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 یرت  ۲۴-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 سالگردهای منسوب به روزها عینیتی علمی داشته باشد و زمان روزمره و معنازدوده و

 ای معنادار از سالگردِ رخدادهای معنادار تبدیل کند. 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

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

 نظر داشته باشید.

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

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

 

محمد دوازدهم به حکومت گرانادا  ۸۶۱در  رخدادهای سیاسی واگرایی در این روز واقع شده است.

انگلستان  ۱۳۲۵و در  حزب کمونیست ژاپن تاسیس شد ۱۳۰۱، در مسلمان این منطقه شدرسید و آخرین شاه 

کودتایی هدایت شده و  ۱۳۹۵ی خودمان هم در . در زمانهدولت بورنئو را از بین برد و این قلمرو را اشغال کرد

استبدادی را برایش به  و نوعی تمرکز قدرت ی مخالفان اردوغان انجامیدوار در ترکیه رخ داد که به تصفیهدسیسه

 ارمغان آورد. 

تیر سال  ۲۴رخدادهای مذهبی این روز هم به همین ترتیب در جغرافیا و مضمون پراکندگی دارند. در 

هجری  ۱۲۱۳. در معبد کاستور و پولوکس که یکی از اولین بناهای عمومی رم بود، ساخته شدپیش از میالد  ۴۸۴

رالف  ۱۲۱۷، و در سال منحل شد ۳۵۶کاتولیک به طور رسمی پس از  دستگاه تفتیش عقاید کلیسای خورشیدی

والدو امرسون در هاروارد سخنرانی مشهوری کرد و در آن معجزه را ناممکن شمرد، عیسی مسیح را مردی نیکوکار 

ی پروتستان آمریکا یکپارچه از این سخنان او به خشم و بزرگ دانست و در ضمن منکر الوهیت او شد. جامعه

 .دآم

ارتشیان ناپلئون سنگ  ۱۱۷۸اند. در ای از رخدادهای علمی و فنی هم با این روز مصادف شدهمجموعه

ای شد که و متن پایه گرفت« الرشید»ی رشید مصر کشف کردند. این سنگ نام خود را از رزتا را در دهکده

تاب روانپزشکی بالینی برای امیل کریپلین در ک ۱۲۸۹خواندن متون هیروگلیف باستانی را ممکن ساخت. در 



3 

 

ویلیام بوئینگ  ۱۲۹۵. در نخستین بار بیماری آلزایمر را توصیف کرد و نام همکاری الوئیس آلزایمر را بر آن نهاد

و در سی و هشتمین سالگرد تاسیس  و شریکش وِستروِلت نیای کمپانی بوئینگ را در سیاتل تاسیس کردند

های نو نیز در . در سالهای اخیر رسانه( به پرواز درآمد۸۰-۳۶۷ئینگ )اولین هواپیمای بو (۱۳۳۳)در شرکتشان 

و در  تاسیس شد Mozillaمنحل شد و در همین روز  netscapeسازمان  ۱۳۸۲این روز شکوفایی یافتند. در 

 .تویتر آغاز به کار کرد ۱۳۸۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 ژاک دریدا    نورمحمد ترکی     ویلفردو پارتو

 

 شناس ایتالیاییولفردو پارتو جامعه(، ۹۸۵نقاش )رامبراند بیست و چهارم تیرماه عبارتند از  زادگان نامدار 

ی (. مهمترین رفته۱۳۰۹فیلسوف فرانسوی )ژاک دریدا  (، و۱۲۹۶سیاستمدار افغان )نورمحمد ترکی  (،۱۲۲۷)

از او علیرضا شاپور و پس  درگذشتهجری خورشیدی  ۳۷۷است که در ابوالوفا بوزجانی  ایرانی این روز هم

م از رفتگان این روز فوت کرد. آنتوان چخوف ه ۱۳۸۵گیرد که در شناس قرار میشهبازی ایرانشناسی و باستان

 .(۱۲۸۳است )


