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شماره 2437

دو طبقه  15میلیون ،داخل غرفه  25میلیون
تومان

بــرای بــهدســتآوردن مظنه قیمت قبر با آرامگاه
خواجهاباصلت شــرو ع میکنیم .صحن آرامگاه
چندان شلوغ نیست و سردی هوای آخر آذر بیشتر
زیار تکنندگان را از سر قبرها به داخــل آرامگاه
خواجهاباصلت کشانده اســت .بــرای خرید قبر
پیشفروش نگاهمان به زمین و سنگهای داخل
صحن است ،اما روی سنگها اسم و رسمی از متوفی
نیست و فقط چند شماره کوچک در گوشهوکنار
سنگها درج شده است.
یکی از نیروهای خدمات آرامگاه میگوید :دیگه
خبری از پیشفروش قبر نیست.
خادم جلوی در آرامگاه هم میگوید :پیشخریدها
تمام شده.
 پس این شمارههایی که روی سنگهای صحننوشته شده چیست؟
 این شمارهها مربوطبه قبرهای خیلی قدیمی است.قبر میخواهی؟
 آره ،دو تا قبر پیشفروش.خودش را از ادامه پاسخگویی رها میکند و نشانی دفتر
آرامگاه را میدهد :دفتر سمت راست صحن است،
بروید از آنجا بپرسید ،اما بگویم که قبر پیشفروش
نداریم.
 چرا؟ جاقبر کم است و دیگر پیشفروش نمیکنند .االنقبرفروشی بهروز شده و همانروز که خانواده متوفی
اعالم کنند ،قبر فروخته میشود.
مسئول دفتر آرامگاه خواجهاباصلت نیز حرفهای
خادم را تکرار میکند.
صدای قرآن از بلندگوهای آرامگاه بلند میشود و
مسئول دفتر درحالیکه آستین باال میزند ،از پشت
میزش بلند میشود .قبلاز آنکه از دفتر خارج شود،
قیمت قبرهای آرامگاه را میپرسم .آستین دیگرش
را باال میزند و در همان حال بدون مکث و پشت سر
هم قیمتها را اینطور ردیف میکند :د وطبقهها
15میلیو نتومان ،قبرهای سهطبقه داخــل غرفه
25میلیون .فرقی هم ندارد قبر باالیی باشد یا پایینی.

باغ باال یا باغ پایین؟

مردنبهنرخروز
حاال چند تا قبر پیشخرید میخواهی؟
 دو تا. برای دو تا قبر از غرفههای مشترک خرید کنید؛ چندخانواده که توان خرید همه غرفه را ندارند بهصورت
مشترک غرفه میخرند.
این خادم آرامگاه خواجهربیع ،ادامه راهنماییهایش
بــرای خرید قبر را اینطور تکمیل میکند :برای
خرید قبر بروید حرم مطهر .اما بگویم که پیشفروش
نسبتبه خــریــد بـــهروز حـــدود 3میلیو نتومان
گرا نتر اســت .االن بــاغ بــاال پیشفروشش حدود
21میلیونو600هزارتومان است.
 حاال چرا پیشفروش گرانتر است؟چون هرسال قیمتها میرود باالتر. چقدر؟ دقیق نمیشود گفت ،اما معموال هرسال قیمتهابیشتر میشود .البته االن دوسالی هست که قیمت
قبر تغییری نکرده است.

از  120میلیون تا آنجا که پولت نمیرسد

اما گرا نترین قبرهای ایــران در حرم اما مرضا(ع)
است .برای گرفتن قیمتها با بخش فروش قبور حرم
مطهررضوی تماس میگیریم .یک نفر با بیحوصلگی
تمام ،اینطور قیمت میدهد :االن فقط در صحن
قدس و صحن جمهوری قبر برای فروش داریــم که
120میلیونتومان است .صحنهای دیگر قیمتش
فرق میکند.
 قیمت قبر صحنهای دیگر چقدر است؟پرخاشگری ،چاشنی بیحوصگیاش میشود و با
تندی میگوید :اصال بیا اینجا ببینم توان خریدش را
داری؟
 حاال شما بگویید تا بدانیم در توان ما هست یا نه؟ -حضوری قیمت میدهیم( .و تلفن را قطع میکند).

دوبــاره تماس میگیرم و خودم را بهعنوان خبرنگار
معرفی میکنم ،اما باز هم قیمت نمیدهد .میپرسم:
درست است که در حرم قبر تا 700میلیونتومان هم
هست؟
 -حضوری بیا( .و گوشی را قطع میکند).

پیشفروش قبر با شرایط ویژه

«تعداد محدودی قبر با شرایط ویژه برای نخستینبار
بهصورت دوطبقه و سهطبقه پیشفروش میشود».
این متن بنری است که در دو طرف یکی از ورودیهای
بهشت جواداالئمه(ع) مشهد نصب شده است .با
شمارهدر جشدهرویبنرتماسمیگیریم.خانماپراتور
شرایط خاص قبور این قبرستان را در تعداد طبقات
آن میداند و میگوید :بستگی دارد قبر یکطبقه
یا چندطبقه بخواهید .االن قبرهای یکطبقه
13میلیونتومان پیشفروش میشود .اگر هم ارزانتر
میخواهید قبرهای سهطبقه داریم که نصف قیمت
قبرهای یک طبقه ،یعنی 6ونیممیلیونتومان است.
اما ارزا نتــریــن آرامستان شهر ،بهشترضاست با
یکمیلیونو200هزارتومان.

سنگ با فناوری نانو

بازار سنگ قبر و ابعادش نیز رابطه مستقیمی با ابعاد
جیب خانواده متوفی دارد و هرچه ابعاد سنگ انتخابی
بزرگتر ،پولش بیشتر .سراغ یکی از سنگفروشیهای
نزدیک خواجهاباصلت که میرویم ،قیمت سنگ
قبرها را اینگونه توضیح میدهد :سنگقبرهایی
که بیشتر میبرند دو انــدازه  60در  90و  50در 90
سانتیمتر است .اگر سنگ قبر  60در  90با عکس
متوفی بخواهید 250هــزار تومان میشود .قاب و
گلدان چه؟ میخواهید؟
 -قاب چطوری است؟

بــرای توضیح بیشتر بهسمت کارگاه سنگتراشی
میرود و ما چند قدم عقبتر از او وارد کارگاه میشویم.
کارگاه پر از سنگهای سیاه با اندازههای متفاوت و
تعدادی سنگ سفید است.
 این سنگ را نگاه کنید .سنگ نطنز اصفهان است وبهصورت حاشیه کنار سنگ قبر اصلی زده میشود که
جلوه قشنگیتری به سنگ قبر اصلی میدهد .رقمی
هم ندارد؛ حدودا صدهزار تومان ،ولی جنسش عالی
است ،حرف ندارد.
کنار کارگاه سنگتراشی ،چندسنگ سفید براق با
ارتفاع حدودا یکمترونیم گذاشته است.
 این سنگها چند است؟ خیلی گــران اســت .ایــن سنگها کــارخــانـهای وجنس آن نانوست .همین سنگ تنها و بدون حکاکی
یکمیلیونتومان میشود .اگر دنبال کیفیت هستید،
این سنگها فقط قیافه قشنگی دارد ،وگرنه همین
سنگ نطنز که از دل کوه میآید ،خیلی مقاومتر است.
بهطرف انتهای کارگا میرود :این کتیبهها را ببینید؛
اینها حدود 350هزار تومان است .خیلی هم شیک
و باکالس است .بهنظر من ،اگر دنبال کار باکالس و
شیک هستید ،بهجای این سنگهای سفید از همین
سنگهای نطنز با قاب و کتیبه ببرید که روی هم
میشود 800هزارتومان.

یکمیلیونو  500هزار تومان برای 150مهمان

کفن و دفــن که تمام شــود تا روز ســوم و بــرای سر
سالمتیدادن اقوام ،مسجد و مراسم ترحیم برپاست،
با این تفاوت که اگر هفتهشت سال قبل برای مراسم
ترحیم اقوام نزدیک ،همه دست به کار میشدند ،حاال
کافی است سری به شرکتهای تشریفات بزنید که
مراسم ختم را از صفر تا صد برگزار میکنند .حلوای
فرد اعال درست
سهرنگ را نه با روغن نباتی ،با کره ِ

میکنند ،خرمای مغزدار با تزئینات خاص و چشمنواز
راکنار شمع و گل و عکس آن مرحوم میگذارند ،چند
خانم و آقا با لباس فرم اتوکشیده هم از میهمانان
پذیرایی میکنند و شما کافی است روی صندلی دم در
مجلس بنشینید و گریه کنید.
برای سپردن مراسم ترحیم با چند آ گهی تشریفات
ترحیم تماس میگیریم .نفر اول ،آقایی است که
پساز ابراز همدردی ،قیمت برپایی مراسم را اینطور
فهرست میکند :خــدا رحمت کــنــد ...تا چه حد
میخواهید هزینه کنید؟
 متوسط .نه خیلی تشریفاتی و نه خیلی ساده.میخواهیم آبرومندانه برگزار شود.
 ببین خواهر من ،بهترین مسجد مشهد در راستهاحمدآباد بــرای هر جلسه مراسم ترحیم ساعتی
500هــزارتــومــان اســت .مــداح خوب هم بــرای شما
2 00هــزا رتــومــان حساب میکنیم .البته مــداح
100هزار تومانی هم داریم ،اما خودتان بهتر میدانید
که مداح ستون یک مجلس ترحیم است و اگر خوب
نخواند ،کسی هم گریه نمیکند .پیشنهاد میکنم
مداح را از همان 200هزار تومانیها انتخاب کنید.
نگفتید چند تا مهمان دارید؟
 حدودا 150نفر. بــرای 1 50نــفــر ،چهار مهما ندار خانم و چهارمهماندار آقا الزم است.
کمی مکث میکند و بعد سرجمع فهرست مهمانی
را اینطور بــرآورد میکند :خوب؛ برای 1 50نفر با
نفره
پذیرایی سه مدل میوه ،خرمای مغزدار ،حلوا تک ِ
ِ
سه آرد با روغن زرد و زعفران ،دستمال کاغذی داخل
بشقاب ،آب معدنی ،چای ،قند و شیرینی برشتوک یا
شیرینی تعزیه ،میشود یکمیلیونو500هزار تومان.
البته پیشنهاد میکنم که مسجد را خودتان رزرو
کنید؛ اگر ما رزرو کنیم با نر خنامه اتحادیه 15درصد

دکتر مهناز امیرپور از چرایی تغییر سبک برگزاری مراسم ترحیم میگوید

مــهــدیــزاده« -مــرگ و ازدواج ،دو پــدیــده مهم
اجتماعی و بیانگر نوعی انسجام و جمعگرایی است
اما مرگ این روزها عادی شده و پذیرش این مسئله
مثل گذشته سخت نیست.
حــاال با عبور از شکل سنتی بهسمت جامعهای
کمی مدرن ،ابراز همدردی رنگوبوی تشریفات
به خود گرفته و لب کالم آنکه مراسم باید بهگونهای
باشد که خــدای نکرده به مهمانها بد نگذرد و
د راینمیان خانواده متوفی باید بیشاز همه به
فکر رفــاه مهمانان باشند تا غم عزیزان ».اینها
بخشی از گفتههای دکتر مهناز امپرپور است که
بهعنوان یک جامعهشناس در گفتوگو با ما و در
تحلیلی از مراسم ترحیم و تشریفاتیشدن آن
بیان میکند.
ایــن استاد دانشگاه معتقد اســت که با عبور از
یــک جامعه سنتی بــه جامعهای کمی مــدرن،
هــمــدرد یهــای اجتماعی ک ـمرن ـگتــر از قبل
شــده اســت و اکــنــون شــرکـتهــای تشریفاتی،
جـــای خـــود را بــیــن مــــردم بــــرای بـــرگـــزاری
مــراســم تدفین بــا هزینههای ســرســا مآور باز
کردهاند.
دکتر امیرپور میگوید :اعطای مجوز به این
شرکتها در برگزاری مراسم ختم ،نشانگر ایجاد
احساس نیاز افــراد جامعه اســت .نکته دیگری
که باید به آن اشــاره کــرد ،ناتوانی فــردی که عزیز
خــود را از دســت داده در بــرگــزاری مراسم است
که بهنوعی نشا ندهنده ا زبینرفتن حس تعلق
وابستگان است.

تجملگرایی در مرگ

افراد که اغلب فرزندی ندارند یا فرزندشان خار جاز
کشور است ،میخواهند آبرویشان بعداز مرگ به
خطر نیفتد و دیگران احساس نکنند او بیکس و تنها
بودهاست.

ابراز همدردی با خانواده متوفی

عکس تزیینی است

خواجهربیع ،مقصد بعدی است .در مقایسه با آرامگاه
خواجهاباصلت شلو غتر اســت .نزدیکبودن این
آرامگاه به محدوده شهری مشهد ،نقطه تمایز و امتیاز
آن نسبتبه دیگر آرمستا نهای شهر اســت .البته
آرامگاه خواجهربیع ،شرایط خاص خود را دارد؛ مثال
نمیتوان برخالف دیگر آرامستا نهای مشهد ،سر
در
قبور متوفی حلوا و خرما برد و باید همان جلوی ِ
ورودی هر آنچه برای اموات خیرات کردهاید ،توزیع
کنید.
یکی از ویژگیهای آرامگاه خواجهربیع ،داشتن باغ
باال و پایین یا اول و دوم است که قیمت قبرهای باغ
باال بیشتر از باغ پایین است .خادم جلوی در آرامگاه
میگوید :قیمت روز قبر در باغ باال 18میلیونتومان و
در باغ پایین 10میلیونتومان است .اگر داخل غرفهها
بخواهید فکر کنم االن 20میلیونو400هزارتومان
باشد؛ جلوی غرفهها هم 18میلیونتومان.
 یک غرفه چند تا جاقبر دارد؟ یک غرفه میخواهی؟همکار خادم وارد بحثمیشود و میگوید :فکر کنم
کوچکترین غرفه  18تا جا قبر دارد.
و بعد چشمانش را تنگ میکند و ادامه میدهد18 :تا
قبر 2 0میلیونی با یک حساب سرانگشتی میشود
360میلیونتومان.
بعد از این حسابوکتاب ،هر دو خادم چندثانیه ما را
اندازورانداز میکنند و سعی دارند از حاصلضرب تیپ
در ماشینی که دم در پارک کردهایم ،توان خرید ما را
محاسبه کنند.
یکی از خادمها بحث را با طرح سؤال ادامه میدهد:

مشهد گران ترین شهر برای مردن است

عکس تزیینی است

الهام مهدیزاده« -نزدیک به شیر آب با
موقعیت عالی و سنددار به فروش میرسد».
این آ گهی در یکی از سایتهای نیازمندی
قبر پیشفرو ششده،
اینترنتی با نمایی از ِ
در نزدیکی خواجهاباصلت منتشر شده بود،
اما فروشنده اهل چانه نبود و حاضر نشد
از 5میلیو نتومانی که برای قبرش قیمت
گذاشته بــود ،ریالی تخفیف بدهد و بعداز
چنددقیقه صحبت و چانهزدن گفت« :ببین
خانم! من که قبرفروش نیستم؛ االن پولالزم
شدم ،وگرنه کی میاد قبر پیشفروشش رو
بفروشه؟ اگــه مشتری هستی عصر زنگ
بزن ،اما از همان 5میلیونی که گفتم ،کمتر
نمیفروشم ».این قیمت در مقابل قیمت
قبر در نقاطی مانند حرم مطهر ،بسیار ناچیز
است.البته این فقط قیمت قبر است و باید به
کتاب کفنودفن ،هزینههای
چرتکه حسابو ِ
مراسم ترحیم با چند مدل میوه ،خرمای
مغزدار و حلوای سهآرد با روغن زرد یا کره،
شمع و گل و بنر ،ناهار در فالن رستوران و
مهما نداران تشریفات را هم اضافه کنید؛
از اینجاست که درکنار چشمهای اشکبار
خانواده متوفی بــرای عزیز ا زدسترفته،
هزینههای ســرســا مآور تشریفات مرگ نیز
میشود «یکی داستان پر از آب چشم».
نرخ مرگ را از خرید خانه آخرت و باالوپایین
قیمتهای این خانه شــروع میکنیم .در
خرید خانه آخرت ،متراژها یکی است و فرقی
ندارد که مرده مرفهی باشید یا مردهای که به
نان شبش محتاج بوده است .درنهایت خانه
دو متر و 10سانتیمتر طول70 ،سانتیمتر
عمق و 75سانتیمتر عرض دارد.

مدرنیسم در مراسم تدفین

ا زبینرفتن سنتهای قدیمی در مراسم ترحیم،
نکته دیگری است که این جامعهشناس به آن اشاره
میکند و معتقد است :تصور کنونی جامعه از آداب
گذشته ،این است که این آداب مربوط به گذشته
بوده و اکنون از ُمد افتاده است.
وجود آرایشگاهها و آرایش مراسم تدفین ،برگزاری
موسیقی زنده برای عرفانیکردن مراسم ،فرستادن
عدهای از افراد درمیان مردم برای شلوغ جلوهدادن
مراسم ختم و ...گزیدهای از مواردی است که دکتر
امیرپور درباره مدرنیسم در مراسم مرگ به آن اشاره
میکند و به اعتقاد او ،اینگونه مراسم و برگزاری آن،

چیزی جز تجملگرایی نیست.
اینجامعهشناسادامهمیدهد:مدهایایجادشده
در برگزاری این مراسم از دستهگل ،نوع حلوا ،خرما
و ...نشان از توجه افراد به مادیات و تجمالت در این
مراسم دارد و اینکه مردم این سرزمین ،آبروی خود را
در بهتربرگزارشدن مراسم ختم و تدفین میدانند،
تا بیان و ابراز احساسات خود ،بهطور یکه بعداز
اتمام مراسم ،تازه فرصتی برای آنان ایجاد میشود
که برای عزیز ازدسترفته مراسم سوگ برگزار کنند.
امیرپور ادامه میدهد :برخی افراد قبل از فوت به
یکی از این شرکتهای اجــرای تشریفات تدفین
مراجعه میکنند و قرارداد میبندند تا بعداز فوت،
اجرای مراسم برعهده آن شرکت باشد .این دسته

او نگاهی موشکافانه به مهمانان مراسم ختم نیز
میاندازد و معتقد است خیلی از مهمانان برای
ارضای کنجکاوی شخصی به مراسم ختم میروند
تا ابراز همدردی .امیرپور میگوید :عالوهبراین اگر
خانواده متوفی از شهر دیگر مهمان داشته باشد باید
بهفکرصبحانه،ناهار،شامواستراحتآنهاهمباشد
تا خداینکرده به مهمانها بد نگذرد .بهعبارتدیگر
خانواده متوفی بیشاز غم ازدستدادن عزیزشان،
در پی رفاه حال مهمانان هستند.
این جامعهشناس به ازدواج و مرگ بهعنوان دو اتفاق
مهم در هر جامعه اشاره میکند که سبب تجمیع و
انسجام اجتماعی گرو ههای انسانی میشود .او
میافزاید :مرگ به دغدغهای برای خانواده متوفی
تبدیل شده و این درحالی است که در گذشته،
ارتباطات و ابراز همدردی با خانواده متوفی بیشتر
بود و این باعث افزایش همکاری و کاهش دغدغه
خانواده متوفی میشد.
او میافزاید :اکنون و با گذشت زمان ،جمعگرایی
از میان رفته است و خانواده متوفی در برگزاری این
مراسم خود را تنها میبیند؛ نمود بارز این تنهایی،
کمکگرفتن از شرکتهای تشریفاتی برای برگزاری
مراسم است.

فاکتور خدمات میگیریم که برای یک رزرو ،گرفتن
75هزارتومان درست نیست .ما هم دلمان میخواهد
شما راضی باشید .باز هم اگر واقعا سختتان است ،ما
رزرو میکنیم و مشکلی نداریم.
 تخفیف هم میدهید؟ باورکنید ما بین تشریفاتیهای مشهد ،کمترینقیمت را به مشتری میدهیم .بعضی تشریفاتیها
کارشان ازنظر کیفیت و خدمات مشابه ماست ،ولی
فاکتوری که میدهند حداقل 800هزارتومان بیشتر
از فاکتور ماست.
 واقعا؟ بله ،مردم که خبر ندارند .االن همین خرمای مغزدار رابرای مراسم شما کیلویی 23هزار تومان حساب کردم،
اما همین خرما با همین انــدازه را شیرینیفروشی
( )...که برای خودش اسم و رسمی دارد ،کیلویی
30هزارتومان حساب میکند .بعضی تشریفاتیها
حتی تا کیلویی 40هزار تومان هم حساب میکنند!

انتخاب مدل مجلس ترحیم از روی آلبوم

ســراغ تشریفاتی دیگر که میرویم ،قیمت همان
مسجد را 7 50هزا رتومان اعالم و در فهرست خود
به دو مسجد معروف مشهد نیز اشــاره میکنند که
به گفته آنهــا بــرای هر مجلس عــزاداری که حدود
دوساعت باشد5 00 ،هــزا رتــومــان میگیرند .یک
تشریفاتی دیــگــر ،قیمت پــذیــرایــی بــرای همان
1 50نــفــر را کمی گــرا نتــر از تشریفاتی نخست و
حدود یکمیلیونو600هزار تومان برآورد میکند و
میگوید :البته شما باید تشریف بیاورید دفتر تا از روی
آلبوم ،مدل و نوع پذیرایی را انتخاب کنید .اینطوری
میشود قیمت دقیقتری داد ،اما متوسط قیمت
برای مجلس شما همان یکمیلیونو600هزارتومان
است.
 خرید قبر و امور اداری تدفین را هم انجام میدهید؟ معموال مراسم پذیرایی با ماست ،اما میتوانیم قبرهم برایتان بخریم .فقط بستگی به مکانش دارد .در
آرامگاه خواجهربیع قبرها از  18تا 25میلیونتومان
است .حدود یکمیلیون هم هزینه آمبوالنس و امور
اداری بهشترضا میشود .تاج گل چه؟ تاج گل برای
مسجد هم الزم دارید؟
 بله. بله ،بدون تاج گل که جلوی مسجد خالی است.برای مراسم مسجد پیشنهاد میکنم تاج گل کرایهای
ببرید .کرایه هر تاج گل 100هزارتومان است .ناهار
مراسم تدفین هم اگر بخواهید ،میتوانیم با یکی از
بهترین رستورانهای احمدآباد هماهنگ کنیم .چند
تا مهمان دارید؟
 حدود  150نفر. برای 150نفر ،رســتــوران( )...ناهار جوجهکبابســفــارش بدهید ،یکمیلیو نو5 00هزا رتومان
میشود.

مجلس ترحیم 5میلیونی

مسجدها هم در برگزاری مراسم ترحیم ،قوانین
و قواعد خاص خود را دارنــد و برخی از آنهــا برای
برگزاری مراسم عــزاداری دارای تشریفات هستند.
چند مسجد معروف هم که تشریفات ندارند با ارتباطبا
چند برگزارکننده مجالس ترحیم ،صاحبان عزا را
به این تشریفاتیها ارجاع میدهند .سراغ یکی از
مساجد معروف مشهد میرویم .خادم مسجد خالصه
و کوتاه ،کارت یکی از تشریفاتیها را که روی میز است،
میدهد :بروید این تشریفاتی.به مسئول تشریفاتی
که خادم مسجد معرفی کرده میگویم 150تا مهمان
داریــم ،اما نر خهایی که اعالم میکند ،بیشتر از دو
تشریفاتی قبل است :هزینه مراسم سالگرد حداقل
 3تا 5میلیو نتومان مـیشــود .او توضیح بیشتر
درباره کموکیف نوع پذیرایی و قیمتها را منوط به
مراجعه به دفتر تشریفاتی میداند و میگوید :خانم،
تلفنی نمیتوان قیمت داد؛ باید حضوری تشریف
بیاورید و از روی آلبوم انتخاب کنید.

