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با جشن پنجاهمين سالگرد سلطنت خاندان پهلوي، تقويم كشور را  زمانهم
تغيير داد. شاه با اين كار در پي مشروعيت بخشيدن به قدرت خود چه در 

اما در ؛ بود و درصدد اهانت به دين اسالم نبود هايغرببه  چهداخل كشور 
ايگزين كرده بود عمل، شاه يك نماد اسالمي را حذف و يك نماد ملي را ج

  و اين عمل باعث خشم نيروهاي مذهبي شد.
  يي.گراباستان: تقويم، تقويم هجري شمسي، تقويم شاهنشاهي، هايدواژهكل

  مقدمه .1
هاي ناسيوناليستي يشگرا كارآمدم، روي 1941ش/1320حكومت پهلوي كه در سال 

به تاريخ باستان  خاطرتعلقيي است؛ گراباستاني ناسيوناليسم، هامؤلفهين ترمهمداشت. از 
موجب گشت تا تصميماتي در اين زمينه اتخاذ شود. يكي از اين اقدامات، تغيير تقويم 

  م بود.1976ش/1354هجري شمسي به تقويم شاهنشاهي در سال 
فرانسوي پير بورديو معتقد است در جامعه چهار نوع سرمايه وجود دارد  شناسجامعه

سرماية  نيترشيبمايه نمادين است و معتقد است كه طبقة مسلط سر هاآنكه يكي از 
نمادين را در اختيار دارد. او در مطالعات خود به ابعاد نمادين زندگي اجتماعي و سياسي 

اي كرده و به اين نتيجه رسيده كه در جوامع جديد، اشكال سلطه از صورت يژهوتوجه 
ية نمادين، نمايانگر راهي براي سرماست. اجبار فيزيكي به اشكال نمادين تغيير كرده ا

از اين  گرسلطهي هاگروهسازي روابط قدرت از طريق اشكال نمادين است كه مشروع
سازد كاربست يمنمادها را قدرتمند  آنچهسازند. يمطريق اعتبار و اقتدار خود را تثبيت 

 يدكنندة نماد است.تولهاي يئتهعملي آن توسط روشنفكران و 

گرايانه استفاده كرد و هلوي در تغيير مبدا تقويم، با استفاده از نمادهاي باستانحكومت پ
هايي داشت كه از ينهزمايجاد نشد بلكه  دفعتاًيك نماد اسالمي را كنار گذاشت. اين تغيير 

بود. پيشنهاد اين تغيير توسط دربار مطرح و با استقبال محمدرضاشاه  شدهشروعقبل  هاسال
تاكنون پژوهش مستقلي در زمينة تغيير تقويم انجام نشده است  كهييازآنجا گشت. روروبه

ها، اهداف و روند تبديل تقويم شمسي به شاهنشاهي ينهزمهدف اين پژوهش، بررسي 
است و اينكه شاه با استفاده از اين سرماية نمادين در پي كسب مشروعيت بود يا اينكه در 

اين پژوهش توصيفي تحليلي و مبتني بر اسناد  روش ؟ضديت با دين اين اقدام انجام گرفت
  و مدارك آرشيوي و منابع اصلي است.
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 ش1354خود اذعان دارد كه تقويم هجري شمسي قبل از سال مقالهسارا شريعتي در

داد اهي، تعاهنشداراي پنجاه و پنج مناسبت بود اما بعد از تغيير كردن تقويم از هجري به ش
ندان مربوط به خا هامناسبتبيست مناسبت افزايش يافت. اكثر اين  به صد و هامناسبتاين 

ن فتة ايراه مانند رويدادهاي باستاني و مرتبط با تاريخ پادشاهي ايران نيچنهمپهلوي بود. 
مد. آسروش آريامهر و آغاز جشن مهرگان در تقويم شاهنشاهي به وجود  روزباستان، 

ه به اين نتيج 1357و  1356، 1355، 1354، 1352هاي ساليمتقوپژوهشگر پس از بررسي 
انند روز سروش يدادها مروبه سفارش بانك ملي تمام اين  شدهچاپهاي يمتقورسيد كه 

نيز  هاسالي مذهبي در اين هامناسبتين از چنهمآريامهر يا آغاز جشن مهرگان را دارد و 
ست. يفتاده انق ي تقويم اتفاهامناسبتر د هاسالكاسته نشده است و تغيير خاصي در اين 

در آن ذكر نشده  هاتمناسبكه تمام  قرارگرفتهي موردبررسهايي يمتقودر مقاله سارا شريعتي 
وع موض است و اين اشكال اين مقاله است. جز مقاله مذكور، پيشينة پژوهشي براي اين

و به  انداختهپردگري هم از سنخ منابعي است كه به مطالب دي شدهنوشتهيافت نشد. آنچه 
شينة ثار، پيآست اما اين منبع بهره برده شده ا عنوانبهاز اين آثار  ؛ كهتغيير تقويم نيز هم

  پژوهشي در اين باب نيستند.
  ييگراباستان .2

يران شاه ا ،، محمدرضا پهلوي1941اوت  /1320پس از سقوط سلطنت رضاشاه در شهريور 
. يكي از ، قدرت خود را تثبيت كرد1953اوت  19 /1332د مردا 28 يشد. او پس از كودتا

  يي بود.گراباستان، توجه به هاي محمدرضا پهلويترين ويژگيمهم
م علة افلخود از ق ةماندگي جامعآشنايي با تمدن غربي متوجه عقب ةايرانياني كه درنتيج

م وسياليسليسم و سمانند ناسيوناليسم، ليبرا يهايو تمدن شدند، با استفاده از ايدئولوژي
سيوناليسم مفهوم نااصلي هاي مؤلفه گرايي يكي ازخواستار اصالح جامعه بودند. باستان

ها و عقايد كهن و باستاني است و در پي گرايي به معناي احيا و تجديد سنتباستان«است. 
به  د تائولوژي جديدي بسازآن است كه فضاي مربوط به گذشته را بازآفريني كند و ايد

  )32- 19: 1380(بيگدلو» اهداف و مقاصد خود دست پيدا كند.
ترين آرزوي او رساندن و بزرگ شتمحمدرضا شاه، از سويي به تمدن غرب توجه دا

بيني بايد بر اساس جهان بودمعتقد ستا و در اين را بودملت ايران به دوران تمدن بزرگ 
تمدن و فرهنگ جهاني  يگ ملي خود را با بهترين اجزامدنيت و فرهن ياجزا ،ايراني
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صورت يك وسطايي بهايراني را از صورت قرون ةجامع ،درآويزيم و با انقالب سفيد
  )248- 70الف:  1356(پهلوي درآوريم. يجهانةعرصدر  پيشرو و كوشاةجامع

گي را هايي از اين دو ويژ. نشانهةايران بودمند به تاريخ گذشتعالقه محمدرضاشاه
ديد. او ايرانيان را كه نژاد آريايي دارند با نژاد » مأموريت براي وطنم«توان در كتاب مي

و ازنظر او تمدن غربي با ايرانيان  ستدانقسمت بزرگي از ملل اروپايي و آمريكايي يكي مي
اي از اصول تمدن جديد غربي از پاره بودچنين معتقد مو ه شتقرابت و خويشاوندي دا

ايران در ةاين حس برتري گذشت )51- 20ب:  1349(پهلويشده است. باستان شروع ايران
كردند مانند اي بود كه حتي كساني كه با او مصاحبه ميگونهوجود محمدرضا شاه به

، متوجه انگليسي كه با شاه مصاحبه كرد) نگارروزنامه ،margaret laing(مارگارت الينگ
  )25- 13: 1371. (الينگشدنداين برتري بيني مي

گرايي در ايران را، تفكيك دو گرايي يكي از اهداف باستانباستان ةپژوهشگران حوز
اسالمي. اين ديدگاه  ةاند از تاريخ باستان و تاريخ دوردانند كه عبارتدوره از تاريخ ايران مي

اسالمي و  ةپردازد اما ايران دورايران باستان را در اوج عظمت قرار داده و به ستايش آن مي
  )20: 1380(بيگدلو كند.ها عنوان ميبدبختي ةايران به دست اعراب را علت هم تصرف

و كاركرد مشروعيت سازي  وجود داشتگرايي پهلوي دوم اين نوع باستان ةدر دور
. طرفداران اين تفكر، راه پيشرفت و تجدد را در ناسيوناليسم كردبراي نظام شاهنشاهي پيدا 

سرعت مشكالت را حل كرده و تجدد را به كه بتواند به دانستنديو متمركزي م يانهاقتدارگرا
  )26: 1395. (عامريكشور منتقل كند

 ،و در كتابش بودهاي محمدرضا پهلوي، نظر وي نسبت به دين اسالم منفي ننوشته طبق
 اعراب را. ةنه حمل ستدانترين بالياي تاريخي ميمغول را يكي از بزرگ ةحمل

گرايي سبب گرديد تا در محمدرضاشاه به باستان ةاما همين عالق )25ب:  1349(پهلوي
تغيير تقويم هم در اين  طول حكومت او اقداماتي در جهت اعتالي تاريخ باستان انجام شود.

  يي حكومت قابل ارزيابي است.گراباستاندوره در راستاي همين 
كرد و آن نيز مستلزم داشتن يمينه بايد هزحكومت  ييگراباستانپياده كردن ايدة براي 
قيمت نفت به پيشبرد اين  افزايش. يابدتا بتواند به اهداف خود دست  بود درآمد باال

- 1343هاي كل درآمدهاي نفتي در سال )1/528: 1373(نجاتي اقدامات كمك فراواني كرد.
ش / 1356م تا 1974ش /1353م سيزده ميليارد دالر بود و از سال 1974- 1964ش /1353
  )525: 1392(آبراهاميان وهشت ميليارد دالر رسيد.م به سي1977
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معه رشد درآمد نفت موجب گشت تا استقالل مالي و قدرت سياسي دولت نسبت به جا

 د.وبيني و حزم و احتياط را در شاه و اطرافيانش از بين برچنين واقعافزايش يابد و هم
 نفسي به شاه داد تا او تصميماتياعتمادبه تنفافزايش قيمت  )286: 1373(همايون كاتوزيان

ازجمله برگزاري جشن  ؛يمات بينديشدكه به تبعات اين تصماتخاذ كند بدون اين
هاي دو هزار و پانصدساله شاهنشاهي، برگزاري جشن ، برگزاري جشنيگذارتاج

  .ها و تغيير تقويم از شمسي به شاهنشاهيپنجاهمين سال سلطنت پهلوي
منظور آزادي و رهايي ملت يهود ها تصميم گرفتند بهاسرائيلي م1957ش/1336در سال

 1961ش/1340دانان در سالاي با شركت تاريخاز اسارتشان در بابل توسط كوروش، كنگره
ند. شناسان ايراني هم به اين اجالس دعوت شدنويسان و شرقبرگزار نمايند. تاريخ

ياد سعيد زاحتمالشناس معروف(بهراه تاريخمشاور فرهنگي شاه به هم الدين شفاشجاع
ني ردند مبائه كپيشنهادي به شاه ار يامده است)ننفيسي باشد، در اسناد نامي از اين شخصيت 

ها اين بزرگداشت را برگزار كنند، خود ما با تأكيد بر جاي آنكه اسرائيليبر اينكه به
ه ن بگيريم تا نشان دهيم كر، به سلطنت رسيدن او را جشهاي واالي كوروش كبيارزش

  )59: 1382(نراقي اصيل و تاريخي دارد. يسلطنت در ايران منشائ
ه در مشوق شا نيترمهمشفا يكي از روشنفكران توليدكنندة نماد و هم چنين  نيالدشجاع

 ند كهاين جشن باعث شد تا همگان متوجه شو« برگزاري اين جشن بود. او معتقد بود:
  )121 :1379(شفا » حقارت ايران براي هميشه به پايان رسيده است.دوران انحطاط و 

هاي دو هزار و پانصدساله شاهنشاهي در ذهن ترتيب فكر برگزاري جشناينبه
فرمان ، به1959مارس  15 /1337اسفند  24در  .گراي محمدرضا پهلوي خطور كردباستان

هاي دو هزار و پانصد اري جشنكلي طرح مربوط به برگز اي شامل رئوس و موادشاه جزوه
م، عملي 1961ش/1340سال بنياد شاهنشاهي ايران به دست كوروش كبير كه در پاييز سال 

  .قرار گرفت، تحت اختيار برگزاركنندگان شديم
 اهنشاهيشتاريخ  ةدربار داده شد تاها دستور براي همراه كردن مردم با خود، به روزنامه

تشار ا انربرگزاري جشن  ةاخبار مربوط به برنام و رسانندكهن ايران مقاالتي به چاپ ب
اه اين مراسم شفراوان و دستور  هايينهباوجود هز) 140 /1: 1377ي...هابدهند. (جشن

 19تا  1350/13مهرماه سال  27تا  21از جشن برگزار شد. يربا چهارده سال تأخ يتدرنها
  .م برگزار شد 1971اكتبر 
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تر تاريخ شاهنشاهي ايران به چاپ رسيد و بيش ةي بسياري دربارهاها، كتابدر اين سال
تقويم تاريخي « ها. يكي از اين كتابندها با حمايت حكومت به چاپ رسيداين كتاب

تأليف محمدجواد بهروزي بود. اين اثر كه  »ساله شاهنشاهي ايران 2500فرهنگي هنري 
ر پادشاه ايران را نوشته است، پادشاهي هدوران وار، شروع و پايان صورت فهرستبه

قبل از  /539قبل از ميالد /1گونه نوشته است؛ شاهنشاهي اين ي كوروش راشمارپادشاهسال
كه اين كتاب داراي اشتباهات بسياري بود اما با اين )10: 1350(بهروزي  .1160هجرت 

. كردند هاي دو هزار و پانصدساله شاهنشاهي چاپپس از تصحيح آن را به مناسبت جشن
  )264- 2096(ساكما،

  تغيير تقويم هايينهزم .3
مسيح و در عيسي شماري مبدأ آن است. در مسيحيت، تاريخ تولد ترين ركن هرگاهمهم

اسالم تاريخ هجرت پيامبر از مكه به مدينه، مبدأ تقويم قرارگرفته است. تغيير دادن مبدأ 
خود يكي از نمادهاي  مبدأزيرا اين  تواند تبعات خاصي به همراه داشته باشدتقويم مي
  .ة ايران بودجامعشيعي - اسالمي

  هاي فرهنگي تغيير تقويمينهزم 1. 3
ي هرانطالدين خود، مبدأ تقويم را تغيير داد، سيد جالل ةاز اولين افرادي كه با انتشار گاهنام

تخت  به مبدأي با شمارگاهم 1922ش/1301او كه در سال بود. يكي از منجمين تهران 
شماري پيشنهاد كرد م، نوعي گاه1927ش/1306در سال ابداع كرده بود  احمدشاهنشستن 

ق.م  500شماري سال كه مبدأ آن آغاز پادشاهي فرضي كوروش هخامنشي بود. مبدأ اين گاه
ها در اين سال بود. نام ماه 1120شماري شمسي و درنتيجه اختالف آن با مبدأ گاه

 جاللي بود. يشمارشماري او همانند گاهاعي او بود و ساير اركان گاههاي ابدشماري نامگاه
  )7/835» تقويم«: ذيل مدخل 1382(قاسملو
يازده خود در آذر  ةامتيازي پرويز ناتل خانلري، در شمارسخن به صاحب ةمجل
پرسيد كه آن  و دبيران تاريخ و دانشمندان ديگر تادانپرسشي را از اس 1953دسامبر /1332

سازي براي تغيير تقويم ينهزمن مشكل چند تقويمي در كشور بود كه محتواي آن را بيا
هايي كه شاگردان ايران در آموختن تاريخ با آن روبرو يكي از دشواري .توان دانستيم

ها مبدأ واحدي ندارد. وقايع ايران با سه مبناي هستند اين است كه تاريخ وقايع در كتاب
هاي پيش از ميالد مسيح يا از اسالم با سال يشپحوادث مربوط بهمختلف ذكرشده است، 

تا سال  . گردد، مبدأ تاريخ حوادث پس از اسالم هجرت پيغمبر استازآن تعيين ميپس
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شود. اين اختالف در ازآن تاريخ شمسي ميها قمري است و پسم، تاريخ1918ش/1297

و جهان در ذهن شاگردان، توالي و شود كه حوادث تاريخي ايران مبدأ تاريخ موجب مي
توان همه حوادث كرد؟ آيا ميتوان ميترتيب الزم را پيدا نكند. براي رفع اين مشكل چه مي

  )867: 1363(مجله سخن تاريخي را با ذكر مبدأ واحدي بيان كرد؟
 ، او كهبودزاده ، سيدحسن تقيفرستادكه پاسخي براي مجله سخن  تادانييكي از اس

  داد:پاسخ  شتتقويم دا ةتحقيقي دربار ةخود پيشين
گذاري كاري مطلوب و مفيد است چون تاريخ مبني بر سال يكنواخت كردن تاريخ

بل از قايع قمري را نه بر عصر حاضر كه حاال تاريخ شمسي را قبول كرده است و نه بر وق
ا ييرفت و ا پذتوان توسعه داد، پس براي قبول مبدأ واحد بايد يا تاريخ ميالدي راسالم مي

: 1381هزاد (تقيتاريخ شمسي را براي وقايع قبل از اسالم و بعد از اسالم استعمال كرد. 
جيح امه ترعزاده، قبول كردن تاريخ ميالدي در صورت موافق ساختن افكار ازنظر تقي) 366
ل م در مجلة كاوه استعما1921ش/1300زاده در سال شت. اين در صورتي بود كه تقيدا

يرا ز )9- 6 /4يد،، دورة جد1300فروردين  21كاوه، (دانستيمميالدي را ماية ننگ  تاريخ
از  يراندر آن مقطع هنوز تاريخ هجري شمسي رسمي نشده بود و او در پي اين بود كه ا

  تاريخ شمسي استفاده كند.
 مبدأ«اي منتشر شد كه عنوان روي جلد آن چنين بود: م، كتابچه1973ش /1352در سال 

تواند شناسنامه حيات بايد تغيير پذيرد، تاريخ هجري قمري و شمسي نميخ ايران ميتاري
يران اچرا  شداين كتاب به قلم فروغ حكمت بود. در اين كتاب اشاره » معنوي ايران باشد.

 جاي آن مبدأ تاريخ چند قرنيهزارساله خود را به فراموشي سپرده است و بهتاريخ چهارده
است.  عربي)( يشمار ديني و تاريخ تازاست كه اين مبدأ، سال ديگران را برگزيده

  )1: 1352(حكمت
يكي بودن مبدأ تاريخ اسالمي عرب با عجم، تاريخ تمدن اين دو قوم را  بود كهاو معتقد 
هاي پرشكوه ملي و كهن خود طور كه مردم مسلمان ايران جشنسازد. همانهم دوش مي
ها اعياد اسالمي اسالم حراست كردند و هم دوش با آنحتي پس از پذيرش را نظير نوروز 

، اكنون نيز مبدأ تاريخ قمري را كه روحاني و قدسي است ندمحترم شمردرا مانند عيد فطر 
حال دارند و درعينهاي ايران ثبت است جاودانه نگهبا همان صورت اصلي كه در تقويم

اي تقويم شمسي سه مبدأ تاريخ جبه نويسندههجري شمسي را متروك گردانند.  ةگاهنام
ديني كه از  ةدهد: يكي گاهنامپيشنهاد مي استفرهنگ نياكان ايران  دةمستقل را كه نماين



  1398هار و تابستان ب، ولا، شمارة شتمهسال  ،و اقتصادي تاريخ اجتماعي پژوهش نامه   202

گذرد. مبدأ بعدي آغاز دور ايران سال از آن مي 12935زمان فرمانروايي جمشيد است و 
گذرد. مي سال از آن 8166شده است و هاي پيش از هخامنشيان شروعنوين يعني در زمان

گردد و تا ق.م سلطنت كوروش آغاز مي 539سومين مبدأ هم كه تاريخ سياسي است و از 
  )44- 35: 1352(حكمت  سال گذشته است. 2500به امروز 

  هاي سياسي تغيير تقويمينهزم 2. 3
اي به ، مجيد كفايي خراساني از اعضاي وزارت خارجه نامه1966نوامبر / 1345در آبان 

جاي هجرت شماري رسمي ايران را بهكه مبدأ گاه نوشت با اين موضوعمحمدرضا شاه 
د. در اين موقع شاه و اطرافيانش به اين يپيامبر، تاريخ تأسيس شاهنشاهي هخامنشي قرار ده

ديگر  ةدوباره اين پيشنهاد طي نامم، 1971ش /1350پيشنهاد توجهي نكردند اما در سال 
  )30: 1384(امين. رفتنزد شاه ، كفايي و براي توجيه و تبيين اين پيشنهاد شدتكرار 
هاي دو هزار و پانصدساله شاهنشاهي، محمد فرهمند معاون زمان با برگزاري جشنهم

شرحي براي شوراي  1971جوالي  3 /1350تير  12سياسي وزارت كشور در تاريخ 
اصالح تاريخ  ةم دربار1967ش/1346كه در سال  ي جشن شاهنشاهي ايران نوشتهمركز

به  تاتقويم ايران و تأسيس تاريخ جديد شاهنشاهي گزارشي به وزارت كشور داده است 
و از طرف دفتر مخصوص شاهنشاهي براي تحقيق به دانشگاه تهران  برسدعرض شاه 

 شگاه براي رسيدگي به هيئت دولت تقديمارجاع گرديده است و پس از اصالح و تائيد دان
 خواستند تا دريمابتدا  و در به تصويب رسيده است و شدهاعالمشاه  و نظر مثبت دولت به

 تقويم نيز تغيير كند اما نظرسال برگزاري مراسم جشن دو هزار و پانصدساله شاهنشاهي 
 نظر كميسيون اينهاي جشن شاهنشاهي ايران مطرح گرديد و كميسيون هماهنگي برنامه
مرورزمان دارد فعالً در كشور با تقويم شاهنشاهي احتياج به مردمبود كه چون آشنا ساختن 

ق.م است  559تاريخ سال شاهنشاهي كه شروع آن  ،عالوه بر سنوات موجود هايمكليه تقو
و دو هزار و پانصدمين سال آن، سال جلوس محمدرضا شاه است، اضافه شود تا پس از 

  )4/75: 1377ي...هاجشن( ي عمومي، سال شاهنشاهي جايگزين ساير تقاويم گردد.آشناي
  . پيشنهاد دربار براي تغيير تقويم4

الدين شفا، معاون فرهنگي و مطبوعاتي دربار، شجاع 1975دسامبر  11 / 1354آذر  20در 
در ايران از « داد: گزارش كوروش گذاري شاهنشاهيتغيير تاريخ رسمي ايران به بنيان ةدربار

هجري قمري و ميالدي شود كه تاريخ تقويم هجري قمري و شمسي و ميالدي استفاده مي
اصالت دارند ولي تاريخ هجري شمسي ابداع استثنايي است كه باعث شده كشور ما از كليه 
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تر آن است كه تاريخ كامالً ايراني كشورهاي مسلمان و غيرمسلمان جهان جدا شود. منطقي

يخ شاهنشاهي رايج شود و تاريخ اسالمي همان هجري قمري باشد. تاريخ يعني تار
گذاري شاهنشاهي كوروش است كه با خواهد شد كه بر مبناي بنيان 2513شاهنشاهي 

» آيد.به تاريخ شمسي، تاريخ شاهنشاهي به دست مي 1160اضافه كردن عدد 
  )7/970/4/7/10(كمام،

وزير هويدا، با اي به درخواست نخستهجلس 1975دسامبر  17 / 1354آذر  26در 
 ر دربارد وزيرحضور شفا معاون دربار، بهروز معاون سازمان برنامه و هدايتي معاون نخست

 يرا درتقويم شمسي نه يك تقويم ايراني است و نه يك تقويم مذهبي؛ ز« :كهمطرح شد 
سلطان ها بعد توسط غازان خان و زمان خالفت معتضد وضع گرديده است و سال

هبي قاجاريه معمول گشته است و تقويم مذ ةشده است و در اواخر دورالدين اصالحجالل
 2500ايرانيان همان تقويم هجري قمري است. عيب ديگر تقويم شمسي اين است كه ما 

توان شماره كرد و براي سال را نمي 1436سال تاريخ مدون داريم ولي با اين تقويم بيش از 
ه ككنيم  گزينستان بايد به تقويم ميالدي رجوع كرد. بايد تقويمي را جايتاريخ با ةمطالع

  )220- 8720(ساكما،» يادآور شكوه شاهنشاهي ايران باشد.
ق.م را  539در اين جلسه سه پيشنهاد براي مبدأ تاريخ شاهنشاهي داده شد. شفا سال 

سال  كوروش و با فتح بابل به دست كوروش و صدور منشوربود مقارن كه  پيشنهاد داد
اد آن پيشنه انقالب سفيد. اشكال اين ةبا صدور منشور شاهنشاه دربار بودآن مقارن  2500
و  گرفتيكه قسمتي از تاريخ شاهنشاهي يعني جلوس كوروش تا فتح بابل را در برنم بود

ر شد و مناسب به نظاسرائيل مقارن ميديگر اينكه مبدأ تاريخ شاهنشاهي با آزادي قوم بني
  ))220- 8720(ساكما، .رسيدمين

عنوان مبدأ تاريخ به بودق.م را كه همان سال جلوس كوروش  559هدايتي سال 
ا در ريران ا. حسن اين پيشنهاد اين است كه تمام تاريخ شاهنشاهي دادشاهنشاهي پيشنهاد 

خر اين آو دو رقم  بودآن با سال جلوس محمدرضا پهلوي مقارن  2500و سال  رفتگبرمي
  ))220- 8720(ساكما، هاي سلطنت شاهنشاه بود.دهنده سالريخ نشانتا

 سالگيويكيست. فرض كنيم كوروش در ببودپيشنهاد بهروز سال فرضي تولد كوروش 
رضاشاه مقارن  1299آن با كودتاي  2500در اين صورت سال  بودبه سلطنت رسيده 

اينكه تولد مؤسس دوم  و بودكه مبتني برفرض  بوداشكال اين پيشنهاد اين  ؛شدمي
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شود تا محمدرضا پهلوي بين اين سه عنوان مبدأ پذيرفت. قرار ميتوان بهشاهنشاهي را نمي
  ))220- 8720(ساكما، پيشنهاد يكي را برگزيند.

عنوان مبدأ تقويم شاهنشاهي ايران به را ق.م 559محمدرضا شاه سال جلوس كوروش 
به  1180اضافه كردن عدد  شديها بايد داده متاريخها و برگزيد. تنها تغييري كه در تقويم

هاي هجري قمري و يا ميالدي داده تغييري در تاريخ ي بود وشمسهجري هاي كليه تاريخ
  ))220- 8720(ساكما، .شدينم

م پنجاهمين سالگرد سلطنت پهلوي بود به همين خاطر شاه در 1976ش/1355سال 
م، 1976ش/1355تقويم از ابتداي سال يد داشت كه تأكتدارك جشن بزرگي بود و 

  شاهنشاهي باشد.
كارشناساني  ازجمله زينت توفيق، احمد اشرف، محمود عنايت و شاهرخ مسكوب

و بهروز مطرح كردند. اين ايرادات  شفا بودند كه ايراداتي را به مباحث جلسةسه نفر هدايتي،
  بودند از: عبارت
اعراب  ةشده زيرا پيش از حملرد  در زمان معتضديجاد تقويم هجري شمسي ا .1
كند تنها مشكلي را حل نميايجاد تقويمي تازه نه .2. شماري ايرانيان شمسي بود نه قمريگاه

هايي كه تاكنون به چاپ كتاب كند.ها اضافه ميشماري چهارمي هم به قبليبلكه گاه
اضافه شود بازهم  شماري ديگرياگر گاه است اند با تاريخ شمسي و قمري و ميالديرسيده

ايرانيان را با دوران اسالمي مخدوش  ةتقويم رابط ييرتغ .3؛ها را تبديل كردبايد سال
تقويم امري سياسي نيست كه گزارش آن را مقامات سياسي به شاه بدهند  ييرتغ .4.كندمي

نظر دعوت به عمل بايد از افراد صاحب و اين موضوع مربوط به تاريخ و فرهنگ است
سلطان جالل الدوله ملكشاه  هم در طرح وجود داشت.چند مورد اشتباه تاريخي .5 .بيايد

زيسته است در زمان او تقويم جاللي معمول شد و سلجوقي دو قرن قبل از غازان خان مي
در آخر تقويم شمسي هرچند تقويم مذهبي نيست اما مبدأ آن هجرت پيامبر است با توجه 

اي كشورهاي عربي نسبت به ايران وجود دارد تغيير مبدأ بهانهاي از به تبليغاتي كه در پاره
شود كه موضوع پيشنهاد مي يتدرنهاو  است تا موجب تبليغاتي عليه شاهنشاهي ايران گردد

  )220- 8720ساكما (تري بررسي گردد. با دقت نظر بيش
يم براي تغيير تقو 1976فوريه  7 / 1354بهمن  18فرمان شاه در اي ديگر بهجلسه

پور وزير اطالعات و جهانگردي، هدايتي معاون اجرايي تشكيل شد. در اين جلسه كيان
الدين شفا معاون فرهنگي دربار، امير متقي معاون اداري دربار، جعفريان وزير، شجاعنخست
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معاون سازمان راديو و تلويزيون، خطابخش معاون وزير مشاور، امين صالحي مدير فرهنگ 

پاريزي استاد تاريخ دانشگاه تهران، مصطفي كامكار استاد ، باستانييو هنر و جهانگرد
وبودجه حضور داشتند. در سازمان برنامهة رياضي دانشگاه تهران و شاهرخ مسكوب نمايند

اي مخالف آن. ابتداي جلسه هدايتي به عده بودند واين جلسه تعدادي موافق تغيير تقويم 
بديل تقويم به عرض شاهنشاه رسيده است و اراده گزارش ت«كه  كردساير افراد گوش زد 

  )220- 8720ساكما (» شاه بر اين است كه حتماً اين كار انجام شود.
دأ غيير مبتلي ارزش م ةشفا، امير متقي و كامكار از موافقان تغيير تقويم بودند و دربار

د، يش آيتر از مشكالتي دانستند كه ممكن است پسخن گفتند و مزاياي اين كار را بيش
ساكما ( د.حتي كامكار پيشنهاد كرد كه يك رصدخانه سلطنتي آريامهر در تهران ايجاد شو

8720 -220(  
هاي اندازهكه تقويم يك مقياس است هر چه بهباستاني پاريزي اظهار داشت كه ازآنجايي

المللي دارد و بين ةست، اين روزها سال ميالدي جنبتر باشد بهتر االمللي نزديكبين
سادگي هبكنند. تاريخ قمري را كشورهاي آسيايي و اروپايي همه از اين تقويم استفاده مي

هاي جديد توان تبديل به تاريخ جديد كرد و در كالس درس تطبيق آن با سالنمي
كه تقويم ارتباطي به  دادح آورد. شاهرخ مسكوب توضيمشكالت تازه به وجود مي

ند. ملي ندارد كما اينكه كشورهاي مختلف داراي تقويم ميالدي هست برانگيختن حس
فكار ابا  جعفريان اضافه كرد كه اجراي اين كار به طرحي نياز دارد كه چگونگي مواجهه

  )220- 8720ساكما ( يانجامد.كند تا به قبول بعمومي را با بهترين روش مشخص 
شاهنامه آخرش خوش « اثر خودرح اين جلسه را در شها بعد باستاني پاريزي سال
شده اما به رضواني به اين جلسه دعوتمحمداسماعيل آورده است. از قرار معلوم  »است

  :كنديروايت م گونهين. باستاني اه بودخود فرستاد يجاباستاني را به اد،زي ةعلت مشغل
، كننديدر آن مجلس حرف زياد زده شد. يكي گفت اعراب و مسلمانان مخالفت م

اند...من چند ها به خاطر ما تاريخ قمري خود را به شمسي تبديل كردهگري گفت افغاندي
ه تاريخ نشود. نه تاريخ اسكندري و تغيير تاريخ دارم كه عملي نمي ةسال پيش بحثي دربار
 مد و تاسيح و محمرا  يخباقي نمانده و مبدأ شمارش نشده. تار كداميچاكبر و نه ملكشاه ه
اقي اند و فعالً جز اين امكان ندارد تاريخي بدون پشتوانه مذهبي بهحدي موسي ساخت

  )363- 360: 1396(باستاني پاريزيبماند.
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ي پاريزي معتقد بود اگر قرار است تقويم تغيير كند بهتر است تقويم ميالدي باستان
 خوانديمدانست شاه گزارش اين جلسه را يمينكه بااجايگزين شود. در اين جلسه باستاني 

  مخالفت خود را مكتوب كرد.
 يوتلويزيونبا همكاري وزارت اطالعات و جهانگردي و سازمان راد يقرار شد طرح

در افكار  يابهام كه به جهت تغيير تقويم،ملي ايران تهيه شود. اين طرح سري براي اين بود 
در طرح توجيهي تغيير تقويم شمسي به شاهنشاهي  )17593،2(مراسان، عمومي باقي نماند.

آماده شد. هدف اين طرح، چگونگي تغيير تقويم را  1976فوريه  8/  1354بهمن  19
وقوع اين امر داخلي  عللكه ايراني از آن استقبال كند و غير ايراني نحويداد بهتوضيح مي

ايران را بشناسد. مخاطبان اين طرح، افكار عمومي ملت ايران، افكار منطقه و افكار جهان 
 يافكار عمومي ملت ايران با سال هجري شمسي بررس ةداي اين طرح رابطبودند. در ابت

پذيرد قعده پايان ميذي در شود وهاي مذهبي از محرم آغاز مي. در افكار عمومي ماه1؛شد
طراحان دقت كافي نداشتند كه هاي مذهبي نيست. (ماه ،هاي فروردين تا اسفندپس ماه

. مبدأ تقويم هجري شمسي يعني هجرت 2رسد.)يمحجه به پايان يذي قمري با هاماه
اما  ،مذهبي ندارد ة. سال هجري شمسي جنب3پيامبر در افكار عمومي يك مبدأ مذهبي است.

مذهبي  ةكند در اين صورت جنبحذف اين تقويم افكار عمومي را به مبدأ آن متوجه مي
حوادث زندگي خود اعم از سال تولد را به سال هجري  ة. هر ايراني هم4خواهد يافت.
. هر ايراني حوادث پنجاه سال 5داند و به نحوي با اين تقويم پيوند عاطفي دارد. شمسي مي

خبر . مردم ايران عموماً از سال هجري قمري بي6شناسد. اخير را با تقويم شمسي مي
. 7شمسي است.  1345ورشان كه منظ 1345گويند محرم هايشان ميهستند و در صحبت

دانند كه تقويم شمسي با شاهنشاهي پهلوي آغازشده استثناي گروهي معدود، مردم نميبه
مطرح كنيم، افكار عمومي به  1304احتياط مبدأ آغاز تقويم شمسي را كه بيپس درصورتي

جز . 8سنجي شاهنشاهي پهلوي بوده است. حذف تقويمي توجه خواهند كرد كه معيار زمان
دانند كه تقويم شمسي در تاريخ ايران چگونه مورداستفاده بوده معدودي مردم نمي

م رسميت يافت يعني زماني كه 1925ش/1304تقويم هجري شمسي در سال است.
 الوزرا بود، البته كه رضاخان در تغيير تقويم هيچ دخالتي نداشت.يسرئرضاخان 

دانند نوروز روز مذهبي . مردم مي9 )5/148، 1304فروردين  11مشروح...شوراي ملي، (
مورد كه ذكر شد  9تقدس دارد. در اين  ةنيست اما لحظات تحويل سال براي ملت جنب

، اين موضوع دهديحداقل پنج مورد آن نگاه مذهبي افكار عمومي به تقويم را نشان م
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 .شناختنديمرا كه نويسندگان طرح تا حدودي افكار عمومي ملت ايران  بوداين  ةدهندنشان
  الف)- 171- 2- 5- 465(متما،

هاي ه. ما1؛افكار عمومي با تقويم هجري قمري هم مورد ارزيابي قرار گرفت ةرابط
. 2اند. تدريج از ياد بردههاي مذهبي است اما سال قمري را بهقمري براي مردم ماه

جري شمسي كنند و سال هاي از متعصبان مذهبي از سال قمري استفاده ميروحانيون و عده
ها سال . تاريخ حوادث بعد از اسالم در كتاب3وجه براي روحانيون معتبر نيست. هيچبه

گويند قرن چهارم به شمسي و كه مردم مي. وقتي4استثناي عصر پهلوي. قمري است به
ليل به كار د. به 5كنند كه مبدأ اسالمي دارد. قمري آن توجه ندارند بلكه از قرني صحبت مي

ش سنج قويم هجري شمسي در پنجاه سال گذشته، تقويم قمري در ذهن مردم ازنظررفتن ت
  الف)- 171- 2- 5- 465(متما، شده است.ها متروكسال

افكار  ة. به چگونگي رابط1سعي شد تا با اين اقدامات افكار عمومي توجيه شود: 
سال  . مقام2. توجه شود هاهاي قمري و شمسي و روز و ماه اين سالعمومي با سال

هجري قمري در افكار عمومي برجسته شود: مثالً گفته شود در كشورهاي اسالمي سال 
مذهبي فقط سال قمري است و سال شمسي مفهومي ندارد و اين كشورها تاريخ ميالدي را 

هاي ها مثل رمضان كاربرد دارد اما در ايران ماهبرند و سال قمري فقط ازنظر ماهبه كار مي
قمري موردتوجه است مانند رمضان، محرم و صفر به همين دليل سال تري از سال بيش

حوادث تاريخي بعد از  ةكلي و قمري براي ايرانيان معتبرتر از ساير كشورهاي اسالمي است
اعتبار مذهبي را از سال  ،. ضمن مباحث مختلف3شده است. اسالم با سال قمري مشخص

هاي شمسي تأكيد شمسي و پيوند آن با ماه. بر داليل علمي بودن سال 4شمسي سلب كنيم. 
ي وسيلهايران با كشورهاي جهان به ة. براي افكار عمومي توضيح داده شود كه رابط5شود. 

رسد كه تقويم اين نتيجه مي ه. بنابراين با اين اقدامات افكار عمومي ب6تاريخ ميالدي است. 
تاريخ ملت ايران را در  ةمهجري قمري تنها تقويم مذهبي ايران است، تقويم شمسي ه

وجه به هيچگيرد، تقويم شاهنشاهي تنها تقويم ملي ايران خواهد بود و انتخاب آن بهبرنمي
اين مسائل از سوي مراجع علمي  ة. بحث دربار7مفهوم حذف يك تقويم مذهبي نيست. 

صورت متفرق ها به. آغاز اعالم مباحث از روزنامه8 ؛دانانتاريخ آغاز شود مثل انجمن تاريخ
. بر اساس آنچه در اين طرح آمد اجراي طرح تا رسيدن به اعالم تقويم شاهنشاهي 9 .باشد

 ة. دربار10م به طول انجامد. 1977ش /1356تواند تا سال از پيش معين نخواهد بود و مي
لزوم داشتن تقويم شاهنشاهي بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه رضاشاه لزوم داشتن يك تقويم 
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ايران نو  گذاريانبن ةاراد يافتةلمي و ملي را دريافت و اينك تقويم شاهنشاهي شكل تكاملع
  الف)- 171- 2- 5- 465(متما، است.

افكار عمومي ملت ايران با سال شمسي بر اين ةرابط ةدربار ينكهنويسندگان اين طرح باا
كند، يم متوجه ميافكار عمومي را به مبدأ آن تقو ،نكته تأكيد كردند كه حذف تقويم شمسي

 به مدينه از مكهحضرت محمد حل درستي براي اين نكته پيدا نكردند. مبدأ هجرت اما راه
به معناي تغيير مبدأ آن بود، تغيير نماد  و تغيير تقويم در اين دوره بوديك نماد اسالمي 

ين بود و ا پذيرشيرقابلاسالمي و جايگزين كردن نماد شاهنشاهي براي مردم مسلمان غ
كه از  بودكه نويسندگان طرح به آن توجه نكردند. در اين طرح تأكيد شده  بوداي نكته

كه حداقل تا سال  شده بوديحنوعي تصرعجله در تغيير دادن تقويم پرهيز شود و به
اما  تحول يابدم تقويم تغيير نكند تا شايد اذهان مردم با اقدامات اين طرح 1977ش /1356

محقق شاه بر اين بود كه هر چه زودتر اين اتفاق  ةارادطرح اعتنا نكرد حكومت به اين 
  .شود

چنين افكار جهان داشت. كشورهاي عربي اين طرح توجيهاتي براي افكار منطقه و هم
چرا ايران به دوران قبل از اسالم  فتندگها ميپيشرفت ايران در اين سال ةواسطجوار بههم

 تةهاي پيشرفاما ازنظر ملت ست؛كاها ميتغيير از حساسيتپس توضيح اين  ؟كندتكيه مي
ها و تغيير تقويم ازنظر سياستمداران اين ملت ايران ارزشمند بود قدمت تاريخ ،جهان
  الف)- 171- 2- 5- 465(متما، .بودگرتوجه ايران به رشد فرهنگ ايراني نشان

، برنامه عملي يدا كندامسال تقويم تغيير پشاه طرح توجيهي را تائيد كرد اما گفت كه 
 سال مسيحي دارند و ما سال قمري و ايراني. (اعراب) شود و گفته شود كه مسلمانان

  )7/970/4/7/10(كمام،
تغيير  ةدربار 1976فوريه  29/  1354اسفند  10هاي خود به تاريخ لم در يادداشتع

  گويد:تقويم مي
تاريخ، خود تاريخ و محول تاريخ است شاهنشاه به اين كار عالقه دارد زيرا كه خود مرد 

ما بايد بر تاريخ يةخواهد كه مبدأ تاريخ هم بشود و حق هم با او است. عرض كردم تكو مي
هجري (قمري) باشد كه ازلحاظ مذهبي موردقبول است ولي ازلحاظ ملي اين تاريخ 

ما  ،سابق جهت درشمسي اختراع يكي از خلفاي اموي است براي گرفتن باج از ايران و بي
دو  ،ايم ولي چون در زمان شاهنشاه فقيد قانوني شده، بايد حالآن را تاريخ ملي كرده
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مجلس قانون بگذارند و تاريخ شاهنشاهي را جايگزين كنند. شاه فرمودند قبل از عيد اين 

  )5/478: 1393(علم كار قطعي شود.
سلطنت  بدأمگويا ي با سلطنت كوروش مبدائديد پس يمشاه خود را كوروش زمان  

  خود او بود.
رديد. تشكيل گ 1976مارس  13/ 1354اسفند  23بررسي تغيير تقويم در  ةآخرين جلس

 ،پور معاون سازمان برنامه، حسن جمشيدي ،در اين جلسه افرادي هم چون خسرو بهروز
 ،انپاياهللا مفخمفرهنگستان شاهنشاهي، لطف يردب ،شناس دانشگاه تهران، پرويز مرآتستاره

نوچهر ن، ماستاد دانشگاه تهرا ،مشاور پژوهشي سازمان جغرافيايي، مصطفي كامكار پارسي
ج ون، ايرويزيمعاون سازمان راديو و تل ،دانشگاه تهران، محمود جعفريان ياردانش ،بهرامي

يوتر امپعلوم ك يدانشجو ،دفتر شناخت انفورماتيك و محمدرضا صياد يسرئ ،منصوري دارا
  )220- 8720(ساكما، .حضور داشتند ،دانشگاه تهران

 وروشدر اين نشست آغاز تاريخ شاهنشاهي كشور ايران، از نخستين سال پادشاهي ك
يين )تعسال پس از رصد نيمروز 1166سال پيش  2534يكشنبه يكم فروردين، در (بزرگ 
ا شاهنشاهي بنةاي به نام رصدخانباشد. رصدخانه يننخستين روز سال يكم فرورد شد و
نجام آنجا ا ا درشناسان از اين به بعد تمام محاسبات نجومي و سالنامه ايران رد كه ستارهشو

 ورگ تهيه اي به نام سالنامه شاهنشاهي ايران، از آغاز شاهنشاهي كوروش بزدهند. سالنامه
و  چاپ شود كه در هر صفحه يك ماه از تاريخ شاهنشاهي خورشيدي با روزهاي هفته

 هاي هجري قمري وذكر و در برابر هرروز، روزهاي مربوط به سالرويدادهاي تاريخي 
را  1180هاي خورشيدي كافي است رقم ميالدي نوشته شود. از اين به بعد براي تعيين سال

 هاي شاهنشاهي خورشيدي به دست آيد.هاي هجري شمسي اضافه كرد تا سالبه سال
  )220- 8720(ساكما،

 كه در علتينادعوت به عمل نيامده بود، احتماالً به تاريخ تاداندر آخرين جلسه از اس
 قط برايا فاعضةتاريخ موافق تغيير تقويم نبودند. در اين جلسه هم تاداناس ،گذشته سةجل

امالً جلسه ك اين تأييد كردن اين موضوع آمده بودند نه اينكه بتوانند انتقادي انجام دهند و
  .نجام رساندتشريفاتي بود كه فقط منويات شاه را به ا
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  . تصويب قانون تغيير تقويم در مجلسين5
 1976مارس  14/ 1354اسفند  24در روز  از شمسي به شاهنشاهي تغيير تقويم اليحه
زمان با سالروز تولد رضاشاه و به مناسبت برگزاري آيين ملي بزرگداشت پنجاهمين سال هم

  نا، به تصويب رسيد.شاهنشاهي پهلوي، در جلسه مشترك مجلسين شوراي ملي و س
پهلوي دوم چاپ شد. در اين  ةصورت كتاب در دوربه ينمجلس ةاين جلسمذاكرات 

  ه:شده است ككتاب بيان
) مبني بر انتخاب 1354( 2534اسفند  24تصميم تاريخي نمايندگان ملت ايران در روز 

باعث شد تا سلطنت، يكةتقويم شاهنشاهي با مبدأ سال جلوس نخستين شاهنشاه ايران بر ار
چنين سرزمين ما از . همة ظهور برسدتمدن ما كه در زواياي تاريخ غرب پنهان بود، منص

تاريخي با هويت ملي و علمي برخوردار شد و جهانيان دانستند كه شاهنشاهي ايران در 
اوج اين روند رو ةوقفه داشته و ايران امروز در نقطوپنج قرن روندي بيطول بيش از بيست

  )7- 4: 1355تاريخ شاهنشاهي مبدأ( ي قرارگرفته است.به تعال
از عيسي صديق، عماد تربتي، شوكت ملك جهانباني و  مجلس سنا يسرئ ،شريف امامي

دخت صنيع از نمايندگان مجلس شوراي و هالكو رامبد، مصطفي الموتي و مهينسناتورها 
تغيير تقويم سخني  ةاركدام دربفقط به تجليل از رضاشاه و پسرش پرداختند اما هيچ ملي

  )97- 9: 1355(مبدا تاريخ شاهنشاهي نگفتند. 
  تقويم گفت:تغيير  ةهويدا دربار

جاي خود با اين تصميم هم چنان تقويم هجري قمري كه تاريخ مذهبي ما است به
خواهيم نشان دهيم روزي كه به دين اسالم مشرف محفوظ خواهد ماند اما با اين تصميم مي

گذشت. هويدا تأكيد داشت كه ما ن از تاريخ ملت و تمدن و فرهنگ ما ميشديم دوازده قر
امروز صاحب يك تاريخ ايراني و هم يك تاريخ اسالمي هستيم و ديگر نيازي نيست براي 

: 1355(مبدا تاريخ شاهنشاهي  يادآوري قسمتي از تاريخ خود به تقويم ميالدي متكي باشيم.
98 -102(  

ي خود باقي است نشان از نگراني از اعتراض جابهيم قمري يد هويدا بر اينكه تقوتأك
  مردم به اين موضوع است، امري كه شاه به آن خيلي اعتنا نكرد.

حكومت به اين نتيجه رسيده بود كه تغيير مبدأ تقويم براي افراد مذهبي جامعه خوشايند 
بي ايران سعي عنوان تقويم مذهبا پررنگ كردن نقش تقويم هجري قمري به و نخواهد بود

مشترك سناتور محمدعلي ةمنظور در اين جلس هميندر آرام كردن افكار جامعه داشت به 
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رفت سعي در توجيه اين نوعي از مذهبيان جامعه به شمار ميوحيدي كه خود بهعالمه

تغيير، بر اساس آيات قرآن كريم برآمد. او استنباط كرد كه مطابق دين اسالم، اطاعت از 
سورة كهف را هم كوروش در نظر  82وي مصداق ذوالقرنين در آيه اجب است. پادشاهان و

  )107- 103: 1355مبدا تاريخ شاهنشاهي ( گرفت.
  هاروزنامه. انعكاس خبر تغيير تقويم در 6

اپ ويم به چر جهت تأييد تغيير تقدتغيير مبدأ و نظام شاهنشاهي  ةها مقاالتي دربارروزنامه
رآغاز اي با عنوان سكه ارگان رسمي حزب رستاخيز بود مقاله رستاخيز ةرساندند. روزنام

بيني گشد در گزينش مبدأ از خودبزر اشاره كه در آن تايراني نوش ةفرخنده براي گاهنام
: 1354فند اس 25، رستاخيزتوانستيم مبدأ اساطيري تاريخ خود را برگزينيم. (مي ،شده يزپره

يراني با چهار محقق ا 1976 مارس 16 /1354اسفند  26اين روزنامه در تاريخ )265/5
ت و تغيير مبدأ اس ةهاشم درباراهللا صفا، غالمرضا دادبه، حسنعلي شيباني و محمود بنيذبيح

مين هدر ي ديگرةمقالدر اين چهار نفر تغيير مبدأ را امر بسيار بزرگ و خوبي دانستند. 
داند چند سال از عمرش گذشته ه بترين حق يك ملت آن است كطبيعي«كه  شماره آمده

 نخواهيم پس ديگر مفاهيمي به نام ايران باستان، ايران ديروز و ايران امروزازاين. »است
  )21- 266/19: 1354اسفند  26، رستاخيزداشت.(

ند. ي ايران باستان و تغيير تقويم به چاپ رسامطالب زيادي درباره كيهان ةروزنام
ارا ري دويب تغيير تقويم با حضور دانشمندان ايرج منصوگزارش آخرين جلسه قبل از تص

 سه مبدأ گويد كه در اين جلسهرا آورده است و مي و ...كه در مطالب قبل به آن اشاره شد
گذاري كوروش. اند پادشاهي كيومرث، تأسيس رصدخانه سيستان و تاجرا در نظر گرفته

 اي ديگر بهالهدر مق. در آن موجود نبوداين سه مبدأ  آمدالبته در سندي كه ذكر آن باالتر 
ما از قويم قمري هم داريم اتكه ما  و تأكيد شده ي ايران پرداختهتاريخ چندين هزارساله

شده اي ديگر در باب تحسين تاريخ شاهنشاهي نوشتهكنيم. مقالهتقويم ميالدي استفاده نمي
ن ما تمد ،ادر خود دارد. دنيتقويم جديد، تقويمي است كه عظمت ايران و اسالم را ؛ است

مري قدهد كه از تاريخ ميپيشنهاد ي اسالم گيرد. به دنيارا با تاريخ ميالدي ديگر اندازه نمي
  )6- 9813/5: 1354اسفند  25، كيهاناستفاده كنند. (

هاي ايران كرماني در باب تقويمبا عباس رياضي كيهانة روزنام1354اسفند  26در 
اين روزنامه با احمد  )9814/9: 1354اسفند  26، كيهان(كرده است.وگويي باستان گفت
شمار بازگشتي شماري شاهنشاهي دارد. به نظر او اين گاهگاه ةوگويي دربارآزرمي گفت
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شمار نيازي نيست از تاريخ ميالدي گيري از اين گاهبا بهره ،سال ايراني ةاست به تمدن ديرين
شمار مذهبي ما همان هجري تاريخ مذهبي نيست و گاه ،استفاده كنيم. تاريخ هجري شمسي

شماري را دريافت و تقويم شمسي را به سبب نزديك قمري است. رضاشاه نياز ملت به گاه
بودن به آيين و سنن ايرانيان برگزيد و در ميان مردم خوش جايگزين گشت. ترديدي نيست 

، كيهانيان ملت خواهد يافت.(شماري شاهنشاهي هم پس از مدتي جاي خود را در مكه گاه
  )9815/35، 1354اسفند  27

اين تغيير جويا شده  ةنظر چند تن از استادان دانشگاه را دربار هماطالعات ةروزنام
دانشگاه پهلوي شيراز،  يسرئ ،دانشگاه تهران، فرهنگ مهر يسرئ ،است. هوشنگ نهاوندي

هشترودي محقق ايراني كه همگي معتقدند تغيير تقويم از كارهاي بسيار مهم است و نقطه 
  )31- 14960/5: 1354اسفند  25، اطالعاتشود.(ميمحسوب عطفي در تاريخ جهان 

اين تغيير  ةبا خسرو بهروز دربار بودگذارش داريوش همايون كه بنيان آيندگان ةروزنام
ترين تقويم جهان يقدقتقويم شاهنشاهي «خسرو بهروز معتقد بود  ويي انجام داد.وگگفت

و مكان مشخصي دارد را  مبدأة كشورهاي دنيا تقويم شاهنشاهي را كه همي زودبهاست و 
خواهند پذيرفت و تمام دنيا تحت يك شرايط و با يك تقويم علمي كار خواهند 

  )2472/4: 1354اسفند  26، آيندگان(»كرد.
از تقويم شمسي ايراد  نيزداريوش همايون خود يكي از طرفداران تغيير تقويم بود. او 

شمار اما گاه ،آيد و نه به كار تاريخمانكه اين تقويم نه به كار مذهبمان مي رفتگمي
شمار قمري براي كاربردهاي مذهبي شاهنشاهي براي كاربردهاي روزانه و تاريخي و گاه

  )116- 108: 1355تاريخ شاهنشاهي مبدأ( .رده خواهد كردآونيازهاي ما را بر
  تقويم مبدأبه تغيير  هاواكنش .7

ترين گروه، پس از اعالم اين تصميم، افراد زيادي به اين تغيير واكنش نشان دادند اما مهم
ها قابل استناد بود و حتي روحانيون بودند. روحانيون كه فقط تاريخ هجري قمري براي آن

توانستند تغيير مبدأ و تاريخ كردند، چطور ميهجري شمسي هم استفاده نمياز تاريخ 
  شاهنشاهي را پذيرا باشند.

دانستند و اين ها ميروحانيون اين تغييرات باستان گرايانه را اعالن نبردي با مذهبي
. كردندشيعي تعبير مي - حركت را اقدامي نمادين در جهت مخالفت با نمادهاي اسالمي

لوي با خوانشي جديد به تبيين ابعاد نمادين ايران باستان پرداخت و فقط به شكوه رژيم په
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استوار (يد كرد و به همسويي جهان نمادين ايران باستان و اسالم وقعي ننهاد. تأكشاهنشاهي 

1391 :159،43(  
ن، امام م حدود شش ماه پس از تغيير تقويم ايرا 1976سپتامبر 26 / 1355مهر  4در 

لمين و برد به مناسبت عيد فطر پيامي به عموم مسدر عراق به تبعيد به سر مي خميني كه
ي تغيير غمهشاه براي تضعيف اسالم و محو نام آن، ن«كه  بود وي معتقد نوشت.دانشجويان 

الفت ايتكار مخكه با استعمال اين تاريخ جن ستخوااز ملت مي »مبدأ تاريخ را ساز كرد.
 وم حرام ا بر عمو. در آخر استعمال اين تاريخ رستداناسالم مي اين تغيير را هتك و كنند

صحيفه .(ستدانخواه مياين عمل را پشتيباني از ستمكار و ظالم و مخالفت با اسالم عدالت
  )3/170: 1385 امام

ن و طرفدارا ستدانامام تغيير تقويم را به معناي گرايش حكومت به دين زرتشت مي
صحيفه  د.(ستنداني زرتشتي گرايي حكومت مياين تغيير را نشانه امام هم به تبعيت از او

  )267: 1385 امام
يم تقو شاه به هيچ عنوان اعتراضات نيروهاي مذهبي و روحانيون را در خصوص تغيير

 د و حتياف او نكرگلپايگاني هيچ اعتنايي به تلگر اهللايت. او پس از اعتراض آگرفتجدي ن
ورد كه هميشه م ما تقويم هجري قمري را«به علم گفت  انساريخو اهللايتپس از اعتراض آ

كه  كرديديعلما بوده را تغيير نداديم و علما چه وقت به سال هجري شمسي عمل مةاستفاد
  )5/503: 1393(علم  ».كنيديم درانييقهاآلن 

 يخ كشورمبناي تار اشيبايياصالت و ز ةشاه معتقد بود براي احياي فرهنگ ايراني با هم
 يدأكد. او تگذاررا به آغاز دوران هخامنشيان بازگردانده بدون اينكه تقويم قمري را كنار ب

قويم مي تداشت كه ايران دو تقويم دارد شاهنشاهي و قمري كه اولي تقويم تاريخي و دو
م تقوير يتغي ةمنزلمذهبي است؛ اما شاه به اين نكته توجه نداشت كه تغيير تقويم شمسي به

  )224ج):  1375پهلوي (.(بودزيرا مبدأ تقويم، مذهبي  بودمذهبي كشور 
ه اسالم بجهت نبود كه شاه نسبت  آنتقويم از  گرايي داشت اما تغييرباستان يةشاه روح

 قدو معت ستدانيم انبرعكس او خود را مؤمن و وابسته به امامبود؛  اعتقاديو پيامبر اسالم ب
دروني افراد  اما ايمان و اعتقاد )66ب:  1349پهلوي .(ه استظ شاه بودكه خداوند حاف بود

ن و ها مهم است. شاه شايد از نظر خودش فردي مؤمكافي نيست بلكه عملكرد بيروني آن
  .داديمعتقد بود اما عملكرد و اقداماتش خالف آن را نشان م
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زيرا بسياري از ؛ ه كندتوانست به جاي تقويم شاهنشاهي از تقويم ميالدي استفاديمشاه 
كشورها مانند هند، ژاپن و حتي كشورهاي منطقه مانند تركيه، پاكستان و ... از تقويم ميالدي 

هاي اقتصادي بتوانند يتفعالالملل، معامالت بانكي و ينبكردند تا از لحاظ روابط يماستفاده 
ين چنهمتاريخ ايران و اما شاه كه در پي نشان دادن قدمت ؛ ة جهاني هماهنگ شوندجامعبا 

  متمايز كردن خود در جامعه بود، تاريخ شاهنشاهي را برگزيد.
ي را وانهاد و اسالم يننمادشاه در تنظيم الگوي جهان نمادين باستان و تجدد، جهان 

فرصت خوبي را در اختيار روشنفكران و روحانيون قرار داد كه با اتكا به اين جهان نمادين 
: 1391استوار .(شيعي نهايت بهره را ببرند- ل سازند و از الگوي اسالمياذهان مردم را متحو

221(  
  گيرييجهنت .8

اوج رسيده بود و حكومت  بههاي ناسيوناليستي يشهانددر دوران حكومت محمدرضا شاه، 
يي يك سرماية نمادين براي حكومت بود كه گراباستانيي بود. گراباستانبه دنبال نمادهاي 

برد. يكي از اين نمادها تقويم بود. يمسازي قدرت خود بهره از اين سرمايه براي مشروع
به دنبال تغيير تقويم بود  پانصدسالهي دو هزار و هاجشنبا برگزاري  زمانهممحمدرضاشاه 

ود است زيرا اذهان مردم براي اما نظرات كارشناسان اين بود كه هنوز براي تغيير تقويم ز
تغيير تقويم  ضرورتبهيافت كه در آن يي انتشار هاكتاباين تغيير آماده نيست. در اين دوره 

آن را سلطنت كوروش قرار داده بود. شاه  مبدأگشت كه هايي ابداع يشمارگاهشد، اشاره 
قدرت بسياري به درآمدهاي نفتي،  روزافزوني كردن حكومت و با رشد حزبتكبعد از 

ديد و تصميماتي اتخاذ كرد بدون اينكه به يمنياز از مردم جامعه يبدست آورد و خود را 
ينديشد. طرح تغيير تقويم از دربار بود و بدون مشورت كارشناسان به بها يمتصمتبعات اين 

غيير اين نتيجه رسيده بودند كه تقويم بايد تغيير پذيرد و اغلب كارشناسان مخالف اين ت
يد شد كه هنوز تأكشده بود بر اين موضوع يهتهبودند. در طرح سري كه براي تغيير تقويم 

با پنجاهمين سالگرد سلطنت  زمانهمهم انجام اين تغيير زود است؛ اما ارادة شاه اين بود كه 
پهلوي، تقويم شاهنشاهي شود و بعد از چند ماه در جلسة مشترك مجلس سنا و شوراي 

تقويم سال جلوس كوروش يعني  مبدأه تشريفاتي داشت تصويب گرديد كه ملي كه جنب
يد داشتند كه تقويم هجري قمري براي امور مذهبي تأكق.م شود و در اين جلسه  559سال 

اهداف تغيير تقويم، نشان دادن قدمت ايران به جوامع غربي و اينكه قبل  ازجملهباقي است. 
داشته با اين كار ديگر احتياجي به تقويم ميالدي  از ميالد مسيح ايران تاريخ باشكوهي
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نيست. شاه در صدد حذف دين اسالم نبود بلكه معتقد بود براي مذهبيون تقويم قمري 
وجود دارد اما روحانيون اين اقدام را نتيجة ضديت شاه با دين مي دانستند و از اين ماجرا 

ي تبليغ تفكر باستان گرايي سعي در بيش ترين بهره را براي مخالفت با شاه بردند. شاه برا
برجسته سازي نمادهاي ايران باستان داشت كه تغيير مبدا تقويم هم يكي از آنها بود. شاه 

گيري اين نمادها را نشانه اي از باستان گرايي و پايايي انديشة شاهنشاهي در ايران همه
قيقا نكته اي است كه برد كه ددانست و از آن براي مشروع سازي حكومت خود بهره ميمي

سازي روابط قدرت بورديو در سير تحول نمادها و استفاده از سرماية نمادين در مشروع
  بدان اشاره كرده است.  
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 217    .... به شاهنشاهي تقويم از هجريمبداء غيير ت
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  منابع وبي
  .لوح فشردة مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي.

 

 


