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 چکیده

یم هجری تقو حاضر بررسی روند اصالح تقویم رسمی ایران به پژوهشهدف 
در جامعه از  معموالً از انقالب مشروطیت قبل است. ش1304در  شمسی
ی شمارگاههای متعددی چون تقویم هجری قمری، شماریسال ها ویمتقو

 وجود آمدن  ین امر باعث بها شد.یمدوازده حیوانی و از بروج آسمانی استفاده 
موجب بروز ین چنهمشد و یمها یمتقوتطبیق دادن  درت متعددی مشکال

شد و هم در معامالت اقتصادی مشکالت یمها در تقویماختالفات بسیاری 
این پژوهش توصیفی مبتنی بر اسناد و مدارک  روش آمد.یمفراوانی به وجود 

ش هاصلی این پژو سؤالپی پاسخی مناسب به  در آرشیوی و منابع اصلی است و
ها، اهداف و روند اصالح تقویم هجری شمسی چه بود و چگونه ینهزم است که

، قانون محاسبات عمومی بود که در مجلس شورای آنهایکی از  اتفاق افتاد؟
آن در محاسبات دولتی از تقویم هجری  موجببهبه تصویب رسید و دوم ملی 

د. تقیبو کاوهمۀ ها، فعالیت فرهنگی روزناینهزمشمسی استفاده شد. از دیگر 
بارۀ لزوم اصالح تقویم و استفاده از تقویم هجری شمسی  زاده مقاالتی در

زاده که یکی از نگاشت تا اینکه در پنجمین دورۀ مجلس شورای ملی، تقی
 11را مطرح کرد. این طرح در  هاماهنمایندگان مجلس بود طرح تغییر اسامی 

 منابع تغییر تقویم را به رضا هرچند برخی ش به تصویب رسید1304فروردین 
 کنند.ب میومنسشاه 

 .یشمارگاه، زادهید حسن تقیس ،یم هجری شمسیتقو تقویم، :هاکلیدواژه
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 مقدمه
ی هجری قمری، تقویم رایج ایران بود. این تقویم به علت شمارگاهدر دوران اسالمی 

ی سال برای وصول مالیات و برای استفاده هافصلی قمری نسبت به هاماهسیار بودن 
های شمسی مثل گاه شماری یشمارگاهدر کارهای دولتی مناسب نبود، به همین جهت از 

 تر شدن امورهر چه مدرنشد. بعد از انقالب مشروطه و یماستفاده  نیزخراجی و جاللی 
م 1910ش/1289سال. در مملکت نیاز به یک تقویم ثابت بیش از پیش احساس شد

آن در  موجببهمجلس شورای ملی، قانونی به تصویب رسید که دورۀ در دومین 
از که  یی برجی استفاده شد؛ تقویمهاماهمحاسبات دولتی از تقویم شمسی و 

ۀ مجلس شورای ملی به علت دوربعد در پنجمین  هاسال. استالدوله نجمدستاوردهای 
 ینروردفدر  و پیشنهاد شد هاماهمشکالت استفاده از چند تقویم، قانون تغییر اسامی 

ها به ناظر به تغییر نام ماهم این قانون تصویب شد. این قانون که 1925ش/مارس 1304
 -فندسیعنی فروردین، اردیبهشت... ا–شود هایی است که تا امروز از آنها استفاده مینام

ین تقویم هجری قمری را به کنار چنهمهای برجی، ترکی و یمتقواستفاده از  عمالً
نخبگان این دوره برای  موردنظراصلی این پژوهش این است که اهداف  سؤال نهاد.یم

ها و روند این اصالح به چه شکلی ینهزماستفاده از تقویم هجری شمسی چه بوده است و 
 شده است؟ انجام

ت یاف پرداخته باشد،به این موضوع  اتجزئیدرباب پژوهش درخوری که در این 
پیدایش و سیر تحول تقویم هجری »عنوان  بای امقالهتر محمدرضا صیاد پیشنشد. 
یش پیدا ۀتاریخچالف( به سه موضوع پرداخته است: نوشته است که در آن « شمسی

الدوله در استفاده از تقویم به نقش میرزا عبدالغفار نجم که در آنتقویم هجری شمسی 
به  در آنکه  ؛ ب( سیر تحول تقویم هجری شمسیهجری شمسی برجی اشاره شده است

های آن به که نام ماهتقویم هجری شمسی برجی و تقویم هجری شمسی هر دو گونۀ 
های علمی برتری ؟ ج( بررسیصحبت شده استشود ترتیبی است که امروزه استفاده می

از لحاظ نجومی و طبیعی معتقد است این تقویم نویسنده  زیرای تقویم هجری شمس
 .استبهترین و دقیق ترین تقویم جهان 

 یشینۀ استفاده از تقویم هجری شمسیپ
ک ای نسبت به یزمان وقوع پدیده یا حادثه»تقویم دارای معانی گوناگونی است:  ۀواژ

 نجومی یک-دفتری )خطی یا چاپی( حاوی اطالعات زمانی»و  شمارگاهرا « مبدأ معین
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زاده برای برآورد حسن تقی یدس .(808،ص)قاسملو نامندیگاهنامه مرا « سالهیک ۀدور
و  zeitrechnungاللفظی اصطالح آلمانی که معادل تحترا شماری زمان، لفظ گاه

، 1316 زاده،)تقی داست وضع کر« المواقیت ةمعرف»چنین معادل اصطالح عربی هم
شماری شمسی بر مبنای مبدأ هجرت پیامبر به جای نظام استفاده از نظام گاه. (1ص
شماری قمری بر مبنای همان مبدأ در مناسبات حکومتی سرزمین ایران سابقۀ چندانی گاه

های های مختلف نظامندارد. هر چند پس از تسلط اعراب بر این سرزمین در دوره
چه با مبدأ هجرت پیامبر و چه با مبدأ آغاز یا پایان حکومت یزدگرد  شماری شمسی،گاه

شدند اما در مناسبات دولتی چنین امری مرسوم کار گرفته میساسانی، توسط منجمان به
گ نوشتۀ اسکندر بی عالم آرای عباسیتوان به های اندک  متأخر مینبوده است. از نمونه

بر  عباسولی با مبدأ جلوس شاهشماری جاللی اهمنشی اشاره کرد که در آن از ارکان گ
های . البته او در کتاب خود از سال(834ص )قاسملو، استفاده شده استتخت سلطنت 

 یناا ر عباسشاهحوادث سال اول جلوس ترکی نیز استفاده کرده است، برای مثال او 
ل جلوس سعادت سال او 1ۀ تنگوزئیلسنذکر باقی حاالت و واقعات » کند:طور آغاز می

 .(594-590،ص2ج )منشی، «همایون اعلی مأنوس

های مختلف و تهیۀ تقویم بر اساس آنها تا شماریکار بردن گاهاین اختالط در به
های قمری های ترکی در کنار ماهو از نام سال دورۀ قاجار نیز در ایران معمول بوده است

 اعتمادخان  محمدحسنم 1872/ق1291 سالدر . شده استها استفاده مییا نام برج
تاریخ هجری قمری با تاریخ میالدی رسمی تدوین کرد که در آن  ایهسالنام السلطنه
ت های گذشته نیز مرسوم بوده اسهایی در دورهتدوین چنین تقویم بود. شده دادهتطبیق 

                                            
ساله در ایران مرسوم شد که در آن هر یک از  12های شماری بر اساس دوره. پس از حملۀ مغوالن یک نوع گاه1

مثالً سال گاو را سال فراخی نعمت و سال موش را شد و معنایی احکامی داشت، خوانده میجانوری ها به نام سال
 (201ص ک،)بیرش شودنیز شناخته مییغوری یا ختایی به نام او دورۀ دوازده گانهپنداشتند. این سال تنگی نعمت می

بارس ئیل )سال ؛ اودئیل )سال گاو(؛ سیچقان ئیل )سال موش( :استزیر قرار بهی شمارگاهدر این ها سال یاسام
قوی  ؛یونت ئیل )سال اسب(؛ ئیالن ئیل )سال مار(؛ لوی ئیل )سال نهنگ(؛ توشقان ئیل )سال خرگوش(؛ پلنگ(

ل )سال تنگوز ئی؛ یت ئیل )سال سگ(؛ اتخاقوی ئیل )سال مرغ(؛ پیچی ئیل )سال میمون( ؛فند(ئیل )سال گوس
 به علتویژه در ساختار حکومتی ایران، ، بهشماری اویغوریاقی ماندن نام گاهب. احتماالً (5)صفایی،ص خوک(

ها را در دو بیت این ماه اسامی( 58)ص نصاب الصبیان. ابونصر فراهی در بود گدر زیج الغ بی آن ضبط جزئیات
 به نظم آورده است:

 زین چهار که بگذری نهنگ آید و مار  شمار و خرگوشموش و بقر و پلنگ 
 مرغ و سگ و خوک آخر کار و حمدونه  و گوسفند است حساب و آنگاه به اسب
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گرفته  کارطور رسمی بهویژگی این تقویم آن است که در برخی از امور دولتی تیران بهاما 
میرزا عبدالغفار  ۀم به عهد1873ق/1290دوران استخراج تقویم از سال این در شد. 

 اعتمادبود.  الملکشاه ملقب به نجم از طرف ناصرالدینه بود که در آن زمان گذاشته شد
 :نویسددر این باره می السلطنه

 هانآ یناختالفات ماب یافتیمتعدد از چند مستخرج انتشار م هاییمتقو چون
ور شرف صد گونهینبر ا یونیهما یدپس حکم اک گردید،یتشتت آرا م یۀما

 رزایم یاستاد الکل حاج یمجز تقو یرانمردم ا ۀکاف یانداشت که در م یارزان
ا فن علم یرسا یمانتشار به هم نرساند و تقاو یعبدالغفار نجم الملک اصفهان

 (.156-129،ص1ج) نپذیرد انطباع وقتیچ به ه یمتنج

دانان و منجمان مشهور میرزا عبدالغفار فرزند مال علی محمد اصفهانی از ریاضی
 و استاداناست. او ریاضیات و نجوم را نزد پدرش آموخته بود و از شاگردان عهد قاجار 

م که عبدالغفار 1887-1886ق/1304-1303تقویمدر دارالفنون بود.  ۀمدرس
بدون ذکر نام و ماه در باالی بعضی  «1265هجری شمسی »استخراج کرده بود، عبارت 

مبدأ  ابسال شمسی  بروج و . او سال بعد ارتباطی بین روزهاآمده استاز صفحات تقویم 
گانه هجرت پیامبر از مکه به مدینه برقرار کرد و ستون جدیدی برای روزها و بروج دوازده

ا در رجی حمل، ثور و... ایجاد کرد و بدین ترتیب نخستین تقویم هجری شمسی بر
 .(118-109ص )صیاد،تقویم خود درج کرد 

 متقوی اصالح هایزمینه
ت برای محاسبا شدند.تأسیس در ایران های نوین اداری سازمانتدریج از دورۀ ناصری به

 روینازا .شوداستفاده ثابت الزم بود از تقویمی  داری و پرداخت حقوق کارکنان دولتا
، نمایندگان م1909/اکتبر ش1288پس از گشایش مجلس دوم شورای ملی در آبان 

 ردند.به مجلس تقدیم ک طرحیرا احساس کردند و  رسمیخواه نیاز به یک تقویم مشروطه
فروردین 31/ق1328 یالثانربیع10 مجلس دوم شورای ملی، به تاریخ 82 ۀدر جلس
طرحی راجع به تغییر تاریخ  1لملکامعبدالحسین خان وحید م1910 آوریل21/ش1289

، اما شدیید تأاین طرح هرچند از هجری قمری به هجری شمسی را پیشنهاد کرد. 

                                            
دوم و  هایهمنتخب تهران در دور ۀ( ملقب به وحیدالملک نمایندق1342-1252) میرزا عبدالحسین شیبانی. 1

 .مردم تبریز بود ۀچهارم نمایند ۀدر دور یو .سوم مجلس شورای ملی
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 وجود آمدن مشکالتْۀ بهواسطبهمعتقد بودند اجرای این طرح بین عموم مردم نمایندگان 
است. در این جلسه  االجراالزمدر حال حاضر صالح نیست و فقط در ادارات دولتی 

یکی  1ه خاناللّبا نظر کمیسیون موافق بودند.اسد زادهتقی ازجملهی از نمایندگان اهعد
از نمایندگان اظهار داشت که احتیاجی به این طرح نیست زیرا در الیحۀ قانون محاسبات 

شده که از سال بعد تاریخ رسمی، شمسی  یدقشده است، یشنهاد پعمومی که به مجلس 
مجلس )مشروح مذاکرات  ح وحیدالملک تصویب نشدخواهد شد و به همین علت طر

 .((31/1/1289، )82، جلسۀ 2ملی، دورۀ شورای 

آبان 20ق/1328 قعدهذی9 به تاریخ مجلس 174 ۀحدود هفت ماه بعد در جلس
 قانون محاسبات عمومی به رأی نمایندگان گذاشته ۀالیح م1910نوامبر 12/ش1289

قوانین محاسبات شد: ماده بود و از دو قسمت تشکیل می 57مشتمل بر  . این الیحهشد
عمومی که وزیر مالیه پیشنهاد کرد و قوانین مربوط به ادارات که مستشارالدوله به وزیر 

زاده این الیحه را همانند قانون اساسی برای وزارت مالیه تقی کرده بود.مالیه پیشنهاد 
. ((2/3/1289، )96 ۀ، جلس2ملی، دورۀ ای مجلس شور )مشروح مذاکرات داندمی
 در بارۀ تعیین بودجه چنین آمده است:اول  ۀماد در

خرج مملکتی برای مدت معینی  و سندی است که معامالت دخل ،دولتی ۀبودج
گویند و عبارت می هباشد، مدت مزبور را سند مالی شده یبو تصو بینییشدر آن پ

 است از یک سال شمسی. 

های شمسی در محاسبات دولتی سال ینا از که مقیاس زمان بعدآمده است  سوم ۀماددر 
ی هاماهمعتقد بود که باید از  2آقا میرزا مرتضی قلی خان های بروجی خواهد بود.و ماه

 ،که اوالً مشخص کردن بروج مشکالت فراوانی دارد علت ینا به شمسی استفاده شود
ر با روز هر برج براب چون تعداد شبانه ازجمله اینکه تحویل برج در هرماه متفاوت است

شبانه روز در تغییر است  32تا  29که از  استمدت حرکت مرکز خورشید در همان برج 
 و یا بیست یک و شود که در تقویم سی روز بنویسند یا سیمشخص نمی ترتیباین  و به

شود که اولش فروردین است و از روی نوروز مشخص می های شمسیاما ماه ،نه روز
شود و فقط پنج روزی هرماه را سی روز حساب کنند، تعداد روزهای هرماه مشخص می

شود و اینکه در جنوب کشور و یزد و گویند اضافه میرا در آخر سال که به آن خمسه می
                                            

 .دوم تا پنجم مجلس شورای ملی بود هایدوره درسنندج  ۀه خان معروف به کردستانی، نمایندمیرزا اسداللّ. 1
 ی است.خان بختیارۀ اصفهان و آخرین (، نمایندق1338-1255) صمصام بختیاری . میرزا مرتضی قلی خان2
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مجلس مشروح مذاکرات ) شودهای فارسی استفاده میاز ماهکرمان در معامالت اداری 
 .((20/8/1289، )174، جلسۀ 2ملی، دورۀ شورای 

مخالف این پیشنهاد بودند و  1و فهیم الملکارباب کیخسرو  ی هم چوناعدهاما 
ه ک آنجا اند و ازهای برجی عادت کردهاعتقاد داشتند که مردم چند سالی است به ماه

ها در تقویم گردی است و اسامی ماهارباب کیخسرو زرتشتی بوده و تقویم زرتشتیان یزد
 ردالف دااختبا این تقویم شمسی های فارسی است و تقریباً شش ماه زرتشتی هم نام ماه
ها فارسی باشد، این تقویم را با تقویم که اگر این اسامی ماه کرداین ایراد را وارد 
 یب مجلس دوموترتیب این الیحه بدون تغییر به تصاینگیرند. بهیزدگردی اشتباه می

 .(همان، مشروح مذاکرات مجلس شورای ملیرسید )

برای وزارت  م1911 یمِماه /ش1290 ماه یبهشتدر سندی که در اردبه همین ترتیب 
 چنین آمده است:شده  معارف نوشته

 عددغن فرمایید بقسال مالی ایرانی مطابق قانون محاسبات عمومی برجی است 
سند  ،سازمان اسناد...) بدون استثنا بروج باشدبات اداری تاریخ مکات ینا از

 .(1 ۀتصویر شمار؛ 297-574شمارۀ 

 های دیگر نوشته شده است.به سبب ادامۀ رواج استفاده از نام ماهنامه  ینااحتماالً 

زاده در این های سید حسن تقییتفعالتوان به یمهای اصالح تقویم ینهزماز دیگر 
 هک شورای ملی بوددوم مجلس  ۀاز نمایندگان دور زادهتقیسید حسن باب اشاره کرد. 

، از وشخص اها و ه بهبهانی و انتساب این قتل به دموکراتبه علت قتل سید عبداللّ
 بهاو  .کردمیمنتشر را  کاوه ۀدر برلین روزناماو . (157ص ،افشار) شد کشور خارج
در گرایی بود و و یکی از اهداف این روزنامه ترویج باستان گرایش داشت مناسیونالیس

قدیم  ۀشماری ایران پرداخت. او در دورهای گوناگون این روزنامه به گاهشماره
ای از قانون مقالهدر ، م1916 یلآور18/ش1295 ینفرورد29، در تاریخ کاوهۀروزنام

ه وقتی ک بوداد کرده انتقکه در مجلس شورای ملی به تصویب رسید محاسبات عمومی 
به  های ایرانی رااند، چرا ماهسال شمسی را برای امورات دولتی و تجارتی استفاده کرده

                                            
 .مردم قزوین بود ۀ(، نمایند1332-1255خلیل فهیمی). 1
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عدم آشنایی  ۀواسطآن را به 1هابروج آسمانی حمل و ثور که بلژیکی ازاند؟ چرا کار نبرده
استفاده اند، دولتی معمول کرده اداراتبا عادات و آداب ملی و تاریخی در 

 (3ص(، 29/1/1295، )6-5، دورۀ قدیم، ش کاوه روزنامۀ)؟کردند

نوروز و »عنوان  باای مقاله م1921 یلآور10ش/1300 ینفرورد21در  زادهتقی
در این مقاله بازهم به این موضوع  و به چاپ رساند کاوهۀدر روزنام «تقویم ایرانی

، وقتی هاکه با آداب ملی ما بیگانه هستندپرداخت که با داشتن تقویمی به ارشاد بلژیکی
جای صفر و جمادی و شوال عربی، سال قمری را در معامالت منسوخ کردند، چرا به

؟ انددهاستفاده نکر فارسیهای سرطان و عقرب و دلو نجومی را انتخاب کرده و از ماه
قیدی یاین نهایت ب که کنندتاریخ فرنگی را استعمال می ،در بعضی از ادارات ایران چرا
زیرا دلیلی ندارد یک ملتی تاریخ مذهبی خود را کنار گذاشته و تاریخ مذهبی ؛ است

که اآلن پادشاه جوان و  یراناچنین بود که  زادهتقیپیشنهاد  دیگری را قبول کند.
ار ک ینرا قبول کند. ازنظر او، ا یشمس یدجد یمو تقو یخدارد، تار جوان یهاصدراعظم

 غلط بودن اساس آن ۀواسطبه یحساب سال قمر یگرد یرااسالم است؛ ز ینبه د یخدمت
برافتاده و مخصوص امور  یاز استعمال در امور عرف یگرد یعنیخواهد رفت،  یاناز م
که مبدأ آن از هجرت  نکنیم ادهاستف یسال شمس ازموقع خواهد شد و اگر به یمذهب
ا که ر یآن شود. سال شمس یگزینجا یالدیم یخممکن است تار شود،یحساب م ینبو

 تیبهشارد ین،فرورد یعنی یرانیا یهاماه ینوروز در اول حمل باشد معمول کنند و اسام
 یس یاهقرار مبه  یجالل یبعقرب و خرچنگ استفاده کنند و ترت یجامذ بهرتا اسفندا

 ساله سه و یچهارساله و س یسهروز با پنج روز اندر گاه آخر سال )خمسه مسترقه( و کب
 (.9-6ص(، 21/1/1300، )4ش ید،جد ۀ، دورکاوه ۀروزنام) یرندبگ یشدر پ

جای تقویم و سالنامه را به «گاهنامه» ۀکلمبرای اولین بار در این مقاله،  زادهتقی
، از لزوم منسوخ شدن کاوهۀروزنامهای بعدی ارهدر شم زادهتقی .استاستفاده کرده 

با اتخاذ  کند.هاست صحبت میترین تقویمشماری دوازده حیوانی که یکی از عجیبسال
ها بلکه دولت ایران و ادارات رسمی، تمام تنها در تقویمشماری مغولی در ایران، نهسال

 های رسمی پر استنویسند و نوشتهحساب و تاریخ خود را با تقویم خطا و اویغور می

                                            
دار امور گمرکی در ایران بودند و ها گروهی از مستشاران بلژیکی هستند که در این زمان عهده. منظور از بلژیکی1

 دانند.برخی ایشان را یکی از عامالن استفاده از تقویم شمسی در ایران می
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(، 16/4/1300، )7، دورۀ جدید، شکاوه روزنامۀ) ز سال خوک، سگ، مار و بوزینها
 .(3ص

 ۀروزنامبه بارۀ تقویم ایران  دردو پیشنهاد  م1921سپتامبر 4ش/1300 یورشهر13در 
شرکت » ۀخانارسال شد. پیشنهاد اول از آقا میرزا جعفر شیرازی مدیر تجارت کاوه

 :گفتیمکه  در شانگهای چین« تجارتی ایرانیان

ها همان اسامی ایرانی باشد و مبدأ تاریخ هجرت پیامبر اسالم و حساب اسامی ماه
سال هم شمسی باشد؛ اما برای رفع اختالف با دنیای متمدن در سال و ماه، 

 ابتدای سال را نه از اول بهار بلکه از اول ژانویه فرنگی حساب کنند.

نی بر مب بودبدالحمید غفاری ارسال کرده پیشنهاد بعدی را از تهران شخصی به نام ع
که در آخر سال حساب شود، در اول جای آنبه یعنی همان خمسه مسترقه که اندر گاهاین

عفر پیشنهاد میرزا ج کاوه ۀحساب بیاید. در انتها روزنامعنوان ایام جشن نوروز بهسال به
(، 13/6/1300، )9، دورۀ جدید، شکاوه روزنامۀست )داناعتنا شیرازی را قابل

 .(12ص

 اسفند(حوت )11 یخچهارم مجلس شورای ملی، به تار ۀدور 74 ۀدر جلس
شن ج یختار ییرتغ ، ارباب کیخسرو پیشنهادم1922مارس 2ق/1340رجب 2/ش1300

. این پیشنهاد به این خاطر دادهای قمری به برج شمسی را اعطای مشروطیت از ماه
های قمری در گردش است و جشن مشروطیت در این موقع به مطرح شد که چون ماه

 ند در این جشن شرکت کنندستتوانو مردم به خاطر سردی هوا نمی بودزمستان افتاده 
برج اسد )مرداد( برگزار  14جشن مشروطیت را با معادل شمسی آن، یعنی  بودالزم 
 اگر جشن مشروطیت را در روز کرد کهنمایندگان با این طرح مخالفت  یکی از کنند.

شمسی آن جشن بگیریم وقتی ایام محرم و صفر با این روز یکی شود در این صورت 
، جشن دهداز نمایندگان جواب این ایراد را میدیگر توان جشن گرفت، یکی دیگر نمی

 جشن مشروطیت در روز شمسی مشروطیت که باالتر از نوروز نیست پس اشکالی ندارد
مبنی بر اینکه در اصل اول قانون شود یدیگر مطرح م یهم ایراد آن برگزار شود. باز

موجب فرمان معدلت بنیان مورخه مجلس شورای ملی به»شده است که  اساسی نوشته
پس  «.چهار مؤسس و مقرر است و چهاردهم جمادی االخر یک هزار و سیصد و بیست

شده است که این بار خود ارباب کیخسرو  تاریخ قمری جشن مشروطیت ذکردر این اصل 
مدت تعطیل و زمان افتتاح مجلس شورای »دهد، در اصل هشتم آمده است که جواب می
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داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل  ۀملی بر طبق نظامنام
مجلس است مفتوح و  تابستان باید از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول

 ینا رد شده است. قانون اساسی تاریخ شمسی آن نوشتهدر این اصل «. شده مشغول کار
میزان )مهر( گرفته شود  14کند که جشن مشروطیت در فهیم الملک پیشنهاد می میان

نوار ا، ارباب کیخسرو، سید یعقوب بودزمان با افتتاح اولین مجلس شورای ملی که هم
 :الشعرا با این پیشنهاد مخالفت کردند و گفتندو ملکشیرازی 

باید جشن در همان تاریخ گرفته شود، باید در تاریخ، این فصل را به یادگار 
 بگذاریم که مردم در آینده بدانند ما در چه فصلی و چه موقع آزادی را گرفتیم

لس مج )مشروح مذاکرات ارباب کیخسرو به تصویب مجلس رسیدو در آخر پیشنهاد 
 .((11/12/1300، )74، جلسۀ 4ملی، دورۀ شورای 

شماری ایجاد الدین طهرانی، نوعی گاهم سید جالل1923ش/1301، در سال در ادامه
 یجوال16/ق1327االخر  جمادی27 ،کرد که مبدأ آن آغاز سلطنت احمدشاه قاجار

رانی ه خود طهشماری که تاریخ احمدی نام گرفت، تنها در آثاری کبود. این گاه م1909
بدین نیز در این تقویم ها ماه یاسام .(835ص )قاسملو، شده است، درجکردمنتشر می

تیر )گرما ، خرداد )خرداد(، اردیبهشت )گل آور(، آرا()چمنفروردین  قرار بوده است:
آذر ، (یزرآبان )باران، مهر )درم خوی(، بخش(شهریور )جهان، مرداد )آتش بیز(، خیز(

 (.13ص )طهرانی، اسفند )مشکین فام(، بهمن )برف آور(، دی )سرماده(، (ین)اندوهگ

شماری شمسی استفاده از گاه در قانون محاسبات عمومی ینکها ها بادر این سال
شماری شماری هم چون سالوجود چندین گاه ۀواسطصورت قانون درآمده بود، اما بهبه

 هایییمهای قمری، در تقوفاده از ماهچنین استخطا و اویغور، ماه شماری برجی و هم
ین ع و مشکالت فراوانی را به وجود آورد. رسید اختالفاتی وجود داشتکه به چاپ می

 :کندها اشاره میالسلطنه در خاطرات خود به اختالف تقویم

 19 شده، امروز را شنبهفرنگستان چاپ یمکه امسال به طرح تقاو یوارید یمتقو
 ینوشته. در اول 19رسم سابق است امروز را جمعه که به یگرد یمنوشته، در تقو

 یحصح یککدام یستروز نوشته. معلوم ن 30 یروز و در دوم 29ماه را  ینا
دو نفر  ینا یربه غ یرانهالل هم نشود. خدا رحم کرد که در ا یترؤ یداست شا

 (.3990ص ،5جبود ) یادترز هاینو اال مرافعه از ا کندیچاپ نم یمتقو یکس
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رفته، مثالً غالب کار میهای گوناگونی بهها تاریخها، در اسناد و نوشتهدر این سال
خصوص وزارت خارجه از تاریخ قمری و در اسناد گمرک تاریخ میالدی ها بهوزارتخانه

تی ها اشکاالشد اختالف تاریخای مراجعه میوقتی به پرونده رو ینا رفت. ازکار میبه
)سازمان اسناد...، سند شمارۀ  شدندآورد و برای تطبیق دچار مشکل میرا به وجود می

 (2 ۀتصویر شمار؛ 13553-240

عضو  ،خان مصلحی ابراهیم یرزا، مم1924مارس 6/ش1302 حوت )اسفند(15در 
م تا آخر سال 1906ش/1285ضبط کلی، جدولی ترتیب داد که از اول سال  ۀادار

تا های قمری، شمسی و میالدی را تطبیق داده است م، تمام سال1925ش/1303
وجود مشکالت استفاده از چند  ۀدر ادام. )همان( مشکل ادارات دولتی مرتفع گردد

، م1924 یم9/(ش )سیچقان ئیل1303( ثور )اردیبهشت19تقویم در ایران در 
شود که مطابق رئیس مالیه به تمام ادارات مالیه فرستاده می 1،ای از میلسپونامهبخش

 مکاتبات تاریخ به سال شمسی ایرانی نوشته شود تا ۀدستورهای سابق الزم است در کلی
 یجد28حدود هشت ماه بعد در تاریخ  های وزارتی از حیث تاریخ مرتب شود.برگه

دیگری از وزارت مالیه ارسال شد که  ۀنام، بخشم1925 یهوژان18/ش1303 )دی(
ه جهت ک آن ازرا هیئت وزرا، مقرر شد که دیگر سنوات ترکی  ۀنامموجب تصویببه

شمارۀ  سند)همان،  و فقط به تاریخ شمسی اکتفا کنند به کار نبرند غیر الزم است
 .(3 ۀتصویر شمار؛ 15217-240

 تقویم اصالحروند 
ال از س دانستترین ادوار مجلس شورای ملی از مهم یکیتوان آن را ه میمجلس پنجم ک

شده لیهای مختلف تشکمجلس از ترکیب گروه ینشروع به کارکرد. ام 1924/ش1302
: حزب تجدد با کمک رضاخان صاحب اکثریت شد، سلیمان میرزا در رأس حزب بود

حیی وه دیگر که به قول ی، گرندبودکه تعداد افراد این حزب اندک  بودسوسیالیست 
ه رئیس د کیرس، تعدادشان به پانزده نفر میبودنما آبادی هیئت روحانی و روحانیدولت

الملک، ، گروه دیگر هم از افرادی مانند محمد مصدق، مؤتمنبودها سید حسن مدرس آن

                                            
ش( 1324-1321ش( و )1306-1301های )و کارشناس مالی آمریکایی که در سالآرتور میلسپو، حقوقدان . 1

 .برای اصالح مالیه به استخدام دولت درآمد
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 نداددآبادی منفردین را تشکیل میدولت یحیی، زادهتقیمشیرالدوله، سید حسن 
 .(311ص ،4ج ی،آباددولت)

د پیشنها ها بود. ازتغییر اسامی ماهی مهم مجلس پنجم شورای ملی هااز طرح یکی
ها، در روز ماهام نتغییر  ۀپیشنهاد اولیوحیدالملک برای تغییر تقویم کشور به شمسی تا 

حدود چهارده ، ق1925 یهژانو11/ق1343 یالثانجمادی15/ش1303 )دی( یجد21
شده پنجاه نفر از نمایندگان مجلس مطرححدود این طرح توسط این بار  ود.گذشته بسال 

 قرار زیر بود:بود و به

 هاییهخود را بر پا یتمستلزم آن است که اساس مل یرشد هر ملت کهییازآنجا
نشسته  یمل یخیبر اصول تار یاممرور اکه به ییاستوار سازد و از غبارها یتشمل

جود و با یرانیانا ت،اس یماه و سال مل یخاصالح تار هایناز ا یکیپاک کند، 
 شده یختهمبروج آ یاو  یواناتح تناسبیب یبه اسام ی،شمس یختار ینداشتن بهتر
دولت  ی،اواحده ماده یببا تصو یمل یاست مجلس شورا ینا یشنهاداست. پ

 یمسش یهاسال یبرا به ترت یرانا یرسم یخرا مکلف سازد که از آغاز نوروز، تار
 و بروج احتراز یتا اسفند ادامه دهد و از ذکر سنوات ترک یناز ماه فرورد یمقد
 .یدنما

ۀ این موضوع، طرح را به دو کمیسیون جانبهمهدر ابتدا، مجلس برای بررسی 
کمیسیون مبتکرات در  و معارف فرستاد تا قابلیت این طرح را بسنجد. 1مبتکرات

های الزم در پس از دو ماه بررسی م1925مارس 6/ش1303 حوت )اسفند(15
های شمسی قدیم، این طرح را خصوص تبدیل تاریخ رسمی مملکت به ترتیب سال

گان و اکثر نمایند شتاجرا دانست و تقاضا برای ارجاع به کمیسیون معارف را دا قابل
، جلسۀ 5ملی، دورۀ مجلس شورای  )مشروح مذاکرات با این تقاضا موافقت کردند

136( ،15/12/1303)). 

ها در مجلس، در ماده هجده قانون سجل قبل از روشن شدن تکلیف تغییر اسامی ماه
ارقام  ۀمضمیدفاتر سجل احوال اعداد باید با تمام حروف به ۀ)شناسنامه( آمده که در کلی

                                            
که نماینده نوشته باشد به کمیسیون مبتکرات فرستاده را داخلی مجلس شورای ملی، هر طرحی  ۀنامبر اساس نظام. 1
ی شود که آیا این طرح قابل اجراست یا خیر، این کمیسیون روز گزارشی از آن به مجلس داده م 15شود و ظرف می

 بود.نفر  12یا  6مرکب از 
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د و تاریخ شمسی باشد و ممکن است با تاریخ قمری نیز تطبیق شود. نهندسی نوشته شو
عراقی نگران این موضوع بود که ملزم نبودن به نوشتن تاریخ قمری حاج آقا اسمعیل 

جواب  1تدین شود تا مذهب خود را هم چون ملیت خود محفوظ نداریم.یمباعث 
این نکته مهم است که تاریخ چه قمری باشد چه شمسی مبدأ آن هجرت پیامبر  دهدمی

، 5ملی، دورۀ شورای  مجلس )مشروح مذاکرات دهیمو اینکه مبدأ را تغییر نمی است
به تصویب  1304خرداد  14در نهایت قانون سجل در . ((18/12/1303، )138جلسۀ 
 رسید.

ت و ها و رفتن به کمیسیون مبتکراباگذشت دو ماه از پیشنهاد طرح تغییر اسامی ماه
 و زادهتقی. بودکمیسیون معارف و تأیید آن، خبری از اجرای این طرح در مجلس ن

حوت )اسفند( 25اصلی این طرح بودند در  گاندهند یشنهادا که پسلیمان میرز
خواهند که طرح قانونی راجع به تاریخ از نمایندگان می م1925مارس 16/ش1303

هم به این دلیل که این قانون از اول حمل  رسمی ایران جزء دستور جلسه آینده شود، آن
این قانون جدید از تصویب )فروردین( اجرا شود و در شب عید خیلی مبارک است که 

شته گیری کم است این طرح به رأی گذاکه تعداد نفرات برای رأیبگذرد؛ اما به دلیل این
. ((25/12/1303، )142، جلسۀ 5ملی، دورۀ مجلس شورای  )مشروح مذاکرات نشد

 حوت )اسفند(27مجلس شورای ملی به تاریخ  143 ۀدر جلسباالخره 
های کمیسیون معارف راجع به طرح قانونی ماه ، گزارشم1925مارس 18/ش1303

 :شودباستانی در دو ماده خوانده می

 یرسم یختار 1304که از نوروز  نمایدیم یبتصو یمل یمجلس شورا-ماده اول
معمول گردد و دولت مکلف است که در تمام  یلذ یبساالنه مملکت به ترت

 :یداجرا نما یدولت یردوا

ز ا )ص(همحمد بن عبداللّ یینالنبحضرت خاتم : سال هجرتیخالف( مبدأ تار
 ؛یبهط ینهمکه معظم به مد

 ؛ب( آغاز سال روز اول بهار

 ؛یقیحق یج( سال کماکان شمس

                                            
 .)بیرجند( بود خراسان جنوبی ۀ( نمایند1330-1260) سید محمد بیرجندی، معروف به تدین. 1
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 هاماه یامو عده ا ید( اسام

 31 یرت-4؛ روز 31خرداد -3؛ روز 31 یبهشتارد-2؛ روز 31 ینفرورد-1
؛ روز 30آبان -8؛ روز 30مهر -7؛ روز 31 یورشهر-6؛ روز 31مرداد -5؛ روز
 روز 30اسفند -12؛ روز 30بهمن -11؛ روز 30 ید-10؛ روز 30آذر -9

 روز خواهد بود. 29اسفند  یسهکب ینسن یربه غ-تبصره

سابق معمول بوده  هاییمکه در تقو یغورخطا و او یشمارسال یبترت-ماده دوم
 منسوخ خواهد شد. قانون ینا یبتصو یخاز تار

، ازنظر او اوالً اسامی بروج سخن گفتاین طرح  تمخالف در شریعتمدار دامغانی
ه مجلس کبوده قدر مهم نها آنتغییر اسامی ماه ۀلأو اینکه این مس بودفلسفه نآسمانی بی

 نیز در مخالفت طرح چنین گفت:کازرونی علی  به آن بپردازد.

ا از ر کند، اما الفاظ عربیهای ترکی تغییر میکردم فقط اسامی سالخیال می
مسلمین است  ۀالمللی برای قاطببین زبان یکمیان برندارید زیرا که زبان عربی 

مجلس  )مشروح مذاکرات مجلس خارج است ۀچنین این امر از وظیفو هم
 .((27/12/1303، )143، جلسۀ 5ملی، دورۀ شورای 

 :گویدمی بودکه از موافقان این طرح  1ضیاءالواعظین

 بیند که آثار ملی خود را احیا کرده باشد و آنقوی مییک ملت زمانی خود را 
 تواند دیانت خود را حفظ نماید.وقت است که می

ان اند خوششداشت مردم از اینکه بگویند در ماه گاو به دنیا آمده یدهعقهم 2الرئیسشیخ
 ها به قوت خودکند و آنعربی تغییری ایجاد نمی هایآید و اینکه این طرح در ماهنمی

 بودگفت:تدین که خود از تجددطلبان محمد باقی هستند. 

ها خود از تاریخ رومی )میالدی( تر شویم زیرا آنها، عرباز عرب ما نباید
 کنند.استفاده می

 آید که مدرس وسط حرف تدین می

 طور نیست بلکه تمامش محرم و صفر و... است.این

                                            
 .های پنجم تا هفتم مجلس شورای ملیایل قشقایی در دوره ۀ(،نمایند1322-1267) سید ابراهیم ضیا قشقایی. 1
 بود. سبزوار ۀ( نمایند1319-1253) شاهزاده محمد هاشم میرزا افسر معروف به شیخ الرئیس. 2
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 گویدتدین می

بر اصول اقتصادی و معامالت است تاریخ تاریخ رسمی در ممالک اسالمی آنکه 
 رومی است و برای اصول مذهبی تقویم هجری قمری است، بهتر است در ماده

مجلس  )مشروح مذاکرات نشود یرقمری هم بیاید تا سوءتعب ۀای کلمواحده
 ((. 27/12/1303، )143، جلسۀ 5ملی، دورۀ شورای 

 ینفرورد11 ۀو در جلس گیری طرح به جلسۀ دیگری موکول شدرأی
ها به رأی گذاشته طرح تبدیل اسامی ماه م1925مارس 31/ق1343رمضان 6/ش1304
دهد که اسامی ابداعی سید یمپیشنهاد حائری زاده از مخالفان این طرح ابوالحسن شد. 
استفاده شود، که در نهایت موافقت  گانهدوازدهی هاماهین طهرانی برای الدجالل
تمام  د کهگوییاین پیشنهاد م ۀعنوان موافق و مطرح کنندبه زادهتقیسید حسن شود. نمی

ملل جهان تاریخ صحیحی برای خود برگزیده، ایران هم در بیست سال گذشته که امور 
شد و یها سپرده شد لزوم استفاده از تقویم شمسی احساس مگمرک به دست بلژیکی

 دانتخاب کرشمسی را برای خود  های قمری برای پرداخت حقوق مناسب نبود، سالماه
ایرانی از بروج آسمانی استفاده کردند. سرانجام این طرح،  باستانیهای جای ماهاما به

 29ند که اسف در دو ماده که شرح آن رفت تصویب شد و فقط تغییر کوچکی داده شد
شروح روز باشد )م 30ی کبیسه اسفند هاسالروز شد و در تبصره قرار بر این گشت که در 

 .((11/1/1304، )148، جلسۀ 5ملی، دورۀ مجلس شورای  مذاکرات

 ۀ. به همین منظور در دوره بودگیری سخنی به میان نیامددر این قانون از روش کبیسه
شماری رسمی برای بررسی قانون گاه یپهلوی دوم، بنا به دعوت وزارت فرهنگ، گروه

 1،ت بودند از غالمحسین رهنماکننده در این جلسه عبار تشکیل شد. افراد شرکت
بویه، دکتر ریاضی و افضلی پور. مهندس محسن انصاری، دکتر محسن نصر، دکتر آل

برای رفع مشکل کبیسه(. 4 ۀتصویر شمار؛ 293-46سند شمارۀ ، سازمان اسناد...)
تعدیل گرگوری را پیشنهاد کرد اما غالمحسین رهنما با ذکر میزان  یاضیردکتر گیری، 

سه شود بار کبیکرد هر چهار سال یک یشنهاددیل گرگوری و تعدیل جاللی، پخطای تع

                                            
ش 1324الدوله بود و در سال ( استاد ریاضی و نجوم و شاگرد عبدالغفار نجم1325-1262غالمحسین رهنما ). 1

 وزیر فرهنگ بود.
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« تعدیل پهلوی»تعدیل را  و در هر پانصد سال، چهار روز را حذف کنند و نام این
 .(80ص )اکرمی، گذاشتند

گار نمایندگی طیف نوگرا و متجدد روز که به سردبیری علی دشتی شفق سرخ ۀروزنام
منتشر در کشور  یایجاد یک موج نو از جریان تجددخواهمنظور و به خود را داشت

در باب  یام مقاله1925ش/1303سال  ۀدر آخرین شمار، (198ص )زاهد،شد می
 ها منتشر کرد که در آن آمده بود:تغییر اسامی ماه

 از آسمان یشمس یهاماه یبرج عقرب و برج سرطان برا کنندیم یالخ یبعض
ماه اگر ناسفندماه و بهم کنندیم یالخ یگرد یکند. بعض ییرتغ یداشده و نب نازل

ها ماه ینا یادگرفتنمستحکم خواهد شد.  یرانا یتقوم یانشود بن یجدوباره را
است.  ییعطب یکلبه یبترت یکاطفال هم آسان است و  یبرا یو حت زحمتیب

 یو ترکستان یرکاکت عرب ۀیحو نه را شودیاز آن استشمام م یگبر ینه بو
 (. 1، ص5ج ،یرانمعاصر ا یخروزشمار تار)

بعد از گذشت چند ماه هنوز بعضی از ادارات و  هارغم ابالغ قانون تغییر نام ماهبه
 م1925/ش1304شده سال های چاپشدند، زیرا تقویمها دچار مشکل میسازمان

در  اراک کنونی()و ازجمله اداره معارف و اوقاف عراق  بودند شدهیهمطابق بروج ته
اوقاف تهران خواسته بود مشخص کند  ۀ، از ادارم1925 یجوال21/ش1304 یرت30

فارسی  هایها استفاده کنند، دولت هم شش نسخه تقویم شمسی با ماهکه از کدام تقویم
 .(5 ۀتصویر شمار؛ 297-36164سند شمارۀ ، زمان اسناد...)سا فرستاد اراکبه 

نیشابور از  ۀ، وزارت مالیم1925 یجوال30/ش1304مرداد 8ای به تاریخ در نامه
های اهو با م شدهیه وزارت مالیه درخواست کرده بود چون تقویم امسال برحسب بروج ته

 هایخهای جدید به وزارتخانه داده شود تا تاررسمی اختالف دارد الزم است تقویم
 .(6 ۀیر شمارتصو؛ 240-90512سند شمارۀ ، زمان اسناد...)سا اصالح شود

مند به از دیگر مشکالت اصالح تقویم این بود که در والیات بعضی از تجار عالقه
بردند، کار میهای خود بهاستفاده از تاریخ قمری بودند و این تاریخ را در کلیه نوشته

سند و  چهی تا از وزارت مالیه درخواست شد م1926 یهژانو13/ش1304 ید23در 
ق ی باستانی قبول ننمایند زیرا برای تعیین موعد قبوض و تطبیقبضی بدون تاریخ شمس

؛ 240-25718سند شمارۀ ،  زمان اسناد...)سا شودوقت بسیاری تضییع میدادن آن، 
 .(7 ۀتصویر شمار
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 های فارسی مشکالتیاما باگذشت زمان، با استفاده از تقویم هجری شمسی با ماه
ان داده سام و قویم باعث شد به این امور سراز این قبیل برطرف گردید و این اصالح ت

 شود.

 اصالح تقویم بدعمُ
در این  ش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.1304 ینفرورد11اصالح تقویم در 

 و کشور دچار هرج قانونی حکومت قاجار هنوز روی کار بود اما لحاظ از مقطع زمانی
 و رضاخان که با کودتای بود رفتهشور ز کا شاه قانونی ،شاه قاجار ، احمدشده بودمرج 
با در نظر گرفتن  الوزرا بود.یس، رئه بود، مطرح شدم1921 یهفور22/ش1299اسفند 3

قویم دنبال اصالح تتوان این ادعا را پذیرفت که رضا خان بهسختی میوقایع آن زمان به
رسد یر منظدست آمده است بهبوده باشد. بر این اساس و اسنادی که در این تحقیق به

. ندودب به دنبال اصالح تقویم زادهتقیشخص  ویژهبهمجلس پنجم و نمایندگان که 
 کاوه ۀدر روزنامبسیاری انجام داده و در باب تقویم و تقویم نگاری تحقیقات  زادهتقی

 ها بعد کتابی با عنوانچنین سالمطالبی در مورد تقویم و اصالح آن نوشته بود و هم
 به تکامل و تحوالت تدریجی که در آنتحریر درآورد ۀبه رشت یمقد رانیدر ا یشمارگاه
 شماری ایرانی پرداخته شده است.گاه

وارد  عنوان نمایندهو بازگشت به ایران، به کاوهۀپس از تعطیل شدن روزنام زادهتقی
 تقویم بود، در این اصالحها قبل به دنبال مجلس پنجم شورای ملی شد. او که از سال

نکاتی  طور کامل شاملطرح بهاین . مجلس توانست طرح خود را به تصویب برساند ۀدور
توان گفت شاید تعدادی از خواستار آن بود. می کاوهۀدر روزنام زادهتقیبود که 

کردند و به همین خاطر، را در صحن مجلس درک نمی زادهتقیهای نمایندگان حرف
ای نیز که از احساسات کردند و عدهچندان مهم تلقی میها را کاری نهاسامی ماه ییرتغ

رح که با عنوان ط یندانستند. اناسیونالیستی سرشار بودند، این تغییر را بسیار باارزش می
ی اادهتقویم قمری استف از خود به خودباعث شد تا ها تصویب گردید تغییر اسامی ماه

. این شدو تقویم هجری قمری به اعمال مذهبی محدود  نشودات در ادارات و مکاتب
 .از میان برود نیزها ها و مشکالت تطبیق دادن آنتقویمطرح باعث شد اختالف 

قسیم کرد: ت دسته دوتوان به اند میاصالح تقویم مطالبی نوشتهۀ بار که دررا منابعی 
ن تغییر و منابعی که ای دانندیتقویم را منتسب به مجلس شورای ملی م اصالحکه  یمنابع

 .دانندیرا از اصالحات رضاشاه م
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دانسته شده این اقدام حاصل مذاکرات مجلس  1های سیاسی ایرانیادداشتدر 
از ای ، خالصهم1925آوریل 27ش/1304 یبهشتارد7روز گزارش ، در است

ه است تان فرستاده شدسانگلمردان دولتکه در ایران اتفاق افتاده بود برای  رخدادهایی
، 5کند )جمیها اشاره قدیمی ماه به پیشنهاد مجلس مبنی بر بازگشت نامآنها که یکی از 

 (.278ص

ه مستوفی از دیگر کسانی است که به قانون اصالح تقویم در کتاب خود عبداللّ
ی تلفهای مخدر ایران تقویم زیرا بودپرداخته است، او با این کار مجلس بسیار موافق 

ی خود تقویم قمر ۀبه سلیق یآورد. بعضرسید و مشکالتی را به وجود میبه چاپ می
صویب این اما با ت .کردند، برخی تقویم ترکی و بعضی حمل و ثور تقویم برجیچاپ می

 .(650ص ،3)ج ها مرتفع گشتقانون اختالف سررسید

ی بوده است، پنجم مجلس شورای مل ۀآبادی که خود از نمایندگان دوریحیی دولت
ی های فارسهای عربی و ترکی به ماهاز کارهای مهم این مجلس را تغییر دادن ماه یکی
 نویسد:یدر کتابش موی داند. می

 به سال یمحاسبات دولت یرواج داشت اما برا یراندر ا یقمر یهاماه ینکها با
 لتوس یدگانه خورشدوازده یهابه برج ینا بر بود. بنا یاجاحت یو ماه شمس

 تیبهشو ارد ینجستند، اما مجلس پنجم موش و بقر را متروک ساخت و فرورد
کم کم یول شدیاستفاده م یعرب یهااز ماه یمذهب یردر دوا یرا رواج داد. تا مدت

و روزه  ینیحس یمحرم و رمضان به مناسبت عزا ینهم یدرفت و شا یاناز م
 (.399-395،ص4ی،جآبادگرفتن دوام داشته باشد )دولت

شاه  اقدامات رضا ۀبار م در1966ش/1345سال  خودکه درکتاب  درسعید نفیسی 
سی نفیالبته داند. ح تقویم میشده، یکی از اصالحات اجتماعی آن دوره را اصال چاپ

انی و ملی باست موجب آن تقویمشود که این قانون از مجلس گذشته است که بهمتذکر می
 .(93ص ،)نفیسی ایران رسمیت یافت

نتشر مانتشارات وابسته به حکومت در پهلوی دوم و بیشتر  ۀهایی که در دورکتاب
 یپنجاه سال شاهنشاه ۀدرگاهنامند. ندااصالح تقویم را از رضاشاه می یشنهاد، پاندشده

 جای فرمان سردار سپه مقرر شد که بههآمده که ب ش1304 ینفرورد11در روزشمار  یرانا
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 های فارسی از نخستینایرانی با نام یمعربی با سال قمری، تقو های ترکی وتقویم
 تقویم در مجلس اصالحروزهای بهار در فروردین تا پایان اسفندماه معمول شود، قانون 

 (.42ص ،1)ج شد و برای اجرا به دولت ابالغ شدشورای ملی تصویب 

آمده است روز های دوران پهلوی در آن به ترتیب روزبهدر کتابی دیگر که قانون
 :نویسدگونه میاین

 یاهبروج به ماه یلبر تبد یردا یرشاه کب رضا حضرتیفرمان اعل یدر اجرا
ها از بروج ماه یاسام یدم مقرر گرد1925ش(/1304) 2484 از نوروز یفارس
تمل بر دو مش یکند و متعاقب آن مجلس قانون یداپ ییرتغ یفارس یهابه ماه یعرب

 .(12ص ی،)صدر رساند یببه تصو ش1304 ینوردفر11 ۀماده در جلس

ه تواند درست باشد کینمصدری  ۀلذا گفت ،هنوز شاه نشده بود رضاخاندر این تاریخ 
 داند.یم شاه رضااین اقدام را جزو اقدامات سلطنت 

قد داند و معتکننده این اصالح می شاه را درخواست رضاخود کتاب صفایی نیز در 
شاه برای تجدید حیات فرهنگی ایران جنبشی را آغاز کرده بود  رضاکه  آنجایی است از
خواست فرهنگ ملی را از آثار نفوذ بیگانه بپیراید دستور داد وزارت فرهنگ و می

 توجه قرار دهد. در نگاری مورداصالح تقویم را با جلب نظر دانشمندان علم تقویم
ها که در فروردین سامی ماهای به مجلس تقدیم شد مبنی بر تغییر االیحهیجه نت

نادرست است  نیز( این مطلب 22ص )صفایی، م به تصویب رسید1925/ش1304
 بود نه یک شده مطرحیک طرح بود که از جانب نمایندگان  هاماهزیرا تغییر اسامی 

 .الیحه که دولت آن را به مجلس تقدیم کرده باشد

 :تچنین آورده اس سالهیست ب یختارکتاب در حسین مکی 

 م1935 یجوال17/ش1314 یرت25مسجد گوهرشاد  ۀدو سه ماه پس از واقع
 یکشور برا یرسم یختار ینکهرا صادر نمود: نظر به ا یرز ۀنامدولت بخش

 یرتمام دوا ش1314 ینو موافق قانون مصوب فرورد شدهیمتنظ یشمس یهاماه
 ینول اوص یخالزم است که از تار ینا بر بنا ،آن هستند یمکلف به اجرا یدولت

و  دیرا ق یشمس یخجات تارو نوشته یاسناد معامالت رسم ۀیمتحدالمال در کل
 (.324ص ،6ج ی،)مک یندنما یمطلقاً خوددار یقمر یخاز ذکر تار
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کل ه بهاول آورد یپهلو ۀتغییر تقویم در دور ۀبار اما این اطالعاتی که حسین مکی در
است که  م1925/مارس ش1304 م فروردینتقوی اصالحزیرا اوالً تاریخ  اشتباه است،

گوهرشاد چنین  ۀاینکه بعد از واقع ت. دومدر مجلس پنجم به تصویب رسیده اس
اتفاق افتاد، یعنی  م1935/ش1314در سال  گوهرشادو واقعۀ  نیستای موجود مصوبه
یک از مصوبات مجلس برای یچهعد از تغییر تقویم. عالوه بر این در ده سال ب حدوداً

سین مکی حکه از ذکر تاریخ قمری خودداری شود.  نشده نوشتهتغییر تقویم این نکته 
 به منبعی که بتوان صحت این موضوع را دریافت ارجاع نداده است. در کتابش نیز

ه همین اشتباه اند باستفاده کرده سالهیست ب یختارها از کتاب منابع متأخر که اکثر آن
بیگدلو، ) است یرانمعاصر ا یخدر تار ییگراباستانها یکی از این کتاب اند،ار شدهدچ
 .(268ص

ز آتاتورک، به تقلید ا شاه بعضی منابع تحقیقی پا را فراتر گذاشته و معتقدند رضا
ایران، ماه پس از تغییر تقویم  9ین در صورتی است که ترکیه حدود تقویم را تغییر داد. ا

ترکیه که مبنای  یۀتقویم مال. (840ص ،7ج قاسملو،ا تغییر داد )نکـ : تقویم کشورش ر
کار بهعثمانیان  توسطهای یونانی و سال هجری قمری بود از اواخر قرن هجده آن ماه

ولی اساس  .گرگوری تطبیق داده شد یهاش با ماه1325م/1917در سال  وگرفته شد 
 ید5م هجری قمری ترکیه در داد، اما تقوییمسال هجری قمری تشکیل  آن را
 مبدأو تقویم گرگوری با  (379ص م ملغی گردید )لوئیس،1925دسامبر 26ش/1304

که  دانندیشاه از آتاتورک م رضا یرپذیری. دلیل دیگر را تأثمیالد مسیح رسمیت یافت
ه سال رضاشا کهیات کرد درصورتحشاه پس از مسافرت به ترکیه اقدام به اصال رضا

ش اتفاق 1304غییر تقویم در ایران در سال د و تبه ترکیه مسافرت کر م1934ش/1313
 به ترکیه باشد. شاه رضاتواند اصالح تقویم از نتایج سفر ینمافتاد لذا 

 یجهنت
اوت شماری متفهای گاهنظام تقویم ایران در ساختارهای دولتی دورۀ قاجار متأثر از نظام

شد تا اینکه پس از تأسیس بود که موجب نوعی ناهماهنگی در انجام امور دولتی می
های ینهمزیکی از مجلس شورای ملی، قانون اصالح تقویم به تصویب این مجلس رسید. 

ای به مجلس تقدیم شد حهیالوم شورای ملی رقم خورد. مهم اصالح تقویم در مجلس د
د سی مقرر شد.ی برجی هاماهمقیاس زمان در محاسبات دولتی سال شمسی و  که در آن
ی هاماهبارۀ لزوم استفاده از تقویم شمسی و استفاده از  در این دوره در زادهتقیحسن 
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در کشور از تقویم هجری  هالسااین  در شمسی مقاالتی در روزنامۀ کاوه به چاپ رساند.
ی دوازده حیوانی و در معامالت اقتصادی از تقویم شمارسالی برجی و هاماهقمری و 

شد. یمچون گمرک از تقویم میالدی استفاده هجری شمسی و در بعضی ادارات هم
 ها اختالفاتی به وجود آید ویمتقوکشور باعث شده بود که هم در  در چند تقویمرواج 
ها مشکالت فراوانی ایجاد کرد. در مجلس پنجم شورای ملی، یمتقوبیق دادن این هم تط
هر  مطرح کردند. هاماهبه همراه دیگر نمایندگان طرحی با عنوان تغییر اسامی  زادهتقی
انده بود در این طرح گنج کاوهبارۀ تقویم در روزنامۀ  خواستار تغییر آن در زادهتقیآنچه 

ه این طرح استفاد تصویبش به تصویب رسید. با 1304فروردین  11شد. این طرح در 
ی دوازده حیوانی و ماه شماری برجی منسوخ شد و تقویم رسمی کشور، شمارسالاز 

ین با توجه به اینکه تصویب ابه مدینه شد. از مکههجرت پیامبر  مبدأهجری شمسی با 
دادن این تغییر در زمرۀ  ،قرارانجام شده استدوران پهلوی آغاز  قانون پیش از

 .تها راه یافته اساصالحات پهلوی اول از جملۀ تحریفاتی است که بعدتر به کتاب

  



 255روند اصالح تقویم هجری شمسی... /

 منابع
 .. تهران: انتشارت علمیزادهتقیخاطرات سید حسن  زندگی طوفانی: .(ش1372. )ایرج، افشار

ینناصرالدپادشاهی  ۀچهل سال تاریخ ایران در دور (ق1374) بن علی. محمدحسناعتمادالسلطنه، 
 . به کوشش ایرج افشار. تهران: اساطیر.1. ج(المآثر و اآلثار)شاه 

 ی فرهنگی.هاپژوهشتهران: دفتر  .ی ایرانیشمارگاه .(ش1380) اکرمی، موسی.
ری و هجری قم های ایرانییختارتطبیق  :هزارسالهسهگاهنامۀ تطبیقی ( ش1367بیرشک، احمد. )

 ....تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.و میالدی
 تهران: نشر مرکز. گرایی در تاریخ معاصر ایران.باستان .(ش1380بیگدلو، رضا. )

 . تهران: کتابخانۀ طهران.ی در ایران قدیمشمارگاه .(ش1316، حسن. )زادهتقی
 فردوسی. ،عطار. تهران: 4. جحیات یحیی .(ش1362ی، یحیی. )آباددولت

 ی سیاسی.هاپژوهشسسۀ مطالعات و ؤ. تهران: م5ج .(ش1393. )تاریخ معاصر ایران روزشمار
(؛ 4دورۀ جدید، ش) 1300فروردین  21(؛ 6و 5 )دورۀ قدیم. ش 1295ردین فرو 29. کاوهروزنامۀ
 .(9ش ،دورۀ جدید) 1300شهریور  13؛ (7ش ،دورۀ جدید) 1300تیر  16

. تهران: خانۀ تاریخ شمسی 1304-1299عصر طالیی مطبوعات ایران  .(ش1389زاهد، فیاض. )
 و تصویر ابریشمی.

-25718؛ 240-15217؛ 240-13553 سندهای شمارۀیران اسازمان اسناد و کتابخانۀ ملی 
 .297-36164؛ 297-574؛ 293-46؛ 240-90512؛ 240

 ی.عجمارتباط. تهران: مرکز سخن تاریخ .((ش1355)2535صدری، حمید. )
. تهران: انتشارات رضاشاه کبیر و تحوالت فرهنگی ایران .((ش1356)2536صفایی، ابراهیم. )

 وزارت فرهنگ و هنر.
)مطبعۀ  . تهران: کتابخانۀ طهران1307گاهنامه طهران: برای سال  .(ش1307ین. )الدجاللطهرانی، 

 مجلس(.
. به کوشش مسعود 5. جلسلطنهخاطرات عین ا ۀروزنام .(ش1374عین السلطنه، قهرمان میرزا. )

 سالور، ایرج افشار. تهران: اساطیر.
 تصحیح محمد جواد مشکور. تهران: اشرفی. نصاب الصبیان.( ش1361فراهی، ابونصر. )
المعارف ةیردا. تهران: بنیاد 7. ججهان اسالم ۀدانشنام«. تقویم» .(ش1382قاسملو، فرید.)

 .870-808ص اسالمی،
وقایع سیاسی،نظامی،اقتصادی،اجتماعی  روزروزبهپنجاه سال شاهنشاهی پهلوی: فهرست  ۀگاهنام

 . انتشارات کتابخانۀ ملی پهلوی.1ج .(ش1355. )2535 اسفند 3تا  2479اسفند  3 ازایران 
 .. مترجم محسن علی سبحانی. تهراننوین ۀظهور ترکی .(ش1372لوئیس، برنارد. )
 . تهران: زوار.3. جشرح زندگانی من .(ش1384ه. )مستوفی، عبداللّ



 1398 پاییز و زمستان، 2، شمارۀ 17، دورۀ تاریخ علم/ 256

 .مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، مضبوط در لوح فشردۀ مشروح مذاکرات مجلس
 . تهران: علمی.6. جایران ۀسالیست بتاریخ  .(ش1374مکی، حسین. )

. به تصحیح محمد اسماعیل 2. جی عباسیآراعالمتاریخ  .(ش1377منشی، اسکندر بیگ. )
 دنیای کتاب.رضوانی. تهران: 

تا بیست و چهارم  1299 اسفندماهتاریخ معاصر ایران از چهارم  .(ش1345نفیسی، سعید. )
 . تهران: فروغی.1320یورماه شهر

 ،جاویدان میراث .«پیدایش و سیر تحول تقویم هجری شمسی» .(ش1375) صیاد، محمدرضا.
 .118-109، ص16و15 ، ش4س

Iran Political Diaries 1881-1965. )1997(. Edited By R.M.Burrell/Robert 

L.Jarman. Oxford:Archive Editions. 
  



 257روند اصالح تقویم هجری شمسی... /

 پیوست. تصاویر اسناد

 
 1 ۀتصویر شمار

  

 2 ۀتصویر شمار
  



 1398 پاییز و زمستان، 2، شمارۀ 17، دورۀ تاریخ علم/ 258

 
 3 ۀتصویر شمار

  



 259روند اصالح تقویم هجری شمسی... /

 

 4 ۀتصویر شمار
  



 1398 پاییز و زمستان، 2، شمارۀ 17، دورۀ تاریخ علم/ 260

 
 5 ۀتصویر شمار

 
 6 ۀتصویر شمار

  



 261روند اصالح تقویم هجری شمسی... /

 
 7 ۀتصویر شمار


