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ھــقدمــــم

گوری سیزدھمیسال پس ازمعرفی شدن آن توسط پاپ گر170حدود ،1752سالدرانگلستاندرھنگامی کھ تقویم میالدی
، ورفتھبھ رختخوابسپتامبر2تاریخ بھ کھ این لذت بخش است " برای یک پیرمرد بنجامین فرانکلین نوشت:، رسمیت یافت

،انتقال کردهتقویم جولیانازانگلستانکھرفتبرباد(زمان) وقتیبھ دوھفتھ" در واقع، نزدیک برخیزد.سپتامبر14تا بایدنھ 
سال غیر معمول نیست.کھتقویمی می باشدبازی ھای. این بندروز بھ عقب برد11کشور را نسبت بھ قسمت زیاد اروپاو

بعدھا بھ وھادامھ یافتروز445بھ مدت ش توسط ژول سزار،سیستم ھمنامبکار گیریمیالد، یک سال پیش ازقبل از46
، کھ در واقع چنین نبود. "سال اخیر درھم برھمی" معروف شدنام

ودسرانھ، بھ عبارت دیگر، سیستم ھای مورد استفاده توسط بشر برای پیگیری، سازماندھی و دستکاری در زمان اغلب خ
. تاریخ شده  باشندتحمیل بی تمایلبرجامعھو یا ، بھ ویژه ھنگامی کھ ضعیف طراحی شده ندناھموار و مخل بوده ا

ضی دانان و واقعیت ھای شناسان و ریامیان کلیساھا، بینش ستاره ، اختالفات امپراتورانغرورتوسط تقویمی اتاصالح



دامن زده ھرج و مرج تجاری آشفتگی ھای سیاسی وبھ شانبھبود. تالش درندتغییر ناپذیر شکل گرفتھ اجغرافیای سیاسی
.انداست، و تغییرات بھ ظاھرعقالنی ھمواره شکست خورده 

) اختراع شده بود و طول سال Siphenپیش از میالد) در چین تقویم آفتابی کھ توسط سیفِن (481- 722در پایان دوره "بھار و خزان" (
یک شھکار واقعی در زمانش!روز برآورد کرده بود.365.25را 

، طرفداران اصالحات استدالل می کنند قرارداریمتقویم میالدی شدهاصالحمین سال - 432ما درسال امروز، ھمانطورکھ 
کھ سیستم میگویندآنھا. دادامھ دارگسترده اقتصادیآسیبِ وارد کردن اباشھاشتباه ھرسالادامھوکھ خصوصیات تقویم

د.نمایتناقض درگزارش دھی می ایجادشده توسط تقویم، والزمبطورغیررا تابع چندین پیچیدگی ھای مالیباروموجود کار
بھره وری این درست در نتیجھ،،شدهھفتھ واقع ھای یک در روزنوسال کھ عید میالد و روزستسال ھابطورمثال، 

سویبکھ حرکتدریافتھیک مطالعھ بریتانیایی. ھای دو ھفتھ فلج می شوندبخشبھترین دراقتصادی است کھ اساسا
آخرھفتھ می تواند باعث باال رفتن درحدود یک درصد تولید نا خالص بریتانیای کبیردررخصتی ھای ملی انگشت شمار 

گردد. 

بھ افکارعامھ اصالحا ت متعدد برایش فرمول بندی،کھمیشوندبرجستھ نیز اساس این واقعیت برتقویم میالدی ھای کاستی 
یک تقویم با پرده برداری از،2012درسالاً اخیرو-شده اندنادیده گرفتھ تا حد زیادی زمانبا گذشت آن پس از، وپیشنھاد
شدر صورت اجرائی شدن،این تقویمطراحان. بھ گفتھ ده اندشبرمالتقویم میالدی معضالت بسیاری از،منطقیخیلی ساده و

یک در پذیرشرا جھانیفعلی اجماع شکلمو"،آوردمفاد بارجھان سراسردرساالنھمیلیارد دالر100بیش از می تواند 
، تالش ھای دیگراین تالش، مانند بسیاری از."بشکندراسال400یش از درپپاپ سوی ازدوم تحمیل شدهتقویم درجھ

سیاست سویازگستردهوق بھ کسب ھر گونھ کشش معنی دار، اما تا کنون موفدریافت کردهئیرسانھ توجھمقداریک 
است.نھ شده مردمعامھگذاران و 

نقش تاریخی قدرتمند امپراتوری واز:انداصالح تقویم تعبیھ شدهموضوعِ موانع دروسیاسییجغرافیایبی شمارِ عوامل
موضوعات، اکمیت و منافع ملی. در واقعحازاندبھ نیروھای وحدت بخش بازرگانی و طبیعت تفرقھتا،گرفتھمقامات کلیسا

تقدم آن خیلی چیز ھا را راجع بھ غلبھ، مداومت و؛موجود اندتقویم میالدیو بقای ایجاد موردِ دو ھردرجغرافیای سیاسی 
.    دنمی کنبازگوطبیعت سیستم بین المللی برای ما 

و چون رسیدن بھ این مرحلھچند



)Fasti Antiates Maiores( میالد، پیش از اصالحات جولیان. دیده شودقبل از60تقویم رومی درحدود سال رسامی -فاستی انتیاتس مایورس )
")،و ماه کبیسھ SEX) سیکتیلیس ("Sextilis(") و ماه ھایQVI(") موجود اندQuintilisآن ماه ھای کوینتیلیس(درتصویر بزرگنمائی شده) کھ 

")INTER  .رادر راست ترین ستون می نمایاند ("

. از زمینکره بین خورشید و مناطق مختلفبرای ردیابی و پیش بینی رابطھ ی است، تالشفعلی میالدیتقویم ھدف اساسی 
بھ از قبیل نیازیات الزمجریانرض جغرافیایی، فروکشی جزر و مد وھوای محلی، عکشاورزی، آب وتناوبلحاظ تاریخی، 

برایکھ تاسیس شد از آن کشوریبخشدر، قدیمتقویم مصرال، بھ عنوان مثپیش بینی تغییرات فصلی تقویم را شکل داده اند.
the annual rising of the Nile River, which was(مھم بودبھ کشاورزی مصرساالنھ رود نیلآبخیزیپیش بینی 

agriculturecritical to Egyptian( .ھم توسط مسلمانانکھ ھنوزآنچھشبیھ بھ ،ین انگیزه است کھ چرا تقویم قمریھم
را می روز354تقریبا بطور کلی قمری برج12داشتنباکھ -هاز نظرھا افتادتا حدودی؛استفاده می شود(و یھودیان)

بیرون می شوند.    دورازاً ا تغییرمواسم سریعچنین  سیستم ھا ب، سازد

یخود تالش،شدهنیقیھ (نیکیا) سازماندھیکلیسای درگوری سیزدھم یگرپاپتوسط1582سال در کھ،تقویم میالدیو اما 
بین بردن فاصلھ ازسال قمری والغای برای،سزارژولھ توسط ، کجولیانیعنی،شسلفتقویم برای مقابلھ با مشکالت بود 

یافتھگسترشامپراتوری روم آن در سراسر پس ازتقویم . این میان آمده بودبھ نجومی بین نقطھ اعتدالی مدنی وھسھ ماھ
زمانی ھرچند این تقویم ازقرار داد.تاثیرتحت دیگر رامناطقطراحی تقویم مسیحیت) وبعدی گسترش با آنازو فراتر(

یک شاھکارنجومی قابل (دقیقھ انحراف دارد11میگیرد فقط بھ اندازه دربررا ش خود بدورآفتاب درگکھ زمین درجریان 
ه، بھ آرامی منجر بھ جزئی در طول سال تنظیم شدھای تفاوترویمیالدی بیش ازحد سیستم با آن ھم ،)در آن زمانتوجھ
.گردیدینجومی و تقویمسال بین تغییر

جمع نھایتدر- گره خورده بھ اعتدال بھاری سنتی بھ طور- (فصح)کھ عید پاکیعنیتغییرات باالبرای کلیسای کاتولیک،
با برای دو باره بھ مسیر آوردن فصل جاری. یک فصلی دیگر شوندوجود آمدن منجر بھ می توانند وت ھاااین تفشدن ھمھ
منعکس کردن دقیق بھ تقویم میالدیجولیان،تقویمموجود درودن اضافات سال ھای کبیسھنمو با حذف ،روز10کم کردن

متفاوت با سال طبیعیثانیھ26ساالنھ فقط بھ اندازه تقویم این -روز)365.24طول یک سال نجومی نزدیک میگردد (تقریبآ 
سال میرسد.   3323است، کھ با رسیدن بھ حد نھائی بھ تفاوت کامل یک روز درھریک 



آن در شروع عصر جھانی و اھمیت کھ نقش،شتغییراتنھ گورییمورد سیستم پاپ گردر خصوصیتمھم ترینشایداما
استخراج شدهیکناھماھنگ، ھرھایتقویمی بی ربط ازمجموعھ اسراسرجھان، ھایکشوردراست. درسده ھای قبل، شده 

می تواند بھ آسانی با نمایاتقویم مثآل بودند. ، موجودبنا شدهبر مبنای عوامل جغرافیایی محلی برای اھداف محلی و درابتدا
سیستم میالدی با استخراج،ه. عالوه بر نفوذ گسترده پاپ، و غیرشودترازھم ، یونانی، چینی و یا جولیان تقویم مصری

بین مناطق در اواخر بھم متصل کننده ھایووسعھ شبکھ ھای تجاری از راه دور و تاتبا اکتشافو یک سیستم جھانیظھور
یک واقعیت جدید جھانی بود.بھ تسھیل شد. تقویم پاپ در اصل تحمیل یک سیستم تعاملی واقعی جھانی و اذعان ام-1400

در انکشاف و رشد یک سیستم مدرن ارتباطات نقش اساسی رادرتجارت وشکاربردبا این وجود، پذیرش گسترده اش و
بین المللی بازی میکند. 

زادیاک در دیوار معبد تائوئیسم "ابر سفید" در پکنشامل جدول نمای حیوانات 

ھم متغیر طول ماه ھاھنوز. کردحفظراتقویم جولیانھایوصیتخصازمورد، چند یشبا وجود پیشرفت ھاتقویم میالدی 
نسبت بھ تقویم میالدیحقیقت، فوایدھم در روز ھای مختلف ھفتھ واقع میشوند. دراند، و رخصتی ھای سال تا سال ھنوز



نقش اتتجارت و ارتباطدراشکاربرد گسترده پذیرش و با این وجود، ست. امناقشھ جولیان درمیان منجمین موردتقویم
.میکندایفا امروزیدر توسعھ و رشد نظام بین المللی رااساسی

کاربریمشکالت 

گونآھستھ و ناھمئی شدنش، و اجراهشدرو بھ روکنار گوشھ ھرمقاومت ازبا ھمان آغاز،ازتقویم میالدی ،با این حال
بدین ترتیب ،نبودایاالت پاپیقانونی فراترازھھیچ وزندارایگوری سیزدھم یحکم صادر شده توسط پاپ گرچون بود. 

.را ایجاب میکردھا دولت ھریک توسط پیاده سازی مدنی،برای مقاصد شتقویمپذیرش

ھای کشوربسیاری ازولی ، پذیرفتھ شدسرعت جدید بھھای کاتولیک مانند اسپانیا و پرتغال سیستم کشوردرھرچند
تعبیر کاتولیک نفوذ تحت حوزه دروارد کردن آنھابرای یبھ عنوان تالشرامیالدیو ارتدوکس شرقی تقویم تپروتستان

شاناگرچھ بیشتر،شدندنھ سالینتقویم جدید برای چندپذیرشآلمان و انگلستان، حاضر بھ . این کشورھا، ازجملھکردند
سال پس ازانقالب و1918. روسیھ تنھا آن را درسال مناسب یافتندسھولت در تجارت بین المللی درنھایت آن را بھ منظور

the Russian Orthodox/ادامھ میدادجولیانتقویم با استفاده ازکلیسای ارتدوکس روسی ھنوز ھم (پذیرفت1917
Church still uses the Julian calendar(،تقویم میالدی برای تآئیدبھ حاضر1923تااروپایی ، آخرین کشورو یونان

.نشده بودمقاصد مدنی،انجام 

ض کرد، کھ بطورعام یجمھوری فرانسھ تعوتقویمرا با تقویم میالدیجمھوری جدیدتعقیب انقالب فرانسھ،بھ،1793درسال
) بود. بھ کاتولیکتحاد(واازھرنوع تاثیربقایای رژیممنحیث بخشی ازتالش برای پاکسازی کشوریفرانسھ انقالبی،تقویم

نا کاری وروز10ھای (دھھ؟)ھفتھبا داشتن،تقویمھرسالھشروع غیر قابل پیش بینی جملھازعلت یک تعداد موضوعات،
سال دوام 12فقط حدود میالدیبھ نسخھ جدید قبل ازبرگشت دوباره فرانسھ تقویمتجارتی برمبنای دنیوی،مسایلسازگاری با

آورد. 

نفوذ کم کردن برای و رقابت با رھبران مذھبی این کشوربرایآزمایش مشابھ یک درنیز سال بعد، شاه ایران 170حدود
تقویم 1976سال شاه در،قدرتساختن روحانیون ازبرای دورتالش بزرگتر. بھ عنوان بخشی ازشان کوشیدسیاسی 

ضد منحیث حرکتیناظریناریتوسط بسیی کھیک حرکت-کردتعویضاسالمی کشور را با تقویم شاھنشاھی سکوالر
، 1979سال شاه درنسرنگون شد. پس ازرا تشویق کردت ھایش سیاسبا شاه ومخالفت ھا و درنتیجھ- اسالمی دیده شد

باره بر اسالمی را دوتقویمبھ یک آشتی با رھبری مذھبی ایران دست یابیبرایومعترضینبرای تسکین دادن نش اجانشی
).کرده بودتعویضکھ تقویم ھجری شمسی را نھ ، ھجری قمری را (اما شاه ایران تقویم .ندقرار کرد

سال تقویم ھجری قمری را 90-80در یک حرکت معکوس با شاه ایران، طالبان بعد از استقرار شان در قدرت بعد از قریب 
، تقویم ھجری 2001بھ عنوان تقویم رسمی کشور، جانشین تقویم ھجری شمسی ساختند. بعد از سرنگونی طالبان در سال 

شمسی مجدداً منحیث تقویم رسمی کشور بر قرار شد. 

. ھند، بنگالدش، اندنھ پذیرفتھھنوز رسما تقویم میالدی -ایران درمیان آنھاافغانستان، عربستان سعودی و-چندین کشور
یک تعداد ، وھنوزھم می برندبکاردرکنارسیستم میالدیراتقویم ھای مختلف استفاده رائیل، میانمار وچند کشور دیگراس

را تقویم میالدییک نسخھ تغییر یافتھ ازاستفاده ازتایلند، ژاپن، کره شمالی و چینجملھ سریالنکا، کامبوج، کشورھا، از
ھای دلخواه یا مواسم وخصوصیات نقاط دیگربرمبنای عالمت گذاریبین المللیتکیھ منحصربرسیستم غیراز.ادامھ میدھند

واسم زراعتی بنا یافتھ مکھ بر،موازی محلیتقویم پشتیبانی از یک در اکثرجای ھازراعتی، برای مقاصد،در روی سیاره
انکارو سایر دست اندرکسب وکارکشورھا، استفاده  تقویم میالدی درمیان آناکثردر. ھرچندخواھدبودمفیدھنوز، باشد

.   باشدم بین المللی گسترده تسیسدر

سیستم ھای بھتر؟تالش برای 



سال تاسال متفاوتتعطیالت فدرال برای کارکنان، ربع ھایاضافیھایروزدر اشکالتقویم میالدیھایامروز، کاستی
ضرر و زیان قابل توجھی در بھره وری برای کھ ، دیده متبارز استمالی ناقصو مقایسھ ھای،کسب و کارو مضر برای

از شرکت ھا سال نیز مشکالتی در پیش بینی مالی برای بسیاری یک ھرسرتاسردرنا ھمآھنگی. وارد می نمایندکسب و کار
.بھ وجود آورده است

ھمھ الف ازمفاد و،امدهبھ عملمیالدیدرتقویمموجودھایناکارآمدیبرای اصالح ھا تالش ـھدھکھ ھا درطول سال 
روزه را 28ماه Colligan's (13() متقارن ابدی وتقویم صلح کالیگانRaventosتقویم ھای ریفنتوس (:مختلف میزدند

ام ھرماه کھ بھ روزھای جمعھ واقع شده باشند را -13امکان وقوع روز 454درحالیکھ تقویم تقارن برجستھ می سازند،
کسب و کار پسند ترتقویم یک )Eastman Kodak(ایستمن کداکبنیانگذارجورج ایستمن،1928سال. درحذف میکند

روزھای انگشت بھ ازیک سال تا سال دیگریکسان بوده وکھ معرفی کرد، داخل شرکت خود را درثابت)تقویم بین المللی (
ھر ماه ھمیشھ یکشنبھ بود. این ام-15بھ عنوان مثال، -اجازه میداد تا درعین روزھفتھ تصادف نمایندھرماهی ازشمار

برنامھ ریزی جلسات بھ طور منظم و با دقت بیشتری در از قبیل فعالیت ھای کسب و کارسھل سازیدارای مزیتتنظیمات
.ندمقایسھ با آمار ماھانھ بود

، سازمان 1954در سال د.یاکادمیک ھا  نمیگردو،اصالححامیانبرای بھ  ذوقمندان،منحصرتنھایتالش ھای اصالح
ملل مسئلھ اصالح تقویم را بھ درخواست کشور ھند رویدست گرفت، کھ استدالل میکرد تقویم میالدی برای فعالیت ھای 

نام ربع ھا و نیم سال ھای اقتصادی و کار و باری یک سیستم ناقص ایجاد می نماید. در میان شکایت ھای فھرست شده
اشکال در محاسبات و پیش بینی ھای امور کار و بار می بروز نیز شامل بودند، کھ باعث دارای اندازه ھای غیر مساوی 

مالقات ھای کار و باری و حکومتی را داشتند؛ و عاملیت بالقوه تداخل ، کھ نا ھماً ھنگی در وقوع روز ھای معینشدند؛
ی بصورت تیپیک تجارتمعامالتآنجائیکھ حجم، از طول ماه و یا سال معینبالخره تغییرات در ترکیب روز ھای ھفتھ در

در طول ھفتھ در نوسان است کھ بطور قابل مالحظھ ای مقایسھ را مشکل میسازد. 

)، با NASA(ناسامتخصص فزیک نجومی سابقیک ،)Richard Conn Henry(ریچارد کان ھنریآقایان ،2012سال در
.Steve H(. ھانکـدوستش، بھ نام ستیو ھ Hanke(،مھمترین تالش درجھت شاید،دانشمند اقتصاد تطبیقی برای معرفی

ھ خودی بکھ ھنری (-دایمی ھانکحاصل تالش عبارت بود از تقویمتا بھ امروز، تشریک مساعی کردند.تقویمیاصالحات 
طوریکھ ان دو .))Bob McClenonتوسط باب مک کلینان(1996معرفی شده درسال تقویم یک اقتباسی ازاش عبارتست

سازگار -" از نگاه مذھبی غیر قابل تردید، کاروبار:نوشتند2012) درسال Catoتو (بھ انستیتوت کادر توصیف تقویم شان 
و سال بھ سال یکسان".



روزه -364یکسال ثابت میالدی اش،ھنری با ازمیان بردن اکثر معضالت مالیاتی مطرح شده ازسوی ھمتای-ھانکتقویم
رتآ ندسھیل سازیدلیل تبھ، نیاز تجارتیمحاسبات موردامروزمثال، بطوری ارایھ میدارد. را، با ربع ھای کاری طول مساو

. در نتیجھروزھاواقعی تابھ دلیل تعدادد،نگیرصورت میروزه)360سال روزه (یا-30ماه تخمینات بااستفاده ازطبق بر
بطورتخمین سالیانھ،انجام گیرندھنری -ھانکتقویمبااگر-گانشبقول ایجاد کننده-ھائی می شوند کھبھ عدم دقتمنجر

ھم برای سالھائی (معضالت مشابھی می تواند ھنوز.خواھند شدسطح جھانی دریدالرمیلیارد 130باعث صرفھ جوئی 
ھنری یک ھفتھ اضافی دریافت کرده اند). -نمایند کھ از سوی سیستم ھانک بروز

مانع -و بھ نوبھ خود، با رعایت سنت دینی روز سبت ودرعوض،،را حفظھفت روز درھفتھچرخھتقویماین درعین حال،
تعطیالتموردتا بھ حد ھشتدر این تقویم ینھمچن. موفقیت میشودسوی مسدود کردن مسیر بسیاری از طرح ھای قبلی بھ 

خوش آیند نیستند، مرتبین تقویمی کارکنانواقع شوند؛ درحالیکھ اینکار براھفتھھایمی توانند بدون تناقض دراخیرفدرال 
صرفھ جوئی نماید(ھرچند مشکل برای ایاالت متحده دالر میلیارد150درحدود ساالنھاین کارمی تواند کھدلیل می آورند

کس العمل نشان خواھند داد، براین عچھ گونھ زدائی ھا کارگران در برابرتعطیالتواست تا پیش بینی نمود کھ کمپنی ھا 
ارقام ھا تردید بھ وجود می آورد).

موانع در برابر اصالحات ومسیر بھ جلو  

ودی درامربھبیکسرهآنانشده اند، نھ بخاطریکھناکام سیستم میالدیجای گزینیطرحھای اصالحات برای ھبیشترین
ھفتچرخھو، د نظر نھ گرفتھاند، بلکھ بخاطری کھ آنان این و یا آن روز تعطیل را مبودهبخشیدن بر وضع فعلی ناکام 

روزه مناسب -365با سال تقویمشان فقط ھفتھ پنج روزه می تواند بطورشایستھ در یک بھ نظر(روز درھفتھ را مختل کردند
تقویمیموسمی منحرف شده اند. واحتماالت اصالحات ھایتناوبازھمیا سال ھایی کبیسھ) یاھابدون وجوب ھفتھ،باشد

در مقیاس جھانی در واقع ھمکاریرا واضح می سازد. امروزیسیستم بین المللی س جھانی درمشکالت ھمآھنگی درمقیا



و ناموثری نسبت بھ رنقاط، می تواند نا آرامی بیشتھمھگر نھ دراحات در نقاط معینی، می تواند قابل تآمل باشد، چون اصال
برایگردیدهتنظیمو با احتیاط ،شده یک دوران انتقالی سخت ھمآھنگایجاد کند.راسیستم فعلی موجود است،آنچھ کھ در

واقع شدند، می تواند حیاتی باشد.  تقویم میالدیحین پذیرفتن احتراز از چندین موضوعاتی کھ در

پیش بینی و ) Robert D. Kaplanد. کپالن () و رابرت George Friedmanورج فریدمن (ج
ھای جغرافیای سیاسی

:دستور کار

امپراتورھا یا مقامات مندصداھای فوق العاده قدرتفاقد،کھوابستھ بھ دولت ییوستھیک سیستم عمیقآ بھ ھم پامروزه، در
جھانی انتزاعی بھره وری ھای مالی ویھئسازد؟ احصاچنین یک ھمکاری را ناگزیرمی تواندچیزیکی یا چھ،اندکلیسائی

، تیوریکازنظر.قابل لمستھدیدات ی یاتخطی ھای اخالقکھ احکام دینی،،روح بخش نیستندو کننده امید وارانقدرتقریبآ
برای حمایت ازیک ی ازمنافع چندین ملیتمتشکلبھ وجود آمدن یک ائتالف قویمنجرمی تواند ترواقع گراتقویمفواید یک 

کھ چطور ساختثابتتاسر دنیا ستم متریک درسرومداوم سیپذیرش پایدارمانندئیموفقیت ھاو،گرددبیشترموثربدیل
می تواند پذیرش ھمگانی کسب کند.     موثر-نظریات بھبودی پذیر

نبودباقی مانده اند. درھم برھمپر دردسرکمتربالقوه ومبرمموضوعات بمراتب ردمگرھمکاری وھمآھنگی بین المللی 
رھبران ،اکثریت عظیم مردمتوسل بھقابل و یک راه حل،دو جانبھ برای تغییر سیستمسودمند وعاجلبیشتریمشوق ھا

اجتناب ناپذیری یک انتقال  نفاق افگنانھ و پر کردن آنچھ را کھ بطورھدایتچالش تاساختنخواھد احتماآل مجبورراجھانی
خواھد بود را رویدست گیرند.    تر موثربدیل بظاھرمخاطره برای یک 

تمام یانمغیرعادالنھ دربطورجدید تقویمیک فوایداگریرمقاومت ایجاد نمایند.می توانند دربرابرتغیتعدادی ازعواملھر
یک دستیابیبرایھرگونھ امیدی -گردندبھ ھرترتیبی ازاثرتغییرات متاثرھای کلیدیدرتیا اگرق-باشدکشورھا تقسیم شده 

سیستم میالدیھاینا کار آمدیباخود را مدتھا اجتماعات ازموافقت نامھ جامع وجھانی می تواند بھ سرعت فروریزد.
تالش برای ازھم گسیختن یک کنوانسیون چنان برابربعضی ازسطوح مقاومت دربرای انتظارواین می توانداند،کردهعیار

تغییرات عنعنات ،حدوداً بخصوص اگر،-(منظور تقویم میالدی ھست)باشدستدلزندگی یومیھ متار وپودعمیق بافتھ شده در
قبل مظنون از. خاصتآ درجوامع ازخاص یا رخصتی ھارا مختل سازدھای تولدندیده را درھم بشکند یا بعضی روزپس

ھنری می تواند باعث محترق شدن -دایمی ھانک تقویمچیزی شبیھ ھای غرب، تالش ھا برای پیاده سازیقدرتتاثیرات 
سیاسی گردد.    ھای دو باره قابل مالحظھ ای مخالفت 

د بھ احتمال جزییات مربوط بھ سیستم جدیکند،ھماصالح درمیان رھبران دنیا عرض اندامحتی اگریک اتفاق نظربھ سود
مثال، بطور. آسیب پذیر خواھد بوددولت ھاھریک ت ھا و امیال سیاسی منافع مختلف، محدودیدر برابرزیاد ھنوز ھم 

البی شده روزروشنیاستفاده ازساعاتچاره جوئی- یا-دفنترتمدیدوارامیدوسیعآ شیرینی بابسازندگان درایاالت متحده،
اگست، ماهساختن یلطوبرایجولیان،تقویم. مطابق فھرست درھستندبھ نوامبرئی صرفھ جوزمانانتقال برایھالووین

طوالنی ساختن ھماننددرست ،داده شده استروز28فقط فبروری بھ او،اطفآ خود بینیژول سزار و ھمنامماهیعنی 
رابطھ بھ مبحث معانی رمزی اعداددرھیاھوقی احتماآلچیزھای زیادی برایداستان حقیماه جوالی ھمنام جولیوس سزار.

میگرفت. فقط حوالی مارچ تا دسمبر را دربراولیھ قمری رومن کھتقویمتکامل اتفاقی یک عنعنات کھن یامثآلدارد،ماه ھا
را تقویمقبولیشد، مھندسی حقیرش خاصیت مغلق بھ ساختار نادر فبروریظر از آنچھ  کھ دقیقآ چھ چیزی منجر صرف ن

تقویت می نماید.    

ساختھ نمی شود، وحتی . پالیسی درخالمی تواندکھ تاثیری را بگذاردواند مگرمی ت،دھدمی ندخالت لزوما امروز رخ چنین 
مجال مصئون باشد. دادنمنافع اندک یا تمایل فکری ،سیاستھنری نمی تواند دربرابر- دقیق سنجیده شده ی ھانکتقویم

، باشدیک اصطالح در دفتراندختنبھ تآخیر حتی اگرفقط -- ولت یا رھبرانیک اصالح بھ نفع دبرای انحراف چنین 
ی توانند آن را عضی از رھبران مب--یا جلو گیری از وقوع ھمیشھ روزتولد کسی درسھ شنبھ دستکاری کردن یک آمار

. خیلی خوب بپذیرند



اصالً .نیستفکر کردنغیر قابل ،تقویمچون ایامری طوالنی محقق شدهمورداین حال، یک تغییر عمده جھانی دربا 
تمایل فقطولی-ممکن استتقویمیتغییرات ھ انجام شده است. بھ عبارت دیگر،کھ  این کار چندین مرتبھ در گذشتبخاطری

با تعمیر کردن آنو،بطورغیرمنصفانھ نوسان کردهدرطول تاریخعصریبا آرایش ھروشده،واقع بطور غیر منظمتادارد 
ظرفیت ھای وزنھ سنگین جھانی با داشتن موثریت یکاگرد. وکناضافھ میسھم خویش را برای ساختن یک سیستم بھتر

.     اً آن را تعقیب کنند، حتی اگرنھ فور، سایرین شاید بپذیردسطح جھانی و تغییر را دررھبری 

2014یانھپیش بینی سالارنمود

،جدید را ضروری می پنداشتتقویمیک ت متحده الایت ضروری نیست. اگرایاگرچھ مرجح است، درنھپذیریش ھمگانی،
می توانست مھمتشکلیک سیستم بین المللی شرح میداد،درد کافی رھبران کشورھای کلیدی ومفاد آن را برای یک تعدا

تقویم میالدی (ھرچند انتشارسیستم متریک درسرتاسر جھان بدون رھبریت ایاالت متحده حاصل شد). واینکھ بدست آید
می تواند توسط آنھا ئیکھ بیش از ھمھ بدان مرتبط تقویمازمیان برده شود؛ بھ عقیده ھنری این تا یکسرهنیازنخواھد داشت 

صنایع، ساحات مطالعات و دولت ھائی کھ بخاطر نیازھای مختلف از ،بھ عین ترتیب ادیانمانند دھقانان،ده شود،استفااند،
استفاده میکنند.   تقویمچند نوع 

ھنری-تقویم ھانک روز 38یا مطابق روز31ل یطود برد؟ آیا قرن حاضر با یک دسمبرخواھجان بدرمیالدیتقویم آیا 
د نرا احاطھ کرده اند بما میگویند کھ اصالحات نمیتوانتقویمیفعلی کھ اصالحات جرافیای سیاسیخاتمھ خواھد یافت؟ حقایق 

جغرافیای بخصوص درطی دوره ھای تغییر-- ید تغییر ممکن است د، اما تاریخ بما میگونبھ سرعت و بھ آسانی واقع شو
فاحش.اتیا تغییرسیاسی

یاد آوری:

این گزارش بخاطری برگردان شده تا خواننده گان محترم عالقمند بھ مسایل تقویم، و نیز صاحب نظران محترم در زمینھ 
نظریات صائب شان را بھ ادرس زیر برای نویسندگان آن ارسال فرمایند. تا اگر بشود تقویم ھجری شمسی را بھ عنوان یک 

رای دنیا معرفی کنیم. بھ امید چنین روزی. تقویم علمی و منطبق با قوانین طبیعی و مدنی ب

).Send us your thoughts on this report:(شریک سازی نظریات عالقمندان با استراتفور لینک


