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 نمونه ھای متن کارت دعوت عروسی 

Wording suggestions for wedding invitations (Farsi) 

 

  دلمان مي خواهد با نسيم سحري

 شاخه اي از گل ياس

  بوته اي از گل مريم

  بغلي از گل سرخ

  همه را دسته كنيم

  برگيريم و بسازيم سبدي از پر طاووس سپيد

  ه ما پيوندندتا دهيم مژده بر آنان كه در اين بزم ب

 
 

  من و او هم سفري يك دل و يك دانه شديم

  هم ره دلشدگان راهي ميخانه شديم

  قدمي رنجه كنيد و در ما بگشاييد

  طرب اينجاست بياييد كه پيمانه شديم

 
 

  مي سراييم با هم شعر شكفتن را در باغي از آرزو

  با نوايي از پيوند

  با آمدنتان هم صدايمان باشيد

 
 

 اقلب من و تو ر

  پيوند جاودانه ي مهري ست در نهان

  پيوند جاودانه ي ما ناگسسته باد

  تا آخرين دم از نفس واپسين ما

  اين عهد بسته باد

 در انتظاريم
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  با گل وجود خود

  محفل آراي سرور ما باشيد

  

  

 ساقي به نور باده برافروز جام ما

  مطرب بگو كه كار جهان شد به كام ما

  
  

   شد به عشقهرگز نميرد آنكه دلش زنده

  ثبت است بر جريده عالم دوام ما

 
 

  اند با گل ياس سفيد اي ساخته النه

  خوانيم تا به لطف قدمت در فراسوي بهار، ما ترا مي

  اين دل كوچك ما گل به دامن بشود

  

 ....... و      .......     

  گيرند آغاز زندگي نوين خويش را جشن مي

  حبتهاستحضور شما در اين جمع نشانه پاكترين م

  

  

  شب عاشقان بيدل چه شبي دراز باشد تو بيا كز اول شب در صبح باز باشد

 
 

 برآنيم تا دلهايمان را به مهر پيوند زده

 .بهار را به استقبال برويم

  حضورت اي دوست

  كند قدمهايمان را استوار و دلهايمان را گرم مي

  :خدايا به هر آنكه دوست ميداري بياموز كه
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 ردن بهتر است عشق از زندگي ك

  :تر ميداري بچشان كه و به هرآنكه دوست

  . دوست داشتن از عشق هم برتر است
  

 

 روز وصل دوستداران ياد باد

 مقدمتان به ديده منت

  

 

 از صداي سخن عشق نديدم خوشتر

 يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند

  

 

 ايم به قصد درياي همدلي بار سفر بسته

 مراهمان باشيددر پگاه آغازين اين سفر ه

  

 

 زندگي رسم خوشايندي است

 ما گره خواهيم زد 

  زندگي را با مهر    دلها را با عشق 

  يك بستگي پاك قناعت داريم  ما به يك آينه

  مقدمتان را گرامي ميداريم
  

 

 حافظ شب هجران شد

 بوي خوش وصل آمد شاديت مبارك باد

  اي عاشق شيدايي
  

 

  

 آييم با سنت عشق گرد هم مي
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 . دوست داشتن تنها كالم زندگي استآنجا كه

  

 

 خواهيم مهرباني را بياموزيم مي

 .خواند موسم نيلوفران ما شما را مي

  

 

 عشق  معناي عشق چيست بجز

 آغاز    بهم رسيدن يعني

  زندگي    با هم ماندن يعني

  كاميابي    زندگي با عشق يعني

 
 

 پايان هر رفتن رسيدن است

  آغاز يك رفتن استايم كه اي رسيده و ما اكنون به نقطه

  در اين آغاز همسفر ما باشيد
  

 

 همتمان بدرقه راه كن اي طاير قدس

 كه دراز است ره مقصد و ما نوسفريم

  

 

 ايم و سفره دوستي را در  دست در دست هم نهاده

 اي را به ايم تا هر خاطره دشت آرزوها گسترانده

  زيبايي در دلها بياوريم

   استكه زندگي تنها يادگاري از محبت  

  شوق فشردن دستان شما برايمان انتظاري است شيرين
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 كنيم زيستن را آغاز مي

 پيوستن     

  و يكي شدن را      

  لطف حضور شما در جشن اين آغازمايه شادي ما خواهد بود
  

 

 بنديم زير بام سعادت پيمان مهر مي

 ما را در اين ميثاق همراه باشيد

  

 

 قلب من و تو را

 است در نهانپيوند جاودانه مهري 

  پيوند جاودانه ما ناگسسته باد

  تا آخرين دم از نفس واپسين ما اين مهر بسته باد
  

 

 اي كاش عشق را زبان سخن بود

 گيرند آنها زندگي مشترك خود را جشن مي

  با تشريف فرمائي خود سرافرازشان فرمائيد
  

 

 مرا به رجعت خورشيد باور است هنوز

 پيدي بلندترين تيله خورشيدايم به صبح سپيد، به س دل بسته

  .ايم به زندگي، با ما باشيد دل بسته
  
 

 گل مريم چيدم    در ميان همه گلهاي نجيب

  با دوصد شاخه ياس    و در اين محفل عشق

  كاريم همه گل مي    مقدم پاك شما ياران را
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 اي بدرخشيد و ماه مجلس شد ستاره

 دل رميده ما را انيس و مونس شد

  

 

        روشن از پرتو مهرايم محفلي ساخته

  ريا همچو سپهر سايبانش گل سرخ     بي

  ما در اين محفل انس، در عبادتكده نوراني خود

  شوق روحاني ديدار تو در دل داريم
  

 

 ها به هم رسيديم از دورترين فاصله

  و تا اوج بودن با هميم

  .با حضورتان شاديمان را دو چندان كنيد
  

 

اي بوديم باالتر از تمامي ستارگان به  ر ستارهدر آسمان زندگي خويش جستجوگ

خواستيم پس تو اي خوب  درخشندگي خورشيد و به پاكي دريا و يافتيم آنچه را كه مي

 در بزم آسماني اين دو ستاره بدرخش

 

 

  

   عروس و داماد

   عهدو ميثاق ز جان بسته و با ياري حق ما شده اند

    اي ساخته اند در بلنداي وفا خانه

    در و ديوار همه عشق است و صفا

   قدمهاي خود گرم و نوراني كنيد خانه ما را با
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 سخن از پيوند سست دو نام 

 و هم آغوشي در اوراق كهنه ي يك دفتر نيست

  سخن از زندگي نقره اي آوازي ست 

   كه سحر گاهان فواره ي كوچك ميخواند

  ما حقيقت را در باغچه پيدا كرديم   

    گين گلي گمنامدر نگاه شرم آ

   سخن از پچ پچ ترساني در ظلمت نيست

  و اجاقي كه در آن اشياء بيهوده مي سوزند         سخن از روزست و پنجره هاي باز

   و زميني كه ز كشتي ديگر بارور است

  و تولد و تكامل و غرور   

   سخن از دستان عاشق ماست

      كه پلي از پيغام عطر و نور و نسيم

    ساخته اندبر فراز شبها

  

 
 

ميرود و جون ريكهاي روان به همه جا  انجا كه عشق همراه يك طوفان به بلنداي اسمان

  شود مي نشيند قصه اي اغاز مي

  و داغترين قفس تعصب اسير و بيمار است قصه اي كه در تنگترين

يكرنكي و صداقت است  كرجه باد بوي كلهاي محمدي را با خود دارد كرچه خاك زبان

  است  اسمان پاك و گستردهو كرچه

خالي اميد پيداست و ايا در ميان اين همه عظمت كه هر طلوع و  اما اين هنگام كه جاي

مي شود ميتوان شاهد طنين دل انكيز فرشته اي از اسمان مهر  غروب با زبان عشق اغاز

  بخواني؟ باشي و او را

  دل اكنون يك اشنا با

  سوي تو امده ش سنكيني مي كند بهبا كوله باري از عشق كه بر شانه ي قوي

 تا در طوالني ترين راهها مريد مكتب محبت تو باشد او را بپذير
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  به نام انكه مرواريد عشق را در صدف قلبها نهاد

  به لطافت گلهاي شقايق

  به تپش قلب دو عاشق

   به مهر و محبتي كه هر كس در قلب خود دارد

  كند و ان را تقديم به ديگري مي

   كه اينهمه زيبايي و احساسسوكند 

  اينهمه محبت و اشتياق و اين همه تبش روحم همه براي توست

  و

  عشقم فقط براي توست

 

  

 

  بنام مهرآفرين مهرگستر

  كنم كنار آشنايي تو آشيانه مي

   كنم فضاي آشيانه را پر از كرانه مي

   اي كند به خاطر چه زنده كسي سئوال مي

   كنم  ميو من براي زندگي تو را بهانه

   اميدواريم كه گل وجودتان زيباترين نقش باغ خاطره اين روز باشيد
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 هفته جشن ازدواج ما به پاست                با حضور گرم خود در آن صفا جاري كنيد آخر اين

  !يد                 لطفا از آوردن اطفال، خودداري كن    عقد يك امر مهم و جدي است ازدواج و

           معده را از هر غذا و ميوه اي عاري كنيد صابون زده، آماده سازيدش قشنگ     بر شكم

                           با غذا و ميوه آن جشن افطاري كنيد مفصل توي آن جشن عزيز و با شكوه تا

  !ميل مقابل آبروداري كنيدپيش فا خيلي نبايد هول و پرخور بودها                                 البته

  !   پس براي صرفه جويي اندكي ياري كنيد        شيريني، شب پا تختي ام هم الزم است ميوه،

  !            دل به حال ما و او سوزانده، اخطاري كنيد كسي با ميوه دارد مي نمايد خودكشي گر

  !كنيد ز تابلو و ساعات ديواريپس حذر ا                 موقع كادو خريدن، چرب باشد كادوتان

  !كنيد هديه را هم چرب تر، از روي ناچاري               هر چه باشد نسبت قومي تان نزديك تر

  خرواري كنيد كادو نوعي بخشش است آنرا سه            در امور زندگي دينار اگر باشد حساب

  تنظيم دما، كاري كنيد چون بخاري بهر                 گرم بايد كرد مجلس را، از اين رو گاه گاه

  !استفاده، آن هم ابزاري كنيد دست و پا را            ساكت و صامت نباشيد و به همراه موزيك

  !هنرهاتان تماما پرده برداري كنيد از                         المبادا و تانگو و بابا كرم يا هر چه هست

  !نبايد رقص هاي نابه هنجاري كنيد پس                           البته هر چيز دارد مرزي و اندازه اي

  شادباش ودست و سوت از او طرفداري كنيد حركت موزون اگردركرد از خودديگري        با

  !با موبايل خود مبادا فيلمبرداري كنيد كي دلش مي خواهد آخر در بيايد سي دي اش         

  !بي ادا و منت و هرگونه اطواري كنيد                     ورحض در نهايت، مجلس ما را مزين با
  

☺ 

 


