رام-بیستم و سوم اسفند
شروین وکیلی
رام (روزشمار ایرانیِ معنادار) کوششی است برای بازسازی تقویم روزشماری معنادار برای ایرانیان ،به شکلی که
مناسبتها و سالگردهای منسوب به روزها عینیتی علمی داشته باشد و زمان روزمره و معنازدودهی امروزینی که روزهایمان را
پوچ و پوک ساخته را به توالیای معنادار از سالگردِ رخدادهای معنادار تبدیل کند.
سه گوشزد در دربارهی طرح رام:
 )۱تمام تاریخهایی که شناسهی میالدی (.م) یا پیشامیالدی (پ.م) ندارند به هجری خورشیدی محاسبه شدهاند.
 )۲محتوای روزشمار رام نهایی نیست و تا پایان سال  ۱۳۹۶تکمیل میشود .هنگام نقل آن به طرح ارجاع دهید و این نکته را
در نظر داشته باشید.
 )۳اگر مناسبتی سراغ دارید که نادیده مانده ،آن را همراه با نشانی مرجعش در تلگرام برایم بفرستید که در این طرح گنجانده
شود:
@(SherwinVakili (https://t.me/SherwinVakili) / tel.0912-6363764

بیست و سوم اسفند

مهمترین و سرنوشتسازترین رخداد تاریخی روز
بیست و سوم اسفند آن است که در این روز به سال سوم
هجری خورشیدی جنگ بدر میان پیامبر اسالم و بزرگان مکه
درگرفت و با پیروزی مسلمانان خاتمه یافت .این جنگ نقطهی
آغاز دگردیسی دین اسالم به جریانی سیاسی و نظامی بود و
سیر بعدی تحول این دین و انقراض دولت ساسانی را رقم
زد .
در دوران معاصر در چنین روزی به سال  ۱۳۰۷قانون
آزادی ورود نقره به مملکت از تصویب مجلس گذشت ،در
سال  ۱۳۷۱زلزلهی ارزنجان جان نزدیک به پانصد تن را در
ترکیه ستاند و در  ۱۳۹۵انفجار بمب در آنکارا به مرگ ۳۷
تن و زخمی شدن  ۱۲۷نفر منتهی شد.

جنگ اوسترویل

دفن استخوانهای نیکفوروس

در چنین روزی به سال  ۹۴۶جنگ اوستِرویل میان شورشیان هلندی و اسپانیاییها در گرفت و به این
ترتیب جنگهای هشتاد ساله آغاز شد ،در سال  ۹۷۰جودار پاشا سردار مراکشی با دو هزار و پانصد سوار با
ارتش ده هزار نفرهی پادشاهی سونقای که زیر فرمان شاهشان ازکیا اسحاق دوم میجنگیدند در نبرد توندیبی
چیره شد و قلمرو سونقای در ساحل را فتح کرد و در  ۱۰۷۶نویپِتِن که پایتخت آخرین دولت مستقل مایا بود
به دست غارتگران اسپانیایی تصرف شد.
در سال  ۱۲۶۰الکساندر دوم تزار روس در نزدیکی کاخش به خاطر پرتاب بمبی کشته شد ،در ۱۲۶۳
محاصرهی خارطوم توسط قوای مهدی سودانی آغاز شد ،در  ۱۳۰۰مغولستان ادعای استقالل کرد در وضعیتی
که دیکتاتور حاکم بر آن یک افسر روس خودکامه و خونخوار به نام رومان فون اونگرن استرنبرگ بود ،و در
 ۱۳۲۲نازیها گتوی یهودیان در کراکو را نابود کردند .در  ۱۳۳۶هم دانشجویان کوبایی در تالشی ناکام برای
کشتن رئیس جمهور خودکامهشان باتیستا به کاخ وی هجوم بردند.

رخدادهای فرهنگی و اجتماعی مهم این روز عبارتند از آن که در سال  ۲۵۳هجری خورشیدی
استخوانهای نیکفوروس قدیس در پی کلیسای حواری مقدس کنستانتینوپل نهاده شد ،در  ۱۰۱۸کالج هاروارد
را به یاد کشیشی به نام جان هاروارد به این صورت نامگذاری کردند ،و در  ۱۱۶۰ویلیام هرشل اورانوس را
کشف کرد .در سال  ۱۲۲۴کنسرتوی ویولن فلیکس مندلسون برای نخستین بار اجرا شد ،در  ۱۳۶۷بلندترین
تونل زیرزمینی دنیا که هاکوداتِه را به آئوموری متصل میکند در ژاپن گشایش یافت و در  ۱۳۸۲خبر کشف
ردپاهای انسانی مربوط به سیصد و پنجاه هزار سال پیش در ایتالیا انتشار یافت.

ویرانههای نویپتن

ردپاهای انسان اولیه در ایتالیا

در میان اهالی ایران زمین مصطفی رشید پاشا صدراعظم عثمانی در چنین روزی به سال  ۱۱۷۹و
محمود درویش شاعر و نویسندهی فلسطینی در  ۱۳۲۰زاده شدهاند .از سوی دیگر شاهرخ میرزا پسر تیمور
لنگ در سال  ۸۲۶و  ۱۳۸۳والیت خان نوازندهی سیتار هندی در  ۱۳۸۳درگذشتهاند .

مصطفی رشید پاشا

هنری شرپنل

ران هوبارد

مهدی سودانی

در میان انیرانیان در سال  ۱۲۹۰ال ران هوبارد پیشوای دینی دین آمریکایی کلیسای ساینتولوژی زاده
شد و در  ۱۲۲۱هنری شرَپنِل مهندس انگلیسی و مخترع توپ مشهور به شرپنل و در  ۱۳۹۱هانس گئورک
گادامر فیلسوف درگذشتند.

والیت خان

هانس گئورگ گادامر

محمود درویش

