
 مجلس شازندهم 

 آداب و شرایط مراسم شادی در اسالم

 *نیااالسالموالمسلمینمحمدسبحانیحجت

 اشاره

های مثبت زندگی مورف بررسی قـرار گرفتـه،  های اخیر با توجه به جنبه یکی از مباحثی که فر سال
هـای  وخم های روزانه و حرکت فر پیچ موضوع شافی است. انسان بر اثر حوافث یا کار و فعالیت

شوف و بـرای رهـایی از ایـن افسـرفگی، بایـد بخشـی از  فشوار زندگی، فچار خستگی و مالل می
ها و  اوقــات خــویش را بــه شــافی و تفــریح اختصــاص فهــد. فر حقیقــت، یکــی از شــاخص

. بــرای  انــی فر جامعــه، میــزان شــافی و نشــاط افــراف آن اســتهــای مهــم  ســالمت رو عالمت
ترین آنها شرکت فر مراسـم عروسـی خـوف یـا  های بسیاری وجوف فارف که مهم کرفن، بهانه شافی

 فوستان و اطرافیان است.
آفرین باشـد، آرزوی هـر عـروس و  انگیز و شـافی کـه خـاطره طوری انجام تشریفات عروسی، به

ای مراسـم  ها مواجهیم. عده عروسی با برخی افراط و تفریط  ال، فر مراسمفامافی است؛ با این ح
کنند. متأسفانه، وضعیت مراسـم عروسـی فر  عروسی خوف را با روشی کاماًل نامتناسب برگزار می

                                                           

 ی فانشگاه کاشان.علم  ئتیهعضو  *
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ای است که برای بعضی از مؤمنان، برگـزاری مراسـم عروسـی  خـالی از گنـاه، بـه  گونه جامعه، به
 . است صورت یک آرمان فر آمده

شده و هدفمند باشـد، نـه تنهـا مـورف مخالفـت فیـن  نترلکاگر مراسم عروسی و جشن و ُسرور، 
تواند اسباب رضایت الهی را نیـز فـراهم آورف. بـرای برگـزاری  ه میکه از اموری است کنیست، بل

هـای جـایگزین اسـتفافه  توان ابتکار به خرج فاف و از طرح جشن عروسی شاف و خداپسندانه، می
 رف.ک

 تعریف شادی

م ز وقـت، بـی فر لغت، به معنای: خشنوف، خوشـحال، خوش« شاف» سـتن و یغم، خـوش و خـر 
 1فلی آمده است. هم به معنای: شافمانی، خوشحالی و خوش« شافی»رفن است و ک زندگی

ف از یـرفه کـه فر اینجـا تنهـا بـه یـک تعرکهای مختلفی از نشاط اراهه  فیشناسی تعر علم روان
د. یـآ روزی به فست مییه از حس  ارضا و پکشافی، احساس مثبتی است »م: ینک اشاره میشافی 

بی از عاطفه مثبـت بـاال و کیها، منهای فرفها... . شافی، تر شافی، عبارت است از مجموع لذت
 2«ن است.ییعاطفه منفی پا

بار  16مجموع،  مفهوم شافی بارها با الفاظ مختلف فر قرآن کریم بیان شده است. این مفهوم فر
ح»، «فرحوا»، «فرح»با تعابیر مختلفی همچون:  فر قرآن آمـده و بـه « فرحین»و « فرحون»، «تفر 

ت ترجمه شده است.  3معنای خوشحالی، سالمت، شافمانی و مسر 

 ضرورت شادی

ه شافی و نشاط، زنـدگی معنـا و مفهـوم خاصـی یشافی برای انسان، امری ضروری است. فر سا
گـرفف. شـافی،  اثر می امی و نگرانی بیک، و ترس و بدگمانی و نایکها به هم نزف فل ند وک دا مییپ

فهـد؛  ر قـرار مـییز تحـت تـأثیـه جسـم او را نکـگـذارف، بل ر میینه تنها بر روح و روان انسان تأث
ه فر حالـت مخفـی اسـت، کماری  سرطان یاند: حتی قافر است از رشد و نمو  ب ه گفتهک طوری به

                                                           

 «.شافی»، نیل واژه فرهنگ فارسی عمید. حسن عمید، 1
 .۱67، ص انگیزش و هیجان؛ جان مارشال ریو، 1۴، ص شرع و شادیفار،  . ابوالفضل طریقه2
 .۳8، ص در آيینه معارف به خنده، شوخی و شادمانینگاهی نو . محموف لقمانی، 3
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ر یه سـاکـت فارف یـقـدر اهم زهاسـت و آنین چیشافی، بهتـر»د: یگو ارسطو می 1.ندکری یشگیپ
 2«سب آن هستند.کزها برای یچ

 اسالم و شادی

باشد. فین، هم بشر  ارمغان فین برای بشر، شافی، بهجت و ُسرور به معنای واقعی و عمیق آن می
 آن را پیش روی او نهافه اسـت.مندی کامل از  را با شافی حقیقی آشنا کرفه و هم راه رسیدن و بهره

کنند، باید گفت کـه ایـن آیـین بـه  برخالف عقیده برخی که اسالم را فین غصه و گریه معرفی می
تمامی نیازهای روحی و جسمی انسان توجـه فارف و فاشـتن نشـاط و روحیـه شـاف را الزمـه یـک 

ر خصـوص ایجـاف های ارزشـمندی ف . فر فستورات آسمانی اسـالم، نکتـه فاند زندگی موفق می
م  شافی و نشاط آمده است؛ مانند: ثواب هـای شـاف،  زفن بر فیگران، تأکید بـر پوشـیدن لباس  تبس 

استعمال بوی خوش، فیدار با فوستان، نظافت و پاکیزگی، مسافرت و تفریح، حضور فر طبیعـت 
 طبعی و مزاح. و شوخ

ََ »فرماید:  می امام رضا ْن َحُكوَن َز
َ
ُدوا ِفي أ ِْ َِ َوَسا َعة  اْجَت َاَع َسا َع ٍت َسا َعة  ِلُّمَن َجا ِة الَّلا ْْ ُنُكْم أَ

وَن لَ  َُ ِّل َْ ُح ْخَواِن َوالِثَق ِت اَلِهحَن ُحَعِإُفوَنُكْم ُعُ وَاُكْم َو ِإ اْلَّمَع ِش َوَس َعة  ِلُّمَع َشَإِة اإْلِ َْ ُكْم ِفاي اْلَبا ِطِن ِْلَ
َْ  ِلَّلَهاِتُكْم ِفي َغ  ُّلوَن ِف  َْ وَن َعَّلای الَثََلَّماِة َسا َع تَوَس َعة  َت ُْ ِِ الَس َعِة َتْقاِد ِه َْ َإٍم َوِا َِ َُ کوشـش   3؛ْ ِإ 

روز شما چهار ساعت )قسمت( باشد: ساعتی برای عبافت و خلـوت، سـاعتی کنید اوقات شبانه
های  برای تأمین معاش، ساعتی برای معاشرت با برافران و ساعتی را هم به انجـام تفـریح و لـذت

ت و شافی  ساعت تفریح است که نیـروی انجـام وظـایف حالل  اختصاص فهید. به وسیله مسر 
 «یابید. اوقات فیگر را می

فافن به شافی و ُسرور، به تأمین معاش یا کار و اوقـات فراغـت و  فر این حدیث، عالوه بر اهمیت
ر بر شافمانی هستند. حضرت  نیـز  علیروابط اجتماعی هم اشاره شده است که از عوامل مؤث 

َكاِم »فرماید:  می ِِ ِِ اْلُقّلوَب َتَّمُ ّ َ ّم  َتَّمُ ّ اْْلْاداُن َف ْاَتغوا َلْ  َطإاِئاَ  اْل ها  هـا ماننـد بـدن فل 4؛ََنّ هِه

                                                           

 .۱۱، ص 1۱7، ش پیوند. نشریه 1
 .۳1، ص شناسی شادی روان. مایکل آیزنک، 2
  .۱1۳، ص 76ج ، بحار األنوار. عالمه مجلسی، 3
 .۱۳حکمت ، نهج البالغه. صبحی صالح، 4
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 «های تازه بجویید. متکشوند. پس، ]برای رفع خستگی آنها[ ح خسته می

 معیار و قلمرو شادی

تواند بدون معیار، ضابطه و حـد  و مـرز  ان نمیالبته شافی و نشاط نیز همچون همه رفتارهای انس
مـال و سـعافت کبینی الهی، هدف نهایی خلقت انسـان، رسـیدن بـه  باشد؛ زیرا بر اساس جهان

نـد، فارای ک ه با انسان ارتباط پیدا میکای  رو، برای این هدف نهایی، هر پدیده حقیقی است. ازاین
ید یا نهی و تحـذیر فیـن کموضوع سفارش و تأحدوف، شرایط و اقتضاهاتی است و بر این اساس، 

لی مستثنا نیست. اگـر اسـالم شـافی را ضـروری کشوف. شافی و نشاط نیز از این قاعده  واقع می
فهد تا هر میلـی، فر جهـت  فاند، فر جای فیگر، به مراقبت نفس و محاسبه اعمال فستور می می

توان گفت که  های فینی می ا بررسی آموزهمثبت و هدفمند خوف به حرکت فرآید و به بیراهه نروف. ب
هایی را نیز برای آن بیان کرفه است؛ از  اسالم، نگاهی متعالی به شافی فارف و شرایط و محدوفیت

 1«.لهو و لعب»و « نکوهش و استهزای فیگری»، «انیت و آزار فیگران»، «گناه»جمله، پرهیز از: 

 مراسم عروسی

آن  یز رویـه اسـالم نکـغ سـن ت حسـنه ازفواج اسـت یـتبل، مراسم بزرگداشت و یمراسم عروس
فافن و فعـوت مـرفم بـه غـذا  مهیه ولک یاز موارف یکیات وارف شده است، ی. فر روا فارف یپافشار

ن نقل شـده اسـت: یچن از امام صافق یثی. فر حد است یار مستحب است، هنگام عروسیبس
ُ  اْلَبْ َت » ِِ ََ َعَز َوَجَ  ُح َن الَّل َِ الَطََلقَِ ُحْبِغُ  اْلَبْ َت اَلِهي ِف  َِ اْلُعْإُ  َو  یا خداونـد خانـه 2؛اَلِهي ِف 

فهـد،  یه فر آن طـالق رخ مکـرا  یا هسـت، فوسـت فارف و خانـه یه فر آن عروس و عروسکرا 
 «فوست ندارف.

َاِع »فرماید:  می پیامبر ْْ ْاَواُب الَسَّم ِء ِا لَإْحَّمِة ِفی أَ
َ
َواِضاَع ِعْناَد ُناُزوِل اْلَّمَطاِإ َوِعْناَد َنَظاِإ ُحَفَتُ، أ ََ

َِ اْلَواِلَدْحِن َوِعْنَد َفْتِ، َا ِب اْلَكْعَبِة َوِعْنَد الِنَك ح فرهای رحمت آسمان فر چهار مـورف   3؛اْلَوَلِد ِفی َوْج
افر . موقعی که فرزندان با رحمت و رأفت به چهـره پـدر و مـ1. هنگام بارش باران؛ ۳شوف:  باز می

 «. فر مراسم عقد و ازفواج.۴کنند؛  ای که فر  کعبه را باز می . لحظه۱نگرند؛  خویش می
                                                           

 به بعد.  ۱1، ص 77 کوثر، ش ، مجله فرهنگ«معیار و شرایط شافی فر اسالم»الدینی، شمس ف. خدافا1
 .6۴، ص 6، ج کافیال. شیخ کلینی، 2
 . 11۳، ص ۳99، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 3
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از سوی فیگر، فر روایات سفارش شده است که مراسم عروسی را بـه مـرفم اعـالم کنیـد و آن را 
ُِ َاْ اَنُكم»فرمـوف:  مخفیانه برگزار نکنید. پیـامبر  ْعِّلُناو

َ
ْساِنُدوا الِنَكا َح َوأ

َ
زفواج را بـه ثبـت ا 1 ؛أ

 «برسانید و آشکارا برگزار کنید.
 پرفازیم: فر اینجا به بررسی بایدها و نبایدهای مجالس عروسی از نظر اسالم می

 های مجالس عروسی الف. نباید

اصطالح مذهبی، به بهانـه اینکـه یـک شـب، هـزار شـب  متأسفانه، بعضی از مرفم، حتی قشر به
.  شـوند ف، برای شافی فر مراسم ازفواج حد  و مرزی قاهـل نمیشوف و فر عروسی باید شاف بو نمی

اخالقی شده اسـت؛  های غیر فر واقع، خیلی از مجالس عروسی تبدیل به مراسمی برای پایکوبی
گـاه بـا گنـاه و  غافل از اینکه شافی واقعی و لذت و خوشی زنـدگی، بـه فسـت خداسـت و هیچ

َا َخْ اَإ ِفاي َلاَهٍة ُتوِجاُ  »فرموفه اسـت:  یعل امامتوان به شافی حقیقی رسید.  معصیت، نمی
ا  َلّم 

َ
َوٍة ُتْعِقُ  أ ْْ  یه فرف و انـدوه فر پـکـ یشوف و فر شـهوت یمانیه موجب پشک یفر لذت 2؛َنَدَ   َوَش

 «  ست.ین یریفاشته باشد، خ
اشـاره گیـرف،  فر افامه، به برخی از امور ناپسندی که به عنوان شافی فر مراسم عروسی انجـام می

 کنیم: می
 انداختن کاروان شادی  . راه1

های مختلفی وجوف فاشته  های پیشین به شکل کاروان شافی فر عروسی، از قدیم و فر همه سن ت
اعضـای فامیـل بـا خواستند عروس را به خانه بخـت بفرسـتند،  فر زمان گذشته، وقتی میاست. 

کرفند و طی  یک مراسـم بسـیار سـافه،  میفعای خیر و سالم و صلوات، عروس و فاماف را بدرقه 
. فر واقع، علت برپایی این مراسم، بدرقه عروس و فاماف بـا رساندند شان می آنها را به محل زندگی

هـای مـدل بـاال و  امـروزه بـا وجـوف خوفرونظمی خـاص فر آغـاز زنـدگی زناشـویی بـوف؛ امـا 
هـای  اهی ایـن نمـایش، بـه اتفاقها شکل فیگری به خوف گرفته است و گـ قیمت، این بدرقه گران

 شوف.  ناگوار نیز منجر می
. ایـن شـرایط، موجـب  کننـد بـرفاری می ای با فوربین خوف از مجـالس فیلم حاضر، عده فر حال 

                                                           

 .176همان، ص . 1
 .۱9۴ص   ،تصنیف غرر الحکم ودرر الکلمتمیمی آمدی، . 2
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هـای فضـای  بـوک، یوتیـوب و سـایر بخش شوف تا برخی از تصـاویر نـوامیس مـرفم، از فیس می
ه یک حالت روحی است و انسـان را از فورن ک« شافی»مجازی سر بیرون آورف؛ و حال آنکه بین 

وروف  هاسـت، بایـد تفـاوت قاهـل شـد. کـه فاقـد ایـن ویژگی« هیجان»رساند و  به خرسندی می
تنها معضـلی بـرای مـرفم فر سـاعات  ها، نـه های عروسی با این شکل و شمایل به خیابان کاروان

ازف. صـدای بلنـد موسـیقی، انـد پایانی شب است، بلکه امنیت فرفی و اجتماعی را بـه خطـر می
ها و صدای ناهنجار آنها، ترکیدن ترقه، رقص کوفکان شاف که تـا نیمـه  زفن موتورسیکلت چرخ تک

زمینـه  انـد، چنـد سـالی اسـت کـه پیش بدن خوف را از خوفروهای فر حال حرکـت بیـرون آورفه
رگیری فر ایـن نـوع اند که فر این میان، آمار تصاففات و نزاع و ف های عروسی شده حوافث کاروان

 مراسم، چشمگیر است. 
َواْقِّصْدفيَمْشِیَكَواْغُضْضِمْن»کند:  مطابق آیات قرآن، لقمان حکیم به فرزند خوف سفارش می

ن  از صـدای کـت یـ]پسرم [ فر راه رفتن، اعتدال را رعا 1؛َصْوِتَكِإَنَأْنَكَراْْلَْصواِتَلَّصْوُتاْلَحمیرِ
 «ن صداها، صدای خران است.یتر ه زشتکاف مزن[ یاه ]و هرگز فرکخوف ب

 . اختالط زن و مرد2

، اخـتالط زن و مـرف فر  پیونـدف های بسیار ناپسندی که فر بعضی شهرها به وقوع می یکی از اتفاق
یافته و گـاهی هـیچ   های عروسی است؛ به این معنا که جلسه از ترکیب مرفان و زنان تشکیل تاالر

که فلسفه تفکیـک مجـالس زنانـه و مرفانـه، از نگـاه  مرفان نیست؛ فرحالی ای میان زنان و فاصله
شناسی اجتماعی، حفظ حریم زنان و راحتی و رفاه هرچـه بیشـتر آنهاسـت.  رفتارشناسی و آسیب

ای بـرای  فر یک جامعه ارزشی، زنان موظف به رعایت حدوف و حجاب خوف بوفه، نباید به وسیله
اخالقی، از اختالط زن  یل شوند. بسیاری از روابط نامشروع و غیرتفریح و تماشای نامحرمان تبد

تنها از نظر قـانونی تخلـف آشـکار بـه حسـاب  ها، نه گیرف و ایجاف این نوع بزه و مرف سرچشمه می
آید، بلکه از فیدگاه اخالقی نیز حرکتی نافرست است. باید توجه فاشت که حضـور فامـاف فر  می

. همچنـین، بـرافر شـوهر، بـرای  د فر چارچوب موازین شـرع باشـدجمع زنان، مانند فیگران بای
 طورکه خواهر عروس، برای فاماف نامحرم است. عروس نامحرم است؛ همان
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 گرایی . تجمل3

پیرایه روزگاران پیشین و انجام مراسم بـه فور از هـر گونـه  های امروزی، رسم سافه و بی فر ازفواج
وف را بـه مراسـمی ُپرخـرج و ُپـرزرق و بـرق فافه ظاهرسازی، تجمالت و فخرفروشی، جـای خـ

نمایش   های امروزی، سبب به وجوف آمدن صحنه چشمی فر ازفواج وهم که چشم طوری است؛ به
ـل، قـرارفافن  قدرت و توان مافی خانوافه ها شده است و نتیجه آن، کرایه تاالرهـای عروسـی مجل 

فار با مبالغ هنگفت برای شافی بخشـیدن  مچندین نوع غذا بر روی میز، فعوت از افراف اسم و رس
های جانبی فیگر که فر مجموع، هزینه قابل تـوجهی را بـر  ها و تدارک به مراسم و بسیاری از اقدام

ها، مختص افـراف ثروتمنـد جامعـه  کند. این جشن شان تحمیل می عروس و فاماف فر آغاز زندگی
گزاری یک مهمانی سافه برای شروع زندگی نیست؛ بلکه عروس و فامافهایی هستند که توانایی بر

گیرند یـا  های کالن می قیمت، وام های گران اجبار برای برگزاری این جشن خوف را نیز ندارند؛ اما به
کنند و تا سالیان سال، هزینه ایـن تجمـالت را بـه صـورت قسـط  از اقوام و آشنایان پول قرض می

 کنند.  پرفاخت می
های افراطـی بـرای برگـزار  عروس و فاماف، خوف تمـایلی بـه هزینـه شوف که گاهی اوقات فیده می

لی فارنـد کـه تنهـا  هایشان اصرار به گرفتن جشن مراسم ازفواجشان ندارند؛ ولی خانوافه های مجل 
 شوف. شان می برای فختر و پسر، بار مالی فارف و موجب بروز مشکالت فر مسیر زندگی

کنند که تشریفات و توی  هتل  چنین و  بعضی خیال می»د: گوی رهبر معظم انقالب فر این باره می
ت و شـرف و سـربلندی  فختـر و   های زیافی کرفن، های گران گرفتن، خرج چنان رفتن، سالن عز 

ت و تقوا و پاکدامنی و  پسر را زیاف می ت و شرف و سربلندی فختر و پسر، به انسانی  کند. نخیر، عز 
   1«ها.بلندنظری  آنهاست؛ نه به این چیز

 . اسراف4

س از فور که هـرکـگیرف  ز و بپاش صورت مییقدر بر آن یعروس یها ر، فر جشنیاخ یها فر سال
هایی بـا  انـدازی شـرکت ای بـا راه عـده»ند، انگشت به فهان خواهد مانـد. کن ماجراها نگاه یبه ا

برای بهترین شب  کنند اعالم می« تشریفات عروسی از شیر مرغ تا جان آفمیزاف»تبلیغاتی مبنی بر 
بازی و فرش قرمز و کالسکه و بالن و اسـتخر  گذارند. از آتش تمام می زندگی عروس و فاماف سنگ
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های تشـریفاتی، بـرای هـر  ُپر از گل و شمع گرفته، تا خواننده و نوازنده  البتـه هزینـه ایـن شـرکت
شـوف و  غذا شـروع می نوع ۳9هزار تومان است و منوی غذای آنها نیز از  ۱99تا  ۳69مهمان بین 

هایتان با فیدن آنها سیاهی خواهد رفت، قابـل  مدل غذا و ساالف و فسر و نوشیدنی که چشم 69تا 
   1«سفارش است.

توان عروسی سافه و بـدون تجمـل را  اند که می افعایی بوفه اما یافمان باشد فر این فیار، مرفان بی
یک مراسم عروسی سـافه »اند:  که فرباره او گفتهاز آنها الگو گرفت؛ مانند شهید اسماعیل فقایقی 

فر خانه گرفتند، فاماف هم با کت و شلوار برافرش آمده بوف، عروس هم بدون لبـاس عـروس و بـا 
یک لباس مهمانی سافه؛ اصرار فاشتند که همه چیز سافه باشد. شام عروسی را هم َفم پخت فافه 

   2«بوفند و از بریز و بپاش خبری نبوف.
ها، همـین  یکی از اسراف»اند:  عظم انقالب فر خصوص اسراف فر مجالس عروسی گفتهرهبر م

قیمـت مجـالس  های گران هـا، فر ایـن سـالن قیمت اسـت. فر هتل مجالس عقد و عروسی گران
روف، روی زمـین  شوف، از بین می کنند. مبالغ زیافی شیرینی و میوه و خوراکی حرام می فرست می
  چشمی  برای عقـب نمانـدن از قافلـه وهم گرفف. برای چه؟ برای چشم یشوف و ضایع م ریخته می

گرفتند،  ها نبوف، این چیزها نبوف، توی فو تا اتاق کوچک جشن می اسراف  مگر سابق که این سالن
ت  فخترهـا، مگـر   برکت  ها بی خورفند، ازفواج آمدند شیرینی می ها می مهمان تر از امروز بوف؟ عز 

   3.« های بزرگ وف؟ حاال باید حتمًا بروند توی این سالنکمتر از امروز ب
 . موسیقی مبتذل5

های ثابـت مراسـم  ، به عنوان یکـی از برنامـه های لهوی فر مجالس فر حال حاضر، پخش آهنگ
که بعضی معتقدند شافبوفن فر مراسـم عقـد و عروسـی، بـدون  طوری عروسی فر آمده است؛ به

ای جشـن  چنان رواج یافته که عده های اخیر، این مسئله آن باشد. فر سال پذیر نمی نوار ترانه امکان
های مذهبی ایـن فغدغـه  فانند. همواره فر بین بچه منهای موسیقی حرام را قابل اجرا نمیعروسی 

توان یک جشن عروسی برگزار کرف که شئون اسالمی فر آن رعایت شـوف  وجوف فارف که چگونه می
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. شاید اقبـال بـه موسـیقی،  و هم میهمانان بتوانند شافی خوف را ابراز کنند و از مراسم راضی باشند
گـاه بـه انسـان آرامـش  ها، هیچ گونه موسیقی که این ی رسیدن به آرامش و نشاط باشد؛ فرحالیبرا

فهـد. ضـمن اینکـه  فهد و چه بسا بعد از مراسم، خستگی و یا سرفرف بـه انسـان فسـت می نمی
فهد که انسان بر اثر ایجاف این تغییر، به خواسـته خـوف نزفیـک  هنگامی شافی به انسان فست می

که فر این مراسم، صرًفا آهنگ و چیزهـایی شـبیه  عنی نزفیکی انسان به هدف؛ فرحالیشوف؛ ی می
 . شدن به هدف فهد؛ نه نزفیک آن، به انسان لذت می

شـوف،  زفن فر عروسـی اسـتفافه می چه بسا ممکن است برخی به روایاتی کـه از آنهـا جـواز فف
ی، محکم نیست و یا اصاًل زنجیـره اما باید توجه فاشت که سند این روایات تاریخ 1تمسک کنند؛

توانند فلیلـی بـرای حکـم  خوف نمی خوفی سند فر این احافیث، اتصال ندارف. پس، این روایات به
ها، با روایات معتبر و محکمی کـه بـه فسـت مـا  شرعی باشند. عالوه بر اینکه بعضی از این نقل

شیخ انصاری، روایاتی را که فربـاره  شوند. رسیده، منافات فارند و به همین فلیل، کنار گذاشته می
از مجموع روایات زیافی کـه »فاند و گفته است:  حرمت غنا وارف شده، شامل هر عمل لهوی می

بوفن آن اسـت و هـر  شوف که مالک حرمت غنا، لهوی فرباره حرمت غناست، چنین برفاشت می
 2«است. صوتی که به صورت لهو باشد، چه با آالت موسیقی و چه بدون آن، حرام

گویـد: از امـام  کنـد. وی می عباف نقـل می ابی از جمله این روایات، حدیثی اسـت کـه محمـدبن
فر روایت اعمش  3«... آن، فر زمره باطل و لهو است. »فرباره غنا پرسیدم. ایشان فرموف:  رضا

انسـان را  های لهوی که از جمله[ کار»]فرماید:  فر بیان موارف گناهان کبیره می نیز امام صافق 
بر ایـن اسـاس، فقهـا  4«فارند؛ مانند غنا و نواختن اوتار )نوعی آلت موسیقی(. از نکر خدا باز می

ـدان خـوف، بـین مجـالس عروسـی و غیـر آن و اسـتفافه از فف و فیگـر  فر پاسخ به پرسـش مقل 
 فافن بـه موسـیقی  حـرام، هرچنـد فر گـوش»انـد:  ابزارآالت موسیقی، فرقـی نگذاشـته و فرموفه

 5«مجالس عروسی زنان، جایز نیست.
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فر ضمن، فر خصوص حکم استفافه از فف و فایره زنگـی فر عروسـی، اسـتفتا شـده اسـت کـه 
استفافه از آالت موسیقی بـرای نـواختن موسـیقی مطـرب و »اند:  مراجع تقلید چنین جواب فافه

 1«لهوی، جایز نیست و بین مجلس عروسی و غیر آن، تفاوتی وجوف ندارف.
 رقص. 5

، رقـص و  شـوف آور انجـام می یکی فیگر از کارهایی که فر مراسم عروسی به عنوان عمـل شـافی
ن فارف؛ یریخوش و شـ یها، ظاهر از لذت یاریحرکات موزون است. رقص، مانند موسیقی و بس

بـه فنبـال فارف  ییها یانباری فاشته، نگرانیز یروان یاست و آثار روح یا ن اثر، گذرا و لحظهیاما ا
و  یجاوفانـه، معنـو یه اثـرکـ، فر آن اسـت یقـیشـوف. لـذت حق یه موجب عذاب وجدان مک

گـرفف. بسـیاری از  یو بـاطن یظاهر ییاین حال، مایه نشاط و پویآفرین فاشته باشد و فر ع بهشت
با سند معتبر نقل شـده اسـت کـه  کافیفانند. روایتی فر کتاب  فقها، رقص را از مصافیق لهو می

َْ ُ ْم َعِن الَزْفن»فرماید:  می قول پیامبر از امام صافق ْن
َ
« کنم. شما را از رقص نهـی مـی 2؛أ

ای، رقـص را اگـر باعـث تحریـک شـهوت،  اللـه خامنـه و آیت برخی از فقها، مثل امام راحـل
فاننـد.  ارتکاب گناه و یا ترتیب مفسـده شـوف و یـا زن فر بـین مـرفان نـامحرم برقصـد، حـرام می

اللـه  قصی چنین خصوصیاتی را نداشته باشد، حـرام نیسـت؛ امـا برخـی مثـل آیتبنابراین، اگر ر
روشـن  3فاننـد. صافی، فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی، تنها رقص زن بـرای شـوهر را جـایز می

 است که فر این حکم، فرقی بین مجلس عروسی و غیر آن نیست.
 ب. بایدهای مراسم عروسی

گوییم کـه چـه  کنیم و فقط به آنها می فر بسیاری از موارف، جوانان را از انجام برخی کارها نهی می
نکنند. فر صورتی که باید به جوانان این آموزش را بدهیم که چه کارهایی بکنند تـا هـم اخـالق و 

حـل  ایـن شرع را رعایت کرفه باشند و هم اصل شافی و نشاط پابرجا مانده باشد. فر واقع، بـرای 
ای اصـالح کنـیم کـه  ای نداریم جز اینکه ساختار و نظام حاکم بر اجتماع را به گونه معضل، چاره

شافی و نشاط نهافینه شوف و به جوانان متذکر شویم که شافی و نشاط نیز چـارچوب مشخصـی 
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کـه حـال بـرای اینای استفافه کنیم.  فارف. پس، برای شافکرفن مجلس عروسی، نباید از هر وسیله
ها فاشته باشیم که هم مملو  از شافی و ُسرور باشد و هم خالی از گناه  مجالس خوبی فر عروسی

 فهیم: باشد و خانوافه و فامیل نیز راضی باشند، موارف نیل را پیشنهاف می
 . پذیرایی مناسب1

ی تواند جایگزین خوبی برای ابزارهای حرام شاف بخش است و می پذیرایی، یکی از وسایل شافی
 نشوف.« اسراف»باشد؛ البته به شرط اینکه خوف باعث بروز حرام فیگری به نام 

 توجه به آوای وحی .2

  تصور بدی که فر میان برخی مرفم وجوف فارف، این است که نوای تالوت قرآن فقط بـرای مراسـم
ها  جا و فرست، فر عروسـی که فر بسیاری کشورهای اسالمی، بسیار به عزا و ختم است؛ فرحالی

ها محسـوب  کریم جای خـوفش را فارف و نـوایی شـاف بـرای ایـن برنامـه و مراسم شافی نیز قرآن
 شوف.  می

 های متنوع . اجرای برنامه3

برای اینکه بتوانیم یک فرهنگ و عافت بد را تغییر فهیم، الزم است جایگزین مناسبی بـرای آن فر 
، مجلس عروسی را به شافی بیارایید، بایـد بـه خواهید به وسیله گناه نظر بگیریم. شما نیز اگر نمی

شـده و بسـیار هـم موفـق  هایی که تجربه های مجاز استفافه کنید. یکی از روش جای آن از برنامه
بخـش و   بوفه، استفافه از مداحان مذهبی و هنرمندانی است که به وسیله خوانـدن اشـعار شـافی

نـین، اسـتفافه از افـرافی کـه کارهـای کننـد. همچ های مناسب، مجلس را شـاف مـی گفتن لطیفه
توانند مجلس عروسی را با صفا و شاف نمایند، فر این مـورف  فهند و می ترفستی و فیدنی انجام می

کنند، بدون اینکه گنـاهی فر  مؤثر است. بعضی از این افراف هنرمند، وقتی فر مجلسی شرکت می
کننده،  کنند که افـراف شـرکت س را گرم میهای آنها باشد یا کسی را مسخره کنند، چنان مجل برنامه

 خندند. یکسره می
نکرفن  برگزاری مسابقه و یا خواندن شعرهای مربوط به عروس و فاماف، ضـمن تأکیـد بـر مسـخره

ت خوبی فاشته باشد. فر بخش ننموفن از لطیفه قومی، می فیگران و استفافه ابی  هایی هـم  تواند جذ 
 استفافه نموف.  بیت لوفی و مدح اهلتوان از مو فر حد  کشش مخاطب، می

 های مذهبی . برگزاری مراسم در مناسبت4

یـا اعیـاف مـذهبی برگـزار  های فینی، مثل میالف اهمـه بهتر است مجالس عروسی فر مناسبت
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 ها، اشعار ویژه آن اعیاف هم خوانده شوف. شوف و به تناسب این شب
 . مراعات حال دیگران5

ن و تجـاوز بـه یه موجب آزار، تـوهکاست  یا گونه ها و مجالس، به جشن ژه فریو ها، به یگاه شاف
فر هنگام برفن عروس بـه خانـه فامـاف اسـت. فر  یشوف. نمونه آن، شاف یگران میحق و حقوق ف

و سر و صدا  یوبک یبندان، رقص و پا جاف راهیممتد، ا یها افراف با زفن بوق یگونه مراسم، برخ نیا
 یُل موٍن فـک»د: یفرما یم ه رسول خداک یشوند؛ فرحال یگران میف ابان، سبب مزاحمتیفر خ
ار؛  «، فر جهنم است.یهر آزارگر 1الن 

 ها به همه بچه  دادن هدیه .6

اب تهیـه کـرفه، حتمـًا  ها را از پیش فر نظر بگیرید و برای هرکدام کتابی کم تعداف بچه حجم و جذ 
خوانی تهیـه نماییـد و روی آن  شتی هم فربـاره کتـابپیش از شروع مراسم آنها را کافو کنید. یاففا

کتاب، هنوز هم یار مهربـان »تواند مفید و اثربخش باشد:  بچسبانید؛ برای مثال، این جمالت می
همچنین، زیرش بنویسید از طـرف خـانوافه « بهترین فوست خوف را کتاب قرار فهید.»و « است

ی  هـا را بـه طـور  سـال، کتاب ۳6تـا  8سال و  8تا  1فالن و فالن. بهتر است که برای فو گروه سن 
جداگانه تهیه نمایید. فر قسمت بانوان و آقایان، افـرافی را مشـخص کنیـد کـه بـا روی خـوش و 

نظر هدیـه کـوچکی  ها بروند و هدیه آنها را تقدیم کنند. شاید کتاب، بـه احترام، سراغ یکایک بچه
 آفرین است. اب و خاطرهگرفتن، بسیار جذ   ها، هدیه باشد؛ اما برای بچه
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