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 خرداد  ۲۷ -رام

 شروین وکیلی

رام )روزشمار ایرانیِ معنادار( کوششی است برای بازسازی تقویم روزشماری معنادار برای ایرانیان، به شکلی که مناسبتها 

ی امروزینی که روزهایمان را پوچ و پوک و سالگردهای منسوب به روزها عینیتی علمی داشته باشد و زمان روزمره و معنازدوده

 سالگردِ رخدادهای معنادار تبدیل کند. ای معنادار از ساخته را به توالی

 ی طرح رام:سه گوشزد در درباره

 اند. ی میالدی ).م( یا پیشامیالدی )پ.م( ندارند به هجری خورشیدی محاسبه شدههایی که شناسهتمام تاریخ( ۱

شود. هنگام نقل آن به طرح ارجاع دهید و این نکته را در تکمیل می ۱۳۹۶نهایی نیست و تا پایان سال ( محتوای روزشمار رام ۲

 نظر داشته باشید.

  در تلگرام برایم بفرستید که در این طرح گنجانده شود: شمرجعنشانی آن را همراه با که نادیده مانده، سراغ دارید  اگر مناسبتی( ۳

(@ SherwinVakili (https://t.me/SherwinVakili)  / tel.0912-6363764 
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 بیست و هفتم خرداد

 

بیست و هفتم خرداد ماه در تاریخ ایران زمین بیشتر به خاطر زادگان و رفتگانش اهمیت دارد. در تاریخ 

مان به روایتی زاده شده و در تاریخ کهن ۱۱۲۱معاصرمان به روایتی آغا محمد خان قاجار در این روز به سال 

رشیدی به قتل رسید. رخدادهای هجری خو ۳۵ی اسالم در همین روز به سال عثمان بن عفان سومین خلیفه

( در باکو دولتی خویسکیخویی )فتحعلی خان  ۱۲۹۷شوند. مثال در جزئی دیگری هم با این روز مصادف می

وزارت آموزش را بر عهده داشت و این یکی از نخستین  پان ترک نسیب یوسف بیلیِتشکیل داد که در آن 

علی خان ساالر ین بود. یازده سال بعد در همین روز هم ستیز در ایران زمهای این جریان سیاسی عقلرخنه

 سر به شورش برداشت که کمی بعد به شدت سرکوب شد. قشقایی در فارسسوار هزار  با هشت حشمت

ای انگیز مصادف بوده است. نمونهانگیز و شگفت و گاه غمدر تاریخ جهان این روز با رخدادهایی افسانه

گردد. در بیست و باز می ۶۲۳دهد، به سال از آن که بافت تعصب دینی در اروپا را تا چند قرن پیش نشان می

دگان پاپ در دربار لویی نهم انجام گرفت، پس از آن که بحثی میان چهار ربی یهودی و نماینهفتم خرداد این سال 
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اند و بعد متعصبان مسیحی را تحریک کرد تا در پاریس لویی اعالم کرد که یهودیان در بحث شکست خورده

بار گاری حجم داشت که  ۲۴های متعلق به یهودیان در این هنگام های یهودیان شهر را سوزاندند. نوشتهکتابخانه

 و سوزاندند! ه را یکجا گرد آوردندهم

والد سوم سپوزنده )دراکوال( تالش کرد تا سلطان محمد فاتح )محمد دوم(  ۸۴۱در همین روز به سال

. والد سوم همان شینی کندنعثمانی را به قتل برساند و با این کار او را وادار کرد تا از کوهستانهای واالشی عقب

 های بازمانده از او نوشت.گری بود که برام استوکر داستان دراکوال را بر اساس افسانهشاه ستمگر و شکنجه

 

 سلطان محمد فاتح )راست(

 والد سوم )چپ(

 

 

شود و آن این خورشیدی مربوط می ۱۰۱۰برانگیز دیگری که در این روز رخ داده، به سال رخداد خیال

ممتازمحل هنگام زایمان درگذشت. شوهرش شاه جهان گورکانی تا هفده سال بعد برای زنده نگهداشتن که 
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ی آزادی که در فرانسه ساخته مجسمه ۱۲۶۴. در ضمن در همین روز  به سال یادبودش بنای تاج محل را ساخت

تلی به نام اوژن ویدمان آخرین قاهم  ، یعنی در اواخر دوران رضا شاه،۱۳۱۸. در شده بود به بندر نیویورک رسید

. در دوران خودمان رخداد جالب توجه دیگر آن بود که در محکومی شد که در فرانسه با گیوتین اعدامش کردند

سلطان بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نخستین عرب و نخستین مسلمانی شد که با  ۱۳۶۴این روز به سال 

فت. او پس از بازگشت به عربستان به مفتی مدینه که مدعی بود زمین پرداخت پول بر شاتل سوار شد و به فضا ر

خودش گِرد بودن زمین را دیده است. شیخ وهابی هم با اکراه و به شکلی تخت است توضیح داد که با چشمان 

ی کافران مشروط گرد بودن زمین را پذیرفت، اما سرسختانه تاکید کرد که گردش زمین به دور خورشید دسیسه

 و حقیقت ندارد! است

 

 

 

 

 سلطان بن عبدالعزیز سعودی )راست( در فضا   ممتاز محل 
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بیست و هفتم خرداد در ضمن روز درگیری نیروهای استعمارگر سفیدپوست و بومیان در جاهای گوناگون 

فرانسیس دریک به کالیفرنیای امروز رسید و آنجا را نووا آلبیون نامید و بخشی از خاک سر  ۹۵۸هم هست. در 

 ۱۲۵۵، در ها در نیوزلند آغاز شدنخستین نبرد جدی بومیان مائوری و انگلیسی ۱۲۲۲، در انگلستانش دانست

آمریکا را در اسب وحشی که رهبر هزار و پانصد جنگجوی سرخپوست سو و شایان بود قوای مهاجم ارتش 

نظام مهاجم ارتش آمریکا از سرخپوستانی ی سپید در آیداهو سوارهی پرندهدر نبرد دره ۱۲۵۶، و در مونتانا پس زد

هم در چنین روزی به ایسلند . در ضمن جنگیدند شکست خوردند و پس رانده شدندکه زیر فرمان نِز پِرس می

 .رداز دانمارک جدا شد و اعالم جمهوری ک ۱۳۲۳سال 

 

 اسب وحشی )چپ(

 نز پرس )راست(
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جیووانی پائولو پانینی توان نام برد: اند که در میانشان از این افراد میدر این روز نامدارانی هم زاده شده

هاینس گودریان سردار آلمانی  (،۱۲۶۱دان روس )موسیقیایگور استراوینسکی (، ۱۰۷۰)نقاش و معمار ایتالیایی 

از رهبران حزب نازی آلمان مارتین بورمان (، و ۱۲۷۷نقاش و گراورساز نابغه )موریس کورنلیوس اشر (، ۱۲۶۷)

(۱۲۷۹.) 

 Ammodramus maritimusگنجشک خاکی ساحلی )ی در میان درگذشتگان این روز مهمتر از همه گونه

nigrescens ) اش مرگ آخرین نمونه با ۱۳۶۶و در شد وحش نگهداری میهایش در باغکه آخرین نمونهاست

شناس رالف دارندورف جامعه(، ۱۳۷۵)تامس کوون فیلسوف علم . میرایان دیگر این روز عبارتند از منقرض شد

 (.۱۳۹۴)سلیمان دمیرل ( و ۱۳۸۸)

 


