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 پیشگفتار

 

 ؛خواننده عزیز

 ریززی  برنامهحاال باید آماده . گویم می نامزدی شما را تبریک

برگزاری مراسزم  در مورد نحوه  باشید. برای مراسم عروسی خود

باید قبل جشن، پذیرایی، سفارش کیک، لباس عروس و داماد و ... 

 از مراسم، فکر کنید. 

و  ایزد  چند عروسی شرکت کردهدر مهم نیست که تا به حال 

 کزام ا اکنزو  مووزو     اید، بوده عروسهای  ساقدوش یا حتی جز

هسزتید. توجزه همزه بزه     « عزروس »شما خودتا   متفاوت است و

 ت و در روز مراسزم بزین مهمانزا  ماننزد ن ینزی     سوی شزما اسز  

برای شما اهمیت هم  حتی جزئیات کم در این شرایطدرخشید. می

بسزیار   ممکن است برای انتخاب یک گل رز سفید باشند. می مهم

، گزویی  نماییزد آ  نیز توجه های  و حتی به رنگ سایه دقت کنید

رنگ رز سفید وجود دارد و شما باید رنگ دلخواهتا  را  011که 

 از بین آنها انتخاب کنید. 

زیزادی را  هزای   س خزانم عرو به عنوا  طراح مراسم عروسی،

چقدر دچار تردیدکه برای انتخاب وسایل مراسم عروسی ام  دیده
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ی مراسزم عروسز   ریززی  برنامه ،ها عروس گونه شوند. برای این می

شود و از طرفی همه  می طرابتبدیل به یک منبع بزرگ تولید او

کننزد.   مزی  مراسم عروسی ریزی برنامهف رزما  و پول خود را ص

آ  روز به  ترین چیز این است که شما دراشد که مهماما یادتا  ب

 یادماندنی، لذت ببرید و خاطرات خوشی داشته باشید. 

 این روز باالخره تمام ،کلید موفقیت این است که یادتا  باشد

شود. اما هدف این است که یک مراسم دوست داشزتنی و بزه    می

 یادماندنی داشته باشید. 
 1هولی لفر

 ازدواج کتاب آداب و رسومهنمای مطالعه را

ژه بززرگ  همه مواردی که برای مواجهه بزا پزرو  کتاب حاور 

جدید و حتزی آدابزی کزه    های  مراسم عروسی الزم دارید، برنامه

کنزد.   مزی  را برایتا  بزازگو  اید و فراموش کرده اید یاد گرفته قب ا

 به چهار صورت در اختیزار شزما قزرار    ،اط عات این کتاب مفید

 گیرد.  می

 : اع م هشدار فوری! هشدار

 مفید و سریعهای  نکات وروری: راهنمایی *

 :مهماط عات  حقایق 

 رایج سؤاالت: پاسخ به سؤاالت ?

ادعزا  توانیزد   مزی  وقتی کل این کتاب را مطالعه کردید، آن اه

 دانید.  می ازدواج را و رسوم آداب بسیاری ازکه  کنید

                                                           
1. Holly Lefevre 
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 شود: می مخاننکته که موجب محبوبیت یک عروس  01

از آداب و رسززوم عروسززی مطلززع  کززام ا. شززاید دی ززرا  0

نیستند، اما این بدا  معنا نیست که شما هم این رسوم را 

 نادیده ب یرید. 

ستید، اما پز   شما عروس ه . متواوع باشید. درست است که2

 .  گردید. می باز، شما به زندگی عادی خود از اتمام این مراسم

هزم  به آداب و رسوم احترام ب ذاریزد و  هم  توانید می . شما3

 .در نظر ب یریدخود را در مراسم  ع یق

و « لطفز  »هزای   داشته باشزید. واژه ای   مؤدبانه . همیشه رفتار4

 را زیاد به کار ببرید. « متشکرم»

  شززما اراشززد کززه دوسززتا  و خززانواده، خززدمتکا. یادتززا  ب5

همراهی که به شما دارند، از ای  نیستند. اما به خاطر ع قه

 د. مراسم عروسی خوشحال خواهند شکمک در و 

. جزئیات همه مسائل را با دقزت بررسزید و حتزی آنهزا را     6

 یادداشت کنید تا فراموش نشوند. 

  انتظار نداشزته باشزید   و از آنا . مهمانا  را منتظر ن ذارید7

 . حتماا هدیه بیاورندکه 

ی و احترام رفتار کنید، مطمزنن  ربانرا  با مه. اگر با خدمتکا8

همزین رفتزار را   ، ید که آنها نیزز بزا شزما و مهمانزا     باش

 خواهند داشت. 



 پیشگوتار

 
3 

مراسم از والدین، مهمانا  و افزراد   طول برگزاریدر  حتماا. 9

 اجرایی مراسم و کارکنا  سالن، تشکر کنید. 

 آ  را. اگر در مورد انجام کاری تردید دارید، بهتر اسزت  01

کزه   راندهید. به ح  خود اعتمزاد کنیزد و کزاری    انجام 

 انجام دهید. دوست دارید 



 

 
 

 
 

 

 مقدمه

 

هزا،   انتخاب لبزاس مناسزب، دیزد  مزدل کیزک     ت ش برای 

رفتن،  د عروسیانتخاب نو  غذا و نوشیدنی و به سراغ مج ت مُ

عروسزی متفزاوت و ...   های  سایت جستجو در فضای مجازی و وب

کند. در نهایزت بایزد در مزورد     می در مورد شما هم صدق حتماا

اما مهمتزرین چیزز ایزن    داشته باشید. هایی  گیری تصمیممه آنها ه

 از مراسم جشن خود لذت ببرید. است که 

مراسزم عروسزی در هزر صزورت کزار مزبهم و        ریززی  برنامه

است. از طرفی شما صدها انتخاب برای مراسزم پزی    ای  پیچیده

خواهنزد طبزق    مزی  نیزشوهرتا  رو دارید و از طرفی مادر یا مادر

 جزوا  های  نظر آنها رفتار کنید. همین مسائل موجب ن رانی زوج

کننزد کزه در برگززاری مراسزم عروسزی،       می گردد. همه فکر می

شزود یزک مراسزم عزالی برگززار       می متخصص هستند. اما چطور

تزوا    مزی  چطور اید، تجربه این کار را نداشته کرد؟ اگر تا به حال

و  بتوانید تصمیمات درستی ب یریزد؟ حتزی   انتظار داشت که اکن

 کزام ا هم این کزار را کزرده باشزید، اال  شزاید اووزا        قب ااگر 

کنیزد.   ریززی  برنامزه متفزاوتی   طمتفاوت باشد و باید طبق شزرای 



 آداب و رسوم ازدواج

 
77 

روبزرو  هزای   توانیزد بزا چزال     می با کسب اط عات مناسب

ت، . بزا ایزن اط عزا   برگزار کنیدمواجه شوید و بهترین مراسم را 

و با رعایت  کنید نمی تکراررا ها  بسیاری از اشتباهات سایر عروس

آداب و رسوم سنتی و تلفیق آ  با موارد دلخواه خود، یک مراسم 

 . برگزار خواهید کردبه یادماندنی 

؟ آداب مراسزم  صحیح انجزام داد های  انتخابتوا   می چطور

وسزتا   دتوا  با پزرس و جزو از اقزوام و     می عروسی را به سادگی

کننزد و   می استقبال سؤاالتهمه از این  معموالافراگرفت. ، نزدیک

 دهند.  می را در اختیار شما قرار خوشرویی تجربیات خود با

مراسزم عروسزی و از    ریززی  برنامزه های  با توجه به پیچیدگی

 آداب»شود کتاب  می طرفی رعایت آداب و رسوم ازدواج، توصیه

. ایززن کتززاب بززه شززما در   یززدکنرا مطالعززه « ازدواج و رسززوم

مربزو    سزؤاالت کند و بسیاری از  می مناسب کمک گیری تصمیم

دهزد. از طرفزی در ایزن کتزاب      مزی  به مراسم عروسزی را پاسزخ  

ن دی زر  شود. بنابرای می تغییرات دنیای مدر  به رسمیت شناخته

برای عروسی وجود ندارد ای  گیرانه قوانین و آداب و رسوم سخت

دلخواهشا  را در مراسم های  توانند برنامه می او داماده و عروس

. هیچ پاسخ و راهکار قطعی وجود ندارد و هزر کز  بزا    اجرا کنند

توجه به شرایط خانوادگی و فرهن ی خزود بایزد تصزمیم درسزتی     

 برای نحوه اجرای مراسم عروسی خود اتخاذ کند. 

مختلز   های  ، جنبه«ازدواج و رسوم آداب»در سراسر کتاب 

به ازدواج بزا   رسوم مربو  مراسم عروسی و آداب و ریزی برنامه

گردد. در این کتاب بزه   می توجه به تغییرات دنیای مدر  بررسی
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ادربزرگ شزما نیزز   که م ، طوریتوجه شده است آداب سنتی هم

د. درست است که این کتزاب  شو می در مراسم عروسی خوشحال

هزه بزا   شما جهت مواجهای  با این هدف طراحی شده که استرس

مطلوبی در مورد های  هاید  عروسی را کاه  دهد، اما ریزی برنامه

دهد.  می نیز به شماای  باشکوه و افسانهنحوه برگزاری یک مراسم 

خزود و نامزدتزا  در    سؤاالتدر این کتاب شما پاسخ بسیاری از 

کنید. ایزن کتزاب را همزراه خزود      می مورد مراسم ازدواج را پیدا

 به شما کمک کند. ها  گیری تصمیمداشته باشید تا در 

 لذت ببرید!از مراسم باشید و  ادشیم، گوی می تبریک



 

 
 

 
 

 

: نحلل ل اسللاش پ  للید   ر  1فصلل  

 مراسم عروسی

 

در سالن عروسی و بین مهمانا  یکزی  ها  بین مهما قدم زد  

و اشکوه ترین لحظات در زندگی شما خواهزد بزود   از مهمترین و ب

بدو  شک در آ  لحظه باید بهترین احسزاس را داشزته باشزید.    

رسوم مربو  به عروسی روی تصزمیمات   درست است که رسم و

کزه  هزایی   هایزد  توانیزد  مزی  سم ت ثیرگذار است، اماشما در این مرا

همه چیز در عروسی  د را در عروسی خود اجرا کنید.دوست داری

مراسم عروسی نحوه شود! نامزدتا ،  نمی فقط به ظاهر شما مربو 

مراسم عروسی هستند که باید شیک  همه بخشی از ،و والدین شما

 باشند.  جذابو 

 ؟و چرا بپوشید گونهچه لباسی را چه موقع، چ

هزای   ، بزر همزه برنامزه   اجرای مراسمتصمیمات شما در نحوه 

گذار خواهد بود. اکنزو  قزر  بیسزت و یکزم اسزت و      اثرعروسی 

و رسوم را نادیزده گرفتزه و    عروس و دامادها بسیاری از این آداب

 کنند. ا مطابق میل خود اجرا میعروسی ر


