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 چکیده
از خالل توجه  ،زمان درموردجمهوری اسالمی ایران  یها یگذار استیسپژوهش حاضر به بررسی 

 ،یافتن از این طریقبرای تعریف هویت خود و مشروعیت ها حکومتتمامی  .پردازدمیبه تقویم 

تقویم یکی از  در زمان هستند.کردن مرزهای خود در مکان و یافتن جایگاه خود مشخصنیازمند 

، . تغییرات دائمی در تقویم ایرانابدی یمزمانی در قالب آن نمود  یها استیساست که یی ها ؤلفهم

 گرنشان ،و نظارت بر تقویم ها مناسبتو ایجاد نهادی خاص برای تعیین  ها مناسبتتورم بیش از حد 

 .شود یمکه بر آن اعمال  استمشخصی  یها استیستوجه جمهوری اسالمی به تقویم ایران و 

تمایزگذاری میان دو زمان قدسی و  درمورد رو از نظریات دورکیمرویکرد نظری پژوهش پیش

-بهبرساخت حافظه و سنت  درمورد هابزبامدیدگاه اریک هالبواکس و جمعی  ةحافظ ةنظری، عرفی

از روش تاریخی  ،تقویم ایرانحاکم بر  یها استیسده است. برای بررسی شاخذ  ها حکومتوسیلة 

بیانگر پژوهش  یها افتهیاسناد و مدارک موجود در شورای فرهنگ عمومی استفاده شد.  ةو مطالع

روایتی خاص را  کند یمجامعه دارد و تالش  ةگذشت  به رو ،که بیش از هر چیز وجود سیاستی است

تقویم بر این مبنا انتخاب  یها مناسبتدهد. زمان حال خود از گذشته ارائه  و شرایطمنافع  اساسبر

 .اند شده

 ، سیاست زمانی.العاده فوقزمان ، زمان عادی، حافظة جمعی، تقویم: کلیدیهای واژه
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 مسئلهمقدمه و طرح 

، حاصل ادراک ذهنی ماستتنها این پرسش که زمان چیست و آیا امری عینی و واقعی است یا 

 همه بااین. مه داردادهمچنان ا این مشغولیت و هاندیشمندان و فالسفه را به خود مشغول داشت ها قرن

حاصل ، دکن یمو آن را تنظیم  گذارد یمباید اذعان کرد که آنچه بر زندگی اعضای جامعه تأثیر 

زمان را برای سنجش و تنظیم  دهد یمبه ما امکان  آنچهاز زمان است.  ها آندرک اجتماعی 

کار زمان به یریگ اندازهابزارهایی است که برای ، بریمبکار رفتارها و... به، روابط، رویدادها

 از جمله موارد مذکورند. ،مکانیکی و تقویم ساعتابزارهایی مانند  .میرگی یم

 کرده است.ابزاری است که بشر از آن برای درک و سنجش زمان استفاده  نیتر کهنتقویم 

روابط خود را ، اجتماعی خود نظم ببخشندفردی و برای آنکه بتوانند به زندگی  ها انسان ،درواقع

، ی از این قبیلیو برای کارکردهاسازند عبادت و... را مشخص ، استراحت، زمان کار، ندکنتنظیم 

و مناسک دینی و جمعی خود تقویم را  ها نییآبراساس حرکات طبیعی و نجومی و نیز با توجه به 

 زمان ،بیترت نیبد د.یعت و فرهنگ نامیطب یمحل تالق توان یمرا  ها میتقو ،درنتیجهایجاد کردند. 

 تکرار ۀمشاهد از بشر که استی زیچ همانی نیع بعد. ابدی یم نینماد بعد یک وی نیع بعد یک

 بعد. یافت دست آن به... و ها فصل ةساالن تکرار، روز و شب مانندی عیطبی دادهایرو ازی برخ

 بهی رمذهبیغ یای مذهبی باورهای برخ یا رخدادهای برخ دادننسبت ازی ناش ،نینماد

 رییتغ تواند ینم بشر» .است... و ها سال، ها ماه، روزهای برخ مانند میتقو در موجود یها یبند میتقس

 دوران و چرخش به که هستندیی واحدها ها آن رایز ؛کند جادیا ها سال و ها ماه، روزها دری ادیز

ی گرید نام ها آن به و کرد ریتعب و ریتفس توان یم را واحدها نیهم ،حال بااین. اند خورده گره عتیطب

 ،نوکسیار« )دیدرآ ادراک به نو یا وهیش به رسالشید ثبات رغم به عتیطب نظام که یطور ؛داد

1385 :86). 

تقویم بودند و آن  یگذار نامطبیعت و دین عوامل تأثیرگذار بر استخراج و ، در دوران پیشامدرن

 ؛دو عامل مهم دچار تحوالتی جدی شد پذیری ازتأثیر با . روند مذکوردندکر یم یگذار نشانهرا 

عامل  نوعی به. عامل اول که کرددر تقویم شناسایی  خوبی بهاین تغییرات را  توان یمکه یا گونه به

شده با دین و یگذار نشانهشدن بود. تقویم فرایند مدرن یریگ شکل، دوم را نیز در درون خود دارد

تنها برخی از  ،شد. عصر مدرن ییزدا نشانهفرایند مدرنیته وسیلة به، طبیعت در دوران سنت

ا حفظ و شب میالد مسیح و رستاخیز او( ر، بلندترین شب سال، )مانند روز اول بهار ها مناسبت

مدرن بود که شاید بتوان  یها ملت -دولتایجاد  ،د. عامل دومکربسیاری دیگر را از تقویم حذف 
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. رفتشمار میبهتعریف هویتی مستقل و مشخص برای خود  ها آنروی پیش ةمسئل نیتر مهمگفت 

. ساخت یمرا معین  ها آنو مرزهای  دیبخش یممشروعیت  ها حکومتبه حضور این  ،هویت مذکور

تقویم ، داد یمملی را در قالب مکان عینیت  یها دولتدر کنار مرزهای ملی که هویت  ،ترتیببدین

همین کارکرد را در قالب  ،جمعی ةحافظابزارهای برساخت تاریخ و  بخشی از عنوان بهرسمی 

 زمانی برعهده داشت.

 ها سالدر این  دهد یمپس از پیروزی انقالب اسالمی نشان  یها سالبررسی تقویم ایران در 

نظر  و منافع مورد ها ارزشآن برمبنای  یگذار نامبه تقویم و تالش درجهت حکومت توجه 

در خالف جهت  راهی، موجود در آن یها مناسبتاما تغییر تعداد  ،حاکمیت تشدید شده است

 ها مناسبتاد این بر تعد ، هموارهها سالمعنا که در این بدین .حرکت جوامع مدرن طی کرده است

 ها یرانیاکه  ییها مناسبتاز تعداد بسیار زیاد  احتماالً ،افراد غربی»که یا گونه به ؛افزوده شده است

 .(177: 2006 ،)دانیل و مهدی« بسیار متحیر خواهند شد، کنند یمدارند و برایشان مراسمی برپا 

از وضعیت موجود به ما  یتر روشندرک  ،میان تقویم ایران و برخی از این جوامع یا سهیمقا

در ، مناسبت 40م آلمان یدر تقو، مناسبت 30فرانسه حدود  یم رسمیدر تقو که درحالیخواهد داد. 

م یدر تقو، مناسبت ثبت شده است 20ا یکآمر یم رسمیمناسبت و در تقو 50 حدودا یتالیم ایتقو

 ها مناسبتده است. این تنها تعداد یرس ثبت بهمناسبت  250 باًیتقر( 1390ران )در سال یا یرسم

بلکه  ؛پس از انقالب اسالمی حکایت دارد یها سالنیست که از توجه خاص حاکمیت به تقویم در 

تعدادی  هرسالهوجود رویکردی ویژه به تقویم است.  گرآن هم نشان ةهرسالتغییرات دائمی و 

 .شوند یمن حذف یا وارد ضمیمه تعدادی دیگر از آ که درحالی ؛شودمی مناسبت به تقویم افزوده

به نهادی  1372از سال ، مصوب یها مناسبتو نظارت بر انتشار  ها مناسبت درمورد یریگ میتصم

 در شورای فرهنگ عمومی واگذار شد. «ایام خاص یگذار نامکمیسیون »رسمی و مجزا با عنوان 

که را مواردی ، تقویم یگذار نامرسیده برای  یها شنهادیپدارد که با بررسی  تیمسئولاین کمیسیون 

بات خود درضمن باید بر اجرای مصو .انتخاب و در تقویم ثبت کند ،با معیارهایش مطابقت دارد

 .داشته باشدنظارت 

خود خارج  ۀروزمرجامعه را از کارکردهای عادی و روند  خاص، شرایطیبا ایجاد  ها مناسبت

، ختاز شرایط یکنوا خروج دائمی جامعه .ندسازیمو وضعیتی استثنایی را بر آن حاکم  دنکن یم

 ةنقط، )مانند آنچه در ایران درحال وقوع است( زیست روزمره یزیر برنامه قابلو  ریپذ ینیب شیپ

در جوامع غربی درحال وقوع ، بسیاری از متفکران و اندیشمندان ةگفتمقابل چیزی است که به 
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رساندن حداقلبه دلیلجوامع غربی بهامروزه  ،ها آن یها یبررستحقیقات و  براساساست؛ زیرا 

با بحران یکنواختی و کسالت زیست اجتماعی در جوامع خود دست به ، و مناسک ها مناسبتتعداد 

شتاب زندگی مانند با مفاهیمی  ،مدرن ةکه مفهوم جامع ردیگ یم نشئتاین امر از آنجا . اند بانیگر

 یور بهره، آندن کرذخیره و ندادن زمانازدست، ها تیفعالدقیق  یبند زمانو  یزیر برنامه، اجتماعی

یافتن این جوامع برای دست ،درنتیجه .گره خورده است .افزایش کارایی و..، بهینه از زمان ۀو استفاد

و بیشترین  یزیر برنامه قابلقراردادن زیست اجتماعی در شرایطی یکنواخت و  و به چنین اهدافی

جز جامعه در ابعاد مختلف و...  ةرشد و توسع، سرمایه، استفاده از زمان برای افزایش میزان تولید

 رو نداشتند.پیشکردن میزان روزهای مناسبتی و تعطیل تا حد ممکن، راهی کم

در  ذکرشدهایران در مسیری عکس مسیر  ةاین پژوهش با توجه به حرکت جامع ،ترتیببدین

 : را مدنظر قرار داده است ها پرسشین ا ،باال

 -است افتهیتجسم  ها مناسبتکه در قالب  -رانیا میتقو بر یاسالم یجمهور یگذار استیس .1

 ست؟یچ

 ،میده قرار مدنظر را ندهیآ و حال ،گذشته بریمبتن یزمان یبند میتقس که یدرصورت .2

 یتمرکز نیچن علت ست؟ها زمان نیاز ا کیمعطوف به کدام شتریمذکور ب یها استیس

 ست؟یچ

 

   یچارچوب نظر
 یها دوگانه، سیاست زمانی: دوشمی پرداختهمفاهیم زیر به  یطورکل به ،در بخش چارچوب نظری

 تقویمی. یها مناسبتکارکرد  زمانی و

 

 سیاست زمانی
. استخاص  یها گروهدرجهت اهداف و منافع مشخص  معنای مدیریت زمانبهسیاست زمانی 

اما  ،نظر صاحبان قدرت و افراد مسلط بر جوامع بوده است از دیرباز همواره مورد ،سلطه بر زمان

 نیتر مهم( و 31: 1386 ،)هلد« ه استملت به شکل غالب دولت مدرن تبدیل شد ـ دولت» کهآنجااز 

دریافت که چرا  توان یم، است« هویت»ساخت و حفظ نیز ملی  یها دولتاین  ةدغدغ

 زمان در این عصر اهمیتی ویژه یافته است. یگذار استیس

قبلی در دوران  بخش تیهورفتن یا تضعیف عناصر دلیل ازبینبه دهد یمنشان  ها یبررس
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و  تر یجدمبادرت  ها حکومت ،(ها انقالبتغییرات گسترده و پرشتاب جوامع )مانند دوران 

جایگزین که جدید  یها حکومت. نندک یمنسبت به حفظ و احیای هویت جمعی  یتر آگاهانه

برای استقرار نظمی تازه و کمک به حفظ و از ساخت هویتی جدید  اند،شده قبلی یها حکومت

 .اند گرفتهعهده حاکمیت بر جامعه را به یتازگ بهکه  برند یمسود پیشبرد منافع کسانی 

زمانی توسط حاکمان  یگذار استیسهستند که در  یا یزمان یها بازهحال و آینده ، گذشته

زیرا هنوز نیامده است )هنوز  کرد، یدستکار توانرا می آینده که درحالی» جامعه مورد نظرند.

: 2005، براداتان(« )2موجودنازیرا دیگر نیست )دیگر  کرد، یدستکار توان یم را گذشته، (1موجودنا

برای اهداف  توانند یم ها حکومت ،است که چون هنوز نیامده است یا بالقوهآینده امکان  .(270

دن واقعیت آن و... از آن کرکمرنگ ،توجیه وضعیت موجود، به خود یبخش تیمشروعمختلفی مانند 

ر دائمی تکرابا نوپای انقالبی اهمیت دارد تا  یها حکومتبرای  ویژه بهسود ببرند. این امر 

شور انقالبی در اعضای جامعه و همچنین کمک به  داشتن نگهدرجهت زنده  ،گذشته یها آرمان

 گام بردارند. یفعلاز شرایط نابسامان  ها آنغفلت 

خود را با آن مشخص  ةرابط تالش دارند ها حکومتت که اغلب اس یا یزمان ۀدور« گذشته»

نظامی . »نندک یممتفاوتی نیز از آن درجهت منافع خود استفاده  یها وهیشبه  ،معمول طوربه کنند و

دانستن  ندرت به، خواهد یمرا  ها آنکه پیش از هر چیز کنترل بر افراد تحت انقیادش و اذهان 

باید انجام  ها تالش ةهم ،در چنین نظامی: کند یمخاطر خود این امر ترغیب بهگذشته را  درمورد

هیچ معیاری برای مقایسه ندارند. افراد باید از  ها آنزیرا  ؛گیرد تا افراد شرایط حال را تحمل کنند

 ها آنزیرا برای  ؛که باید از کشورهای خارجی کنده شوندطور هماندرست  ،گذشته کنده شوند

ضروری است که باور کنند شرایط بهتری نسبت به گذشتگانشان دارند و اینکه سطح متوسط 

غفلت کامل از  ،از دید نظام ...(221: 1987اورول، درحال افزایش است ) ، هموارهآسایش مادی

را با خود  اندیشیاطاعت و مثبت، آن است؛ این امر ثبات درموردسودمندتر از هر دانشی  ،گذشته

سعی بر آن است که گذشته اغلب  ،ییها حکومتدر چنین  ،ترتیببدین .(271: )همان« آورد یم

 د.پیدا کنبا منافع افراد مسلط تطابق و تغییر یابد تا  شود یدستکارطور مداوم  به

در اغلب  ،دهند یمآرمان و هدفی بزرگ در آینده سوق  سوی بهکه جامعه را  ییها حکومت

ارزشی  خود یخود بهخویش القا کنند که زمان حال  ةبه اعضای جامع گونه نیا کنند یمموارد سعی 

                                                                                                                        
1. Not yet 
2. Not anymore 
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توجه  خواهند یم ها آن ،ترتیببدین. شود یمندارد و ارزش آن در ارتباط با اهداف آینده مشخص 

 دادهوعده ۀآیند سوی بهمنحرف و ، اعضای جامعه را از زمان حال و کمبودها و مشکالت موجود

 شده معطوف دارند.

 

 زمانی یها دوگانه
. در بحث از این ندک یممجزا و متمایز تقسیم  ۀپارزمان را به دو ، تقویم اشاره شد، کهطور همان

به متفاوتی و از رویکردهای  اندادهمتفاوتی را ارائه د یها دگاهیداندیشمندان مختلف  ،زمانی ةدوگان

زمان  درمورد الیاس، زمان عرفی -زمان قدسی بارۀدر ،دورکیم و الیاده .اند ستهینگر مسئلهن ای

اما با توجه به اینکه  ،اند سخن گفتهزمان عادی  -زمان استثناییدربارۀ زمان کاری و وبر  -فراغت

دیدگاه وی در این  بررسی به، رویکرد نظری مورد استفاده در این پژوهش رویکرد دورکیمی است

 .میپرداز یمزمینه 

تمایز و انقطاع در گذر زمان سیال و  یریگ شکلرا معطوف به  ها انساندورکیم ادراک زمانی 

 ،بق نظر ویاطمزمان عرفی است.  -قدسیگانگی زمان دو، . تمایز مدنظر اوداند یم ریناپذلمس

همیشه یک تقسیم دوبخشی کل جهان هستی  ها آندینی این است که  یها دهیپدواقعی  ةخصیص»

 طور بهاما ، رندیگ یدربرمموجودات را  ةبه دو طبقه که هم (شناختشده و قابلچیزهای شناخته)

، 1زروباول به نقل از 56: 1965)دورکیم، « رندیگ یممفروض ، کنند یمرادیکالی یکدیگر را طرد 

. داند یم ها آندورکیم دگربودگی مطلق امر قدسی نسبت به امر عرفی را عامل تمایز  .(102: 1985

 ةباید در دنیای ذهنی و درونی افراد و هم در عالم واقعی صورت پذیرد. مقول این تمایز و گسست

امکان ایجاد چنین تمایزی را در هردو عالم زیست انسانی یعنی عالم ذهن و درون و عالم  ،زمان

دین را با  ،درمجموعبا امر اجتماعی و  توان یمامر دینی را  ،رویکرد دورکیمی . بادهد یمواقعیت 

و امر  ،افراد یامر قدسی همان امر جمعی و حاصل زیست اجتماعکرد؛ بنابراین، جامعه جایگزین 

 امر فردی است. ،عرفی

زمان عادی که در آن زندگی روزمره در جریان  ةاز نظر وی به دو مرحل ،زمان زیست افراد

با بیشترین شدت ممکن  که در آن حیات دینی و به تعبیری حیات اجتماعی العاده فوقاست و زمان 

دورکیم تمایز اساسی این دو مرحله از زندگی اعضای جامعه را در  .شود یمتقسیم ، جریان دارد

چیزی که بیش از ، در ایام عادی. »دیجو یمجمعی  یها آرمانمیزان توجه افراد به منافع فردی یا 

                                                                                                                        
1. Zerubavel 
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به سهم  یهرکساشتغاالت سودجویانه و فردی است.  ،کند یمهمه اذهان مردم را به خود مشغول 

بیشتر مردم دنبال این هستند که قبل از هر چیز به  .خودش سرگرم کاروبار شخصی خویش است

اصلی فعالیت اقتصادی نیز همیشه نفع شخصی بوده  ۀالزامات زندگانی مادی خود برسند و انگیز

زمانی قرار دارد که در آن ، درمقابل زمان عرفی زندگی روزمره .(480: 1384 ،)دورکیم« است

 شوند یمو گرد هم جمع  گذارند یم کنارروزمره و عادی خود را  یها تیفعال ةهم ،اعضای جامعه

، ضعف نهاده بودتعهدات افراد نسبت به جامعه و مسائل اخالقی که در زندگی روزانه روبهو 

که  دشو یمپرافتخار جامعه موجب  یها گذشته. یادآوری میراث مشترک جمعی و دشو یمتجدید 

 و خود را بازتولید کند. بداحساس تعلق به جمع در افراد تقویت شود و جامعه قدرتش را بازیا

حیات دینی و حیات ناسوتی هم » :دیگو یمگسست اساسی میان این دو زمان  درمورددورکیم 

 ،الزم است که برای حیات دینی زیستی داشته باشند. پسواحد با هم هم ییها زماندر  توانند ینم

دست زد.  توان ینمبه هیچ اشتغال غیردینی  ها آندرنظر گرفته شود که در  یا ژهیو یها دورهایام و 

تعطیل دینی بر همین اصل بنا نهاده  شمول جهان نهاد ...اند آمدهعیدهای دینی به همین سان پدید 

و تعلیق  کارکشیدن مردم از دست، ادیان جهان ةدر هم ز ایام جشن و تعطیلییشده است. وجه تمی

« ینی نداردمنظور و هدف د ،حیات گونه نیا که نیا عنوان به ،عمومی و خصوصی است حیات

 .(422 -421 :)همان

و  یا دوره صورت به جهیدرنتجامعه به هردو زمان نیاز دارد و  ،که مشاهده شدطور همان

با نیازهای فردی و  ،زندگی اجتماعی یها آهنگ ضرب هردو را در خود گنجانده است. مند قاعده

با خصلت  آهنگ ضرباین » ،ترتیببستگی و تجمع مرتبط است. بدینهم یها زمانجمعی برای 

بودن یا دورهخصلت  .(40: 2010، )کوسو« شود یممشخص  اش یمند قاعدهبودن و یا دوره

این بیان  ،. تقویمشود یمدر زندگی اجتماعی  یمند قاعدهموجب ایجاد نظم و  ذکرشده آهنگ ضرب

امروزی در قالب  ۀجوامع پیچید ژهیو بهاست و از این طریق به حرکات جوامع و  یمند قاعده

 .بخشد یمنظم و هماهنگی  ،زمانی

 

  کارکردهای تقویم
 : دکرکلی تقسیم  ةبه دو دست توان یمکارکردهای روزهای مناسبتی در تقویم را 

 ؛تجمع اعضای جامعه یها زمانکارکردهای معطوف به  .1

 .جمعی ةحافظبازتولید ز احیا و کارکردهای ناشی ا .2
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شدن اعضای جمع یها زمانرا به  کارکردهای مذکور ،ینید اتیح یانیبن صوردورکیم در امیل 

از طریق برگزاری  نیز ( وکند یمقدسی یاد  یها زمان عنوان به ها آندیگر )که او از یکجامعه دور 

، نظر اندیشمندان بوده است دیگری که همواره مورد ةمسئلاما  ،دهد یممناسک جمعی نسبت 

آرامش  یها دورهچه چیزی افراد را در »که  سؤالپراکندگی جامعه است. در پاسخ به این  یها زمان

همین معضل ... زند یمبه یکدیگر پیوند ، نه استزندگی روزا ۀکه رفتار عادی قاعد ییها زمانیعنی 

بر آن غلبه  اش یجمعنظریة حافظة با ، تا حدی کم دستدورکیم است که هالبواکس اندیشة در 

به یادآوری  -دیگو یمکه دورکیم  طور آن -مراسمنیست که فقط برگزاری  گونه نیاکرده است. 

جمعی است  ةکمک کند. این حافظ، دارند یمهم نگه  رویدادهای بزرگ گذشته که اجتماع را دور

و هم از  کند یمتقویمی یادآوری  یها جشنهم رویدادها را از خالل ، یک متغیر واسط عنوان بهکه 

جمعی که در  ةحافظ ،درنتیجه .(25: 1992، هالبواکسکوزر در  ة)مقدم« شود یمتقویت  ها آنطریق 

 ها آنعامل پیوند میان اعضا و تداوم جامعه در  ،عرفی یها زماندر ، شود یمتقویت  ها زماناین 

 .شود یم

عملی هستند که فقط  یها وهیشمناسک دینی » ،دیگو یمکه دورکیم در تعریف مناسک طور همان

یا بازسازی  داشتن نگهزنده ، برانگیختن ها آنو هدف  شوند یمپیدا  آمده گردهم یها گروهدر درون 

 ،و حاالت ذهنی افراد ها ارزش، باورها .(13: 1384 ،)دورکیم« هاست گروهنی ذه یها حالتبرخی 

 ها آنامکان تأثیرگذاری و ایجاد تغییر در  یسادگ بههستند و  ها آنوجود  یها هسته نیتر سخت

 وسیلةبه که کند یمفرد احساس ، مناسک و در لحظات غلیان جمعی اجرای اما طی ،وجود ندارد

حتی  ؛هرگونه تغییری در او ایجاد کنند توانند یمنیروهایی فراتر از خویش تسخیر شده است که 

 نیست. ها آنقادر به ایجاد  ییتنها بهفرد هرگز  ،عادی یها زمانتغییراتی که در 

ی بستگایجاد و بازتولید هم ،یکی دیگر از کارکردهای تجمع و برگزاری مناسک جمعی

یا نظم بیانی از وحدت جامعه است و کارکردش خلق مجدد جامعه »مناسک  اجتماعی است.

 ،بستگی اجتماعی و بنابراینبخشیدن احساساتی است که هماجتماعی از طریق تأیید مجدد و قدرت

، در زمان تجمع .(106: 1998، )پیکرینگ و واتز میلر« اند وابستهخود نظم اجتماعی به آن 

اعضای جامعه دور هم جمع » سو کیاز : دشو یمتقویت  دو جهتبستگی اجتماعی در  هم

به اهداف جمعی و احساس تأثر  تعهد . دوباره زنده شود و... ها آنتا احساس تعلق در  شوند یم

پیوند افراد با  ،و از سوی دیگر (127: 2003، )میژتال« دهد یمافزایش  ها آننسبت به گروه را در 

زمان نیز تداوم  یی طبستگهمو  دشو یمیکدیگر از طریق توجه به گذشته و هویت مشترک تقویت 
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مناسک  .ابدی یمبا اجتماع و اکنون با گذشته پیوند  ،دهیتن درهم یا شبکهدر فرد  ،ترتیب. بدینابدی یم

و  کند یمهویتش را حفظ ، جلوگیری از تغییر در ادراک گروه از خودکند. با میگذشته را یادآوری 

اذهان افراد تثبیت  گذشته بازنمایی و در ،ترتیب. بدیندساز یمآن را به گذشتگان و آیندگان متصل 

 .گیردصورت میوحدت و هویت اجتماع تضمین و  شود یم

معطوف به لحظات تجمع اعضای جامعه فقط هویت جمعی را  یریگ شکلهالبواکس  سیمور

یک که افراد در هر لحظه خود را جزئی از  شود یمجمعی موجب  ةحافظ ،نظر ویاز . داند ینم

جمعی  ةحافظ دارای ،جمعی قلمداد کنند. افراد به صرف آنکه عضو گروه یا اجتماعی هستند یهست

در  ها آن. همچنین کنند یمرا کسب  شان حافظه در جامعه است که افرادطور معمول، به. »ندهست

حافظه  وی .(38: 1992، هالبواکس) «کنند یم یابی مکانمشخص و ، وریخود را یادآ ةحافظ ،جامعه

 یها نسلبه  رییتغ یبو  نخورده دست صورت بهکه گذشته  معنا بدان .داند یمرا برساختی اجتماعی 

 امور مورد، مختلف هستند که برمبنای منافع یها جمعو  ها گروهبلکه این  ؛ابدی ینممختلف انتقال 

 ها آنآنچه با ، و از رویدادهای آن روند یمبه سراغ گذشته ، توجه و مسائل خاص زمان حال

هالبواکس اولین  ،بدون شک. »دهند یمو در کنار هم قرار  کنندمیانتخاب ، همخوانی دارد

که برای حل  یذهنتصاویر  از ،ما از گذشته یها یساز مفهوم که دکربود که تأکید  یشناس جامعه

برساخت  الزاماً ،جمعی ةکه حافظ آن حدتا  ؛رندیپذ یمتأثیر ، میبر یمکار مشکالت زمان حال به

 .(34: 1992، هالبواکسکوزر در  ة)مقدم« مجدد گذشته در روشنایی زمان حال است

و  ها سرچشمهقدسی از  یا حافظهجمعی را راهی برای نگهداری  ةحافظ ،دورکیم که یدرحال

و معتقد  کند یمجوامع تأکید  ةهالبواکس بر اهمیت حافظه در هم، داند یمدر جوامع سنتی  ها شهیر

کمک به پیشبرد برخی اهداف  ایبررا  شان دهند گذشتهجوامع مدرن ممکن است ترجیح »است 

 .(51: 2003، )میژتال« سیاسی زمان حال بازسازی کنند

تأثیر مهمی  ،در این زمینه آن یریگ شکلجمعی و چگونگی  ةحافظ درموردنظریات هالبواکس 

اریک هابزبام و ترنس آن  ۀعمد واضعانداشت که  «ابداع سنت»رویکردی به نام  یریگ شکلبر 

بق اطمجمعی هالبواکسی یکسان است.  ةحافظبا مفهوم  ،ها آنمفهوم سنت در دیدگاه  رنجر بودند.

همین در اغلب ، کهن و قدیمی هستند شود یمیا ادعا  رسد یمنظر که به ها سنت» ،ها آندیدگاه 

که  یا یزمان یها دورهدر  (.1: 2000 ،)هابزبام و رنجر «اند شدهو گاهی ابداع  اندوجود آمدهبه اواخر

کهن تضعیف یا تخریب  یها سنتو  دهد یمتغییرات سریع و وسیع )مانند انقالب( در جامعه رخ 

جدید شدت  یها سنتابداع ، کاربرد ندارندیا دیگر برای الگوهای اجتماعی جدید  شوند یم
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کاهش  و ف به تغییرات در نظام سیاسی استبیشتر معطو ذکرشدهرخدادهای  ،ها آنبه نظر . ابدی یم

 ،یا تودهظهور سیاست . »دهد یمابداع سنت سوق  سوی بهرا  ها حکومت ،ساختارهای سیاسی سنتی

و  ها گاهیجا، نهادها، نیاز دارد که بتوانند انسجام اجتماعی را نمادسازی کنند ییها سنتبه برساخت 

، )میژتال« و باورهای جدید را القا کنند ها ارزشرا مشروعیت بخشند و جدید مقتدرانه روابط 

ترتیب است که سیاسی بدین یها نظاموسیلة بهجدید  یها سنتفرایند برساخت  .(57: 2003

 یها ستمیس، حاکم جامعه از طریق یادبودهای عمومی یها بخشوسیلة به ،مفاهیم عمومی تاریخ

به این معنا که ». شوند یم یدستکاررسمی  یها یشمار گاهجمعی و اسناد و  یها رسانه، آموزشی

طراحی  ،و حفظ اجتماعات ملی ها ملتتعریف ، سیاسی جدید یها تیواقعایجاد  هدفعامدانه با 

 .(56: همان) «شوند یمو تولید 

ابزاری برای اعمال قدرت درجهت استقرار یا  عنوان بهمذکور  یها سنت ،هابزبام و رنجر از نظر

دن افراد نسبت به نظم کرنمادسازی انسجام اجتماعی و اجتماعی، به نهادها یبخش تیمشروع

به افزایش و حفظ قدرت  ،ها حافظهسنن یا همان  مبدعان ،ترتیب. بدینروند یمکار به موجود

همواره برای  که یدرحال -جمعی ةحافظمدیریت رسمی . »رسانند یمحاکمان و منافعشان یاری 

سازماندهی آن،  که شود یمدرنظر گرفته  امری -به قدرت طراحی شده است یبخش تیمشروع

 در .گیردمی صورت اجتماعاتیا فراموشی و یادآوری  1حول دو قطب سانسور و مراسم همواره

، )میژتال« رسمی است ةابزار تولید حافظ ،مناسک حکومتی سازوکار تأکید بر، محور دولترویکرد 

حاکمان و قدرتمندان را  ةبرساخت یها حافظهابزارهایی هستند که  ،مناسک و نمادها .(56: 2003

 آنچه. مناسک در یادآوری بخشند یممشروعیت و قدرت تأثیرگذاری  ها آنو به کنند میمستقر 

اجتماع معرفی شده است و همچنین در ایجاد انسجام اجتماعی و برقراری  ةگذشت عنوان به

 همواره ،نمادها و مناسک باحافظه . نندک یماعضای جامعه نقش ایفا پیوند با دیگر  با ،احساسی

 .دساز یم زمان یبو آن را  آورد یمگذشته را به زمان حال 

قدسی و  یها زماندن تمایز کربرای مشخص ،عرفی دورکیم -قدسی ةاز نظری ،در این پژوهش

بستگی اجتماعی و حفظ و احیای هم مانند عرفی در تقویم استفاده شده است. همچنین مفاهیمی

کار به -داند یمرا مختص لحظات حیات جمعی  ها آنکه دورکیم  -جمعی یها ارزشبازتولید تعهد به 

جمعی  یها ارزشو بازتولید این هویت و هویت جمعی  یریگ شکلتوضیح چگونگی برای رفته است. 

 .شده است توجهنیز به نظریات حافظة جمعی هالبواکس و نیز ابداع سنت هابزبام و رنجر 

                                                                                                                        
1. celebration 
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 پژوهش یشناس روش
 تاریخی استفاده شد. ةمطالع و روش روش اسنادی، موردی ةمطالع از سه روش ،این پژوهشدر 

 .انجام گرفت اسنادی ةمطالعتکنیک  با ،پژوهش یها داده یآور جمعهمچنین 

استفاده  ها مناسبت تر نانهیزبیرو  تر قیدقبررسی و  موردی مطالعةعنوان به 1390از تقویم سال 

منتشرشده توسط جمهوری اسالمی یا حکومت  یها میتقواز  یخاص یرسمهیچ آرشیو زیرا  ؛شد

 یها مناسبتهر سال با  یها مناسبتدقیق  ةامکان مقایس ،پهلوی موجود نبود و به همین علت

تا بتوان زمان و علل ورود آن به  وجود نداشت ها مناسبتقبل و تمرکز بر یکایک این  یها سال

اجتماعی نیازمند  ۀشناخت هر پدید کهآنجااز ، همه بااین. بررسی کرد را تقویم یا خروج از آن

کمتر پژوهشی با دیدگاه  ،حال تابه کهآنجاو نیز از  زمان است یشناخت تغییرات آن ط

روش تاریخی  به ،تقویم ایران و تاریخچه و تغییرات آن صورت گرفته است درمورد یشناخت جامعه

 یها دادهبر این تقویم و سیر تحوالت آن پرداخته شد. تمامی مطالعات مبتنی ةبه بررسی تاریخچ

رایند بررسی و فشته استوارند. گذ ۀزیرا بر شواهدی از گذشته و دربار ؛اند یخیتارتا حدی  ،موجود

تاریخی  ةموضوع مطالع .رودشمار میبه تاریخی یروش ،شتهتحلیل انتقادی اسناد و بقایای گذ

تاریخی )دید تاریخی  ۀدر یک دور ،یعنی کل جامعه یا نهاد اجتماعی ،ممکن است بسیار کلی باشد

 یعنی بررسی حیات یک فرد یا رخداد )دید تاریخی خرد(. شواهد را ،یا بسیار محدود باشد ،کالن(

 ،منظوردین(. ب1386، بیکر) کنند یممنابع محدود کسب  از از منابع گسترده و در برخی موارد گاهی

سیاسی و ، بندی زمانی براساس تحوالت اجتماعی با تقسیم، های دیگر در کنار استفاده از روش

ها و  دن بخشی از این تحوالت و تغییر نرخکردرجهت مشخص، گذشته سی سال ۀعمدفرهنگی 

 گام برداشته شد. ها آنتبیین الگوی منطقی 

اسنادی  ةمطالعاز  ،در این زمینه ها یگذار استیسیافتن به برای دست بر تمرکز بر تقویمعالوه

 ةمطالعدر  ایام خاص شورای فرهنگ عمومی بهره بردیم. یگذار ناممدارک موجود در کمیسیون 

، ها تا مکاتبات رسمی و مدارک دولتی و صفحات اینترنتی طیف وسیعی از اسناد و نامه ،اسنادی

 (.57: 2006، )بلور و وود شودبررسی میها  خاطرات روزانه و مقاالت روزنامه

این تکنیک بسیاری از ، عات موجودنداطال ،اسنادی ةمطالعهنگام کاربرد تکنیک در کهآنجااز 

تحقیق  درمورد ویژه به ؛(255: 1375، )ساروخانی ندارد راهای دیگر  ها و تکنیک روش مشکالت

 ،بهترین راه، وجود نداشت ها آنو مصاحبه با  گذاران سیاسترو که امکان دسترسی به پیش

 تکنیک اسنادی بود. کارگیری به بااطالعات  یآور جمع
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های  روش»ند. شدتجزیه و تحلیل  دقتبهروش تحلیل محتوای کیفی  بهاطالعات  ،درنهایت

، آواز، روزنامه، شعر، مجله، کار بست. کتابهای ارتباط به شکل ةهمتوان در  تحلیل محتوا را می

از جمله  ،ها آنهای وابسته به  ها و اجزا یا مجموعه اساسنامه، قوانین، ها نامه، سخنرانی، نقاشی

های  یکی از ویژگی .(644: 1386، )ببی« گیرند که در این روش مورد بررسی قرار می هستند منابعی

مهم  ةنکتاند.  از الگوهای نظری اخذ شده اغلبهایی است که  استفاده از مقوله ،این روش ةبرجست

، هاست )فلیک دادهسایر رویکردها هدف تقلیل  برخالف اینجادر این روش این است که در 

های این روش که با توجه به ماهیت سؤاالت اساسی پژوهش حاضر و  قابلیت(. از 347: 1387

تحلیل ، ط به زمان گذشتهوهای مرب توان به امکان تحلیل داده می، بوده استامکانات محقق مدنظر 

)مانند مصاحبه  یستهای دیگر به دالیل گوناگون میسر ن با تکنیک ها آنمستقیم  ةمطالعهایی که  داده

 گذاران سیاستفکری و اهداف کالن  ةنیزم پسبردن به ارشد زمانی کشور( و پی گذاران سیاست با

  (.109: 1382، پور رفیعکشور در هر دوره اشاره کرد ) زمانی

 چگونه بوده است؟ یقبل و بعد از انقالب اسالم یها سالدر  رانیا میتحول تقو ریس .1

کدام نهادها هستند و بر  ،پس از انقالب یها سالدر  میو ناظر بر تقو گذار استیس ینهادها .2

 ؟کنند یمنظارت  هابر آن و یگذار استیس میتقو یها مناسبت یبرا ییارهایاساس چه مع

از انقالب  پس یها سال در رانیا میتقو یها مناسبت بر یاسالم یجمهور یگذار استیس .3

 حکومت دارند؟ یبرا ییچه کارکردها ها استیس نیو ا ستیچ یاسالم
 

 پژوهش یها افتهی
 بررسی تاریخی

 1یش و پس از پیروزی انقالب اسالمیپ یها سالتحوالت تقویم در 

تا  دهد یمانقالب اسالمی نشان پیروزی از اوایل قرن حاضر تا پیش از  شده چاپ یها میتقوبررسی 

 یها مناسبتشامل  مورد( 25)در حدود  مهمدرج تنها چند مناسبت ، البغ ۀویش ،پنجاه ةدهاوایل 

 ةاواسط دهاما در  ،اصلی و یکی دو مناسبت سیاسی )از جمله پیروزی نهضت مشروطه( بود دینی

این شیوه دچار  ،و با تبدیل تقویم هجری شمسی به شاهنشاهی( 1354از سال  ویژه به) پنجاه

 ةناشی از شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامع ،تغییرات مذکور رسد یمنظر به شد. تغییراتی

و  ها سال در مقایسه باتقویم ) یها مناسبتعداد ت ،ه است. در اوایل این دههایران در این زمان بود

                                                                                                                        
 از انقالب اسالمی تهیه شده است.های پیش و پس  های موجود از سال مطالب این قسمت، با استفاده از تقویم .1
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است  ذکرشایان البته  .شد یممذهبی  یها مناسبتبعد( همچنان اندک بود و اغلب شامل  یها دهه

 ویژهبه . این نظارت،کومت بر تقویم رسمی کشور هویداستآثار نظارت بیشتر ح ،که در این زمان

در اواخر این  ،درنهایترشدی چشمگیر یافت و  کبارهیبه  ،شاهنشاهی یشمار گاهدر دوران کوتاه 

هجری  1354اسفند سال  24کاهشی شدید داشت. در ، انقالب اسالمی پیروزیدهه و پس از 

تقویم را از  یگذار خیمبدأ تار ،مشترک یا جلسهمجلس شورای ملی و مجلس سنا در ، شمسی

با  ،مبدأ آن جز به یشمار گاهارکان این  تمامیبه آغاز سلطنت کوروش تغییر دادند.  ،هجرت پیامبر

و فقط در تقویم سال  ماه دوام آورد 17تنها  ،یشمار گاههجری شمسی برابر بود. این  یشمار گاه

دنبال باالگرفتن بهکامل اعمال شد.  طور بهشاهنشاهی(  2536هجری شمسی )برابر با  1356

 یشمار گاهو منسوخ روند این  ،1357شهریور سال  5اعتراضات مردمی به رژیم پهلوی در روز 

شاهنشاهی  2536ال رسمی کشور اعالم شد. بررسی تقویم س یشمار گاه بار دیگرهجری شمسی 

نشان  مناسبت 120مناسبت به میزان تقریبی  55از حدود  را ها مناسبتافزایش ناگهانی ، (ش1356)

مربوط به خاندان پهلوی که بسط و گسترش چشمگیری  یها مناسبت. حضور بسیار پررنگ دهدمی

بردن از برخی و جهانی و نیز نام یالملل نیبافزایش تعداد رویدادهای ، ندشتدر تقویم شاهنشاهی دا

، آریامهرروز سروش ، ایران باستان ةخ پادشاهی ایران )مانند هفترویدادهای باستانی و مرتبط با تاری

. شوند یماز جمله عوامل مهم شرایط حاکم بر تقویم شاهنشاهی محسوب  و...( آغاز جشن مهرگان

و اتفاقات پراهمیت دوران پهلوی  شده سیتأسبردن از برخی نهادهای نام، ذکرشدهدر کنار عوامل 

 مدنظر قرار داد. توان یم)مانند اصالحات ارضی( را نیز 

که  دیآ یبرم گونه نیا ،از بررسی تغییر و تحوالت مرتبط با تقویم در دوران پس از انقالب

افزایش چشمگیر  است. پیدا کردهرویکرد به تقویم در این دوران تغییر یافته و تقویم اهمیتی ویژه 

البته تحوالت شاهدی بر این مدعاست.  ،و تغییر و تحول دائمی در تقویم هر سال ها مناسبتتعداد 

دوران : از اند عبارت ها دورهاین  .مختلفی تقسیم کرد یها دورهبه  توان یمنیز  را ها سالتقویم این 

 دوران اصالحات و دوران اخیر.، گیدوران سازند، پس از انقالب و جنگ

تعداد  ،پس از انقالب یها سالدر اولین : (1368 -1357انقالب و دوران جنگ ) دوران پس از

که  بود ییها نامحذف تمامی  ،تقویم به شکل چشمگیری کاهش یافت. علت این امر یها مناسبت

پس از انقالب و دوران  ةیاول یها سال اما تحوالت پرشتاب ،نشانی از حکومت پیشین داشتند

مناسبت جدید در تقویم رسمی  100 باًیتقردر تقویم شد.  یا گستردهتغییر ناگهانی و  ، موجبجنگ

سیاسی اختصاص یافت که  یها مناسبتبسیاری از صفحات تقویم به  ،بار نیاولوارد شد. برای 
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رویدادهای مهم جنگ ، روزی انقالب و رخدادهای پس از آنرویدادهای منجر به ظهور و پیشامل 

دیگری مانند فلسطین و عراق و روابط ایران با جوامع  یها ملتروزهای مرتبط با ، ایران و عراق

ه بخش ثابت تقویم ایران محسوب ک نیز مذهبی یها مناسبت .بودغربی و رخدادهای ناشی از آن 

رویدادهای ، زودن رویدادهای تاریخی صدر اسالممواجه شدند. اف زیاد نسبتاًبا تحوالتی  ،شدند یم

از  ،شدن رویداد والدت یا شهادت برخی از معصومینمعصومین دیگر و چندروایتی هط بومرب

و همچنین بزرگداشت برخی  یالملل نیب یها مناسبتاین تحوالت بودند. ورود تدریجی  ةجمل

پرستار و...( هم بر این امر ، دانشجو، معلم، اجتماعی )مانند مادر یها گاهیجانهادها و ، مشاغل

 تأثیرگذار بود.

ایام خاص در  یگذار نامکه کمیسیون  بود در این دوران: (1376 -1368دوران سازندگی )

شرایط پایان جنگ و  .کردکار خود را آغاز  1372و از سال گرفت شورای فرهنگ عمومی شکل 

در قالب حذف  ،پس از انقالب و تغییر در فضای عمومی جامعه ةپرالتهاب اولی یها سالگذار از 

در  آنکه افزایش  ییها مناسبت. از جمله بروز یافت مناسبات مربوط به جنگ و انقالببسیاری از 

همچنین ابداع جهانی هستند.  یها مناسبت، کند یمتوجه را بسیار به خود جلب  ها سالتقویم این 

و...  ها ارگان، مشاغل، خاص( به نام نهادها یا هفتهروز یا  یگذار نامجدید )در قالب  یها مناسبت

روز ، روز نیروی دریایی، روز پرستار، از این زمان به بعد رونق بیشتری گرفت )مانند روز کارمند

اجتماعی و فرهنگی  یها مناسبتروز تعاون و...( و ، یهیقضا ۀروز قو، ارتش جمهوری اسالمی

 ةهفت، یخوان کتابکتاب و  ةهفت، روز داروسازی، روز اهدای خون، یور بهرهبسیاری )مانند روز 

 روز درختکاری و...( به تقویم راه یافتند.، روز اسناد ملی ایران، میراث فرهنگی

در این دوران همچنان  ،در دوران سازندگی آغازشدهروند : (1384 -1376دوران اصالحات )

انقالب  هط بومرب ۀماند یباقرویدادهای ، ها مناسبتادامه یافت. پس از حذف برخی دیگر از 

ثابتی در تقویم یافتند. کاهش چشمگیر ورود رویدادهای سیاسی و  نسبتاًجای  ،اسالمی و جنگ

تقویم این دوران است.  یها یژگیواز  ،جهانی یها مناسبت توجه قابلایدئولوژیک و افزایش 

در دوران اصالحات  دیگر مهمتحول  ،شعرا و دانشمندان، بزرگداشت بیش از ده تن از اندیشمندان

، بزرگداشت شعرا جیتدر به ،مهم از لحاظ سیاسی یها نامدر کنار بزرگداشت  ،ترتیببود. بدین

 .تقویم شد یها مناسبتفالسفه و دانشمندان ایرانی نیز جزئی از 

که همچنان نیز ادامه  -نگاهی به تحوالت تقویم در دوران اخیر: (تاکنون -1384دوران اخیر )

تمامی تغییرات  باًیتقرخالف دوران اصالحات که بر دهد یمنشان  -ان نرسیده استدارد و به پای
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سیاسی و ارزشی )ایدئولوژیک(  یها مناسبتاجتماعی و فرهنگی بود و  یها مناسبتمعطوف به 

 یها مناسبتاغلب تحوالت در  ها سالدر این ، حضوری بسیار کمرنگ و نامحسوس داشتند

 یها ارزشنمادین که بر  ییها مناسبتابداع سائل سیاسی و ارزشی تمرکز دارند. تقویمی بر م

مبارزه و... تأکید ، ایثار، پایداری، مقاومتمانند و نیز بر مفاهیمی  «دیگران»ملی و تقابل با ، اسالمی

آن در سطح ادارۀ تغییر در رویکرد حاکم در این دوران را نسبت به مسائل مختلف کشور و ، دارند

مسائل سیاسی و  ،گفت در این دوران توان یمدرنهایت . دهد یمنشان  یالملل نیبداخلی و 

که در دوران اصالحات و سازندگی حضور  -ایدئولوژیک باز هم بر مسائل اجتماعی و فرهنگی

 .اند افتهیغلبه  -پررنگی در تقویم داشتند

ناشی از تالش درجهت  توان یمآن در دوران پس از انقالب را  یها مناسبتیافتن تقویم و اهمیت

 .ندیگو یمعنوان ابداع سنت یا همان ابداع حافظه سخن با چیزی دانست که هابزبام و رنجر از آن 

 

 و ناظر گذار استیسنهادهای 

همواره ، 1304رسمی کشور در سال  یشمار گاه عنوان بههجری شمسی  یشمار گاهپس از تصویب 

این است که در هر  توجهنکتة شایان البته مرجع استخراج و انتشار تقویم مطرح بوده است.  ةمسئل

 ،خاص دیوان اعلی یباش منجممهدعلیا یا  یباش منجمالقاب  عناوین وبا که  بودندمانی منجمانی ز

افراد مذکور  .بودندوقت  یها حکومتتقویم از دارای امتیاز و حق چاپ  الدوله نجمیا  الملک نجم

، انین مدونو قو افتهی سازماند کنترل نبودلیل به همه بااین. پرداختند یمبه استخراج تقویم رسمی 

 عنوان بهبا اینکه این افراد ، که ذکر شدطور همان. یافتند به این کار اشتغال بسیاری افراد دیگر نیز

مانع از وجود  مسئلهاین  ،داشتندبیش از بقیه در میان مردم شهرت ، نظر حکومت ن موردامتخصص

چه از نظر مسائل نجومی و چه از لحاظ  ،عموم ۀاستفاد مورد یها میتقواستخراج  ةتشتت در زمین

دلیل کاهش میزان اشتباهات در استخراج . به همین علت و نیز بهشد ینم شده درج یها مناسبت

به شورایی  ،یک نفر یجا بهرا حکومت جمهوری اسالمی تصمیم گرفت که استخراج تقویم ، تقویم

ژئوفیزیک دانشگاه تهران در  ةسسؤشورای تقویم م ،منظوربدین کند.ن واگذار امتشکل از منجم

کمیسیونی به نام  ،شورای فرهنگ عمومی در 1372سال  . همچنین درشدتأسیس  1381سال 

پیشنهادی برای  یها مناسبتروزهای خاص ایجاد شد که بررسی و تصویب  یگذار نامکمیسیون 

 بر این روند، و ورود به تقویم و اعطای مجوز چاپ تقویم هر سال به ناشران را برعهده گرفت

 .دارد افتهی سازمانرتی نظا
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 (1390توصیف تقویم ایران )سال 

مناسبت ثبت شده است. برای درک  250حدود  ،1390در متن اصلی تقویم رسمی کشور در سال 

یکی از این در . میده یمارائه  ها آناز  یبند دسته سه ،در این تقویم ها مناسبتبهتر وضعیت 

 اند.شدهممکن ارائه  یبند طبقه نیتر یجزئو در  شده کیتفک صورت به ها مناسبت، ها یبند هدست

 ییها یبند طبقهیکی دیگر از  .دهد یمنشان  1390تقویم  یها مناسبتدوم شمایی کلی از  یبند دسته

 .است یزمان ۀدوربرمبنای  ها مناسبت یبند دسته، شودمیکه در این پژوهش مفید واقع 

 
 یبند دسته نوع مناسبت تعداد درصد

 اول )کلی( یبند دسته مذهبی 53 21

  انقالب هط بورویدادهای مرب 14 6

  اتفاقات تاریخی پیش از انقالب 9 4

  رویدادهای جنگ 14 5

  نظامی و بسیج یها مناسبت 9 4

  ایدئولوژیک یها مناسبت 20 8

  کشورهای دیگروسیلة بهکشتار مردم ایران  3 1

  مجدد برخی رویدادهای تاریخی یگذار نام 22 9

  و قوانین ها سازمان، تأسیس نهادها 7 3

  شهادت و وفات افراد 20 8

  بزرگداشت افراد 20 8

  جهانی یها مناسبت 16 6

  باستانی یها مناسبت 6 2

  بزرگداشت مشاغل 19 8

  دارای پیام فرهنگی یها مناسبت 21 9

 دوم )جزئی( یبند دسته مذهبی 53 21

  سیاسی و ملی 106 42

  اجتماعی و فرهنگی 78 31

  جهانی 16 6

 ی سومبند دسته پیش از انقالب 15 6
 دوران انقالب 48 19 )برمبنای دورۀ زمانی(

 پس از انقالب 111 45
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  کمیسیون ایام خاص یگذار ناممعیارهای 
که در  ردیگ یمبق معیارهایی صورت اطم ،ایام در کمیسیون یگذار نام درمورد یریگ میتصم

 نامه نییآآمده است. تاکنون دو  ها مناسبت یگذار نام درموردشورای فرهنگ عمومی  یها نامه نییآ

و  13721مربوط به سال  هاه است که اولین آنشداستفاده ها از آنو  اندشده در این زمینه تصویب

را  ها هفتهروزها و  یگذار نامهدف از  ،مذکور ةنام نییآدر آغاز به کار کمیسیون مذکور است. 

 و یاقتصاد، یاسیس، یعلم، یفرهنگ، یمل، ینید یوندهایپ ییشناسا و ها بزرگداشت ارزش»

و  ها دستگاه. اند کردهقلمداد  ،«شود یممنجر همکاری عمومی  نوعی بهه که جامع در یاجتماع

خود  یها برنامهو نیز  کنند شورای فرهنگ عمومی را تکمیل ةپرسشنام دیبا شنهاددهندهیپنهادهای 

خاص ارائه دهند. همچنین باید توجه داشته باشند که نام و  ةهفتآن روز یا  ةاشاعتبلیغ و برای را 

 : موضوع پیشنهادی باید یکی از معیارهای زیر را داشته باشد

 ؛شنهاددهندهیپ دستگاه یاصل فیوظا با تناسب( الف

 ؛یاسالم انقالب یفکر یمبان ةاشاع( ب

 ؛شورک یفرهنگ و یاقتصاد ،یاسیس یها دگاهید ةمحققان و یمنطق غیتبل( ج

 ؛ایگو و روشن یمفهوم از یبرخوردار( د

 ییوفاکش و رشد و یانسان و یاجتماع یها ارزش و ینظر یمبان گسترشسازی برای زمینه( ه

 ؛شورک یاستعدادها

 و فرهنگ دربرابر یخودباختگ ةیروح جلوگیری از و یدوست وطن روح و یمل غرور تیتقو( و

 ؛گانگانیب تمدن

 ؛یمل وحدت و یعموم ارکاف در تشتت ایجادنکردن( ز

 .گریدیک با نداشتنرتیمغا و یمحتو و هدف لحاظ از یزمان هم تیرعا( ح

 ها سازماناز  هرسالهکمیسیون حق دارد که  ،نامه نییآ اساسمهم دیگر این است که بر ةنکت

برگزاری و تبلیغ آن مناسبت خاص درخواست  ةنیزمچگونگی عملکردشان در  درموردگزارشی 

آن ، شورای فرهنگ عمومی ندانست ۀشد ینیب شیپآن را درجهت اهداف  که یدرصورتکند و 

 د.کنمناسبت را از تقویم حذف 

مربوط به سال  ،ایام خاص در شورا تصویب شد یگذار نام ةنیزمکه در  یا نامه نییآآخرین 

                                                                                                                        
 نامه روی تارنمای شورای فرهنگ عمومی و در آدرس زیر موجود است:  این آیین. 1

http: //pcci.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=141: 2&catid=171: 1372 & 
Itemid =498 
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به دو دسته  ها مناسبتدن کرتقسیم ،نامه نییآتغییرات در این  نیتر مهمیکی از  1بوده است. 1388

 : بود

 ی(اسالم -یمل یها مناسبت) «میتقو متن» در مندرج یها مناسبت( الف

 ی(اسالم -یصنف یها مناسبت) «میتقو ةمیضم» در مندرج یها مناسبت( ب

 : دچار تغییراتی به شرح زیر شدند ،در متن تقویم ها مناسبتهمچنین معیارهای درج 

 .باشد معتبر و ارزشمند ملت ةهم دگاهید از و رگذاریتأث و مهم ،مردم مختلف یقشرها یبرا( الف

 ةمنطق کی به منحصر آن تیاهم و بدانند خود هب طومرب را مناسبت آن، کشور مناطق ةهم( ب

 .نباشد خاص ییایجغراف

 .باشد «انیرانیا یمل تیهو یها مؤلفه» از یکی حداقل ۀکنند تیتقو( ج

بیش از هر چیز بر  ،متوجه خواهیم شد که تأکید، که رجوع کنیم ها نامه نییآبه هریک از 

پس از پیروزی  یها سالاست که مرتبط با هویت ملی و نیز اسالمی است که در  ییها مناسبت

و احیای بستگی اجتماعی تالش درجهت بازتولید همانقالب برای هویت ملی تعریف شده است. 

برای  توان یماز جمله دالیلی است که  ،برد یمنام  ها آنجمعی که دورکیم از  یها ارزشتعهد به 

این  ةکه پشتواننیز  یا حافظهبرشمرد. همچنین برساخت  ها نامه نییآدر  ذکرشدهایجاد معیارهای 

 است. گذاران سیاستمدنظر  ،هویت باشد

 

 ها افتهیجزیه و تحلیل ت

وجود این  رسد یمنظر تقویم ایران دچار تورم مناسبت شده است. به، دگفته ش تر شیپکه طور همان

بق نظر دورکیم اطمرده است. ایران دچار اختالل ک ةمفهوم زندگی روزمره را در جامع ،همه مناسبت

، فردگرایانه یها تیفعالاعضای جامعه مشغول  عرفی، یها زماندر  ،یعرف یها زمان صوردر 

بیشترین توجه افراد معطوف  ،قدسی یها زماندر  که درحالی ؛سودجویانه و اقتصادی خویش هستند

روزهای تقویم  یگذار ناماست که بر  ییها استیس ،به حضور جمع است. پرسش اصلی این پژوهش

 درآورده است. اش یامروزپس از انقالب اسالمی حاکم است و آن را به شکل  یها سالایران در 

ایزی ایجاد تم ،تقویم ةمشخص ،قدسی و عرفی یها زمانتمایز  درمورددورکیم  ةبق نظریاطم

دیدگاه ماکس وبر در  ویژه بهطبق نظریات موجود و  ،مدرن ةجامع. استمشخص میان دو زمان 

                                                                                                                        
 مشاهده است:  زیر قابلنشانی شورای فرهنگ عمومی در تارنمای مذکور نیز روی  ةنام آیین. 1

http: //pcci.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=891: -l-r-&catid=261: 1388 & 
Itemid=498 



 85    يپس از انقالب اسالم یها سال در رانیا میحاکم بر تقو يزمان استيس يبررس

به نفع  ،قویمدن این تمایز و تغییر تکرکمرنگ درجهت ،یدار هیسرما ةیروحپروتستان و  اخالق

با توجه به تقویم ایران که  است یحالروزمره و عادی حرکت کرده است. این در  یها زمانافزایش 

راهی در خالف جهت جوامع  ،زمانی حاکم بر این جامعه یها استیس ،پس از انقالب یها سالدر 

مناسبت در تقویم هر سال درج  150متوسط بیش از  طور به ،ها سالدر این مدرن پیموده است. 

نوعی تعلیق زیست  ها آن( که اغلب 1390 مناسبت در تقویم سال 250شده است )در حدود 

ایام والدت و شهادت ، دو ماه محرم و صفر، دنبال دارند )یک ماه رمضانروزمره را در جامعه به

 12بهمن و روز  22روزهای مهم ملی و سیاسی مانند ، قربان و غدیر، اعیاد مذهبی مانند فطر، ائمه

توجه  گرنشان ،هنگ عمومیمانند شورای فر رندهیگ میتصمفروردین و...(. همچنین تأسیس نهادهای 

 ها مناسبت کهآنجااز سازی از سوی جمهوری اسالمی است. خاص به روزهای مناسبتی و مناسبت

دنبال برمبنای اهدافی معین به دریافت حاکمان ایران توان یم ،تندمتعلق به حکومت هس ییها زمان

خاص  ییها مناسبتکردن توجه اعضای آن به درآوردن زندگی عادی جامعه و معطوفتعلیقبه

 مورد بررسی ذکر کرد. یها استیستأکید بر تمایز را یکی از  توان یم ؛ بنابراین،هستند

در تقویم است.  یگذار نامنظر حکومت در  مورد یها استیسیکی دیگر از  ،توجه به گذشته

معطوف به گذشته هستند. چنین  ها مناسبتکه اغلب  شود یممشاهده  1390تقویم سال 

 ،برای مثال؛ اند دادهدر تقویم را به خود اختصاص  شده ثبت یها ناماز کل درصد  73 ،ییها مناسبت

، مذهبی مربوط به ایام والدت و شهادت ائمه و اعیاد یها مناسبت: را نام برد ها مناسبتاین  توان یم

.  و... سیاسی و ملی مربوط به پیروزی انقالب اسالمی یها مناسبت، مربوط به جنگ یها مناسبت

بازتاب کامل  صورت بهایرانی را  ةجامع ةخچیتار ،مذکور ةگذشت میابی یدرمدقیق  یبررسالبته با 

که در بخش نظری نیز طور همان. کند یمبلکه روایتی ویژه از تاریخ این کشور را مطرح  ؛دهدنمی

 منظور بهرا  شان گذشتهجوامع مدرن ممکن است ترجیح دهند »از نظر موریس هالبواکس  ،آمد

جمهوری  .(51: 2003، )میژتال« کمک به پیشبرد برخی اهداف سیاسی زمان حال بازسازی کنند

و به  جامعه ندارد ةگذشتدر  یا سابقه ،حاصل رخداد یک انقالب وحکومتی نوپا  عنوان بهاسالمی 

همین جهت برای ایجاد هویتی مشخص و متمایز که به کسب مشروعیت و تثبیت قدرت 

و از خالل آن با  ،ده است روایتی از گذشته ارائه دهد که هویتش را بازسازیکرتالش ، انجامد یم

ایران در جامعة . حذف بخش اعظم تاریخ کندخود را بازتولید  تیمشروعانقالب  یها آرماناحیای 

مملو از ستم و  یا گذشته عنوان بهجامعه  ةگذشتبازنمایی پیش از انقالب و همچنین  یاه سال

 .اند بودهعملکردهایی در این جهت  ،اشتباه و بدی
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 ها آنموجود در تقویم و رویکرد خاصی که نسبت به  یها مناسبت، بر مطالبی که بیان شدعالوه

حفظ و تقویت ، ها ارزشاحیای : از اند عبارتکارکردهای دیگری نیز دارند که ، وجود دارد

 جمعی و هویت. ةحافظ احیای، بستگی اجتماعی هم

، معطوف به گذشته یها مناسبت ویژه بهتقویم و  یها مناسبت یکارکردها نیتر مهمیکی از 

این  یریگ شکلانقالب در اوان  یها ارزش. هاست آنو کمک به حفظ  ها ارزشاحیای دائمی 

شمار بهبسیار زنده و پویا هستند و عامل حرکت جامعه و مشروعیت حکومت انقالبی  ،جنبش

به فراموشی سپرده شوند و  جیتدر به ها ارزشاما با گذشت زمان ممکن است این آیند،  می

انقالبی نیست و به همین  یها حکومتمطلوب  ،د. این امرنرا بگیر ها آندیگری جای  یها ارزش

مختلف و از  هایبه روشانقالب  یها آرمانو  ها ارزشادآوری دائمی تالش درجهت ی ،جهت

 یها یگذار نام، یادبود شهدا، روزها به یاد رویدادهای تاریخی انقالب یگذار نامجمله استفاده از 

قرار دارد. هابزبام و  ییها حکومتتوجه چنین مسائل مهمی است که مورد  ۀزمرنمادین و... در 

جدید  یها سنتعنوان ابداع  با ها ارزشنهادسازی و برساخت ، نمادسازی ۀرنجر نیز بر این شیو

تقویم یعنی حفظ و احیای انسجام  یها مناسبت. این مسیری است که به کارکرد دیگر نندک یمتأکید 

 .انجامد یمبستگی اجتماعی نیز و هم

. شود ینمبستگی اجتماعی ممکن جامعه بدون هم یافتن، شکلدیگو یمکه دورکیم نیز طور همان

 دادن امر جمعی نسبت به امر فردی است.بستگی اجتماعی نیازمند میزانی از برتریوجود هم

و  ها آرماندن توجه اعضای جامعه به کرمعطوف، دیآ یبرمکه از مباحث چارچوب نظری طور همان

 ریپذ امکانجمعی  ةن حافظساختمانند برگزاری مناسک یا فعال هاییبه روشجمعی  یها ارزش

مناسک و  ها مناسبتمشاهده کرد که برخی از  توان یمتقویم  یها مناسبتبا بررسی . دشو یم

ارزشی به اعضای  معطوف به یادآوری رویدادی خاص یا ها آنو بسیاری از دارند  ییها نییآ

مناسک حکومتی سازوکار تأکید بر »، محور دولتیک رویکرد  عنوان به« ابداع سنت». در اندجامعه

ابزارهایی هستند  ،مناسک و نمادها .(56: 2003، )میژتال« رسمی است ةابزار تولید حافظ عنوان به

مشروعیت و  ها آنو به  سازندمی حاکمان و قدرتمندان را مستقروسیلة بهبرساخته  یها حافظهکه 

اجتماع معرفی شده است گذشتة  عنوان به آنچهمناسک در یادآوری . بخشند یمقدرت تأثیرگذاری 

و همچنین در ایجاد انسجام اجتماعی و برقراری احساس پیوند با دیگر اعضای جامعه نقش ایفا 

و آن را  آورد یمگذشته را به زمان حال  همواره نمادها و مناسک ، با استفاده از. حافظهنندک یم

 .دساز یم زمان یب
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مدنظر  ،حافظه جمعی ۀیکی از عناصر مهم برسازند عنوان به ،ایران پس از انقالب اسالمیتقویم 

روایتی از ، گذشته دارند  به روآن که اغلب  یها مناسبتحکومت قرار گرفته است.  یها استیس

که طور همانجامعه است.  درخواهان یادآوری دائمی آن  ،که حکومت دهند یمگذشته ارائه 

در  مسائلشانافراد با توجه به منافع و  ،جمعی ةبرای برساخت حافظ، کند یمهالبواکس هم اشاره 

تنها همواره که  ندده یمو روایتی ویژه و خاص از آن ارائه  روند یمگذشته  سوی بهزمان حال 

فعلی حکومتی انقالبی مانند حکومت جمهوری اسالمی  ةدغدغ نیتر مهمروایت ممکن نیست. 

به اجتماعی ملی به نام ایران است تا  یده شکلایجاد هویتی مستقل و باسابقه برای خود و ، انایر

با دیگر اعضای  ها آنبستگی هم تا هویتی مشخص و متمایز از دیگر جوامع بیابند ،اعضای جامعه

 د.شوضعیف ، شوند ینمچنین اجتماعی محسوب  ءو با کسانی که جز تر محکماین اجتماع ملی 
 

 یریگ جهینتبحث و 
تغییراتی بسیار گسترده و عمیق را در مدتی کوتاه در تمامی  ها انقالبمانند دیگر  ،انقالب اسالمی ایران

برمبنای  نیز د. حکومت جمهوری اسالمیکرفرهنگی و... ایجاد ، اجتماعی، اقتصادی، ابعاد سیاسی

در  ی پس از انقالب،حکومت نوپاشده در انقالب شکل گرفت. جدید مطرح یها آرمانو  ها ارزش

دن نوع روابط میان عناصر و اجزای کرداخل کشور و خارج از آن با مسائل بسیاری درگیر بود؛ مشخص

 .نیاز داشتروشن و دقیق  یها یگذار استیسبه  ،داخلی و نیز ارتباط با خارج از کشور

. در بودحمایت اعضای جامعه نیاز نیازمند برای استقرار و تداوم بیش از هر چیز  ،حکومت تازه

که امر جمعی همچنان  دششور و هیجان ناشی از آن موجب ، ابتدایی پس از پیروزی انقالب یها سال

و  ها ارزشبسیاری از منافع و مصالح شخصی خود را در راه حفظ ، بر امر فردی غالب باشد و افراد

همچنان ، زمانی اندکی از انقالب ةفاصلساله با هشت نند. رخداد جنگ کجمعی قربانی  یها آرمان

فرصت  سو کیاعضای جامعه از  ،ترتیب. بدیننگاه داشتوضعیت جامعه را در شرایط غیرعادی 

وجود دشمن خارجی  ،تجزیه و تحلیل شرایط و بررسی عقالنی اوضاع را نداشتند و از سوی دیگر

و با  جیتدر بهن شده بود. تقابل با آو بستگی در میان اعضای جامعه وحدت و هم یریگ شکلموجب 

مسائل جدیدی برای ، همراه با تغییر تدریجی شرایط، انقالب اسالمی و جنگ یها سالفتن از رگفاصله

  اند از:ها عبارتآن نیتر مهماز  که برخی حکومت جمهوری اسالمی مطرح شد

 ،عناصر برساخت چنین هویتی نیتر مهمبه هویتی متمایز و مستقل برای خود؛ یکی از  یده شکل .1

 .را نداشتبودنش آن سیدالتأسیجددلیل بود که این حکومت به یا سابقهتاریخچه و 
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گذشته و نیز شرایط جوامع  در مقایسه با شرایط مطلوب عنوان بهدن زمان حال کرمطرح .2

 ؛دیگر در همین زمان

بستگی و اتصال عوامل حفظ هم عنوان بهانقالب  ةاولی یها آرمانو  ها ارزشدن کرحفظ .3

 ؛اعضای جامعه به یکدیگر و نیز به حکومت

برای اعضای جامعه که عامل وحدت اجتماعی و حمایت دائمی از  یجمعبرساخت هویت  .4

 حکومت است.

زمانی جمهوری اسالمی  یها استیسثقل و مرکز توجه  ةگذشته نقط، شده مطرحبرمبنای مسائل 

کار گرفته شد. زمانی نظام به یها استیسیک ابزار درجهت اعمال  عنوان بهقرار گرفت و تقویم 

 یها نامرخدادهای مذهبی و نیز با ، جنگ، روزهای تقویم با رویدادهای تاریخی انقالب یگذار نام

موجب شد تا نهاد متمایزی ، نظام قرار داشتند یها استیسنمادینی که درجهت رویکرد ارزشی و 

 یها استیسعهده بگیرد تا تقویم را درجهت ررا ب تیمسئولاین  «هنگ عمومیشورای فر»به نام 

هجری  1390ند. برمبنای بررسی تقویم سال کو بر این امر نظارت  یگذار نامحکومت در هر زمان 

 : نمود یبند دسته گونه نیا توان یمزمانی را  یها استیسشمسی این 

حذف بخشی از گذشته یعنی آن قسمت که مرتبط با تاریخ پیش از وقوع انقالب و وقایع آن  .1

 ؛ها مناسبتایامی به این  نکردنیگذار ناماست و 

 ،جهت برانگیختن عواطف و هیجانات اعضای جامعه بر اثر حضور در جمعدرسازی مناسک .2

و  ها ارزشبستگی جمعی و احیای تقویت هم، احیای اعتقاد به قدرت جمعی خود

همچنان امر جمعی و گذشتن از خود  ،ترتیببدین ؛جمعی ناشی از شرایط مذکور یها آرمان

عنوان مصلحت جامعه بهدر راه اهداف جمعی )و به یک تعبیر اهداف سیاسی حکومت که 

 یها خواستهاز جامعه بر امر فردی و  ییها بخشدر میان  کم دست( شوند یممعرفی 

 ؛خودخواهانه سلطه خواهد داشت

 یا گذشتهبه وجود  اعضای جامعه بر اثر باور و ترتیبجمعی؛ بدین ةظدن حافکرفعال .3

شکل  «ملیت» یعنی یجمع یهویت ،مشترک )که توسط جمهوری اسالمی مطرح شده است(

بستگی اجتماعی هم ،درنتیجه .کند یمکه پیوندی محکم میان اعضای جامعه ایجاد  ردیگ یم

حکومت جمهوری اسالمی  ،درنهایتو  کند یمگذشته را احیا  یها ارزشرا تقویت و 

 د.هدنمیمشروعیت خود را نزد مردم از دست 
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