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استاد ناصر پویان- محمد تقی سرمدی

سر مــــقاله

تاریخ دندانپزشکی
 ایران و جهان

یکی از آخرین آثار جامع و مستند تاریخ 
نگاران و مترجمان جهانشمول  ناصر پویان 
و محمد تقی ســرمدی است. که نشیبها و 
فرازهای ده هزار ســالۀ بهداشت و درمان 
دهــان و دندان را در بر می گیرد. مصریان 
باســتان چهار هزار سال پیش حفره های 
ناشی از پوسیدگی دندان را پر می کردند. 
همین باشــندگان حوالی نیــل روش بی 
حرکت  نگاهداشــتن دندانهای لق را می 
دانســتند و این کار مهم دندانپزشــکی با 
ســیمهای زرین و سیمین انجام می دادند. 
آنــگاه این مهارتهای امور دهان ودندان به 
یونان باستان سرایت کرد و از آنجا رهسپار 

روم باستان گردید.

پیش از تشکیل امپراتوری روم اتروسکها 
دنــدان مصنوعی می ســاختند وآن را با 
نوارهای فلزی به دندانهای ســالم متصل 
می ســاختند. این عبارات در واقع چکیدۀ 

کوچکی از کتاب یاد شده است.
پیش از مصریان و یونانیان و اتروسکها 
و رومیــان، در بیــن النهریــن مراقبت و 
بهداشــت دهان ودنــدان آنچنان اهمیت 
داشت که در»قانون نامه حمورابی « مانند 
»نظام پزشــکی و دندانپزشکی « امروزی 
برای آنهایی که در کار خود تقصیر وتصور 
وتخلف می کردنــد.  جریمه و تنبیه می 
شــدند، به عنوان مثال »اگر شخص دندان  
دیگری از طبقۀ خود را می شکست، دندان 

خطا کار می بایست شکسته می شد.« و یا 
» اگر شخصی دندان یک فرد عامی را می 
شکست باید یک سوم مینای نقره بپردازد.« 
در قرون وسطی معروف به » دوران هزار 
سالۀ تیره و تاریک « به موازات همه امور 
دندانپزشــکی عقالنی تقریباً دندانپزشکی 
نیز فراموش شد. آنگاه هنگامی که طلیعه 
رنســانس ـ همــان دوران پیدایش رونق 
شــگفت انگیز صنایع و ادبیات وهنر ـ به 
قول موالنا جالل الدین موسوی بنادی گاه 
تحول در کلیه امور روزمره بشر می شد . 
مردان نامداری برخاستند، واین حرفه وهنر 

ظریف را متحول ساختند

ماهنامه سرمد  سال چهاردهم    شماره 128 تا 133    پاییز و زمستان  1400 4



177 دندانپزشکی اسکندریه و روم زیـرا 
جـای دندانه گشاد میگـردد. پـس بایـد در 
اندیشـه ی نیـرو دادن بـه لثـه بـا داروهای 
بندآورنـده بـود . - خوردگـی )پوسـیدگی( 
دندان ها پیامـــدی اسـت کـــه از کارکـرد 
یـــک مـاده ای تند در دنـدان پیـش میآیـد، 
از ایـــن رو درمـان آن بـا داروهای خشـک 
کننده انجـام میگیـرد. - اگـر فزونـی کـه بـه 
سـوی دنـــدان سـرازیر میشـود و بـر روی 
دنـدان مینشـیند انـــدک باشـد . گذاشـتن 
ایـــن داروها روی دنـــدان بسـنده اسـت 
وگرنـه نیـاز بـه تهی سـازی و یـا خشــک 
کردن فزونی های ســــر میباشــد تــا بــه 
ســوی دندانها کشــیده نشــوند و چنانچـه 
سـر ایـن فزونیها را از دیگـر بخشهای تـن 
میگیـــرد بایـد بـه تهی ســـازی همـه ی 
تـن روی آورنـــد . خردشـدن و شکسـتن 

دندانها بـه جهت نـرم بـودن آنها مـی باشـد 
پـس بایـد بـه نیروبخشـی آنها بـا داروهای 
بندآورنـــده روی آوریـد . - دندانــی کــه 
بــه رنــگ بادمجانــی و جــز آن درآیــد، 
انگیــــزه ی آن نمــــوری هایــی اسـت 
کـــه در آن گیـر افتاده انـــد و بـه سـوی 
آن مـــی رونـد. از ایـــنرو شایسـته اسـت 
کــــه درمــان آنها را بــــه روش درمــان 
خوردگــی )پوســــیدگی( انجــام داد. - 
دربــاره ی درد لثــه گویــد: سـازگارترین 
دارو بـــرای درد لثـه کـــه در پـی آمـاس 
پدیـد میآیـــد، شـیرابه ی مصطکـی اسـت 
کـه اگـر آنرا گـــرم کننـد و در دهان نگـه 
دارنـد، ســـودمند خواهد بـود. البتـه بایـد 
از گونـــه ی تـــازه ی آن برگزیـــد. ایـن 
دارو بـرای همــــه ی دردهایــی کــه در 
پیرامــون فضــای دهان کــه منظــور مــن 

همــه ی آماس ها میباشـد، خـوب اسـت. 
ایـن دارو ماننـد همـه ی داروهای بندآورنده 
اسـت کـه همـه ی آســیب های دهانــی 
را ریشــــه کن میکنــد واز پدیدآمــدن آن 
جلوگیــری می نمایــد و جلــوی زبــری 
آنرا میگیــرد و آنرا بــه خوبــی و بی هیــچ 
گزندی آب میکنــد. - بیشـترین سـودمندی 
را ایـن روغـن )شـیرابه ی مصطکـی( بـرای 
درد لثـــه دارد؛ زیـرا بیمـاری لثـه را ریشـه 
کـن مـی کنـــد ودرد آنرا فـرو مینش اند و 
زبـری بسـیار پدیـد نمـی آورد ماننـد دیگـر 
داروهای بندآورنـده کـه آرام کـردن درد از 

ویژگـی بندآورندگـی. 

ایران  طب  قاجاریه  دوره  در 
اروپایی  به  سنتی  از  تدریج  به 
بنظر می رسد  و  تبدیل گشت 
طب مدرن ایران نیز از مدرسه 

دارالفنون آغاز شده است. 

لئوناردو داوینچی، تصاویر معتبری درباره دندان ها، آرواره ها، عضالت جویدن غذا و لب های در 
حال حرکت را با هنرمندی خاصی تهیه نموده است... او دندان ها را بسیار دقیق شرح داده است

کتاب دوجلدی »پژوهشــی در تاریخ دندان پزشکی ایران و جهان« با تألیف، ترجمه و پژوهش نوشته 
ناصر پویان و محمدتقی سرمدی، در سال جاری از سوی انتشارات سرمدی چاپ و به بازار کتاب عرضه 

شد.
جلد نخســت این اثر در 14 فصل، ضمن مروری بر تاریخچه دانش دندان پزشکی در دنیا از تمدن های 
گذشته در بین النهرین تا عضر حاضر، در ادامه چگونگی پیدایش دندان پزشکی نوین را تشریح می کند.
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زبان آریایی ،زبان نیاهندوایرانی و زبان هندوایرانی

آریایی آغازین زبان گروهی از مهاجران هندو اروپایی بود که در حدود هزاره ۳ ق. م از هم نژادان شــان 
جدا شدند. 

ما و تاریخ زبان فارسی

بیاید »ما« را مجموعه ای افراد در نظر آوریم که همگی به یک زبان سخن 

می گویند. مثاًل به فرض جمعیت فارسی زبان را در نظر بگیریم و بعد چند سؤال 

را از باال استخراج کنیم و کمی ریز شویم و به یک پرسش برسیم؛ ما فارسی 

زبانان به چه زبانی حرف می زنیم و این زبان از کجا آمده؟ یعنی همیشه به 

همین شکل بوده؟ مطمئناً خیر. ما با خواندن چند اثر ادبی فارسی که به صد 

سال پیش مربوط باشند هم درمی یابیم که زبان فارسی امروز با سال های گذشته 

تفاوت دارد و هرچه به عقب برگردیم این تفاوت ها بیشتر و بیشتر می شود.

زبان شناسانی به گروه زبانهای دیگری که گویا کاماًل جدا از زبانهای آریایی پدیدار شده باشند قائلند به نام زبانهای سامی . 
عبری و عربی با هم خویشی دارند و چنین می نماید که اینها از ریشه ی یک رشته واژه های دیگری جدا از زبانهای آریایی 

مشتق شده اند.

احتمال اینکه زمانی زبانی واحد و مشترک میان 
آدمیان بوده است وجود ندارد. از زبان مردم دوران 
پارینه ســنگی هیچ آگاهی نداریم . حتی نمی دانیم 
که آیا مردم آن دوران ، آزادانه با زبان ، بیان مقصود 
می کرده اند یا نه ؟ از نقاشیهای مردم پارینه سنگی 
بر ما آشــکار شده که این مردم سخت به شکلها و 
حرکات توجه داشتند و چنین پنداشته اند که ایشان 
بیشتر با حرکات دست و صورت و دیگر اندامهای 
آنچه می خواستند بیان می کرده اند. شاید کلماتی 

که مردم کهن به کار می برده اند بیشتر فریاد هراس 
و شهوت و هیجان و نام و چیزهای محسوس بوده 
و در بسیاری از مواد شاید این صداها تقلیدی بوده 
از صدای آن چیزها یــا صداهایی که به آن چیزها 
بستگی داده شــده بود. با گذشــتن زمانهای دراز 
آدمیــان روش بیان عمل و رابطــه ی میان مفاهیم 
مختلف را ســاختند. زبانهای امروزی هزارها واژه 
دارد، اما کهن ترین زبانها تنها چند صد واژه داشتند.  پژوهش : رضا سرمدی
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آریایی آغازیــن زبان گروهی از مهاجران 
هندو اروپایی بود که در حدود هزاره ۳ ق. م 
از هم نژادان شان جدا شدند و در دشت های 
آسیای مرکزی رحل افکندند. در گذشته های 
بسیار دور آریایی زبان ها تماس هایی با بالتها، 
فینو-اوگری  اقوام  و  داکیه ای-میســیه ای ها 

داشتند 

ایران ویج

َوئیَجــه  اَریَــَن  )اوســتایی:  ایران ویــج 
میانــه:  پارســی   [,)airyana waējah(
ایران ویــج )ērānwēz(, ســغدی مانوی: 
آریانا َوئیجــه )airyana waējah(,پارتی: 
آریان ویجن)ʾryʾnwyjn((، بر اساس اوستا 
)فرگرد 1( ایرانیان باستان خاستگاه خود را 
اَیریَنِم َویَج می نامیدند که به معنی »گســتره 
آریاییــان« یا »ســرزمین رودهــای آریایی، 
چشمه های آریایی« است. این واژه بعدها در 
متون تبدیل به ایران ویج )ērānwēz( شد. 
)ēr( به معنی »آزاده، شریف و اصیل« است. بنا 
بر اوستا، نخستین مسکن اقوام آریایی است. 
در باره محل ایرانویــج اختالف نظر وجود 
دارد. برخی آن را ســرزمین صرفاً اساطیری 
دانســته اند. برخی نیز پیشــنهادهایی برای 

جایگاه جغرافیایی آن ارائه کرده اند. محل های 
پیشنهادی از خوارزم بر ساحل دریاچه آرال 
در شمال ازبکستان تا آذربایجان، یا تا جنوب 
یا شمال غرب افغانستان گسترده است. اخیراً 
ُفِگلســانگ محل ایرانویج را شمال سرزمین 
باستانی ُسغد، در شمال رود سیحون دانسته، 
اما بر پایه پژوهش ویتِسل، جایگاه ایرانویج، 
در متون مختلف اوستایی، متفاوت است. در 
متن وندیداد، ارتفاعات مرکزی افغانســتان 

فرض شده است 

اگر ســرزمین های دیگر را نمی آفرید، مردم 
به ایرانویج می رفتند و جایی برای سکونت 
باقی نماند. در اساطیر ایرانی زمین به هفت 
پاره یا اقلیم بخش شد. اقلیم میانی خونیَرس 
نــام دارد که به اندازه آن شــش اقلیم دیگر 
اســت. ایرانویــج در خونیَرس قــرار دارد. 
اورمزد در ایرانویج چیزهای زیادی را آفرید. 
رودهای وه دائیتی، داراجه، گاو اِیوداد یا یکتا 
آفریده، گیومرث، کوه های ابرز و اوِسندام و 
راس و پل افسانه ای چینَود در آن جا است. 
نخستین حیوانات که دو گاو نر و ماده بودند 
و همه انــواع گیاهــان در ایرانویج آفریده 
شــدند. ایرانویج امن تریــن جای خونیَرس 
است چندان که َورَِجمَکرد در آن جا ساخته 
شده است. سرور ایرانویج یکی از بی مرگان، 
یعنی ون جدبیش، است. زردشت در ایرانویج 
ظهــور کرد. طبق روایات متاخر ایرانویج در 
آذربایجان اســت. می گویند خورشــیده به 
اندازه ایرانویج اســت. در اعتقادات ایرانی، 
ایرانویج آرمانشــهر ایرانیان است. در مینوی 
خرد، مشخصات این آرمان شهر بدین شرح 
آمده اســت و پیدا است، که اورمزد ایرانویج 
را از دیگر جای های و روســتاها بهتر آفرید 
و نیکی اش این اســت که زندگی مردم در 
آن جا ســیصد سال است و زندگی گاوان و 

در وندیداد 1، بند ۳و۴ آمده است: بهترین 
ناحیه ای که اورمزد آفرید ایرانویج اســت. 
امــا پتیاره آن زمســتان دیوآفریده ده ماهه و 
انواع مار پردار و بی پر اســت. خوشــی این 
ناحیه به حدی اســت کــه اورمزد می گوید 

بــرای آریایی ها گاو معیار ثروت و اســاس 
مناسبات دادوســتد بود. چون گاو تأمین کنند 
غذا، شیر و فراورده های شیر برای نوشیدن بود. 
از پوست گاو، لباس و روانداز و بندهای چرمی، 

وسوخت تهیه می شد
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گوســفندان صدوپنجاه سال و درد و بیماری کم دارند و دروغ نمی گویند و شیون و مویه نمی کنند 
و دیو آز به تن آنان کم تر مســلط اســت و ده مرد از نانی که می خورند سیر می شوند و به هر چهل 
سال از زنی و مردی فرزندی زاده شود و قانونشان بهی و دینشان پوریوتِکشی است و چون بمیرند 

پارسایند و رد )سرور( آنان گوبدشاه است و از ایزدان سرور و پادشاه شان سروش است 

هفت کشور

به پندار آریایی ها جهان به هفت بخش )پهلوی: kišvar، سنسکریت: dvīpa( تقسیم می شد و 
رشته کوهی دورادور آن را فرا گرفته بود. منطقه مسکونی عالم، یعنی جایگاه آریایی ها که در آن نزد 
ایرانیان اَیَریَنه َویجه )ایرانویچ( و نزد هندیان آریا َورته نام داشت، در سرزمین میانی قرار داشت. آنان 

معتقد بودند که کوهی بس بلند در میان این سرزمین جای دارد 
در آغاز آفرینش مادی تیشتر بارانی انگیخت و آب سراسر زمین را گرفت. سپس زمین به هفت 
قســمت تقسیم شد. بخشــی میانی، کشــور خونیَرس )xwaēniraøa( در میان است و ایرانویچ 
)ایرانویژ(، ســرزمین ایرانیان، در کشــور خونیَرس قرار دارد. از میان این هفت کشــور، خونیَرس 
 ،)arəzahī( از همگی بزرگ تر و به تنهایی برابر شــش کشــور دیگر است. در شــرق کشور ارزه

در غرب کشــور ســوه )sawahī(، در شــمال 
و   )wouru.jarštī( وروجــرش  کشــور  دو 
وروبــرش )wouru.barštī( و در جنــوب دو 
کشــور فرددفــش )fradadafšu( و ویددفش 
)widadafšu( پدیــد می آیند. طبق بندهشــن 
حدود هر یک از این هفت کشــور به شرح زیر 
است: »از آنجا که خورشید به روز مِهِست برآید 
تا به روز کِه برآید، شرق، کشور اَرَزه است، از آن 
جا که به روز کِه برآید تا به روز کِه نشــود ناحیه 
نیمروز است، کشور فَرَدَدفش و ویَدَدفش است. 
از آن جا که به روز کِه در شــود تا به روز مِهِست 
در شــود، غرب، کشور َســَوه است. از آن جا که 
به روز مهســت برآید تا به روز مهست درشود، 
شمال، کشــور وروبَرشــن و وروجِرشن است. 
چون خورشید برآید بر کشــور ارزه و فرددفش 
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و ویددفش و نیمی از خونیرس تابد. چون به آن ســوی تیرگ در شــود، 
بر کشور سوه و وروبرشــن و وروجرشن و نیمی دیگر از خونیَرس تابد؛ 
هنگامی که این جا روز اســت، آن جا شب است، زیرا به سبب کوه تیرگ 
است که شب پیدا شود. از کشور به کشور جز به اجازه ایزدان و ورجاوندی 

نشاید رفت. چنین گوید که میان ارزه و خونیَرس دریا است . 

پرچم آکادمی نیروی هوایی فنالند

آریایی ها را به نام زبان فرضی مشترک باستانی شان هندوایرانی می نامند. 
زبان، دین و ساختار اجتماعی جامعه شــان در دوره های پس از مهاجرت 
حاکی از آن اســت کــه این اقوام در ابتدا قوم واحدی بودند. جدا شــدن 
آریایی ها از دیگر قبایل دامدار و اسکان نیافته هندواروپایی باید پس از آغاز 
پراکنده شــدن جمعی این قوم ها در نیمه دوم هزاره ۴ پ. م رخ داده باشد. 
مهاجرت اقوام هندواروپایی که در فاصله هزاره ۵ تا ۳ پ. م در اســتپهای 
جنوب روسیه می زیستند، احتماالً به سبب افزایش جمعیت، ثروت )به ویژه 

احشــام(، اختراع گردونه و ارابهٔ جنگی و استفاده از اسب برای سواری بود. این قوم ها با 
فرهنگ کورگان که از هزاره های ۵ تا ۳ پ. م در اســتپ های شــمال دریای سیاه گسترش 
داشــت، مربوط اند. هندواروپایی ها در جهات مختلف کوچیدند و از هند تا ایرلند مسکن 
گرفتنــد. در طول هزاره ۳ تا اوایل هزاره ۲ پ. م گروه هندوایرانی یا آریایی که شــاخه ای 
از قوم هندوآریایی بود، احتماالً در آسیای مرکزی، یعنی حدوداً استپ های ایران شرقی در 
ُســغد، خوارزم و بلخ باســتان و مناطق مجاور آن ها همچنان به زندگی مشترک خود ادامه 
می داد. باستان شناســان شــوروی معموالً قوم هندوایرانی را در کهن ترین دوران های آن با 
فرهنگ آندُرنُو که آثار ش در قزاقســتان و جنوب سیبری یافت شده است، مربوط می کنند. 
این فرهنگ به هزاره ۲ پ. م تعلق دارد و با فرهنگ کورگان مربوط اســت. ســرانجام هند 
و ایرانیان نیز در حدود ۲۰۰۰ پ. م در جســتجوی سرزمین های تازه با چراگاه های بهتر و 
دام های بیش تر و شاید به سبب خشکسالی هایی که به طور ادواری استپ های فصل مشترک 
اروپا-آســیا را که مسکن آن ها بود، تهدید می کرد، به تدریج از هم جدا شدند و با کوچی 
پردامنه از شرق دریای خزر و آسیای مرکزی، یا از غرب از سوی قفقاز، یا شاید از هر دو 
جهت از میهن مشــترک شان به ســوی فالت ایران حرکت کردند. در این زمان با پراکنده 
شــدن هندوایرانیان در منطقه ای گســترده و نیز به سبب سستی روابط اقتصادی میان آن ها 
کــه روابــط را کم کرد، تفاوت میان زبان های ایرانی و هندی باســتان که هر دو از گویش 

مختلف زبان هندواروپایی آغازین سرچشمه 
گرفته بودند و در دروه آریایی تحول مشترک 
آن هــا برای ادغام کامــل آن دو کافی نبود، به 

تدریج شدت گرفت 
ماننــد دیگر جابه جایــی و هجوم قوم های 
کوچ نشــین، به گمــان در آغــاز گروه هــای 
کوچــک پیش رو آریایی بــه مناطق تازه نفوذ 
می کردند. گروه های کوچک معموالً در اقوام 
بومی مستحیل می شــدند، اما با رسیدن پیاپی 
گروه هــای بزرگ تــر در دوره ای به نســبت 
طوالنی و چیرگی شان بر اقوام بومی یا متحد 

شدن شان با آن ها عنصر قومی و زبانی آریایی 
در این منطقه برتــری می یافت. آریایی ها گاه 
صلح جویانــه و گاه با جنــگ و خون ریزی 

سرزمین های تازه را به چنگ می آوردند 
زبان گروهی از آریایی ها را که بعداً سراسر 
شــبه قاره هند را درنوردیدند، به اعتبار زبان 
مشــترک شــان، هندوآریایی می نامند. این ها 
در حــدود ۲۰۰۰ پ. م از میهــن اصلی خود 
کوچیدند و ســپس از ایران شــرقی به شمال 
افغانســتان راه یافتــه، پس از آن بــا گذر از 
کوه های هندوکش میــان 17۰۰ تا 1۳۰۰ پ. 

م به منطقه پنجاب وارد شــدند و اقوام بومی 
را شکســت دادند و کم کم به سمت جنوب 
پیش رفتنــد. از لوح های یافت شــده به خط 
میخی در آســیای صغیر بر می آید که کمابیش 
در همین زمان، یعنی در حدود ســده 17 پ. 
م، گروه های کمابیــش کوچکی از جنگاوران 
و چابک ســواران آریایی )هندوآریایی متقدم( 
پیش از دیگر آریایی ها از ایران گذشــته و از 
طریق کوه های صعب العبور زاگرس به آسیای 

غربی راه یافته بودند.
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در کشــورهایی که از گاه شــمار )تقویم( میالدی اســتفاده 
می کنند، ســال نو معموالً در یکم ژانویه برگزار می گردد. راسته 
ماه ها در گاه شــمار رومی، از زمان پادشــاه نوما پومپیلیوس در 
حدود 7۰۰ پیش از میالد، از ژانویه تا دسامبر می باشد. در حال 
حاضر، جشــن گرفتن ســال نو یکی از بزرگترین رویدادهای 
جهانی می باشــد. در شب ۳1 دسامبر هر سال، آخرین روز یک 
سال میالدی و روز قبل از روز سال نو در بسیاری از کشورهای 
جهان، عموماً قاره های اروپا، آمریکا، اســترالیا و بخش هایی از 
آســیا و آفریقا مراسم سال نو برگزار می شود. در فرهنگ جدید 
غرب این روز با گردهمایی هایی در مجالس و مهمانی ها برگزار 

می شود که انتقال سال را ساعت 1۲:۰۰ شب جشن می گیرند.
بســیاری از فرهنگ ها در این شــب از آتش بــازی و دیگر 
روش های پرصدا برای جشن گرفتن استفاده می کنند. شب سال 
نو به صورت جهانی مطابق با تولد مســیح یا عرف نامه پس از 
میالد )به انگلیسی: Anno Domini( در کشورهای مسیحی 
و حتی غیر مســیحی در ۳1 دسامبر برپا می شود. شب سال نو 
همچنین به عنوان هفتمین روز کریســمس در مسیحیت غربی 

شناخته می شود.
نمونه هایی از آتش بازیهای شــب ســال نــو را می توان با 
شهرهای ســیدنی، ولپریسو، لندن و نیویورک مثال زد. سیدنی، 

هشتاد هزار آتش بازی را در نیمه شب برگزار کرد و بیش از یک 
و نیم میلیون شرکت کننده داشت. همچنین این رویداد بزرگترین 
رویداد دیده شده در ســال ۲۰۰۹ از تلویزیون بود. در ولپریسو 
شیلی بیش از دو میلیون تماشاچی، نظاره گر بزرگترین آتش بازی 
بودنــد که در مکانی بزرگتر از ۲1 کیلومتر از آتش بازی در بندر 
تجارتی شهر در ۲۵ دقیقه از شــادی و سرور برگزار شد. لندن 

زمانی که ســاعت بیگ بن نیمه شــب را در شب سال نو اعالم 
می کند، در اطراف چشم لندن با آتش بازی بسیاری بزرگی همراه 
می باشد. در نیویورک در کنار میدان تایمز جشن روی یک توپ 
کریستالی بزرگ متمرکز می شود که یک دقیقه تا آغاز سال جدید 

را ثانیه شماری می کند.

 یکم ژانویه

هنگامه موسویان
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سال نو میالدی



 چرا سال میالدی از اول ژانویه آغاز می شود؟
دلیل خاصی برای آغاز شدن سال میالدی از اول ژانویه 
ذکر نشده است زیرا اقوام مختلف هر کدام روزی را مبدأ 
ســال خود قرارداده اند. مثاًل سال نو مقدونی ها در زمان 
اسکندر از پاییز شروع می شد و یونانی ها وسط تابستان 
را مبدأ سال خود قرار می دادند و ایرانی ها هنوز که هنوز 

است روز اول بهار را نوروز می دانند.
مســیحی هایی که اول ژانویه را مبدأ سال میالدی قرار 
مــی دهند مدیون رومی ها هســتند، در عصر امپراتوری 
روم روال کار برایــن بود که کلیــه مقامات مملکتی روز 
1۵ مارس )۲۶ اسفند( را روز آغاز خدمت قرار می دادند 
حتی قیصرها و کنســول های رومی نیز در این روز وارد 
عرصه کار می شــدند. لیکن چون کنسول )فول دیویس 
نوبیلیور( به دالیلی چند موفق نشد در روز 1۵ مارس زمام 
امور را به دست بگیرد و این مهم پس از مدتی تعویق در 
روز اول ژانویه میسر شد، آن روز را آغاز کار اعالم کردند. 

ژولیوس سزار هم به یک ژانویه وفادار ماند.

تفاوت کریسمس و سال نو میالدی چیست؟

جشن کریسمس و مراسم سال نو میالدی از مهم ترین 
جشــن ها در جهان به شــمار می روند و برای مسیحیان 
جهان و کشــورهایی که تقویم میالدی دارند، بســیار با 
اهمیت است. در طول سالیان دراز، برگزاری این جشن ها 
با حاشیه هایی نیز همراه بوده است؛ اما امروزه این مراسم 
را باشــکوه هرچه بیشــتر، چراغانی و پایکوبی در نقاط 

مختلف جهان برگزار می کنند.
به دلیل ریشه های مذهبی جشن کریسمس و به خصوص 
در سال های دور، بین اسقف های کلیساها اختالف نظر در 
شیوه برگزاری این جشن وجود داشته است و در بازه هایی 
از تاریخ، رهبران مســیحی جشــن گرفتن کریسمس را 
ممنوع کرده بودند. بسیاری از مردم جهان به دلیل نزدیکی 
تاریخ این دو جشــن، به اشــتباه این دو مراسم را یکی 
می دانند و گمان می کنند روز کریســمس همان روز آغاز 

سال نو میالدی است؛ اما این طور نیست.
روز کریســمس و روز آغاز ســال نو میالدی دو روز 
مجزا هستند و ریشــه های متفاوتی دارند. هرکدام از این 
مراسم از گذشــته های دور تاکنون برگزار شده اند؛ اما در 
طول زمان دستخوش تغییراتی شــده اند. امروزه می توان 
جشن کریسمس را یکی از مهم ترین تاریخ های سال برای 
مسیحیان دانست که در همه جهان نیز شناخته شده است. 
ســال نو میالدی در کشورهای مختلف ریشه ملی دارد و 
از مهم ترین مراســم آن ها به شمار می رود. در واقع همه 
کشورها زمان آغاز سال جدید را جشن می گیرند؛ اما این 

تاریخ بســته به روزشمار رسمی هر کشور زمان متفاوتی 
دارد. ســال نو میالدی بر اساس روز شمار میالدی تعیین 

می شود.

سال جدید میالدی سال صلح و آرامش برای جهانیان 
بوده و هیچکس از خانه و وطنش دور نباشد.

لبهای کــودکان پر خنده بوده و 
دنیایشان پر از شادی، باشد...

به زودی زود خبر پایان ویروس 
منحوس  کرونــا در تمامی جهان 

طنین انداز گردد. 

در هیچ کجای دنیا جنگی نباشد...

کسی در بند و گرفتار نباشد...

 همه جا فراوانی و عشق شادی 
بوده و امید و مهربانی و شکوفایی و 

همدلی باشد!

به امید جهانی پر از عشق و خالی 
از هرگونه جنگ و تعصبات مذهبی 

و قومی!

برای همه در ســال جدیدمیالدی 
بهترینهای جهان هستی را آرزو میکنم!

به امید سالی پر از صلح و عشق و امید و مهربانی .

ان شاءاهلل
آمین یا رب العالمین
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آنچه از کرونای امیکرون می دانیم

سویه امیکرون سارس کووید ۲ 

 SARS-CoV-2 :سویه امیکرون سارس کووید ۲ )انگلیسی
Omicron variant(، که بــا نام lineage B.1.1.529 نیز 
شناخته می شود، یک سویه از کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲ 
است که باعث بیماری کووید 1۹ می شود. ۹ نوامبر ۲۰۲1 اولین 
مورد شناخته شده در بوتسوانا شناسایی شد. در ۲۶ نوامبر ۲۰۲1، 
سازمان جهانی بهداشت آن را به عنوان سویه نگران کننده معرفی 

کرد و نام آن را از روی حرف یونانی امیکرون گذاشت. امیکرون 
)Omicron(، نوع جدیدی از ویروس کرونا در آفریقای جنوبی 
شناسایی شده اســت و باعث نگرانی بسیاری از کشورها شده 
اســت. ســویه جدید که ابتدا B,۱.۱.۵۲۹ نامیده شد، توسط 

سازمان جهانی بهداشت، نوع Omicron نام گرفت.

پژوهش: دکتر محسن فتاپور
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بلومبرگ بر اســاس اطالعات اولیه موجود به بعضی از اولین 
سواالت درباره این نوع جدید کرونا پاسخ داده است:

این سویه ویروس چه تفاوتی دارد؟
ویروس کرونا به کمک پروتئینی به نام اسپایک، وارد سلول های 
بدن شده و باعث بیماری کووید-1۹ می شود. حدود ۳۰ تغییر یا 
بیشتر در پروتئین اسپایک در نوع اومیکرون مشخص شده است 
که دو برابر جهش های نوع دلتا اســت. نیمی از این جهش ها در 
ناحیه ای است که ویروس کرونا به کمک آن به سلول بدن انسان 

متصل شده، وارد آن می شود و باعث عفونت می شود.

جهش ها در این ناحیه ویروس می تواند باعث شود تا دستگاه 
ایمنی )یعنی آنتی بادی های ســاخته شده بعد از واکسیناسیون یا 
عفونــت قبلی( ویروس را کمتر از قبل تشــخیص دهد و خطر 

عفونت با اومیکرون افزایش یابد.
حداقل ســه جهش در نوع اومیکرون، به ویروس برای فرار 
از شناسایی شدن توسط آنتی بادی  دستگاه ایمنی کمک می کند. 
ظاهراً جهش دیگری هم توانایی آن را برای ورود به سلول های 

انسان افزایش می دهد و باعث انتقال بیشتر آن می شود.

امیکرون

منشاء این نوع ویروس از کجاست؟
تاکنون فقط حــدس و گمان هایــی درباره 
منشــاء اومیکرون مطرح است. به باور یکی از 
دانشمندان مؤسسه ژنتیک UCL لندن، احتماالً 
نوع اومیکرون در طول عفونت مزمن در فردی 
HIV/ با نقص سیستم ایمنی )احتماال مبتالی به

AIDS درمان نشده( تکامل یافته است.
آفریقای جنوبی دارای ۸,۲ میلیون نفر مبتال به 
HIV است که بیشترین میزان در جهان است. 
نوع بتا هم که ســال گذشته در آفریقای جنوبی 
شناسایی شد، ممکن است از یک فرد آلوده به 

HIV منشاء گرفته باشد.

واریانت امیکرون چقدر گســترده شده 
است؟

موارد ابتال بــه امیکرون در کشــورهای 
بسیاری از جمله آفریقای جنوبی، بوتسوانا، 
هلند، پرتغال، بریتانیا )انگلستان و اسکاتلند(، 
استرالیا، هنگ کنگ، کانادا، دانمارک، اتریش، 
ایتالیا، بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، سوئد، 

اسپانیا، آمریکا و آلمان تایید شده است.
شواهد فعلی در مورد میزان انتقال، شدت 
و توانایی فرار از ایمنی برای اومیکرون بسیار 
غیرقطعی است. با این حال، اطالعات اولیه 
از آفریقای جنوبی نشــان می دهد که ممکن 
اســت کرونای اومیکرون نسبت به نوع دلتا 

توانایی رشد قابل توجهی داشته باشد. با توجه 
به مدل های ریاضی، انتظار می رود اومیکرون 
در چند ماه آینــده باعث بیش از نصف کل 

عفونت های کرونا در اتحادیه اروپا شود.

 امیکرون چقدر نگران کننده است؟
هنوز برای پاسخ گفتن به این پرسش، زود 
می یابند،  ویروس ها همیشــه جهش  است. 
با تغییراتی که گاهــی ویروس را ضعیف تر 
می کند یا گاهی آن را در فرار از آنتی بادی ها 
و بیماری زایی ماهرتر می کند. واکســن های 
کرونا نشــان داده اند که در برابر انواع قبلی 

مؤثر هستند.

اولین گزارش ها از کرونــای امیکرون از 
افراد جــوان بوده که به دلیل ســن پایین تر 
معموالً عالئم خفیف با کرونا نشان می دهند. 
با این حال، امکان بیماری شدید با همه انواع 
قبلــی ویروس مانند نوع دلتا وجود داشــته 
اســت. موارد شدیدتر بیماری کرونا و میزان 
بســتری ها با تاخیر چند هفته ای مشخص 

خواهد شد.
طبق گزارش هــا از Gauteng آفریقای 
جنوبی، تعداد پذیرش در بیمارستان به خاطر 
کوویــد-1۹ از میانگین 1۸ مورد در روز در 
اوایــل نوامبر به ۶1 نفر در روز در اواخر ماه 
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افزایش یافت.
اومیکرون و تزریق دوز ســوم واکسن 

کرونا
به گفته کارشناســان، هنــوز مهم ترین و 
بهترین راه حــل، افزایش واکسیناســیون و 
تزریق دوز تقویتی است. تحقیقات نشان داده 
اســت که میزان باالی آنتی بادی های خنثی 
کننده ویــروس اصلی کرونا با محافظت در 
برابر کرونای ناشــی از انواع )واریانت های( 
جدیدتــر ارتباط دارد. ایــن احتمال وجود 
دارد که تزریق دوز تقویتی از واکســن های 
موجــود و افزایش ســطح آنتی بادی بعد از 
آن، محافظت کافی و ســد مناسبی در برابر 

اومیکرون ایجاد کند.
 

فواید تزریق دوز سوم واکسن کرونا را 
بشناسید!

با گذشــت چندین ماه از تزریق واکسن 
کرونا در اولین گروه  از افراد در بســیاری از 
کشورهای جهان، پرســش ها درباره نیاز به 

تزریق دوز سوم یا دوز تقویتی واکسن کرونا 
در کشورهای مختلف همواره رو به افزایش 

بوده است.
تحقیقــات در بعضــی کشــورها درباره 
اثربخشی واکســن ها و میزان ایمنی در بدن 
دریافت کنندگان واکسن بعد از گذشت چند 
ماه از واکسیناســیون قبلی نشان می دهد که 
تزریق دوز سوم واکسن کرونا به خصوص 
در جمعیت های خاص مانند ســالمندان و 
افراد با ضعف و سرکوب سیستم ایمنی برای 

حفظ ایمنی جامعه موردنیاز است.
دالیل مختلفی بــرای تزریق دوز تقویتی 
واکســن کرونا مطرح شــده است که نتیجه 
بررســی ها و تحقیقات است و مورد توجه 
نهادهای بهداشــت و سالمت کشورها قرار 

گرفته است.
این ســویه جهش های زیادی داشــته و 
یکی از تغییریافته ترین موارد جهش ویروس 
کروناست. شــواهد اولیه نشان داده است که 
این ســویه موارد ابتال به ویروس را افزایش 

داده اســت. این ســویه به ســرعت به دور 
تازه ای از نگرانی ها درباره بازگشــت دوباره 
محدودیت های مسافرتی به دلیل شیوع کرونا 
دامن زده و موجب شد تا سهام شرکت های 
هواپیمایی و گروه های سرمایه گذاری صنعت 

توریسم و هتل داری به شدت سقوط کند
هنگام نامگذاری این سویه سازمان جهانی 
بهداشــت که از حروف الفبای یونانی برای 
نامگذاری های خود استفاده کرده این بار از 
روی دو حــرف Nu و Xi رد شده اســت. 
مسئوالن این نهاد بین المللی دلیل این تصمیم 
خود را پرهیز از سردرگم شدن افراد عنوان 
کرده اند، موضوعی که دســتمایه طنز و البته 
به چالش کشــیدن سیاســت های این نهاد 
بین المللی شده اســت. منتقــدان این اقدام 
سازمان جهانی بهداشت می گویند این نهاد 
بین اللمللی به ایــن دلیل از حرف Xi عبور 
کــرده تا در هنگام نوشــتن شــباهتی با نام 
رئیس جمهور کنونی چین، شــی جین پینگ 

پیش نیاید. امالی التین اسم کوچک آقای
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اومیکرون و تزریق دوز سوم واکسن کرونا
به گفته کارشناســان، هنوز مهم تریــن و بهترین راه حل، 
افزایش واکسیناسیون و تزریق دوز تقویتی است. تحقیقات 
نشــان داده است که میزان باالی آنتی بادی های خنثی کننده 
ویروس اصلی کرونا با محافظت در برابر کرونای ناشــی از 
انواع )واریانت های( جدیدتر ارتباط دارد. این احتمال وجود 
دارد که تزریق دوز تقویتی از واکسن های موجود و افزایش 
سطح آنتی بادی بعد از آن، محافظت کافی و سد مناسبی در 

برابر اومیکرون ایجاد کند.

آینده ی این ویروس چیست؟
محتمل ترین آینده برای این ویروس این است که حتی اگر 
مانند یک بازیگــر حرفه ای رفتار کند و در نهایت تمام آمار 
خود را به حداکثر برســاند، دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم 

توسط سیستم ایمنی کنترل و پاکسازی نمی شود.
جهش هایی که توانایی ســرایت آن را بهبود می بخشــند، 
آمار مرگ و میر را تا حــد زیادی افزایش نمی دهند. ضمن 
اینکه این ویروس به شکل تصادفی جهش می یابد و در طول 
زمان به اندازه ای تغییر می کند که برای سیستم دفاعی سازگار 
شده غیرقابل تشخیص است و امواجی از عفونت مجدد را 

امکان پذیر می کند.

ممکن اســت هر زمســتان، فصل شیوع 
کوویــد را به همان روشــی که اکنون فصل 
آنفلوانزا داریم، داشــته باشیم. ویروس های 
آنفلوانزا همچنین می توانند الگوی مشــابهی 
از جهش را در طول زمان داشــته باشند که 
به عنوان جریان آنتی ژنیک شناخته می شود و 

منجر به عفونت مجدد می شود.
ویروس های آنفلوانزای جدید هر ســال 
لزوما خطرناک تر از ســال گذشــته نیستند، 
فقط به اندازه کافی متفاوت هســتند. شاید 
بهترین شــاهد برای پیش بینــی کووید در 
آینده، همین ویروس آنفلوانزا باشد؛ بنابراین 
سویه امیکرون، سویه نهایی نخواهد بود، اما 
ممکن است آخرین ســویه نگران کننده از 

کووید-1۹ باشد.
اگــر خوش شــانس باشــیم و روند این 
همه گیری طبق پیش بینی پیش برود، احتماال 
ویــروس "SARS-CoV-۲" بــه یک 
ویروس بومی تبدیل می شود که به آرامی در 

طول زمان جهش می یابد.

این بیماری ممکن اســت به احتمال زیاد 
خفیف باشد، زیرا مواجهه قبلی با آن باعث 
ایجاد ایمنی می شود که احتمال بستری شدن 
در بیمارستان و مرگ را کاهش می دهد. اکثر 
مردم اولین بار در کودکی آلوده می شوند که 
ممکن اســت قبل یا بعد از واکسن رخ دهد 
و عفونت مجدد بعدی چنــدان قابل توجه 

نخواهد بود.
تنها گروه کوچکی از دانشمندان تغییرات 
ژنتیکــی "SARS-CoV-۲" را در طول 
زمان ردیابی خواهند کرد و نگرانی ها حداقل 
تا زمانی که یک ویروس جدید ظاهر شود، 

به تاریخ خواهد پیوست.

پنج عالمت منحصر به فرد ابتال به سویه 
امیکرون را بشناسید

محققان می گویند سویه جدید ویروس کرونا 
عالئم متفاوتی در بیماران ایجاد می کند.

هم اینک ظهور سویه جدید کووید 1۹ موسوم 
به امیکرون بــه یکی از بزرگتریــن چالش های 

بهداشــتی جهان تبدیل شده اســت. از نگرانی 
درباره ناتوانی واکسن های موجود در مقابله با این 
سویه تا تبعات اقتصادی این موضوع همگی باعث 
خســتگی عمومی مردم پس از دو سال مقابله با 

یک همه گیری مرگبار شده است.
با این حال، در کنار عالئمی که پیشــتر برای 
ابتــال به کوویــد 1۹ مطرح می شــود، به تازگی 
دانشمندان کشف کردند که سویه امیکرون باعث 
بروز عالئم منحصر به فرد دیگری در افراد شــده 

است. این عالئم شامل موارد ذیل می شود:

1- خارش گلو
2- سرفه خشک

3- خستگی شدید
4- درد عضالنی مالیم

۵- تعریق شبانه
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گیاهان کاربردی در طب اسالمی

معرفی کتاب 

انســان ترکیبی از روح و جســم و روان است و این ترکیب 
صاحــب آگاهی و خرد بوده و همین او را بر ســایر مخلوقات 
برتری داده است. شاید بتوان گفت که انسان تنها موجودی است 
که توانایی پایش عملکرد جســم خود را دارد و به مرور زمان 
و در اثر کســب علم و تجربه، بسیاری از اعضای بدن خود را 
شــناخته و جنبه هایی از حیات خود را مورد توجه قرار داده و 
به رفع عوامل تهدیدکننده ی زندگی خود مبادرت نموده است. 

به طور کلی سالمت جسم انسان در گرو توازن عملکرد اجزا 

و کنش و واکنش های شیمیایی درونی آن و متأثر از محیط پیرامون است 
و سالمت روحی و روانی او هم مستلزم حفظ رابطه با اصل و مبدأ خود
جســم انسان همواره از ســوی عوامل مختلف تهدید می شود و این 
عوامــل موجب بروز بیمــاری در بدن می گردنــد و مادامی که عوامل 

بیماری زا از بدون خارج و دفع نشوند، بیماری ادامه پیدا می کند.
. در واقع بیماری ناشی از به هم خوردن توازن در عملکرد و کنش و 
واکنش های شیمیایی درون بدن است. به همین نسبت، هدف از داروهایی 

که برای رفع بیماری تجویز می شود بازگردان توازن مذکور است.
خداوند ســخاوتمند، با گل و گیــاه درد دردمندان را بهبود و زخم ها 
را مرهــم می نهد. از خلقت آدم برخی گیاهان تجویز می شــده اســت. 
ارتباط تنگاتنگ انسان با خلقت و طبیعت، باعث آرامش وی می شود. از 
حضرت علی)علیه الســالم( نقل شده است که بیماران خود را با عقاقیر 

)درختان،گیاهان و داروهای معدنی( سرزمین خود درمان کنید.
در ســال ۲۰۲۰ میزان جمعیت به 7/۶ میلیارد نفر، می رسد و در نتیجه  عنوان کتاب:گیاهان کاربردی در طب 

اسالمی
مؤلفین: احمدعلی آقارفیعی

 صدف آقارفیعی

فاطمه سرمدی 
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نیاز به دارو محســوس تر و افزایش قیمت ها چشمگیرتر است. موضوع 
اســتقالل فرهنگی و اقتصادی از پیام حضرت امام بدست آمده است و 

طبیعتا باید در این بعد تدابیری اندیشیده شود. 
بطور کلی در انســان عالوه بر مزاج های افراد، مزاج های منطقه ای هم 
مشهود است. مثال در همدان افراد اکثرا غلبه بلغم دارند و گیاهان منطقه 
مطابق نیاز آنهاســت و باید تامین نیاز دارویی هر استان در همان مکان 
تامین شود تا بازار سیاه ایجاد نشود. تقریبا بیش از ۳۰ گیاه را می توان در 
قــرآن نام برد، مثل: زیتون، زنجبیل و ... که جنبه درمانی نیز دارند، میوه 
جات عالوه بر جنبه غذایی دارای جنبه درمانی نیز هســتند و می توان بر 

این مبنا برای افراد رژیم غذایی تدارک دید.
در تحقیقات جهانی، 7۰-۸۰ % جمعیت در حال توسعه به طور نسبی 
یا کامل از درمان های گیاهیاستفاده می کنند. در کشورهای پیشرفته بیش 
از ۲۵% داروهایی که با نسخه پزشکی عرضه می شوند، از گیاهان دارویی 
است. در جوامع اسالمی بواسطه تاکید معصومین جهت مصرف گیاهان 

دارویی این آمار رو به افزایش است. 
بــه عبارتی عوامل فرهنگــی، اجتماعی و مذهبــی در میزان مصرف 
داروهای گیاهی بســیار دخیلهستند و در کشــور خودمان ایران نیز این 
پدیــده خود را بروز داده اســت. در آلمان 7۰ هزار نوع دارو به شــکل 
قرص، کپســول و شربت با منشا گیاهی موجود است. ۶7% از داروهای 
مصرفی در کشور سوئیس از داروهای طبیعیاست. در فرانسه آمار سالیانه 
نشــان می دهد 1۵ میلیــون نفر برای درمان به "گیاه پزشــک" مراجعه 
می کنند. در آمریکا ۳7% از داروهای صنعتی با داروهای گیاهی جایگزین 
شده است. در کشور چین بیش از ۳۵۰ هزار هکتار زمین را برای کاشت 
۲۰۰ نوع گیاه دارویی در نظر گرفته اند و محصول حاصله در ســال ۲۰۰ 

هزار تن می باشد.
امــام صادق)علیه الســالم(به مفضل می فرماید: فکــر کن به گیاهان 
دارویی، که هرکدام در جایی فرو می رود، یکی در مفاصل وارد می شود 
مثل شــاتره، یکی سودا را بیرون می آورد مثل افتیمون، یکی باد را بیرون 
می برد مثل ســکبینج، و یکی ورم ها را فرو می نشــاند، و مانند اینها؛ چه 
کســی به جز معبودی که آنها را آفریــده این قدرت را در آنها قرار داده 

است؟
علل استفاده از گیاهان دارویی موارد زیر می باشد:

الف- وجود مصلح در گیاه: داروهای شیمیایی عوارض فراوان دارند، 
بعکس در گیاهان این عوارض ناچیز است. مانند: سالیسیالت برگ بید 
که در گیاه آن ماده تانن یعنی مصلح سالیسیالت موجود است و عوارض 

آن مانند خونریزی معده را کاهش می دهد.
ب- گیاهان دارویی دارای مزاج هســتند: بعبارتی هر گیاهی ابتدا یک 

روح دارد:
1. مانند بنفشــه که برای مومنینگیرنده است و اثر شفابخش دارد )اثر 
روحانی( که بستگی به گیرنده سلولی در بدن دارد و به همین دلیل دعا 

و ذکر سبب فعال شدن گیرنده برای جذب دارو می شود.
۲. با تکرار مصرف دارویی اثر جسمی دارند.

۳. و تکرار زیاد آن اثر سمی دارد.

۴. و باالخره کشنده است.
بهتر است هر گیاه دارویی با توجه به مزاج شخص، شرایط و 
نوع بیماری طبق نظر پزشک متخصص مصرف شود و مصرف 

بی رویه و خودسرانه هرکدام طبعاتی در پی خواهد داشت.
در این مجموعــه نزدیک به 17۰ نوع از گیاهان متنوع همراه 
با خواص و طبیعت دارویی آن ها از نظر فقهی در طب اسالمی 
ایرانی گردآوری شــده است. این کتاب حاصل سالیان طوالنی 
پژوهش ومطالعه صدهزار بیمار، تجربیات پزشــکان و دســت 

اندرکاران در این عرصه ی علمی و عملی است.
امیدواریــم از این حداقل دانش، حداکثر اســتفاده بشــود و 
خدمت کوچکی به خوانندگان و همکاراندر زمینه بهداشــت و 

درمان صورت گیرد.
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سالروز نامگذاری ایران
ششم دی ماه 

به پیشنهاد زنده یاد سعید نفیسی نویسنده و محقق مشهور ایرانی

به جز واژه ایران، این کشور بیشتر با پارس و واژه های برگرفته از آن، 
توسط جهان خارج مورد اشاره قرار گرفته است. به شکل تاریخی، جهان 
غرب به این کشور با عنوان Persia اشاره کرده است که در زبان های 
مختلف آنان، به شکل خاصی تلفظ می شود. از مهم ترین عوامل گسترش 
این نام در جهان غرب، نوشته های مورخان یونانی است که از ایران به 

عنوان Persís یاد می کردند.
پارسه، یکی از این دسته واژه ها، دارای معنی »سرزمین پارسیان« 
است. این موارد، در حالی اند که پارس نام یکی از استان های ایران 
باستان نیز بود که امروزه به عنوان استان فارس تعریف شده است. این 
دسته از نام ها، در داخل ایران نیز مورد استفاده قرار می گرفتند. در 
با عنوان مملکت فارس به این کشور اشاره  ادبیات فارسی و عربی، 

شده است.
در  سال 1314 شمسی طبق بخشنامه ی وزارت امور خارجه و 
نام رسمی   ، ، و تصویب مجلس شورای ملی  تقاضای دولت وقت 
ایران )به جای پارس، پرشیا ( برای کشور ما انتخاب شد . اسمی 
که امروز  ایران گفته می شود ،بیش از 600 سال پیش ) اِران ( 

تلفظ می شد.
زنده یاد سعید نفیسی نویسنده و محقق مشهور ایرانی در دی ماه 

1313  نام » ایران » را به جای »پرشیا« پیشنهاد کرد .
واژه ی »ایران« بسیار کهن و قبل از آمدن آریایی ها به سرزمین 

مان اطالق می شد و نامی تازه و ساخته و پرداخته ای  نیست .
واژه » ایران« از دو قسمت ترکیب شده است ، قسمت  اول )ایر( 
به معنی اصیل، نجیب، آزاده و شریف است . قسمت دوم به معنی 
سرزمین یا جا و مکان است . معنی واژه ایران »سرزمین آزادگان و 

مهرورزان« است.
مرا شادی  از نام ایران بود 
دلم پر ز یاد نیاکان بود 

ز ایران جهان پیش من گلشن است 
همیشه ز یادش دلم روشن است

در  خرداد 1274   18 زاده  نفیسی   سعید 
تهران زبانشناس، پژوهشگر ادبیات فارسی، 

تاریخ نگار، نویسنده، مترجم و شاعر ایرانی بود. 

پژوهش: محمد سرمدی 
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