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شهر                 مرکزی قبرستان از سه و هشتاد بخش مسلمانان، گورستان منطقه در خاکسپاری مراسم راهنمای و بروشور
برانشوایگ

فرد مرحوم می تواند در یکی از قبرهای انتخابی گورستان مسلمانان بخش هشتاد و سه از گورستان مرکزی
خویشاوندان و اعضای خانواده تصمیم می گیرند که مرحوم در تابوت و یا در کفن به. برانشوایگ دفن شود

خاک سپرده شود

تعیین زمان، روند کارها، موعد و مهلت

شرکت خدمات و برگزاری مراسم خاکسپاری، مشاوره و اطلعت لزم در مورد نمونه ها و امکانات
برگزاری خاکسپاری را خواهد داد، و برای اجرای خاکسپاری مطلوب شما در زمان مقرر شده با مسئولین

گورستان هماهنگی های لزم را به عمل خواهد آورد

قبل از موعد خاکسپاری، باید که شرکت برگزار کننده ی مراسم کفن و دفن) کاری روز (یک روز حداقل
هماهنگی های لزم با بخش اداری گورستان را انجام داده و کلیه ی مدارک مورد نیاز را ارائه و تحویل

دهد

مدارک مورد نیاز از قرار زیر می باشند

گواهی فوت
گواهی مکتوب به جهت تایید مذهب و اعتقاد شخص متوفی

و برگه ی تکمیل شده و امضاء شده ی خرید و حق و حقوق تملک قبر جهت خاکسپاری در گورستان
مسلمانان  بخش هشتاد و سه از گورستان مرکزی شهر برانشوایگ

کافی برای انجام امور شستشو و انتقال متوفی به گورستان در نظر بگیرید تا بدین وسیله لطفا زمان لزم و
باید از هر نوع تاخیر و درنگی که خاکسپاری. مراسم تدفین به موقع و در زمان تعیین شده برگزار گردد
بعدی را از لحاظ زمانی مختل کند اکیدا خودداری نمایید

پرداخت هزینه ها و امور مالی

هزینه ی قبر و خاکسپاری در گوستان مسلمانان بخش هشتاد و سه، مطابق قوانین و مصوبه ی شورای
چناچه از طریق نهادهای کمک. گورستان تعیین می گردد و باید که پیش از اجرای خاکسپاری پرداخت شود

کننده ی اجتماعی و مددکاری، مبلغی اضافه بر هزینه های پرداختی واریز گردد، مبلغ پرداختی اضافی به
شما بازگردانده خواهد شد

روند تدفین با تابوت

در خاکسپاری با تابوت، جنازه توسط شرکت خدمات خاکسپاری با ماشین مخصوص نعش کشی، در تابوت
به طور معمول عزاداران در درب. بسته و به طور آیینی با کفن پوشانده شده به گورستان منتقل می شود

جنبی مسیر برودـوگ حضور به هم می رسانند و سپس راهی محدوده ی هشتاد و سه گورستان می گردند
در درب ورودی گورستان مسلمانان، تابوت توسط بستگان از ماشین بیرون آورده شده و به سوی قبر حمل

در آنجا امکان این وجود دارد که تابوت بر روی جایگاه مخصوصی قرار گرفته و گشوده شود، تا. می شود



بر طبق سنت و آیین، متوفی در جهت مطابق شرعی قرار گیرد
بستگان مرحوم تابوت. سپس تابوت بسته می شود و روی قبر تهیه شده، بر روی دو چوب حایل قرار می گیرد

را با طناب از زمین بلند می کنند و یکی از کارمندان گورستان چوب ها را بر می دارد تا بتوانند تابوت را
داخل قبر جای دهند

که به عمق یک متر و در داخل قبر. با بیل های آماده شده، بستگان متوفی می توانند خاک بر قبر بریزند
شصت می باشد یک سازه ی حفاظت کننده قرار داده شده که از ریزش خاک به داخل جلوگیری می کند، تا

این سازه ی محافظ باید پیش از پر شدن قبر برداشته. بستگان بتوانند در اطراف گور بدون خطر بایستند
شود

وقتی که روی تابوت کامل با خاک پوشیده شد، کارمند گورستان آماده است تا با علمت صاحبان عزا کار
باید که بستگان فاصله ی مناسب را رعایت کنند تا بولدوزر مخصوص به قبر نزدیک شده. خود را آغاز کند

سپس بستگان می توانند قبر را تماما با خاک پر کنند. و سازه ی محافظ خاک را بیرون بکشد

تابوت. برای قبر کودکان نیازی به استفاده از سازه ی محافظ نیست، چرا که اندازه ی قبر کوچک می باشد
پس از قرار گرفتن کودک در قبر، ریختن خاک بر. برای کودکان، نباید بزرگتر از شصت سانتیمتر باشد

روی تابوت و پر کردن قبر، می تواند تا به آخر بدون وقفه انجام گیرد

اگر مایل باشید می توانید حمل تابوت را هم به شرکت خدمات خاکسپاری بسپارید تا توسط افراد مجرب
همچنین مسئولین گورستان می توانند پر کردن قبر را با بولدوزر مخصوص و بدون هزینه برای. انجام گیرد

از آنجایی که در بخش مسلمانان گورستان چنین درخواستی مرسوم نیست، در صورت نیاز. شما انجام دهند
باید از پیش توسط شرکت خدمات خاکسپاری موضوع با مسئولین گورستان در میان گذاشته شود

روند خاکسپاری در کفن

در خاکسپاری بدون تابوت، شرکت خدمات خاکسپاری متوفی را پیچیده در کفن با تابوت حمل و نقل به
کننده متوفی را تا با تابوت حمل. گورستان آورده و به همراه عزاداران تا بخش مسلمانان گورستان می رود

نزدیک قبر برده و همه ی آیین ها و مناسک انجام می شوند تا سپس بستگان، متوفی را از تابوت بیرون
.قبر توسط مسئولین گورستان، به صورت قبر بدون تابوت آماده سازی شده است. آورده و به قبر منتقل کنند

چهار تا شش. کف قبر، رو به پایین، یک محفظه ی چوبی یا چهارچوب مخصوص قرار داده شده است بر
به این صورت که دو تا چهار نفر در طرفین، یکی در. نفر از بستگان در اطراف جنازه قرار می گیرند

سپس اطراف کفن را گرفته و با هم متوفی را بلند کرده و به سوی قبر. کنار سر و یکی هم در کنار پاها
جنازه را می توانند در محفظه ی چوبی داخل قبر قرار دهند. پیش می برند

.یک نردبان آماده شده تا یکی از بستگان داخل قبر رفته و جهت خوابیدن متوفی را به سوی مکه تنظیم نماید
در آخرین مرحله محفظه ی چوبی ای که متوفی در آن قرار دارد با صفحه ی چوبی آماده شده پوشیده می

شخصی که برای مطابقت جهت متوفی با مکه داخل. شود تا به هنگام ریختن خاک، متوفی محفوظ بماند
در اینجا نیز. نردبان برداشته می شود و سپس می توان بر قبر خاک ریخت. رفته بود از قبر بیرون می آید

سازه ای که برای جلوگیری از ریزش خاک تعبیه شده باید توسط بولدوزور مخصوص بیرون کشیده شود،
پیش از آنکه قبر کامل پر گردد

تنها می توان از محافظ و صفحه ی چوبی مخصوصی که گورستان برای خاکسپاری با کفن تهیه نموده
علوه بر این هزینه ی محافظ و صفحه ی چوبی به طور جداگانه در صورت حساب محاسبه. استفاده کرد

می گردد
همچنین یادآوری می کنیم که برای استفاده از تابوت حمل کننده، از طرف شرکت برگزاری مراسم خاکسپاری

هزینه ای در نظر گرفته می شود
در صورت خاکسپاری در کفن، جنازه ای که بدون تابوت به خاک سپرده شده اجازه ی تغییر و جابجایی قبر

برای تدفین بدون تابوت در کفن، حتما باید به این موضوع توجه نمایید، علی الخصوص. را نخواهد داشت
اگر که امکان انتقال به جایی دیگر در آینده محتمل باشد



روند خاکسپاری کودک در کفن

در تدفین کودک با کفن و بدون تابوت، شرکت خدمات خاکسپاری جنازه ی کودک را به طور مرسوم پیچیده
ی کوچک تا نزدیکی جعبه. در کفن، داخل جعبه ی کوچکی تا بخش مسلمانان گورستان به همراه می آورد

قبر توسط مسئولین گورستان، به صورت قبر بدون تابوت آماده سازی شده. های قبر کودک حمل می شود
 است

دو نفر از بستگان از. بستگان جنازه ی کودک را از جعبه حمل و نقل بیرون می آورند. گشوده است قبر
طرف سر و پاها کفن را می گیرند و جنازه را در قبر قرار می دهند و می توانند جهت خوابانیدن را با مکه

.چوبی پوشانده می شود تا از تماس نامطلوب با خاک جلوگیری شود در انتها جنازه با حفاظ. مطابقت دهند
سپس بستگان می توانند قبر را با خاک پر کنند

مراقبت و نگهداری قبر

در غیر. رسیدگی و نگهداری از قبر در بخش مسلمانان نیز باید مطابق اساسنامه ی گورستان باشد
اینصورت قبر مذبور از حالت آبرومند و مناسب خارج می گردد و محدوده ی قبر دیگر قابل بازدید نخواهد

مساحت بیرونی قبر بزرگسالن به عرض یک متر و ده سانتیمتر، و به طول یک متر و نود سانتیمتر. بود
برای کودکان مساحت بیرونی قبر به عرض یک متر و به طول یک متر و پنجاه سانتیمتر در نظر. می باشد

ی چیزهای مورد استفاده باید در داخل همین محدوده ی عرضی و طولی مقرر گردند همه. گرفته می شود
چنانچه حریم واگذار شده شکسته شود و بیش از آن مورد استفاده قرار گیرد، گورستان حق دارد که بخش

مذبور را پاک سازی کرده و هزینه ی آن را مطالبه نماید

سرپرستی گورستان توصیه می کند که تپه ـ خاک روی قبر را در کوتاه زمان پس از خاکسپاری سراسر
پیچک گیاه بسیار مناسبی برای گورستان است چرا که با سرما، گرما، رطوبت و خشکی. گل پیچک بکارید

شاخه های بلند پیچک تقریبا در هر فصلی سریع رشد می کنند و سطح خاک قبر. خود را مطابقت می دهد
بدین طریق از قبر در برابر فرسایش، باد و باران محافظت می شود و همچنین از رشد. را می پوشانند

علف های هرز و جوانه زدن سایر گیاهان وحشی که تخم آنها به آسانی توسط باد بر روی محدوده ی قبر
به رغم اینکه پیچک به رسیدگی اندکی احتیاج دارد، محدوده ی. آورده می شوند جلوگیری به عمل می آید

قبر را بسیار مرتب و مناسب جلوه می دهد
همچنین در جوار پیچک که پوشاننده ی سطح زمین است می توان همواره از شکوفه های فصلی دیگر نیز

استفاده کرد
چنانچه مایلید از بوته ها و گیاهان دیگر نیز استفاده کنید، توجه کنید که گیاهانی کم رشد باشند، نه شاخه

یک درخت بزرگ ریشه های خود را عمیق. هایی که رشد زیاد داشته و محدوده ی سنگ قبر را فراگیرند
کاشتن گیاهان و درختان بزرگ و پر رشد، می در ضمن با. در خاک و محدوده ی قبر گسترش می دهد
گیاهان نامطابق و نامناسب پاکسازی می شوند. تواند محدوده ی قبر و سنگ آن آسیب ببیند

همچون همه ی بخش های دیگر گورستان، در بخش مسلمانان نیز می توان با هماهنگی های لزم مسئولیت
رسیدگی و نگهداری از قبر را به باغبانی خصوصی گورستان یا باغبانی تحت نظر کلیسای لوتری

برانشوایگ سپرد

 مدت زمان آرمیدن در قبر و جایگزینی

مدت زمان مالکیت قبر و تبدیل شدن جنازه به خاک، با توجه به وضعیت آب و هوا در برانشوایگ بیست و
پس از بیست و پنج سال، وقتی که چیزی جز خاک باقی نماند، در بخش مسلمانان. پنج سال می باشد

برای. گورستان نیز مثل سایر بخش ها، قبر جدیدی جایگزین می شود و خاکسپاری دیگی انجام می گردد
حفظ قبر و سنگ قبر بیش از بیست و پنج سال باید که حق و حقوق مالکیت پیش از سر آمدن مهلت مقرر



چنانچه قرارداد مالکیت تمدید نشود، محوطه ی قبر پاک سازی شده و سنگ قبر. تمدید و بازخریداری شود
برداشته می شود

در مدت مالکیت نیز گورستان بر طبق اساسنامه این حق را دارد که چنانچه به قبری رسیدگی نشده و بسیار
نامرتب و نامناسب باشد، آن قبر را پاک سازی کرده و به طور کامل صاف نماید

در اینجا نیز چنانچه. برای قبر کودکان مدت زمان تملک پانزده سال به طور قانونی در نظر گرفته شده است
قبر مذبور بازخرید نگردد، و یا بدون رسیدگی و سامان بماند، گورستان حق دارد قبر را پاک سازی و صاف

نماید

خرید، تمدید، رزرو کردن و مدت زمان تملک

به جهت خاکسپاری، یکی از بستگان نزدیک تملک قبر را برای مدت بیست و پنج سال خریداری نموده
حق مالکیت قبر. پس از آن می توان حق و زمان تملک را با پرداخت هزینه مجدد تمدید نمود. است

کودکان پانزده سال است و پس از آن می توان با پرداخت هزینه آن را مجددا به همان صورت تمدید نمود

همچنین حق تملک با هماهنگی اداره ی گورستان و به درخواست بستگان، قابل انتقال به یکی از نزدیکان
می باشد

قبرها به دلیل مشخص و فنی، همواره به صورت پشت سر هم. قبور بخش مسلمانان در جهت مکه می باشند
رزرو کردن قبر جنبی برای همسر، به طور استثناء ممکن می باشد و باید که اداره. و ترتیبی واگذار می شوند

درخواست های متعاقبی که پس از فروش قبر. ی گورستان پیش از تکمیل و پر شدن آرامگاه از آن مطلع گردد
به شخصی دیگر ارائه گردند قابل رسیدگی و اجرا نمی باشند

شکل و شمایل قبر

به همین. در بخش مسلمانان نیز همان اساسنامه ی گورستان درباره ی شکل قبرها صادق و معتبر است
جهت از سنگ مصنوعی یا پلستیک نمی توان استفاده کرد

سنگ قبر باید توسط یکی از سنگ بری های مجاز، و یا کارگاه های مورد تایید اداره ی گورستان تهیه و
بدین وسیله سنگ قبر مذبور برای مدت بیست و پنج سال محکم و مطمئن برجای می ماند. نصب گردد

برای پوشاندن روی قبر و محیط رویی آن به هیچ وجه نباید از سنگ مصنوعی یا پلستیک و یا سنگریزه
این حکم به جهت حفظ کرامت قبرستان و همچنین بازدیدکنندگان و بقای مناسب قبر در نظر. استفاده کرد

گرفته شده است

ی سنگ قبر برای قبور بخش هشتاد و سه             اندازه

،سنگ قبر ایستاده از سنگ طبیعی
بلندی سنگ حداکثر. حداکثر عرض مجاز شصت سانتیمتر، و برای قبرهای دو نفره هشتاد سانتیمتر می باشد

بنا کردن و نصب سنگ باید با توجه به ارتفاع و ساختار آن، و مطابق با. صد و بیست سانتیمتر باید باشد
ضخامت سنگ باید حداقل چهارده سانتیمتر باشد. قوانین گورستان توسط متخصص انجام گیرد

،سنگ قبر خوابیده از سنگ طبیعی
مساحت آن نباید بیش از یک متر مربع باشد. در اصل به عرض پنجاه و بلندی چهل سانتیمتر می باشد

به. پیش از تولید و نصب سنگ قبر، باید ابعاد و مواد و مصالح مورد استفاده، به تایید گورستان برسند
همین منظور فرمی وجود دارد که به طور اتوماتیک توسط سنگبری های مجاز برانشوایگ پر شده و به

مجوز و تاییدیه برای سنگ قبر، هزینه ی مجزایی دارد. بخش اداری گورستان تحویل داده می شود



چنانچه سنگبری ای خارج از حوزه های مشخص شده انتخاب گردد، کارگاه مذبور باید که اجازه ی کار در
گورستان برانشوایگ را از طریق بخش اداری گورستان تهیه نماید و همچنین فرم تعیین شده را دریافت

نماید

برای دیگر. شکل و شمایل برخی قبرها قدیمی در گذشته به شیوه ی دیگری بنا و مطابق با اصول نمی باشد
بازدیدکنندگان گورستان، این مطلب که در بخش مسلمانان اصول و قواعد و اندازه ی مجاز قبر رعایت نشده

ما تقاضا. ما از شما طلب همکاری و یاری متقابل می نماییم. باشد، طبیعتا قابل درک و پذیرش نخواهد بود
داریم که برای حفظ و رعایت کرامت انسانی همه ی بستگان به خاک سپردگان مسلمان، که از ممالک

از منظر اداره ی سرپرستی گورستان. مختلف می باشند، قوانین و قواعد مشترک گورستان رعایت گردد
های اوانگلیش ـ لوتری برانشوایگ، رعایت این شرایط و اصول گام مهمی در همبستگی و ادغام اجتماعی

ست

توضیح و یادآوری حق تملک قبر و مسئولیت های آن در بخش مسلمانان گورستان

موارد مربوط به حق خرید قبر و موازین خاکسپاری تبیین گردیده و توسط شخص مسئول در قبال متوفی
امضاء می گردد

در این گواهی به عنوان نمونه خرید قبر، مسلمان بودن فرد متوفی، خاکسپاری مورد تقاضا در تابوت و یا
کفن مورد شرح و پذیرش قرار گرفته است

کننده پذیرفته که آیا بستگان تابوت یا کفن را تا قبر حمل می کنند، و پر کردن و بستن روی قبر را امضاء
چنانکه این خواست بستگان متوفی باشد، امضاء کننده مسئولیت اجرای آن را در. شخصا انجام می دهند

گورستان برانشوایگ به عهده خواهد داشت
چنانچه خاکسپاری در کفن انتخاب شده باشد، بستگان نزدیک در این فرم متعهد می شوند که از عدم امکان

جابجایی بعدی جنازه آگاه می باشند

  فرم تبیین و توضیح خرید قبر و حقوق و وظایف متعاقب آن در بخش مسلمانان گورستان برانشوایگ
با حروف بزرگ به صورت کامل پر شده و به خدمات خاکسپاری تحویل گردد

،اینجانب

                                   نام خانوادگی
تاریخ تولد                                   
                                       اسم
محل تولد                                       

                                                                                             محل سکونت
(خیابان، پلک، کدپستی، شهر)

                                                                                نسبت خانوادگی با فرد متوفی

در برابر مرکز سرپرستی گورستان اوانگلیش ـ لوتری شهر برانشوایگ متعهد می گردم که مسئول خاکسپاری
و وظایف محوله می باشم و بر طبق اساسنامه گورستان اقدام به خرید قبر نموده ام



❑برای همسر متوفی باید که قبر مجاور با پرداخت هزینه رزرو شود
یا

❑مایل به رزرو قبر مجاور برای همسر متوفی نیستم
باشد                  ناممکن تواند می دیگر زمانی در مجاور قبر رزرو امکان که هستم واقف امر این بر من

 ،علوه بر این اقرار می نمایم که فرد متوفی

کودک ❑ / خانم ❑ / آقا ❑  

نام خانوادگی

        تاریخ تولد
       تاریخ فوت

           اسم
محل تولد                                       
محل فوت                                       

                                                                                               آخرین بار ساکن
(خیابان، پلک، کدپستی، شهر)

یک گواهی مکتوب ضمیمه ی این فرم می گردد. مسلمان بوده است

متوفی باید که
❑در تابوت خاکسپاری شود

یا  و
❑در کفن خاکسپاری شود

بود                  خواهد ناممکن آینده در احتمالی مکان تغییر و جابجایی نوع هر گیرد، انجام کفن در تدفین چنانچه

پر کردن کامل قبر از خاک، باید توسط
❑بستگان

یا  و
❑بولدوزر گورستان انجام گیرد

طرف             از برانشوایگ مرکزی گورستان مسلمانان بخش در تدفین موازین فرم و .......................بروشور
من آگاهی کامل از. مفاد آن بر من روشن و مبرهن می باشد. شرکت خدمات خاکسپاری به من ارائه گردید

موازین خاکسپاری، شکل و وضعیت قبر و سنگ قبر، و همچنین اساسنامه ی گورستان را دارم

من با امضای خود اعلم می دارم که اداره ی گورستان های اوانگلیش ـ لوتری برانشوایگ، در برابر خسارت
های فردی و غیر فردی که ممکن است هنگام پیاده کردن تابوت یا کفن، و یا هنگام خاکسپاری ایجاد گردد،

هیچگونه مسئولیت قانونی نخواهد داشت
برای حمل و پیاده کردن جنازه و اشخاص لزم، و همچنین مطابقت جهت قرار گرفتن جنازه با مکه، کلیه ی



بدین وسیله اداره ی گورستانهای اوانگلیش ـ لوتری برانشوایگ. امور را به گردن گرفته و مسئول خواهم بود
از قید مسئولیت هایی که انجام آنها به عهده ی من می باشند، آزاد خواهد بود و تعهدی در قبال امور نامبرده

نخواهد داشت

تاریخ و مکان )نام و نام خانوادگی (امضاء


