
 

 

 

 

 اشعار مناسب به انم خدا برای رشوع سخرناین
 

 

های ابتدایی  گفته شد، برای جلب توجه مخاطب در همان ثانیه ”سخنرانی شروع های روش“ همانطور که در مقاله
 .استفاده نماییم …های مختلفی از جمله شعر، داستان، نقل قول، سوال و توانیم از روش سخنرانی، می

ما به عنوان یک ایرانی باید فرهنگ و رسوم کشور خود را نیز در نظر بگیریم. به همین خاطر بهتر است سخنرانی را با 
توان با خالقیت و نوآوری، از اشعار و عبارات جالب برای شروع با نام  نام خدا و سالم آغاز نماییم. به همین خاطر می

” سالم“و ” به نام خدا“ید. در این مقاله به چندین نمونه از اشعار و عبارات مناسب به جای خدا و سالم استفاده نمای
 .اشاره شده است

 
 ”خدا نام به ” جای به مناسب اشعار
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ابنام مناسب ترین واژه ه  
 به رسم محبت بنام خدا

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

دبه نام خداوند جان و خر   
 کزین برتر اندیشه برنگذرد

یخداوند نام و خداوند جا  
 خداوند روزی ده رهنمای

رخداوند کیوان و گردان سپه  
 فروزنده ماه و ناهید و مهر

 «فردوسی – بخش ۱، آغاز کتاب – شاهنامه»
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

مبه نام خداوند لوح و قل  
 حقیقت نگار وجود و عدم

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

تبه نام آنکه هستی نام ازو یاف  
 فلک جنبش زمین آرام ازو یافت

 «نظامی – بخش ۲، در توحید باری – خسرو شیرین»
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

زای نام تو بهترین سر آغاز بی نام تو نامه کی کنم با  
 ای یاد تو مونس روانم جز نام تو نیست بر زبانم

 «نظامی – بخش ۱، به نام ایزد بخشاینده – لیلی و مجنون»
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

تخدایا شروع سخن ناِم توس  
 وجودم به هر لحظه آراِم توست

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

مبسم هللا الرحمن الرحی  
ر گنج حکیمهست کلید د  

 «نظامی – بخش ۱، آغاز سخن – مخزن االسرار»
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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دبه نام خداوند جان و خر   
 کزین برتر اندیشه بر نگذرد

 «فردوسی – بخش ۱، آغاز کتاب – شاهنامه»
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

ااول دفتر به نام ایزد دان  
 صانع پروردگار حّی توانا

 «سعدی – غزل ۱ – دیوان اشعار»
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

دبه نام خدایی که جان آفری  
 سخن گفتن اندر زبان آفرید

 «سعدی – بخش ۱، سرآغاز – بوستان»
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

تبه نام آنکه جان را فکرت آموخ  
 چراغ دل به نور جان برافروخت

 «شیخ محمود شبستری – بخش ۱، دیباچه – گلشن راز»
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

دور جان دابه نام آن که تن را ن  
 خرد را سوی دانایی عنان داد

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

دبه نام خدایی که جان آفری  
 زمین و زمان و مکان آفرید

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

مبه نام خدای علیم و حکی  
 رحیم و بسیط و شریف و نعیم

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

کبه نام خداوند دل های پا  
 که نامش بود در دلت تابناک

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

نبه نام خداوند بخشنده مهربا  
 کزو ماندگار این زمین و زمان

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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دبه نام خدایی که خاک آفری  
 کزان خاک انسان پاک آفرید

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

وبه نام خدا، هر چه داریم از ا  
 خداوند احمد خدای سبو

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

دبه نام خداوند بود و نبو  
وند یاسی به رنگ کبودخدا  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

تبه نام آنکه در ما گفتن آموخ  
 به انسان در معنی سفتن آموخت

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

دبه نام کسی که تو را آفری  
 سرآغاز عشق است و نور و امید

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

نبه نام جهان بخش پاک آفری  
 به راهش بود، مردم راستین

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

دای که با نامت جهان آغاز ش  
 دفتر ما هم ،به نامت باز شد

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

تتا که سخن از دل و از دلبر اس  
 نام خدا، زینت هر دفتر است

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

ابه نام گشاینده کار ه  
 ز نامش شود سهل، دشوار ها

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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به شکر اندرش مزید نعمت ،هر نفسی که فرو می رود ممدّ  منّت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربتست و
 حیاتست و چون بر می آید مفرّح ذات پس در هر نفسی دو نعمت موجودست و بر هر نعمتی شکری واجب

 «سعدی – دیباچه – گلستان»
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

مخداوند مایی و ما بنده ای  
 به نیروی تو یک به یک زنده ایم

 «نظامی – بخش ۲، مناجات به درگاه باری عز شأنه – شرف نامه»
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

دنام تو را خواندم و شعری سپید در غزلستان خیالم دمی  
 در پی نام تو غزل مسِت مست آمد و در خلوت شعرم نشست

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 نام تو را خواندم و گویی بهار با دل من داشته صدها قرار

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

تنام تو آغاز شکوفایی است حرف تو لبریز ز گویایی اس  
هپیش قدوم تو اُفق خم شده سنگ پر از صحبت زمزم شد  

تخون توس¬بید اگر خم شده مجنون توست الله اگر سوخته دل  
هسرو اگر قامتی افراشته رایت سبز تو نگه داشت  

هاش از شوق گل انداخت¬داخته گونهگل چو به توصیف تو پر   
هآب ز حرف تو زالل آمده چشمه از این زمزمه حال آمد  

 غنچه به عطر نفست باز شد فصل شکفتن ز تو آغاز شد

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

تهای من با توست همیشه دست نیازم خدای من با توس ای از حرف همیشه پاره  
تهای قدر لبریزم ولی گشودن زنجیر پای من با توس ی شب دریچه من از  

تنه من توأم، نه تو من، هم تو در منی، هم من که ابتدای من و انتهای من با توس  
تهای بزرگ به قصرهای رفیعی که جای من با توس مرا ببر به تماشای باغ  

های من با توست فای از حر  همین که از تو بگویم برای من کافی است همین که پاره  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

به نام آن خدایی که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح است. و سالم او در وقت صباح مؤمنان را صبوح 
 . است و ذکر او مرهم دل مجروح است

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

ممطلع آیات قرآن کری  
هللا الرحمن الرحیم هست بسم  
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