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نقدی بر نظریۀ عالمه طهرانی مبنی بر حرمت تقویم هجری شمسی

مشروعیت تقویم هجری قمری از ضروریات فقهی است؛ اما نسبت به تقویم
هجری شمسی چنان ضرورتی مطرح نیست و مسأله قابل بحث است .به نظر
عالمه طهرانی ،این تقویم اساساً فاقد موازین بوده و از جهات متعددی غیر
مشروع است .از نظر ایشان مهمترین عناوین حرام منطبق بر موضوع عبارتند
از :نسیء ،بدعت ،تفرقه میان مسلمانان و لزوم جدایی دین از سیاست؛
عناوینی که نه تنها تطبیق آنها بر تقویم هجری شمسی صحیح نیست ،که القا
کنندۀ نوعی تقابل بین تدین و تمدن  -که تقویم شمسی از مظاهر آن است-
نیز هست .مقالۀ حاضر به مناسبت حلول طلیعۀ قرن  15هجری شمسی ،به
بررسی و نقد این تطبیقات و ادلۀ آن میپردازد.
واژگان کلیدی :فقه تمدنی ،زمان مقیاسی ،تعظیم شعائر ،واجب شرطی و
نفسی ،واجبات زمانمند.
تاریخ تأیید1400/5/25 :

mhkamali8888@gmail.com
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مقدمه

سالشمار هجری شمسی که از مبدأ هجرت رسول اکرم آغاز شده استتتح حتتد دا یت
قرن است که به عنوان تقویم رسمی عرفیح در د کشتتور استتامی ایتران افنا ستتتانح بتته
موازات سالشمار هجری قمریح استخراج تنظیم میشود .این تقویم با مبدأ مذکور اگرچتته
در زمان مکان حضور شارع جود خارجی داشتهح اما با توجه به بعضی عمومتتات ادلتتۀ
خاصح منطبق با موازین شرعی است .اما در عین حال عامه طهرا ی قائل بتته حرمتتت ایتتن
تقویم شده است .از همین ر بحث از شرعی بودن یا بودن این تقویمح از چالشهای مهتتم
پیش ر ی استفاده از آن است.
آ چه علیرغم اتقان شرعیح عرفی قا و ی موضوعح این پژ هش را ضر ری می مایدح آن
است که این تقویمح از موضوعات مهم در فقه تمد ی است؛ زیرا با بسیاری از مؤلفههای
تمدن از جمله جومح ریاضیح فلسفهح فرهنگح سیاستح جنرافیاح تاریخح ماده تاریخح
ادبیاتح صنعتح اقتصادح خا واده جامعه داد ستد داشته کما کیفا ابتای عام دارد.
ضمن اینکه تقویم شمسی جایگاه مهمی در تاریخ تمدن ایران جهان دارد؛ لذا تحریم
آنح وعی تقابل بین تدین تمدن را القا میکند.
از سوی دیگر به دلیل بعضی یژگیهای تقویمهای شمسیح امر زه ظام اداری کشورهای
سال پنجم ،شمارۀ  ،9بهار و تابستان 1400

اسامی بر اساس این تقویمها تنظیم میشود .اما چون این شکل تقویمح جایگاه الزم را در
میان کشورهای اسامی داردح بسیاری از این کشورهاح تقویم میادی شمسی را مبنای ظام
اداری خود قرار دادها د .تقویمی که الجرم تبعات فرهنگی اجتماعی خود را دارد .از این ر -
در بلند مدت -تقویم هجری شمسی میتوا د جایگزین مناسبی برای تقویم میادی باشد.
شایان ذکر است که تقویم هجری شمسی از لحاظ جومی طبیعیح از بهترین دقیقترین

تقویمهای جهان است1؛ زیرا مبتنی بر دقائقی همچون حرکت ضعی ا تقالی زمینح حرکت
مستدیر ا ج حضیض زمین در مدار شمسح قاط اعتدال بهاری  ...است.
بدیهی است سننی ما ند عید ور ز  13ر زهح سیزده بدرح یلداح اسامی بر ج  ...موضوعا از
 .1سایت مرکز تقو یم دا شگاه تهرانح مبا ی تقو یمح تقو یم هجری شمسیح 1400/2/18ح
.calendar.ut.ac.ir/Fa/CalBase/Solarbase.asp
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این بحث خارجند؛ چون اساسا از پوستههای فرهنگی تقویم شمسیا دح ه از هستههای آن.

پیشینه

تقویم هجری شمسی با جود اعتبار قا و ی شرعیح محتتل بحتتث استتتداللی اقت شتتده

است .تنها عامه طهرا ی است که بحثی استداللی در این باره مطرح موده استح که ایشان
هم حرمت اعتبار استعمال تقویم شمسی را تیجه گرفته تقویم اسام را منحصترا تقتتویم
هجری قمری میدا د .علیرغم اهمیت موضوعح اما تا کنون قدی بر ظر ایشان وشته شتتده
است .بنابر اینح بحث حاضرح پیشینۀ خاصی در فقه شیعه دارد.

مفهوم شناسی

در فلسفهح زمان را به د قسم حقیقی مقیاسی تقسیم میکنند 1.زمان حقیقی مقدار حرکت
استح اما زمان مقیاسیح میزان یا موازین اعتباری است که ض میشود تا با زبان ریاضیح
قت هر پدیده را بیانح جایگاه هر حادثه حرکت بالفعل یا بالقوه را در خط ممتد زمان
شان دهد .زمان مقیاسی دارای آحادی ما ند ثا یهح دقیقهح ساعتح ر زح هفتهح ماهح سالح

قرن هزاره است .شایان ذکر است که سالهاح قر ن هزارهها که بزرگترین احدهای زمان
هستندح همواره بر اساس ض ی

مبدأ فرهنگی ی

مقیاسی طبیعی شکل گرفته

سبت به مبدأ فرهنگیح متمد ین غالبا امور دینی ما ند هبوطح هجرت یا میاد ا بیا را
به عنوان مبدأ تقویمها زمانهای مقیاسی به رسمیت شناخته میشناسند؛ زیرا این امور به
دلیل ربط با عوالم عوامل فرازمینی فرازما ی تازم با تکامل وع ا سا یح برای چنان امر
مهمی مناسبتر د .بخاف امور زمینی زما یح که بر فرض هم مصالح مد ی مقتضی بود
مود آ ها باشدح هایتا در زمان مطلوب خواهند بودح ه با زمان.
سبت به مقیاس طبیعی همح بشر همواره خورشید ماه را مقیاس قرار داده است؛ چون
خورشید ماه از جهت ا لیتح اد میتح اعمیتح اظهریت ادقیت مناسبترین اشیا برای

 .1طباطباییح نهایة الحکمةح ص.269
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مقیاس بودن برای زمان هستند .ارسطو هم معتقد است که حرکات دایرهای از آ جا که قطه
آغاز ا جام دار دح بهترین مقیاس برای سنجش حرکتهای دیگر د؛ زیرا تمام حرکات با
آ چه ا لین آخرین استح قابلیت سنجش دار دح ه با دیگر حرکات.

1

بررسی و نقد عناوین حرام منطبق بر تقویم شمسی

مبدأ تقویم هجری شمسیح هجرت خاتم النبیین از مکه به مدینه است .اض هجتترت
به عنوان مبدأ تاریخ هم خود حضتترت ختمتتی مرتبتتت یتتا صتتی آن حضتترتح امتتام
علی بودها د 2.ضمن اینکه عموماتی که دستور به تعظیم شعائر الهتتی میدهتتد 3یتتز ایتتن
مبدأ را پشتیبا ی میکند .از همین ر بحثی در مشر عیت اصل مبدأ این تقویم یست .بحث
اصلی در این است که آیا تقویم شمسی که مبتنی بر حرکت خورشید استح مشر عیت دارد
یا ه؟ عامه طهرا ی قائل به حرمت تقویم هجری شمسی شده است 4.ایشتتان چهتتار عنتتوان
حرام را منطبق بر این شکل تقویم میدا د .این عنا ین عبارتند از:

الف .عنوان « سیء»5؛ از گاه ایشانح تاریخ شمسی به دلیل اینکه زمینه برگزاری بعضی

مراسمات تاریخیح مثل سالگرد بزرگان در غیر از سالگرد قمری 6را مهیا میسازدح مصداقی
از عنوان سیء است که در آیۀ  37سورۀ توبهح زیادتی در کفر دا سته شده است.
اما به ظر میرسد که این تقویم مصداقی برای عنوان سیء یست؛ زیرا چنا چه خود
سال پنجم ،شمارۀ  ،9بهار و تابستان 1400
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ایشان یز التفات دارد7ح قائلین به جواز تقویم شمسی یز مناس

احکام زمانمندح ما ند

حجح ر زهح مازح دیاتح اعیادح فیات  ...را منحصرا با تقویم قمری مشر ع میدا ند .از

 .1ارسطوح طبیعیاتح ص.293
 .2سبحا یح سید المرسلینح ص609؛ عاملیح الصحیح من السیرةح ج4ح ص182؛ طبریح تاریخ االممح
ج2ح ص.388
ُُ
ُ ِّ
َّ َّ
 .3سورۀ حجح آیۀ   :32من یعظم شعائر الله فإ ها من تقوی القلوب.
 .4طهرا یح رسالۀ نوینح صص74ح 75ح .81 79
 .5سیء یعنی فراموشی که در این بحثح به معنای تأخیر مراسم مناس مذهبی از ا قات مقرر شرعی بوده
مستفاد از آیات  37 36سورۀ توبه است.
 .6طهرا یح رسالۀ نوینح صص40ح 75ح .۱۴۰-۱۳۶ 79
 .7همانح ص.83

همین ر این گر ه تطبیق تقویم شمسی بر قمری را شرعی دا ستهح آن را مصداقی از کنار
هادن تقویم قمری میدا ند تا مصداقی از عنوان « سیء» باشد.
حتی مراسم سالگرد ارتحال علما شهادت شهدا یز اگرچه بر اساس تاریخ شمسی برگزار
میشودح اما این کار حرام یست .چرا که این امور از مناس

مراسم زمانمند شرعی یستندح

بلکه به خاطر عنا ین عامی ظیر مطلوبیت یاد یکانح تعظیم شعائر اشاعۀ معر فح رجحان
پیدا میکنند؛ عنا ینی که مسلما به لحاظ شرعی قت خاص در آ ها جهی داردح بلکه این
التزام مبتنی بر عرف است .از همین ر اینگو ه مراسمات راح هم میتوان در سالگردهای
قمری برگزار کردح هم در سالگردهای شمسی حتی در غیر سالگردها.
بله اگر عنوان سیء در آیه اطاق داشتح هرگو ه تأخیری را زیادت کفر میشمردح این
تطبیق صحیح بود؛ اما آیه چنین اطاقی دارد .عدم جود اطاقح از ی

سو به قرینۀ

تناسب حکم موضوع است؛ زیرا زیاده بودن در کفر که در آیه ذکر شده استح با تأخیر
ا جام اعمال مراسم زمانمند غیر دینیح -مثل پرداخت حقوق کارمندانح جشن الدت
 -...یا دینی غیر زمانمند -مثل یادمان علما شهدا -هیچ تناسبی دارد .از سوی دیگر به
قرینۀ قبل بعد از تحریم میتوان این معنا را استنباط مود؛ زیرا قبل از تحریم سیء در آیهح
به این کته اشاره شد که چهار ماه از د ازده ماه حرام استح بعد از تحریم سیء فرمود این
چهار ماه را در برخی از سالها حال میدا ند در بعضی از سالها حرام .این د قرینهح
همچون حرمت جهاد

جوب حج .ضمن اینکه این قرائن ما از اطاق سریان آنح -

حتی در مرحلۀ مراد استعمالی -به موضوعات غیر شرعی یا شرعی غیر زمانمند است .چرا
که اموری که موضوع احکام شرعی یستندح یا موضوع احکامند اما حکم تکلیفی یا
ضعی آ ها مشر ط به حلول زمان خاصی یستح سبت به تاریخ قمری یا شمسی قید
خاصی دار د اصطاحا از این جهت ال بشرط خواهند بودح ه به شرط شیء.
از سوی دیگر مقتضای اصول عملیه در اقل اکثر استقالی اخذ به قدر متیقنح
اجرای برائت در حرمت زائد محتمل است .این بحث هم یکی از شقوق این قاعده
استح که به مقتضای آن باید به امور دینی زمان مند اخذ مودح در امور دینی غیر
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زمان مند یا زمان مند غیر دینی برائت جاری کرد.
ب .عنوان «ا فکاک دین از سیاست»؛ چرا که با تر یج تاریخ شمسیح تاریخ قمری از
ر ال عمومی جامعه حذف شده منحصر به امور فردی میگرددح این به معنای ر اج
غرب گرائی ا ز ای دین است 1.اما این قد هم ارد یست؛ چرا که احکام سیاسی اسامح
یا اصا زمانمند یستندح مثل امر به معر ف هی از منکرح تعا ن در برح عدم تعا ن در اثمح
...ح یا اگر زمانمندند ،مانند حج ،مازهای عیدح ایام اللهح صلح جنگ  ...با مقیاس
هجری قمری تنظیم میشو دح ه شمسی.
لز م ا ز ای دین اختصاص آن به احکام فردی هم دلیلی دارد؛ چون فرق بین تاریخ
شمسی قمری در اختصاص امور فردی به قمری اجتماعی به شمسی یستح بلکه تفا ت
در اختصاص امور شرعی زمانمندح اعم از اجتماعی

2

فردی 3به قمریح اختصاص امور

عرفی عقائیح اعم از اجتماعی فردیح به شمسی است .البته اگر ثابت شود که تقویم
هجری قمری یکی از اجبات فسی شرعی استح آ گاه میتوا یم بگوییم که تکیه بر
تقویمهای غیر قمریح مصداقی از تفکی سیاست از دیا ت است .اما چنانکه گذشت تنها
می توان قائل به جوب فسی اصل تقویم هجری شد ه قمری بودن آن .البته جوب قید
قمری بودن یز سبت به بعضی از تکالیفح تنها شرطی است ه فسی.

4

تیجه اینکه تطبیق عنوان تفکی دین از سیاست بر تقویم شمسی صحیح یستح بلکه
سال پنجم ،شمارۀ  ،9بهار و تابستان 1400

عکس آن صادق است؛ زیرا ساقط مودن اعتبار تقویم هجری شمسیح آن هم در کشوری
مثل ایرانح تنها میتوا د راه را برای تقویمهای شمسی غیر اسامی هموار کندح ه اینکه
موجب ا حصار تقویم عرفی در هجری قمری شود؛ بنابراین عدم آن منتهی به تفکی
سیاست از دین خواهد شدح ه جود آن.
ج .عنوان «ایجاد تفرقه در امت اسام»؛ به دلیل اعتقاد به تازم تقویم هجری شمسی با

 .1همانح صص.۹۹ 83
 .2ما ند حجح ماز عیدینح جنگ صلحح تعظیم شعائرح ایام الله . ...
 .3ما ند سن بلوغ شرعیح عدهح دیه . ...
 .4در این باره ن.ک :ا صاریح فرائداألصولح ج1ح ص.255
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تفرقه تشعب بین مسلمین 1.اما در قد این دلیل یز باید دقت شود که این تقویمح مصداقی
برای عنوان ایجاد تفرقۀ حرام در امت یست .چون ا ال تقویم شمسی در کنار تقویم قمری
استح ه به جای آن؛ لذا محور اتحاد با اهل اسام -تقویم هجری قمری -همچنان محفوظ
است .ثا یا بازگشت تقویم شمسیح به معیار اشتراک امتح یعنی هجرت است .ثالثا حتی
اگر اختافی هم باشدح اصوال هر اختافی حرام یست .البته اگر عنا ین ثا وی محرمی
ما ند اضرارح مخالفت با مصالح مسلمین  ...بر اختافات منطبق باشدح آن اختاف حرام
خواهد بودح که در ما حن فیه اینگو ه یست .رابعا با توجه به تقویم هجری شمسی ام
القری که در عربستان تنظیم منتشر میشودح اساسا امر زه این اختاف جود دارد
گرا یهای مؤلف محترم در این باب2ح اساسا بیموضوع است.

3

د .عنوان «بدعت»ح به دلیل اعتقاد به ا حصار تقویم اسام در هجری قمری 4.اما به ظر
میرسد که تقویم محل بحثح مصداق این عنوان یست؛ چون هیچ دلیلی بر ا حصار تقویم
اسام به هجری قمری داریمح تا تعمیم آن به هجری شمسی بدعت باشد .چنانکه گذشتح
اصل تقویم هجری به دلیل تأسیسی بودن آنح مصداق سنت است ه بدعت .قمری بودن هم

جز در بعضی احکام زمانمند -خصوصیتی در سنت تاریخگذاری اسامی دارد 5.لذاهمانگو ه که ا شای عقد فارسی منافات با سنت بودن کاح داردح شمسی بودن گاهشمار هم
منافات با سنت بودن تاریخ هجری شمسی دارد .عموم فقهای عصر یز هجرت به حو عام را
گاهشمار شمسی شاهنشاهیح سبت به هجری شمسی مؤید مقرر بودها د.

داللت آیات بر تحریم تقویم شمسی
بخش دیگری از استداللهای عامه طهرا ی مبتنی بر داللت سه آیه از آیات قرآن کریم

 .1همانح صص۸۴ح .139 85
 .2طهرا یح رسالۀ نوینح .139
 .3سایت ام القریح 1442/1399ح .timesprayer.com
 .4همانح صص 75ح 78ح 81ح .۱۵۸ ۱۳۵
 .5طنطا یح تفسیر الوسیطح ج6ح ص.283
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مبدأ تاریخ مسلما ان دا سته

برای قمری بودن خصوصیتی قائل یستند .لذا برخاف
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است 1.از گاه ایشانح این آیات داللت بر ا حصار تقویمح در تقویم قمری دار د.
ا لین این آیاتح آیۀ  189سورۀ بقره است که در آن خدا د ماه را شا های برای
ُ
َّ ُ
زمانبندی برای مردم تعیین زمان حج معرفی موده میفرماید :یسألو ك عن اْلهلة قل
ُ
هي مواقیت ل َّلناس الح ِّج 2.عامه طهرا ی بر این با ر است که با توجه به معنای این آیه
بیان صریح آنح استدالل به ا حصار تقویم در تقویم قمریح به ر شنی ثابت است .اما در
قد استداللح باید گفت آیۀ شریفهح به قرینۀ سؤالح فقط در بیان علت غائی ماه کارکرد آن
در فهم زمان است ه ا حصار توقیت در آن.
در د مین آیهای که مورد استدالل عامه طهرا ی قرار گرفته استح خدا د صریحا تعداد
َّ
ماههای سال را  12ماه معرفی موده که  4ماه از آ ها ماه حرامند .در این آیه میخوا یم :إن
َّ
َّ
َّ ُّ
ٌ
الله یوم خلق َّ
السما ات اْلرض منها أربعة
عدة الش ُهور عند الله اثنا عشر شهرا في کتاب
ُ
ح ُر ٌم 3.اگر چه این آیه یز ماههای قمری را به عنوان ماههای مشخص زد خدا د معرفی
میکندح اما با توجه به شأن ز لح آیه به ضوح در مقام بیان طول مدت مقدار -علت
صوری -سالهای قمری د ازده ماهه بودن آن استح ه ا حصار سالها در آن؛ لذا این
آیه یز ما ند آیۀ قبلح هیچ داللتی بر فی مقیاس قرار گرفتن تقویم شمسی داشته از این
جهت کاما ساکت است.
ممکن است گفته شود که با توجه به شأن ز ل قرائن تاریخیح این آیه در مقام فی
سال پنجم ،شمارۀ  ،9بهار و تابستان 1400

تقویم شمسی است؛ چون در مقام رد کسا ی است که با کبیسه گرفتن ابداع سالهای
سیزده ماهه میخواستند ماههای قمریح همیشه با بر ج خاصی از ماههای شمسیح مطابق
موازی شده در تیجه سال قمری یز  365ر زه شود چون شارع با اعتبار سالهای 365
ر زه خورشید مدار آن مخالف بود آنرا تحریم فرمود .اما این برداشت صحیح یست؛
چون عرب جاهلی که آیه در مقام فی آ ها استح با هدف شکستن سالهای قمری اخال
در ترتیب توالی ماههای آنح به سالهای شمسی میپرداختح در اق تقویم قمری را

 .1طهرا یح رسالۀ نوینح صص.79-75
 .2سورۀ بقرهح آیۀ .189
 .3سورۀ توبهح آیۀ .36
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جهت بعضی اغراض مادی-از جمله ا جام حج در فصول معتدل -از ظم خودش خارج
با تکسیر ماههاح مدت زمان  365ر زه تقویم شمسی را به آن تحمیل میکرد .اما چون این
کار موجب تفویت تکالیف مشر ط به ماههای قمری میشدح شارع مقدس از آن هی
فرمود .بدیهی است هی از این معنی هیچ تازمی با هی از اعتبار سالهای  365ر زه
شمسی تطبیق آن با قمری دارد .چون در اینجا سالهای قمریح شمسی سازی میشو د
تا منجر به تحلیل تحریم در تکالیف زمانمند شو د.
شایان ذکر است که از گاه برخی مفسرینح تعداد مشخص ماه ها از دقت در ضعیت
فصول چهارگا ه تقسیم این فصول به  12ماه شأت پیدا کرد بر همین اساس بود که 12
ماهح ی

سال امیده شد؛ چرا که پس از گذشت حد دا  12ماه قمریح زمین به قطۀ آغاز

حرکت ا تقالیاش باز میگشت.

1

البته ممکن است این اشکال مطرح شود که بر اساس آیهح تعیین تعداد ماههای سالح
امری تعبدی است ارتباطی با تطبیق سبی آن با حرکت ا تقالی زمین به گرد خورشید دارد
لذا امضای مقیاس بودن ماه برای زمانح هیچ تازمی با امضای مقیاس بودن خورشید
خواهد داشت .اما این مطلب صحیح یست؛ چون خود آیه با اشاره به اینکه این قا ون از
ر ز خلقت آسمان زمین بنا هاده شدهح بیان میکند که این مسألهح امری تکوینی منبعث
از خلقت آسمانها زمین بوده صرفا امری تعبدی یست .خصوصا که در مدت زما ی که
تکوینی را پذیریمح دیگر جهی تکوینی برای ا حصار ماهها در د ازده خواهیم یافت.
آیۀ سومی که مورد استدالل قرار گرفته استح آیۀ پنجم سورۀ یو س است که در آن
خدا د خورشید را برای ر شنایی (ر ز) ماه را برای ور (در شب) معرفی مودهح ضمن
اینکه ماه را معیاری برای شناسایی ر زهای سال محاسبه ایام دا سته میفرمایدُ  :هو
َّ
َّ
الشمس ضیاء القمر ُ ورا ق َّدر ُه منازل لتعل ُموا عدد ِّ
2
السنین الحساب.
الذي جعل
بر خاف د آیۀ قبل که تنها بحث از ماههای قمری در آن مطرح شده است سخنی از
 .1ابن عاشورح التحریر و التنویرح ج10ح ص.81
 .2سورۀ یو سح آیۀ .5
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خورشید ماههای خورشیدی مطرح میشودح در این آیه بحث از خورشید یز مطرح شده
استح لی در عین حال خدا د ماه را معیار برای محاسبۀ ا قات میدا د .از همین ر
عامه طهرا ی این آیه را دلیل محکمی برای اثبات مشر عیت تقویم قمری تحریم تقویم
شمسی میدا د؛ چرا که به موجب معنای آیهح فقط ماه باید مقیاس شمارش سالها باشدح
خورشید صرفا قش ر شن مودن زمین تبعا قابل رؤیت مودن ماه را به عهده دارد.
اما این برداشت هم صحیح یست؛ چرا که اصل ظهور آیه در ا حصار تقویم اسامی به
قمریح به دلیل مفرد بودن ضمیر «قدره» محل اشکال است؛ زیرا شش احتمال دیگر یز
میتوا د این ضمیر مفرد را تعلیل کندح که در کام مفسرین به چهار احتمال از احتماالت
ششگا ه تصریح شده است .این احتماالت عبارتند از:
َّ
 .1تعلق الم به «جعل»ح ه «قدر» .بر این اساس معنای آیه این است که خدا د
خورشید ماه را مایۀ ر شنایی (برای شب ر ز) قرار دادح تا به این سیلهح با استفاده از
خورشید ماهح حساب سال خود را داشته باشید.

1

 .2بازگشت ضمیر در «قدره» به خورشید ماه .در این صورتح مفرد آ ردن ضمیر از
باب ایجاز است اگرچه ضمیر مفرد استح لی معنای تثینه کاما مشخص است؛ چرا که

سال پنجم ،شمارۀ  ،9بهار و تابستان 1400

حساب تقویم بر اساس حرکت خورشید ماه مشخص میشود .این شکل از بیان معنا در
ُ
َّ
قرآن کریم بیسابقه یستح بلکه ظیر آن را در در آیۀ شریفۀ  الل ُه ر ُسول ُه أح ُّق أن
ُ
3
ُیرض ُوه 2میتوان مشاهده مود که در این آیه یز ضمیر مفرد به تثنیه بازگشت دارد.
 .3محسوسح میسور همگا ی بودن فهم منازل مواقیت تقویم قمری .بر این اساسح
اگر چه ضمیر به ماه بازگشت داردح اما این تخصیص به ذکرح به اسطه این است که جایگاه
ماه در آسمان کاما مشخص است برای همگان قابل تشخیص میباشد .ضمن اینکه
معیار در تقویمهای عرب اکثر احکام شرعیح همان تقویم قمری است.

 .1آلوسیح روح المعانيح ص68؛ مراغیح تفسیر مراغیح ج11ح ص.68
 .2سورۀ توبهح آیۀ .62
 .3رازیح تفسیر کبیرح ج17ح ص .209
 .4آلوسیح روح المعانيح ج 6ح ص.67
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4

 .4خصوصیت مورد  -ه حکم -به لحاظ ابتای عرفی یا شرعی به تقویم قمری.

1

 .5عدم تأثیر حرکت منازل حقیقی خورشید در ثبوت اثبات سالهای شمسیح بر
خاف حرکت منازل ماه.
اگرچه منجمان مفسران دربارۀ «منازل الشمس» یز صحبت کردها دح اما این به لحاظ
فهم عرفی استح ه دقی؛ زیرا آ چه «منازل شمس» یا «منطقة البر ج» امیده می شودح در
اق منازل زمین در حرکت ا تقالیاش به د ر خورشید استح چون از این منظرح حرکت
منازل حقیقی خورشید در حرکت ا تقالیاشح دخالتی در ثبوت اثبات سنین شمسی 365
ر زه داردح لذا در قرآن فقط به «ضوء» آنح که در ثبوت اثبات سنین شمسی دخالت دارد
اشاره شده است .بر خاف ماه که عا ه بر ورا یتح منازل اشکال آن یز در ثبوت اثبات
سنین قمری دخالت دار د.
 .6داللت التزامی مقیاس بودن تقویم قمریح بر مقیاس بودن تقویم شمسی .از آن
جهت که سالهای قمریح فرع بر سالهای شمسی هستندح به حوی که اگر ی

سال

شمسی به عنوان مقیاس باشدح سال قمری د ازده ماهه یز خواهد بود .چون قیاس با سال
شمسی است که میتوا د ماههای بیا تها را محد د موده به دلیل اشتمال هر سال شمسی
بر  12ماه تمامح طول مدت ی سال قمری را به  12ماه کامل تقسیم کند.
بنابر این اگر گوییم آیۀ سوم  -یز د م -به داللت التزامیح مقیاس بودن تقویم شمسی
داشته بر خاف ظر عامه طهرا ی 2میتوا د در این جهتح مبین آیات مجمل باشد.
بر فرض هم ظهوری در ا حصار داشته باشدح با ر ایتی که ص در مشر عیت هر د تاریخ
استح معارض است که بدیهی است ص بر ظاهر مقدم است .در این ر ایتح از
امیرالمؤمنین قل شده است که آن حضرت دربارۀ خورشید ماه فرمودها د« :ل ُیعلم
السنین الحس ُ
بمقادیرهما عد ُد ِّ
اب» 3.شایان ذکر است که این ر ایت چون به لحاظ سندح

 .1همان.
 .2طهرا یح رسالۀ نوینح ص.159
 .3دشتیح نهج البالغهح ص 160ح خطبۀ.91
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منقول از هج الباغه است صد ر ر ایات هج الباغه از ظر عامه طهرا ی قطعی

است1ح میتوا د حتی به منزلۀ رأی ایشان یز تلقی شود.

ادلۀ جواز تقویم شمسی

برخی از آیات قرآن کریمح به عنوان دلیل برای حرام بودن تقویم شمسی مطرح شتتده استتت.
از جمله این آیاتح آیۀ هفتم سورۀ هود است که در آن ر ز شب به عنتتوان د شتتا ه مطتترح

شده است تا سالها محاسبات (ا قات) دا سته شود 2.همچنین در آیۀ پتتنجم ستتورۀ یتتو س
اشاره میشود که ر شنایی خورشید تابش ماه از خدا استح خدا د منزلهایی را برای آن
معین کرد تا سالها حساب را بدا یتتد 3.در آیتتۀ  96ستتورۀ ا عتتام یتتز تصتتریح میشتتود کتته
خدا دح خورشید ماه را سیلۀ حساب قرار داده است.

4

البته عامه طهرا ی آیۀ ا ل را مجمل دا ستهح آیۀ د م را ظاهر در ا حصار تقویم در
قمریح لذا مبین آیۀ ا ل میشمارد که نقد آن گذشت .ایشان آیۀ سوم را هم ما ند آیۀ پنجم
سوره الرحمن5ح به معنای «بر حساب آفریده شدن» گرفتها د6؛ در حالی که غالب مترجمان
مفسران7ح آن را به معنای «برای حساب آفریده شدن» گرفتها د .بر اساس این معناح ماه
خورشیدح هر د برای محاسبه ا قات به کار میر د 8.از آ چه قل شد معلوم میشود
فی الجملهح داللت آیات قرآن بر جواز تقویم شمسی ثابت است اگر اجمالی هم در آ ها
سال پنجم ،شمارۀ  ،9بهار و تابستان 1400
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باشدح ر ایت منقول از هج الباغهح برای تبیین آ ها کافی است.

 .1طهرا یح والیت فقیه در حکومت اسالمح ج2ح ص.177
َّ
َّ
َّ
ُ
ُ
 .2سورۀ هودح آیۀ   :7جعلنا اللیل َّالنهار آیتین فمحو ا آیة اللیل جعلنا آیة النهار مبصرة  ...لتعلموا عدد
ِّ
السنین الحساب .
َّ
َّ
 .3سورۀ یو سحآیۀ ُ  :5هو الذی جعل الشمس ضیاء القمر ُ ورا ق َّدر ُه منازل لتعل ُموا عدد ِّ
السنین
الحساب. 
َّ
َّ
ُ
ُ
 .4سورۀ ا عامح آیۀ  :96جعل اللیل سکنا الشمس القمر حسبا ا ذل تقدیر العزیز العلیم.
َّ
 .5سورۀ الرحمنح آیۀ  :5الشم ُس القم ُر ب ُحسبان.
 .6طهرا یح رساله نو ینح ص .160 159
 .7ترجمۀ عامه طباطباییح مکارمح فوالد دح آیتیح ا صاریان . ...
 .8طیبح اطیب البیانح ج5ح ص147؛ شاه عبدالعظیمیح تفسیر اثناعشریح ج3ح ص .336

بررسی قاعدۀ تنفیر

حتی اگر دالیل حرمت تقویم هجری شمسی پذیرفته شو دح میتوان مطتتابق آ هتتا فتتتوا داد؛

چه آ که یکی از قواعد فقهی که فقها همواره به آن توجه داشتها دح قاعدۀ حرمت تنفیر از دین
است .این قاعده که مصداقا اشتراکاتی با قاعدۀ حرمت هن دین یز داردح فقیه را -عا ه بتتر
علل -سبت به معلولهای حکم فتوایش یتتز بتته تأمتتل امتتیدارد اگتتر حکمتتی موجتتب
بعضی محذ رات ظیر عسرح حرجح ضررح هن دینح یا تنفیر متتردم از دیتتن آئتتین شتتودح
میتوان بر اساس آن فتوا داد .این مستتأله از فطتتری بتتودن دیتتن یتتز برداشتتت میشتتود در
صورتی که حکمی موجب تنفر عمومی شودح فقیه باید در ر د استنباط خود تأمل ماید.

1

بر همین اساسح اگر ما در معالیل تبعات تحریم تقویم شمسی بیا دیشیمح تردید
خواهیم کرد که این حکمح به دلیل تقابل با یکی از مظاهر پویای تمدن ایران جهانح
میتوا د به یکی از عوامل گریز از دینح به یژه در ایران مبدل شود .لذا حتی اگر دلیلی هم
بر حرمت آن جود داشته باشدح اگزیر از تصرف در آن خواهیم بود؛ چون قاعدۀ مذکور
حاکم بر ادلۀ احکام ا لیه است.

جمعبندی و نتیجهگیری

از مجموع آ چه ذکر شد میتوان تیجه گرفت که برخاف ظریۀ عامه طهرا یح بنای استتام
دارد .البته از جهت اشتراط بعضی تکالیف زمانمند به ماههای قمریح توقیت قمری اجب
است .اما این جوبح جوب شرطی استح ه فسی هیچ ارتباطی هم به هجتتری یتتا عتتام
الفیلح بلکه به مطلق عددالسنین -با هر مبتتدأ مقیاستتی -تتدارد .بتتر ختتاف اصتتل تقتتویم

هجری که -اعم از اینکه شمسی باشد یا قمری -از اجبات فسی تمدن اسام استح تته از
اجبات شرطی عبادات یا معامات .همچنین ر شتتن شتتد هتتیچ عنتتوان حرامتتی بتتر تقتتویم
شمسی منطبق یستح اگر هم عنوان حرامی در این بین مطرح باشدح عنوان تنفیر است کتته
آن هم بر تحریم تقویم شمسی منطبق استح ه بر خود تقویم.
 .1وبهارح «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»ح تحقیقات حقوقیح ص .156

نقدی بر نظریۀ عالمه طهرانی مبنی بر حرمت تقویم هجری شمسی

بر تقویم هجری استح ه هجری قمری؛ قمتتری بتتودن هتتیچ خصوصتتیتی در ایتتن جهتتت
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