
 

 

 

 

 اشعار مناسب سالم 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  ام خدا و سالم آغاز نماییم. به همین خاطر مین

 .اشاره شده است” سالم“خدا و سالم استفاده نمایید. در این مقاله به چندین نمونه از اشعار و عبارات مناسب به 
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 اشعار مناسب برای سالم

حهمه روز اول صب  
ار و محبت ر سکه مه  

 …از قلک دل برداریم
یو ببخشیم به اول نفر  

دکه به ما می تاب  
 …اولین عابر امروز

دکه از کوچه ما می گذر   
 :و صمیمانه بگوییم

 «سالم»

 «مجتبی کاشانی»
 

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

ماول سالم و بعد سالم و سپس سال  
هر نفس سالمبا هر نفس ارادت و با   

دباید سالم کرد و جواب سالم ش  
 بر هر کسی که هست از این هیچ کس سالم

تفرقی نمی کند که کجایی ست لهجه ا  
 اترک سالم، کرخه سالم و ارس سالم

نظهر بلوچ، نیمه شب کُرد و ترکم  
 صبح خلیج فارس، غروب طبس سالم

دبازارگان درد! اگر می روی به هن  
قفس سالم از ما به طوطیان رها از  

 «دیشب به کوی میکده راهم عسس ببست»
 گفتم به جام و باده و مست و عسس سالم

تمعنای عشق غیر سالم و علیک نیس  
 !وقتی سالم رکن نماز است، پس سالم

مقبل از سالم جام تشهد گرفته ای  
 !ما کشتگان مسلخ عشقیم، والسالم

 «علیرضا قزوه»
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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یسالمی چو بوی خوش آشنای  
 بدان مردم دیده روشنایی

ندرودی چو نور دل پارسایا  
 بدان شمع خلوتگه پارسایی

یبینم از همدمان هیچ بر جا نمی  
 دلم خون شد از غصه ساقی کجایی

از کوی مغان رخ مگردان که آن ج  
ل گشاییفروشند مفتاح مشک  

تعروس جهان گر چه در حد حسن اس  
وفایی برد شیوه بی ز حد می  

تدل خسته من گرش همتی هس  
 نخواهد ز سنگین دالن مومیایی

دفروشن می صوفی افکن کجا می  
 که در تابم از دست زهد ریایی

درفیقان چنان عهد صحبت شکستن  
ست خود آشنایی که گویی نبوده  

عمرا گر تو بگذاری ای نفس طام  
 بسی پادشایی کنم در گدایی

تبیاموزمت کیمیای سعاد  
 ز همصحبت بد جدایی جدایی

تمکن حافظ از جور دوران شکای  
 چه دانی تو ای بنده کار خدایی

 «حافظ – غزل شمارۀ ۲۹۴  – غزلیات»
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