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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی روند اصالح تقویم رسمی ایران به تقویم هجری
شمسی در 1304ش است .قبل از انقالب مشروطیت معموالً در جامعه از
تقویمها و سالشماری های متعددی چون تقویم هجری قمری ،گاهشماری
دوازده حیوانی و از بروج آسمانی استفاده میشد .این امر باعث بهوجود آمدن

مشکالت متعددی در تطبیق دادن تقویمها میشد و همچنین موجب بروز
اختالفات بسیاری در تقویمها میشد و هم در معامالت اقتصادی مشکالت
فراوانی به وجود میآمد .روش این پژوهش توصیفی مبتنی بر اسناد و مدارک
آرشیوی و منابع اصلی است و در پی پاسخی مناسب به سؤال اصلی این پژوهش
است که زمینه ها ،اهداف و روند اصالح تقویم هجری شمسی چه بود و چگونه
اتفاق افتاد؟ یکی از آنها  ،قانون محاسبات عمومی بود که در مجلس شورای

ملی دوم به تصویب رسید و بهموجب آن در محاسبات دولتی از تقویم هجری
شمسی استفاده شد .از دیگر زمینهها ،فعالیت فرهنگی روزنامۀ کاوه بود .تقی
زاده مقاالتی در بارۀ لزوم اصالح تقویم و استفاده از تقویم هجری شمسی
نگاشت تا اینکه در پنجمین دورۀ مجلس شورای ملی ،تقیزاده که یکی از
نمایندگان مجلس بود طرح تغییر اسامی ماهها را مطرح کرد .این طرح در 11

فروردین 1304ش به تصویب رسید هرچند برخی منابع تغییر تقویم را به رضا

شاه منسوب میکنند.

کلیدواژهها :تقویم ،تقویم هجری شمسی ،سید حسن تقیزاده ،گاهشماری.
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مقدمه
در دوران اسالمی گاهشمار ی هجری قمری ،تقویم رایج ایران بود .این تقویم به علت
سیار بودن ماههای قمری نسبت به فصلهای سال برای وصول مالیات و برای استفاده
در کارهای دولتی مناسب نبود ،به همین جهت از گاهشماریهای شمسی مثل گاه شماری
خراجی و جاللی نیز استفاده میشد .بعد از انقالب مشروطه و هر چه مدرنتر شدن امور
مملکت نیاز به یک تقویم ثابت بیش از پیش احساس شد .در سال1289ش1910/م
در دومین دورۀ مجلس شورای ملی ،قانونی به تصویب رسید که بهموجب آن در
محاسبات دولتی از تقویم شمسی و ماههای برجی استفاده شد؛ تقویمی که از

دستاوردهای نجمالدوله است .سالها بعد در پنجمین دورۀ مجلس شورای ملی به علت
مشکالت استفاده از چند تقویم ،قانون تغییر اسامی ماهها پیشنهاد شد و در فروردین
1304ش/مارس 1925م این قانون تصویب شد .این قانون که ناظر به تغییر نام ماهها به
نامهایی است که تا امروز از آنها استفاده میشود –یعنی فروردین ،اردیبهشت ...اسفند-

عمالً استفاده از تقویمهای برجی ،ترکی و همچنین تقویم هجری قمری را به کنار
مینهاد .سؤال اصلی این پژوهش این است که اهداف موردنظر نخبگان این دوره برای
استفاده از تقویم هجری شمسی چه بوده است و زمینهها و روند این اصالح به چه شکلی
انجام شده است؟
در این باب پژوهش درخوری که درجزئیات به این موضوع پرداخته باشد ،یافت
نشد .محمدرضا صیاد پیشتر مقالهای با عنوان «پیدایش و سیر تحول تقویم هجری
شمسی» نوشته است که در آن به سه موضوع پرداخته است :الف) تاریخچۀ پیدایش
تقویم هجری شمسی که در آن به نقش میرزا عبدالغفار نجمالدوله در استفاده از تقویم
هجری شمسی برجی اشاره شده است؛ ب) سیر تحول تقویم هجری شمسی که در آن به
هر دو گونۀ تقویم هجری شمسی برجی و تقویم هجری شمسی که نام ماههای آن به
ترتیبی است که امروزه استفاده میشود صحبت شده است؟ ج) بررسی برتریهای علمی
تقویم هجری شمسی زیرا نویسنده معتقد است این تقویم از لحاظ نجومی و طبیعی
بهترین و دقیق ترین تقویم جهان است.
پیشینۀ استفاده از تقویم هجری شمسی
واژۀ تقویم دارای معانی گوناگونی است« :زمان وقوع پدیده یا حادثهای نسبت به یک
مبدأ معین» را گاهشمار و « دفتری (خطی یا چاپی) حاوی اطالعات زمانی-نجومی یک
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دورۀ یکساله» را گاهنامه مینامند (قاسملو،ص .)808سید حسن تقیزاده برای برآورد
زمان ،لفظ گاهشماری را که معادل تحتاللفظی اصطالح آلمانی  zeitrechnungو
همچنین معادل اصطالح عربی «معرفة المواقیت» است وضع کرد (تقیزاده،1316 ،
ص .)1استفاده از نظام گاه شماری شمسی بر مبنای مبدأ هجرت پیامبر به جای نظام
گاه شماری قمری بر مبنای همان مبدأ در مناسبات حکومتی سرزمین ایران سابقۀ چندانی
ندارد .هر چند پس از تسلط اعراب بر این سرزمین در دورههای مختلف نظامهای
گاهشماری شمسی ،چه با مبدأ هجرت پیامبر و چه با مبدأ آغاز یا پایان حکومت یزدگرد
ساسانی ،توسط منجمان بهکار گرفته میشدند اما در مناسبات دولتی چنین امری مرسوم
نبوده است .از نمونههای اندک متأخر میتوان به عالم آرای عباسی نوشتۀ اسکندر بیگ
منشی اشاره کرد که در آن از ارکان گاهشماری جاللی ولی با مبدأ جلوس شاهعباس بر
تخت سلطنت استفاده شده است (قاسملو ،ص .)834البته او در کتاب خود از سالهای
ترکی نیز استفاده کرده است ،برای مثال او حوادث سال اول جلوس شاهعباس را این
طور آغاز میکند« :ذکر باقی حاالت و واقعات سنۀ تنگوزئیل 1سال اول جلوس سعادت
مأنوس همایون اعلی» (منشی ،ج،2ص.)594-590
این اختالط در بهکار بردن گاهشماری های مختلف و تهیۀ تقویم بر اساس آنها تا
دورۀ قاجار نیز در ایران معمول بوده است و از نام سالهای ترکی در کنار ماههای قمری
یا نام برجها استفاده میشده است .در سال 1291ق1872/م محمدحسن خان اعتماد
السلطنه سالنامهای رسمی تدوین کرد که در آن تاریخ هجری قمری با تاریخ میالدی
تطبیق داده شده بود .تدوین چنین تقویمهایی در دورههای گذشته نیز مرسوم بوده است
 .1پس از حملۀ مغوالن یک نوع گاهشماری بر اساس دورههای  12ساله در ایران مرسوم شد که در آن هر یک از
سالها به نام جانوری خوانده میشد و معنایی احکامی داشت ،مثالً سال گاو را سال فراخی نعمت و سال موش را

سال تنگی نعمت میپنداشتند .این دورۀ دوازده گانه به نام اویغوری یا ختایی نیز شناخته میشود (بیرشک ،ص)201

اسامی سالها در این گاهشماری بهقرار زیر است :سیچقان ئیل (سال موش)؛ اودئیل (سال گاو)؛ بارس ئیل (سال
پلنگ)؛ توشقان ئیل (سال خرگوش)؛ لوی ئیل (سال نهنگ)؛ ئیالن ئیل (سال مار)؛ یونت ئیل (سال اسب)؛ قوی
ئیل (سال گوسفند)؛ پیچی ئیل (سال میمون)؛ تخاقوی ئیل (سال مرغ)؛ ایت ئیل (سال سگ)؛ تنگوز ئیل (سال
خوک) (صفایی،ص .)5احتماالً باقی ماندن نام گاهشماری اویغوری ،بهویژه در ساختار حکومتی ایران ،به علت
ضبط جزئیات آن در زیج الغ بیگ بود .ابونصر فراهی در نصاب الصبیان (ص )58اسامی این ماهها را در دو بیت
به نظم آورده است:
موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار
و آنگاه به اسب و گوسفند است حساب

زین چهار که بگذری نهنگ آید و مار
حمدونه و مرغ و سگ و خوک آخر کار

 /238تاریخ علم ،دورۀ  ،17شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1398

اما ویژگی این تقویم آن است که در برخی از امور دولتی تیران بهطور رسمی بهکار گرفته
شد .در این دوران استخراج تقویم از سال 1290ق1873/م به عهدۀ میرزا عبدالغفار
گذاشته شده بود که در آن زمان از طرف ناصرالدین شاه ملقب به نجمالملک بود .اعتماد
السلطنه در این باره مینویسد:
چون تقویمهای متعدد از چند مستخرج انتشار مییافت اختالفات مابین آنها
مایۀ تشتت آرا میگردید ،پس حکم اکید همایونی بر اینگونه شرف صدور
ارزانی داشت که در میان کافۀ مردم ایران جز تقویم استاد الکل حاجی میرزا

عبدالغفار نجم الملک اصفهانی انتشار به هم نرساند و تقاویم سایر علما فن

تنجیم به هیچ وقت انطباع نپذیرد (ج،1ص.)156-129

میرزا عبدالغفار فرزند مال علی محمد اصفهانی از ریاضیدانان و منجمان مشهور
عهد قاجار است .او ریاضیات و نجوم را نزد پدرش آموخته بود و از شاگردان و استادان
مدرسۀ دارالفنون بود .در تقویم1304-1303ق1887-1886/م که عبدالغفار
استخراج کرده بود ،عبارت «هجری شمسی  »1265بدون ذکر نام و ماه در باالی بعضی
از صفحات تقویم آمده است .او سال بعد ارتباطی بین روزها و بروج سال شمسی با مبدأ
هجرت پیامبر از مکه به مدینه برقرار کرد و ستون جدیدی برای روزها و بروج دوازدهگانه
حمل ،ثور و ...ایجاد کرد و بدین ترتیب نخستین تقویم هجری شمسی برجی را در
تقویم خود درج کرد (صیاد ،ص.)118-109
زمینههای اصالح تقویم
از دورۀ ناصری بهتدریج سازمانهای نوین اداری در ایران تأسیس شدند .برای محاسبات
اداری و پرداخت حقوق کارکنان دولت الزم بود از تقویمی ثابت استفاده شود .ازاینرو
پس از گشایش مجلس دوم شورای ملی در آبان 1288ش/اکتبر 1909م ،نمایندگان
مشروطهخواه نیاز به یک تقویم رسمی را احساس کردند و طرحی به مجلس تقدیم کردند.

در جلسۀ  82مجلس دوم شورای ملی ،به تاریخ 10ربیعالثانی 1328ق31/فروردین
1289ش21/آوریل 1910م معبدالحسین خان وحیدالملک 1طرحی راجع به تغییر تاریخ
از هجری قمری به هجری شمسی را پیشنهاد کرد .هرچند این طرح تأیید شد ،اما
 .1میرزا عبدالحسین شیبانی (1342-1252ق) ملقب به وحیدالملک نمایندۀ منتخب تهران در دورههای دوم و
سوم مجلس شورای ملی .وی در دورۀ چهارم نمایندۀ مردم تبریز بود.
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نمایندگان معتقد بودند اجرای این طرح بین عموم مردم بهواسطۀ بهوجود آمدن مشکال ْ
ت
در حال حاضر صالح نیست و فقط در ادارات دولتی الزماالجرا است .در این جلسه
عدهای از نمایندگان ازجمله تقیزاده با نظر کمیسیون موافق بودند.اسداللّه خان 1یکی
از نمایندگان اظهار داشت که احتیاجی به این طرح نیست زیرا در الیحۀ قانون محاسبات
عمومی که به مجلس پیشنهاد شده است ،قید شده که از سال بعد تاریخ رسمی ،شمسی
خواهد شد و به همین علت طرح وحیدالملک تصویب نشد (مشروح مذاکرات مجلس
شورای ملی ،دورۀ  ،2جلسۀ .))1289/1/31( ،82
حدود هفت ماه بعد در جلسۀ  174مجلس به تاریخ 9ذیقعده 1328ق20/آبان

1289ش12/نوامبر 1910م الیحۀ قانون محاسبات عمومی به رأی نمایندگان گذاشته
شد .این الیحه مشتمل بر  57ماده بود و از دو قسمت تشکیل میشد :قوانین محاسبات

عمومی که وزیر مالیه پیشنهاد کرد و قوانین مربوط به ادارات که مستشارالدوله به وزیر
مالیه پیشنهاد کرده بود .تقیزاده این الیحه را همانند قانون اساسی برای وزارت مالیه
میداند (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ  ،2جلسۀ .))1289/3/2( ،96
در مادۀ اول در بارۀ تعیین بودجه چنین آمده است:
بودجۀ دولتی ،سندی است که معامالت دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی
در آن پیشبینی و تصویب شده باشد ،مدت مزبور را سند مالیه میگویند و عبارت
است از یک سال شمسی.

در مادۀ سوم آمده است که مقیاس زمان بعد از این در محاسبات دولتی سالهای شمسی
و ماههای بروجی خواهد بود .آقا میرزا مرتضی قلی خان 2معتقد بود که باید از ماههای
شمسی استفاده شود به این علت که اوالً مشخص کردن بروج مشکالت فراوانی دارد،
ازجمله اینکه تحویل برج در هرماه متفاوت است چون تعداد شبانه روز هر برج برابر با
مدت حرکت مرکز خورشید در همان برج است که از  29تا  32شبانه روز در تغییر است
و به این ترتیب مشخص نمیشود که در تقویم سی روز بنویسند یا سی و یک یا بیست و
نه روز ،اما ماههای شمسی از روی نوروز مشخص میشود که اولش فروردین است و
هرماه را سی روز حساب کنند ،تعداد روزهای هرماه مشخص میشود و فقط پنج روزی
را در آخر سال که به آن خمسه میگویند اضافه میشود و اینکه در جنوب کشور و یزد و
 .1میرزا اسداللّه خان معروف به کردستانی ،نمایندۀ سنندج در دورههای دوم تا پنجم مجلس شورای ملی بود.
 .2میرزا مرتضی قلی خان صمصام بختیاری (1338-1255ق) ،نمایندۀ اصفهان و آخرین خان بختیاری است.
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کرمان در معامالت اداری از ماههای فارسی استفاده میشود (مشروح مذاکرات مجلس
شورای ملی ،دورۀ  ،2جلسۀ .))1289/8/20( ،174
اما عدهای هم چون ارباب کیخسرو و فهیم الملک 1مخالف این پیشنهاد بودند و
اعتقاد داشتند که مردم چند سالی است به ماههای برجی عادت کردهاند و از آنجا که
ارباب کیخسرو زرتشتی بوده و تقویم زرتشتیان یزدگردی است و اسامی ماهها در تقویم
زرتشتی هم نام ماههای فارسی است و تقریباً شش ماه با این تقویم شمسی اختالف دارد
این ایراد را وارد کرد که اگر این اسامی ماه ها فارسی باشد ،این تقویم را با تقویم
یزدگردی اشتباه میگیرند .بهاینترتیب این الیحه بدون تغییر به تصویب مجلس دوم

رسید (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،همان).

به همین ترتیب در سندی که در اردیبهشت ماه 1290ش/ماه مِی 1911م برای وزارت
معارف نوشته شده چنین آمده است:
سال مالی ایرانی مطابق قانون محاسبات عمومی برجی است قدغن فرمایید بعد
از این تاریخ مکاتبات اداری بدون استثنا بروج باشد (سازمان اسناد ،...سند

شمارۀ 297-574؛ تصویر شمارۀ .)1

احتماالً این نامه به سبب ادامۀ رواج استفاده از نام ماههای دیگر نوشته شده است.
از دیگر زمینههای اصالح تقویم میتوان به فعالیتهای سید حسن تقیزاده در این
باب اشاره کرد .سید حسن تقیزاده از نمایندگان دورۀ دوم مجلس شورای ملی بود که

به علت قتل سید عبداللّ ه بهبهانی و انتساب این قتل به دموکراتها و شخص او ،از

کشور خارج شد (افشار ،ص .)157او در برلین روزنامۀ کاوه را منتشر میکرد .او به
ناسیونالیسم گرایش داشت و یکی از اهداف این روزنامه ترویج باستانگرایی بود و در
شمارههای گوناگون این روزنامه به گاهشماری ایران پرداخت .او در دورۀ قدیم
روزنامۀکاوه ،در تاریخ 29فروردین 1295ش18/آوریل 1916م ،در مقالهای از قانون
محاسبات عمومی که در مجلس شورای ملی به تصویب رسید انتقاد کرده بود که وقتی
سال شمسی را برای امورات دولتی و تجارتی استفاده کردهاند ،چرا ماههای ایرانی را به

 .1خلیل فهیمی( ،)1332-1255نمایندۀ مردم قزوین بود.
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کار نبردهاند؟ چرا از بروج آسمانی حمل و ثور که بلژیکیها 1آن را بهواسطۀ عدم آشنایی
با عادات و آداب ملی و تاریخی در ادارات دولتی معمول کردهاند ،استفاده
کردند؟(روزنامۀ کاوه ،دورۀ قدیم ،ش  ،)1295/1/29( ،6-5ص)3
تقیزاده در 21فروردین 1300ش10/آوریل 1921م مقالهای با عنوان «نوروز و
تقویم ایرانی» در روزنامۀکاوه به چاپ رساند و در این مقاله بازهم به این موضوع
پرداخت که با داشتن تقویمی به ارشاد بلژیکیهاکه با آداب ملی ما بیگانه هستند ،وقتی
سال قمری را در معامالت منسوخ کردند ،چرا بهجای صفر و جمادی و شوال عربی،
سرطان و عقرب و دلو نجومی را انتخاب کرده و از ماههای فارسی استفاده نکردهاند؟

چرا در بعضی از ادارات ایران ،تاریخ فرنگی را استعمال میکنند که این نهایت بیقیدی
است؛ زیرا دلیلی ندارد یک ملتی تاریخ مذهبی خود را کنار گذاشته و تاریخ مذهبی
دیگری را قبول کند .پیشنهاد تقیزاده چنین بود که ایران که اآلن پادشاه جوان و
صدراعظمهای جوان دارد ،تاریخ و تقویم جدید شمسی را قبول کند .ازنظر او ،این کار
خدمتی به دین اسالم است؛ زیرا دیگر حساب سال قمری بهواسطۀ غلط بودن اساس آن
از میان خواهد رفت ،یعنی دیگر از استعمال در امور عرفی برافتاده و مخصوص امور
مذهبی خواهد شد و اگر بهموقع از سال شمسی استفاده نکنیم که مبدأ آن از هجرت
نبوی حساب میشود ،ممکن است تاریخ میالدی جایگزین آن شود .سال شمسی را که
نوروز در اول حمل باشد معمول کنند و اسامی ماههای ایرانی یعنی فروردین ،اردیبهشت
تا اسفندارمذ بهجای عقرب و خرچنگ استفاده کنند و ترتیب جاللی به قرار ماهی سی
روز با پنج روز اندر گاه آخر سال (خمسه مسترقه) و کبیسه چهارساله و سی و سه ساله
در پیش بگیرند (روزنامۀ کاوه ،دورۀ جدید ،ش ،)1300/1/21( ،4ص.)9-6
تقیزاده در این مقاله ،برای اولین بار کلمۀ «گاهنامه» را بهجای تقویم و سالنامه
استفاده کرده است .تقیزاده در شمارههای بعدی روزنامۀکاوه ،از لزوم منسوخ شدن
سالشماری دوازده حیوانی که یکی از عجیبترین تقویمهاست صحبت میکند .با اتخاذ
سالشماری مغولی در ایران ،نهتنها در تقویمها بلکه دولت ایران و ادارات رسمی ،تمام
حساب و تاریخ خود را با تقویم خطا و اویغور مینویسند و نوشتههای رسمی پر است

 .1منظور از بلژیکی ها گروهی از مستشاران بلژیکی هستند که در این زمان عهدهدار امور گمرکی در ایران بودند و
برخی ایشان را یکی از عامالن استفاده از تقویم شمسی در ایران میدانند.
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از سال خوک ،سگ ،مار و بوزینه (روزنامۀ کاوه ،دورۀ جدید ،ش،)1300/4/16( ،7
ص.)3
در 13شهریور 1300ش4/سپتامبر 1921م دو پیشنهاد در بارۀ تقویم ایران به روزنامۀ
کاوه ارسال شد .پیشنهاد اول از آقا میرزا جعفر شیرازی مدیر تجارتخانۀ «شرکت
تجارتی ایرانیان» در شانگهای چین که میگفت:
اسامی ماه ها همان اسامی ایرانی باشد و مبدأ تاریخ هجرت پیامبر اسالم و حساب
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.

پیشنهاد بعدی را از تهران شخصی به نام عبدالحمید غفاری ارسال کرده بود مبنی بر
اینکه اندر گاه یعنی همان خمسه مسترقه بهجای آنکه در آخر سال حساب شود ،در اول
سال بهعنوان ایام جشن نوروز بهحساب بیاید .در انتها روزنامۀ کاوه پیشنهاد میرزا جعفر
شیرازی را قابلاعتنا دانست (روزنامۀ کاوه ،دورۀ جدید ،ش،)1300/6/13( ،9
ص.)12
در جلسۀ  74دورۀ چهارم مجلس شورای ملی ،به تاریخ 11حوت (اسفند)
1300ش2/رجب 1340ق2/مارس 1922م ،ارباب کیخسرو پیشنهاد تغییر تاریخ جشن
اعطای مشروطیت از ماههای قمری به برج شمسی را داد .این پیشنهاد به این خاطر
مطرح شد که چون ماه های قمری در گردش است و جشن مشروطیت در این موقع به

زمستان افتاده بود و مردم به خاطر سردی هوا نمیتوانستند در این جشن شرکت کنند

الزم بود جشن مشروطیت را با معادل شمسی آن ،یعنی  14برج اسد (مرداد) برگزار
کنند .یکی از نمایندگان با این طرح مخالفت کرد که اگر جشن مشروطیت را در روز
شمسی آن جشن بگیریم وقتی ایام محرم و صفر با این روز یکی شود در این صورت
دیگر نمیتوان جشن گرفت ،یکی دیگر از نمایندگان جواب این ایراد را میدهد ،جشن
مشروطیت که باالتر از نوروز نیست پس اشکالی ندارد جشن مشروطیت در روز شمسی
آن برگزار شود .باز هم ایرادی دیگر مطرح میشود مبنی بر اینکه در اصل اول قانون
اساسی نوشته شده است که «مجلس شورای ملی بهموجب فرمان معدلت بنیان مورخه
چهاردهم جمادی االخر یک هزار و سیصد و بیست و چهار مؤسس و مقرر است» .پس
در این اصل تاریخ قمری جشن مشروطیت ذکر شده است که این بار خود ارباب کیخسرو
جواب میدهد ،در اصل هشتم آمده است که «مدت تعطیل و زمان افتتاح مجلس شورای

روند اصالح تقویم هجری شمسی243/ ...

ملی بر طبق نظامنامۀ داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل
تابستان باید از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و
مشغول کار شده» .در این اصل قانون اساسی تاریخ شمسی آن نوشته شده است .در این
میان فهیم الملک پیشنهاد میکند که جشن مشروطیت در  14میزان (مهر) گرفته شود
که همزمان با افتتاح اولین مجلس شورای ملی بود ،ارباب کیخسرو ،سید یعقوب انوار
شیرازی و ملک الشعرا با این پیشنهاد مخالفت کردند و گفتند:
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

و در آخر پیشنهاد ارباب کیخسرو به تصویب مجلس رسید (مشروح مذاکرات مجلس
شورای ملی ،دورۀ  ،4جلسۀ .))1300/12/11( ،74
در ادامه ،در سال 1301ش1923/م سید جاللالدین طهرانی ،نوعی گاهشماری ایجاد
کرد که مبدأ آن آغاز سلطنت احمدشاه قاجار27 ،جمادی االخر 1327ق16/جوالی

1909م بود .این گاهشماری که تاریخ احمدی نام گرفت ،تنها در آثاری که خود طهرانی
منتشر میکرد ،درجشده است (قاسملو ،ص .)835اسامی ماهها نیز در این تقویم بدین
قرار بوده است :فروردین (چمنآرا) ،اردیبهشت (گل آور) ،خرداد (خرداد) ،تیر (گرما
خیز) ،مرداد (آتش بیز) ،شهریور (جهانبخش) ،مهر (درم خوی) ،آبان (بارانریز) ،آذر
(اندوهگین) ،دی (سرماده) ،بهمن (برف آور) ،اسفند (مشکین فام) (طهرانی ،ص.)13
در این سالها با اینکه در قانون محاسبات عمومی استفاده از گاهشماری شمسی
بهصورت قانون درآمده بود ،اما بهواسطۀ وجود چندین گاهشماری هم چون سالشماری
خطا و اویغور ،ماه شماری برجی و همچنین استفاده از ماههای قمری ،در تقویمهایی
که به چاپ میرسید اختالفاتی وجود داشت و مشکالت فراوانی را به وجود آورد .عین
السلطنه در خاطرات خود به اختالف تقویمها اشاره میکند:
تقویم دیواری که امسال به طرح تقاویم فرنگستان چاپشده ،امروز را شنبه 19
نوشته ،در تقویم دیگر که بهرسم سابق است امروز را جمعه  19نوشته .در اولی
این ماه را  29روز و در دومی  30روز نوشته .معلوم نیست کدامیک صحیح
است شاید رؤیت هالل هم نشود .خدا رحم کرد که در ایران به غیر این دو نفر
کسی تقویم چاپ نمیکند و اال مرافعه از اینها زیادتر بود (ج ،5ص.)3990
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در این سالها ،در اسناد و نوشتهها تاریخهای گوناگونی بهکار میرفته ،مثالً غالب
وزارتخانهها بهخصوص وزارت خارجه از تاریخ قمری و در اسناد گمرک تاریخ میالدی
بهکار میرفت .از این رو وقتی به پروندهای مراجعه میشد اختالف تاریخها اشکاالتی
را به وجود میآورد و برای تطبیق دچار مشکل میشدند (سازمان اسناد ،...سند شمارۀ
240-13553؛ تصویر شمارۀ )2
در 15حوت (اسفند) 1302ش6/مارس 1924م ،میرزا ابراهیم خان مصلحی ،عضو
ادارۀ ضبط کلی ،جدولی ترتیب داد که از اول سال 1285ش1906/م تا آخر سال
1303ش1925/م ،تمام سال های قمری ،شمسی و میالدی را تطبیق داده است تا
مشکل ادارات دولتی مرتفع گردد (همان) .در ادامۀ وجود مشکالت استفاده از چند

تقویم در ایران در 19ثور (اردیبهشت) 1303ش (سیچقان ئیل)9/می 1924م،
بخشنامهای از میلسپو 1،رئیس مالیه به تمام ادارات مالیه فرستاده میشود که مطابق
دستورهای سابق الزم است در کلیۀ مکاتبات تاریخ به سال شمسی ایرانی نوشته شود تا
برگههای وزارتی از حیث تاریخ مرتب شود .حدود هشت ماه بعد در تاریخ 28جدی
(دی) 1303ش18/ژانویه 1925م ،بخشنامۀ دیگری از وزارت مالیه ارسال شد که
بهموجب تصویبنامۀ هیئت وزرا ،مقرر شد که دیگر سنوات ترکی را از آن جهت که
غیر الزم است به کار نبرند و فقط به تاریخ شمسی اکتفا کنند (همان ،سند شمارۀ
240-15217؛ تصویر شمارۀ .)3
روند اصالح تقویم
مجلس پنجم که میتوان آن را یکی از مهمترین ادوار مجلس شورای ملی دانست از سال
1302ش1924/م شروع به کارکرد .این مجلس از ترکیب گروه های مختلف تشکیلشده
بود  :حزب تجدد با کمک رضاخان صاحب اکثریت شد ،سلیمان میرزا در رأس حزب
سوسیالیست بود که تعداد افراد این حزب اندک بودند ،گروه دیگر که به قول یحیی
دولتآبادی هیئت روحانی و روحانینما بود ،تعدادشان به پانزده نفر میرسید که رئیس
آنها سید حسن مدرس بود  ،گروه دیگر هم از افرادی مانند محمد مصدق ،مؤتمنالملک،

 .1آرتور میلسپو ،حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی که در سالهای (1306-1301ش) و (1324-1321ش)
برای اصالح مالیه به استخدام دولت درآمد.

روند اصالح تقویم هجری شمسی245/ ...

مشیرالدوله ،سید حسن تقیزاده ،یحیی دولتآبادی منفردین را تشکیل میدادند
(دولتآبادی ،ج ،4ص.)311
یکی از طرحهای مهم مجلس پنجم شورای ملی تغییر اسامی ماهها بود .از پیشنهاد
وحیدالملک برای تغییر تقویم کشور به شمسی تا پیشنهاد اولیۀ تغییر نام ماهها ،در روز
21جدی (دی) 1303ش15/جمادیالثانی 1343ق11/ژانویه 1925ق ،حدود چهارده
سال گذشته بود .این بار این طرح توسط حدود پنجاه نفر از نمایندگان مجلس مطرحشده
بود و بهقرار زیر بود:
ازآنجاییکه رشد هر ملتی مستلزم آن است که اساس ملیت خود را بر پایههای

ملیتش استوار سازد و از غبارهایی که بهمرور ایام بر اصول تاریخی ملی نشسته
پاک کند ،یکی از اینها اصالح تاریخ ماه و سال ملی است ،ایرانیان با وجود
داشتن بهترین تاریخ شمسی ،به اسامی بیتناسب حیوانات و یا بروج آمیخته شده
است .پیشنهاد این است مجلس شورای ملی با تصویب ماده واحدهای ،دولت
را مکلف سازدکه از آغاز نوروز ،تاریخ رسمی ایران را به ترتیب سالهای شمسی
قدیم از ماه فروردین تا اسفند ادامه دهد و از ذکر سنوات ترکی و بروج احتراز
نماید.

در ابتدا ،مجلس برای بررسی همهجانبۀ این موضوع ،طرح را به دو کمیسیون
مبتکرات 1و معارف فرستاد تا قابلیت این طرح را بسنجد .کمیسیون مبتکرات در
15حوت (اسفند) 1303ش6/مارس 1925م پس از دو ماه بررسیهای الزم در
خصوص تبدیل تاریخ رسمی مملکت به ترتیب سالهای شمسی قدیم ،این طرح را
قابل اجرا دانست و تقاضا برای ارجاع به کمیسیون معارف را داشت و اکثر نمایندگان
با این تقاضا موافقت کردند (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ  ،5جلسۀ
.))1303/12/15( ،136
قبل از روشن شدن تکلیف تغییر اسامی ماهها در مجلس ،در ماده هجده قانون سجل
(شناسنامه) آمده که در کلیۀ دفاتر سجل احوال اعداد باید با تمام حروف بهضمیمۀ ارقام
 .1بر اساس نظامنامۀ داخلی مجلس شورای ملی ،هر طرحی را که نماینده نوشته باشد به کمیسیون مبتکرات فرستاده
میشود و ظرف  15روز گزارشی از آن به مجلس داده می شود که آیا این طرح قابل اجراست یا خیر ،این کمیسیون
مرکب از  6یا  12نفر بود.
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هندسی نوشته شوند و تاریخ شمسی باشد و ممکن است با تاریخ قمری نیز تطبیق شود.
حاج آقا اسمعیل عراقی نگران این موضوع بود که ملزم نبودن به نوشتن تاریخ قمری
باعث می شود تا مذهب خود را هم چون ملیت خود محفوظ نداریم .تدین 1جواب
میدهد این نکته مهم است که تاریخ چه قمری باشد چه شمسی مبدأ آن هجرت پیامبر
است و اینکه مبدأ را تغییر نمیدهیم (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ ،5
جلسۀ  .))1303/12/18( ،138در نهایت قانون سجل در  14خرداد  1304به تصویب
رسید.
باگذشت دو ماه از پیشنهاد طرح تغییر اسامی ماهها و رفتن به کمیسیون مبتکرات و

کمیسیون معارف و تأیید آن ،خبری از اجرای این طرح در مجلس نبود .تقیزاده و

سلیمان میرزا که پیشنهاد دهندگان اصلی این طرح بودند در 25حوت (اسفند)
1303ش16/مارس 1925م از نمایندگان میخواهند که طرح قانونی راجع به تاریخ
رسمی ایران جزء دستور جلسه آینده شود ،آن هم به این دلیل که این قانون از اول حمل
(فروردین) اجرا شود و در شب عید خیلی مبارک است که این قانون جدید از تصویب
بگذرد؛ اما به دلیل اینکه تعداد نفرات برای رأیگیری کم است این طرح به رأی گذاشته
نشد (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ  ،5جلسۀ .))1303/12/25( ،142
باالخره در جلسۀ  143مجلس شورای ملی به تاریخ 27حوت (اسفند)
1303ش18/مارس 1925م ،گزارش کمیسیون معارف راجع به طرح قانونی ماههای
باستانی در دو ماده خوانده میشود:
ماده اول-مجلس شورای ملی تصویب مینماید که از نوروز  1304تاریخ رسمی
ساالنه مملکت به ترتیب ذیل معمول گردد و دولت مکلف است که در تمام
دوایر دولتی اجرا نماید:
الف) مبدأ تاریخ :سال هجرت حضرت خاتمالنبیین محمد بن عبداللّه

(ص)

مکه معظم به مدینه طیبه؛
ب) آغاز سال روز اول بهار؛
ج) سال کماکان شمسی حقیقی؛

 .1سید محمد بیرجندی ،معروف به تدین ( )1330-1260نمایندۀ خراسان جنوبی (بیرجند) بود.

از
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د) اسامی و عده ایام ماهها
-1فروردین  31روز؛ -2اردیبهشت  31روز؛ -3خرداد  31روز؛ -4تیر 31
روز؛ -5مرداد  31روز؛ -6شهریور  31روز؛ -7مهر  30روز؛ -8آبان  30روز؛

-9آذر  30روز؛ -10دی  30روز؛ -11بهمن  30روز؛ -12اسفند  30روز
تبصره-به غیر سنین کبیسه اسفند  29روز خواهد بود.

ماده دوم-ترتیب سالشماری خطا و اویغور که در تقویمهای سابق معمول بوده
از تاریخ تصویب این قانون منسوخ خواهد شد.

شریعتمدار دامغانی در مخالفت این طرح سخن گفت ،ازنظر او اوالً اسامی بروج
آسمانی بیفلسفه نبود و اینکه این مسألۀ تغییر اسامی ماهها آنقدر مهم نبوده که مجلس
به آن بپردازد .علی کازرونی نیز در مخالفت طرح چنین گفت:
خیال میکردم فقط اسامی سالهای ترکی تغییر میکند ،اما الفاظ عربی را از
میان برندارید زیرا که زبان عربی یک زبان بینالمللی برای قاطبۀ مسلمین است

و همچنین این امر از وظیفۀ مجلس خارج است (مشروح مذاکرات مجلس
شورای ملی ،دورۀ  ،5جلسۀ .))1303/12/27( ،143

ضیاءالواعظین 1که از موافقان این طرح بود میگوید:
یک ملت زمانی خود را قوی می بیند که آثار ملی خود را احیا کرده باشد و آن
وقت است که میتواند دیانت خود را حفظ نماید.

شیخالرئیس 2همعقیده داشت مردم از اینکه بگویند در ماه گاو به دنیا آمدهاند خوششان
نمیآید و اینکه این طرح در ماههای عربی تغییری ایجاد نمیکند و آنها به قوت خود
باقی هستند .محمد تدین که خود از تجددطلبان بودگفت:
ما نباید از عربها ،عربتر شویم زیرا آنها خود از تاریخ رومی (میالدی)
استفاده میکنند.

مدرس وسط حرف تدین میآید که
اینطور نیست بلکه تمامش محرم و صفر و ...است.
 .1سید ابراهیم ضیا قشقایی (،)1322-1267نمایندۀ ایل قشقایی در دورههای پنجم تا هفتم مجلس شورای ملی.
 .2شاهزاده محمد هاشم میرزا افسر معروف به شیخ الرئیس ( )1319-1253نمایندۀ سبزوار بود.
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تدین میگوید
تاریخ رسمی در ممالک اسالمی آنکه بر اصول اقتصادی و معامالت است تاریخ
رومی است و برای اصول مذهبی تقویم هجری قمری است ،بهتر است در ماده

واحدهای کلمۀ قمری هم بیاید تا سوءتعبیر نشود (مشروح مذاکرات مجلس
شورای ملی ،دورۀ  ،5جلسۀ .))1303/12/27( ،143

رأیگیری طرح به جلسۀ دیگری موکول شد و در جلسۀ 11فروردین
1304ش6/رمضان 1343ق31/مارس 1925م طرح تبدیل اسامی ماهها به رأی گذاشته
شد .ابوالحسن حائری زاده از مخالفان این طرح پیشنهاد میدهد که اسامی ابداعی سید
جاللالدین طهرانی برای ماههای دوازدهگانه استفاده شود ،که در نهایت موافقت
نمیشود .سید حسن تقیزاده بهعنوان موافق و مطرح کنندۀ این پیشنهاد میگوید که تمام
ملل جهان تاریخ صحیحی برای خود برگزیده ،ایران هم در بیست سال گذشته که امور
گمرک به دست بلژیکی ها سپرده شد لزوم استفاده از تقویم شمسی احساس میشد و
ماههای قمری برای پرداخت حقوق مناسب نبود ،سال شمسی را برای خود انتخاب کرد

اما بهجای ماههای باستانی ایرانی از بروج آسمانی استفاده کردند .سرانجام این طرح،
در دو ماده که شرح آن رفت تصویب شد و فقط تغییر کوچکی داده شد که اسفند 29
روز شد و در تبصره قرار بر این گشت که در سالهای کبیسه اسفند  30روز باشد (مشروح
مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ  ،5جلسۀ .))1304/1/11( ،148
در این قانون از روش کبیسهگیری سخنی به میان نیامده بود .به همین منظور در دورۀ
پهلوی دوم ،بنا به دعوت وزارت فرهنگ ،گروهی برای بررسی قانون گاهشماری رسمی
تشکیل شد .افراد شرکت کننده در این جلسه عبارت بودند از غالمحسین رهنما،
مهندس محسن انصاری ،دکتر محسن نصر ،دکتر آلبویه ،دکتر ریاضی و افضلی پور.

1

(سازمان اسناد ،...سند شمارۀ 293-46؛ تصویر شمارۀ  .)4برای رفع مشکل کبیسه
گیری ،دکتر ریاضی تعدیل گرگوری را پیشنهاد کرد اما غالمحسین رهنما با ذکر میزان
خطای تعدیل گرگوری و تعدیل جاللی ،پیشنهاد کرد هر چهار سال یکبار کبیسه شود

 .1غالمحسین رهنما ( )1325-1262استاد ریاضی و نجوم و شاگرد عبدالغفار نجمالدوله بود و در سال 1324ش
وزیر فرهنگ بود.
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و در هر پانصد سال ،چهار روز را حذف کنند و نام این تعدیل را «تعدیل پهلوی»
گذاشتند (اکرمی ،ص.)80
روزنامۀ شفق سرخ به سردبیری علی دشتی که نمایندگی طیف نوگرا و متجدد روزگار
خود را داشت و بهمنظور ایجاد یک موج نو از جریان تجددخواهی در کشور منتشر
میشد (زاهد ،ص ،)198در آخرین شمارۀ سال 1303ش1925/م مقالهای در باب
تغییر اسامی ماهها منتشر کرد که در آن آمده بود:
بعضی خیال میکنند برج عقرب و برج سرطان برای ماههای شمسی از آسمان

نازل شده و نباید تغییر کند .بعضی دیگر خیال میکنند اسفندماه و بهمنماه اگر

دوباره رایج شود بنیان قومیت ایران مستحکم خواهد شد .یادگرفتن این ماهها
بیزحمت و حتی برای اطفال هم آسان است و یک ترتیب بهکلی طبیعی است.
نه بوی گبری از آن استشمام میشود و نه رایحۀ رکاکت عربی و ترکستانی
(روزشمار تاریخ معاصر ایران ،ج ،5ص.)1

بهرغم ابالغ قانون تغییر نام ماهها بعد از گذشت چند ماه هنوز بعضی از ادارات و
سازمانها دچار مشکل میشدند ،زیرا تقویمهای چاپشده سال 1304ش1925/م
مطابق بروج تهیهشده بودند و ازجمله اداره معارف و اوقاف عراق (اراک کنونی) در
30تیر 1304ش21/جوالی 1925م ،از ادارۀ اوقاف تهران خواسته بود مشخص کند
که از کدام تقویمها استفاده کنند ،دولت هم شش نسخه تقویم شمسی با ماههای فارسی
به اراک فرستاد (سازمان اسناد ،...سند شمارۀ 297-36164؛ تصویر شمارۀ .)5
در نامهای به تاریخ 8مرداد 1304ش30/جوالی 1925م ،وزارت مالیۀ نیشابور از
وزارت مالیه درخواست کرده بود چون تقویم امسال برحسب بروج تهیه شده و با ماههای
رسمی اختالف دارد الزم است تقویم های جدید به وزارتخانه داده شود تا تاریخها
اصالح شود (سازمان اسناد ،...سند شمارۀ 240-90512؛ تصویر شمارۀ .)6
از دیگر مشکالت اصالح تقویم این بود که در والیات بعضی از تجار عالقهمند به
استفاده از تاریخ قمری بودند و این تاریخ را در کلیه نوشتههای خود بهکار میبردند،
در 23دی 1304ش13/ژانویه 1926م از وزارت مالیه درخواست شد تا هیچ سند و
قبضی بدون تاریخ شمس ی باستانی قبول ننمایند زیرا برای تعیین موعد قبوض و تطبیق
دادن آن ،وقت بسیاری تضییع میشود (سازمان اسناد ، ...سند شمارۀ 240-25718؛
تصویر شمارۀ .)7
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اما باگذشت زمان ،با استفاده از تقویم هجری شمسی با ماههای فارسی مشکالتی
از این قبیل برطرف گردید و این اصالح تقویم باعث شد به این امور سر و سامان داده
شود.
مُبدع اصالح تقویم
اصالح تقویم در 11فروردین 1304ش به تصویب مجلس شورای ملی رسید .در این
مقطع زمانی از لحاظ قانونی حکومت قاجار هنوز روی کار بود اما کشور دچار هرج و
مرج شده بود ،احمد شاه قاجار ،شاه قانونی از کشور رفته بود و رضاخان که با کودتای
3اسفند 1299ش22/فوریه 1921م ،مطرح شده بود ،رئیسالوزرا بود .با در نظر گرفتن
وقایع آن زمان بهسختی میتوان این ادعا را پذیرفت که رضا خان بهدنبال اصالح تقویم
بوده باشد .بر این اساس و اسنادی که در این تحقیق بهدست آمده است بهنظر میرسد
که نمایندگان مجلس پنجم و بهویژه شخص تقیزاده به دنبال اصالح تقویم بودند.
تقیزاده در باب تقویم و تقویم نگاری تحقیقات بسیاری انجام داده و در روزنامۀ کاوه
مطالبی در مورد تقویم و اصالح آن نوشته بود و همچنین سالها بعد کتابی با عنوان
گاهشماری در ایران قدیم به رشتۀ تحریر درآوردکه در آن به تکامل و تحوالت تدریجی
گاهشماری ایرانی پرداخته شده است.
تقیزاده پس از تعطیل شدن روزنامۀکاوه و بازگشت به ایران ،بهعنوان نماینده وارد
مجلس پنجم شورای ملی شد .او که از سالها قبل به دنبال اصالح تقویم بود ،در این

دورۀ مجلس توانست طرح خود را به تصویب برساند .این طرح بهطور کامل شامل نکاتی

بود که تقیزاده در روزنامۀکاوه خواستار آن بود .میتوان گفت شاید تعدادی از
نمایندگان حرفهای تقیزاده را در صحن مجلس درک نمیکردند و به همین خاطر،
تغییر اسامی ماهها را کاری نهچندان مهم تلقی میکردند و عدهای نیز که از احساسات
ناسیونالیستی سرشار بودند ،این تغییر را بسیار باارزش میدانستند .این طرح که با عنوان
تغییر اسامی ماهها تصویب گردید باعث شد تا خود به خود از تقویم قمری استفادهای
در ادارات و مکاتبات نشود و تقویم هجری قمری به اعمال مذهبی محدود شد .این
طرح باعث شد اختالف تقویمها و مشکالت تطبیق دادن آنها نیز از میان برود.
منابعی را که در بارۀ اصالح تقویم مطالبی نوشتهاند میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
منابعی که اصالح تقویم را منتسب به مجلس شورای ملی میدانند و منابعی که این تغییر

را از اصالحات رضاشاه میدانند.
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در یادداشتهای سیاسی ایران 1این اقدام حاصل مذاکرات مجلس دانسته شده
است ،در گزارش روز 7اردیبهشت 1304ش27/آوریل 1925م ،خالصهای از
رخدادهایی که در ایران اتفاق افتاده بود برای دولتمردان انگلستان فرستاده شده است
که یکی از آنها به پیشنهاد مجلس مبنی بر بازگشت نام قدیمی ماهها اشاره میکند (ج،5
ص.)278
عبداللّ ه مستوفی از دیگر کسانی است که به قانون اصالح تقویم در کتاب خود
پرداخته است ،او با این کار مجلس بسیار موافق بود زیرا در ایران تقویمهای مختلفی
به چاپ میرسید و مشکالتی را به وجود میآورد .بعضی به سلیقۀ خود تقویم قمری

چاپ میکردند ،برخی تقویم ترکی و بعضی حمل و ثور تقویم برجی .اما با تصویب این
قانون اختالف سررسیدها مرتفع گشت (ج ،3ص.)650
یحیی دولتآبادی که خود از نمایندگان دورۀ پنجم مجلس شورای ملی بوده است،
یکی از کارهای مهم این مجلس را تغییر دادن ماههای عربی و ترکی به ماههای فارسی
میداند .وی در کتابش مینویسد:
با اینکه ماههای قمری در ایران رواج داشت اما برای محاسبات دولتی به سال
و ماه شمسی احتیاج بود .بنا بر این به برجهای دوازدهگانه خورشید توسل
جستند ،اما مجلس پنجم موش و بقر را متروک ساخت و فروردین و اردیبهشت
را رواج داد .تا مدتی در دوایر مذهبی از ماههای عربی استفاده میشد ولی کمکم

از میان رفت و شاید همین محرم و رمضان به مناسبت عزای حسینی و روزه
گرفتن دوام داشته باشد (دولتآبادی،ج،4ص.)399-395

سعید نفیسی در کتاب خودکه در سال 1345ش1966/م در بارۀ اقدامات رضا شاه
چاپ شده ،یکی از اصالحات اجتماعی آن دوره را اصالح تقویم میداند .البته نفیسی
متذکر میشود که این قانون از مجلس گذشته است که بهموجب آن تقویم باستانی و ملی
ایران رسمیت یافت (نفیسی ،ص.)93
کتابهایی که در دورۀ پهلوی دوم و بیشتر در انتشارات وابسته به حکومت منتشر
شدهاند ،پیشنهاد اصالح تقویم را از رضاشاه میدانند .درگاهنامۀ پنجاه سال شاهنشاهی
ایران در روزشمار 11فروردین 1304ش آمده که بهفرمان سردار سپه مقرر شد که به جای
1. Iran Political Diaries
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تقویمهای ترکی و عربی با سال قمری ،تقویم ایرانی با نامهای فارسی از نخستین
روزهای بهار در فروردین تا پایان اسفندماه معمول شود ،قانون اصالح تقویم در مجلس
شورای ملی تصویب شد و برای اجرا به دولت ابالغ شد (ج ،1ص.)42
در کتابی دیگر که قانونهای دوران پهلوی در آن به ترتیب روزبهروز آمده است
اینگونه مینویسد:
در اجرای فرمان اعلیحضرت رضا شاه کبیر دایر بر تبدیل بروج به ماههای
فارسی از نوروز 1304( 2484ش)1925/م مقرر گردید اسامی ماهها از بروج
عربی به ماههای فارسی تغییر پیدا کند و متعاقب آن مجلس قانونی مشتمل بر دو
ماده در جلسۀ 11فروردین 1304ش به تصویب رساند (صدری ،ص.)12

در این تاریخ رضاخان هنوز شاه نشده بود ،لذا گفتۀ صدری نمیتواند درست باشد که
این اقدام را جزو اقدامات سلطنت رضا شاه میداند.
صفایی نیز در کتاب خود رضا شاه را درخواست کننده این اصالح میداند و معتقد
است از آنجایی که رضا شاه برای تجدید حیات فرهنگی ایران جنبشی را آغاز کرده بود
و می خواست فرهنگ ملی را از آثار نفوذ بیگانه بپیراید دستور داد وزارت فرهنگ
اصالح تقویم را با جلب نظر دانشمندان علم تقویمنگاری مورد توجه قرار دهد .در
نتیجه الیحهای به مجلس تقدیم شد مبنی بر تغییر اسامی ماهها که در فروردین
1304ش1925/م به تصویب رسید (صفایی ،ص )22این مطلب نیز نادرست است
زیرا تغییر اسامی ماهها یک طرح بود که از جانب نمایندگان مطرح شده بود نه یک
الیحه که دولت آن را به مجلس تقدیم کرده باشد.
حسین مکی در کتاب تاریخ بیست ساله چنین آورده است:
دو سه ماه پس از واقعۀ مسجد گوهرشاد 25تیر 1314ش17/جوالی 1935م
دولت بخشنامۀ زیر را صادر نمود :نظر به اینکه تاریخ رسمی کشور برای

ماههای شمسی تنظیمشده و موافق قانون مصوب فروردین 1314ش تمام دوایر
دولتی مکلف به اجرای آن هستند ،بنا بر این الزم است که از تاریخ وصول این
متحدالمال در کلیۀ اسناد معامالت رسمی و نوشتهجات تاریخ شمسی را قید و
از ذکر تاریخ قمری مطلقاً خودداری نمایند (مکی ،ج ،6ص.)324
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اما این اطالعاتی که حسین مکی در بارۀ تغییر تقویم در دورۀ پهلوی اول آورده بهکل
اشتباه است ،زیرا اوالً تاریخ اصالح تقویم فروردین 1304ش/مارس 1925م است که
در مجلس پنجم به تصویب رسیده است .دوم اینکه بعد از واقعۀ گوهرشاد چنین
مصوبهای موجود نیست و واقعۀ گوهرشاد در سال 1314ش1935/م اتفاق افتاد ،یعنی
حدوداً ده سال بعد از تغییر تقویم .عالوه بر این در هیچیک از مصوبات مجلس برای
تغییر تقویم این نکته نوشته نشده که از ذکر تاریخ قمری خودداری شود .حسین مکی
نیز در کتابش به منبعی که بتوان صحت این موضوع را دریافت ارجاع نداده است.
منابع متأخر که اکثر آنها از کتاب تاریخ بیست ساله استفاده کردهاند به همین اشتباه

دچار شدهاند ،یکی از این کتابها باستانگرایی در تاریخ معاصر ایران است (بیگدلو،
ص.)268
بعضی منابع تحقیقی پا را فراتر گذاشته و معتقدند رضا شاه به تقلید از آتاتورک،
تقویم را تغییر داد .این در صورتی است که ترکیه حدود  9ماه پس از تغییر تقویم ایران،
تقویم کشورش را تغییر داد (نکـ  :قاسملو ،ج ،7ص .)840تقویم مالیۀ ترکیه که مبنای
آن ماه های یونانی و سال هجری قمری بود از اواخر قرن هجده توسط عثمانیان بهکار
گرفته شد و در سال 1917م1325/ش با ماههای گرگوری تطبیق داده شد .ولی اساس
آن را سال هجری قمری تشکیل میداد ،اما تقویم هجری قمری ترکیه در 5دی
1304ش26/دسامبر 1925م ملغی گردید (لوئیس ،ص )379و تقویم گرگوری با مبدأ

میالد مسیح رسمیت یافت .دلیل دیگر را تأثیرپذیری رضا شاه از آتاتورک میدانند که

رضا شاه پس از مسافرت به ترکیه اقدام به اصالحات کرد درصورتیکه رضاشاه سال
1313ش1934/م به ترکیه مسافرت کرد و تغییر تقویم در ایران در سال 1304ش اتفاق
افتاد لذا نمیتواند اصالح تقویم از نتایج سفر رضا شاه به ترکیه باشد.
نتیجه
نظام تقویم ایران در ساختارهای دولتی دورۀ قاجار متأثر از نظامهای گاهشماری متفاوت
بود که موجب نوعی ناهماهنگی در انجام امور دولتی میشد تا اینکه پس از تأسیس
مجلس شورای ملی ،قانون اصالح تقویم به تصویب این مجلس رسید .یکی از زمینههای
مهم اصالح تقویم در مجلس دوم شورای ملی رقم خورد .الیحهای به مجلس تقدیم شد
که در آن مقیاس زمان در محاسبات دولتی سال شمسی و ماههای برجی مقرر شد .سید
حسن تقیزاده در این دوره در بارۀ لزوم استفاده از تقویم شمسی و استفاده از ماههای
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شمسی مقاالتی در روزنامۀ کاوه به چاپ رساند .در این سالها در کشور از تقویم هجری
قمری و ماههای برجی و سالشماری دوازده حیوانی و در معامالت اقتصادی از تقویم
هجری شمسی و در بعضی ادارات همچون گمرک از تقویم میالدی استفاده میشد.
رواج چند تقویم در کشور باعث شده بود که هم در تقویمها اختالفاتی به وجود آید و
هم تطبیق دادن این تقویم ها مشکالت فراوانی ایجاد کرد .در مجلس پنجم شورای ملی،
تقیزاده به همراه دیگر نمایندگان طرحی با عنوان تغییر اسامی ماهها مطرح کردند .هر
آنچه تقیزاده خواستار تغییر آن در بارۀ تقویم در روزنامۀ کاوه بود در این طرح گنجانده
شد .این طرح در  11فروردین 1304ش به تصویب رسید .با تصویب این طرح استفاده

از سالشمار ی دوازده حیوانی و ماه شماری برجی منسوخ شد و تقویم رسمی کشور،
هجری شمسی با مبدأ هجرت پیامبر از مکه به مدینه شد.با توجه به اینکه تصویب این
قانون پیش از آغاز دوران پهلوی انجام شده است،قرار دادن این تغییر در زمرۀ
اصالحات پهلوی اول از جملۀ تحریفاتی است که بعدتر به کتابها راه یافته است.
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