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اولین شماره مطبوعات درقرن پانزدهم

 رهبر معظم انقالب اسالمى در پیامى به مناسبت آغاز 
سال 1400 هجرى شمسى، با تبریک عید عید نوروز 
به هم میهنان بویژه خانواده هاى معظم شــهیدان و 
جانبازان و همه ملت هایى که نوروز را گرامى مى دارند، 
و با ابراز امیدوارى به کســب برکات مادى و معنوى 
از تقارن ســال جدید با اعیاد شعبانیه و متبرك شدن 
سال 1400 به دو عید نیمه شــعبان و جشن والدت 
حضرت ولى عصر(عج)، ســال جدید را سال «تولید؛ 

پشتیبانى ها، مانع زدایى ها» نامگذارى کردند.
حضرت آیت ا... خامنه اى سال 99 را آمیخته با حوادث 
گوناگون و بى سابقه بخصوص پدیده ناآشناى کرونا 
خواندنــد و افزودنــد: کرونا زندگى مــردم از جمله 
کسب وکارها، محیط هاى درسى، اجتماعات دینى، 
ورزش و سفرها را تحت تأثیر قرار داد و ضربه سختى 

به اشتغال در کشور زد.
رهبر انقالب اســالمى، جان باختــن دهها هزار تن 
از مردم عزیــز در اثر کرونا را تلخ تــر از همه حوادث 
99 دانســتند و با طلب رحمت و مغفرت الهى براى 
جان باختــگان، با خانواده هــاى داغدار آنــان ابراز 

همدردى کردند.
ایشان سال 99 را در عین حال سال بروز توانایى هاى 
ملت ایران در مقابله با آزمون بزرگ کرونا و همچنین 
در مقابله با فشار حداکثرى دشــمن توصیف کردند 
و گفتند: ملــت عزیز ما از مجموعه هــاى درمانى و 
بهداشتى، تا محققان و دانشمندان، گروههاى جهادى 
و خدمتگزار و آحاد مردم با وجود تحریم و مسدود بودن 
راههاى استفاده از امکانات خارج از کشور، توانایى و 
تجربه بزرگى از خود بــراى مدیریت این حادثه تلخ 

نشان دادند.
حضرت آیت ا... خامنه اى به شکست کشاندن فشار 
حداکثرى دشمن را درخشش دیگرى از توانایى هاى 
ملى در سال 99 برشمردند و افزودند: دشمنان ایران 
و در رأس آنها آمریکا درصــدد به زانو درآوردن ملت 
ایران بودند. البته ما مى دانســتیم که ملت مى ایستد 
و آنها شکســت مى خوردند اما امروز به اعتراف خود 
آمریکایى ها و رفقاى اروپایى شــان، فشار حداکثرى 

شکست خورده است.
حضرت آیت ا... خامنــه اى در ادامه به ارزیابى میزان 
تحقق شعار ســال 99 یعنى جهش تولید پرداختند و 
گفتند: بر اساس گزارشهاى متعدد مردمى و دولتى، 
جهش تولید تا حّد قابل قبولى در بخش هایى از کشور 

تحقق یافت.
رهبر انقالب افزودنــد: البته این میــزان جهش در 
حّد انتظار نیســت چراکه با وجود تحقق در کارهاى 
زیربنایى و سازندگى، نتیجه آن در اقتصاد عمومى و 
معیشت مردم مشهود و محسوس نشد، در حالى که 
انتظار بــود جهش تولید گشایشــى در زندگى مردم 

به وجود آورد.
ایشان شعار جهش تولید را یک شعار کامًال انقالبى 
خواندند و خاطرنشان کردند: تحقق جهش تولید هم 
تأثیرات عمیق اقتصادى در کشور از جمله در مسئله 
ارزش پول ملى دارد و هم موجب اعتماد به نفس ملى، 
رضایتمندى عمومى و تضمین کننده امنیت ملى است.
حضرت آیت ا... خامنــه اى علت تحقق نیافتن کامل 
جهش تولید در ســال 99 را وجود موانع و همچنین 
حمایت نشدن تولید در همه بخش ها دانستند و با اشاره 
به معضل واردات و قاچاق، گفتند: ضعفهاى قانونى و 
واردات رقیب خارجِى محصولى که در داخل با همت 
جوانان در حال تولید اســت، و یا قاچاق آن از طریق 
دستهاى خیانتکار، مانع تولید است و موجب شکست 

خوردن آن مى شود.
ق هایى از جمله  رهبر انقالب اسالمى، ایجاد مشــوّ
مشــّوق هاى ســرمایه گذارى را الزمه جهش تولید 
خواندند و افزودند: اوضاع کســب وکار در کشور باید 
به گونه اى باشد که افراد به ســرمایه گذارى در تولید 
تشویق شوند و از افزایش هزینه هاى تولید جلوگیرى 

شود.

ایشان مشوق هاى اندك در بخش تولید و همچنین 
باالتر بودن شــاخص هزینه تولید کننــده از هزینه 
مصرف کننده در برخى ســالها را مانع پیشرفت تولید 
دانستند و گفتند: حرکت انقالبِى جهش تولید در سال 
99 آغاز و با استقبال مردم مواجه شد و این حرکت باید 
در سال 1400 که در واقع آغاز یک قرن جدید است، 

ادامه پیدا کند.
حضرت آیت ا... خامنه اى ســال 1400 را به علت در 
پیش بودن انتخابات و همچنین وجود زمینه مناسب 
براى شــکوفایى جهش تولید، سالى حساس و مهم 
خواندنــد و افزودند: انتخابات خــرداد 1400 و روى 
کارآمدن مدیریتهاى جدیــد و احتماًال تازه نفس و با 
انگیزه هاى قوى، امسال را سالى بسیار مهم، حساس 

و تأثیرگذار در آینده کشور کرده است.
رهبر انقالب اسالمى افزودند: عالوه بر این، در سال 
99 جهش تولید حرکتى در کشور به جود آورد که زمینه 

خوبى براى شکوفایى آن در سال جدید است.
ایشان افزودند: چه دولت کنونى و چه دولت آینده، باید 
با حمایتهاى همه جانبه ى قانونى، دولتى و حکومتى 
از تولید و رفع موانع آن، همت کنند که امسال جهش 

تولید به معنى واقعى تحقق یابد.
حضرت آیت ا... خامنــه اى خاطرنشــان کردند: بر 
این اساس شعار ســال 1400، «تولید؛ پشتیبانى ها، 
مانع زدایى ها» اســت که در خصوص آن و همچنین 
درباره انتخابات در ســخنرانى روز اول سال مطالبى 

بیان خواهد شد.

رهبر معظم انقالب سال 1400 را 
سال «تولید، پشتیبانى ها و مانع زدایى ها»  نامگذارى کردند
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در سال 1300 جمعیت کشور کمتر از 10 میلیون نفر بوده و در طول یک 
قرن تقریبًا هشت برابر شده است. براساس برآوردهاى صورت گرفته با 
پیدایش کشاورزى تخمین زده شده جمعیت دنیا 5 تا 10 میلیون نفر بود 
و پس از آن مطابق با بررســى هاى صورت گرفته در سال  صفر میالدى 

جمعیت جهان بین70 تا 330 میلیون نفر بوده است.  
درواقع پس از پیدایش کشــاورزى جمعیت جهان تا حدودى رشد داشته 
است. در سال هاى 1500 میالدى جمعیت جهان به حدود 490 میلیون نفر 
رسیده و همچنان رشد کرده و درنهایت در اواسط قرن نوزدهم جمعیت دنیا 
به یک میلیارد نفر رسید. باید توجه داشت که در طول تاریخ تا سال هاى 
1840 میالدى جمعیت جهان به یک میلیارد نفر رسید و به سرعت بر تعداد 

جمعیت میلیاردى افزوده شد. 
براساس بررسى هاى صورت گرفته از سال هاى 1963 تا 2011 میالدى 
به طور میانگین هر 12 ســال یک میلیارد نفر بــر جمعیت جهان افزوده 

شد. 
در ایران و در طول دهه 30 تا 60 شمســى جمعیت رشــد سه درصدى 

جمعیت داشته است که رشدى انفجارى محسوب مى شد. 
در ســال 1365، 46 درصد جمعیت ایران در گروه سنى زیر 15 بوده اند،  
براساس برآوردها در ســال 1430 جمعیت این گروه سنى به 20 درصد 
خواهد رسید که نشانگر ظهور جمعیتى سالخورده است و بیش از 15 درصد 
جمعیت کشور باالى 65 ســال خواهند بود. در سال 1950 میالدى هرم 

سنى جمعیت ایران کامال جوان و در حال انتقال بود. با کاهش بارورى این 
هرم سنى از جوانى به سالخوردگى خواهد رسید. درواقع در نیمه دوم قرن 

21 میالدى تمامى کشورها دچار سالخوردگى خواهند شد.
جمعیت ایران از 19 میلیون نفر در سال 1335 به 80 میلیون نفر در سال 
1380 رسید آن هم در حالى که ســال 1300 جمعیت کشور کمتر از 10 

میلیون نفر بوده و در طول یک قرن تقریباً 8 برابر شده است.
میزان بارورى در ایران 1/24 درصد براساس سرشمارى سال 1395 بوده 
که رشد جمعیت براساس این میزان تصاعدى خواهد بود. حتى اگر میزان 
بارورى رشد یک درصد باشد جمعیت کشــور در طول 100 سال دوبرابر 

خواهد شد. 

جمعیت ایران در طول یک قرن 8 برابر شده است 

ساعت رسمى کشور از ســاعت 24 امشب اول فروردین 
سال 1400یک ساعت به جلو کشیده مى شود. این اقدام 
بر اساس قانون تغییر ساعت رسمى کشور، مصوب 1386 

مجلس شوراى اسالمى صورت گرفته است.
بر اساس قانون تغییر ساعت رسمى کشور مصوب سال 
1386 ساعت رسمى کشور هر سال در ساعت 24 روز اول 
فروردین یک ساعت به جلو کشیده مى شود و در ساعت 

24 روز 30  شهریور به حالت سابق برگردانده مى شود.

تغییر ساعت رسمى منسوخ مى شود؟
اما آیا این آخرین ســالى خواهد بود که ساعت ها با تغییر 
فصل جلو و عقب مى شود؟ اواخر سال گذشته 29 نماینده 
مجلس طرحى را تدوین کردند که در صورت تصویب آن 
قانون تغییر ساعت رسمى کشــور مصوب 31 مرداد ماه 
1386 مجلس شوراى اسالمى منسوخ مى شود و ساعت 
به قبل از این قانون برمى گــردد. متن کامل طرح  تغییر 

ساعات رسمى کشور به شرح زیر است:
بیش از یکصد سال از آغاز تغییر ســاعات در دنیا سپرى 
شده است و با مطالعه این طرح کشورها در تداوم اجراى 
این طرح بازاندیشى کرده اند که در این میان مى توان به 
کشورهاى آلمان، انگلستان، فنالند، سوئد و برخى دیگر 
از کشــورهاى عضو اتحادیه اروپا اشاره کرد و مهمترین 
دلیل آنها آثار سوء تغییر ساعات بر سالمتى مردم است که 
ناشى از تغییر زمان خواب شهروندان و لزوم تطابق آن با 
زمان خورشید است در کشور ما عالوه بر این دالیل تفاوت 
اوقات شرعى و ساعت رسمى نیز مشکالتى ایجاد کرده 
است بنابر این این طرح با هدف بازگشت ساعات رسمى 

به حالت قبل از تغییر آن تقدیم مجلس مى گردد.

ماجراى تغییر ساعت در ایران
در ایران نیز، براى نخســتین بار در ســال 1357ساعت 
رسمى کشــور به ساعات تابســتانى و زمستانى تقسیم 
شــد. اما مدتى بعد این روند به حالت تعلیــق در آمد. در 
سال 1370 و در دوران دولت ســازندگى هیأت وزیران 
ایران مصوبه اى را به تصویب رســاند که طى آن ساعت 
رسمى کشور همه ساله در اول فروردین ماه یک ساعت 
جلو کشیده شود و در سى و یکم شهریورماه به حالت اول 
بازگردد. اما دولت احمدى نژاد در اسفند ماه سال 1384 
این مصوبه را ابطال نمود. غالمحسین الهام سخنگوى 
وقت دولت، در زمان اعالم این تصمیم دولت اعالم نمود 
که بررسى کارشناسانه اى مبنى بر این که تغییر ساعت در 
کشــور منجر به صرفه جویى در مصرف انرژى در کشور 
شده باشد، وجود ندارد. وى دلیل لغو مصوبه قبلى هیئت 

دولت را «ســردرگمى بخش هاى زیادى از جامعه در اثر 
تغییر ساعت رسمى کشــور» و «عدم وجود بررسى هاى 
دقیق و کارشناســانه براى تأیید صرفه جویى در مصرف 

برق با روش تغییر ساعت» اعالم نمود.
پس از آن در سال هاى 1385 و 1386 نمایندگان مجلس 
شوراى اسالمى، طرح هایى را در دســتور کار خود قرار 
دادند تا دولت را مکلف به تغییر ســاعت رسمى کشور در 
شش ماهه نخست سال نمایند. اما در نهایت این طرح ها 
به صورت قانون در نیامدند. ایــن در حالى بود که منابع 
مختلف پیشنهادهاى مختلفى، هم چون تاریخ هایى جدید 
براى آغاز و پایان تغییر ساعت در سال را مطرح مى کردند.
در نهایت در روز 31 مرداد 1386 قانونى مشتمل بر یک 
ماده واحده مبنى بر تغییر ساعت رسمى کشور به تصویب 
مجلس شوراى اسالمى رســید. بنابر این قانون ساعت 
رسمى کشور هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین یک 
ساعت به جلو کشیده مى شود و در ساعت 24 روز سى ام 

شهریور ماه به حالت قبلى برگردانده مى شود.
دولت محمود احمدى نژاد، این قانون را در ســال 1387 
اجرا نکرد و علت این امر را ابهام قانونى در مصوبه مجلس 

دانست.

تاریخچه تغییر ساعت در جهان 
استفاده بیشتر از نور خورشید در طول روز، براى نخستین 
بار در ســال 1784 در فرانسه مطرح شــد. در این سال، 
بنیامیــن فرانکلین، وزیر مختار آمریکا در فرانســه طى 
مقاله اى که در یکى از مجالت فرانسه چاپ شد، از مردم 
خواست که صبح ها یک ساعت زودتر از خواب بیدار شوند. 
فرانکلین معتقد بود به این ترتیب، مردم مى توانند روزها 
از روشنایى خورشید استفاده بیشترى کنند و شب ها شمع 
کمترى مصرف نمایند. البته فرانکلین پیشنهادى مبنى بر 
تغییر ساعت رسمى کشور ارایه نکرد. این پیشنهاد، براى 
اولین بار در سال 1907 در انگلستان توسط فردى به نام 
ویلیام ولت پیشنهاد شــد؛ هرچند که در آن مقطع زمانى 

عملى نشد.
اما تغییر ســاعت رســمى براى صرفه جویى در مصرف 
انرژى براى اولین بار در ســال 1916 در کشــور آلمان 
عملى شد. بعداً برخى دیگر از کشــورها از جمله آمریکا، 
انگلستان، و برخى از کشورهاى اروپایى نیز دست به اقدام 

مشابهى زدند. عاملى که این دولت ها را براى استفاده از 
این تکنیک متقاعد نمود، کمبود شدید انرژى در اثر جنگ 

جهانى اول بود.
اکنون ده هاکشور جهان با استفاده از این تکنیک، ساعات 
رسمى خود را تنظیم مى کنند. اما زمان جلو و عقب کشیدن 
ساعت در این کشــورها یکسان نیســت؛ به طور مثال 
کشورهاى اروپایى از آخرین یکشنبه ماه مارس تا آخرین 
یکشنبه ماه اکتبر و آمریکا و کانادا از دومین یکشنبه ماه 
مارس تا اولین یکشــنبه ماه نوامبر (به مدت هفت ماه) 

ساعت رسمى خود را جلو مى کشند.
در برخى از مقاطع زمانى، برخى از کشورها تغییر ساعت 
رســمى خود را در بازه زمانى بیشــترى انجام داده اند؛ 
به طور مثال کشــور آمریکا در سال هاى 1975 و 1976، 
زمان تغییر ساعت رســمى را دو ماه جلو انداخت و دولت 
انگلستان نیز در خالل جنگ جهانى دوم، ساعت ها را دو 

ساعت جلو مى کشید.
غالب کشــورها همچنان بــر این امر اصــرار دارند، اما 
کشورهاى پیشرفته و پر جمعیتى مثل ژاپن، چین و هند 

این تغییرات را اعمال نمى کنند.

امشب ساعت ها براى آخرین بار جلو کشیده مى شود؟

عقربه ها روى ساعت 24 سال 1400

حاال که قرن چهاردهم به خط پایان رسیده، 
شاید جالب باشد بدانید دقیقًا 100 سال پیش 
چه شــخصیت هاى مهمى ایــران به دنیا

 آمده اند. این لیستى از نام و عنوان بعضى از 
همین شخصیت هاى برجسته ایران ماست:

■فضــل ا... اکبرى، پدر حســابدارى ایران 
(درگذشت 1384)

■سیمین دانشور، نویســنده، شاعر، مترجم 
ایرانى و همســر جالل آل احمد (درگذشت 

(1390
■محمد اسماعیل رضوانى، پژوهشگر تاریخ 
مطبوعات و تاریخ معاصر ایران (درگذشــت 

(1375
■جلیل شــهناز، نوازنده ایرانى (درگذشت 

(1392
■محمدجواد بهروزى، نویســنده، شاعر و 

نوازنده ایرانى (درگذشت 1382)
■عباس ســحاب جغرافى دان و نقشه نگار 

ایرانى (درگذشت 1379)
■فرخ غفارى، مورخ، سینماگر و منتقد سینما 

(درگذشت 1385)
■مهدى آذر یــزدى، نویســنده کودك و 

نوجوان ایرانى (درگذشت 1390)
■سعید نیوندى، سینماگر ایرانى (درگذشت 

(1365
■ابوالقاسم انجوى شیرازى، پژوهشگر ادبى 

(درگذشت 1372)
■حسن گل نراقى، خواننده ایرانى (درگذشت 

(1372
■اکبر جنتى شــیرازى، ســینماگر ایرانى 

(درگذشت 1375)
■محمود انصــارى قمى، دانشــمند دینى 

(درگذشت 1377)
■جــواد شیخ االســالمى، مــورخ ایرانى 

(درگذشت 1379)
■عماد خراسانى، شــاعر ایرانى (درگذشت 

(1382
■شعبان جعفرى، مشهور به شعبون بى مخ، 
از اوبــاش تأثیرگذار در کودتــاى 28 مرداد 

(درگذشت 1385)
■آیــت ا... على مشــکینى، رئیس مجلس 

خبرگان رهبرى (درگذشت 1386)
■عزت ا... نگهبان، پدر باستان شناس ایرانى 

(درگذشت 1387)
■محمد خوانســارى، منطقدان و فیلسوف 

ایرانى (درگذشت 1388)
■داوود نصیــرى، ورزشــکار و اولین داور 
ورزشــى ایرانى ملقب به پدر ورزش ایران 

(درگذشت 1392)
■اسماعیل چشم آذر، موسیقى دان و نوازنده 

ایرانى
■حســن ارژنگ نژاد، نقاش و مجسمه ساز 

ایرانى
■بدرى وزیرى، موسیقى دان و مترجم ایرانى 

(فرزند کلنل وزیرى)

نام آوران متولد 
سال 1300

انتشار اولین 
شماره مطبوعات 
در قرن پانزدهم

ســال 1400 را در حالى آغاز کرده ایم که اسفند 
سال 1399 به عنوان آخرین سال قرن چهاردهم 
هجرى شمسى 30 روزه بود. به ماه هاى 30 روزه 
اصطالحاً کبیسه گفته مى شود و این در حالى است 
که سال 1300 یعنى اولین سال این قرن هم سالى 
کبیسه بوده که روز دوشــنبه آغاز شده است. این 
سال مطلع چهاردهمین سده، سیصد و یکمین سال 
هزاره دوم، و ابتــداى ورود به دهه 1300 هجرى 

شمسى به شمار مى رود.
 سال کبیسه است یعنى چه؟

ســال هایى که اسفند 30 روز اســت یعنى تعداد 
روزهاى سال بجاى 365 روز ، 366 روز مى شود 

این سال را سال کبیسه مى گویند.
هر یک سال 365 روز و 6 ساعت است. یعنى این 
مدت طول مى کشد تا زمین یک دور کامل به دور 
خورشید بچرخد. در روزهاى قدیم تر مردم به این 
6 ساعت اهمیتى نمى دادند و یک سال را همان 
365 روز محاسبه مى کردند این کار سبب شد که 

کم کم زمان سال تحویل تغییر کند.
یعنى اگر براى ما ایرانیان اول فروردین که اولین 
روز فصل بهار است آغاز ســال نو بود کم کم در 
طى صدها سال،  شروع ســال جدید جلو افتاد و 
به زمســتان و بعد هم به تابســتان رسید و مردم 
یادگرفتند که باید این 6 ســاعت را در تقویم خود 

محاسبه کنند.
براى همین هر 4 ســال کــه مى گــذرد این 6 
ساعت ها را باهم جمع مى کنند که یک شبانه روز 
کامل یعنى 24 ســاعت مى شود. براى همین ماه 
اسفند که در تقویم شمسى 29 روز است هر 4 سال 
یکبار، یک روز به آن افزوده مى شــود و 30 روز 
مى گردد. ســالهایى که اسفند 30 روز است یعنى 
تعداد روزهاى ســال بجــاى 365 روز، 366 روز 

مى شود . این سال را، سال کبیسه مى گویند.

قرنى که با کبیسه 
آغاز شد و با کبیسه 

خاتمه یافت

در کابینه ســید ضیــا الدین طباطبائى، نخســت 
وزیر حکومــت کودتایى رضاخــان، طرح مربوط 
به تجدید نظر در تشــکیالت دیویزیــون قزاق و 
بریگارد مرکزى به منظور ایجاد ارتش ملى  به شیوه 
اروپایى به بحث و مذاکره گذاشته شد. در این طرح 
تغییر نام  دیویزیون قــزاق و ژاندارمرى پیش بینى 
شــده بود. ســازمان ژاندامرى که  پیــش از این 
وزارت داخله جــدا شــده و در وزارت جنگ ادغام 
گردیده  بود،نسبت به این تصمیم ناخرسندى نشان 
مى داد.در این طرح مدرســه دیویزیــون قزاق به 
نام کادت(Cadet) و مدرســه افسران ژاندارمرى 
و مدرســه نظام همه در یک کالــج نظامى ادغام 
مى شدند.طرح نوســازى  ارتش به دلیل اختالفات 
رضا خان و نخســت وزیر مدتى مسکوت ماند زیرا 
رضا خان با دادن اختیارات ارتش به انگلیســى ها 

مخالف بود.
رضا خان بــراى مخلوط کردن پلیــس جنوب در 
ارتش شــش ماه به آنان  فرصت داد تــا به ارتش 
ایران بپیوندند. او از افسران ســوئدى ژاندارمرى  
بــراى آمــوزش و از روس ها بــراى خدمات فنى 
ارتش استفاده مى کرد. رضا خان همچنین تصمیم 
به خرید تسلیحات و خدمات فنى از سوئد و آلمان 

گرفت.
تا پایان ســپتامبر 1921/اویل دى ماه 1300، دو 
سوم پلیس جنوب  در ارتش ادغام شد و در دوازدهم 
دســامبر ســر فرماندهى پلیس جنــوب  منحل و 

نیروهاى باقى مانده به هند رفتند. 
به دســتور رضا خان کلیه افســران ســوئدى از 
پســت هاى ژاندارمرى  بر کنار شدند.کمیسیونى 
بــراى تهیه اساســنامه تشــکیالت جدید ارتش 
مأمــور شــد و مبلــغ دوازده میلیــون تومــان 
بودجه ســاالنه بــراى آن تعییــن کرد. بــا این 
حال میان دولت و رضا خان بر ســر بودجه  ارتش 
اختالف وجود داشت  و رضا خان با اختصاص دادن 
مالیات هاى غیرمستقیم و سایر درآمدها به ارتش این 

اختالف را دامن مى زد.
در پنجم ژانویه 1922/پانزدهم دى ماه 1300-ش 
تقسیمات جدید قشون توسط رضا خان اعالم شد. 
براساس سازمان جدید سراسر ایران به  پنج منطقه 

نظامى تقسیم شده بود:
تهران با 14 هزار نیرو، اصفهان  6000 نیرو، مشهد 
16 هزارنیرو، همدان 6000 نیرو و تبریز 6000 نیرو. 
همچنین سازمان شیر و خورشــید براى کمک به 

مجروحین جنگ  تأسیس شد.

چگونه دیویزیون قزاق 
یک قرن پیش تغییر ماهیت داد

تشکیل منطقه نظامى 
اصفهان 

با 6000 نیرو

هرج و مرج داخلى،آشــفتگى اوضاع اجتماعى و سیاســى و عدم امنیت،فقر و 
قحطى،پراکندگى نیروهاى اجتماعى،سیاســى و... از جمله مســائلى است که 
پس از جنگ جهانى اول گریبانگیر جامعه  و مردم ایران شــده بــود. بروز این 

مســائل در جامعه اى که به دنبال  برپایى انقالب مشروطه آرمان هاى بلندى در 
سر مى پروراند، واکنش هاى  عدیده اى برانگیخت که از آن جمله مى توان وقوع 
جنبش هاى انقالبى  در مناطقى نظیــر گیالن،آذربایجان و اعتراض و نافرمانى 

نسبت به  حکومت مرکزى را در نقاط دیگر نام برد. 
پیدایش نهضت جنگل در چنین شــرایطى بود. نهضت جنگل  از شوال 1333 

ق.آغاز و تا ربیع الثانى 1340/آذر 1300 زمان وفات  میرزا ادامه مى یابد.
 نهضت  جنگل پس از خیانت آشکار متحدان و مهمانان ناخواندهء میرزا به روزهاى  
پایانى خود نزدیک مى شــد.آن گاه که خالو قربان از سوى رضا خان به  حکومت 
انزلى منصوب شد،دولت مرکزى براى زنده میرزا ده هزار تومان  و براى مرده او 
پنج هزار تومان جایزه تعیین کرد.نیروهاى دولتى در پى  میرزا جنگل را جاروب 
کردند و سرانجام میرزا در میان برف و کوالك در ششم دسامبر 1921/پنجم آذر 

1300 به علت سرمازدگى جان خود را از دست داد.
جنبش کلنل محمد تقى خان پسیان

گزارش هاى مربوط به قیام کلنل مختصر و مربوط به اواخر کار اوست. رضا خان 
نه تنها به کلنل به شکل یک رقیب مى نگریست بلکه حاضر به دخالت مستقیم در 
مسئله خراسان نیز نبود زیرا وى از تبانى پلیس  جنوب با کلنل هراس داشت. در 
نهایت در اکتبر 1921/مرداد 1300 با تصرف قوچان توسط سردار معزز بجنوردى 
و فرج ا... خان و برترى  تجهیزات و حیله و نیرنگ دولت مرکزى،خبر کشته شدن 

کلنل به تهران  رسید.
در وصف روز تشییع پیکر کلنل آمده است:

روز 12 میزان 1300 خبر شهید شدن کلنل به طور علنى در مشهد منتشر شد. اکثر 
مردم برآشفته بودند. روز 15 میزان در ارك مشهد غوغاى عجیبى برپا شده بود. 
مدارس عمومًا تعطیل گردید. تجار و کسبه نیز بازار را عمومًا بسته بودند. عده اى 
از صاحب  منصبان و افراد ژاندارم نیز با تجلیل و احترام شایان توجه براى تشییع 
جنازه حاضر شده بودند. در مغازه   آرسن، هرچه عطر بود خریدارى کردند و بر روى 

جنازه پاشیدند. عارف، شــاعر ملى، از کثرت گریه چشمانش خون آلود و به سر و 
صورت خود مشت مى زد. سر و جسد را با آب سن آباد شست وشو دادند. موهاى سر 

را شانه زدند و معطر ساختند و عکس برداشتند.

2 نهضت مهم در ابتداى قرن

در اغلــب اوقــات، اولین بودن احســاس 
خوشــایندى به همراه دارد. بخصوص اگر 
این اولین بــودن در تقارن با بعــد زمانى و 
تاریخى هم باشد که دیگر نور على نور است. 
مثل حاال که نخســتین شــماره از روزنامه 
نصف جهان در سال و قرن جدید منتشر شده 
است. در دقیقه یک بامداد روز یکم فروردین 
ماه سال 1400 و در نخســتین روز از قرن 

پانزدهم هجرى خورشیدى.
اخیرا مناقشه خاصى هم در محافل مختلف 
باال گرفته است مبنى بر اینکه امسال شروع 
قرن پانزدهم نیست و ســال 1401 را باید 
شروع قرن جدید دانست که البته با بررسى 
نظرات مختلف، استدالل افرادى که معتقد 
به پایان قرن چهاردهم هســتند را قوى تر 

مى دانیم.
بر همین اســاس بود که تصمیــم گرفتیم 
نخستین شــماره از نصف جهان را در اولین 
روز و در نخســتین دقیقه شروع سال جدید 
منتشر کنیم تا اولین روزنامه در بین مطبوعات 
کشور باشــیم که در قرن جدید منتشر شده

 است.



اصفهان اصفهان 
دیروزدیروز 03034001 سال  هجدهمیک شنبه  1 فروردین  ماه   1400

هیچ جذابیتى بیشتر از این نیست که ساکنان یک شهر و استان از روزگارى خبر بگیرند که اجدادشان اصفهان در آغاز قرن 1300
در آن ایام مى زیسته اند. اینکه شهر محل سکونتشان دهه ها قبل چه حال و هوایى داشته و ساکنانش 
اعم از مردم معمولى یا مسئوالن اداره کننده اوضاع چگونه عمل مى کرده اند. در این صفحه قرار 
است شما با حال و هواى اصفهان در ابتداى قرن گذشته آشنا شوید. راوى این وقایع هم مطبوعات 

آن دوره هستند.  

گنجینه هاى تاالر اشرف از زیر گچ درآمد
یکى از کارهاى مهمى که آقاى دانشور دســت به کار شده اند بنایى و اهتمام 
در تعمیر تاالر اشرف اســت که قریب یک ماه و نیم است که در آنجا مشغول 
بنایى هستند تا محل آبرومندى براى اداره معارف تهیه نمایند، زیرا محل فعلى 
اداره معارف عالوه بر این که محل ســکناى یک مؤسسه مهم دولتى نیست، 

عن قریب خراب و جزء خیابان خواهد شد...
بیچاره مرحوم ظل الســلطان که به عقیده ما با تمام قدرتى که داشته یکى از 
بدبخت ترین شاهزادگان قاجار بوده است، با عقیده و نظر خاصى که به تخریب 

ابنیه صفوى داشت، چنانچه قسمت مهم آثار صفویه را از قبیل عمارت هفت دست و نمکدان و قسمتى از ابنیه اطراف 
تاالر اشرف و غیره را از بیخ و بن برانداخت.

خوشبختانه و برحسب اتفاق تاالر اشرف و اتاق شرقى جنب آن را دستور داده بود تا از کاهگل و گچ، اندود کرده و از 
خرابى آنها صرف نظر کرده بود به طورى که اخیراً ممکن شد که گچ هاى مزبور را به وسیله گچ برهاى ماهر از روى 
گچ برى هاى سابق برداشته و وضعیت قدیمى آنها را دوباره برقرار دارند و حالیه هم مشغول اصالح و مرمت آن دو 
اتاق هستند ولى اتاق سمت غربى تاالر که تمام آن کاهگل شده و روى آن را گچ مالیده بودند، اخیراً جلب توجه و دقت 
آقاى دانشور را نموده و از قرار مذکور یک ماه قبل به معمارها اظهار کرده اند که «خوب است زیر گچ هاى این اتاق را 
هم امتحانى بکنیم» معمارها در جواب گفته بودند که «از زمانى که ما به خاطر داریم این اتاق به همین صورت سفید 

بوده است و بهتر این است که شما هم گل سفید زده و بیهوده خودتان را آلوده نکنید».
این قضیه مى گذرد تا این که در تاریخ پنج شنبه 21 شهریور آقاى رئیس معارف خیال مى کند چون اتاق قرینه این 
اتاق که جنب شرقى تاالر واقع شده نقاشى به آن زیبایى و عظمت را دارد بنابراین این اتاق هم نباید ساده باشد و لذا به 
یکى از گچ برها تأکید مى کند که در بعضى از قسمت هاى آن امتحاناتى به عمل آورده و همین که گچ بر مزبور قدرى 
کنجکاوى مى کند از زیر گچ و کاهگل، آثار گچ برى و نقاشى هاى برجسته ملون و طالکارى ظاهر مى شود و از آن 

روز تاکنون دسته دسته اشخاص بصیر براى تماشاى محل مذکور مى روند. 
روزنامه اخگر، 24 شهریور 1308

هیچکس جلوى چوبدارها نرود
شرح زیر از طرف شهردارى آگهى شده است:

به قرار خبر واصله، عده اى از گوشت فروشان و دست فروش ها، جلوى چوبدارها رفته، قبل از ورود به شهر گوسفندهاى 
کشتارى را خریدارى و سپس در پرداخت قیمت هم آنان را معطل و موجبات شکایت آنها را فراهم مى سازند و روى 

این دو اصل کامًال به نرخ ثابت اداره شهردارى لطمه وارد مى شود.
این است که به موجب این آگهى به عموم اشخاصى که داراى این رویه هستند اخطار مى شود که از این تاریخ به بعد 
هیچ کس حق ندارد جلوى چوبدارهایى که گوسفند براى کشتار به شهر مى آورند، بروند یا با آنها وارد در مذاکره خرید 
شوند و کلیه گوسفند کشتارى این شهر باید در میدان جنب کشتارگاه، تحت نظر نماینده اداره شهردارى، مطابق نرخ 
ثابت و قیمت، از چوبدارها خریدارى شده، بین تمام گوشت فروشان تقسیم و تسهیم شود و در صورت تخلف عالوه بر 
این که قیمت مقدار گوسفندهایى را که متخلف خریدارى کرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد، به کلى از کسب 

گوشت فروشى هم ممنوع و تحت تعقیب قانونى نیز قرار خواهد گرفت.
 روزنامه اخگر، 14مرداد 1318

هشت بهشت به سردار اعظم برگشت
به قرار حکمى که از مقام وزارت جلیله جنگ صادر شده، مقرر است که هشت بهشت را به کسان سردار اعظم مسترد 
نمایند. در اثر این حکم ریاست محترم ژاندارمرى قسمت خود را تخلیه نموده، و بیرق را از سردرب عمارت پایین آوردند، 

ولى اداره مالیه به وزارت مالیه مراجعه و کسب تکلیف نموده اند.
آیا در این قضیه احساسات عمومى از چه قرار است؟ قاعدتًا بایستى در این موقع ملت اظهار نگرانى نماید، ولى چون 
اولیاى دولت در حفظ و نگاهدارى آن طریق امانت را ملحوظ نداشته و از طرفى ملت را نگذاردند از این باغ ملى استفاده 
نمایند، لذا مردم از برگشت آن مسرورند و دانسته اند که اگر به دست ادارات باشد چندى نخواهد گذشت که از قابلیت 

استفاده ساقط مى شود. 
روزنامه صبح امید، 12 آذر 1300

اخطار بلدیه به یخچال ها
نظر به این که در زمستان، موقع یخ بندى در یخچال هاى اصفهان، یخ را بدون رعایت صحى تهیه مى نمایند، لذا از 
طرف اداره بلدیه از کلیه یخچال ها التزام گرفته شده است که در موقع یخ بندى یا از آب چاه تهیه یخ نمایند، یا کلیه 
یخچال ها از مادى قمش آن بگیرند که از طرف بلدیه در آن موقع با مراقبت هاى الزمه جلوگیرى از آلوده کردن و 
کثافت آب مادى مزبور به عمل آید، تا یخ شهر خوب تهیه گردد و نیز به مالکین یخچال ها هم اخطار شده است که 

وسایل به موقع اجرا گذاردن دستور فوق را براى مستأجرین خود فراهم نمایند.
 روزنامه اخگر، 8 تیر 1312

درختان هشت بهشت را قطع نکنید
مدتى است که از طرف ریاست شعبه خالصجات، درخت هاى هشت بهشت 
را بریده و به قیمت خیلى ارزان به اعضاى مالیه مى فروشند. اگر ترتیب بدین 
منوال بگذرد، در این زمستان کلیه باغ هشت بهشت ساده خواهد شد. گویا این 
اقدام از این نظر اســت که وجود درخت ها مانع از گلکارى است. بدین جهت 
مى خواهند آنجا را ساده کنند، با کلیه خالصجات دولت همین معامله بى رویه 

را کرده اند. 
روزنامه صبح امید، 18 آبان 1300

غسال ها اموات را به خانه هاى خود نبرند
چون بر طبق راپورت هایى که به صحیه بلدیه رسیده، غسال ها، در اثر رقابت 
شخصى، اموات را به منازل خود برده و غسل مى داده اند و بدین جهت ممکن 
بوده است که میتى تا یک شبانه روز دفن نشــود و این عمل موجب سرایت 
امراض مسریه اى که میت داشته است به دیگران بشود، لذا از عموم غسال ها 
از طرف صحیه بلدى التزام گرفته شده است که اموات را مستقیمًا به قبرستان 

برده، در غسال خانه غسل داده، دفن نمایند. 
روزنامه اخگر، 26 تیر 1312.

تعطیل حمام هایى که دوش ندارند
چون برحسب پیشنهاد و امر جناب آقاى فرماندار اصفهان مقرر گردیده بود که اوًال حمام هاى شهر عموماً مبدل به دوش 
گردیده و ثانیاً تا وقتى که این عمل انجام نگردیده، هر 15 روز یک بار آب آنها عوض بشود، و این موضوع از طرف انجمن 
شهردارى نیز تصویب شده و حمام ها براى اجراى این امر طبق دستور شهردارى حاضر نگردیده بودند و تصور مى کردند 
که صدور این دستور به مانند گذشته جز اجراى فرمالیته اى بیش نیست، لذا از طرف آقاى قیامى، شهردار جدى اصفهان، 
مقرر گردید که درب تمامى آنها را ببندند. و به همین جهت روز گذشته عده زیادى از حمام هاى شهر تعطیل گردیده 

و عجالتاً شهردارى با حمامى ها مشغول مذاکره و اخذ تعهدنامه است که دستور مزبور را کامًال به موقع اجرا بگذارند.
روزنامه  اخگر، سال دهم، ش 1339، 5 اردیبهشت 1317

در اندیشه ساخت پل فلزى
چون نقشه ساختمان پل جدیدى که خیابان شــاهپور را به خیابان نظر جلفا متصل خواهد کرد از طرف مسیو نیمکر 
مهندس تکمیل گردیده، لذا از طرف بلدیه در قســمت جلفا از اول رودخانه تا خیابان نظر شروع به خرابى و احداث 

خیابانى که پل جدید به آن متصل خواهد شد، گردیده است و قسمت هایى از آن خیابان خراب شده است. 
روزنامه اخگر، 29 آبان 1312

سى و سه پل مخصوص پیاده ها مى شود
نظر به اینکه برحسب تشــخیص مســیو نیمکر مهندس، طاق دو چشمه از 
چشمه هاى پل چهارباغ (سى و سه پل) شکست یافته و عبور و مرور وسایل 
نقلیه از روى پل مذکور خطرناك گردیده، در معبرهاى طرفین پل از طرف اداره 
بلدیه تیر انداخته شده و در نظر اســت که قریبًا  شبکه آهنى به جاى تیرهاى 
مزبور نصب نمایند و عبور و مرور از روى پل هاى چهارباغ را فقط اختصاص به 

اشخاص پیاده دهند.
به عقیده ما عبور و مرور کامیون ها و اتومبیل هاى سنگین و اگر خیلى احتیاط 
کار باشــیم به طور کلى اتومبیل، از روى پل هاى چهارباغ اگر قدغن شود با 
سرعت سیرى که دارند مانعى نخواهد داشــت، ولى براى اشخاص سواره و 

درشکه ها مخصوصاً درشکه هاى کرایه، بستن راه پل مزبور بسى شاق و سخت خوهد بود. ما معتقدیم که بلدیه باید 
هرچه زودتر دو چشمه شکست یافته را مرمت و در اوقات روز رفت و آمد اشخاص «مال سوار» و درشکه را آزاد بگذارد 
و شب ها درهاى طارمى هاى طرفین پل را ببندند. به این طریق قطعًا صدمه اى به پل وارد نمى آید و در عین حال 

موجبات آسایش جمعى از عابرین هم فراهم خواهد شد.
 روزنامه اخگر، 2 آذر 1312

اول اطالع دهید بعد درخت بکارید
از طرف انجمن بلدیه برحســب پیشنهاد ریاست محترم بلدیه مقرر و تصویب گردیده اســت که از این تاریخ به بعد 
اشخاصى که بخواهند در خیابان ها و حرایم خانه ها، که تاکنون درخت کارى نشده است، غرس اشجار نمایند، باید 
قبًال از اداره بلدیه تحصیل اجازه نمایند و بعد غرس اشجار کنند و اشجارى که به طریق فوق غرس شود، متعلق به 

صاحبان آن خواهد بود.
 روزنامه اخگر، 1 خرداد 1312

مساکین به مدرسه صدر خواجو منتقل مى شوند
سابقًا اطالع داده بودیم که اداره بلدیه در نظر گرفته شبستان مسجد لنبان را 
در این زمستان براى دارالمساکین تخصیص دهند و چون مسجد لنبان یکى از 
بناهاى تاریخى و زیباى اصفهان است، اهالى محل به این اقدام بلدیه اعتراض 
نموده و در نتیجه شکایت آنها و اقدام ریاست محترم معارف، اداره بلدیه از مسجد 
لنبان صرف نظر و مدرسه خواجو را که محل سابق دارالمساکین بود، اختصاص 

داده و مساکین را به آنجا انتقال داده اند. 
روزنامه اخگر، 12 دى 1311

مشارکت کارخانه وطن در مرمت پل چوبى
پل چوبى، یکى از پل هاى زیباى مورد احتیاج شهر اصفهان است و بى جاست 
که مورد عدم توجه و عالقه مصادر امــور قرار گرفته و براى مرمت آن فکرى 
نمى شد. خوشــبختانه اخیراً این موضوع مورد توجه ریاســت محترم بلدیه 
واقع، و در نتیجه مذاکراتى که با آقاى میــرزا محمدجعفر کازرونى نموده اند، 
از لحاظ احتیاجى که کارخانه وطن نیز به پل مذکور دارد، قرار شده است که از 
طرف بلدیه و کارخانه به ساختمان آن شروع و مخارج تعمیرات را بالمناصفه 
بپردازند. اقدام به تعمیر و ســاختمان پل چوبى یکى از بهترین کارهاى خوب 
بلدیه اصفهان است و ما انتظار داریم که هرچه زودتر این کار خیر شروع بشود. 
روزنامه اخگر، 2 آذر 1312

نان ارزان شد
به طورى که اداره بلدیه اطالع مى دهند، در اثر اقداماتى که به عمل آمده و بارندگى زیادى که شده، قیمت نان شهر 
از یک من شاه سه قران و سه عباسى به سه قران و یک عباسى تنزل داده شده و فعًال از قرار سه قران و یک عباسى 

به فروش مى رسد. 
روزنامه اخگر، سال پنجم، ش 810، 12 دى 1311

آغاز ساخت خیابان چهارباغ پایین
از طرف اداره بلدیه براى امتداد قسمت شمالى خیابان چهارباغ مسیو «فریش» 
مهندس، چندى است مشغول نقشه بردارى خیابان معروف به خیابان «سردار 
اشجع» مى باشد که پس از تکمیل نقشه بردارى از اول سال شروع به خرابى 
آن نمایند. عرض این خیابان که خراب خواهد شد، به عرض خیابان چهارباغ و 

قریب به 60 ذرع خواهد شد.
 روزنامه اخگر، سال پنجم، ش 811، 15 دى 1311

خیابان آتشگاه ساخته خواهد شد
چون یکى از موادى که در این سال از پروگرام 6 ساله بلدیه به موقع عمل گذارده 
مى شود، امتداد خیابان پهلوى تا آتشگاه اســت، که باید با کمک اداره طرف 
ساخته شود، لذا روز جمعه آقاى وفا، ریاســت محترم بلدیه، به اتفاق مهندس 
اداره طرق براى معاینه راه تا آتشگاه رفته و خیابان فعلى و وضعیت اطراف آن 
را معاینه، مراجعه نموده اند و قرار است که به زودى مهندس اداره طرق شروع 

به نقشه بردارى خیابان مزبور نماید. 
روزنامه اخگر، 1 خرداد 1312

کمبود آب، بلدیه را با مشکالتى مواجه کرد
بدبختانه آب زاینده رود روز به روز کمتر مى شود و مالک و رعیت را بیش از پیش در فشار بى آبى مى گذارد و آنها را 

خسارت زده مى نماید.
کار قلت آب به جایى رسیده که براى آب پاشى شهر اداره بلدیه هم در زحمت افتاده است. شورابه اى بیش از مادى هاى 
جوى شاه و فدن و فرشادى جارى نیست و این شــورابه هم روز به روز رو به تقلیل مى رود. به طورى که روز گذشته 
آقاى وفا، رئیس محترم بلدیه، مجبور شدند شخصاً به اتفاق سى نفر سپور تا آتشگاه رفته و براى آوردن آب اقدام کنند.
جدیت اداره بلدیه در آب پاشى شهر حقًا قابل تقدیس است و با این که در هذه السنه معلوم نیست از روى چه نظر 40 
نفر از عده سپورهاى بلدى کسر شده است و با این که آب پاشى خیابان هاى طوالنى هاتف و دنبال نیاصرم هم اضافه 
شده، باز دیده مى شود که همین عده حاضر تمامى نقاط شهر را آب پاشى کرده و موجبات آسایش عمومى را با زحمات 

طاقت فرساى خود فراهم مى کنند.
اگر وسایل نقلیه هر شعبه اضافه مى شد که شعب بتوانند در تمام خیابان هاى اصلى و کوچه هاى فرعى صندوق هاى 
بلدى را نصب کنند و مردم کثافات خانه هاى خود را من بعد در گوشه و کنار کوچه ها نریزند، تصور مى کنیم با این آب 

پاشى خوبى که مى شد، امر تنظیم شهر به مراتب بهتر مى شد. 
روزنامه اخگر، 26 تیر 1312

زباله ها را در صندوق شهردارى بریزید!
از طرف شهردارى به وسیله انتظار آگهى به اهالى اخطار شده است که براى 
حفظ سالمت عموم و نظافت شهر و جلوگیرى از کثافات معابر، صاحبان خانه ها 
و دکاکین و مستأجرین، زباله و کثافات را در معابر و مادى هاى آب و پیاده روها 
نریزند و زباله ها را در صندوق هاى زباله که از طرف شهردارى گذاشته شده و 
نقاطى که معین گردیده بریزند و متخلف در حدود مقررات تعقیب خواهد شد. 
روزنامه اخگر، 5 اردیبهشت 1317

عالى قاپو انبار گندم مى شود!
چون بر طبق قانون مصوبه و اجازه وزارت داخله، بلدیه شهر مأمور تمرکز دادن 
جنس احتیاجى یک ساله شهر مى باشــد و براى این کار محل مناسبى الزم 
بود، لذا از طرف بلدیه قســمتى از عمارت عالى قاپو براى محل تمرکز جنس 
اختصاص داده شده و چند روز است که مشغول تعمیرات آنجا مى باشند و نیز 
اقدام به خریدن جنس هم نموده و تاکنون مقدارى گندم خریدارى شده است.
 روزنامه اخگر، 24 مهر 1312

ترازوهاى بندى جمع مى شود
نظر به اینکه بایســتى برحســب امر مرکز، کلیه ترازوهاى بندى تبدیل به ترازوهاى مرغى (میزان) بشود، از طرف 
اداره شهردارى اصفهان، ضمن آگهى به کلیه کسبه، اخطار شده است که در ظرف مدت بیست روز، ترازوهاى بندى 
خودشان را به ترازوى مرغى تبدیل نمایند و چنانچه پس از گذشتن این مدت ترازوهاى سابق باز به کار رفت، متخلف 

تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
 روزنامه اخگر، 2 دى 1319

اصفهان بیش از 200هزار نفر جمعیت دارد
 [روز جمعه 6 دى ماه با اعالم ممنوعیت خروج از خانه، سرشمارى اصفهان به 
انجام رســید] به قرارى که رادیوى تهران پریشب خبر داد، نتیجه سرشمارى 

اصفهان که روز جمعه گذشته به عمل آمد به قرار زیر بوده است:
مجموع نفوس شهر اصفهان تا شعاع شش کیلومتر 204598 نفر مى باشد که از 
این عده 104505 نفر مرد و 100093 نفر زن و مجموع خانوارهاى سرشمارى 

شده شهر 47230 مى باشد. 
روزنامه اخگر، 9 دى 1319

هرچه زودتر به اصفهان گوشت بفرستید!
چون چند روز است که برخالف معمول قیمت گوشت گران شده و از قرار چارك 
دو قران به فروش مى رسد، لذا از طرف اداره بلدیه اقدامات الزمه به عمل آمده و 
به وسیله نواب حکومت شهرضا و چهارمحال و فریدن و نقاط دیگر دستور داده 
شده است که هرچه زودتر گوسفند زیادى به اصفهان بفرستند که جلوگیرى از 

تنگى و گرانى گوشت شهر بشود. 
روزنامه اخگر، 17 فروردین 1312

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

قیمت روغن در شهر
چند روز است که قیمت روغن گران شده و فعًال از قرار یک من شاه 58 ریال به فروش مى رسد. 

روزنامه اخگر، 17 فروردین 1312

جنوب اصفهان یا سرزمین کارخانه ها
پاسى از شب نگذشته بود، بعد از دو سه ماه دســت اتفاق گذار مرا به خیابان کمال 
اسماعیل و طرف پل هاى خواجو انداخت... در طرف دیگر رودخانه زاینده رود یعنى در 
ساحل راست آن، در موقع شب مثل این است که شهر جدیدى که منور به نور هزاران 
چراغ الکتریک باشد دیده مى شود. انعکاس نور و اشعه برق آن در آب زاینده رود جلوه 
ستارگان آسمان و پرتواندازى اشعه آنها در سطح آب زیبایى و منظره غریبى به این 
قسمت شهر اصفهان مى دهد. این همه نور برق که تا چند سال پیش اصًال در این 
طرف شهر دیده نمى شد از کجاست؟ از کارخانه هاى ریسباف، زاینده رود، کارخانه 
وطن و اخیراً کارخانه ریسباف دهش. آرى امروز چهار کارخانه معظم در این سورى 

رودخانه زاینده رود سر به فلک کشیده و در کار کشیدن مى باشند. صداى نعره ماشین ها، رفت و آمد عده کثیرى از ارباب رجوع و 
عملجات، روشنایى خیرگى بخش چراغ هاى برق، حرکت و حیات عجیبى به این جانب شهر، که وقتى تنها معبر موکب مردگان 
و زایران آنها بود، بخشیده و جلوه و جمال خاصى به شهر اصفهان داده است. [از پل خواجو که بگذرید کارخانه ریسندگى دهش 
در حال ساخته شدن است و بعضى از انبارها و سالن هاى آن درست شده است. کارخانه زاینده رود هم در حال ساخته شدن است] 
روزنامه اخگر، 20 شهریور 1314

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



0404آلبوم قرنآلبوم قرن 4001یک شنبه  1 فروردین  ماه   1400 سال هجدهم

یک قرن پیش مجله نشنال جئوگرافیک در گزارشى عکس هایى از زندگى روزمره آن زمان ایران را منتشر کرد. 
این مجله 360 میلیون نفر مشترك در سراسر جهان دارد و هم اکنون به 31 زبان در سرتاسر دنیا منتشر مى شود. در آوریل 
سال 1921 (فروردین 1300) و 31 سال پس از تأسیس این انجمن، مجله نشنال جئوگرافیک شماره اى از خود را به 
صورت کامل به ایران اختصاص داد. عکس هایى از زندگى روزمره آن زمان ایران در مناطق مختلف ازجمله تهران در این 

شماره منتشر شده است که تعدادى از آن عکس هاى تاریخى را در این صفحه مشاهده مى کنید.

رستوران 
روباز ایرانى 

و کباب کردن 
گوشت 
گوسفندى

ژاندارم ایرانى

مسئولیت مونتى
براى اینکه آلمان ها، ارتباط بین 

نیروهاى شمالى و جنوبى بولج را قطع 
نکنند، آیزنهاور (چپ) کنترل عملیات 
شمال را به فیلد مارشال مونتگومرى 
(راست) سپرد. مونتى گرچه به خوبى 

از پس این مهم بر آمد ولى مبالغه 
هایى که از نقش خود کرد، از توسعه 

روابط انگلیسى ها با آمریکایى ها 
جلوگیرى کرد.

 ایران در سال 1300

مسئولیتمونتى
براى اینکه آلمان ها، ارتباط بین 

نیروهاى شمالى و جنوبى بولج را قطع 
نکنند، آیزنهاور (چپ) کنترل عملیات 
شمال را به فیلد مارشال مونتگومرى 
(راست) سپرد. مونتى گرچه به خوبى 

از پس این مهم برآمد ولى مبالغه 
هایى که از نقش خود کرد، از توسعه 

روابط انگلیسى ها با آمریکایى ها 
جلوگیرى کرد.

پرورش دهنده بوقلمون ها در حال هدایت آنها در یکى از خیابان هاى تهران

دروازه کاخ عالى قاپو  اصفهان

اعدام مجرم در مأل عام با بستن او 
به توپ در تهران به تاریخ جمعه
 12 فروردین 1300 شمسى

زن و شوهر 
در حال سفر

یک فرش 
کاشانى

صحنه اعدام، در میدان 
نقش جهان اصفهان

بازار میوه، ارومیه

یک مادر ایرانى
 همراه فرزندانش

شیوه زندگى یک قرن پیش مردم کشورمان به روایت نشنال جئوگرافیک 

کاروان ها 
در کنار زاینده رود
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  حافظ

زکوي یار می آید نسیم باد نوروزي
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزي
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
به گلزار آي کز بلبل غزل گفتن بیاموزي

در زمان صفویه پادشــاهان شــیعى مذهب صفوى به 
مراسم و آداب ایرانیان به خصوص نوروز توجه فراوانى 
داشتند. در این دوران بود که عید نوروز از دو صورت ملى 

و دینى برخوردار شد.
وقتى نوبت سلطنت شاه عباس رسید و پایتخت ایران 
را از قزوین به اصفهان منتقل کرد همان ســال قبل از 
فرا رســیدن نوروز میدان نقش جهان را احداث کرد و 
نخستین مراسم جشن نوروز دوران سلطنت خود را در 
آن میدان برگزار کرد. چند سال بعد نیز جشن آب پاشان 
نوروز را در گیالن و مازندران برپا داشت. شاه عباس دوم 
نیز به نوروز عالقه اى خاص داشت و غالب ایام نوروز را 

در قصر فرح آباد مازندران مى گذراند.
در این دوره مراسم خاصى از جمله سالم دادن، عیدى 
دادن به شاه و عیدى گرفتن از او برگزار مى شد چنانکه 
تاورینه مى گوید روز اول بهار بــراى ایرانى ها روز اول 
ســال اســت که نوروز مى گویند و یکى از اعیاد عمده 

آن هاست. او مى نویسد:
«در این روز تمام بزرگان براى سالم شاه در دربار حاضر 
مى شوند و به اندازه شانس باید یک ارمغان و پیشکشى 
به شاه بدهند. اگر نتوانند یک تحفه نفیسى پیدا کنند باید 
دوکاى طال را تقدیم کنند. بعضى از بزرگان تا 10 هزار 
دوکا هم مى دهند.حکام والیاتى هم که حاضر نیستند، 
حتمًا براى آن روز باید پیشکشان را بدهند. در این روز 
شاه یک سرمایه و ثروت گزافى دخل مى کند پس از آن 
به اجماع شکر خدا را به جا مى آورند که آنها را به دیدار 
ســال نو موفق کرده و به زمین نعمت و برکت ارزانى 
کرده است. چنانچه تخم هاى کشته را سبز و قدرى بلند 
مى بینند زیرا که در اول بهار سرما تمام مى شود و براى 
خربزه و خیار که قوت غالب چهار ماه از سال فقراست، 

بیم آفت و خرابى دیگر نمى رود.»
شاردن دیگر سیاح معروف هم درباره برگزارى نوروز در 

اصفهان مى نویسد: 
«با شلیک توپ و تفنگ البته در نقاطى که این تسلیحات 
موجود باشد، ازقبیل پایتخت و دیگر شهرهاى بزرگ و 

مهم، حلول سال نو براى مردم اعالم مى شود. منجمین، 
لباس فاخر در بر کرده، یک یا دو ساعت پیش از اعتدال 
ربیعى براى تعیین تحویل آفتاب به برج حمل، به کاخ 
سلطنتى یا عمارت حکومت محل مى روند و در پشت بام 
یا روى مهتابى با اسطرالب خود مشغول کار مى شوند و 
به محض اینکه عالمت دادند، براى اعالم حلول سال 
جدید توپ شلیک مى شود و صداى آالت موسیقى، طبل 
و شیپور، ناى و نقاره در هوا طنین انداز مى شود و به این 
ترتیب ترانه و طرب و جشن و سرور تماشاچیان و بزرگان 
مملکت آغاز مى شود. در اصفهان در همه روزهاى عید 
در مقابل کاخ شاه مراسم سرور با رقص و طرب، آتش 
بازى و نمایش هاى کمدى به ماننــد هفته بازار برگزار 
مى شود. و هر فردى هشت روز عید را با شادى بى پایان 

به سر مى برد.» 
ریچاردز هم در ســفرنامه خود از مراســم جشن نوروز 

چنین یاد مى کند: 
«جشــن نوروزى دو هفته به طول مى انجامد. در طى 
این مدت، دید و بازدیدهــاى خانوادگى انجام مى گیرد 
و شــیرینى و نقل در خانه هاى ایرانیان فراوان اســت. 
کودکان ایرانى به نوروز و متعلقــات آن عالقه مندند. 
ایرانیان به ســنت قدیمى اعتقاد دارند که هر کسى در 
بامداد قبل از ســخن گفتن، دهان خود را شیرین کند و 
بدن خود را به روغن بیاالید، در آن سال اتفاقات ناگوار 
برایش پیش نخواهد آمد. تقریبًا همــه مردم به حمام 
مى روند. جامه نو مى پوشند پسر بچه ها در دهات معموًال 

پیراهن نو مى پوشند.»
تاورنیه اما به فقر مردم در این دوره اشاره مى کند که در 

نوروز بارزتر مى شود: 
«نوروز با همــه زیبایى هایش در بعضــى جنبه هاى 
اقتصــادى خانواده هاى ایرانــى در دوره صفوى نقش 

منفى بازى مى کرد. براى روز اول سال اگر یک ایرانى 
اتفاقًا پول نداشته باشد که یک قباى نو تدارك کند، اگر 
باید تن خود را گرو بگذارد، مى گذارد و قباى نو را حتمًا 
تهیه مى کند. تجمل در میان ایرانى ها از بزرگ وکوچک 
عمومیت دارد و هر کسى به اندازه خود باید خودنمایى 

کند.»
رابرت استودارت که در زمان شاه عباس اول صفوى به 
ایران آمده بود، اشاره کوتاهى نیز به نوروز دارد و در این 

باره مى نویسد: 
«نوروز یکى از جشن هاى بزرگ ایرانیان است و براى 
آن اهمیت قایلند. از این لحاظ بهترین لباس هاى خود 
را مى پوشند و به دیدن یکدیگر مى روند و تحف و هدایا 
مى برند که پیشکش مى نامند و هر قدر هم کم بها باشد 

با امتنان مى پذیرند.» 
شاردن نیز به این ویژگى عید در این دوره توجه نشان 

داده و مى گوید: 
«مردم با ذوق به مناسبت هاى متفاوت اسامى دیگرى 
براى روز اول ســال نهاده اند، از جملــه آنها عید جامه 
نو است، زیرا طبق ســنتى که از قدیم به جا مانده همه 
مردمان از دارا و بى چیز روزهاى عیــد باید لباس نو و 
تمیز بر تن داشته باشند، حتى افراد دولتمند هر روز جامه 
نو مى پوشــند. در روزهاى عید نوروز شکوه و عظمت 
و جالل دربار بیش از روزهاى دیگر نمایان مى شــود، 
زیرا در آن روزها گرانبهاترین نشان هاى خویش را زیب 
پیکر مى کنند، همچنین عامــه مردم در تمام مدتى که 
جشــن جریان دارد براى تفریح خاطر به گردش باغ و 

بستان هاى بیرون شهر یا تفرج در صحرا مى روند.» 
دالوالیه نیز نــوروز و آداب هدیــه دادن را در این دوره 
مشاهده کرده است او شرح مى دهد که این جشن عبارت 
اســت از عیدى دادن زیر دســتان به بزرگترها به این 
مناسبت شاه نه تنها از تمام وزرا بلکه از سراسر مملکت 

هدایایى دریافت مى کرد.
کاتف سیاحى هم که در زمان شاه عباس به ایران آمده 

بود، در سفرنامه اش  نوروز را این گونه توصیف کرد:
«در نوروز، مردم شــب زنده دارى مى کنند و به تفریح 
مى پردازند. شــیپورها و ســرناها به صدا در مى آیند و 
مدام نقاره مى زنند. یــک روز مانده به پایان آخرین روز 
ســال همه دکان ها و بازارها را رنگ مى کنند و با گل 
مى آرایند. صبح هنگام، در همه مغازه ها و خانه ها، شمع ها 
و پیه سوزها را روشــن مى کنند که به مدت سه ساعت 
شمع ها و پیه سوزها روشن مى ماند و سپس، شمع ها را 
خاموش مى کنند. دکان ها را مى بندند و با تعطیلى بازار به 
خانه خود مى روند. دست به هیچ داد و ستدى نمى زنند. 
فقط در میدان، بازى ها و نمایش هاى مختلفى ترتیب 
مى دهند. تخم مرغ هاى قرمز را با دســت مى شکنند و 
همدیگر را مى بوسند. در اتاق ها و باغ هاى خود، فرش  
پهن مى کنند و بر روى آن بهترین اثاث گران قیمت خود 
را مى گذارند. بدین ترتیب سه روز از سال نو را با شیپور و 

سرنازدن و نقاره کوفتن جشن مى گیرند».

سفرنامه نویسان اروپایى دوره صفوى درباره نوروز اصفهان چه نوشتند؟

براى اعالم حلول سال جدید توپ شلیک مى شود
نوروز بطور مســتمر در همه دوران تاریخى ایران 
کم و بیش برگزار مى شده اســت اما در دوره بعد 
از اســالم در دوران صفویه بخصوص در دوران 
میانى صفویه این جشــن نماد و سمبل ملى تر و 

دربارى ترى یافت. 
مراسم نوروزى در منابع صفویه را مى توان به دودسته 
دربارى و مراسم عامه مردم تقسیم کرد. البته در برخى 
موارد دخیل داده شدن مردم در جشن هاى دربارى 
هم گزارش شده است و سفرنامه نویسان غیر ایرانى 
نیز به طور همزمان به برگزارى آیین هاى مردمى و 

دربارى اشاره کرده اند.
بنابراین نــوروز را به طور قطع مى تــوان آیینى 
همگانى دانست که بر اساس اسناد تاریخى موجود 
همه قشرهاى جامعه در آن شــرکت داشته اند و 
حکومت نیز به عنوان متولى اصلى برگزارى این 

جشن، خود را مقید و مکلف به برگزارى مى کرد.
جشن نوروز غالبًا از ســه تا هفت شبانه روز ادامه 
مى یافت و گاه به فرمان شاه مراسم گلریزان برگزار 
مى شد و گلهاى فراوانى را ســر راه او و مالزمان 

مى ریختند.
نوشته اند که شاه عباس به برگزارى مراسم جشن و 
عید نوروز عالقه اى ویژه داشت و در هر صورت آن 
را با شکوه تمام برگزار مى کرد و این عید را بخشى از 
جالل و شوکت سلطنت خود مى دانست.  در سال 
1018 ق هم که جشن نوروز مصادف با ماه محرم 
شده بود، به فرمان شــاه پس از عزادارى، هفت 
شبانه روز جشن گرفتند و حتى بر سر پل گلریزان 
کردند و چون مردم اصفهــان در چراغانى و آذین 
بندى شهر سنگ تمام گذاشتند، شاه مبلغ پانصد 

تومان از مالیات آن سال را به آن ها بخشید. 
یک جشن دیگر در نوروز، جشــن گل سرخ و یا 
به عبارت دیگر، جشن گلریزان است. این جشن 
در بهار و در مراسم شکوفه زدن گل سرخ برگزار 
مى شد و تا زمانى که گل سرخ وجود داشت، ادامه 
مى یافت. در این جشن شب و روز در اماکن عمومى 
برپا مى شــد و عده اى طبق هایى پر از چراغ حمل 
مى کردند و بر سر و روى عابران گل مى ریختند و 
از آنان پول مى گرفتند. زنان و مردان شهر در حومه 
شــهر ها به گردش مى پرداختند و غذا و تنقالت 
مى خوردند و از روى شوخى به یکدیگر گل سرخ 

پرتاب مى کردند. 
این جشــن یادگارى از جشن قدیمى به نام «الهه 
گل» است که در فصل بهار برگزار مى شد. از قرار 
معلوم در جشن گل سرخ به دستور شاه عباس آب 
خزینه حمام بزرگ شهر را تازه مى کردند و آن را با 
چند خروار گل سرخ مى آکندند. مال جالل منجم 
یزدى مى نویسد: «در اواسط این ماه [ذیقعده سال 
1009 ق] طرفه گلریزانى در حمام بزرگ اصفهان 
نمودند، چنان که مکرر آب خزینه را در صحن حمام   
رها کردند، با آب سرد بیرون شد. سپس آب در گل 
بستند، چنان که در جمیع امکنه حمام، نشیننده را 
در آب تا سینه بود و بیست خروار گل سرخ که به 
وزن تبریز نگهدارى و سیصد و پنجاه من باشد در 
آب ریختند و تمام روى این آب گل ایستاده بود.» 

مراسم گلریزان یا جشن گل سرخ گاهى بر سر پل 
ا... وردیخان صورت مى گرفت و گلهاى فراوان بر 
سر راه شــاه و همراهان مى ریختند؛ چنان که در 
سال 1018 ق بر ســر پل گلریزان کردند. دالواله 
مى نویسد که ایرانیان روز پانزدهم فوریه (حدود 25 
بهمن) را نیز عید مى گیرند و آن را «عید اســفند» 
مى نامند؛ زیرا در این تاریخ گیاه معروف اســپند از 
زمین مى روید و این نخســتین گیاهى است که 
رسیدن بهار را نوید مى دهد. در این روز و روز بعد از 
آن شهر را آذین مى بندند و هنگام شب، چراغ ها و 
مشعلهاى بسیار در دکان ها مى افروزند و به شادى 

و نشاط و سرور مى پردازند.

رسم و رسوم نوروز 
در عهد صفویه

چند خروار گل سرخ
 در آب خزینه 

حمام شهر مى ریختند

عید نوروز که یک سنت کهن در ایران است همه ساله توسط مردم 
جشن گرفته مى شود و آداب و رسوم مربوط به آن در کل کشور به 
اجرا در مى آید، اما هر شهرى سنت هاى مربوط به خود را دارد که 
در نوروز انجام داده مى شود. اصفهانى ها نیز همگام با همه مردم 
ایران زمین از اوایل اسفندماه با خانه تکانى و خرید نوروزى به پیشواز 
نوروز مى روند و سفره هاى هفت سین افزون بر خانه ها در مغازه ها 

و مراکز تجارى اصفهان گسترده مى شود.
مردم اصفهان در این روزها، شب بو و سنبل و ماهى قرمز مى خرند 
و پوشیدن لباس نو با رنگ هاى شاد از آداب قدیمى مردم اصفهان 
است و شیرینى هاى اصفهان نظیر «گز و نبات و پولکى» هم پاى 

ثابت پذیرایى اصفهانى ها از مهمانان نوروزى است.
بازدید هاى نوروزى و رفتن ســر مزار درگذشتگان از رسوم اصلى 
اصفهانى ها است و «سبزه انداختن» با ماشک و گندم و عدس را 
که به طرز هنرمندانه اى در کنار ماهى قرمز و کتاب و گل و سنبل 
و سنجد و ســیر و سکه و سمنو، سیب، ســرکه و سماق در سفره 
هفت سین قرار مى گیرد را تلفیقى نامید که اصفهانى ها هنرمندانه 

از پسش بر مى آیند.
پختن غذاى مخصوص شب عید که سبزى پلو با ماهى است، هم از 

رسوم اصفهانى هاست که البته برخى هم به پختن شوید پلو یا باقال 
با ماهى یا کوکو سبزى با پلو اقدام مى کنند. همچنین، در مراسم 
«سیزده به در نیز متداول ترین غذاى مردم اصفهانى ها جوجه کباب 

است که برخى استامبولى پلو را هم براى این جشن مى پسندند.
 به عقیده اکثر مردم، نوروز اصفهان تنها با زاینده رودى پرآب معنا 
پیدا مى کند. بهترین تفرجگاه اصفهانى ها همیشــه بوستان هاى 
گسترده حاشیه رودخانه بوده که اکنون دیگر با خشکسالى دلپسند 

مردم نیست.
در ایران باســتان «جشــن باران خواهــى» در روز «تیر» از ماه 
فروردین برگزار مى شد و امروزه هم برگزارى جشن سیزده به در» 
و روز طبیعت ریشه در همان مراسم کهن دارد. «سبزه گره زدن» 
و «سبزه در آب انداختن» هم دو رسم کهن اصفهانى هاست. سبزه 
گره زدن هم اشاره به آئینى باستانى دارد که به یاد «مهر و مهریانه» 
با نیت پیوند بین دو زوج انجام مى گرفته که در فرهنگ کهن ایرانى 

معادل پیوند آدم و حوا بوده است.
سبزه در آب انداختن اشاره به رسمى کهن است که مردم سبزه را به 
«آناهیتا» ایزد بانوى آب هاى روان تقدیم مى کردند، ولى امروز با 
افزایش جمعیت شهر ها انجام این کار به ضرر طبیعت تمام مى شود.

آشنایى با آداب مردم اصفهان در ایام نوروزفکر کنید زاینده رود پر از آب است و از کرونا هم خبرى نیست!

نوروز در کالم 
شاعران پارسى گو

ایام نوروز اگرچه کوتاه مدت و چند روزه اســت و فصل 
گل و شکوفه، یک بهار، بیش نیست، اما هر روزي که در 
آن اتفاق خوبی بیفتد و امید و انگیزه تازه اي در دل شما 
زنده شود یا یک قدم به جلو بردارید، «روز نو» و «نوروز» 
است. شاعران نیز، به بهانه کوتاه بودن عمر گل و نوروز، 
باعالقه و احترام خاصی از این ایام سخن گفته اند و همه 
را به غنیمت دانستن این روزهاي نو و لذت بردن از زیبایی 

هاي طبیعت، سفارش کرده اند.

   اوحدي مراغه اي

جهان از باد نوروزي جوان شد
زمین در سایه سنبل نهان شد

  شهریار

نوروز تازه می کند آیین باستان
ایران نوخوش است بدین خلعت نوي

  نظامی گنجوي

بهاري داري ازوي بر خور امروز
که هر فصلی نخواهد بود نوروز
گلی کو را نبوید آدمی زاد
چو هنگام خزان آید برد باد

   سعدي

باد آمد و بوي َعنَبرآورد
بادام ، شکوفه بر سر آورد
شاخ گل از اضطراب بلبل
با آن همه خار سر درآورد

   ابوالقاسم حالت

فصل سرما رفت و عیدي آمد و خرم بهاري
وه  چه  نوروزي،  چه  خوش  عهدي، چه  نیکو  روزگاري

نوروز جشن باســتانى ایرانى است که با آغاز سال نو خورشــیدى در کشورهاى 
گوناگونى برگزار مى شود. آیا مى دانید نوروز در کدام کشورها جشن گرفته مى شود؟
هر یک از کشورها طبق تقویم رسمى و ملى خود سال نو را آغاز مى کنند. به همین 
دلیل، زمان سال نو در کشورهاى گوناگون متفاوت است. در تقویم شمسى شروع 
سال نو در فصل بهار است. کشورهاى متعددى هســتند که با شروع سال جدید 

شمسى، جشنى موسوم به نوروز برپا مى کنند.
امروزه تعداد مردم بیشترى نســبت به جمعیت 80 میلیونى کشورمان، نوروز را به 
رسمیت مى شناســند. طبق آمارها بیش از 187 میلیون نفر در 11 کشور سراسر 

جهان، نوروز را به  عنوان جشن ملى خود برگزار مى کنند.
کشورهایى که نوروز در تقویم ملى شــان به ثبت رسیده است و تعطیالت رسمى 
براى آن اعالم کرده اند، عبارت اند از: ایران، تاجیکستان، آذربایجان، افغانستان، 
قزاقستان، قرقیزستان، آلبانى، ترکمنســتان، ازبکستان، کوزوو، کردستان عراق 

و گرجستان.
 مردم دیگر کشورها نیز نوروز را به صورت غیررسمى جشن مى گیرند. هند، ترکیه، 
مصر، فرانسه، ناحیه تاتار روسیه، آمریکا، انگلســتان، کانادا، هلند، آلمان، لبنان، 

سوریه، چین، امارات و سوئد از این قبیل کشورها هستند.
همواره نوروز همراه با آغاز ســال نو، پیام آور شــادى و پیدایــش فصلى نو براى 
دوستدارانش است. همان طور که گفته شد نوروز به صورت رسمى یا غیررسمى 
در بسیارى از کشورها جشن گرفته مى شود. اکنون نوروز براى بسیارى در سراسر 

جهان حامل این پیام است.

نوروز در چه کشورهایى 
جشن گرفته مى شود؟

در آیین هاى باســتانى ایران براى هر جشــن 
«خوانى یا سفره اى » گسترده مى شد که داراى 
انواع خوراکى ها بود. سفره نوروزى «هفت سین» 
نام داشت و مى بایست از بقیه سفره ها رنگین تر 
باشد. سفره هفت سین معمـــوًال چـند ساعت 
مانده به زمان تحویل ســال نو آمــاده بود و بر 

صفحه اى بلندتر از سطح زمین چیده مى شد.
ســفره هفت ســین نوروزى برپایه عدد مقدس 
هفت بنا شده بود.در بســیارى از منابع تاریخى 
آمده اســت که «سفره هفت ســین»  نخست 
«سفره هفت شین» بوده و بعدها به این نام تغییر 
یافته است. برخى دیگر به وجود «هفت چین» در 
ایران پیش از اسالم اعتقاد دارند. همه  ایرانیان از 
دیر باز هنگام تحویل سال و شروع سال نو بر سر 

سفره هفت سین عید نوروزشان تخم مرغ هاى 
رنگى زیبایى مى گذارند که نشــان از بارورى و 
رشد و زایش خوبیهاست و ســمبل شکوفایى و 
نمو در سال جدیدى است که مى خواهند پر بار تر 
از سال قبل آغاز کنند و خاطره خوش این سفره 
رنگى را در کنار ســفره هاى هفت سین سالهاى 

گذشته بچینند.
تخم مرغ رنگى معموًال یک تخم مرغ طبیعى (و 
گاه مصنوعى) است که آن را با روشهاى گوناگون 
تزئین مى کنند و در جشن هایى مانند نوروز و عید 
پاك استفاده مى شــود. اغلب هنگام نوروز و در 
سفره هفت ســین براى زیبایى به کار مى رود. 
براى رنگ آمیزى آن از مــواد طبیعى مانند: لبو، 
پوست انار، زرد چوبه و ... و یا رنگهاى شیمیایى 

استفاده مى کنند.
انواع ســفید و رنگین آن باید زینت بخش خوان 
نوروزى باشد. چون تخم و تخمه نمادى از نطفه 
و نژاد است و در روز جشن تولد آدمیان تخم مرغ 
تمثیلى از نطفه بارورى اســت کــه بزودى باید 
جان بگیرد تا زایش کیهانى انجام پذیرد. پوست 
تخم مرغ خود نمادى از آســمان و طاق کیهان 
اســت. میترا نیز بنابر اســطوره از تخم کیهانى 

بوجود آمد.
در روستا ها رسم بر این اســت که یکى از تخم 
مرغها را بر روى آیینه مى گذارند و اعتقاد دارند که 
در هنگام تحویل سال وقتى که گاو آسمانى کره 
زمین را شاخى به شاخ دیگر خود مى افکند ، تخم 

مرغ بر روى آیینه خواهد جنبید.

چرا تخم مرغ رنگى در سفره هفت سین است؟
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100 ســال پیش، ایران وضعیت مشــابهى با امروزش 
داشت؛ ویروسى مرگبار از کشورى غریبه به ایران آمده 

بود روزانه صدها هزار نفر در اثر ابتال به آن کشته  شدند.
نام آن کشور غریبه اما به جاى چین، روسیه و اسم ویروس 
مرگبار هم به جاى کرونا، آنفلوآنزا بود. شیوع آنفلوآنزاى 
اســپانیایى، گاهى در ســایه اتفاقات جنگ جهانى گم 
مى شــود، اما در آن روزها 500 میلیون نفر از جمعیت دو 
میلیاردى جهان به این ویروس مبتال شدند و میلیون ها 
نفر هم کشته شدند؛ بین 17 تا 50 و یا حتى 100 میلیون.

اما برخالف اسمش، منشاء اصلى آنفلوآنزاى اسپانیایى، 
اصال اسپانیا نبود. کشورهاى زیادى مثل اسپانیا، فرانسه، 
آلمان و ایاالت متحده آمریکا گزارشات اولیه میزان ابتال 
و قربانیان بیمارى را پنهان کردند، اسپانیا این کار را انجام 
نداد و براى چندین ســال به عنوان منشاء اصلى بیمارى 

شناخته شد.
براساس تحقیقى که در ســال 1999 توسط دانشمندان 
بریتانیایى انجام شده اســت، احتماال منشاء آنفلوآنزاى 
اسپانیایى بیمارســتانى در فرانسه بود که میزبان هزاران 
قربانى حمالت شــیمیایى بود، تحقیقــات دیگرى هم 
منشاء این ویروس را چین، اتریش، ایاالت متحده آمریکا 

و ... معرفى کردند.

جدا از منشا این بیمارى، ویروس آنفلوآنزا شباهات زیادى 
به کروناویروس داشــت؛ بیمارى هیچ درمانى نداشت و 
واکسن آن هم حدود 20 سال بعد کشــف شد.  ترس و 
وحشت ناشى از گسترش این ویروس هم به جاى فضاى 

مجازى در خیابان ها پخش مى شد.
البته شرایط در آن روزها بســیار وحشتناك تر از چند ماه 
اخیر بود، پرســتاران و پزشکان بســیارى در خط مقدم 
جنگ کشته شــده بودند و بیمارســتان ها خالى از نیرو 
بودند، نیویورك تایمــز در این رابطه بــه وضعیت این 
شهر اشاره کرده و مى نویسد: «شهر از تابوت خالى شده 
بود و خاکسپارى هاى دســته جمعى انجام مى شد، چرخ 
دستى ها در خیابان حرکت مى کردند تا مردگان را جمع 

کنند.»
نانســى هیل، مدیر موزه ماتر در ایــن رابطه مى گوید: 
«مادربزرگ کســى به یاد دارد که به خیابان رفته بود و 
برایش این ســوال پیش آمده بود که چرا این جمعیت در 
چمن ها خوابیده اند. وقتى پیر شــد فهمید که آن ها همه 

مرده بودند.»

وضعیت ایران
این وضعیت در ایران وحشتناك تر هم بود، این ویروس در 

موج مختلف وارد کشور شد و گفته مى شود 1 تا 2 میلیون 
نفر در این اپیدمى کشته شدند.

خطرات فیزیکى آنفلوآنزا در ایران عظیم بود و چیزى بین 
8 تا 21 درصد جمعیت در این اتفاق کشته شدند. ایران جزو 
کشورهایى است که بیشترین آسیب را از شیوع آنفلوآنزا در 
سال 1919 دید. اطالعات بسیار کمى از شیوع  آنفلوآنزاى 
اســپانیایى در ایران وجود دارد، اما گفته مى شــود تعداد 
قربانیان این ویروس در ایران بیشتر از مناطق روستایى 

بودند تا شهرها.
یکى از شــاهدان، وضعیتى که در یکى از روســتاهاى 
قشقایى در جنوب ایران دیده را اینگونه توصیف مى کند: 
« پنج هم قبیله اى خود را دیــدم که مریض کنار خیابان 
حضور داشتند، پنج روز بعد جســد آن ها را کنار نهر آبى 

دیدم، کسى باقى نمانده بود تا آن ها را خاك کند.»
جایى دیگر نوشته شده است که روستاهاى اطراف یزد 25 
و روستاهاى اطراف کرمان 30 تا 40درصد جمعیت خود 

را از دست داده بودند.
همچنین گفته مى شــود این ویروس با سه موج مختلف 
وارد ایران شده و در کشور پخش شده است، در موج اول 
ویروس در سومین هفته ماه اوت از طریق روس هاى شهر 
عشق آباد وارد مشهد شده است و به دلیل وجود سربازهاى 

روسى و بریتانیایى و همچنین زائران این شهر، ویروس در 
کل ایران پخش شده است؛ در هفته چهارم اوت وارد شهر 
بیرجند شد، در ماه سپتامبر آنفلوآنزا کل استان خراسان و 
سیستان و بلوچستان پخش شد و بعد هم به یزد و دیگر 

شهرهاى ایران رسید.

نحوه شیوع آنفلوآنزاى اسپانیایى در ایران
سرانجام در 24 ســپتامبر در روزى که باد غربى شدیدى 
در ایران وزیــد، آنفلوآنزا به تهران رســید و همین اتفاق 
باعث شد این بیمارى به «ناخوشــى باد» معروف شود. 
گفته مى شود دولت ایران به شیوع این ویروس بسیار دیر 

واکنش نشان داده بود.
موج دوم این ویروس هم از طریق بمبئى وارد ســواحل 
جنوبى ایران و بوشهر شد. یک نیروى اعزامى بریتانیا در 
ایران در رابطه با شرایط آن روزهاى ایران نوشته بود: «ما 
در اوج آنفلوآنزاى اسپانیایى هستیم و نیروهایمان از این 
موضوع آسیب شدیدى دیده اند، بیمارستان هاى همدان 
پر از بیمار است، اپیدمى وارد شهرها شده و به نظر مى رسد 

تقریبا نیمى از جمعیت بیمار شده اند.
ســومین موج آنفلوآنزا در ژانویه 1919 وارد بلوچستان 
شــد، اما این بار این بیمارى وارد شهرها و دیگر مناطق 

کشور نشد.

از آنفلوآنزا تا کرونا
حاال بیش از 100 سال از همه این اتفاقات گذشته است 
و سرتاسر ایران با ویروس ناشناخته جدیدى به نام کرونا 
درگیر شده است، شرایط به جایى رســیده است که هر 
کسى آرزو دارد عالیم بیماریش، عالیم آنفلوآنزا باشد و 
نه کرونا، آنفلوآنزایى که صد سال میلیون ها نفر از جمعیت 

ایران را کشت.
دکتر پل آفیت، متخصص واکسن و بیمارى هاى عفونى در 
این باره به نیویورك تایمز مى گوید: «فکر مى کنم با همان 
ترسى روبرو هستیم که مردم آن زمان نسبت به آنفلوآنزا 

داشتند، این احساس که هیچ چاره اى وجود ندارد.»
در سال  1918، اطالعات نادرســت دولت ها منجر به 
شیوع ویروس با سرعت بیشــترى شد و امروز با کمک 
اینترنت نه تنها شیوع ویروس سرعت گرفته بلکه یک 
ترس همگانى هم در حال پخش شــدن در سرتاســر 

جهان است.
میشل یودل، تاریخ دان و متخصص اخالق در بهداشت 
عمومى در این باره مى گوید: «براى کســب اطالعات 
مى توانیم بــه کتاب هاى تاریخ نگاه کنیــم. هیچ نیازى 
نیست که تلویزیون را براى به دســت آوردن اطالعات 

روشن کنیم، نباید این کار را انجام بدهیم.»

روایتى از همه گیرى یک بیمارى که 100 سال پیش نقش کرونا را داشت

اپیدمى ها یکى از دشمنان سرسخت، ماندگار و کشنده تاریخ بشر محسوب 
مى شوند و جامعه بشرى از گذشــته تاکنون مرتب با اپیدمى هاى متعددى 
مواجه شده و شاید هیچ جنگ و بالى طبیعى همچون سیل و زلزله به اندازه 

اپیدمى ها در جوامع بشرى کشته برجاى نگذاشته است.
بشــر ابتدا در برابر اپیدمى ها بسیار دست و پا بســته بود و چون در گذشته 
واکسن و روش هاى مقابله با اپیدمى وجود نداشت، اپیدمى ها به قدرى کشت 
و کشتار مى کردند تا دیگر فرد حساسى در جامعه باقى نمى ماند. یعنى براى 
خاموش شدن اپیدمى باید ایمنى به صورت طبیعى در افراد ایجاد مى شد، 
نظیر اپیدمى هایى مانند آبله که تا قبل از کشف واکسن، در جامعه بسیارى از 
افراد را مبتال مى کرد و عده اى بر اثر ابتال فوت مى شدند و عده اى جان سالم 

به در مى بردند تا رفته رفته اپیدمى خاموش مى شد.
شیوع اپیدمى در آن دوره ها مانند آتش گرفتن ساختمانى بود که کسى براى 
خاموش کردن آن نمى تواند کارى انجام دهد و تا زمانى که ماده سوختنى در 
آن ساختمان وجود دارد آتش شعله ور مى ماند. تاریخ نگارى چندان مبسوطى 
از این موارد انجام نشده است، اما یکى از قدیمى ترین اپیدمى هایى که کشتار 
شدیدى به جاى گذاشــت، مربوط به اپیدمى طاعون در قرن دوم میالدى 

است که تخمین زده مى شود حدود 500 هزار نفر را قربانى کرد.
در قرون گذشته چیزى به نام بیمارستان وجود نداشت و افرادى که مشکوك 

به ابتال بودند در جایى مانند قلعه محبوس مى شــدند و به علت مواجهه با 
افرادى که بیمارى هاى متنوعى داشتند، مرگ آنان به زودى فرا مى رسید.

 اپیدمى طاعون
یکى از مهمترین اپیدمى هاى تاریخ بشر که باالترین میزان مرگ بر اثر آن 
ثبت شده، اپیدمى طاعون یا مرگ سیاه در قرن چهاردهم میالدى است که 
برآورد مى شود حدود 200 میلیون نفر را در کره زمین قربانى کرده باشد. این 
اپیدمى نیز از چین، مغولستان و خاور دور شروع شد و آسیا را در نوردید و نیمى 

از جمعیت اروپا را به کام مرگ کشید.
اپیدمى طاعون لندن در قرن هفدهم میالدى باعث 100 هزار مرگ در لندن 
شد. همچنین طاعون روسیه در قرن هجدهم نیز حدود 100 هزار نفر کشته 
داشت. اپیدمى هایى مانند وبا، آبله، طاعون و تیفوس از معمول ترین اپیدمى 
هایى است که بشر آن ها را تجربه کرده اســت. طاعون در قرن چهاردهم 

میالدى حدود هفت سال به طول انجامید و 200 میلیون کشته داد.
در ایران و در زمان ساسانیان یعنى حدود قرن هفتم میالدى بیمارى طاعون 
فراگیر شد که طاعون شیرویه نامیده شد و باعث مرگ نیمى از جمعیت ایران 
آن زمان شد. در سال 1237 هجرى شمسى نیز اپیدمى آبله رخ داد، همچنین 
طاعونى که در قرن چهاردهم میالدى در جهان اپیدمى شــد، در ایران نیز 

حدود یک سوم جمعیت را از بین برد.

 اپیدمى تیفوس 
اهمیت این اپیدمى به قدرى است که در تاریخ گفته مى شود عامل شکست 
ناپلئون در جنگ با روســیه مقابله نظامى نبود، بلکه یک شپش باعث شد 
تیفوس در بین ســربازان گســترش پیدا کند و در نهایــت ارتش ناپلئون 
شکست بخورد. تیفوس در زمان جنگ جهانى دوم در کشور باعث مرگ و 

میر فراوانى شد.

 سایر اپیدمى ها
آنفلوآنزاى آسیایى در حدود سال 1958 میالدى حدود 120 هزار نفر کشته 
داشــت و بعد از آن نیز پاندمى هاى دیگرى رخ داد که معروف ترین آن ها 
پاندمى ایدز بود که از سال 1981 که عامل بیمارى زا شناخته شد، تاکنون 
ســاالنه باعث مرگ یک میلیون نفر شده اســت. آنفلوانزاهایى همچون 
آنفلوآنزاى خوکى که در ســال هاى 2009 و  2010باعث مرگ 500 هزار 
نفر شــد، آنفلوآنزاى پرندگان وابوالى آفریقایى در سال 2015 و 2016 با 
حدود 13 هزار قربانى از آخرین بیمارى هایى بودند که تا قبل از کووید 19 

اپیدمى شدند.

مرگبارترین اپیدمى هاى تاریخ بشر 

آنفلوآنزاى اسپانیایى چگونه به ایران رسید

قهرمان میرزا ســالور ملقب به عین الســلطنه  متولد 
1288ق/ 1250ش و درگذشــته 1364ق/ 1324ش 
دومین فرزند ذکور شاهزاده عبدالصمد میرزا عّزالدوله 
پسر محمد شــاه قاجار؛ یعنى برادرزاده ناصرالدین شاه 
بود. گرچه او طى عمر هفتاد و چند ساله خود مصدر شغل 
مهمى نشد اما بواسطه آنکه سواد ادبى مناسب داشت و 
زبان انگلیسى را به خوبى مى دانســت، از یازده دوازده 
ســالگى (1299ه  ق) که پدرش (عّزالدوله) حکمران 
همدان بود، آغاز به روزنامه نویسى (خاطرات روزانه) کرد 

و این کار را به طور منّظم تا آخر عمر ادامه داد.
در 20 مهر 1297 ش. (6 محــرم 1337 ق. / 13 اکتبر 
1918 م.) قهرمان میرزا سالور (عین السلطنه) مشاهدات 
خود را از وضعیت شیوع آنفلوآنزا در ایران چنین نوشت: 

«روز 18 ذیحجه [1336 ق. برابر بــا اول مهر 1297/ 
24 سپتامبر 1918] باد و طوفانى به شهر طهران رسید 
که بعد از آن روز بدون اغراق از صد نفر انســان ساکن 
طهران نود نفر مبتال به تب و ناخوشــى شــده و چنان 
شده اســت که بازارها [و] دکاکین بســته شد. عموم 
مدارس تعطیل کردند. در تمام ادارات بیش از یک ثلث 
اعضا حاضر نمى شــود. در هر خانــه روى هم روى هم 
مریض ریخته است که کسى نیســت پرستارى مرضا 

را بنماید. هیچکس همچو واقعه را به یاد نداشت و این 
مرض با سینه درد است، سه شب یا دو شب با سردرد و 

سرگیجه…
از قزوین هم به من نوشــته بودند که شب همه مردم 
ســالمت بودند صبح دو ثلث مردم ناخوش شــدند که 
دکاکین و ادارات بســته شــد. لیکن من به این ترتیب 
باور نکردم. اینک معلوم مى شــود حقیقت داشته. مال 
اینجا هم همان قسم اســت، منتهى چون اینجا دهات 
است و اجتماع نیست به نظر نیامده است. از قرار نوشته 
میرمحمدحســین خان، که خودش هم مبتال شده بود، 
مرض مشهور آنفلوآنزا است که چندین سال قبل در اروپا 
و ایران طلوع کرد. بقدرى آدم کشــت و بقدرى مردم را 
متعجب ساخت که به وصف نمى آید. در ایران ما ِمشمشه 
اسم گذاشــتند. بعد از آن دفعه گاهگاهى طلوع مى کرد 
آن هم تک تک. امسال بطور عمومى باز تشریف آورد. 
تا آن سال هم کسى شــبیه این مرض را ندیده و اسمى 

هم نداشت…
مریض روى مریض افتاده است. در باالروچ چند نفرى 
تلف شد منجمله استاد على جان حداد. در ورك در جاى 
دیگر همه جا آدم تلف شد. بعضى دهات آدم سرپا وجود 

ندارد…» 

روایت یک روزنامه نگار از شیوع آنفلوآنزاى اسپانیایى در ایران

مریض روى مریض افتاده

با وجود جدى بــودن ویروس کرونا، در گذشــته انواع 
خطرناك آنفلوآنزاى اســپانیایى، روســى و آســیایى 
گسترش یافته و باعث مرگ میلیون ها نفر شده بود. در 
این گزارش 5 نوع آنفلوآنزاى خطرناکتر از «کرونا» در 

تاریخ معرفى مى شود:

1- آنفلوآنزاى اسپانیایى
بین سال هاى 1918تا1919 جهان شاهد یک اپیدمى 
شناخته شده به عنوان «آنفلوآنزاى اسپانیایى» بود، به 
گونه اى که این بدترین اپیدمى ثبت شده در تاریخ بود و 
علت آن ویروس N1H1 بود. طبق گزارش مرکز کنترل 
بیمارى ها در آمریکا، موارد شیوع این اپیدمى در حدود 
500 میلیون نفر تخمین زده شده است، یعنى یک سوم 

جمعیت جهان به این ویروس خطرناك آلوده شــده و 
بین 50 تا 100 میلیون نفر به دلیــل آن جان خود را از 

دست داده اند.
فقط ایاالت متحده به تنهایــى 675 هزار مرگ را ثبت 
کرده اســت. این اپیدمى مى توانســت به مکان هاى 
بســیار دور رســیده و ارتش هاى جنگ جهانى اول را 
آلوده کند. عالوه بر این هیچ واکسنى براى جلوگیرى 
از انتشار ویروس در آن زمان وجود نداشت و آن ها فقط 
باید دستان خود را مى شســتند و از اجتماعات عمومى 

جلوگیرى مى کردند.

2- آنفلوآنزاى روسى
در سال 1889 آنفلوآنزاى روسى در این کشور، به ویژه 

در شهر "سن پترزبورگ" شیوع یافت، اما به سرعت در 
سراسر اروپا و جهان گسترش یافت. این اپیدمى یکى از 
اولین اپیدمى هایى بود کــه در آن زمان به موضوع روز 
مطبوعات تبدیل شد و روزنامه ها توانستند در مورد شیوع 
محلى این بیمارى صحبت و در مــورد اوضاع با دیگر 

کشور هاى دور بحث و گفت وگو کنند.

3- آنفلوآنزاى آسیایى
ویروس آنفلوآنزا N2H2 اولین بــار در فوریه 1957 در 
سنگاپور ظاهر و به آنفلوآنزاى آسیایى معروف شد؛ پس 
از آن در سراسر چین گسترش یافت و تقریباً 1/1 میلیون 
مرگ در سراسر جهان از جمله حدود 116 هزار مرگ را 

در آمریکا به ثبت رساند.

بیشــترین موارد ابتال بــه این ویــروس در کودکان، 
ســالخوردگان و زنان باردار بود و على رغم اینکه یک 
اپیدمى کشنده بود و بسیارى را به کام مرگ مى کشاند، تا 
سال 1958 ادامه داشت تا اینکه واکسن هاى این اپیدمى 

تولید و در دسترس قرار گرفتند.
4- آنفلوآنزاى هنگ کنگى

در ســال 1968، ویروس N2H3 شــیوع یافت و آن را 
آنفلوآنزاى هنگ کنگى نامیدند و تا ســال 1970 ادامه 
داشت. اعتقاد بر این است که این ویروس دچار جهش 
شده و به گونه اى از آنفلوآنزاى ثبت شده در سال 1957 
از طریق تغییر ناگهانى ویروس هاى سطحى تبدیل شد. 
از آنجا که بشــر مقابل این ویروس ها ایمنى ندارد، این 
عامل منجر به گسترش ســریع این اپیدمى شد. طبق 

گزارش مرکز کنترل بیمارى ها، نزدیک به یک میلیون 
نفر در سراســر جهان به دلیل این اپیدمى از جمله 100 

هزار نفر در ایاالت متحده جان باختند.

5- ویروس H1N1 (آنفلوآنزاى مرغى)
 H1N1 در سال 2009، نوع جدیدى از ویروس ها به نام
در ایاالت متحده ظاهر شــد و از ابتداى پیدایش آن به 
عنوان آنفلوآنزاى مرغى شــناخته مى شد و به سرعت 
بیش از 500 هزار نفر را در سراســر جهان مبتال کرد. 
از آنجا که این ویروس، ویروســى متفاوت از بقیه انواع 
ویروس هاى H1N1 بود، تا زمانــى که بیمارى به اوج 
شیوع خود نرسید، واکســنى اطمینان بخش براى آن 

ارائه نشد.

5 نوع خطرناك آنفلوآنزا در تاریخ که از کرونا بدتر بودند

ونیــزى هــا دریافته بودنــد که بســیارى از 
بیمارى ها از کشتى هایى که به این بندر مى آیند، 
منتقل مى شود؛ به همین خاطر تصمیم گرفتند 
تا 40 روز به این کشتى ها اجازه ورود به شهر را 
ندهند تا اگر عالئم بیمارى در آن ها متظاهر نشد، 

اجازه ورود به شهر را داشته باشند.
 ریشــه واژه «کوارنتى» به معناى قرنطینه از 
همان محدودیت 40 روزه گرفته شده است. 
کشورها و جوامع دیگر این اقدام را از ونیزى ها 
آموختند و قرنطینه را بنا گذاشــتند و به همین 
خاطر از قرن چهاردهم به بعــد پاندمى ها و 

اپیدمى هاى جهانى کمتر مشاهده شد.

قرنطینه 
از ونیز مى آید
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خدایا، رحمت خود را با ابر پر باران و بهار پر آب و گیاهان خوش 
منظر شاداب بر ما نازل فرما، بارانى درشت قطره بر ما فرو فرست 
که مردگان را زنده و آنچه از دســت ما رفته به مــا باز گرداند.  
خدایا، ما را با بارانى سیراب کن که زنده کننده، سیراب سازنده، 
فراگیر و به همه جا رونده، پاکیزه و با برکت، گوارا و پر نعمت، 
گیاه آن بسیار، شاخه هاى آن به بار نشسته و برگ هایش تازه و 

موال على (ع)آب دار باشد.
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