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چکیده
حکومت پهلوی در سال 1354ش مبدأ تقویم شمسی کشور را از هجری (هجرت
پیامبر :رویدادی مذهبی) به شاهنشاهی (تاجگذاری کوروش :رویدادی ملی) تغییر
داد .این تغییر باعث واکنش قشرهای مختلف جامعه بهویژه روحانیون شد .شاه
درنهایت در سال 1357ش برای فرونشاندن اعتراضات مردم مبدأ تقویم را از
شاهنشاهی به هجری بازگرداند.
هدف :پژوهش حاضر َدرپیِ رسیدن به پاسخی مناسب برای این پرسش است که
واکنش گروههای مختلف مردم اعم از مذهبی (روحانیون) ،دانشگاهی و احزاب به
تغییر تقویم چه بود و این واکنش چه تأثیری در پیروزی نهضت اسالمی داشت؟
روش :این پژوهش با روش توصیفی  -تحلیلی و مبتنیبر اسناد و مدارک آرشیوی
و منابع اصلی انجام شدهاست.
نتیجه :شاه با تغییر تقویم بیشتر َدرپیِ نشاندادن عظمت ایران باستان به غربیها
بود و به فکر اهانت به دین اسالم نبود؛ ولی چون نمادی اسالمی را حذف کرده
بود و نمادی شاهنشاهی را جایگزین آن کرده بود ،روحانیون این تغییر را توهین
به اسالم و پیامبر قلمداد میکردند .دانشجویان این عمل را درجهت حذف اسالم
میدانستند و احزاب هم این اقدام را زمینۀ تغییر قانون اساسی میپنداشتند.
واژگان کلیدی :تقویم؛ تقویم هجری شمسی؛ تقویم شاهنشاهی؛ واکنش؛ امامخمینی.
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مقدمه
حکومت پهلوی دوم به تاریخ ایران باستان گرایش داشت و در این زمینه اقداماتی
هم انجام داد .یکی از این اقدامات تغییر مبدأ تقویم رسمی کشور (تقویم شمسی)
از هجری (هجرت پیامبر اسالم حضرت محمد از شهر مکه به مدینه) به شاهنشاهی
(تاجگذاری کوروش) بود.
مهمترین رکن هر گاهشمار مبدأ آن است .هر مبدأ نشانهای از پیشینه و هویت
فرهنگی جوامع است .در مسیحیت ،تاریخ تولد عیسی مسیح و در اسالم تاریخ هجرت
پیامبر از مکه به مدینه ،مبدأ تقویم قرار گرفتهاند .تغییردادن مبدأ تقویم تبعاتی بههمراه
داشت ،زیرا مبدأ تقویم (هجرت پیامبر) یکی از نمادهای اسالمی جامعۀ ایران بود.
گروههای گوناگونی به این تغییر اعتراض کردند؛ مهمترین گروه روحانیون بودند.
آنها شاه را بهسبب این تغییر ضد دین میدانستند و این کار را درجهت تضعیف
اسالم میدیدند .امامخمینی که در تبعید بهسر میبرد ،به این تغییر واکنش نشان داد.
این تغییر بر نهضت اسالمی تأثیری مثبت گذاشت .سخنرانان در اکثر سخنرانیهای
مذهبی ،از این تغییر صحبت میکردند و افکار عمومی را متوجه این اقدام حکومت
میکردند؛ درنهایت انقالبیون از این ظرفیتی که خود حکومت ایجاد کرده بود نهایت
استفاده را بردند.

 -1واکنش گروههای گوناگون به تغییر مبدأ تقویم رسمی کشور
تا پیشاز سال 1354ش مبدأ تقویم ایران هجرت پیامبر اسالم از مکه به مدینه
 82بود .حکومت پهلوی دوم در سال 1354ش این مبدأ را با بر تخت نشستن
کوروش کبیر جایگزین کرد .گروههای زیادی به این تغییر واکنش نشان دادند،
ولی مهمترین گروه روحانیون بودند( .حسینی طهرانی ،1364 ،صص .)140-75
«تأکید شاه بر دوران پیشاز اسالمِ ایران زنگ خطر را برای روحانیون بهصدا
درآورد و آنها این خطر را وقتی نزدیکتر دیدند که شاه دستور داد تقویم ایران
تغییر کند» ( فرهنگ در عصر پهلوی ،1379 ،ص.)113

 -1-1واکنش روحانیون
آیتاهلل گلپایگانی اولین شخصی بود که به این تغییر اعتراض کرد .او فردای تصویب
تغییر مبدأ تقویم نامهای به جعفر شریفامامی  -رئیس مجلس سنا  -و عبداهلل
ریاضی  -رئیس مجلس شورای ملی  -نوشت .او الغای تاریخ هجری شمسی را
موجب تعجب و نگرانی مسلمانان دانست و این کار مجلسین را توهین به اسالم
و صاحب شریعت نامید .او تغییر مبدأ تقویم را برای ملتی که اکثریت آن مسلمان
هستند قابلتحمل ندانست و از مجلسین خواست تا با لغوکردن این قطعنامه عالقه
و احترام خود را به دین اسالم و تاریخ اسالمی اعالم کنند .او در پایا ِن نامۀ خود
از تاریخ قمری استفاده کرد ( اسناد انقالب اسالمی ،1374 ،ج ،1صص .)401-400
در یادداشتهای َعلم بهتاریخ 27اسفند17/1354مارس 1976آمدهاست که
آیتاهلل خوانساری به تغییر تقویم اعتراض کردهاست (علم ،1393 ،ج ،5ص.)505
گزارشی از ساواک مربوط به 2فروردین22 / )1355( 2535مارس 1976بهدست
آمدهاست که :آیتاهلل شریعتمداری تاکنون هیچگونه تلگرافی دربارۀ تبریک
پنجاهمین سال سلطنت پهلوی و یا تغییر تقویم ایران مخابره نکردهاست؛ ولی
وقتی مردم و روحانیون به منزل او مراجعه کردهاند و خواستار ارسال تلگرافی به
مقامات حکومت برای تغییر تقویم ایران شدهاند ،او اظهار داشتهاست که در این
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روحانیون این تغییرات باستانگرایانه را اعالن جنگ با مذهبیها میدانستند و این
حرکت [تغییر مبدأ تقویم] را اقدامی نمادین درجهت مخالفت با نمادهای اسالمی
تعبیر میکردند (استوار ،1392 ،ص .)159آنها معتقد بودند که این تغییر از ترفندهای
دینستیزانۀ شاه است و شاه میخواهد در درازمدت تاریخ اسالم را ازبین ببرد و تهاجم
علیه ماههای محرم و رمضان را شروع کند (تهاجم به روحانیت ،1379 ،...ص.)158
رژیم پهلوی با خوانشی جدید به تبیین ابعاد نمادین ایران باستان پرداخت و
فقط بر شکوه شاهنشاهی تأکید کرد و به همسوبودن نمادهای ایران باستان و اسالم
اهمیتی نداد (استوار ،1391 ،ص.)4
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زمینه اقدام خواهد کرد (مراسان ،ش ،3351ص.)13
در تاریخ 9فروردین29 / )1355( 2535مارس 1976سمینار تربیت کودک و
نوجوان با حضور آیتاهلل شریعتمداری در قم برگزار شد .او پساز پایان جلسه
دربارۀ تغییر تقویم گفت« :سال هجری شمسی را از رسمیت نیندازند .چه مانعی دارد
هم تاریخ شاهنشاهی داشته باشیم و هم تاریخ شمسی را حفظ کنیم .این تاریخ را
رضاشاه رواج داد و تاریخ خوبی است زیرا هم مذهبی است و هم روز و ماه ایرانی
دارد .درمورد تقویم قمری ،نخستوزیر اشارهای کردند؛ اما این تقویم رسمیت ندارد
و از رواج خواهد افتاد و لزومی ندارد که روی سال قمری یعنی 1396ق تأکید شود»
(مراسان ،ش ،3351صص .)49 ،48 ،45
آیتاهلل مرتضی حائری هم خطر تضعیف تشیع را در ایران پیشبینی میکرد
و دولت را عامل آن میدانست .او به ناراحتی جامعۀ روحانیت اشاره میکرد و
تغییر تاریخ هجری شمسی را نوعی بیاحترامی برای تضعیف تشیع و تحکیم
دین زرتشت میدانست (مراسان ،ش ،1072ص.)1
در 4مهر26/1355سپتامبر 1976حدود شش ماه پساز تغییر تقویم ایران،
امامخمینی  -که در عراق در تبعید بهسر میبرد  -بهمناسبت عید فطر در پیامی
به عموم مسلمین و دانشجویان نوشت« :شاه برای تضعیف اسالم و محو نام آن،
نغمۀ تغییر مبدأ تاریخ را ساز کرد ».امامخمینی این تغییر را جنایتی بزرگ دانست
و از مردم خواست تا با استعمال این تاریخ جنایتکار مخالفت کنند .همچنین او
این تغییر را هتک اسالم دانست .امام در آخر این پیام استعمال این تاریخ را بر
 84عموم حرام دانست و این عمل را پشتیبانی از ستمکار و ظالم و مخالفت با اسالم
عدالتخواه شمرد (صحیفۀ امام ،1385 ،...ج ،3صص .)171-170
بهدنبال تحریم استفاده از تقویم ،طلبهای بهنام علیان طهرانی از کارمندان بانک سؤال
کرد که اگر چک را با تاریخ شمسی بنویسد ،بانک قبول میکند؟ و بانک هم با تأکید
بر اینکه شاید برای کسی که چک را نوشتهاست گران تمام شود و ساواک دستگیرش
کند ،آن چک را پذیرفت (سیر مبارزات امامخمینی در آینۀ ،1386 ،...ج ،7صص .)458-457
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در طول سال  )1355(2535به مراجع تذکر داده شد که الزم است تا از تقویم
شاهنشاهی استفاده کنند؛ ولی آنها دست از مخالفت برنداشتند .مراجعی مانند
شریعتمداری ،مرعشی نجفی ،صادق روحانی و عالمه وحیدی همهساله تقویم
دیواری چاپ میکردند و عکسهای خود را روی تقویمها نصب میکردند و
رایگان در اختیار مردم میگذاشتند؛ ولی در سال 1977/)1356(2536م هیچکدام
تقویم چاپ نکردند ،زیرا باید تاریخ شاهنشاهی را در تقویم قید میکردند.
در گزارش ساواک آمدهاست که قب ً
ال از مراجع درزمینۀ بهکاربردن تاریخ شاهنشاهی
استفتا شدهاست و آنها بر حرامبودن آن فتوا دادهاند؛ بنابراین چاپنکردن تقویم هم
نوعی مخالفت روحانیون با تغییر تاریخ کشور قلمداد میشود (مراسان ،ش ،3355ص.)11
به ساواک خبر رسید که آیتاهلل شریعتمداری ،گلپایگانی و مرعشی نجفی در
چکهایی که مینویسند از تاریخ شمسی استفاده میکنند و خود را به استفاده از تاریخ
شاهنشاهی ملزم نمیدانند و بانکها نیز با مالحظۀ تاریخ هجری شمسی وجه قیدشده
را پرداخت میکنند .چون مداومت این اقدام باعث میشد تا تاریخ شاهنشاهی رواج
نیابد ،نصیری رئیس ساواک از نخستوزیر خواست تا بانکها از پرداخت وجه
چکهای دارای تاریخ غیرشاهنشاهی خودداری کنند (مراسان ،ش ،3355ص.)19
بانک مرکزی ایران به بانکها دستور داد تا از تاریخ شاهنشاهی استفاده کنند و
بههیچعنوان وجهی را با تاریخ شمسی نپردازند .براساس این ابالغ ،روحانیون -که
قب ً
ال در اسناد بانکی خود از تاریخ شمسی استفاده میکردند  -مجبور شدند تا از تاریخ
شاهنشاهی در مبادالت بانکی استفاده کنند (مراسان ،ش ،3355صص .)33 ،32 ،28
امام در پاسخ به نامۀ اتحادیۀ انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا بهتاریخ
4مرداد26/1356جوالی 1977نوشت که شاه فقط تظاهر به اسالم میکند ،ولی احکام
اسالم را یکی پساز دیگری پایمال میکند؛ تاریخ پرافتخار اسالم را محو و بهجای
آن تاریخ ننگین ستمکاران و جباران را جایگزین میکند (صحیفۀ امام ،1385 ،...ج،3
صص .)211-201
با باالگرفتن اعتراضات مردمی در سال 1356ش1977/م شاه زیر فشار دولت
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دموکرات آمریکا مبنیبر دادن آزادیهای سیاسی ،تصمیم گرفت تا دموکراسی و
آزادی بیشتری به مردم و گروهها بدهد .در این راستا روحانیون بیشتر از قبل
آزادی بیان پیدا کردند و در سخنرانیهای خود از دولت و حکومت انتقاد کردند .در
لرستان فخرالدین رحیمی که ممنوعالمنبر بود به مسجد رفت و دربارۀ تحریم تاریخ
شاهنشاهی و دیگر مسائل سخنرانی کرد (مراسان ،ش ،7497ص.)32
در این اوضاع ،مصطفی خمینی فرزند امامخمینی فوت کرد .ازنظر مردم فوت او
مشکوکبودواینماجرابراذهانآنهاتأثیرگذاشت.امامدر25آبان16/1356نوامبر1977
برای تشکر از ابراز همدردی مردم پیامی فرستاد و در آن بر ادامۀ مبارزه تأکید کرد .امام
نوشت« :آن روزی که تاریخ پرافتخار اسالم [را] که مبدأ عدالت و آزادی و رشد فردی
و اجتماعی و سیاسی است ،به تاریخ ارتجاعی شاهنشاهی و مجوسیگرایی برگرداند
چرا در مطبوعات سخنی از نقد نبود؟» (صحیفۀ امام ،1385 ،...ج ،3ص .)267از این
تاریخ بود که امام تغییر تقویم را بهمعنای گرایش حکومت به دین زرتشت دانست
و طرفدارانش هم به تبعیت از او این تغییر را نشانۀ زرتشتیگرایی حکومت دانستند.
یکی از بندهای 13گانۀ قطعنامهای که در مراسم چهلم مصطفی خمینی در قم
خوانده شد ،بازگشت تاریخ رسمی مملکت به دامن پرافتخار اسالم و مبدأ هجرت
رسول اکرم بود .عبدالمجید معادیخواه گفت« :چرا تاریخ اسالم را عوض کردید؟
این تاریخ هجرت پیامبر را علی درست کرده و شما که دم از حکومت علی میزنید
با ازبینبردن این تاریخ مخالفت خود را با علی و پیامبر نشان میدهید» (انقالب
اسالمی بهروایت اسناد ساواک ،1376 ،کتاب اول ،صص .)188-186
آیتاهلل گلپایگانی در روز 16آذر7/1356دسامبر 1977در پایان درس خود به
86
بعضی از اقدامات دولت و ازجمله تاریخ شاهنشاهی حمله کرد .او تغییر تقویم
را نشانۀ رواج آتشپرستی (دین زرتشتی) برای تضعیف اسالم دانست (مراسان،
ش ،7780ص.)59
امامخمینی علیه انتشار مقالۀ «ایران و استعمار سرخ و سیاه» در روزنامۀ اطالعات،
پیامی منتشر کرد .او در این پیام رژیم را متهم کرد که در مأموریت ازجانب اجانب،
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با تغییر تاریخ پرافتخار اسالم به تاریخ ستمکاران و روسیاهان تاریخ میخواهد
اسالم را محو کند (صحیفۀ امام ،1385 ،...ج ،3ص.)317
امامخمینی در 24بهمن13/1356فوریۀ 1978در پیامی به انجمنهای اسالمی
در اروپا به شرح وظایف روشنفکران مسلمان پرداخت« .جوانان روشنفکر باید
در هر فرصت در نشریات حزبی و غیرحزبی و در تظاهرات ،اعمال ضداسالمی و
انسانی شاه را آشکار کنند؛ خصوص ًا تغییر تاریخ اسالم [را] که اهانتی جبرانناپذیر
به شخصیت پیامبر اسالم و مسلمین و گرایش به زرتشتیگری است ».امام شاه
را مخالف اسالم دانست و دربارۀ سفر شاه به هند گفت« :در این سفر زرتشتیها
و گبرها را احترام میکند و آتشپرستی را تأیید میکند و بهخاطر آنهاست که
تاریخ اسالم را تغییر داده و جز همان فرقه کسی موافق شاه نیست» (صحیفۀ
امام ،1385 ،...ج ،3صص .)324-322
امامخمینی در 29بهمن18/1356فوریۀ 1978بهمناسبت چهلم شهدای قم در
جمع روحانیون سخنرانی کرد« :شاه با اقداماتی نظیر تغییر تاریخ اسالم نشان داد
که با اسالم مخالف است .یکی از بدترین کارها همین تغییر تاریخ بود .حتی این
کار از این کشتارها بدتر است ،زیرا با حیثیت رسول خدا بازی کرد ».امام در پایان
سخنرانی خود به بعضی از روحانیون کنایه زد که مگر میشود کسی عالم باشد
و با قتلعام یا تبدیل تاریخ موافق باشد (صحیفۀ امام ،1385 ،...ج ،3صص .)343-336
در سال 1357ش1978/م هم اعتراضات به تغییر تقویم ادامه داشت .در مراسم
چهلم شهدای تبریز در شهر تربتحیدریه واعظی بهنام امامی تغییر مبدأ تاریخ ایران
را محکوم کرد (انقالب اسالمی بهروایت اسناد ساواک ،1376 ،کتاب چهارم ،ص.)106
امامخمینی در 9اردیبهشت29/1357آوریل 1978در پیامی بهمناسبت چهلم
شهدای تبریز به مقالهای در شمارۀ  15575روزنامۀ اطالعات اشاره کرد که زرتشتیان
در آن از شاه بهخاطر حمایتش تشکر کرده بودند .امام این ارتباط با زرتشتیان را
نتیجۀ احیای دین زرتشتی و آتشکدهها توسط حکومت دانست (صحیفۀ امام،1385 ،...
ج ،3صص .)380-379
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در تاریخ 26اردیبهشت16/1357می 1978آیتاهلل شریعتمداری گفت که
مسیحیها به تاریخ مسیحیت خود افتخار میکنند؛ ایرانیان مسلمان نیز باید به
تاریخ هجرت پیامبر خود افتخار کنند (مراسان ،ش ،1168ص.)17
در تاریخ 25خرداد15/1357ژوئن 1978عبدالحسین دستغیب هم تاریخ
شاهنشاهی را محکوم کرد .او تاریخ شاهنشاهی را تاریخ گبرها (زرتشتیان)
دانست و از اینکه تاریخ سنگ مزار مسلمانان به شاهنشاهی است ناراحت بود
و از مردم خواست که چکهایشان را به تاریخ شمسی بنویسند و معتقد بود که
اگر همه این کار را بکنند ،حکومت کوتاه خواهد آمد (مراسان ،ش ،43991ص.)223
وقتی زمزمههای تغییر دولت هویدا به گوش امام رسید ایشان در تاریخ
5مرداد27/1357جوالی 1978مطالبی را به مردم تذکر دادند ،ازجمله اینکه :شاه
خود را شکستخورده میبیند و میخواهد افرادی را که چندین سال است
با شاه همراه هستند و به تبدیل تاریخ اسالم به تاریخ گبرها و آتشپرستها
رأی دادهاند ،ملی جلوه بدهد تا در مواقع حساس ،با نفوذ در میان روحانیون
مأموریت خود را اجرا کنند (صحیفۀ امام ،1385 ،...ج ،3ص.)433
ِ
موسویواعظدرتاریخ17مرداد8/1357اوت1978
بهگزارشساواک،میرابوالفضل
در مسجد خلخالی مسبب تغییر تاریخ شمسی را نفرین کرد (انقالب اسالمی بهروایت
اسناد ساواک ،1376 ،کتاب هشتم ،ص.)311
انتشارات مسجد جلیلی تقویم اسالمی چاپ کرده بود .ناصر اتابکی کارمند
هواپیمایی ملی با مشورت مهدوی کنی پیشنماز مسجد این تقویم را چاپ
 88کرده بودند .در باالی صفحات تقویم عکسهایی از افراد جنگزده و گرسنگان
آفریقایی چاپ شده بود و روز تولد شاهنشاه در این تقویم نبود .خادم مسجد
جلیلی این تقویم را میفروخت ،ولی ساواک آن را جمعآوری کرد ( انقالب
اسالمی بهروایت اسناد ساواک ،1376 ،کتاب هشتم ،ص.)127
در مسجد شاه ِ شهر قزوین واعظی ناشناس خواستار بازگشت مبدأ تقویم تاریخ به
هجرت پیامبر شد (انقالب اسالمی بهروایت اسناد ساواک ،1376 ،کتاب دهم ،ص.)130

تأثیر تغییر مبدأ تقویم شمسی از هجری به شاهنشاهی بر نهضت اسالمی

امامخمینی از تاریخ 17مهر 1357تا 1بهمن9 / 1357اکتبر 1979تا 21ژانویه1979
در  10سخنرانی خود در پاریس به موضوع تغییر تقویم اشاره کردند .ایشان
بالفاصله پساز ورود به فرانسه و دیدار مستقیم با دانشجویان و با دراختیارداشتن
رسانههای گوناگون از تغییر مبدأ تقویم سخن گفتند .امام تغییر مبدأ تقویم را با
ادعای اسالمخواهی شاه در تناقض دانست« :چطور میشود تاریخ اسالم را عوض
کرد و خود را مسلمان نامید» (صحیفۀ امام ،1385 ،...ج ،3ص.)491
امام ،خیانتهای شاه ازجمله دادن نفت به خارج ،خرابکردن وضع زراعت،
تضعیف فرهنگ ،و ازدستدادن حیثیت نظام را یکطرف میداند و قضیۀ تغییر
تاریخ را یکطرف؛ و اهمیت این تغییر را بسیار زیاد میداند .امام هدف شاه را
تقویت زرتشتیان و اهانت به پیامبر میداند« :او [شاه] میخواست که به زمان
قبلاز پیامبر بازگردیم و فقط ایران را با شئون ایرانیاش بسنجیم نه اسالمیاش».
امام شاه را مرتجع میداند ،چونکه تاریخ را به دو هزار و پانصد سال پیش
بردهاست و نمایندگان مجلس را خیانتکار و مجلس را خالف قانون اساسی
میداند ،چونکه به تغییر تاریخ اسالم رأی دادهاند (صحیفۀ امام ،1385 ،...ج،4
صص .)286-110
سخنرانیهای امام نشاندهندۀ ایننکته است که موضوع تغییر مبدأ تاریخ برای
ایشان بسیار مهم بودهاست .هرجا که صحبت از اهانت به اسالم بود ،مهمترین
موضوع تغییر مبدأ بود نه مسائل دیگر ازقبیل کازینوها و قمارخانهها .ولی اینکه
چرا امام بعداز حدود شش ماه به این تغییر واکنش نشان دادند مشخص نیست.
روحانیون دیگری هم بودند که از تغییر تقویم ناراضی بودند .ماشااهلل کازرونی
در خاطرات خود به پیام ارسالشدۀ امامخمینی از نجف علیه این تقویم ،اشاره
کردهاست .کازرونی بههمراه دوستانش این پیام امام را در برازجان و دشتستان تکثیر
و پخش میکردهاند .او در خاطراتش میگوید :بهدلیل تحریم تاریخ شاهنشاهی
ازجانب امامخمینی ،در فاکتورها یا از تاریخ شمسی استفاده میکردند یا اگر ادارات
اصرار میکردند ،تاریخی نمیزدند و بههمیندلیل چندین فاکتورشان ازبین رفتهاست
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(خاطرات ماشااهلل کازرونی ،1388 ،ص.)289
دری نجفآبادی در خاطراتش به این موضوع اشاره کردهاست که این موضوع
تغییر تقویم برای او غیرقابلپذیرش بوده و در کنار بسیاری از طالب به مخالفت با
آن برخاستهاست .ایشان حتی برای دو دخترش که در این سالها بهدنیا آمده بودند -
بهدلیل درج تاریخ شاهنشاهی  -شناسنامه تهیه نکرده بود (خاطرات دری نجفآبادی،
 ،1384ص.)158
محمد سمامی معتقد است که تغییر تقویم برای تقویت دین زرتشتی بودهاست
(خاطرات محمد سمامی ،1384 ،ص.)126
بیشتر روحانیون تغییر تقویم را نشانۀ اسالم زدایی حکومت پهلوی میدانستند.
علی دوانی معتقد است« :تغییر تاریخ شمسی به شاهنشاهی مقدمهای برای
تغییر تعطیلی روز جمعه به یکشنبه بود؛ ولی با اعتراضات روحانیون این نقشه
عملی نشد و به همه ثابت شد که تاریخسازانْ موسی و عیسی و محمدند ،نه
کوروش و محمدرضاشاه و امثال اینها» (دوانی ،1377 ،ج 5و ،6ص.)475
جعفری اصفهانی در خاطرات خود به نقل از نمایندگان مجلس سنا در نطقهای
پیشاز دستورشان ،نوشتهاست« :که ما میخواهیم فرهنگ ملی ایران را از فرهنگ
بیگانه پاکسازی کنیم و جمع فرهنگ اسالمی و ملی امکانپذیر نیست» (خاطرات
جعفری اصفهانی ،1386 ،ص.)124
محمدحسن خاکساران هم ،سیاست حکومت پهلوی را اسالمزدایی از ایران
دانستهاست .او معتقد است که بههنگام تغییر تقویم ،علما واکنش قابلذکری
 90نشان ندادند ،زیرا تاریخ و تقویم را اعتباری میدانستند و برای آن اهمیتی قائل
نبودند (خاطرات محمدحسن خاکساران ،1383 ،ص .)96این سخن نادرست است،
چون تحقیقات مقالۀ حاضر مشخص میکند که اکثر روحانیون به موضوع تغییر
تقویم واکنش نشان دادهاند.
سیدحسین موسوی تبریزی هم در خاطرات خود از تغییر تقویم یاد کردهاست.
او نیز معتقد است که علما به این تغییر واکنشی درست نشان ندادند و به تلگراف

 -1-2واکنش دانشجویان

یکی دیگر از گروههای معترض به تغییر تقویم دانشجویان بودند .اتحادیۀ انجمن
اسالمی دانشجویان در اروپا در تاریخ 10فروردین30/1355مارس 1976در
بیانیهای با تیتر «تغییر مبدأ تاریخ گامی دیگر [در]جهت تحمیل نظام ضدمردمی

تأثیر تغییر مبدأ تقویم شمسی از هجری به شاهنشاهی بر نهضت اسالمی

آیتاهلل گلپایگانی اشاره میکند و اینکه اصرار ایشان به آقای نجفی اثر نکردهاست
و نجفی متذکر شدهاست که اگر دیگر مراجع اقدام کنند او نیز حمایت خواهد
کرد .موسوی تبریزی هم این کار شاه را نتیجۀ اسالمزدایی حکومت دانستهاست
(خاطرات موسوی تبریزی ،1384 ،ص.)326
محمد یزدی نیز در کتاب خاطرات خود به فتوای امامخمینی مبنیبر حرامبودن
استفاده از تقویم پرداختهاست .او به ایننکته اشاره میکند که متدینین با تمام
سختیهایی که وجود داشت از این استفتا اطاعت میکردند و حتی متون خود را
بدون تاریخ مینوشتند (خاطرات محمد یزدی ،1380 ،ص.)245
نوری همدانی هم تغییر تاریخ را نشانۀ خیانت محمدرضاشاه میداند .او
معتقد است که تمام ملل عالم براساس اعتقاد دینی خود میخواهند تاریخ ،یادآور
گذشتۀ پرافتخار آنها باشد و به همین خاطر ملل مسیحی میالد حضرت عیسی
و مسلمانان هجرت پیامبر را مبدأ تاریخ خود قرار دادهاند .در همان روزها محیط
طباطبایی مقالهای منتشر کرد و بیارزش و غلطبودن تاریخ شاهنشاهی را متذکر
شد (نوری همدانی ،1386 ،ج ،1ص.)343
روحاهلل حسینیان در کتابش از واکنشها به تغییر تقویم سخن گفتهاست .او به
تلگراف آیتاهلل گلپایگانی و اعتراضات امامخمینی اشاره کردهاست؛ همچنین به
درخواست تعدادی از روحانیون از آیتاهلل شریعتمداری مبنیبر مخابرهکردن تلگرافی
به حکومت اشاره کردهاست ،ولی به تلگرافها و اعتراضات آیتاهلل شریعتمداری
هیچ اشارهای نکردهاست ،گویا در این کتاب تصریح شده که شریعتمداری دربرابر
این تغییر واکنشی نداشتهاست (حسینیان ،1383 ،صص .)586-584
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شاهنشاهی» شاه را متهم کرد که َدرپیِ حذف اسالم از جامعۀ ایران است و
میخواهد ایدئولوژی شاهنشاهی را جایگزین کند .این اتحادیه همچنین رژیم را
وابسته به سلطۀ جهانی دانست و معتقد بود که شاه با تضعیف اسالم میخواهد
کارمایۀ انقالبی را از خلق بستاند و زمینۀ مطلقالعنانی خود را دائمی سازد« .تغییر
تقویم توطئهای است علیه اسالم و مصالح خلق مسلمان ایران؛ اما این توطئه
محکوم به شکست است ».در این بیانیه اینگونه نوشته شدهاست« :اسالم با رژیم
شاهنشاهی که ماهیتی مبنیبر شرک دارد و وارث همۀ رژیمهای ضدمردمی
تاریخ جامعۀ ماست در تضاد مستقیم و آشکار و آشتیناپذیر است . ...اسالم در
طی  1400سال تنها نیروی مقاوم مردمی بودهاست که با اساس حکومتهای
مطلقۀ شاهی ایران مبارزه کردهاست» (ساکما.)296-17411 ،
ساواک نامههای شخصی دانشجویان مقیم آمریکا را بررسی میکرد ،چون در
بعضی از این نامهها دربارۀ تاریخ شاهنشاهی و دیگر مسائل صحبت شده بود؛
ساواک خانوادۀ این دانشجویان را شناسایی میکرد (مراسان ،ش ،2701ص.)34
دانشجویان دانشگاه اصفهان هم در سالن غذاخوری بیانیهای علیه حکومت
خواندند و در آن به ازبینبردن اسالم بهدست حکومت با تبدیل تاریخ اسالم به
تاریخ شاهنشاهی ،اشاره کردند .قسمتی از بیانیه بدین شرح است :رژیم با تمام
امکاناتش تالش دارد تا فرهنگ و ارزشهای اصیل اسالمی را مسخ کند و براندازد
و تبدیل تاریخ باعظمت اسالمی به تاریخ سیاه شاهنشاهی نمونهای از این تالش
است (مراسان ،ش ،2085ص.)3
 -1-3واکنش کارگران

کارگران کارخانۀ «دنیای فلز» نوار سخنرانی عبایی واعظ را که از وضع مملکت
انتقاد میکرد در کارخانه گوش میدادند .این سخنرانی ،حکومت وقت را با زمان
معاویه مقایسه میکرد و آن را متهم میکرد که برای پیشرفت دین زرتشت تقویم
را تغییر دادهاست (انقالب اسالمی بهروایت اسناد ساواک ،1376 ،کتاب هفتم ،ص.)49

 -1-4واکنش احزاب
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حزب زحمتکشان یکی دیگر از گروههایی بود که به تغییر مبدأ تقویم واکنش
نشان داد .مظفر بقایی در سال  1977/1356اعالمیهای در انتقاد از گزارشهای
کمیسیون رسیدگی به ضایعات اقتصاد اداری منتشر کرد .او تغییر مبدأ تاریخ را
یکی از زیرکانهترین حیلههای هیئت حاکمه برای تهیۀ زمینۀ تغییر قانون اساسی
دانست .او تاریخ شمسی را یکی از افتخارات ملی و مذهبی دانست ،چون هم مبدأ
آن بهطور دقیق معلوم است و هم دقت آن بسیار زیاد است« .در زمان خالفت عمر
به پیشنهاد علیبنابیطالب هجرت پیامبر را مبدأ قرار دادهاند .تاریخ میالدی درواقع
دو قرن بعداز برقراری مبدأ تاریخ اسالمی و بهتقلید از آن بهوجود آمدهاست .مبدأ
قراردادن تاجگذاری کوروش فقط باعث خندۀ دانشمندان و تاریخدانان شدهاست،
زیرا گاهشماری دقیقی دراینباره بهدست نیامدهاست و تصویب این تغییر با دقت
و تعمق انجام نشدهاست و فقط بهمنزلۀ نوعی تملق عبث است .ولی این عمل در
اصل زمینهای برای تغییر قانون اساسی است تا مث ً
ال در جلسۀ مشترک دیگری قانون
اساسی را لغو کنند و قانونی جدید به تصویب برسانند .اگر این نیت شوم عملی
شود اسالم از صورت دین رسمی کشور خارج خواهد شد و هیچکس تعهدی
دربارۀ دفاع از سلطنت مشروطۀ ایران نخواهد داشت و بسیاری از مفاسد دیگر هم
بهوجود خواهد آمد» (مراسان ،ش ،1795صص  31و .)32
نگاه گروهها به تغییر مبدأ تقویم متفاوت بود .روحانیون باوجوداینکه فقط
از تقویم قمری استفاده میکردند ،تغییر مبدأ تقویم شمسی را توهین به اسالم
و پیامبر قلمداد کردند و رفتهرفته با اوجگرفتن اعتراضات ،این تغییر را نشانۀ
گرایش حکومت به دین زرتشت دانستند و اکثرشان خواستار لغو این تقویم
شدند و فقط آیتاهلل شریعتمداری در ابتدا خواستار برقراری هر دو تقویم بود؛
ولی او هم بعدها خواستار لغو تقویم شاهنشاهی شد.
دانشجویان هم که عدهای از آنها گرایشهای اسالمی داشتند ،این عمل را
درجهت حذف اسالم و ازبینبردن اتحاد خلق میدانستند.
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 -2تحلیلی بر تغییر تقویم
محمدرضاشاه روحیۀ باستانگرایی و توجه به غرب را همزمان باهم داشت .او
درزمینۀ باستانگرایی اقداماتی هم انجام داد که خیلی از آنها اشتباهاتی بزرگ
بود؛ ازجمله برگزاری جشن دوهزاروپانصدساله .او با ازبینبردن درآمد ملی در
راه این جشن آماج انتقادات قرار گرفت .این انتقادات فقط ازسوی مردم نبود،
بلکه کشورهای پیشرفته هم این جشن را نقد کردند .جشن دوهزاروپانصدساله
بههیچوجه با خواست ملی هماهنگ نبود و مردم ایران آن را عظمتطلبی شاه
تلقی کردند .ازنظر تاریخی سلطنت شاهنشاهی هیچوقت به مذاق مردم خوش
نیامدهاست ،زیرا بسیاری از شاهان س ّفاک و خونریز بودهاند .هزینههای گزافی
که برای این جشن میشد ،بهراستی در کنار فقر مردم توجیهپذیر نبود (نراقی،
 ،1382صص .)59-57
حسین نصر که خود در دستگاه حکومت حضور داشت ،مخالف وطنپرستی
کاذبی بود که فقط از کوروش و تاریخ باستان صحبت کند و چهارده قرن تاریخ
اسالمی را نادیده بگیرد .او مینویسد که شاه فریب مشاورانش را خورد و فکر کرد
که برگزاری این نوع جشنها او را درنظر جهانیان بزرگ جلوه میدهد؛ درحالیکه
عدهای از این فکر درجهت منافع خودشان ارتزاق میکردند و دائم ًا به شاه پیشنهاد
 94میدادند که فالن کار انجام شود؛ چون برای آنها منفعت و سود مالی داشت.
بودجۀ زیاد این جشنها باعث شده بود تا داللها از این جریان استفاده کنند و پول
زیادی به جیب بزنند (نصر ،1393 ،ص.)139
شجاعالدین شفا مهمترین مشوق شاه در برگزاری جشن دوهزاروپانصدساله
بود .او هدف از برگزاری این جشن را بهدستآوردن شخصیت ،اعتمادبهنفس،
غرور ملی و پایان عصر عقدۀ حقارتی میدانست که جهان غرب و شرق در

تأثیر تغییر مبدأ تقویم شمسی از هجری به شاهنشاهی بر نهضت اسالمی

دو سدۀ گذشته برای کشور ما رقم زده بودند .او گفت :این جشن باعث شد
تا همگان متوجه شوند که دوران انحطاط و حقارت ایران برای همیشه بهپایان
رسیدهاست و هزینۀ آن در مقابل نشاندادن عظمت ایران ناچیز است (شفا،
 ،1379صص  .)122-121طرز تفکر شاه و اطرافیانش این بود که این جشن برای
نشاندادن قدرت ایران به غربیهاست و شاید شاه هیچگاه فکر نمیکرد یا اهمیت
چندانی به این موضوع نمیداد که مردم و روحانیون از این نوع اقدامات ناراحت
و خشمگیناند.
حتی مطبوعات آمریکا هم مطالبی انتقادآمیز دربارۀ این جشن نوشتند .جورج
بال  -معاون سابق وزارت امور خارجۀ آمریکا  -گفته بود« :چه مناظر پوچ و
زنندهای! فرزند یک سرهنگ فوج قزاق ،در کشوری که درآمد سرانۀ مردم آن
 250دالر در سال است ،مانند یک امپراتور جشن بر پا کرده و با ادعای رفورم
و نوگرایی ،البسه و پوشاک دوران استبداد باستانی را بهنمایش گذاشتهاست!»
(نجاتی ،1373 ،ج ،1ص.)350
پرنس هوگ  -مدعی تاجوتخت اسپانیا  -هم معتقد بود که بحران ایران از
زمان برگزاری جشنهای تخت جمشید آغاز شد (نراقی ،1382 ،ص .)55تصور
میشد که شاه با انتقادات بینالمللی و آشکارشدن مخارج زیاد جشنهای تخت
جمشید و عوارض منفی اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی آن از این کارها دست
بردارد؛ ولی او با تکحزبی کردن مملکت به اقدامات نسنجیدۀ خود ادامه داد
(بهنود ،1374 ،ص.)645
حزب رستاخیز ،شاه را رهبری معنوی و سیاسی معرفی میکرد و هدفش
تقویت رژیم و نهادینهکردن هرچهبیشتر سلطنت بود؛ ولی این کار فاصلۀ بین
سلطنت و جامعه را بیشتر کرد .یکی از عوامل مهم ایجاد فاصله بین مردم و
حکومت ،تغییردادن تقویم کشور در اسفند سال 1354ش1976/م بود (آبراهامیان،
 ،1392ص .)542این در حالی بود که در سال  1354دیگر از قیمت افسانهای نفت
خبری نبود ،کارگران ناراضی بودند ،کارمندان دولت زیر فشار کمبود مسکن و
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گرانی بهستوه آمده بودند .روستاها خالی از سکنه میشد و [مردمش] به تهران
مهاجرت میکردند؛ ولی شاه و اطرافیانش غرق در کارهای خود بودند و اعتراضات
مردم را جدی نمیگرفتند (بهنود ،1374 ،ص.)648
در ایران انتقاد از شاه ممنوع بود .جای انتقادها و اظهارنظرهای واقعی و شخصی
دربارۀ شاه خالی بود .حتی خاندان سلطنتی هم جرئت نمیکردند حرفهای شاه
را زیر سؤال ببرند (الینگ ،1371 ،ص .)4نیروهای امنیتی حکومت مانند ساواک
گزارشی درست به شاه ارسال نمیکردند ،حتی دربارۀ اعتراضات هم گزارشهایی
که عمق ماجرا را نشان میداد مخابره نمیشد .آنها هم مانند بسیاری از ایرانیان
فقط عالقهمند بودند تا رضایت خاطر شاه را فراهم کنند (هلمز ،1371 ،ص.)108
بهایندلیل باوجود دگرگونی در فضای سیاسی کشور در اواخر سال - 1978/1356
که با تظاهرات قم نمایان شد -حتی تا دوران شریفامامی هم هنوز کسی در دربار
اهمیت این اتفاقات و به صحنه آمدن نیروهای مذهبی را جدی نمیگرفت و اینها
را از عوارض فضای باز سیاسی میدانستند (مسعود انصاری ،1382 ،صص .)94-92
خود شاه هم تأیید میکند که همزمان با رشد اقتصادی ،توسعۀ سیاسی رشد
نکرده بود (پهلوی ،1375 ،ص.)302
شاه اعتراضات نیروهای مذهبی و روحانیون را دربارۀ تغییر تقویم جدی
نگرفت .او پساز اعتراض آیتاهلل گلپایگانی هیچ اعتنایی به تلگراف او نکرد و
حتی پساز اعتراض آیتاهلل خوانساری هم به َعلم گفت :ما تقویم هجری قمری
را -که همیشه مورداستفادۀ علما بوده[است]  -تغییر ندادهایم؛ علما چه وقت به
سال هجری شمسی عمل میکردهاند که اآلن یقهدرانی میکنند (علم ،1393 ،ج،5
96
صص .)505-503
شاه معتقد بود که برای احیای فرهنگ ایرانی -با آنهمه اصالت و زیباییاش-
مبنای تاریخ کشور را به آغاز دوران هخامنشیان بازگرداندهاست ،بدون اینکه
تقویم قمری را کنار بگذارد .او تأکید داشت که ایران دو تقویم دارد ،شاهنشاهی
و قمری که اولی تقویمی تاریخی است و دومی تقویمی مذهبی (پهلوی،1375 ،
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ص .)224ولی شاه به ایننکته توجه نداشت که تغییر مبدأ تقویم شمسی بهمنزلۀ
تغییر تقویم مذهبی کشور است ،زیرا مبدأ این تقویم رویدادی مذهبی بودهاست.
شاه روحیۀ باستانگرایی داشت .ولی تغییر تقویم ازاینجهت نبود که شاه به
اسالم و پیامبر اسالم بیاعتقاد باشد؛ برعکس ،او خود را مؤمن و وابسته به امامان
میدانست و معتقد بود که خداوند حافظ شاه بوده و حتی سالها پیش در کتابش
نوشتهاست که خواب امام علی و حضرت عباس و امام زمان را دیدهاست و
همۀ آنها بهنوعی از او محافظت کردهاند؛ او به قضا و قدر معتقد بود (پهلوی،
 ،1349صص  .)68-66شاه شاید ازنظر خودش فردی مؤمن و معتقد بود ،ولی
عملکردش خالف این را نشان میداد.
نیکی کدی معتقد است« :در هیچ حکومتی بهاندازۀ حکومت پهلوی در تجلیل
از سلطنت اغراق نکردند و این کار ،اسالم را بهنوعی از ارزش میانداخت و
موجبات ناراحتی علما میشد .او با تحمیل یک تاریخ جدید که مبدأ آن بهجای
آنکه هجرت پیامبر باشد ،پادشاهی کوروش بود ،بسیاری را قانع کرد که شاه
درصدد ریشهکنکردن اسالم است» (کدی ،1375 ،ص.)411
شاه با تغییر تقویم درصدد نشاندادن قدمت تاریخ ایران به غربیها بود؛ ولی این
کار در بین روحانیت به بیدینی تعبیر میشد و حربهای بهدست مخالفان میداد تا
بهکمک آن تبلیغاتی وسیع علیه شاه ترتیب دهند (مازندی ،1373 ،ص.)560
شاه میتوانست بهجای تقویم شاهنشاهی از تقویم میالدی استفاده کند.
بسیاری از کشورها مانند هند ،ژاپن و حتی کشورهای منطقه مانند ترکیه ،پاکستان
و  ...از تقویم میالدی استفاده میکردند تا در روابط بینالملل ،معامالت بانکی و
فعالیتهای اقتصادی با جامعۀ جهانی هماهنگ باشند (توکلی نیشابوری،1392 ،
ص .)390ولی شاه که َدرپیِ نشاندادن قدمت تاریخ ایران و همچنین متمایزکردن
خود در جامعه بود ،تاریخ شاهنشاهی را برگزید.
این تصمیم نهتنها مشکالت موجود را کم نکرد ،بلکه در کشور شیعهمذهب
ایران نوعی بدعت تلقی شد و سبب نارضایتی عمومی و تحریک گروههای مذهبی
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کشور شد؛ چون فضای جامعه در آن زمان بهگونهای بود که هر حرکت جدیدی
سببساز نارضایتیهای بیشتری میشد (توکلی نیشابوری ،1392 ،ص.)390
شاه در تنظیم الگوی جهان نمادین باستان و تجدد ،جهان نمادین اسالمی را
وانهاد و فرصتی عالی در اختیار روشنفکران و روحانیون گذاشت تا با اتکا به
این جهان نمادین ،اذهان مردم را متحول سازند و از این الگوی اسالمی-شیعی
نهایت بهره را ببرند (استوار ،1391 ،ص.)221
جان استمپل ،رایزن سیاسی سفارت آمریکا ،در تلگرامی محرمانه دربارۀ اوضاع
سیاسی ایران مینویسد« :تغییردادن تقویم ،بسیاری از مردم را خشمگین کرده است و
اگر وضعی بهوجود آید که نظم عمومی بههم بریزد ،روحانیون و پیروانشان نیرویی
آزاد تشکیل خواهند داد و به مبارزه دست خواهند زد» (شوکراس ،1382 ،ص.)350

 -3بازگرداندن مبدأ تقویم از شاهنشاهی به هجری
اعتراضات و تظاهرات در اواخر دوران پهلوی گسترده شد .در این دوره دولتها
و سازمانهای خارجی شاه را تحتفشار قرار دادند تا نظارتهای پلیسی را
تعدیل کند؛ جیمی کارتر هم که رئیسجمهور آمریکا شده بود ،بر دفاع از حقوق
بشر تأکید داشت .شاه به فشارهای خارجی واکنش مثبت نشان داد (آبراهامیان،
 ،1392صص  .)616-612شاه بعداز حدود سیزده سال نخستوزیر خود را عوض
کرد .او در مرداد  1978/1356جمشید آموزگار را بهجای هویدا به نخستوزیری
منصوب کرد .از زمان تشکیل دولت جدید ،فضای باز سیاسی ایجاد شد؛ ولی این
 98فضای باز سیاسی بهنفع مخالفان تمام شد و از دیماه  1978/1356با انتشار مقالۀ
روزنامۀ اطالعات ،اعتراضات خیابانی چندبرابر شد (پهلوی ،1375 ،ص.)333
شاه با شدتگرفتن اعتراضات ،دولت آموزگار را برکنار کرد و جعفر شریفامامی
را بهعنوان نخستوزیر برگزید .او بیشترین آزادی ممکن را به این دولت داد.
شریفامامی در خاطرات خود بر ایننکته تأکید میکند« :اعلیحضرت وقتیکه من
نخستوزیر شدم فرمودند که فشار آمریکاییها این است که آزادی بیشتری به وکال
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و روزنامهها و مردم بدهید» (متن کامل خاطرات جعفر شریفامامی ،1380 ،ص.)126
شریفامامی میخواست میان ملت و حکومت آشتی ایجاد کند .شریفامامی
ظاهرا ً به این شرط مقام نخستوزیری را پذیرفته بود که شاه دست او را در
کارها باز بگذارد ،از دخالت مستقیم در امور کشور خودداری کند و فقط به
نظارت بر کارها بپردازد .او مسیر اقدامات آشتیجویانهای را که شاه از چند هفته
قبل آغاز کرده بود دنبال کرد (پارسونز ،1363 ،ص.)110
مردم از همان ابتدا به تغییر مبدأ تقویم معترض بودند .حکومت شاید هیچگاه
فکر نمیکرد که تغییر مبدأ تقویم شمسی از هجری به شاهنشاهی (از هجرت
پیامبر به تاجگذاری کوروش) با این مقدار واکنش مواجه شود .انقالبیون و
روحانیون تحتتأثیر فضای باز سیاسی به این تغییر واکنش نشان دادند .آنها در
ابتدا این تغییر را اهانت به پیامبر تلقی کردند ،ولی رفتهرفته هجمهها به این تغییر
بسیار شدیدتر شد و این تغییر را نشانۀ ضد اسالم بودن شاه و حکومت دانستند.
از طرفی هم ،این کار را نشانۀ تقویت دین زرتشتی میدیدند و در سخنرانیهای
خود مردم را علیه این تغییر تهییج میکردند.
امامخمینی نیز در ابتدا استفاده از این تقویم را حرام اعالم کرد .نظرات امام
دربارۀ تغییر تقویم کمکم شدیدتر شد .امامخمینی این تغییر را حتی از کشتهشدن
مردم در تظاهرات بدتر تلقی کرد (صحیفۀ امام ،1385 ،...ج ،3ص .)343این نظرات
خیلی روی مردم تأثیر میگذاشت.
امامخمینی حتی پساز لغو تقویم شاهنشاهی و برگشت تقویم شمسی با مبدأ
هجرت پیامبر بازهم از تقویم شاهنشاهی انتقاد میکرد .او لغوکردن این تاریخ
را فریبکاری حکومت میدانست تا مردم دست از مبارزه بردارند و به مردم
هشدار میداد که این تغییر در مجلسین انجام شد و اآلن حرف شاه و وزیر در
مقابل مجلسین ارزش قانونی ندارد (صحیفۀ امام ،1385 ،...ج ،3صص .)450-449
حکومت هم که واکنش مردم را به تغییر تقویم میدید ،پساز بهوجودآمدن
بحران در کشور درصدد تغییراتی برآمد .هنوز در کنار نام امامخمینی ،نام سه
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تن از مراجع به گوش میرسید .اعالمیههایی که در قم صادر میشد با امضای
آیتاهلل شریعتمداری ،آیتاهلل گلپایگانی و آیتاهلل مرعشی بود؛ ولی در میان این
سه تن آیتاهلل شریعتمداری ممتازتر بود .بههمیندلیل احمدعلی مسعود انصاری
از وابستگان حکومت پهلوی  -که فردی مذهبی مینمود -اجازۀ مالقات با
آیتاهلل شریعتمداری را از شاه خواستار شد؛ درنهایت شاه این اجازه را به او داد.
در 15فروردین4/1357آوریل 1978مسعود انصاری با آیتاهلل [شریعتمداری]
مالقات کرد .مأموریت او این بود که با کمک آیتاهلل [شریعتمداری] اوضاع
را آرام کند و خواستههای روحانیت را انجام دهد .آیتاهلل شریعتمداری چند
خواسته داشت که مهمترین آن این بود که تقویم را به مبدأ تاریخ هجرت پیامبر
برگردانند (مسعود انصاری ،1382 ،صص .)119-112
شاه که فکر میکرد اوضاع در کنترل آیتاهلل شریعتمداری است با تغییر تقویم
موافقت کرد و متعاقب آن شریفامامی بیانیۀ معروف خود را با عبارت «مردم
بهپا خیزید ،میهن در خطر است» آغاز کرد و چند تصمیم عجوالنه را اعالم
کرد .شریفامامی در 5شهریور27/1357اوت 1978بدون اطالع رسمی ،و بدون
تصویب دولت و مجلسین ،تقویم شاهنشاهی را لغو و تقویم هجری شمسی را
دوباره برقرار کرد (نهاوندی ،1389 ،ص.)135
در روز 5شهریور27/1357اوت 1978بخشنامهای برای استفادۀ مجدد از تقویم
هجری شمسی به تمام وزارتخانهها ،سازمانهای دولتی ،شرکتها و ادارات کل
نخستوزیریارسالشد؛مبنیبراینکه«:مصوب11فروردینماه31/1304مارس1925
 100به قوت خود باقی است» (ساکما.)297-48852 ،
سیاستهای شریفامامی با انتقاد نمایندگان مجلس شورای ملی مواجه شد.
او طی بخشنامهای به قانون اساسی استناد کرد و تاریخ شمسی را تاریخ رسمی
مملکت معرفی کرد ،ولی خود او در همان روزی که تاریخ هجری شمسی
در سال  1976/1354از رسمیت افتاد -درست برخالف استدالل امروزش در
این بخشنامه  -ریاست جلسۀ مشترک مجلسین را بهعهده داشت (لوح فشردۀ
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مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ  ،24جلسۀ .)1357/6/22 ،181
شریفامامی چهرهای بود که در رویدادهای سیاسی بیطرف بهحساب
میآمد؛ ولی در کار اقتصادی نام او همهجا بود .اقدامات دیگر او بستن کازینوها
و تعطیلی قمارخانهها بود؛ درحالیکه خود او تا دیروز بهعنوان مدیرعامل بنیاد
پهلوی بر آنها ریاست میکرد (مسعود انصاری ،1382 ،ص.)108
پرویزثابتیمعتقدبودکهانتخابشریفامامیبراینخستوزیریدرستنبودهاست،
چون او در بین مردم حسن شهرت ندارد و مردم او را رئیس سازمان فراماسونری
میدانند و ازلحاظ مالی هم او را فردی درستکار نمیدانند .ثابتی با بیانیههای دولت برای
راضیکردن روحانیون مخالف بود (ثابتی ،1390 ،صص .)445-437
سیدحسن امامی  -امامجمعۀ تهران  -نیز معتقد بود که دولت نباید در
مقابل روحانیون کوتاه بیاید و با آنها سازش کند .او حتی وقتی مبدأ تقویم
از شاهنشاهی به هجری برگشت ،ناراحت شد و گفت :اآلن زمان مناسبی برای
کوتاهآمدن نیست .دولت باید در نقطۀ قدرت قرار بگیرد و بعد با روحانیون
صحبت کند؛ هر سازشی نقطۀ ضعف است (ثابتی ،1390 ،صص .)467
روزنامهها هم این خبر را گزارش دادند که سال هجری شمسی دوباره تاریخ
رسمی کشور شدهاست و شناسنامهها با تاریخ هجری شمسی صادر خواهند شد
(روزنامۀ آیندگان ،ش ،3203ص.)22
روزنامۀ اطالعات بهتاریخ 6شهریور28/1357اوت 1978نظرات روحانیون
و مردم را دربارۀ تغییر تقویم شاهنشاهی به شمسی جویا شد« :فلسفی :دربارۀ
تصمیمات دولت فع ً
ال نمیتوان نظر داد تا درعمل ببینیم چه میشود .آیتاهلل
101
طالقانی :تاریخ شاهنشاهی برای مسلمانان عقدهای بهوجود آورده بود که همه
را آزرده بود؛ حاال که تاریخ بهصورت اول برگشتهاست ،تأثیری مفید در افکار
عمومی خواهد داشت .سیدمحمد بهبهانی :یکی از مسائل اجتماعی که مردم با
آن دستبهگریبان هستند تقویم است و تقویم هجری شمسی برای کسبه و تجار
مطلوب است .یکی از تجار فرش بازار تهران اظهار داشت :تغییر سال شمسی به
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شاهنشاهی مشکل بزرگی برای تجار فراهم آورده بود ،زیرا بیشتر دادوستدهای
تجار براساس سفته و چکهای مدتدار انجام میشود .این تغییر باعث شده
بود که مشکالت زیادی برای تجار ازجهت تطبیق تاریخ قدیم با تاریخ جدید
بهوجود بیاید؛ همچنین مبدأ تاریخ کشور براساس هجرت پیامبر اسالم برای
مردم مسلمان ما موضوعی مذهبی بود .خانم خانهداری گفت :بهعلت تبدیل سال
شمسی به سال شاهنشاهی سال تولد دو دختر من در شناسنامههای صادرشده
بیشاز هزار سال با یکدیگر تفاوت دارد» (روزنامۀ اطالعات ،ش ،15697ص.)23
مهدی بازرگان در مسجد قبا ضمن سخنرانی درباب آزادی گفت :همینقدر
که تاریخ شاهنشاهی سرنگون شد ،خوشحال هستیم و باید بهدنبال این شادی،
شادیهای بزرگتری بهدست آوریم (مراسان ،ش ،1553ص.)18
شاه با بازگرداندن تقویم به حالت قبل به این فکر بود تا بتواند اوضاع را کنترل کند.
البته بودند کسانی که از این تغییر خشنود شدند ،ولی در این وقت ،دیگر ابتکار عمل
بهدست آیتاهلل شریعتمداری نبود و این امام بود که خط و مشی حرکت انقالبی را
مشخص میکرد .امام پساز این تغییر بازهم کوتاه نیامد و این کار دولت را عوامفریبی
دانست و به مردم هشدار داد تا گول این حکومت را نخورند (صحیفۀ امام،1385 ،...
ج ،3ص.)449
البته عامل مهم دیگری هم دراینمیان بهوقوع پیوست و آن حادثۀ 17شهریور1357
بود .در این روز حکومتنظامی اعالم شده بود؛ ولی مردم برای تظاهرات به میدان
ژاله رفته بودند .در این تظاهرات کشتار پیش آمد و این اتفاق بر اذهان عمومی
 102تأثیر گذاشت .دولت شریفامامی آمده بود تا مملکت را آرام کند ،ولی شتاب
حوادث نشان داد که این اقدامات مقطعی ،کمکی به آرامکردن مخالفان نخواهد کرد.
دراینمیان تبعید امامخمینی به فرانسه به هرچهبهتر دیدهشدن نهضت اسالمی کمک
کرد ،زیرا امام در مرکز توجه وسایل ارتباطجمعی دنیا قرار گرفت و بیشازپیش
اعالمیه صادر کرد و مردم را علیه حکومت رهبری کرد.
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نتیجهگیری
روحانیون بهدلیل تقیّدات مذهبی فقط از تقویم هجری قمری استفاده میکردند؛
ولی تغییر مبدأ تقویم شمسی را هم ،اهانت به دین اسالم و پیامبر تلقی کردند.
مسئلۀ اصلی این بود که شاه اص ً
ال به این واکنشها اهمیتی نمیداد و معتقد بود
که تقویم هجری قمری برای مسائل مذهبی وجود دارد ولی این حرف او کسی
را راضی نمیکرد .عموم مردم هم با این تغییر تقویم به مشکالتی برمیخوردند،
زیرا باید تمام معامالت اقتصادی خود را به تاریخ شاهنشاهی مینوشتند و باید
محاسبه میکردند که مث ً
ال سال 1354ش ،کدام سال شاهنشاهی است .ملیگرایان
هم این تغییر را نشانۀ زمینۀ تغییر قانون اساسی میدانستند و با آن مخالفت
میکردند.
در این سالها کشور دچار بحران شده بود و امامخمینی بهدلیل نظرات تندش
دربارۀ حکومت ،محبوب مردم و همچنین مرجع تقلید بخش بزرگی از مردم
شده بود .امام حدود شش ماه پساز تصویب تغییر تقویم واکنشی شدید به این
موضوع نشان داد و استفاده از این تقویم را حرام اعالم کرد .امام در ابتدا این
تغییر را نشانۀ ضد دین بودن شاه دانست؛ ولی کمکم نظراتش شدیدتر شد و این
تغییر را نشانۀ گرایش حکومت به زرتشتیگری دانست .نظرات امام برای مردم
اهمیت داشت و آنها هم به این تغییر حساس شده بودند .تصمیم شاه برای تغییر
تقویم ،حربهای بهدست مخالفان داد تا به مردم نشان دهند که شاه ضد دین است.
روحانیون تغییر تقویم را نشانۀ ضدیت شاه با دین اسالم میدانستند؛ ولی شاه
مخالف اسالم نبود و این تغییر هم به نشانۀ ازبینبردن دین اسالم نبود و بیشتر
103
برای نشاندادن عظمت گذشتۀ ایران به غربیان بود .ولی درهرحال این کار شاه
حذف نمادی اسالمی بود و این بیتوجهی شاه به نمادهای اسالمی باعث شد تا
ابتکار عمل بهدست روحانیون بیافتد.
در سال 1357ش شاه تازه متوجه بحران کشور شد و درصدد برآمد تا فضای
باز سیاسی ایجاد کند؛ بنابراین دولت شریفامامی را با اختیاراتی وسیع روی کار

آورد .ولی روزبهروز اعتراضات به تغییر تقویم زیادتر شد ،بهنحویکه در هر
محفلی سخن از این تغییر بود .شریفامامی در اولین فرصت تقویم شاهنشاهی
را به تقویم هجری شمسی برگرداند و فکر کرد که میتواند با این کار اعتراضات
را کنترل کند؛ ولی دیگر خیلی دیر شده بود ،چون امامخمینی روحانیای نبود
که با این اقدامات کوتاه بیاید و همچنان تا پیروزی انقالب اسالمی مردم را به
مبارزه فراخواند.
منابع فارسی
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 -صحیفۀ امام ،مجموعۀ آثار امامخمینی( .)1385( .ج  3و ( .)4چ .)5تهران :مؤسسۀ تنظیم ونشر آثار امامخمینی.
	-علم ،امیر اسداهلل .)1393( .یادداشتهای علم :متن کامل( .ج .)5تهران :معین.
 -فرهنگ در عصر پهلوی( .)1379( .چ .)1تهران :انتشارات جهان کتاب.	-کدی ،نیکی آر .)1375( .ریشههای انقالب ایران( .چ( .)2عبدالرحیم گواهی ،مترجم) .تهران:
دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
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	-الینگ ،مارگارت .)1371( .مصاحبه با شاه( .چ( .)2اردشیر روشنگر ،مترجم) .تهران :نشر البرز.
	-مازندی ،یوسف .)1373( .ایران ابرقدرت قرن؟( .چ( .)2عبدالرضا هوشنگ مهدوی،
کوششگر) تهران :نشر البرز.
 -متن کامل خاطرات جعفر شریفامامی نخستوزیر ایران ( 1340-1339و .)1380( .)1357تهران :سخن.
	-مسعود انصاری ،احمدعلی .)1382( .من و خاندان پهلوی( .چ .)6تهران :نشر پیکان.
	-نجاتی ،غالمرضا .)1373( .تاریخ سیاسی بیستوپنجسالۀ ایران؛ از کودتا تا انقالب( .ج.)1
(چ .)4تهران :مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا.
	-نراقی ،احسان .)1382( .از کاخ شاه تا زندان اوین( .چ( .)5سعید آذری ،مترجم) .تهران:
مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا.
	-نصر ،حسین .)1393( .حکمت و سیاست :تاریخ شفاهی زندگی و آثار دکتر سیدحسین
نصر( . ...حسین دهباشی ،کوششگر) .تهران :سازمان اسناد و کتابخانۀ جمهوری اسالمی ایران.
	-نوری همدانی ،حسین .)1386( .اسالم مجسم :علمای بزرگ اسالم( .ج( .)1چ .)8قم:
انتشارات مهدی موعود.
	-نهاوندی ،هوشنگ .)1389( .خمینی در فرانسه( .دادمهر ،مترجم) .لسآنجلس :انتشارات
شرکت کتاب.
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	-هلمز ،سینتیا .)1371( .خاطرات همسر سفیر( .چ( .)2اسماعیل زند ،مترجم) .تهران :نشر البرز

.

اسناد

	-سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران (ساکما)296-17411 :؛ .297-48852
	-مرکز اسناد انقالب اسالمی (مراسان):
	-شمارۀ پرونده ،1072 ،ص1؛ ش ،1168ص17؛ ش ،1553ص18؛ ش ،1795صص ،31

32؛ ش ،2085ص3؛ ش ،2701ص34؛ ش ،3351صص 49 ،48 ،45 ،13؛ ش ،3355صص
33 ،32 ،28 ،19 ،11؛ ش ،7497ص32؛ ش ،7780ص59؛ ش ،43991ص.223

روزنامه

منابع اینترنتی

	-لوح فشردۀ مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ  ،24جلسۀ .1357/6/22 ،181

تأثیر تغییر مبدأ تقویم شمسی از هجری به شاهنشاهی بر نهضت اسالمی

 -آیندگان ،ش6( ،3203شهریور.)1357- -اطالعات ،ش6( ،15697شهریور.)1357
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