کار مرهم و درمان درآیند
چو او در عرصه های س ت و دشوار
نسعبه گل نی بود از محبت
برای

مرغحان

شاد

گلزار

پرستاران به راه «ددن عنش»
همه ددداده اند و گ ته ه عار

« ام حارث »
تقدیم به حضرت ام حارث (ع) از زنان جنگاور و شجاع اسالم

در جهان جنگ چونان ال اارث بوده است
کاینچنعن عادم به آرامش دمی آسوده است
در کنار ال آبان و روعده آن زنان جنهاو
اینچنعن زن نعز جنهاور به معدان بوده است
بانوانی همچو او رزمنده و از اهل جنگ
گوش عادم نام ان را بارها ب نوده است
در ره اسول او جنهعد با عزمی گران
ا نبعند عادم هستی به کفر آدوده است
«ددن عن» از بهر نسوان شااع و متقی
این چنعن شهری به رسم همددی بسروده است

می دو ساله و محبوب چارده ساله
همین بس است مرا صحبت صغیر و کبیر
( حضرت حافظ رحمت اهلل علیه )

محمّد (ص)

علی (ع)

فاطمه (س )
حسن (ع)

حسین (ع)

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی
عشق محمد(ص) بس است و آل محمد(ص)
( حضرت سعدی رحمت اهلل علیه )

