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طهرانقدیم

یکشنبه  19تیر 1390

اماکن

زماني كه آغامحمدخ��ان قاجار ،تهران را
دارالخالفه س��رزمين ايران قرار داد قاسمخان
دول��و (قاجار) را با ص��د تفنگچي به كوتوالي
(قلعهباني) حكومت تهران گماشت.
در واقع قاسمخان دولو را نخستين رييس
شهرباني تهران ميدانند .در آن دوره انتظامات
داخل تهران به عهده قراولخانه بود و قراوالن
عدهاي از س��ربازان قش��ون بودند كه زيرنظر
مستقيم كالنتر انجام وظيفه ميكردند .كالنتر
از نظر موقعيت اجتماعي يك مقام كش��وري
محسوب ميشد و به افرادي كه زير نظر كالنتر
ش��هر يا كدخدايان محالت به كار اش��تغال
داش��تند عناوين عس��س (نگهبان) ،شحنه
(پاسبان شهر) و داروغه (حاكم نظامي) اطالق
ميشد .آنچه امروزه پاسگاه يا كالنتري ناميده
ميش��ود در آن دوران با عن��وان داروغهخانه
مورد اش��اره ق��رار ميگرفت .ميرش��ب ،نيز
يك��ي ديگر از مقامات كش��وري بود كه براي
خود ش��أن و مقامي داشت به اين ترتيب كه
وقتي كسي حق قانونی رفت و آمد در شهر را
نداشت وظيفه ميرشب حكم ميكرد از طريق
مامورانش افرادي را كه بيدليل در شهر تردد
داشتند ،دستگير و بازجويي كنند.
اميركبير و استقرار نظم در تهران
اميركبير را بايد از نخس��تين پيشگامان
اس��تقرار نظم و امنيت در تهران دانست .وي
هنگام كار در س��فارت امپراتوري عثماني با ادارات دولتي
و نحوه عملكردشان آشنا شده بود و زماني كه به صدارت
رس��يد براي ايجاد نظم و تامين امني��ت جاني و مالي در
تهران دستور داد  40قراولخانه در نقاط مختلف دارالخالفه
داير ش��ود .وي همچنين براي هر قراولخانه 12 ،نگهبان
تعيين ك��رد .اما پس از وي با روي كار آمدن ميرزاآقاخان
نوري به دليل طرز فكر ارتجاعياش هيچ قدمي براي تامين
امنيت مردم تهران برنداشت؛ بلكه همه كارهاي اميركبير
را نيز لوث نش��ان داد ،اما با به قدرت رسيدن ميرزاحسين
سپهساالر (مشيرالدوله) دوباره اصالحات مربوط به استقرار
نظم از نو شروع شد .وي براي نخستينبار كلمه نظميه را به
كار گرفت و اداره نظميه را تشكيل داد و محمدعليخان را
كه از محصالن دارالفنون و از فرنگ برگشته بود به رياست
نظميه تهران گماشت ،اما هيچيك از ماموران و مردم اسم
اداره نظميه را نپذيرفتند و آن را اداره ميخواندند و در كل
كلمه اداره در اذهان مردم از نظميه شروع و شناخته شد.
ايجاد اداره پليس
ناصرالدينش��اه در دومين سفر خود به فرنگ «آنتوان

داستان پليس در تهران قديم
فرزانه نيكروحمتين

كنت دومونت فرنت» اطريشي را براي تاسيس اداره پليس
به ايران دعوت كرد .وي براي نخستينبار در خيابان چراغ
ب��رق (اميركبير) محلي را براي اداره پليس اجاره كرد و به
ش��اه گزارش داد با  400پليس پياده و  60س��وار ،امنيت
تهران تامين ميش��ود .وي س��رانجام در سال  1295ه.ق
نخستين تابلوي شهرباني تهران را بر باالي سردر عماراتي
واقع در ميدان توپخانه نصب كرد .مضمون تابلو عبارت بود
از« :اداره جليليه پليس دارالخالفه و احتسابيه» .اين محل
در دوره سلطنت پهلوي اول و دوم مركز پليس تهران بود
که در چند س��ال گذشته تخريب و ايستگاه مترو در آنجا
ايجاد شد.
محقق��ان پيرامون مس��اله اداره پليس و كنت متذكر
ش��دهاند« :كار كنت كه به منظور استقرار نظم در تهران
فوقالعاده مشكل بود زيرا براي اولينبار بود كه ايران داراي
نظميه و پليس به صورت امروزي شد .كنت با افراد فاسد و
نادرست روبهرو بود كه به هيچ قسمي حاضر به تن دادن و
تسليم شدن در برابر قانون نبودند همچنين با افراد خشن
و افراطكاري كه در حال قمه كشيدن بودند و بر سر گذرها

اوضاع گدايي در تهران قديم

خود را كور ميكردند تا...
در تهران قديم از ضروريات گدايي
اي��ن بود كه هر چه كثيفت��ر ،ژندهتر،
معيوبتر ،عليل و ناتوانتر باشي ،بهتر
اس��ت؛ به قول خودشان كه ميگفتند:
«آمديم ماما شست و ميرويم مردهشور
ميش��ويد ».اكثر گداها بهصورت كور،
شل ،بيدس��ت و پا يا چالق بودند .اگر
معايبشان طبيعي بود كه برايشان بهتر
بود و اگر نبود اين عيبها را بهوس��يله
متخصصان آن دوره بهوجود ميآوردند.
مثال كوريش��ان ب��ه دو ص��ورت بود؛
اينكه واقعا خود را با ميل كشيدن و ته
سنجاق سرخ كه به مردمك چشمشان
فرو ميبردند ،كور ميكردند حتي ممكن بود چشمش��ان را
از حدق��ه بي��رون بياورند يا تصنعي كه به دس��تور و تمرين
متخصصان كه غالبا از س��كنه گودهاي جن��وب و زاغههاي
كورهپزخانهها بودند ،س��فيدي چشمشان را به جاي سياهي
نشان ميدادند و به همين گونه فلج صورت ،دست و پا كه يا
ساختگي بود يا طبيعي.خيلي از اين افراد كه به گدايي عادت
كرده بودند به خاطر پول نهتنها اين كار را با خود ميكردند
بلكه با كودكانشان يا طفالني كه از بچهدزدها ميخريدند،
همين كاره��ا را انجام ميدادند و چند عضو از بدنش��ان را
معي��وب ميكردند .اي��ن كار را هم به خاطر اعتقاد مردم كه
«كور اگر ناودان خانهاش هم از طال باشد باز مستحق است»
انجام ميدادند.از اين موارد بدتر اين بود كه براي جلب رقت
بيش��تر بينندگان ،بدنهاي خود و فرزندانش��ان را مجروح
ميكردند؛ توليد جراحتهايي روي پوس��ت و گوشت شكم،

دست و پا بهوسيله مواد اسيدي ،آتش و
آبجوش .نوع ديگر هم باد كردن شكم
بود كه مش��خص نبود با چه وسيلهاي
آن را مت��ورم ميكردند؛ تورمي در حد
زن چندقلو آبس��تن پا به ماه و بلكه از
آن بزرگت��ر .اين افراد ب��ا اين هيات و
قيافههاي چندشآور و دلريشكننده
سعي ميكردند معركه به راه بيندازند
و اگ��ر مورد توجه ق��رار نميگرفتند با
ذلتخواني ب��ه در خانهها رفته و مردم
را عاص��ي ميكردند.ب��ا روي كار آمدن
سيدضياءالدين طباطبايي كه دستور به
جمعآوري گداها داد ،مردم تهران نفسي
كشيدند و از شر افراد به ظاهر گدا خالص شدند.
قوانين گدايي
از جمل��ه قوانيني كه گداها براي خود وضع كرده بودند،
نخست اين بود كه شرم ،حيا ،شرف ،غيرت ،خجالت و حميت
را از خ��ود دور و به جايش س��ماجت و پررويي را جايگزين
كرده بودند ،دوم براي ورود به محله گدايي ،بايد از سردسته
اجازه بگيرند و س��وم اينكه ،ق��رار پرداختي روزانه را كه بايد
به او بپردازند ،به تاخير نيندازند .گدايي چند نوع بود؛ نوعي
گدايي وجود داشت كه گدا به دور كوچه و بازار بگردد كه بايد
زير نظر سردسته كار بكند ،دوم گدايي در نقاط معلوم مثل
مس��جد ،حمام ،در تكيه ،سرگذر ،كنار چلوپلويي و كلهپزي
بود .در واقع با ش��روع احداث مسجد و حمام ،گداهاي خبره
با نشستن خود يا نشاندن كسي به جاي خود آنجا را پاتوق
خود ميكردند.

اولين تظاهرات در تهران قديم
از كشورهاي مختلف تزيين شده است .از نكات
قابل توجهي كه در اين مكان تاريخي ميتوان به
آن اشاره كرد ،صداي مداوم جاروبرقي در ساعات
بازديد بود كه خدمه مشغول تميز كردن اتاقها
بودند .كاخ نياوران از سال  82به مدت شش سال
براي مرمت و بازس��ازي تعطيل شده بود كه به
قول راهنماي كاخ ،كار به كندي پيش ميرفت
كه اين بازس��ازي بيشتر شامل مرمت گچبريها
و ستونها بوده و س��رانجام در اسفندماه 1388
بازگشايي شد.

نخستين بحران سياس��ي و اقتصادي در تهران اخير در
فاصله س��ال  1277تا  1287ه.ق در زمان ناصرالدينشاه با
بروز قحطي در تهران و ش��يوع بيماري و با ش��كل گرفتن
هنگامي كه ش��اه از ش��كار برميگش��ت ،مردم شهر كه از
گرس��نگي به س��توه آمده بودند ،راه وي را س��د كردند و در
مقابل چشمانش به يكي از نانواييهاي شهر هجوم بردند .روز
بعد مردم بهخصوص زنان دوباره به خيابانها ريختند و شاه
كه از باالي قصر گلس��تان با دوربين به تظاهرات مردم نگاه
ميكرد ،محمودخان نوري (كالنتر وقت تهران) را خواس��ت
و وي را مورد ش��ماتت و س��رزنش قرار داد و در مورد علت
ناآراميها توضيح خواست .نوري كه هيچ دليل قانعكنندهاي
نداشت ،از شاه اجازه خواست تا تظاهرات را سركوب كند كه

تهرانيهاي قديم چگونه
دعا ميكردند ،چگونه نفرين

عزل شد البته روايت ديگري هم هست كه
ميگويند وي به ميل خود اس��تعفا كرد و
استنادش��ان هم بر اين داس��تان است كه
هنگام خدمت كن��ت در اداره نظميه مقرر
شده بود مردم از ساعات  12شب تا پنج صبح
از خانههايشان خارج نشوند .اتفاقا يك شب
كه كنت مش��غول گش��تزني در شهر بوده
ش��خصي را ميبيند كه در ساعت ممنوعه
عب��ا بر دوش افكند ،بقچ��هاي زير بغل دارد
كنت از او ميپرسد :مگر خبر نداري كه طبق
دستور رييس نظميه االن رفت و آمد در شهر
ممنوع اس��ت؟ مرد جواب ميدهد« :من از
نظميه چيزي س��ردرنميآورم و مطيع بوق
حمام هستم ».و معروف است كه كنت همان
روز نزد ناصرالدينشاه رفته ،استعفا ميكند
و ميگويد« :در اين ش��هر يا من بايد دستور
بدهم يا بوق حمام!»
س��رانجام با رفتن كنت امنيت به دست
خودمانيها ميافتد كه شريك دزد و رفيق
قافله بودند تا آنجا كه اين داس��تان معروف
است :از منزل حاجي كرمعلي نامي يك زوج
قاليچهاي ابريشمي و يك جفت شمعدان به
سرقت ميرود و با توصيه يكي از دوستانش
به خانه رييس نظميه ميرود وقتي وارد اتاق
پذيرايي ميشود قاليچههاي خود را ميبيند
كه به ديوار آويخته ش��ده و ش��معدانهاي
فيروزه نشانش بر سر بخاري است و هرچه رييس نظميه
دليل حضور وي را ميپرس��د ،ج��واب نميدهد تا اينكه
سرانجام بر اثر سماجت وي ميگويد« :براي حل دو معما
خدمت رسيده بودم كه جواب يكي را از قاليچههاي روي
ديوار و جواب ديگري را از شمعدان لب بخاري گرفتم!»
سوئديها و نظميه
در دوران مش��روطه ،رياست نظميه را آقا باالخان
س��ردار (س��ردار افخم) عهدهدار ش��د .بعد از سقوط
تهران توس��ط آزاديخواهان يپرمخان ارمني رياست
نظميه ش��هر را برعهده گرفت تا سرانجام كه در سال
 1291ه.ش مستشاران سوئدي بر سر كار آمدند ،آنها
نخستين مدرسه پليس را در كنار ساختمان پليس در
ميدان توپخانه داير كردند اما در سال  1302ه.ش به
فرمان رضاخان به خدمت سوئديها در ايران پايان داده
ش��د و سرهنگ محمد درگاهي ،رييس نظميه تهران
و رييس كل تش��كيالت نظميه ايران ش��د و دو سال
بعد ،پهلوي اول 10 ،پلي��س را براي آموزش به خارج
از كشور فرستاد.

تهرانيهاي قديم نذر را براي شفاي بيماران ،اداي
قرض بدهكاران ،سالمت مس��افران و رفع گرفتاري
انجام ميدادند.براي مثال گوسفند قرباني براي رفع
قضا و بال ،عالج مريض بدحال ،بازگش��ت مس��افر،
عروس و داماد ،خريد خانه يا درش��كه ،سالمتي زائو،
روزه��اي عيد مثل عيد قربان ،رف��ع خطر از بالياي
طبيع��ي و عقيقهنمودن (نذري كه ب��راي نوزادان و
فرزندان ميش��د تا از خطرات در امان باشد) و براي
رفع تمامي مشكالت ،آن را آبگوشت كرده و عدهاي
فقير را دعوت مينمودند و با ختم يك سوره (حمد) به
آنها ميدادند .از نذرهاي ديگر تهرانيها ،نذر آش و پلو
امام حسين بود كه وقتي حضرت آنها را بطلبد ،براي
پابوسش آن را ميپختند ،البته در اين ميان خرافات
هم به باورهاي قديمي رسوخكرده بود و گاه افراد به
كارهاي غيرعقالني دست ميزدند .نذرهاي خالفي
هم بود كه وقتي كسي از راه مشروع ،مشكالتش حل
نميشد و با نذور حاجاتش روا نميگرديد ،مخالف آن
را نذر ميكرد مثال اينكه يكي نذر مينمود كه شير
آب انباري را بكند بلكه كارش رو به راه شود يا موش
مرده در سقاخانه اندازد و از اين قبيل.
دعاهاي تهرانيهاي قديم
تهرانيهاي قديمي با ديدن خير و فايده ،دعاهايي
را نث��ار مردم ميكردند كه ذكرش��ان خالي از لطف
نيست :پيرشي ،خير ببيني ،خوب برات بياد ،دست
تنگي نبيني ،روي ناخوش نبيني ،دستو تو خاكستر
كني طال در بياري ،غم و درد نبيني ،خدا هرچي رو
بخواي بهتر ش��و بهت بده ،خدا اونقدر بهت بده كه
نتوني جمعشون كني ،خدا عزيز خاليقت كند ،من
كه عوض ن��دارم ،خدا عوضت بده ،خدا عمر با عزت
بده ،رنگ حكيم و دوا نبيني ،خدا چيزي بده كه همه
حسرتشو بخورن.
و اما نفرين تهرانيهاي قديم
تهرانيه��اي قدي��م همانطور كه عب��ارات زيبا
براي دعا بهكار ميبردند ،كافي بود نسبت به كسي،
بددل ش��وند ،آن هنگام بود كه جمالت زشت را به
فرد موردنظر نسبت ميدادند .مثال ميگفتند خير از
عم��رت نبيني ،آب خوش از گلوت پايين نره ،به تير
غيب گرفتار شي ،روز خوش نبيني ،گير ظالم بيفتي،
گير نامرد بيفتي ،گرفتار تهمت بش��ي ،نون داشته
باشي و دندون نداش��ته باشي ،دندون داشته باشي،
نون نداش��ته باشي ،خوار و ذليل بميري ،خدا جزاتو
بده ،خدا ناخن بهت نده تنتو بخاروني ،چه كنم چه
كنم بكني ،خدا اونقدر بهت بده كه كرم از تنت با انبر
طال بكشن و...
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كاال -پرچم  -14پيامبر صبور -سقف فرو ريخته -تهي دست،
بيچاره  -15سرمايه -انگشتر خوشبختي

عکس:وبالگ قدیمیها

در گوشه شمال شرقي باغ نيآوران (نياوران)
در ميان انبوه درختان سر به فلك كشيده ،كاخي
در ح��دود  9000متر مرب��ع در دو طبقه و يك
نيمطبق��ه ،به عنوان آخرين كاخ س��لطنتي در
تهران ساخته شده است كه ابتدا قرار بود به عنوان
ميهمانسراي سلطنتي مورد استفاده قرار گيرد اما
بعدها به عنوان آخرين محل سكونت محمدرضا
پهلوي و خانوادهاش اختصاص يافت كه ش��اه و
همس��ر مخلوعشان در واپس��ين لحظات فرار از
ايران در آن مكان با تهران خداحافظي كردند.
طرح و بناي كاخ
طرح اين بناي تاريخي از محسن فروغي بوده
است كه توسط شركت عبدالعزيز فرمانفرماييان
ب��ه مرحله اج��را درآمد .س��اختمان كاخ داراي
طرح چهارضلعي و مستطيلش��كل است كه از
معماري ايراني با چاشني از فناوري مدرن ساخته
شده .همچنين تزيينات اين كاخ تلفيقي از هنر
پيش از اس�لام و پس از اسالم است .داخل بنا،
گچبريهاي زيبايي به چشم ميخورد كه از آثار
استاد عبداللهي ،آينهكاريهايي از استاد علياصغر
و كاش��يكاري نماي بيروني آن توسط استادان
ابراهيم كاظمپور و ايليا انجام شده است.
زماني كه وارد س��الن كاخ ميشوي ،تاريكي
همهجا را فراگرفته ،چرا كه روشنايي كاخ مديون
س��قف اتوماتيك آن است .سقف موجود كاخ از
جنس آلومينيومي است كه از وسط با دكمهاي
از راه دور باز ميش��ود .اين نوع پوشش از جمله
امتيازاتي است كه باعث شده اين كاخ را از ساير
كاخهاي قاجار و پهلوي متمايز كند .با اين حال
اين روزها سقف بسته است؛ وقتي علتش را جويا
ميش��وم ،راهنماي مربوطه پاسخ ميدهد« :به
دليل گردوغبار ،سقف باز نميشود ،شايد هفتهاي
يكبار باز ش��ود ».اين كاخ ارتفاعي در حدود 12
متر دارد .البته از نظر معماران ،كالبد و بنا از حيث
نماي خارجي بسيار ساده است .تزيينات مركب از
آجر قهوهايرنگ همراه با كاشيهايي با نقوشي از
گل و گياه كه تمامي سطوح داخلي ايوان جنوبي
و غربي را پوشش داده است مشخصترين ويژگي
در پوسته بيروني كاخ به شمار ميرود .همچنين
امروزه از ايوان ش��مالي آن به عنوان نمايش��گاه
و مناس��بتهاي فرهنگ��ي و هنري موس��وم به
تاالر آبي اس��تفاده ميكنند كه منظري به روي
كوهپايههاي شمالي شميران دارد.
درون كاخ
همانطور كه گفته شد ،داخل كاخ در تاريكي
به س��ر ميب��رد و اكثر چراغه��اي آن خاموش
اس��ت .در جايج��اي س��الن و اتاقه��اي كاخ،
بازديدكنندگان با صفحه كاغذي روبهرو ميشوند
كه نوش��ته اس��ت« :اين مكان مجهز به دوربين
مداربسته است».
طبقه همكف اين بنا شامل سرسراي بزرگي
است كه تمامي اتاقها در اطراف آن شكل گرفته
اس��ت كه ميتوان به سينماي اختصاصي ،اتاق
غذاخوري ،سالن پذيرايي ،اتاق انتظار و راهروهاي
فرعي اش��اره كرد .در اطراف سرسرا ،گوبلنهاي
بزرگ فرانسوي مربوط به سه قرن گذشته اكثر
ديواره��ا را محص��ور كرده اس��ت .در نيمطبقه
اين بنا ،اتاق كار ،اتاق كنفرانس و دفتر منش��ي
فرحديبا ،اتاق خواب آخرين فرزند شاه مخلوع و
نديمهاش ق��رار دارد و دو اتاق ديگر كامال خالي
از اثاثيه است .همچنين اتاقي در مسير راهپلهها
قرار گرفته كه تمام لباسهاي رس��مي ،نظامي،
مدالها و نش��انهاي پهلوي دوم و در اتاق ديگر
نيز مجموعه لباسهاي رس��مي ملكه اسبق به
نمايش گذاشته شده اس��ت .در طبقه سوم اين
بنا ،اتاق خواب و اس��تراحتگاه نيمروزي پهلوي
دوم ق��رار دارد كه توس��ط دو تابلوفرش پهلوي
اول و تاجالملك��وك ،ملك��ه مادر تزيين ش��ده
است .همچنين س��اير اتاقها مربوط به فرزندان
محمدرضا و نديمههايشان است .اكثر فضاي كاخ
با نقاشي و فرشهاي گرانبها و هداياي متعددي
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اين تقاضايش مورد موافقت قرار گرفت و دقايقي بعد گروهي
از فراشان و گماشتگان حكومتي به اشاره و دستور وي مردم
ناراضي را مورد حمله ق��رار دادند و طي اين تهاجم گروهي
مضروب و مجروح شدند.ناصرالدينشاه كه از اين وضع شديدا
برآش��فت ،كالنتر تهران را فراخواند و دستور داد ريشاش ر ا
بتراشند و وي را به چوب فلك ببندند و بعد او را برهنه كنند
و به وس��يله طناب در كوچه و بازار روي زمين كشاندنش و
سرانجام بدن بيجانش را به دار آويختند كه سه روز در باالي
دار قرار گرفت .به دنبال اعدام كالنتر تهران ،هر روز گروهي از
كدخدايان محالت تهران نيز تنبيه ميشدند و اين مساله تا
حدودي باعث تخفيف ناآراميها شد و تصميماتي براي بهبود
وضع نان اتخاذ شد.

قرق ميكردن��د و نفسكش ميطلبيدند يا اف��راد دزد و
سارقي كه هنگام ش��ب باعث مزاحمت مردم ميشدند و
آنها را لخت ميكردند».
كن��ت ،كتابچه قانوني در زمينه اداره تهران و كش��ور
نوش��ت و به تصويب ش��اه رس��اند تا بتواند براس��اس آن
ش��هر را اداره كند ،ناگفته نماند كه وي بايد تحت فرمان
كامران ميرزا پسر ناصرالدينشاه كه حاكم تهران بود انجام
وظيفه ميكرد با اجراي مفاد كتابچه قانون كنت ،كامران
ميرزا كه احس��اس كرد اختياراتش محدود شده و وي را
مانعي بر سر راه خودسريهايش ميديد درصدد بود وي را
از ميان بردارد و توسط امينالدوله به تخريب چهره كنت
در برابر ش��اه ميپرداخت تا آنجا كه اسماعيل بزاز (مقلد
معروف) را وادار كردند تا در حضور ناصرالدينشاه به تقليد
رفتار كنت بپردازد و او را مس��خره كند و از همه بدتر به
دس��تور كامران ميرزا ،دختر كن��ت را دزديدند و به محله
چال سيالبي كه براي زنان ولگرد در نظر گرفته شده بود
بردند ،با اين حال كنت ش��يوه عملكرد خ��ود را ادامه داد
اما دسيس��هها آنقدر زياد ش��د كه سرانجام از سمت خود
افقي:
جدول
 -1 1261كاپيت��ان ليور پ��ول -امر ب��ه يافتن
 -2عصي��ان و طغي��ان -طن��ز نوي��س
بنام ت��رك -بيمار  -3ن��رده -نام يك��ي از خيابانهاي
ته��ران -پايتخت كان��ادا  -4كاميون ارتش��ي -پاداش،
جزا -س��بزي خوردني -نيم صداي گوسفند  -5گوشت
آذري -خطاي بسكتبال -آلت ،وسيله  -6حمام الغري-
ناپيدا ،مفقود -جاده هموار و ش��ن ريزي شده  -7حرف
انتخاب -وزنه بردار يوناني -گاز درون المپ مهتابي -8
غذاي تزريقي -از بتهاي زمان جاهليت -يكي از القاب
اروپايي -سگ انگليسي  -9تمدني باستاني در آمريكاي
مركزي -قسمتي از دوران چهارم زمينشناسي -همسايه
تهران  -10از باش��گاههاي فرانسه -حرف ندا -آهسته و
آرام  -11جاي پيش نماز -آس��مان غرنبه ،رعد -كافي
 -12ضمير داخلي -تخته نوشتاري -فرا تر -خريدن -13
نوعي آبگوشت -جداكننده خوب و بد -بصير  -14بسيار
روان -جمع شيخ -خداحافظي ،وداع  -15سرحد -كنايه
از آدمي
حل جدول
1260

سودوكو  Sudokuيك واژه تركيبي ژاپني به معناي
عددهاي بيتكرار است و امروزه به جدولي از اعداد گفته
ميشود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات
كشورهاي مختلف به چاپ ميرسد.
حل سودوكو
268

سودوكو
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قانونهاي حل جدول
سودوكو:
 -1در هر سطر و ستون بايد
اعداد يك تا  9نوشته شود.
بديهي است كه هيچ عددي
نبايد تكرار شود.
 -2در هر مربع  3×3اعداد
يك تا  9بايد نوشته شود و
در نتيجه هيچ عددي نبايد
تكرار شود.

