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 اول تیر -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.

  گرام برایم بفرستید که در این طرح گنجانده شود:در تل 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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 اول تیر

 

 ۱۲۵۱افراد پیوند خورده است. چون در سال و مرگ تیرماه در ایران معاصرمان بیشتر با تولد اول 

هم ملکه ثریا اسفندیاری در اصفهان  ۱۳۱۱محمدعلی شاه قاجار در تبریز زاده شد و درست شصت سال بعد در 

اما مهمتر از همه آن که در این روز به سال . س کیارستمی متولد شد( عبا۱۳۱۹و هشت سال بعد ) به دنیا آمد

ی سمرقند و بزرگترین اخترشناس و ریاضیدان بنیانگذار رصدخانهالدین جمشید کاشانی غیاثخورشیدی  ۸۰۸

 .درگذشتجهان در روزگار خویش، 
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ش محمدقاسم میزا ولیعهدش هم ناصرالدین شاه اعالم کرد فرزند خردسال ۱۲۳۷در همین روز به سال 

ای خواهد بود و این امر تنشی در دربار پدید آورد که با مرگ زودهنگام این شاهزاده رفع شد. از رخدادهای حاشیه

که به خاطر اشغال ایران توسط متفقین کمبود و دشواری در زندگی مردم رخ  ۱۳۲۱این روز هم این که در سال 

شود و قرار شد از طرف دولت هر روز به هرکس دو نخ و نیم بندی میجیرهداده بود، دولت اعالم کرد سیگار 

 سیگار بدهند!

اگر در مقیاس جهانی به این روز بنگریم آن را با چند جنگ مهم در جهان باستان مصادف خواهیم یافت. 

وخوس سوم از بطلمیوس چهارم فیلوپاتر فرمانروای مصر در جنگ رافیا آنتیپیش از میالد  ۲۱۷در اول تیرماه 

دودمان سلوکی را شکست داد. شمار سربازان بطلمیوس به هشتاد هزار تن و بزرگی سپاهیان آنتیوخوس هفتاد 

نزدیک  هزار تن بود و از این عده حدود پانزده هزار سرباز سلوکی و دو هزار سرباز بطلمیوسی به قتل رسیدند.

مرگ : ۸/۴/۱۲۵۰پدیدار شد و آن هم روم بود. در ی سیاست جهان ای بر صحنهپنجاه سال بعد نیروی تازه

رومیان زیر فرمان لوکیوس آیمیلیوس پاولوس در جنگ پیدنا بر پرسئوس آخرین شاه  ۱۶۸رضاقلیخان هدایت

مقدونیه غلبه کردند و او را اسیر کردند. به این ترتیب دولت مقدونیه در خاک روم ادغام شد و پرسئوس را هم 

 دن مداوم زجرکش کردند. دا بعدتر با بیخوابی

آغاز  ۱۳۲۰است که در عملیات بارباروسا در دوران جدید هم این روز با جنگی مهم پیوند خورده و آن 

مردم  ساز آلمان و روس آغاز شد.و جنگ سرنوشت ی شوروی حمله کردآلمان نازی به روسیهطی آن شد و 

. حاال که و بلشویکها را کشتار کردندشورش برداشتند  سر بهبه هواداری از آلمانیها هم در همین روز لیتوانی 

قهرمان ملی مردم اندونزی که  خورشیدی ۹۰۶حرف از شورش شد، این را هم بگوییم که در اول تیرماه سال 
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اهلل نام داشت و احتماال یک بازرگان مهاجر ایرانی بود، قوای بومی امیر دمک را بسیج کرد و استعمارگران فتح

از سرزمین سوندا کاِلپا بیرون راند. او در این منطقه شهری ساخت و آن را جاکارتا نامید که امروز هم پرتغالی را 

گذشته از بیرون راندن  .اندی او را هم در میدانی در وسط همین شهر گذاشتهو مجسمه پایتخت اندونزی است

کارساز از آب در آمد، البته مهاجرت به ی دیگر مقابله با استعمارگران که بیشتر هم مهاجمان فرنگی، یک شیوه

 بود که ۱۳۲۷چیان بود که آن هم در همین روز آزموده شد. چون در اول تیرماه سال سرزمین مادری مستعمره

تن از مردم جامائیکا با کشتی به انگلستان مهاجرت کردند و در نزدیکی لندن در خاک این کشور پیاده شدند.  ۴۹۲

 ه انگلستان پس از جنگ جهانی دوم بود.این آغاز موج مهاجرت ب

 

 الدوله ابوالحسن سیف یسکه

 بن حمدان امیر حلب

 

 

کلیسای مقدس رم گالیله را وادار  ۱۰۱۲اول تیرماه با چند رخداد فرهنگی و اجتماعی نیز قرین است. در 

مان انگلستان سیستم پارل ۱۲۰۴گردد، در ر خورشید نمیکرد توبه کند و اعالم کند که زمین ثابت است و دو

ارباب و رعیتی را سازی شده بود را الغا کرد و روابط ای که از طرف انگلستان در آمریکای شمالی پیادهفئودالی

سوئد  هم ۱۲۸۵در  ی آمریکا وزارت دادگستری این کشور را تاسیس کرد.کنگره ۱۲۴۹غیرقانونی شمرد و در 
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دیگو مارادونا در بازی فوتبال  بود که ۱۳۶۵در همین روز به سال ی ما هم . در زمانهپرچم خود را طراحی کرد

 شهرت یافت!« گل قرن»و « دست خدا»آرژانتین و انگلستان دو گل مشهور زد که به نام 

 (، ۲۹۵)ابوالحسن بن حمدان امیر حلب الدوله سیفاول تیرماه در ضمن زادروز این افراد هم هست: 

ویلهلم فون هومبولت (، ۱۱۳۶) جرج ونکوور ماجراجو و جهانگرد انگلیسی که نام خود را به شهری در کانادا داده

شناس جولین هاکسلی زیست(، ۱۲۳۵داستان نویس نامدار )هنری رایدر هگارد (، ۱۱۴۶زبانشناس و فیلسوف )

 (.۱۳۴۳داستانهایی مانند راز داوینچی ) ی( و دن براون نویسنده۱۲۶۶)

 

 

 

 

 

 

 

 جولین هاکسلی   )احتماال( جرج ونکوور   هنری رایدر هگارد

 


