دور ه بعد از اســام ،نوروز همچنان نوعــی «زمان آیینی»
است که در آن مردم مجموع ه گستردهای از فعالیتها را
برای تولید سرمای ه اجتماعی و فرهنگی انجام میدهند.
روزهــای نــوروز هرگــز تعطیل نیســتند بلکه مــردم به
برگــزاری آیینهــای گوناگــون ماننــد آییــن خانهتکانــی،
آیین خرید ،آیین دید و بازدید و آیینهای دیگر مشــغول
میشــوند .تعطیــل بــودن ایــن ایــام نیــز از درون تجربــ ه
تاریخی و جمعی زندگی مردم ایران سرچشــمه میگیرد
نه از اراد ه حکومتها .چه بســا حکومتها در طول تاریخ
ی بــه ایــن آیینهــا نداشــتند امــا بهدلیــل
گرایــش تقریبــ 
جایــگاه نوروز در ناخودآگاه ذهن جمعی مردم و فرهنگ
آنان ،ناگزیر به پذیرش آن شدند.
بــا شــکلگیری دولتهــای ملــی و معاصــر الجــرم
دولتهــا بایــد بــه «مدیریــت زمــان» میپرداختنــد تــا
بتوانند نقد سیاســی و نمادین خود را شکل دهند .انقالب
صنعتی ،توسع ه شهرنشینی و شــکلگیری نظام اداری و
بوروکراســی جدید بتدریج نوعی ســازمان ســادهای برای
معنای زمان در زندگی انسان معاصر ایجاد کرد.
طی  150سال گذشته ما درگیر «مقوله زمان» هستیم.
از ســویی بهدلیل تاریخ چندهزار ساله ایران بقایای زمان
فرهنگــی به مثابــه نوعی میــراث فرهنگــی در جامع ه ما
به شــیوه قدرتمند به جای مانده اســت .عاشورا ،روزهای
مذهبی ،نوروز و روزهای قومی و ملی و ...میراث فرهنگی
چندیــن هــزار ســال ه مــا اســت امــا از طــرف دیگــر ،زمان
معاصــر از طریــق نظــام اداری ،شهرنشــینی ،صنعتــی
شــدن و عوامــل مــدرن دیگر ،خــود را بــر زندگی ما ســوار
کردهاند.
مــا ناگزیر همســو با دیگــر ملتهای جهــان ،روزهایی
از ســال را بهعنوان «تعطیالت رســمی» اعــام میکنیم.
نظم جدید ایجاب میکند که زمان زندگی ما نه بر اساس
گردش فصــول بلکه بر اســاس چرخــش هفتهها تنظیم
شــود .مــا اکنــون نیازمند تعطیــات پایان هفته هســتیم.
گویــی هر هفته مانند فصل یا ســال دورهای اســت که باید
در لحظــهای شــروع و در لحظــه دیگر پایان یابــد تا بتواند
مجدداًآغاز هفتهای شکل گیرد.
تعبیــر «هفتــه» بهعنــوان دور ه کوتاه مــدت زندگی از
نوآوریهــای دور ه مــدرن اســت کــه در جامعــه ،مــا نیز با
آن ســروکار داریــم .البتــه در فرهنــگ ایران باســتان هم ه
روزهــای ســال ،نوعی نــام آیینی داشــت که در آن جشــن
یا ســوگواری خاصی انجام میشــد .ولی هیچ روز از ســال
بهعنوان روز تعطیل یا تعطیالت پایان هفته نبود.
در دورههــای پیشــامعاصر ،روزهــا از منظــر معنایــی
و دینــی ،از نوعــی غنــا یــا فربهــی برخــوردار بودنــد .هیچ
لحظــهای از زندگــی آدمی بیرون از ســپهر معنــای دینی
قرار نداشــت .امــا در دور ه معاصر ،گویی زمان از ســپهر یا
افق دین آزاد میشــود حتی در جوامع دینــی مانند ایران
نیــز تنها روزهای خاصی با نام روزهای مذهبی نامگذاری
میشــوند .ســایر روزها که اکثریت روزهای ســال را شامل
میشوند ،از عنوان دینی بیروناند.
در انگلســتان در قــرن نوزدهــم ،ابتــدا ایــن روزهــا را
 bank holidayیــا «تعطیــات بانکــی» مینامیدنــد.
ی در اقتصــاد جامعه و
از آنجــا کــه بانکهــا نقــش کلیــد 
زندگــی مــردم داشــتند و تعطیــل شــدن بانــک ،حادثــه
مهــم و تعیینکننــدهای در زندگــی روزمــره مــردم بــود،
روزهای تعطیل رســمی را تعطیالت بانکی مینامیدند.
در واقــع باید گفــت در جامعــ ه صنعتی مــدرن و جامعه
ســرمایهداری مــدرن ،نامگــذاری تعطیــات رســمی بــا
نــام تعطیالت بانکــی بیانکنند ه جایگاه و نقشــی اســت
کــه ســرمایهداری و اقتصــاد در دنیای معاصــر در تعیین
«معنای زمان» پیدا کردهاند.
در ایــران نیــز ،دولت یا حکومت از همــان دور ه قاجار،
مرجــع اصلی اعــام «روزهای تعطیل رســمی» شــد .به
همیــن دلیل ،واژ ه «رســمی» به معنای حکومتی اســت.
روزهایی که حکومت آنها را رسماً؛ یعنی ،مطابق با قانون
یا به حکم قانون تعطیل اعالم میکند .به نوعی ،روزهای
تعطیــل ،نماد یا بازنمایی از قدرت و اقتدار حکومتهای
مدرن است که در آیین ه زمان انعکاس پیدا میکند.
روزهــای تعطیل بهطــور خــودآگاه و ناخــودآگاه یکی
از چیزهایــی کــه تداعــی میکنیــم «حکومــت» اســت.
انباشته شــدن تعطیالت آیینی و فرهنگی پیشامعاصر بر
تعطیالت رسمی در دور ه کنونی باعث شکلگیری نوعی
جامعه تعطیل یا تعطیالتی در ایران امروز شــده اســت.

آیینی تاریخی یا سیاسی را ندارند.
مــردم در دنیای امــروز چیزی به نام «زمــان فراغت»
را ابــداع کردنــد« .زمان فراغت» پدیــدهای کامالً معاصر
یا مدرن اســت .زمان فراغت ،زمانی نیســت که طبیعت،
دین یــا حکومت آن را معنــا کند؛ بلکه ابداع یــا برآمده از
ســاختار زندگی معاصر اســت .فراغت بــه معنای انجام
دادن فعالیتهایی اســت که هدف نهایی آن کســب پول
یا درآمد نیست؛ اگرچه ممکن است به خلق نوعی ثروت
نیز بینجامد.
فراغــت به معنای فــارغ بودن از الزامها یــا اجبارهای
طبیعی ،سیاسی ،اجتماعی و حتی مذهبی است .فراغت
بــه معنــای زمــان انتخابی و لحظههای آســودگی اســت.
زمــان فراغــت آن دســته از لحظــات و روزهایی اســت که
فرد در زندگی به فردیت خــود میپردازد .تحقق فردیت
میتوانــد از طریــق فعالیــت هنــری و زیباییشناســانه یا

ی در اقتصاد جامعه و زندگی مردم
در انگلستان در قرن نوزدهم ،از آنجا که بانکها نقش کلید 
داشتند و تعطیل شدن بانک ،حادث ه مهم و تعیینکنندهای در زندگی روزمر ه مردم بود ،روزهای
تعطیل رسمی را «تعطیالت بانکی» مینامیدند .در واقع ،در جامع ه صنعتی مدرن و جامع ه
سرمایهداری مدرن ،نامگذاری تعطیالت رسمی با نام تعطیالت بانکی بیانکننده جایگاه و
نقشی است که سرمایهداری و اقتصاد در دنیای معاصر در تعیین «معنای زمان» پیدا کردهاند

مــا در دور ه معاصر شــاید یکــی از چیزهایی کــه در نتیجه
فرآینــد مدرن و امروزی شــدن از دســت ندادیــم ،میراث
فرهنگــی زمان اســت .مردم ما امــروزه دیگر بــا الگوهای
پوشش پیشامعاصر زندگی نمیکنند ،در نتیجه تحوالت
معاصــر ،پوشــش ایرانــی کامالً دگرگــون شــد .همچنین
بســیاری از باورهــای عامیانــه پیشــین یــا فرهنــگ مردم
از میــان رفتــه و کمرنگ شــده اســت .اما «مفهــوم زمان»
همچنان در ذهن و ضمیر ما باقی است.
مفهــوم زمــان آیینــی و فرهنگــی در ذهــن و ضمیر ما
وجــود دارد .بهعنــوان مثــال اینکــه روزهــا یــا ســاعاتی را
خوشیمن یا بدیمن میدانیم ،مثالً نحســی روز ســیزده
یا باور ما به فصلهای بهار ،تابســتان ،پاییز یا زمســتان که
در داستانها ،اشعار یا فیلمهای خود بازنمایی میکنیم،
همــه میراث فرهنگی ما از مقول ه «زمان» اســت که اکنون
در زندگــی واقعــی روزمــر ه مــا جاری اســت .امــا از طرف
دیگــر ،مایل هســتیم تــا مانند دیگــر جوامــع «تعطیالت
رسمی» هم داشته باشیم.
حکومتهــا ناگزیرنــد نه تنها نــوروز و تعطیالت پایان
ســال را به مناســبت ســال نــو بپذیرند یا حتــی تعطیالت
پایــان هفتــه را دو روز کننــد بلکــه حکومتهــا مجبورنــد
کــم و بیــش میــراث فرهنگی زمــان را نیز بهعنــوان نوعی
تعطیالت رســمی اعــام کنند .مــا با مقولــ ه پیچیدهای از
«زمان» در جامعه ایران روبهرو هســتیم .سهم پیچیدگی
نهفته در زمان شــاید یکی از دریچههایی باشد که بتوان از
طریق آن واقعیت وجودی زندگی و ژانر ایرانی را فهمید.
همانطورکــه اشــاره کردم مــا اکنــون با دو برداشــت از
«حقیقت زمان» در ایران امروز روبهرو هســتیم؛ از سویی،
«زمــان کیفــی» که میــراث فرهنگی گذشــتگان اســت و از
کمی که برآمده از تجرب ه دنیای معاصر
سوی دیگر «زمان ّ
و مــدرن اســت .همچنین ما بــا وضعیت پاردوکســیکالی
روبهرو هســتیم که در آن انسان ایرانی ناگزیر شده است تا
ضمیر ناخودآگاه خود که با زمان کیفی تنظیم شده است
را با نوعی سازمان بیرونی زندگی که با زمان کمی تعریف
میشود ،سازگار کند.
تنشهــا و مســألههای کیفــی در ایــن ســازگاری یــا
ناسازگاری رخ داده اســت .در حالی که حکومت روزهایی
از ســال را تعطیالت رســمی دینی اعــام میکند تا مردم
بــه اجرای آیینهای دینی بپردازند یا روزهایی را بهعنوان
تعطیــات رســمی سیاســی نامگــذاری کــرده اســت تــا
مــردم در ایــن روزها بــا اجــرای آیینهای سیاســی نوعی
جامعهپذیری سیاسی را تمرین کنند اما در واقعیت ،این
روزهــای تعطیل برای عده پرشــماری ،دیگــر آن معنای

از طریــق تفریــح و حتی از طریــق پرســهزنی در خیابان یا
گردش و سفر تحقق یابد.
زمان فراغت لزوماً زمان تعطیل یا تعطیالت نیست.
افــراد در روزهــای آیینــی و تعطیــات رســمی نیــز نوعی
فراغت را تجربــه میکنند .اگرچه لزومــاً روزهای تعطیل
بــه معنــای فراغــت نیســتند چــرا کــه از لحــاظ معنایــی،
«تعطیــات رســمی» و «تعطیــات آیینــی» ریشــه در
فردیت ما ندارند بلکه در قدرت ،حاکمیت و ساختارهای
جمعی ریشه دارند که بیرون از اراد ه فردی ما هستند.
پیچیدگی مقول ه زمان در ایران امروز ناشــی از ابهامها
و آشفتگیهایی اســت که از بهم ریختن «زمان فراغت»،
«زمــان آیینــی» و «زمــان رســمی» ایجاد شــده اســت .به
مقداری که مفاهیم رســمی در روزهــای زندگی پررنگتر
شــوند ،گویــی زمان در تجربــه عملیاش معنایــی وارونه
از آنچــه کــه علنــاً اعالم یــا نامگذاری شــده ،پیــدا میکند
بــا بســط و گســترش ارزشهــای فــردی یــا فردگرایــی در
جامعــه ،مــردم زمــان زندگــی را بیــش از آنکه بر اســاس
فرمهای رســمی اعالم شــده ،تجربه کننــد مطابق نیازها
و خواســتهای فردیشان شــکل میدهند .هر فرد زمان
فردی شــد ه خــود را اکنون جســتوجو میکند .مــا اکنون
بیش از آنکه خود را در چارچوبهای رسمی زمان سامان
دهیــم ،در چارچــوب فردیتهــای خــود ،به زمــان معنا
میبخشیم.
نــوروز یــا حتــی عاشــورا و تعطیــات مذهبــی نوعــی
چالــش شالودهشــکنانه میــان «فردیت مــا» و «فرهنگ
ما» اســت .پیش از آنکــه زمانهای آیینــی توانایی تحقق
یا توســعه آیینها را داشــته باشــند ،به نوعــی در خدمت
تحقق فردیت مردم هستند.
زمانهــای آیینــی ماننــد نــوروز اگرچــه به لحــاظ فرم
یــا شــکل ،نــام «نــوروز» را برخــود دارنــد امــا بــه لحــاظ
محتــوا بشــدت در حــال متکثــر شــدن هســتند .نــوروز در
دهههــای اخیر بســیار متفاوتتر از گذشــته شــده اســت.
تجربــ ه نــوروزی دیگر با آیینهایــی مانند دیــد و بازدید یا
خانهتکانــی یا تداعی اســطورههای تاریخی پیشــا اســام
در میــان مردم معنا پیدا نمیکنــد .هر ایرانی ،امروز برای
نوروز خود برنامهای دارد .ســفرها ،فیلمها ،موســیقیها،
مدهــا ،بازیهــای نــوروزی ،خریدهــا و دیگــر تجربههای
ی که هر ایرانی متناســب با ذائقه ،ســلیقه ،توانایی و
نوروز 
تجربهاش بتواند آنهــا را تعریف کند .از این رو ،باید گفت
زمان و تعطیــات هرچه میگذرند ،فربهتر میشــوند در
عین حال ،ســازوکار معنادهی به زمانها و تعطیالت نیز
روز به روز در حال فردیتر شدن هستند.
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