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فرهنگ و اجتماع

 شماره 1148
 شنبه  12آبان 1397

کاریکلماتور

نگاهی به آئین های باران خواهی روستائیان

انتظار باران
در جشن سده

محمدعلی آزادیخواه
خشکسالی بیابان را به سراب سازی وا میدارد
■ کس��ی که بندهی شکمش شده ،بندهی خداوند
نمیشود.
■ از گوس��فندی آدمی��زاد ،گرگ آدمیخ��وار پیدا
میشود.
■ «آرایش و گریم» ،همان «دم مسیحایی» است که
مادربزرگی را «دخترو چهارده ساله»ای میکند!
■ «مردکهی خر» به کسی میگویند که از «دانستن و یاد گرفتن» فرار کند.
■ بین آدمها ،عمر تلف شده را «مغز باختهها» دارند.
■ « ُکره خر» به کسی میگویند که از درس و معلّم و کالس فرار کند.
■ مغز باختهها ،چون تمیز و تشخیص ندارند ،خیلی گول میخورند.
■ بی معرفت ،همان کسی است که مغز باخته و بیتمیز است.
■ جوانها وقتی سر از خواب گران برمیدارند که آب از سرشان گذشته است.
■ آب زیر کس��ی میافتد که بیتمیز و تش��خیص ،گلیم زندگیش را پهن
میکند.
■ هنوز کس��ی مرد پدرش نشده که آب زیر ش��اهینی شجاع و بلند پرواز
بیندازد.
■ چون ش��اهین شجاع «عقل» و «دل» داشته باش و از «غالم بودن» بیزار
و ِ
دل
بیت شهید بلخی را فراموش مکن که فرموده است« :هزار کبک ندارد ِ
دل خداوندی».
یکی شاهین /هزار بنده ندارد ِ
■ آتش پس از شعله کشیدن و سوزاندنهایش ،برای پنهان کردن سیاهکاری
کفن خاکستری میپوشد.
ناروای خودِ ،
بین نادانی ممکن اس��ت س��نگی در چاه آب مردم تش��نه
■ هر خو ْد بزرگ ِ
بیندازد که چهل نفر دانا نتوانند آن را بیرون بیاورند.
■ «تا ابله در جهان هس��ت ،مفلس درنمیماند» مساوی است با «یک مرید
خر بهتر از شش تا ده شش دانگی».
■ عبدالرحمان جامی فرموده است« :بس عمارت که بود خانهی رنج»؛ حاال
بیاید ببیند در تولید انبوه ،خانههای رنج را برج به برج میسازند!
■ خشکسالی بدقلب و بداندیش بیابان را به سراب سازی وا میدارد.

خبر

محمد غیوری

آب مای��ه حی��ات و
زندگانی است .در بیشتر
جوامع و ادیان آسمانی
آب بهعن��وان مظهر پاکی ،دارای قداس��ت و
اهمیت فراوان است .وجود دستورها و اوامری
مبنی بر تمیز نگاهداشتن و مواظبت از آن در
بس��یاری از ادیان گویای اهمیت آب و حفظ
و نگهداری آن بهعنوان یک عنصر استراتژیک
اس��ت .اگرچه اهمیت آب برای تمامی ملل و
جوامع بشری یکس��ان و اثباتشده است اما
ای��ن اهمیت در نزد ایرانیان عهد قدیم یعنی
آریاییها دوچندان بوده اس��ت .اس��تفاده از
نماد صلیب شکس��ته که نشانگر چهارعنصر
اصل��ی آب ،باد (هوا) ،خاک و آتش در نقوش
و اماکن متفاوت اس��ت نشان از اهمیت ویژه
این عناصر در نزد ایرانیان اس��ت .هوا ،خاک
و آتش دارای فراوانی بیشتری نسبت به آب
بوده است و واضح است که اهمیت وجود آب
نیز متفاوتتر باشد.
با توجه بهموارد گفتهشده انتظار باران بهعنوان
پدیدآورنده آب و اصلیترین منبع تأمین آن

رئیس انجمن موسیقی
استان منصوب شد

بسیار طبیعی و عادی اس��ت .وجود آئینها،
مراسم و مناسکی در این رابطه در عهد قدیم
نشأت گرفته از همین انتظار و اهمیت است.
ای��ن آئینها در مناطق مختلف به ش��یوهها
و طرق مختل��ف و بر پای��ه باورهای خرافی،
مذهبی و اس��طورهای مردم برگزار میش��ده
اس��ت .قرار دادن قیچی در زیر ناودان ،وارونه
گذاشتن بیل در مسیر رودخانه ،شستن پایه
منبر و َعلَم در آب ،برگزاری نماز باران ،درست
ک��ردن نمادها و عروس��کها و پخت��ن انواع
آشها و غذاها از نمونه آئینهای بارانخواهی
مردم در مناطق مختلف بوده است که دکتر
باستانی پاریزی در قسمتهای زیادی از کتاب
«خاتون هفت قلعه» به این آئینها اشاره دارد.
عمده این آئینها نیز بهصورت گروهی برگزار
میش��ده است که عالوه بر طلب و نیاز باران،
ویژگی تفریح ،س��رگرمی و نشاط نیز به خود
میگرفته است .اصلیترین و عمومیترین این
آئین ب��ر پایه پخت نوعی نان ( ُکماچ) صورت
میپذیرفته است .این آئین همزمان با جشن
س��ده و همراه با خوانش ترانهها و نغمههای
زیبا برگزار میشده و جشن سده نیز بخشی
از این آئی��ن طلب باران بوده اس��ت .در این

جش��ن چوپان نمدی را بر دوش میانداخته،
بچهه��ای کوچک نیز نقش برههای چوپان را
ایفا میکردند و به سمت خانه و خانوادههایی
میرفتند که گوس��فند در گله داش��تند .زن
صاحبخان��ه یک ظرف پ��ر از آرد به چوپان
میداده اس��ت .چوپان آرده��ا را خمیر کرده
و درون خمیره��ا مهرهای میانداخته اس��ت.
قابلمههای کماچ را درون خرمن آتش س��ده
میگذاش��تند و بعد از پخت ،کم��اچ را بین

جوانان پسر تقسیم میکردند .مهره سهم هر
کس که میش��د او را به باد کتک میگرفتند
و تا زمانی که فردی او را ضمانت میکرد این
کت��ک خوردن ادامه داش��ت .بعد از ضمانت،
شخص جوان و یا ضامن میبایست پیشبینی
کنند ک��ه در چه زمانی ب��اران خواهد بارید.
اگ��ر در مهلت مقرر که بیش از س��ه روز نیز
نمیبایس��ت باش��د باران نمیبارید او را پیدا
میکردن��د و دوباره به باد کتک میگرفتند و

با توجه به موارد گفتهشده انتظار باران بهعنوان پدیدآورنده
آب و اصلیترین منبع تأمین آن بسیار طبیعی و عادی است.
وجود آئینها ،مراسم و مناسکی در این رابطه در عهد قدیم
نشأت گرفته از همین انتظار و اهمیت است ...

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان خبر داد:

از سوی مدیرعامل انجمن موسیقی ایران؛ سورج یاسایی بهعنوان رئیس انجمن
موس��یقی استان کرمان منصوب شد .در حکم انتصاب وی آمده است «:نظر به
مصوبه هیأت مدیره انجمن موس��یقی اس��تان کرمان و با اس��تناد به آئیننامه
تشکیل شعب استانی انجمن موسیقی ایران ،جنابعالی را بهمدت یکسال به
عنوان «رئیس انجمن موسیقی استان کرمان» منصوب نموده ،امیدوارم در این
دوره با یاری اعضای محترم هیأتمدیره و برخورداری از آراء و نظرات هنرمندان
و فرهنگدوس��تان استان ،بتوانید بیش از پیش در حمایت از موسیقی جدی و
فرهنگی پرداخته و با اس��تفاده از تمامی ظرفیتهای موجود در جهت اعتالی
سرمایههای موسیقی استان عمل نمائید.

 644ناشر در نمایشگاه کتاب کرمان
همزمان نمایشگاه مطبوعات و رسانههای استان برگزار میشود

گروه فرهنگ و هنر :مدیرکل ارشاد استان کرمان از
برگزاری نمایشگاه کتاب در کرمان از هفته آینده خبر
داد و گفت :این نمایشگاه با شرکت  644ناشر در قالب
 330غرفه از روز ش��نبه  19آبان بهمدت یک هفته در
سایت نمایشگاه جنوب شرق برگزار میشود .بهگزارش

خبرنگار ما محمد رضا علیزاده روز پنجشنبه در نشست
خب��ری خود گفت :در این نمایش��گاه  50هزار عنوان
کتاب در معرض دید عالقهمندان گذاشته خواهد شد.
وی تصریح کرد 650 :میلیون تومان بن کتاب با تخفیف
 20درصد در نمایش��گاه کتاب کرمان توزیع میشود و

جناب آقای

مهندس علی اکبر پوریانی
مدیر عامل محترم شرکت گهر زمین
از آنجاکه مقوله سالمت اجتماعی شهروندان وگستردگی خدمات سالمت
نیاز به مشارکت همگانی دارد و عزم جدی و همکاری همه جانبه رامیطلبد،

ناش��ران نی��ز  10درصد تخفیف ف��روش دارند .در این
نشست خبری مدیرعامل خانه مطبوعات استان کرمان
نی��ز خبر از برگزاری چهارمین نمایش��گاه مطبوعات و
رسانههای اس��تان همزمان با نمایش��گاه بزرگ کتاب
کرم��ان داد .روح ا ...خدیش��ی در این نشس��ت گفت:

مجددا ً س��ه روز به او مهل��ت میدادند و اگر
طی آن سه روز باران میبارید دیگر کاری به
او نداش��تند .در پایان مراسم سده نیز اهالی
مق��داری از آت��ش س��ده را با خ��ود به خانه
میبردند .آنچ��ه برای نگارن��ده در این آئین
جالب و اما مبهم بود چرایی و فلسفه اجرای
این مراسم بود که درصدد یافتن و تحقیق در
مورد آن برآمدم که نتیجه آن در ادامه میآید.
مس��ئله ضمانت در بیش��تر آئینهای باران
خواهی پیدا بوده اس��ت و چرایی تأثیر این
ضمانت در بارش باران بس��یار قابلتوجه و
جالب اس��ت« .آناهیتا» و «تیشتر» دو ایزد
و خداون��د معروف آب در ایران عهد قدیم و
فرهنگ اساطیری ایرانیان بودهاند که مردم
در آئینها و مراس��م از آنه��ا طلب باران و
آب میکردن��د .عالوه بر دو ای��زد آناهیتا و
تیش��تر ایزد دیگری وجود داش��ته است به
ن��ام ایزد «مهر» .وظیفه این ایزد مراقبت بر
عهد و پیمان ،محافظت از بش��ر و کشتزارها
و آرامشبخشی به سرزمینهای ایران بوده
است .عالوه بر اینها ایزد مهر ،ایزد بارانساز
هم بوده اس��ت .مردم بهصورت س��اختگی
جنگ و نزاعی به پا میکردند و بدینوسیله،
یکدیگ��ر را مجبور به بس��تن عهد و پیمان
میکردند.
م��ردم ب��رای ن��زول باران دس��ت ب��ه دعا
برمیداشتند و به ایزد مهر میفهماندند که در
صورت اجابت نکردن دعا و خواسته خود که
همانا بارش باران هست بهنوعی پیمانشکن
و بدقول محسوب میشوند .درواقع از ضمانت
بهعن��وان ابزاری برای در تنگن��ا قرار دادن و
گروکشی نزد ایزد مهر استفاده میکردند که
ه��م ایزد آب و باران ب��وده و هم ایزد خوش
عهدی و وفاداری به پیمان.

تاکنون  50رسانه برای شرکت در این نمایشگاه ثبتنام
کردهاند و  60غرفه در نمایشگاه داریم.
توگو ب��ا حضور
وی بی��ان ک��رد :برگ��زاری ت��االر گف 
چهرهه��ای مل��ی روزنامهنگاری ،نشس��تهای خبری
با مس��ئوالن و مدیران اس��تان ،و برگزاری کارگاههای
تخصصی از برنامههای تدارک دیده ش��ده نمایش��گاه
مطبوعات و رس��انههای استان اس��ت .مدیرعامل خانه
مطبوع��ات اس��تان کرمان اظه��ار داش��ت :همزمان با
نمایشگاه مطبوعات و رسانههای استان ،در روز  23آبان
نفرات و اول تا س��وم جش��نواره مطبوعات و رسانههای
استان نیز معرفی می شوند.

جناب آقای محمود بازدار
سرپرست تیم موتورسواری اندروکراس سیرجان
از تالشهای شبانهروزی و ارزشمند جنابعالی در جهت ارتقاء و
پیشبرد ورزش موتورسواری و اعزام تیم اندروکراس به مسابقات
استانی کمال تقدیر و تشکر را دارم ،توفیق روز افزون شما را جهت
خدمت به ورزش موتورسواری از خداوند متعال مسئلت داریم.

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی
شهرستان سیرجان  -تورج صادقی

بدینوسیله برخود الزم دانستیم تا از اقدام شایستهی طرح غربالگری دیابت
وفشارخون که توسط آن شرکت درمراسم راهپیمایی روز اربعین انجام شد

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحلهای :انجام عملیات تنظیف و

شهروندان سیرجانی ازخدمات این طرح بهرمند گردند و حتی در مواردی که

ساختمانی و الیهروبی انهار و لولهها و کانالهای هدایت

تقدیر و تشکر نماییم .این اقدام عام المنفعه باعث گردید تعداد  1900نفر از

رفت و روب معابر ،جمعآوری زباله ،جمعآوری پسماندهای

مبتال به دیابت وفشارخون باال بودند و خود نیز ازاین بیماری اطالع نداشتند

آبهای سطحی در محدوده منطقه دو شهرداری سیرجان

از بیماری خود آگاه شوند .برای جنابعالی و دیگر عزیزان همکار توفیق ویژه از
درگاه الهی جهت خدمت بیشتر به نظام مقدس جمهوری اسالمی و شهروندان

عزیز سیرجان خواهانیم.

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :انجام علمیات تنظیف و رفت
و روب معابر ،جمعآوری زباله ،جمعآوری پسماندهای ساختمانی و الیهروبی انهار و لولهها و کانالهای
هدایت آبهای س�طحی در محدوده منطقه دو شهرداری سیرجان) به شماره  200975674000023را
از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت
اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصهگران و بازگش�ایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (س�تاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه
گ�ران در ص�ورت عدم عضویت قبل�ی ،مراحل ثبتنام در س�ایت مذکور و دریاف�ت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1397/8/12میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز دوشنبه تاریخ 1397/8/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز پنجشنبه تاریخ 1397/9/1
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18روز شنبه تاریخ 1397/9/3

دکترمحمد موقری

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی شهرستان سیرجان

اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:
آدرس :سیرجان ،میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

