دکتر نعمتاهلل فاضلی
دانشیار انسانشناسی و فرهنگ
پژوهشگاه علومانسانی و مطالعاتفرهنگی

«تعطیالت» در تاریخ ایران ،پدیدهای معاصر است؛
بــه این معنــا که تعطیل شــدن روزهایی از ســال با عنوان
تعطیــات رســمی بخشــی از ســازوکارهای دولت مدرن
یــا دولت-ملتهــا و دولتهای ملی شــناخته میشــود.
تــا پیــش از شــکلگیری «دولــت» بــه معنــای معاصــر و
مــدرن آن ،چیــزی با نــام «تعطیــات رســمی» در ایران
وجــود نداشــت .مــردم در برخــی روزهــای ســال ماننــد
نــوروز یا عاشــورا یا در بیســت و یکم ماه رمضــان از انجام
فعالیتهای شغلی دست میکشیدند .این نوع تعطیل
کردن کار ،به معنای تعطیل رسمی ،یعنی تعطیالتی که
نوعی سازمان یا نهاد سیاسی یا حکومتی آن را اعالم کند،
محسوب نمیشد.
تعطیــات در ایــران پیشــامعاصر بخشــی از فرهنگ
و اعتقــادات دینــی و قومــی مــردم بــود .بــا شــکلگیری
دولتهای ملی در تمام جوامــع« ،مدیریت زمان» یکی
از ســازوکارها یا به تعبیر میشل فوکو یکی از «فناوریهای
قــدرت» شــد .حکومتهــا از طریــق «فنــاوری مدیریــت
زمــان» تــاش میکردنــد تــا نوعــی نظــم نمادیــن را در
جامعه اعمال کنند.
در دورههــای پیش از جلوه دولتهــای ملی« ،زمان»
عمدتــاً بــر اســاس دیــن و طبیعــت ســازمان مییافــت.
چرخــش فصــول ســال ،شــیوه تولیــد و عوامــل طبیعی،
تعیینکننــده نحــو ه مواجهــ ه مردم بــا زمــان و مدیریت
آن بــود .از طــرف دیگر ،دیــن بهعنــوان اصلیترین منبع
معنابخــش و معناســاز فرهنــگ بــه تمــام لحظههــای
زندگی فــردی و اجتماعی معنا میداد .روزهایی از ســال

بهعنــوان ایــام مذهبی در چارچــوب دینهــای مختلف
معنا میشد.
اما با شروع دنیای جدید هم «طبیعت» و هم «دین»
بتدریج نقش تاریخی خود را در تعریف و تعیین معنای
زمان از دســت دادند یا نقش آنها کمرنگتر شــد .با ورود
انقالب صنعتــی در قــرن هفدهم و شــکلگیری اقتصاد
صنعتــی و کارخانــهای و همچنیــن بــا شــکلگیری نظام
بوروکراســی یا دیوانســاالری جدید« ،زمان» را زندگی یا
کار تعیین میکرد نه طبیعت.
مردم بر اســاس نظــم اداری و مقتضیات ســازمانی،
روزهایــی از ســال را مطابــق برنامــ ه کاری ســازمان خــود
در ادارات یــا کارخانجــات حاضــر میشــوند و ســاعات
مشــخصی از رفتــن بــه ســرکار و حضــور در ســازمانها و
کارخانههــا معــاف هســتند .دیگر «طبیعت» نیســت که
بر اســاس گــردش فصل یــا کیفیت خــود اقتــدارش را به
کشــاورزان و دهقانان تحمیلکند ،بلکه این «بوروکراسی
مقتدر» اســت که بــه تعبیــر مارکس وبــر همچون قفس
آهنی همه شــهروندان را ملزم میســازد که چه ســاعتی
از خــواب برخیزنــد تا چه ســاعتی در محیــط کار بمانند و
چگونه زمان زندگی را مدیریت کنند.
فرم زندگی مدرن نیز عامل دیگری است که در دنیای
جدید مدیریت زندگی مــا و معنای آن را تحت تأثیر قرار
داده است .در دنیای پیشــامعاصر ،ما با زمان روستایی و
زمان عشــایری زندگی میکردیم اما اکنون ،زمان شهری
و زمــان کالنشــهری را تجربــه میکنیم .زمان روســتایی و
عشایری متناســب با مقتضیات اقتصادی و جغرافیایی
و همچنیــن کلیــت شــیوه زندگــی روســتایی و عشــایری
معنا دارد .در زمان روســتایی و عشــایری ما با ســاعت و با
شــمارش ثانیهها و دقیقهها و ســاعتها ســروکار نداریم
بلکه آداب و رســوم ،دامپروری و کشاورزی است که نوعی

زمان کیفی را برای روستاییان و عشایر شکل میدهد.
اما در زندگی شهری و کالن شهری که در دنیای مدرن
بهصورت شــیوه مســلط زندگــی برآمدهاند ما بــا «زمان
کمی» سروکار داریم .ساعتهای مچی و موبایلها که به
ّ
صورت پارهای از اندام ما هســتند نوعی زمان مکانیکی و
کمیشــده را بر بدنها و زندگیهــای ما تحمیل میکنند.
مــا اکنــون ناگزیــر هســتیم تمــام ســاعتهای زندگــی را
بشــماریم و نه تنهــا روز تولد و تعداد ســالهای زندگی یا
عمــر ،بلکــه بایــد تقویــم تاریخ را هــم بر اســاس هجری
شمســی ،هجری قمــری و حتی میالدی بدانیــم .زندگی
در دنیــای کالن شــهری مســتلزم نوعی آگاهــی تقویمی
و شــمارش مکانیکــی زمــان شــده اســت .تعطیــات در
دورههای پیشــامعاصر و معاصر معنــای کامالً متفاوت
دارند.
در دور ه پیشــامعاصر مــا چیــزی بــه نــام «تعطیلی»
یــا «تعطیــات» نداریــم .همانطــور کــه اشــاره کردیــم
روزهــای کمــی از ســال مــردم بــه شــیوهای فرهنگــی یــا
مبتنــی بــر اعتقــاد و بــاور دینی یــا قومــی از فعالیتهای
شــغلی دســت میکشــند اما در عیــن حال بــه مجموعه
گســتردهای از فعالیتها میپردازند که هدف آنها تولید
ســرمای ه فرهنگــی و نمادیــن اســت .از ایــن رو ،در دوره
پیشــامعاصر هیــچ روزی تعطیــل نیســت بلکــه کیفیت
فعالیتهــا و تولیــدات متفــاوت هســتند؛ بــرای مثــال،
نوروز کــه مهمترین روزهــای فرهنگی تاریخ ما اســت در
چارچوب شــیو ه زندگی پیشامعاصر هیچگاه روز تعطیل
نبوده است.
در دوران پیش از اســام ،نوروز ،جــزو روزهای مقدس
دینــی بــود و مــردم در ایــن روزهــا بــه انجــام نیایشهای
گوناگون و انجام فرایض دینی اقدام میکردند .اما با ورود
اســام به ایران ،نــوروز معنای دیگری به خــود گرفت .در
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لحظههای آسودگی در سیطره قدرت

سه برداشت از «حقیقت زمان»
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