
 

 

 م بهمنت ش ه -رام

 شروین وکیلی

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

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

 ای معنادار از سالگردِ رخدادهای معنادار تبدیل کند. ساخته را به توالیپوچ و پوک 

 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 تکمیل می ۱۳۹۶( محتوای روزشمار رام نهایی نیست و تا پایان سال ۲

 در نظر داشته باشید.

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

 شود: 

(@ SherwinVakili (https://t.me/SherwinVakili)  / tel.0912-6363764 

  



 هشتم بهمن

 

 

 

 

 

 

 

 

حضرت علی به دست ابن ملجم مرادی به شهادت  هجری خورشیدی ۴۰روز هشتم بهمن سال 

امیر معزالدوله دیلمی پس از فتح بغداد خلیفه مستکفی )عبداهلل بن مکتفی(  ۳۲۵. در همین روز به سال رسید

را کور کرد و از قدرت کنار زد، اما بر خالف انتظار مردم دودمان عباسیان را منقرض نکرد و به جای او 

 نشاند که لقب معنادارش المطیع بود! -ابوالقاسم بن مقتدر–ی دیگری خلیفه

ارتش انگلستان به رهبری سر هنری اسمیت در نبرد علیوال بر سپاهیان  ۱۲۲۵در هشتم بهمن سال 

ها بیست هزار نیرو داشتند و در نهایت حدود سیصد انگلیسی ها دوازده هزار و سیکسیک پیروز شد. انگلیسی

 رحمت علی خان نام پاکستان را برای اولین بار برای هم ۱۳۱۲. در سال و حدود سه هزار سیک کشته شدند

 . نشین هند به کار برداشاره به قلمرو مسلمان

 



 

 

 

 

 

 ی ژاپن به شانگهایحمله   جنگ فرانسه و پروس    شارلمانی 

شارلمانی بنیانگذار امپراتوری مقدس روم در اثر بیماری  هجری خورشیدی ۱۹۳در هشتم بهمن سال  

هانری هشتم درگذشت و  ۹۲۶. در سال تنفسی در آخن درگذشت و پسرش لویی پرهیزگار جانشینش شد

جنگ فرانسه و پروس با تسلیم شدن فرانسه و فتح  ۱۲۵۰، و در اش ادوارد ششم جانشینش شدپسر نُه ساله

 .ها پایان یافتپاریس به دست پروسی

اعضای حزب جمهوریخواه اسپانیا برای سرنگونی فرانکو دست به کودتا  ۱۲۸۷در همین روز به سال 

شورشیان کمونیست گارد سرخ در فنالند شهر  ۱۲۹۷، در اما شکست خوردند )تصویر زیر، راست( زدند

و سنای فنالند که نهاد قانونی راهبرد کشور بود به زندگی زیرزمینی )تصویر زیر، چپ( هلسینکی را گرفتند 

م این کشور را مجلس کانادا پرچ ۱۳۴۴. در ارتش ژاپن به شانگهای حمله کرد ۱۳۱۱، و در روی آوردند

 .ی قوانین ضد سقط جنین را لغو کرددادگاه عالی کانادا همه هم ۱۳۶۷و در  مشخص ساخت

 

 

 

 



 هجری خورشیدی ۴۵۶دو رخداد مهم در تاریخ مسیحیت در این روز رخ داده، یکی آن که به سال 

و به این ترتیب  پاپ به تکفیر و طرد هنری چهارم امپراتور مقدس روم پایان داد و پوزش او را پذیرفت

و در  شورای وُرمس شروع به کار کرد ۹۰۰ی قدرت پاپ بر امپراتور تثبیت شد. دیگر آن که در سال سیطره

)تصویر زیر( و این آغازگاه باال گرفتن کار  ی مارتین لوتر در برابر پاپ را شنیدآن امپراتور روم مقدس دفاعیه

 نهضت اصالح دینی در اروپا بود.

 

 

 

 

 

 

 

در یک مهمانی لباس رقصندگانی که  ۷۷۲د غریب تاریخی در این روز هم آن که در سال یک رخدا

رقصیدند آتش گرفت و نزدیک بود شاه در این میان کشته شود! در این در برابر شارل ششم شاه فرانسه می

ادرش داشت مشغول رقص با پنج رقاص بود و مشعلی که در دست برسنگ بر میمهمانی شارل که عقلش پاره

لویی بود به لباس یکی از آنها گرفت. در نتیجه چهار نفر از رقاصها سوختند و شارل و نفر پنجم هم زخمی 

 .شدند

، آکادمی علوم روسیه در سن پترزبورگ به دست پتر کبیر بنیان نهاده شد ۱۱۰۳در همین روز به سال 

بر مبنای نام که را  serendipityی های که به دوستش نوشته بود کلمسر هوراس والپول در نامه ۱۱۳۳در 

، و در اثر جین آستن منتشر شد «غرور و تعصب»رمان  ۱۱۹۲. در سراندیب ساخت و وارد زبان انگلیسی کرد



ی هاوزن و میخائیل پتروویچ الزارِف قارهیک گروه اکتشافی روسی با رهبری فابیان گوتلیب فون بلینگ ۱۱۹۹

 قطب جنوب را کشف کردند.

 

 

 

 

 مجلس رقص آتشین شارل ششم   ی معزالدوله دیلمیسکه   سر هوراس والپول

ی دانشگاهی آمریکا بود، در اولین شماره از دیلی نیوز منتشر شد که اولین روزنامه ۱۲۵۷در سال 

جریمه والتر آرنولد اولین کسی بود که به خاطر سرعت غیرمجاز در رانندگی )به مبلغ یک شیلینگ(  ۱۲۷۵

 بنیاد کارنگی در واشینگتن با بخشش ده میلیون دالری آندرو کارنگی تاسیس شد.  ۱۲۸۱ شد و در

 ۱۳۳۵ایسلند اولین کشور غربی بود که سقط جنین به دالیل پزشکی را قانونی ساخت، در  ۱۳۱۴در 

زی شرکت لگو ساخت آجرهای با ۱۳۳۷الویس پریسلی برای اولین بار در تلویزیون آمریکا ظاهر شد، و در 

را برای  We Are the Worldخوانندگان نامدار آمریکایی آلبوم گروهی  ۱۳۶۳را به ثبت رساند. در 

ی چلنجر دقایقی پس سفینه ۱۳۶۵زدگان آفریقا خواندند )تصویر زیر، راست( و در سال رسانی به قحطییاری

 (.از پرتاب در آسمان منفجر شد و هر هفت فضانوردش کشته شدند )تصویر زیر، چپ

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 در کنار عالمه اقبال الهوریرحمت علی خان     آجر لگو

راجپات الال (، ۱۰۹۸ر آلمانی )یوهان الیاس شلگل ادیب و شاع زادگان نامدار این روز عبارتند از:

والس سارکوزی رئیس نیک(، و ۱۳۲۹(، حامد بن عیسی خلیفه امیر بحرین )۱۲۴۴رای نویسنده و ادیب هندی )

نگار مصطفی صوفی ادیب و روزنامهتوان از (. از میان رفتگان هشتم بهمن هم می۱۳۳۴جمهور فرانسه )

 درگذشت. ۱۳۰۰اولین کمونیستهای قلمرو آناتولی یاد کرد که به سال عثمانی و یکی از 

 

 

 

 

 

 

 حامد بن عیسی  راجپات رای   سارکوزی   صوفی

 


