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پرونده

درس هایی از یک ازدواج آسمانی                              

از ماج��رای ازدواج حض��رت علی علیه الس��ام و حض��رت 
فاطمه علیهماالس��ام نکات بس��یار جالبی را می آموزیم که اگر 
خواهان س��عادتیم و پیروی راس��تین اسام، بایستی تا مرز توان 
ت��اش کنی��م تا مراح��ل اول ازدواج بر مبنای صحیحی صورت 
گیرد، و دوم آنکه س��اده  زیس��تی در تمام ش��وون زندگی جامعه و 
بخص��وص ازدواج راه یاب��د، و گرن��ه قید و بندهای اجتماعی در 
امر ازدواج که بیش��تر نش��أت گرفته از فرهنگ غیر اس��امی و یا 
ساخته و پرداخته ی ذهن های کوتاه مادی و اشرافی است چون 
غل و زنجیر بر دس��ت و پای جوانان و والدین آنها می افتد و هر 
روز این غل و زنجیر بزرگتر و س��نگین تر می ش��ود، تا جایی که 
ام��کان ه��ر نوع حرکت صحیح��ی را می گیرد و حیات جامعه را 
به سوی نابودی می کشاند، و بر فساد و نابسامانی های روانی و 
مش��کات اخاقی می افزاید.یکی از ویژگی های بارز زندگانی 
ائم��ه معصومی��ن به خصوص حضرت فاطمه زهرا )س( س��اده 
زیس��تی بوده اس��ت و در ازدواج ایش��ان با حضرت علی )ع( نیز 
این س��ادگی و دوری از تجمات و تعلقات دنیوی به خوبی به 

نمایش درآمده است.
مهریه کم ،جهیزیه مختصر و غذای کم ،معاش کم و در کل با 
اس��تفاده از حداقل امکانات زندگی وارد خانه ی امیر المومنین 
علی )ع(ش��دند. چنانچه گفته اند رس��ول خدا به حضرت علی 
فرمودند زرهی را که برای حضرت زهرا )س( گذاشته ای بفروش 
و مبلغش را نزد من حاضر کن تا برای ش��ما جهزیه و اس��باب 

خانه تهیه کنم.
 حض��رت عل��ی )ع( زره را ب��ه ب��ازار می برد که در روایت مختلف 
گفته اند چهارصد-چهارصد و هشتاد و پانصد درهم آن را فروخت 

و پول آن را به پیامبر تقدیم کرد.رسول خدا )ص( ابوبکر –سلمان 
فارسی و بال را احضار کردند و مقداری پول به آنها داد و گفت 
اس��باب و وس��ایل زندگی حضرت زهرا )س(را خریداری کنند.

مقداری پول هم به اسماء داد و فرمود:برای دخترم عطر و بوی 
خوش تهیه کن و بقیه را هم به ام سلمه داد.

ابوبکر می گوید: پولها را شمردم 63 درهم بود وسایلی را خریداری 
کردم مانند 1(پیراهن سفید 2(یک روسری بزرگ 3(یک حوله 
خیبری 4(یک تختخواب که از پوس��ت خرما بافته ش��ده بود 5(
دو عدد تش��ک کتانی که یکی از پش��م گوس��فند و دیگر از لیف 
خرما پر شده بود 6(چهار عدد بالش از پوست میش که از گیاهی 
به نام اذخر پر ش��ده بود 7(یه قطعه حصیر هجری 8(یک عدد 
آس��یاب دس��تی 9(یک کاسه مسی 10(یک مشک چرمی برای 
آب کش��ی  11(یک طش��ت لباسشوئی 12(یک عدد کاسه برای 
شیر 13(یک ظرف آبخوری 14(یک پرده پشمی 15(یک آفتابه 
16(یک سبوی گلی 17(یک عدد پوست برای فرش 18(و کوزه 

ای سفالین 19(یک عبا
هنگامی که پیامبر جهزیه حضرت زهرا )س(را دید اشکش جاری 
شد و سرش را رو به آسمان کرد و گفت :خداوند!این عروسی را 

برای کسانی که اکثر ظرف هایشان گلی است مبارک گردان.
حضرت رسول می فرمایند :برترین زنان امت من کسانی هستند 

که از همه خوشرو تر و مهریه شان از همه کمتر است .
س��لمان فارس��ی  سا ده زیس��تی زندگی حضرت فاطمه )س( را 
این چنین بیان می کند : روزی حضرت فاطمه )س( را دیدم که 
چادری کهنه و ساده که با لیف خرما دوازده جای آن وصله شده 
بود بر سر  داشت با تعجب گفتم عجبا ! دختران قیصر و کسری 
در س��ندس و حریرند و دختر محمد )ص( روپوش��ی کهنه بر تن 
دارد که دوازده جای آن وصله ش��ده اس��ت آن حضرت گفت:یا 
رس��ول ا....س��لمان از لباسم تعجب کرده است قسم به آن که تو 

را به حق مبعوث فرمود.
پنج س��ال اس��ت که من و علی جزء یک پوس��ت گوسفند نداریم 
که روزها بر روی آن به ش��ترمان علف می دهیم و چون ش��ب 
فرا می رسد آن را فرش می کنیم و بالش ها از پوستی است که 

درون آن از لیف خرما پر شده است.
پیامب��ر فرمودند:دخت��ر م��ن در ترک دنیا و توجه به خدا  در زمره 

ی پیشتازان است.
روزی پیامبر حضرت فاطمه زهرا )س( را دید که پیراهن خشن 
و کم ارزش��ی پوش��یده اس��ت و با دست آسیاب می کرد در همان 
حال به فرزندش شیر می داد.پیامبر در حالی که اشک می ریخت 
فرمود : دخترم س��ختی های دنیا را تحمل کن تا به ش��یرینی و 
حاوت آخرت دس��ت یابی فاطمه )س( عرض کرد:رس��ول خدا 
حم��د و ش��کر و س��پاس در براب��ر نعمت های اله��ی بی کران او 

سزاوار خداست.
زندگی حضرت علی )ع( و فاطمه زهرا )س(به قدری از تشریفات 
و تجمات منزه و پاک است که وقتی پرده ای از غنایم جنگی 
نصی��ب آن��ان م��ی ش��ود و آن را در خانه وصل می کنند و پیامبر 
آن را می بیند حضرت فاطمه )س( احس��اس می کند این پرده 
خوشایند پدرش نیست و زیبنده ی خانه ی آنان نمی باشد فورا 

از آن صرف نظر می کند.
ه��ر چن��د در آمد امیرالمومنین علی )ع(روبه افزایش بود وعاوه 
ب��ر م��زد کار روزان��ه در هر جنگ که پیش می  آمد امیرالمومنین 
پیش��تاز بودند و س��پاه دشمن را به هاکت می رساندند و ممکن 
بود در یک جنگ مبلغ هنگفتی به عنوان غنیمت به دس��ت آن 
حضرت برسد اما این عایدات در زندگی ایشان نقشی نداشت و 

همه در راه خدا و برای فقرا انفاق می شد.
خانه ی حضرت زهرا )س(از زیور آالت و تجمات خالی است 
اما دارای برکات معنوی چون ایمان- صداقت – درستی – عفت 
– صمیمیت  و مهرورزی و....می باشد که او امروزه آن را کمتر 
در خانواده ها مش��اهده می کنیم زیرا با گس��ترش وسایل رفاهی 
و تجمات و زرق و برق فراوان و فراهم شدن وسایل ارتباطی 
گوناگون س��طوح زندگی افراد بس��یار مختلف است و همین امر 
باعث ش��ده اس��ت که خانواده ها خود را با یکدیگرمقایسه نمایند 
و ناراحتی ه��ا و تعارض��ی که گاها از هم پاش��یدگی خانواده ها را 
فراهم می کند بوجود آید کاش با دانس��تن این مطلب که س��اده 
زیس��تی دختر پیامبر خدا برای تمام مردمان جهان به خصوص 
زن��ان ام��روز الگوس��ت روحیه مصرف گرایی و تجمل پرس��تی 
را کن��ار بگذارن��دو از آثار و برکات س��اده زیس��تی در زندگی که 
تقرب الهی – آرامش – عزت و س��ر بلندی – س��امتی – دین 
و ایمان – حسابرس��ی آس��ان در قیامت –و اصاح نفس و....

است بهره مند گردند.

پرونده »تجارت« درباره هزینه های سرسام آور ازدواج های امروزی  

جوانان و گذر از هشت خوانی به نام ازدواج

حاال سالهاس��ت نه از صدای تیش��ه در بیستون نگاه
خبری هست و نه از ناله های مجنونی که بیابانها 
را در پی کجاوه لیلی س��ر از پا نش��ناخته بدود. 
فرهادهای قرن بیس��ت و یکم حاال راننده های 
خطی های آذری تا سه راه افسریه اند و مجنونها 
با موتورهایی قس��طی راس��ته بازار را به دنبال 
مس��افر باال و پایین می کنند. قصه هایش��ان هم 
انگار از نو نوش��ته ش��ده باش��د ملغمه ای است از 
شاهنامه و هزار و یک شب و گذر از هفت خوان 
برای رسیدن به معشوق تا روزی هزار بار به حال 

مجنون و فرهاد غبطه بخورند!
ش��اید عجیب باش��د اما این روزها قصه رسیدن 
برخی عاش��قان به هم نه به رویایی عاش��قانه و 
ش��یرین که به کابوس تلخی بیش��تر می ماند با 
هیوالهای��ی در هی��ات فاکتورها و دفترچه های 
قس��ط و قرض! شاهنامه هایی که رستم دستان 
قصه هایش این بار در بسیاری موارد نمی تواند 
از خوانهای س��ر راه بگذرد تا آخر این ش��اهنامه 

خیلی وقت ها خوش نباشد!
ش��اهنامه ای که ش��روع قصه اش با برق نگاه 
و تی��ر غیب عش��قی اس��ت ک��ه در قلب دختر و 
پس��ر جوان قصه می ش��کفد اما شاخه نازک این 
جوانه زیبا از سوی تندباد چشم و هم چشمی ها 
و هزینه ه��ا و بریز و بپاش های افراطی فرهنگ 
امروز تهدید می ش��ود. فرهنگی که س��بب شده 
اس��ت ازدواج این روزها به گذر از هفت خوانی 
اس��طوره ای ش��بیه باش��د که گذشتن از آن کار 

هر کس نیست!
گزارش میدانی از بازار عرضه کنندگان خدمات 
عروس��ی نش��ان می دهد اگر حداقل قیمت ها را 
از مراس��م خواس��تگاری تا خرید عقد و مراس��م 
عروس��ی محاسبه کنیم حدود 16 تا 20 میلیون 
تومان می ش��ود که با محاس��به هزینه کرایه و 
ودیعه مسکن برای یک مرد جوان )حداقل 30 
تا 40 میلیون تومان( باید داماد 50 تا 60 میلیون 
تومان پول در جیب داشته باشد تا بتواند مراسم 
عروسی برگزار و خانه ای کوچک را برای زندگی 
اج��اره کن��د! رقمی که البته برای قش��رمرفه به 

60بیش از 10 برابر این مبلغ است .
هزینه های سرس��ام آور آغاز زندگی مش��ترک 
هم��واره یک��ی از مهمترین دغدغه های مردم و 
مس��ووالن بوده اس��ت . درس��ت یک دهه قبل 
ب��ا آغ��از موج ورود زرق و ب��رق وتجمات غیر 
ضروری  5 نفر از کسبه بازار که دستی در کار خیر 
داشتند، تصمیم به تاسیس موسسه ای خیریه به 
منظور تشویق جوانان به ازدواج کم خرج و رفع 
موان��ع پی��ش روی جوانان در امر ازدواج گرفتند. 
اقدام��ات این موسس��ه که به ن��ام پیوند دو گل 
ثبت ش��ده بود در راس��تای تامین جهیزیه برای 
نوعروسان و برگزاری مراسم عروسی و نامزدی 
انجام می شد. مراجعه کنندگان با پرداخت 300 
ه��زار تومان می توانس��تند ت��االر،  خنچه عقد، 
آرایش��گاه، فیلمبردار و عکاس، کارت دعوت و 
 پذیرایی از 100 نفر با میوه و شیرینی در تاالر را 
صرفا در اس��تان های تهران و البرز برگزار کنند. 
از سوی دیگر درمورد سفر ماه عسل نیز، هزینه 
س��فر سوریه و کربا برای متقاضیان به صورت 
20 درصد نقد و الباقی در اقساط 12 تا 24 ماهه 

دریافت می شد. 
 پس از آن در سال 91 بود که که به منظور ترویج 
ازدواج آسان در بین جوانان نخستین تاالرهای 

عروسی با هزینه های مناسب احداث شد. 
در این تاالرها کلیه خدماتی که برای برگزاری 
یک جش��ن ازدواج الزم بود را با حداقل قیمت 
در اختیار متقاضیان قرار می دادند. از عکاسی و 
فیلمبرداری جشن عروسی گرفته تا پذیرایی از 
مهمانان. بس��یاری از عروس ها و داماد ها جشن 
ازدواج شان را در این تاالرها گرفتند و به دور از 
هیچ افراطی به خانه بخت رفتند. اما این روزها 
ش��رایط جامعه و موج چش��م و هم چشمی ها در 
کنار تورم لجام گسیخته سبب شده است بسیاری 
از دختران و پسران و خانواده های آنان به دنبال 
برگزاری مراسم مجلل و فراتر از جشن هایی که 

در این تاالرها برگزار می شود، بروند!
بی ش��ک در داس��تان وصال عاش��قان امروزی 
داس��تان هزینه ه��ای گزاف ازدواج ، داس��تانی 
حقیقی اس��ت . این روزها  هزینه یک عروس��ی، 
برابر با هزینه های یک تا چند سال زندگی همان 
زوج پس از ازدواج است. از جمله این هزینه ها می 

توان فهرست وار به موارد زیر اشاره کرد:
خوان اول: خواستگاری و بله برون  ���

نخستین گام برای هر ازدواج خواستگاری است 
که خوان اول برای شاه داماد  محسوب می شود. 
در مراسم خواستگاری مرد جوان ابتدا باید لباس 
مناس��ب داشته باش��د که اگر قبا چنین لباسی 
را نداشته میانگین باید حدود 200 تا 350 هزار 
تومان )پیراهن، کت و ش��لوار، کفش کمربند و 
غیره( هزینه کند. غیر از لباس تهیه یک دس��ته 
گل با مبلغ 40 تا 150 هزار تومان هم بخشی از 
هزینه های خواستگاری محسوب می شود. البته 
اگر کار به "نشان")معموال حلقه کوچکی از طا 
که به عروس می دهند( برسد حلقه هم بخشی 
از کار اس��ت که قیمت یک حلقه حدود 150 تا 
یک میلیون تومان که البته برای قش��ر مرفه و 
پردرآم��د تا س��قف 5 میلی��ون تومان هم هزینه 
می شود. غیر از آن شیرینی هم جزو مرسومات 
خواستگاری است که قیمت آن حدود 25 تا 60 
هزار تومان اس��ت. در مراسم خواستگاری که از 
قبل صحبتها ش��ده اس��ت )بله برون( یک سری 
هدایا از س��وی داماد به عروس هدیه می ش��ود 
که چادر، روس��ری، قرآن، کله قند، ش��اخه نبات 
و پارچ��ه م��ی تواند باش��د که قیم��ت آن حدودا 
200 تا 400 هزار تومان برآورد می شود. بر این 
اس��اس میانگین مبلغ برای خواس��تگاری و بله 
ب��رون ک��ه مرد جوان باید هزینه کند حدود یک 

میلیون تومان است
خ�وان دوم: خری�د حلقه و س�رویس طالی  ���

عروس 
دومین خوان برای ش��روع یک زندگی مشترک 
خرید که به مراتب س��خت تر از خواس��تگاری و 
هزینه های آن اس��ت خرید حلقه نامزدی و عقد 
به عنوان نمادی از عشق و تعهد است؛ حلقه های 

ازدواج در دو نوع طا و پاتین و گاهی هم نقره 
برای آقایان عرضه می ش��ود و بس��ته به جنس 
و نوع س��نگی که در آن ها به کار رفته اس��ت، از 
600 هزار تومان تا 25 میلیون تومان به فروش 
می رسد. این مبلغ وقتی از خرید یک انگشتر به 
خرید س��رویس طا و جواهرات برای خانم می 
رسد، چندین و چند برابر می شود که از 5 تا 85 

میلیون تومان نیز برای آن هزینه می شود.
خوان سوم: لباس عروس و داماد ���

دوستی که به تازگی ازدواج کرده بود از نرخ های 
متف��اوت کت و ش��لوار دام��ادی می گفت. این 
رقم ها از 500 هزار تومان که لباس های دوخت 
داخل کشور است شروع می شود تا 15 میلیون 
تومان که کت و ش��لوارهای مارک دار ایتالیایی 
اس��ت و تا رس��یدنش به دس��ت آقا داماد حداقل 
دو هفته زمان می بَرد، در نوس��ان اس��ت. حاال 
اگ��ر ب��ه این نرخ، یک جفت کفش چرم دس��ت 
دوز و پیراه��ن و پاپی��ون و متعلق��ات مربوطه را 
اضاف��ه کن��ی، امکان خرج ک��ردن تا 5 میلیون 
تومان بیشتر هم وجود دارد. در خصوص لباس 
عروس باید گفت این روزها خرید لباس عروس 
ب��رای خیل��ی از خانواده ها غیر ممکن به نظر می 
رس��د و به کرایه آن برای یک ش��ب و یا دو شب 
)ب��رای فیلمب��رداری و تهیه کلیپ( بس��نده می 
کنند. مبلغ کرایه لباس های عروس از شبی 400 
هزارتومان تا ش��بی 5میلیون تومان در نوس��ان 
اس��ت. اما هس��تند خانواده هایی که برای خرید 
ی��ک لب��اس عروس زیبا و مارکدار تا 30 میلیون 
تومان نیز هزینه می کنند. این لباس های گران 
قیمت با تورهای ابریش��می، سنگ دوزی های 
کار دس��ت و قابلیت تغییر س��ایز بنا به س��فارش 
عروس خانم ها تا دو هفته بعد از سفارش و خرید، 
از کش��ورهای مختلف وارد می ش��ود. ملزومات 

دیگ��ری هم برای تکمیل این لباس گرانقیمت 
مثل ش��نل و تور وجود دارد که انتخاب و خرید 
آن ه��ا هزینه ه��ای بیش��تری را نیز به این مبالغ 

اضافه می کند.
خوان چهارم: کارت دعوت عروسی ���

»برای دعوت میهمانانتان در یک فضای مجلل 
و مدرن، به کارت دعوتی نیاز است که در شأن 
این مراس��م باش��د« این را یکی از فروشندگانی 
م��ی گوید که می خواهد گرانقیمت ترین کارت 
عروس��ی موج��ود در مغازه خ��ود را به عروس و 
دام��ادی ک��ه به دنبال انتخاب کارت عروس��ی 

هستند، بفروشد. 
قیمت های کارت های عروسی از هر عدد 300 
تومان ش��روع می ش��ود و به 30 هزار تومان هم 
می رس��د. بعضی ها ه��م صندوق های چوبی و 
نقره ای را برای ارسال به میهمانان خاص خود 
انتخاب می کنند که از جعبه ای 35 هزار تومان 

تا 200 هزار تومان متفاوت است.
خوان پنجم: آرایشگاه عروس و داماد ���

آرای��ش کام��ل عروس در بعضی از س��الن های 
آرایش به خصوص در پایتخت برای یک ش��ب 
از یک میلیون شروع و به 5 میلیون هم می رسد 
که معموال عروس تنها برای آرایش نمی رود و 
چند همراه نیز با خود دارد. عاوه بر این ویزیت 
کلینیک های پوس��ت و زیبایی برای پاکس��ازی 
و جوان س��ازی چند روزی قبل از روز مجلس، 
آرایش در دو شب )یک شب برای فیلمبرداری و 
کلیپ(، حضور آرایشگر همراه عروس در هر دو 
شب و یا یک شب، کرایه تاج سر عروس، ارائه 
نوشیدنی های انرژی زا برای انرژی بخشیدن به 
عروس خانم تا انتهای مراس��م هم بخش نسبتا 
جدید هزینه های آرایشگاه ها محسوب می شود.
اصاح صورت و آرایش و پیرایش داماد که البته 
به ابروبرداشتن! و گریم داماد نیز کشیده است، 
هزینه ای نزدیک به 2 میلیون تومان برای بعضی 

آقا دامادها دارد.
خوان ششم : عکاسی و فیلمبرداری  ���

با وجود این که کش��ور ما از نظر نقاط دیدنی و 
مناظ��ر طبیع��ی بکر رتبه های خوبی در دنیا دارد 
و چهارفصل طبیعت را در خود جای می دهد اما 
بازهم این روزها آتلیه های عکسی پیدا شده اند 
که برای عکاسی از عروس و دامادها هزینه های 
گزاف��ی نزدی��ک به 20 میلی��ون تومان را طلب 
می کنند تا در یک س��فر تفریحی به س��واحل 
دب��ی ی��ا آنتالیا برون��د و در دریا و کویر از زوج ها 
عکاس��ی و در آلبوم های عریض و طویل چاپ 
کنند. هزینه آتلیه دیگر یکی از بیشترین و مهم 
ترین هزینه های ازدواج شده است که با خدماتی 
همچون عکس و فیلم اسپرت، تصویربرداری با 
3 دوربی��ن به همراه دوربین کرین، تدوین های 
میلیون��ی در خارج از کش��ور و آلبوم های متنوع 
خارج��ی و اه��دای عکس یادگاری به عروس و 
دام��اد با هزینه های��ی از دو تا 20 میلیون همراه 

است.
خ�وان هفت�م : اجاره تاالر پذیرایی مراس�م  ���

عروسی 
ب��دون تردی��د یک��ی از مهم تری��ن بخش های 
هزینه های ازدواج های خاص برگزاری مراس��م 
آن اس��ت ک��ه ابتدا در باغ ه��ا، تاالرها و هتل ها 
و س��پس برای مراس��م بعد از ش��ام در باغ ها و 
پارکینگ ه��ای مخفی برگزار می ش��ود. باغ ها 
و تاالرهای��ی وجود دارد ک��ه منوهایی با قیمت 
هر نفر تا 250 هزارتومان برای 30 مدل غذای 
ایرانی و بین المللی، انواع دسر، ساالد و عصرانه 

خود ارائه می دهند.
هزین��ه تاالرهای عروس��ی در تهران همچون 
نوع خدمات و کیفیت شان بسیار متفاوت است؛ 
ب��ه طوری ک��ه میانگین حداقل هزینه برای هر 

نفر در یک مراس��م عروس��ی که ش��امل هزینه 
تاالر پذیرایی، میوه، ش��یرینی و ش��ام می ش��ود 
بین 23 تا 40 هزار تومان است. البته این هزینه 
در تاالره��ای مجلل ت��ر ب��ه 70 هزار تومان هم 
می رس��د!به طور معمول برگزاری یک مراس��م 
جش��ن در تاالرهای عروسی شامل هزینه های 
مختلف��ی از جمله هزینه های میوه و ش��یرینی، 
شام، اتاق عقد، عکاسی و فیلم برداری، خواننده و 
موسیقی، گل آرایی و البته ورودی سالن می شود.

در کنار این موارد نیز هزینه های جانبی همچون 
مالیات، پارکینگ و ... به سایر هزینه ها اضافه می 
شود. اما نکته حائز اهمیت در این است که این 
قیمت ها در بین تاالرهای مختلف یکسان نیست 
و تفاوت قابل توجهی میان آن ها وجود دارد.شام 
عروس��ی که بخش قابل توجهی از هزینه ها را 
در برمی گیرد بس��ته به نوع منو غذایی متفاوت 
است. به طور متوسط منو یک مدل غذا برای هر 
نفر با مخلفات 18 هزار تومان، منو دو مدل غذا 
همراه با مخلفات 22 هزار تومان، منو سه مدل 
غذا با مخلفات 24 هزار تومان و منو چهار مدل 

غذا با مخلفات 30 هزار تومان است.
بخ��ش دیگ��ری از هزینه ها که مربوط به میوه و 
شیرینی است نیز قیمتش بسته به انواع، کیفیت 
و شیوه سرو متفاوت است؛ به طور متوسط هزینه 
میوه و شیرینی برای هر میهمان در یک مراسم 

عروسی بین 5000 تا 10 هزار تومان است. 
در کن��ار ای��ن م��وارد که از بخش ه��ای اصلی 
محسوب می شوند، یک مراسم عروسی می تواند 
ش��امل بخش های جانبی دیگری از جمله گل 
آرایی، نورپردازی ویژه، موسیقی و .. شود که با 
اضافه ش��دن این خدمات میزان هزینه افزایش 
می یابد؛ به عنوان مثال هزینه گل آرایی در یک 
مراس��م عروس��ی بس��ته به طبیعی یا مصنوعی 
بودن، حجم و ش��کل طراحی بین 250 هزار تا 

یک میلیون تومان است. 

ب��ه ط��ور میانگین حداقل هزینه برای هر نفر در 
یک مراسم عروسی در تهران که شامل هزینه 
تاالر پذیرایی، شام و میوه و شیرینی می شود بین 
23 تا 40 هزار تومان است؛ به طوری که متوسط 
هزینه یک مراسم عقد و عروسی برای 200 نفر 
بین چهار میلیون و 600 هزار تومان تا هش��ت 
میلیون تومان است. البته این رقم در تاالرهای 
مجلل تر و ش��ناخته ش��ده تر برای هر نفر به 50 

تا 60 هزار تومان افزایش می یابد. 
ورودی س��الن های عروسی در روزهای تعطیل 
و غیر تعطیل، وس��ط هفته و آخر هفته متفاوت 
است. ورودی سالن ها عروسی در تهران در وسط 
هفته از حدود 200 هزار تومان آغاز می ش��ود و 
در آخر هفته به 500 هزار تومان می رسد. البته 
در سالن های مجلل تر قیمت ورودی تا حدود دو 
میلیون تومان افزایش می یابد. همچنین برخی 
سالن ها ترجیح می دهند هزینه ورودی شان را در 
بخش های دیگر خدمات شان در نظر بگیرند و 

بهای ورودی را به مشتریان تخفیف دهند. 
به گفته برخی از اداره کنندگان تاالرهای عروسی 
قیمت ورودی بس��ته به امکانات و درجه س��الن 

متفاوت است. 
با این حال به نظر می رسد در تعیین قیمت ورودی 
یک سالن سایق افراد نقش پررنگی دارد و نمی 
توان معیار مش��خص و تعریف ش��ده ای را برای 

قیمت گذاری آن تعریف کرد. 
همچنین قیمت اتاق عقد در تاالرهای متوسط 
ش��هر تهران بین 200 تا 500 هزار تومان و در 
تاالره��ای گ��ران تر بی��ن 700 تا یک میلیون و 
500 هزار تومان اس��ت. ازجمله مواردی که در 
کمتر یا بیش��تر بودن قیمت اتاق عقد تاثیر گذار 
اس��ت، به نوع تزئینات، ش��کل و نوع گل آرایی و 

البته فضای سالن اشاره کرد..

خوان هش�تم: تش�ریفات برگزاری مراسم  ���
عروسی

بس��ته ب��ه فصل برگزاری مراس��م عروس��ی، 
گزینه های متنوعی برای وس��یله نقلیه عروس 
و داماد وجود دارد که ش��امل خودروی شخصی 
آن ها، خودروهای کرایه ای از نوع بسیار مدرن و 
خاص و یا خودروهای لوکس قدیمی کلکسیون 
دارها، کالسکه، اسب و گاهی هم بالگرد می شود. 
اما به طور معمول کرایه یک ماشین گرانقیمت 
و آخرین مدل بس��تگی به انتخاب ش��ما دارد اما 
ارقام��ی از ش��بی 100 ه��زار تومان تا 4 میلیون 
تومان سابقه داشته است. مرحله بعدی سر زدن 
به گلفروش��ی ها برای تزئین و گل زدن ماش��ین 
است که گاهی تا 2 میلیون تومان هم بسته به نوع 
گل ها، مقدار آن و یا میوه آرایی و تزئینات خاص 
در نوسان است. دسته گل نیز به سلیقه عروس 
خان��م ت��ا یک و نیم میلیون تومان وجود دارد که 

می تواند شامل گل های طا و نقره باشد. 
این روزها بازار خوانندگان مجالس عروسی و یا 
djها و حتی گروه های س��رگرم کننده تردستی، 
داِغ داغ است.برای خیلی از خانواده ها برگزاری 
مجالس عروسی بدون حضور این گروه ها لطف 
و صفایی ندارد و حاضرند برای یک ش��ب ش��اد 
کردن میهمانان خود تا 18 میلیون تومان برای 
dj و سیس��تم مخصوص آن) همراه با دس��تیار، 
سیس��تم ن��ور و دود وی��ژه و ... (، 8 میلیون برای 
اجرای زنده خواننده و 5 میلیون برای گروه های 

مرتبط هزینه کنند.
 آتش بازی، نورافش��انی، راه ش��مع و گل، تقدیم 
هدایا به مهمانان، نور ویژه بر سر عروس و داماد 
در ط��ول مراس��م، چاپ عک��س عروس و داماد 
روی لوازم پذیرایی، سیس��تم های ویژه صوتی 
و تصوی��ری ب��رای پخش موس��یقی و فیلم هم 
به هزینه های برگزاری مراس��م های باش��کوه و 
مجلل اضافه شده است و هر روز هم به تعداد و 

هزینه های آن ها اضافه می شود.
اعترافهایی برای پایان خوش شاهنامه! ���

دوس��تی می گفت زوج جوانی را می شناس��م که 
مدت چهار س��ال اس��ت عقد کرده اند اما توان 
مالی برای پرداخت مراسم عروسی و هزینه های 
جانب��ی اش را ندارند. آنها برای گرفتن مراس��م 
عروس��ی مدت هاس��ت که کار می کنند و تا حد 
ممکن پول هایش��ان را برای برگزاری مراس��م 
عروسی کنار گذاشته اند. از آنها می پرسم پس 
چ��ه زمانی می خواهید زندگی مش��ترک تان را 
ش��روع کنید؟ می گویند: دیگر پول مان به حد 
نصاب رسیده و می خواهیم شهریور همین سال 

مراسم عروسی  مجللی را برگزار کنیم.
ای��ن زوج ک��ه برای اجاره مس��کن و تهیه لوازم 
زندگی شان وام گرفته اند و خود را به دام پرداخت 
اقس��اط چندین س��اله گرفتار کرده اند، حال می 
خواهند پس اندازش��ان را برای ش��ب عروسی و 

برگزار جشن مجلل خرج کنند!
ازدواج یا همان پیوند زیبای زناش��ویی، پیوندی 
آیینی است که طی احکام یا رسومی خاص بین 
زن و مرد، در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار 
می ش��ود و در نهایت به تش��کیل خانواده منجر 
م��ی ش��ود. البته هر فرد ب��رای وصلت کردن با 
همسر آینده اش دالیل متفاوتی دارد که همین 
نظرات متفاوت، باعث ش��ده تا در کل مس��ئله 
ازدواج مهم تلقی شود.خوب است که آدم بتواند 
ش��ریک زندگی اش را پیدا کند و برای س��اختن 
زندگی مش��ترک تاش کند. اما متاس��فانه این 
روزها ما درگیر تجمات شده ایم، تجماتی که 
گاه ممکن اس��ت فقط برای حرف مردم صورت 
بگی��رد. ام��ا آن چیزی که اهمیت دارد لطمه ای 
است که بخاطر حرف دیگران به ما وارد می شود 
و ممکن است تا چندین سال جبران نشود.    

س��نت خواندن خطبه عقد در مس��جد، از مراسم 
ازدواج حض��رت عل��ی)ع( و فاطم��ه)س( ب��ه 
یادگارمانده اس��ت. در روایات آمده اس��ت بعد از 
موافقت پیامبر)ص( با خواس��تگاری علی)ع( از 
دخترش، پیغمبر)ص( فرمود: »یا علی تو زودتر 
ب��ه مس��جد ب��رو من نیز بعد از ت��و می آیم، تا در 
حضور مردم مراسم عقد را برگزار کنیم و خطبه 
بخوانیم.«برگزاری مراسم عقد در مسجد، سنتی 
است که در زندگی موجب برکت است و منشاء 
خیر بس��یار، اما متاس��فانه به دلیل تغییر س��بک 
زندگی جامعه در سال های اخیر و کمرنگ شدن 
این سنت، بسیاری از زوج های جوان زندگی خود 
را با غفلت از این منبع خیر و برکت آغاز می کنند.
همچنین پیامبر اکرم )ص( می فرمایند: بهترین 
ازدواج ها آن اس��ت که آس��ان تر انجام بگیرد. اما 
متاسفانه این روزها ما از سبک زندگی اصیل مان 
فاصل��ه گرفت��ه ایم و آن چیزی که در ذهن مان 
می چرخد این اس��ت که دیگران راجع به ما چه 
می گویند؟ آنقدر به فکر حرف مردم هستیم که 
با پرداخت هزینه سنگین بعد از برگزاری مراسم 
ازدواج تنها چیزی که برایمان می ماند خستگی 
است و پولی که از دست داده ایم. جالب اینجاست 
با اینکه نهایت سعی مان را برای برگزاری مراسم 
بدون نقص انجام داده ایم اما باز هم حرف هایی 
اس��ت که پشت س��رمان است؛ از چهره عروس 
خانم گرفته تا تعداد غذاهای تاالر! و متاس��فانه 
این حرف ها هیچ وقت دست از سرمان بر نمی 
دارد. پس خوب اس��ت که مراس��م ازدواج را هر 
چه ساده تر برگزار کنیم تا زیبایی آن در سادگی 

اش نمایان شود.
یک دولت، یک پیش نویس و یک وام س�ه  ���

میلیونی !
هزینه های سرس��ام آور ازدواج های امروزی کم 
کم دارد صدای دولتمردان را در می آورد و برای 
ساماندهی این وضعیت این روزها  پیش نویس 
برنامه ازدواج آسان به استناد تحقیقات، اطاعات 
و پژوهش های وزارت ورزش و جوانان تهیه شده 
اس��ت و یک��ی از اهدف تهی��ه این پیش نویس، 
ترویج و فرهنگ سازی ازدواج آسان و پایدار در 

طول برنامه پنجم توسعه است.
 در این راستا چندی پیش معاون دفتر برنامه ریزی 
ازدواج و تحکیم خانواده وزارت ورزش و جوانان 
از تهیه پیش نویس برنامه ازدواج آسان خبر داد و 
به ایسنا گفت:  این برنامه از سوی وزارت ورزش 
و جوانان تهیه ش��ده و قرار اس��ت تا با همکاری 
دفت��ر ام��ور خانواده حوزه علمیه قم در نشس��ت 

مشترکی تکمیل و نهایی شود.
 ب��ه گفت��ه علی فخرکندری، بر اس��اس مصوبه 
ش��ورای عالی انقاب فرهنگی وزارت ورزش و 
جوانان مسوول تدوین برنامه ازدواج آسان شد تا با 
همکاری حوزه علمیه قم این برنامه مورد بررسی 
ق��رار گیرد. اصاح نقش دولت در بسترس��ازی 
و زمینه س��ازی ازدواج آس��ان جوانان و تاکید بر 
تناس��ب بین برنامه ها، منابع و امکانات کش��ور و 
بهره جس��تن از حداکثر امکانات موجود از دیگر 
سیاست های مد نظر در تهیه برنامه ازدواج آسان 
بوده است.این مسول معتقد است: بهره مندی از 
ظرفیت های مردمی در س��طح کشور، تقویت و 
ارتقای آگاهی رسانی، آموزش و توانمندسازی در 
زمینه ازدواج جوانان، ساماندهی، تولید و حمایت 
از برنامه ه��ای رس��انه ای، تقویت و گس��ترش 
خدم��ات س��امت روان در زمینه آماده س��ازی 
جوان��ان در ام��ور مرتبط با ازدواج، س��اماندهی 
دستیابی به دستاوردها و خدمات ازدواج در سطح 
جامعه، تقویت و حمایت از فعالیت های مردم نهاد 
و خودجوش و رفع نقایص و موانع قانونی موجود 
در زمینه ازدواج و خانواده برنامه هایی هس��تند 
که ذیل سیاست های ذکر شده در برنامه ازدواج 
آس��ان ب��وده و فعالیت های اجرای��ی هر کدام با 

تقسیم کار دستگاهی قابل اجراست.
ب��ا وج��ود ابراز امیدواری های مس��ووالن برای 
اثر گذاری بیش��تر دولت در این عرصه و بهبود 
شرایط اما بسیاری از زوجهای جوان این روزها 
ب��ه حمایت های دولتی به چش��م نوش دارویی 
بعد از مرگ سهراب شاهنامه نگاه می کنند. بی 
ش��ک اگر دس��تی بر آتش داشته باشی به خوبی 
می دانی این روزها فرهادهایی که با وام ازدواج 
سه میلیونی دولت در پی به دست آوردن شیرین 
اند کاری س��خت تر از کندن بیس��تون در پیش 
دارن��د! حکایت مجنون هم از نامش مش��خص 
اس��ت .. لیل��ی و ش��یرین قصه هم مان��ده اند با 
خیال خام رس��یدن ش��اهزاده ای با پراید س��فید 
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      مینا ابراهیمی بسابی

خواس��تگاری : نخس��تین گام برای هر ازدواج خواستگاری است که خوان 
اول برای شاه داماد  محسوب می شود. در مراسم خواستگاری مرد جوان 
ابتدا باید لباس مناس��ب داش��ته باش��د که اگر قبا چنین لباس��ی را نداشته 
میانگین باید حدود 200 تا 350 هزار تومان )پیراهن، کت و شلوار، کفش 

کمربند و غیره( هزینه کند.
آزمایش��گاه و دفترخانه ثبت ازدواج : بعد از مراس��م خواستگاری و موافقت 
ه��ر دو خان��واده، ع��روس و داماد باید آزمایش پیش از ازدواج )اعتیاد، گروه 
خون��ی، بیماری ه��ای خونی، تاالس��می، ژنتیک و غی��ره( انجام دهند. از 
آنجائیکه ممکن اس��ت مراحل آزمایش در صورت برخی نش��انه ها پیچیده 
ش��ود از 70 هزار تا حتی چند میلیون تومان هم جزو هزینه های آزمایش 
م��ی ت��وان محاس��به کرد. هزینه ثب��ت ازدواج در دفترخانه هم حدود 110 

هزار تومان است.
خرید عروس��ی : خرید عروس��ی معموال به پای داماد اس��ت البته برخی 
خریدها هم برعهده خانواده عروس اس��ت که می توان به کت و ش��لوار 
دامادی، پیراهن داماد، کفش داماد، س��اعت داماد و غیره اش��اره کرد. اما 
آنچه برعهده داماد است عبارتند از: ساعت عروس 50 هزار تا یک میلیون 
تومان، کرایه لباس عروس میانگین 200 هزار تومان تا یک میلیون تومان، 
س��رویس ط��ا میانگی��ن 4 میلیون تا 10 میلی��ون تومان، چمدان عروس 
میانگی��ن 80 ت��ا 200 ه��زار تومان،کفش و کیف عروس میانگین 100 تا 
300 هزار تومان، حلقه ازدواج عروس 500 هزار تا 2 میلیون تومان، آینه 
و ش��معدان 300 تا یک میلیون تومان، لوازم آرایش��ی میانگین از 200 تا 

یک میلیون تومان.

جشن عروسی از آرایشگاه تا سالن : بعد از ثبت قانونی ازدواج و تعیین زمان 
عقد و عروسی نوبت آمادگی و تدارکات پیش از مراسم عروسی است. از 

سفارش کارت عروسی تا قرارداد با سالن و تشریفات ...
کرایه خودروی عروسی: کرایه خودرو برای عروسی از پژوپارس تا بی ام 
و آخرین سیستم را شامل می شود. کرایه پرشیا با راننده از ساعتی 14 تا 
25 ه��زار توم��ان، کم��ری 20 تا 30 هزار تومان، آزرا 22 تا 35 هزار تومان، 
س��انتافه 26 ت��ا 40 ه��زار توم��ان، ب��ی ام و 630 از 42 ت��ا 60 هزار تومان، 

لندکروز 55 تا 70 هزار تومان است.
کیک عروسی: قیمت کیک عروسی در نقاط مختلف تهران متفاوت است 
از کیلوی��ی 14 هزارتوم��ان ت��ا 20 ه��زار تومان هم دیده ش��ده که به گفته 
قنادها حداقل 10 کیلو کیک برای مراس��م عقد و عروس��ی الزم اس��ت که 

قیمت آن حدود 160 تا 200 هزار تومان می شود.
تزئین خودرو عروس: تزئین خودروی عروس بستگی به تعداد شاخه های 

گل و مدل دارد که میتوان از 100 تا 700 هزار تومان هزینه کرد.
آرایش��گاه عروس: بر اس��اس گزارش های میدانی در س��طح شهر آرایش 
عروس از 300 هزار تومان در منطقه جنوب ش��هر تا 2 میلیون تومان در 

منطقه سعادت آباد تهران هزینه می شود.
آتلیه عکس و فیلمبرداری: هزینه عکاسی، آتلیه و فلیمبرداری میانگین از 

600 هزارتومان تا 3 حتی 6 میلیون تومان هم هزینه شده است.
البت��ه هزینه ه��ای دیگ��ری اعم از دس��ته گل عروس، کارت عروس��ی، و 
غیره هم جزوی از هزینه های آقا داماد اس��ت که باید در مخارج عروس��ی 

لحاظ شود.
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