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 چکیده

ای است که در های رسمیدر مقایسه با تقویمهای غیررسمیبررسی تقویمهدف اصلی پژوهش پیشِ رو، مطالعه و 

های برساخته شده توسط آنها و هویت اند تا از این طریق، به رابطۀ میان حافظههای پس از انقالب منتشر شدهسال

ا استفاده از روش ها پی ببرد. پژوهش ببرند، از خالل بررسی تقویمکار می ای که آنها را بههای اجتماعی گروه

های برساخته و تضادهای بسیاری میان حافظه های پژوهش از وجود تفاوتمطالعه موردی انجام گرفته است. یافته

ها های غیررسمی، حکایت دارد. بر اساس یافتههای غیررسمی و نیز میان خود تقویمتوسط تقویم رسمی و تقویم

تدریج  های پس از انقالب، بههای درون جامعه در سالمیان حافظهتوان این فرضیه را مطرح نمود که گسست می

 گیری نوعی گسست هویتی در جامعه دارد. افزایش یافته و نشان از شکل

 حافظۀ جمعی، هویت، تقویم رسمی، تقویم غیررسمی، حافظۀ بدیل.  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

های ، تعداد مناسبت1شودایران منتشر میهای پس از انقالب در ای که در سالدر تقویم رسمی

ها برای همه اعضای جامعه به یک میزان اهمیت زیادی ثبت شده است، اما تمامی این مناسبت

ای که شان، نحله سیاسیندارند و افراد بر اساس فرهنگ، سابقه خانوادگی، پیشینۀ تاریخی اجتماع

 دهند. های گوناگون واکنش نشان میاسبتبه آن تعلق دارند و عوامل بسیار دیگر، نسبت به من

هایی که  های مدنظر حاکمیت است و آن مناسبت کنندۀ مناسبت تقویم رسمی تنها منعکس

نمایاند، اما از سوی دیگر، هر سال  های اجتماعی مهم است، را باز نمی برای دیگر گروه

هایی خاص  سط گروهشود که تو دست می هایی در میان برخی از اعضای جامعه دست به تقویم

زنان، تقویم کارگران، تقویم محیط زیستی، تقویم  توان از تقویمشوند؛ از جمله میمنتشر می

ها را  توان این تقویم سینماگران، تقویم معماران و موارد بسیار دیگری از این دست نام برد. می

 نامید. « های غیررسمی تقویم»در مقابل تقویم رسمی حکومت، 

روزی انقالب، تقویم، همواره جایگاه خاصی در میان سیاستگذاران داشته است. در پس از پی

های ثبت شده در تقویم شد این دوران، بیشترین میزان توجه حکومت معطوف به مناسبت

های مذهبی و سیاسی به یکباره افزایش یافت و در مجموع مناسبتای که تعداد مناسبت گونه به

در مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه « شورای تقویم»دائمی شد. تأسیس های تقویم دچار تحوالت 

در شورای فرهنگ عمومی « گذاری ایام خاصکمیسیون نام»تهران )جهت استخراج تقویم( و 

ها در تقویم( تحوالت جدی در دوران پس از انقالب )جهت تعیین و نظارت بر درج مناسبت

ها در تقویم و اگهانی و تورم مناسبتجهت نظارت بر تقویم توسط حکومت بود. افزایش ن

ای جدی برای حکومت دهد که تقویم مسئله دهد، نشان میتحوالتی که هر سال در آن رخ می

است. نظارت بر تقویم در جهت ثبت روایت مدنظر قدرت سیاسی از تاریخ است و ارائه یک 

لف درون جامعه که های مخت های موجود را در پی دارد. گروهروایت خاص، حذف دیگر روایت

های دیگری از تاریخ دارند، خواهان هایی از روایت رسمی موافق نیستند و روایت با تمام یا بخش

 آن هستند که رویدادهایی که برایشان مهم است، در تقویم وارد شود. 

از همان ابتدای انقالب اسالمی مشخص شد که انسجام و یکپارچگی جمعی ذیل عنوان 

ها با درگیری برای در دست گرفتن نیافتنی است. شکاف امری دست« ن شیعهایرانیان مسلما»

                                                           
نامۀ کارشناسی ارشد  های پس از انقالب به طور مفصل در پایانم رسمی و تحوالت آن در سال. به بررسی تقوی 1

نگاری ( بررسی سیاست تقویم1390فر، زهره، )توانید رجوع کنید به: سروشام. در این زمینه میخودم پرداخته
 شریعتی. (، به راهنمایی دکتر سارا 1390جمهوری اسالمی ایران )مطالعه موردی تقویم سال 
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هایی سربرآوردند های مختلف آغاز شد و هویت قدرت و حاکمیت، میان حکومت انقالبی و گروه

کردند. چنین ای دیگر معرفی می گونه که در برابر هویت مسلط یکدست مدنظر آن، خود را به

ل و دالیل مختلف ادامه یافته است. بدین ترتیب تقویم، تبدیل به شرایطی تا به امروز به اشکا

کنند و تالش  های مذکور حضور خود را از طریق آن اعالم می هایی شد که گروهیکی از مکان

 نمایند هویت خود را حفظ و احیا کنند. می

صوص دهد، اختالف در خمیان مردم و حاکمیت خود را نشان می یکی از جاهایی که تقابل

های اخیر، شکل آشکاری پیدا کرده  هایی است که برای هر یک مهم است و در سالمناسبت

های ابتدایی پیروزی انقالب در خصوص تقویم قبال هم سابقه داشته است و از سال است. تقابل

عنوان تقویم  ویژه با تصویب تقویم شاهنشاهی به و حتی پیش از آن از زمان پهلوی اوّل )به

شور( شکل گرفته بود. در دوران پیش از انقالب، مخالفت علنی و شدید مردم با تقویم رسمی ک

شاهنشاهی موجب شکست آن پس از دو سال شد، اما پس از انقالب، مواجهه بر سر مناسبت

های تقویم میان قدرت سیاسی و مردم تا پیش از دهۀ اخیر، کمتر صورت آشکاری به خود 

روز »های میان نیروهای نظامی با مردمی که در توان در درگیریگرفته بود. نمونه آن را می

هایی که در خصوص یابند، مشاهده کرد. همچنین تقابلبر سر مزار او حضور می« کوروش

گیرد، از جمله دیگر مواردی میان مردم و قدرت سیاسی صورت می« روز ولنتاین»برگزاری 

هایی تواند عامل چالش دهد تقویم می که نشان میتوان نام برد. اینها شواهدی است است که می

هایی هستند که در تقویم رسمی جدی در سطح جامعه شود. روز کوروش و ولنتاین مناسبت

رسد هر قدر  هایی از جامعه خواهان برگزاری آنها هستند. به نظر می جایی ندارند، اما بخش

دهد، حساسیت در میها حساسیت نشان قدرت سیاسی بیشتر در خصوص این مناسبت

شود و حتی افراد بیشتری به آنها  کنند، نیز بیشتر میهایی از جامعه که آنها را برگزار می بخش

 پیوندند. می

سازی دارند. این تالش معطوف به ها برای هویتهای رسمی نشان از تالش حکومتتقویم

های جامعه است.  گروه برساخت هویت ملی و ایجاد وحدت و همبستگی اجتماعی میان اعضاء و

ها در ثبت یا عدم ثبت وقایع در تقویم نیاز به ترین دالیل مداخله اغلب حکومت یکی از مهم

ایجاد هویتی ملی است که همبستگی و انسجام اجتماعی را در درون مرزهای یک کشور رقم 

های مختلف  های گروهزند، اما در مقابل تقویم رسمی حکومت، انتشار تقویم، یکی از راهمی

های  های جنبش زنان، تقویم اجتماعی جهت اعالم موجودیت و ابراز وجود است؛ مانند تقویم
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ها با اهداف متفاوتی تقویم منتشر  های سیاسی مختلف. این گروه هنرمندان، تقویم گروه

گیرند کنند، اما این اهداف هر چه که باشند در نهایت ذیل یک هدف اصلی مشخص قرار می می

یابی، حفظ یا احیای هویت جمعی هاست یا در واقع هویت مانا ابراز حضور و وجود این گروهکه ه

 آنهاست. 

سازد و های اجتماعی تکثر هویتی موجود در جامعه را برمال می پرداختن به تقویم گروه

کنند؛ همچنین ها چه روایتی از گذشتۀ جمعی این جامعه ارائه می دهد که این گروه نشان می

ص خواهد شد که نقاط اشتراک و افتراق روایت مطرح شده با روایت مسلط و نیز دیگر مشخ

ها در  های موجود در جامعه در کجاست. پرسش اصلی پژوهش آن است که: تکثر تقویمروایت

سوی تضاد و تجزیه و گسست هویتی دارد یا تنوعی  رود؟ آیا رو به جامعۀ ایران به کدام سو می

 خنثی است؟

 شینۀ پژوهشمرور پی

 حافظۀ جمعی

بار، مفهوم حافظه را از حیطه  برای اوّلین« حافظۀ جمعی»موریس هالبواکس با طرح مفهوم 

شناختی بیرون آورد و آن را از مفهومی صرفاً فردی به مفهومی اجتماعی های روانبررسی

نام دارد. در « درباره حافظۀ جمعی»تبدیل کرد. یکی از دو اثر هالبواکس در مورد این مفهوم، 

 گوید: این کتاب وی می

آورند. همچنین در دست می هایشان را بهطور عادی، حافظه در جامعه است که افراد به»

« کنندیابی می دهند و مکان آورند، تشخیص میهایشان را به یاد میجامعه است که افراد حافظه

(Halbwachs, 1992: 38) 

د گروهی وجود داشته باشد که بر اساس نیازها و منافع ای شکل بگیرد بایبرای اینکه حافظه

زمان حال خود به گذشته رجوع کند و مشخص کند که چه چیزی و چگونه باید به یاد آورده 

معنای آن است که این گروه دارای  های مشخص، بهشود. وجود یک گروه و داشتن خواسته

متفکران و منتقدانی که نظریات  کند.هویت مشخصی است و بر مبنای آن به گذشته رجوع می

اند، همگی بر اینکه وی بر وجود رابطۀ میان حافظه و هویت تأکید هالبواکس را مدنظر قرار داده

 کرده است، اتفاق نظر دارند؛ 
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اساساً مدل هالبواکسی، معتقد است که حافظه، با هویتی )خواه جمعی و خواه فردی( »

ست. کار هالبواکس در باب حافظه )هم شرح کلی او از شود که از قبل تثبیت شده ا تعیین می

ها بنا شده است.  حافظه، و هم نگاه او به حافظۀ تاریخی(، عمدتاً حول ساخت حافظه با هویت

کنیم در  پردازد که چگونه هویت )که فرض می شرح او از حافظۀ تاریخی، به این موضوع می

ای دارد که خود، با هویت،  تن گذشتهای خاص، دارای یکپارچگی است(، سعی در ساخ لحظه

های  شود. نکتۀ اساسی در اینجا آن است که از نظر هالبواکس، هویت تعیین و منطبق می

سازد،  ای که آن گروه در هر لحظه می های جمعی اجتماعیِ مورد نظر، قبل از آنکه حافظه

های  با حافظه اند. تردیدی نیست که هر هویت در طول زمان، وجودی قطعی و قاطع داشته

« گیرد، اما اساساً هویت مقدم و مسبوق بر حافظه است ای که ساخته است از نو شکل می جمعی

(Megil, 1998: 44.) 

پردازی پرداخته است. دیگر متفکری است که در خصوص حافظۀ جمعی به نظریه 1پیر نورا

افظه را در روزگار فعلی نام دارد. او روی آوردن مجدد به ح 2«های حافظهمکان»اثر مشهور وی 

زنیم چون دیگر  گوید که ما بسیار از حافظه حرف مینورا می»داند. حاصل شرایط جدید می

(. نورا معتقد است Olick & Robbins,1998: 121« )چیز زیادی از آن باقی نمانده است

همین امر،  تدریج اثری از حافظۀ جمعی باقی نگذاشت و تغییراتی که در دنیای مدرن رخ داد، به

یعنی نقطۀ عطفی که آگاهی از گسست با گذشته ظهور »موجب شد که در یک لحظۀ تاریخی 

ای از هم گسسته است  گونه یابد همراه با این احساس که حافظه از هم گسسته است ـ، اما بهمی

هایی که در آنها بر کند؛ مکانها را مطرح مییافتن حافظه در برخی مکان که مسئله تجسم

های  های حافظه وجود دارند؛ زیرا دیگر محیطشود. مکانحساسی از تداوم تاریخی تأکید میا

هایی هستند که در های حافظه، جایگاه(. مکانNora, 1989: 7« )حقیقی حافظه وجود ندارند

کنند. ای جامعه را با گذشته خود مرتبط می گونه شود و به آنها معانی نمادین به گذشته داده می

ها با های حافظه برای متوقف کردن زمان و جلوگیری از فراموشی شکل گرفتند. این مکاننمکا

 خواهند بیشترین معنای ممکن را به جامعه منتقل کنند. ها میکمترین نشانه

مکان »و  3«شده مکان ساخته»در کارهای بعدی، نورا از دو نوع مکان حافظه تحت عنوان 

ای های حاشیه دین ترتیب، مسئلۀ ساخت حافظه توسط گروهگوید و بسخن می 1«شده تحمیل

                                                           
1 Pierre Nora 
2 Sites of memory 

3 Constructed space 
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اند و نتوانستهسازی سرکوب شده واسطۀ ملت هایی به گوید چنین گروهنماید. او میرا مطرح می

های حافظۀ بدیل توانند مکان های خود را بسازند یا بروز دهند، اما امروزه آنها نیز میاند حافظه

صورت آگاهانه، اما بر بستر یک  های حافظه، به ای بدیل مانند مکانهخود را ایجاد کنند. حافظه

( را تبدیل به placeافزاید آنچه یک مکان )نورا در نهایت می»شوند.  روایت تاریخ بدیل خلق می

عبارت دیگر، تعامل میان آنها  کند، بازی میان حافظه و تاریخ است ـ به ( حافظه میsiteمکان )

« ای جهت به یاد آوردن نیاز استدهد ـ و اینکه همواره به اراده ه را میکه اجازه تعین دوسوی

(Guglielmulcci & Scarrafuni Ribeiro, 2015: 9.) 

 حافظۀ مسلط ـ حافظۀ تحت سلطه

های قدرتمند مرتبط هستند و توسط  هایی هستند که با گروهنوعی حافظه های مسلط بهحافظه

درگیری برای تصاحب و »نویسد: می 2ایروین ـ زارکا»ند. شوگیرند و حمایت میآنها شکل می

 & Olick« )تفسیر حافظه در مبارزه میان منافع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ریشه دارد

Robbins, 1998: 127شود،  شناخته می 3«حافظۀ بدیل»عنوان واضع مفهوم  (. فوکو که به

اند، ای شدههای عام حاشیهریق گفتمانعنوان نیروی سیاسی افرادی که از ط حافظۀ بدیل را به

به منظور مقاومت در »مراتب، در جایگاهی پایین قرار دارند. وی  کند که در سلسله تعریف می

بندی کرد که به حافظه نگاری ملی، مفهوم حافظۀ بدیل را مفصل بخش تاریخ برابر قدرت انتظام

 )همان(. « غلب در چالش با آنهاستهای مسلط و ادهد که متفاوت از گفتمان هایی ارجاع می

نمایاند تا حدی که اعضای عنوان تنها روایت موجود می روایت غالب از گذشته، خود را به

اندیشند و خود پذیرند و بر اساس آن به خود میخود می« تاریخ»عنوان  جامعه، آن روایت را به

بسیار خطرناک است؛ زیرا های بدیل کنند. برای چنین روایتی، حضور روایترا قضاوت می

شود و ثبات و  برد و همراه با آن هویت گروه مسلط دچار تزلزل میهژمونی آن را زیر سؤال می

. سرکوب و خاموش کردن صداهای دیگر جز روایت مسلط، تنها 4دهددوامش را از دست می

                                                                                                                                        
1 Imposed space 

2  Irwin Zarecka 
3  Counter-memory 

گرایانه از تاریخ ایران در دهۀ اخیر اشاره کرد که روایتی را که توان به برجسته شدن روایت باستانبرای مثال می 4

خواند، به کرد و آن را از زاویه ایران به عنوان یک کشور مسلمان میرح میتاریخ ایران را از زمان ورود اسالم مط

چالش کشیده است و روایتی کامالً متفاوت ارائه داده است که هویت اسالمی مورد ادعای حکومت را هم تضعیف 

 نموده است. 



  45 در جامعه برندی مبتنی بر رسانه اجتماعی بر رفتار مشتریانبررسی تأثیر ادغام 

 

آلترناتیو از تفسیرهای »شود. های غیردموکراتیک از آن استفاده میای است که در نظامچاره

شوند؛ زیرا حافظۀ رویدادی که گروه غالب آن را تجربه کرده، در  گذشته، گاه به حاشیه رانده می

 (.Ryan, 2010:158« )تالش برای حفظ قدرت، بسیار اهمیت دارد

والت مانند تا موقعی که بر اثر تحشده، خاموش می های سرکوبدر بسیاری مواقع، حافظه

های سرکوب شده که خوانشِ مغلوب  این حافظه»رخ داده، شرایط برای حضورشان فراهم شود. 

مانند تا وقتی که توجه عمومی، معطوف به گذشته  و تحت انقیاد زمان حال هستند، پنهان می

هایی دیگر کند که چنین حافظه (. در نتیجه، اغلب قدرت سیاسی تصور می159)همان: « شود

دهد که فشار از سوی قدرت  اند، اما به محض آنکه تغییراتی رخ میند و از بین رفتهوجود ندار

هایی در سکوت زیست کردهکند، مشخص خواهد شد چه حافظهسیاسی بر جامعه افزایش می

 اند. اند و همچنان هویت خود را حفظ کرده

تعدد در مقابل های بدیل مگیری حافظهاز بین بردن وحدت ناشی از حافظه رسمی و شکل

نوعی گسست و شکاف اجتماعی  کند که آیا این وضعیت به آن این پرسش را به ذهن متبادر می

های گیری حافظهانجامد؟ فوکو معتقد است که بر اثر شکلگیری وحدت فراگیر نمیو عدم شکل

 بدیل، نوعی عدم وحدت و گسستگی شکل خواهد گرفت؛ 

تثبیت خود در مقابل یک تاریخ رسمی، باعث ایجاد و  اوّل، هر حافظۀ بدیل با  در وهله»

کننده حافظۀ بدیل است(، با برجسته کردن  شود. تاریخ بدیل )که خود احیا می 1بیان تفرقه

سازد. این  بخش تاریخ رسمی را متوقف می سیاسی، کارکرد وحدت  ها و انشعابات پیکره تقابل

گر تاریخ بدیل است و  . این اصل، هدایتنامد همان چیزی است که فوکو اصل عدم تجانس می

گذارد: تاریخ برخی، تاریخ برخی دیگر نیست. آنچه از منظر جای می این تأثیر را از خود به

آید، وقتی از منظر گفتمان جدید به آن نگاه کنیم،  قدرت، حق، قانون یا تعهد به حساب می

 (. Medina, 2011: 14«  )به حساب خواهد آمد 2سوءاستفاده از قدرت، خشونت و مطالبه

سکوت، ممکن است توسط شرایط »قدرت سیاسی باید به این موضوع توجه داشته باشد که 

ترس و عدم امنیتِ عمومیت یافته، تحمیل شود. برخی نویسندگان معتقدند که ممانعت از 

نماید و از خالل آن ا برجسته میها رگذاری اجتماعی، تمایزات میان خود و دیگری اشتراک به

  (.Beristain, Paez &Gonzalez, 2000:119« )کندها را تخریب می همبستگی میان گروه

                                                           
1 disunity 
2 exaction 
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 حافظه و هویت

هویت )یعنی هویت گروه( با »ترین کارکرد حافظۀ جمعی، کمک به ساخت هویت است. مهم

مان حال با گفتن )روایت کردن( شود، و ز هایی از گذشته ساخته می یادآوری )و بازگوییِ( روایت

(. Van Eck, 2011:201) «شود )هویت( از طریق یادآوری )حافظه( است که بازسازی می

های اجتماعی بر اساس نیازهای  طور که هالبواکس گفت؛ رجوع به گذشته توسط گروه همان

و  گیرد. نیاز به بازگویی عناصری از گذشته که احساس هویت مشترکزمان حال صورت می

حافظۀ »کند، یکی از همین نیازهاست. همبستگی اجتماعی را میان اعضای گروه تشدید می

جمعی، منبع هویت گروه نیز هست: حافظۀ جمعی، شرحی از وجود گروه از گذشته تا حال را 

ها عرضه  ها و شکست ها، و پیروزی کنند. حافظۀ جمعی، روایتی از نبردها و پیشرفت ارائه می

 ,Pool« )توانند بر مبنای آنها، هویت زمان حال خود را پیدا کنند عضای گروه میدارد که ا می

2008: 158-159.) 

رابطه میان تاریخ، حافظه و هویت با قدرت، موضوع محوری اغلب مطالعات اخیر در خصوص 

این ارتباط میان این سه مفهوم است. موضوع اصلی این است که چه کسی حق روایت کردن 

یر آن را دارد و چه کسی باید به این روایت گوش دهد و آن را با یادآوری در قالبگذشته و تفس

های حافظۀ جمعی مفهومی مرکزی در فهم جدال»های گوناگون همچون مناسک بازتولید کند. 

سیاسی و ایدئولوژیک است... . حافظه و هویت گروهی تا جایی با یکدیگر پیوند دارند که یک 

کند: هر کسی که بار تاریخ را بپذیرد به یف مرزهای اجتماعی کمک میگذشتۀ مشترک به تعر

 ,Irwin Zarecka, 1994( »)Gabelشود ) اجتماع تعلق دارد؛ هر کس دیگر یک خارجی تلقی می

(. رجوع به گذشته، صرفاً عامل مشروعیت بیشتر قدرتمندان و ضعف و سرکوب بی2013:251

ترین منابع کسب  قدرت نیز یکی از مهمهای اجتماعی بی وهها نیست، بلکه برای افراد و گرقدرت

حافظه اجتماعی صرفاً یک معیار مفید برای هویت اجتماع و »قدرت و بیان ادعاهایشان است. 

های افراد بیرونی نیست بلکه همچنین منبع بالقوه قدرت، مقاومت و بازخلق هویت برای  نگرش

(. حافظه از خالل پویایی، باز بودن و ابهامش امکان Tallentire, 2001: 199« )خود اجتماع است

تواند به  دهد، میکند؛ در نتیجه آن تفسیری که قدرت ارائه میتفاسیر متعدد را فراهم می

کنندۀ قدرتِ غالب است،  دهنده و تقویت چالش کشیده شود و بازتفسیر گردد. حافظه، انعکاس

شده، این قدرت را  مبهمش، به فرد و گروهِ سرکوباش به تفسیر، و شخصیتِ الزاماً  اما وابستگی

 دهد که پیام مورد نظر را رد یا از نو تفسیر کنند.  می
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های تحت سلطه در جامعۀ ایران و نوع ارائۀ جهت درک رابطۀ میان هویت مسلط و هویت

های غیررسمی ها نتایج حاصل از مطالعه تقویمروایت از گذشته توسط هر یک از این هویت

 ها پس از انقالب و ارتباطشان با تقویم رسمی روشنگر هستند. شر شده در سالمنت

 شناسیروش

گیری  ساز و کارهای شکل این پژوهش در پی آن است که ابتدا توصیفی دقیق از تقویم رسمی و

رسمی با   دست آمده ارائه دهد. سپس به مقایسه میان تقویم های غیررسمی بهآن و نیز تقویم

نماید درکی  های غیررسمی پرداخته و تالش می غیررسمی و میان خود تقویم های تقویم

تر از موضوع ارائه دهد. استفاده از نتایج مقایسۀ میان موردها در جهت رسیدن به تحلیل  عمیق

های مورد استفاده در مطالعه موردی است و  ترین شیوه و درک پدیده اجتماعی یکی از مهم

رسد. از دالیل دیگری  ای پژوهش حاضر، روشی مطلوب به نظر میهمین علت، این روش بر به

که در این پژوهش، از مطالعه موردی استفاده شده است عبارتند از: ناشناخته بودن موضوع، نیاز 

تر و چندجانبه در خصوص مسئله پژوهش، تأکید پژوهش بر زمان معاصر به کسب درکی عمیق

 و عدم کنترل پژوهشگر بر موضوع. 

ها در این پژوهش، استفاده از اسناد و مدارک است. پژوهش مبتنی بر گردآوری داده شیوۀ

تر از موضوع های رسمی و غیررسمی است تا از خالل مقایسه آنها درکی درستمطالعۀ تقویم

ها، تصاویر، در این پژوهش، تقویم است. تقویم با مناسبت« مورد»بیابد. همچنین منظور از 

عنوان مورد برای بررسی در نظر گرفته شده است. در این پژوهش، در  آمده بهمطالبی که در آن 

هایی ها از طریق مراجعه به مکانتقویم غیررسمی گردآوری شد. این تقویم 250مجموع 

های خیابان فروشیهای اینترنتی، خرید از کتابهمچون کتابخانۀ ملی و موزۀ زمان، جستجو

ها و ارائه آگهی در فضای مجازی )از دست دوم فروشی جعه بهانقالب و خیابان کریمخان، مرا

 آوری گردید. بوک( جمع طریق ایمیل، تلگرام و فیس

 های پژوهشیافته

 هاتوصیف یافته

 ها و سیاستگذاری آنهاانواع تقویم

کند و کسب یا عدم کسب  تقویم ایران در حال حاضر بر اساس مرجعی که آن را منتشر می

شود که عبارتند از: تقویم رسمی و تقویم غیررسمی.  ه دو دسته کلی تقسیم میمجوز انتشار ب
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همچنین تقویم غیررسمی خود دو شکل دارد: تقویم غیررسمی دارای مجوز انتشار و تقویم 

 غیررسمی بدون مجوز انتشار. 

توان شود را می تقویمی که هرساله توسط شورای فرهنگ عمومی منتشر می تقویم رسمی:

یابد که بدانیم نامید. رسمی یا غیررسمی بودن تقویم از آنجایی اهمیت می« م رسمیتقوی»

شوند. متمرکز شدن شده و میها در ایران از سوی مراجع متعددی استخراج و منتشر میتقویم

های پس از انقالب رخ داد و در گیری در مورد تقویم و استخراج آن در سالمراکز تصمیم

تری یافت. میان تقویم رسمی و غیررسمی در این دوران معنای دقیق نتیجه، تفکیک مشخص

« موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران»دو نهاد که رسماً مسئول تقویم ایرانی شدند، عبارتند از: 

در شورای فرهنگ عمومی « گذاری روزهای خاصکمیسیون نام»جهت استخراج نجومی آن و 

 نظارت بر آن. ها و گیری در خصوص مناسبتجهت تصمیم

هایی هستند کشند، تقویمرا یدک می« غیررسمی»هایی که نام تقویمتقویم غیررسمی: 

هایی به جز شوند و معموالً در آنها مناسبت های گوناگون جامعه منتشر می که توسط گروه

 شود. های رسمی نیز ثبت میمناسبت

یا عدم کسب مجوز انتشار های غیررسمی بر اساس کسب : تقویمهای دارای مجوزتقویم

شوند. ارائه مجوز برای انتشار تقویم قدمت چندانی ندارد و به خود به دو دسته تقسیم می

گردد. این کمیسیون از سال در شورای فرهنگ عمومی بازمی« کمیسیون ایام خاص»تأسیس 

ین های تقویم و نظارت بر انتشار آن شد. بدگیری در خصوص مناسبتمسئول تصمیم 1372

ای برای آنکه مجوز انتشار داشته باشد، باید به این کمیسیون مراجعه ترتیب هر تقویم غیررسمی

 کرد. های مصوب آن، مجوز را کسب میو با قبول شرط انتشار تمامی مناسبت

گذاری ای که برای انتشار از کمیسیون نامهای غیررسمیتقویم های بدون مجوز:تقویم

کنند امکان انتشار و توزیع عمومی را ندارند و در صورتی که این نمیروزهای خاص مجوز کسب 

شود. عدم کسب مجوز، دالیل متعددی دارد که یکی از کار را انجام دهند، با آنها برخورد می

شود، است. ترین آنها غیرمجاز بودن خود گروه یا موضوعی که تقویم در مورد آن منتشر می مهم

بخشی و  گروهی )هویت رسند و کارکردی درون محدود به چاپ میها با تیراژی این تقویم

 بخشی( دارند.  انسجام
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 1تقویم غیررسمیانواع 

صورت جدول  توان بههای غیررسمی را بر اساس موضوعشان میبندی کلی تقویمدر یک دسته

د های سیاسی بیشترین تعداهم مشخص است، تقویم 1طور که در جدول  زیر تقسیم کرد. همان

اند. دهند که در این پژوهش، مورد بررسی قرار گرفته هایی را تشکیل میاز مجموع کل تقویم

های اجتماعی ـ فرهنگی که بخشی از آنها به مسائل مربوط به سبک زندگی مانند تقویم

همان اندازه اهمیت دارند.  پردازند هم تقریباً بهسالمت، تغذیه، ورزش، ارتباط با همسر و... می

اند، هرچند که اغلب ها را به خود اختصاص دادههای مذهبی نیز حجم زیادی از این تقویمیمتقو

 های غیررسمی دارای مجوز چاپ و انتشار هستند. آنها جزء تقویم

 های غیررسمیبندی کلی تقویمدسته .1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های اجتماعی دارای تقویم تنوع گروه

های بررسی شده در این زیر تمامی تقویم 2های شمارش شده در جدول با وجود آنکه تقویم

های اجتماعی  ها را به گروهکه بخواهیم تقویمتیشود، اما در صورپژوهش، را شامل نمی

تری ارائه کنیم تا اطالعات بیشتری در مورد آنها بندی جزئیمشخصی نسبت دهیم و دسته
                                                           

های غیررسمی در دسترس پرداخته شده ه تقویمذکر این نکته ضروری است که در این پژوهش صرفا بر مطالع  1

هایی است که در این پژوهش در دسترس پژوهشگر های به دست آمده فقط بر اساس تقویماست. در نتیجه یافته

های گیری به تقویمها و نتیجههای غیررسمی. بدین ترتیب در هر جا در بخش یافتهقرار داشته است و نه کل تقویم

 هایی است که برای این پژوهش در دسترس پژوهشگر قرار داشته است. ده است، منظور تقویمغیررسمی اشاره ش

 تعداد نوع گروه

 21 قومیتی

 9 زنان

 2 کارگران

 20 مرتبط با هنر و هنرمندان

 12 های مذهبی اقلیت

 17 دفاع مقدس

 33 های مذهبی گروه

 24 های سیاسی و ایدئولوژیک گروه

 5 اتباع
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های غیررسمی را در هایی که بیشتر تقویم عنوان گروه ها را به توان این گروهدست آوریم، می به

 رد. اند، نام بسال اخیر در ایران منتشر کرده 50

 های دارای تقویم تفکیک گروه .2جدول 

 درصد تعداد نوع تقویم

 23 62 مذهبی

 31 86 سیاسی

 30 83 اجتماعی ـ فرهنگی

 6 17 دفاع مقدس

 8 21 قومیتی

 2 5 اتباع

 100 274 کل

 جدول زمانی میزان انتشار تقویم غیررسمی

های پس از پیروزی های غیررسمی در سالدهد که میزان انتشار تقویم نشان می 3جدول 

دهد که روند  نشان میهای پیش از آن افزایش یافته است. همچنین انقالب نسبت به سال

تر های غیررسمی با گذشت زمان صعودی بوده است و هرچه به زمان حال نزدیکانتشار تقویم

های های غیررسمی در سالها افزایش یافته است. روند چاپ تقویمشویم میزان این تقویممی

یابد و سپس از اواخر اوّلیه پس از پیروزی انقالب، رشدی قابل توجه دارد و مجدداً کاهش می

 گیرد. مجدداً روند صعودی به خود می 80و اوایل دهۀ  70دهۀ 

 های سیاسیهای غیررسمی بر اساس دورهبندی تقویمدسته .3جدول 

 درصد تعداد دوره زمانی

 10 25 (50و  40انقالب )دهه قبل از 

 2 6 (59-57ابتدای انقالب )

 12 31 (67-60دوران جنگ )

 6 19 (76 -68دوران سازندگی )

 19 52 (84-77دوران اصالحات )

 20 56 (92-85دوران عدالت )

 31 85 (97-93دوران اعتدال )

 100 274 میزان کل
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 ی پس از انقالبهاهای شیعی در سالتحوالت تعداد تقویم

های پس از های غیررسمی دارای مضمون شیعی و منتشر شده در سالبررسی تعداد تقویم

ها رشد قابل های شیعی در این سالدهد. تعداد تقویمانقالب تغییرات محسوس را نشان می

 های اوّلیه بعد از انقالب که اسالمدهد که پس از سال توجهی داشته است؛ این تحول نشان می

و جامعه اسالمی در مرکز توجه قرار داشت و بحث از وحدت کشورهای اسالمی و همبستگی 

 تدریج مذهب تشیع مجددا مورد توجه قرار گرفت.  شیعیان و اهل سنت بود، به

 های سیاسیهای غیررسمی بر اساس دورهبندی تقویمدسته .4جدول 

 

 

 

 

 

 

 های غیررسمیهای پرتکرار در تقویممناسبت

های اسالمی در تقویم رسمی یا های ابتدایی پس از پیروزی انقالب، بیشتر مناسبتدر سال

هایی مانند غزوه بدر، خندق شد )برای مثال مناسبتهای غیررسمی دارای مجوز ثبت میتقویم

تری در این رنگ های شیعی حضور کمفتح مکه و شهادت حضرت حمزه( و مناسبت و موته،

های بعد، از های اسالمی در سالها داشتند؛ این در حالیست که بسیاری از این مناسبتتقویم

های شیعی اکنون های شیعی جایگزین آنها شدند. مناسبتها حذف شده و مناسبتاین تقویم

های جدید تبدیل به موضوعی مورد ها دارند و ساخت دائمی مناسبتحضور پررنگی در تقویم

 بحث در این زمینه شده است. 

های پس از انقالب، رویدادهای مرتبط با مبارزه با های دارای مجوز انتشار در سالدر تقویم

رژیم پهلوی و رویدادهای مرتبط با وقوع انقالب و پس از آن، رویدادهای جنگ، اسامی شهدای 

قالب و جنگ، رویدادهای مذهبی اسالمی و شیعی، موارد مربوط به علما و مراجع و نیز ان

های استعماری جهان، بیشترین میزان رویدادهای مربوط به مبارزات کشورهای دیگر با قدرت

توان الگوی مشخصی در مورد این نوع اند و بدین ترتیب، میها را به خود اختصاص دادهمناسبت

 های دارای مضمون شیعیتعداد تقویم دهه

 1 60دهۀ 

 0 70هۀ د

 10 80دهۀ 

 19 90دهۀ 
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تر در مورد این صورت مشخص تالش شده است این الگو به 5ارائه داد که در جدول ها از تقویم

 های دیگر نشان داده شود. ها و تقویمتقویم

شوند، های پس از انقالب منتشر میهای غیررسمی بدون مجوز که در سالدر میان تقویم

معلمان، دانشجویان،  های مربوط به زنان، کارگران،توزیعی تقریباً یکسان در مورد مناسبت

های مربوط های جهانی، مناسبتهای باستانی، مناسبتهای مذهبی، مناسبتها، اقلیتقومیت

توان مشاهده کرد. ذکر این نکته های فرهنگی اجتماعی ایران میبه جبهۀ ملی ایران و مناسبت

رگران، معلمان های مربوط به محیط زیست، کودکان، زنان، کااهمیت دارد که توجه به مناسبت

صورت دائمی رو به افزایش بوده است و  های اخیر، به های باستانی در سالو نیز مناسبت

شود بدین معنا که در تقویمی که موضوع  همچنین نوعی همگرایی میان آنها مشاهده می

های مربوط به کارگران، کودکان، معلمان و محیط زیست نیز دیده اش زنان است، مناسبت اصلی

گونه است. برای درک بهتر این موضوع، جدول دیگری بر  شود و در موارد دیگر نیز همین می

های  های مشترک در تقویم هر گروه اجتماعی )برای مثال زنان، کارگران، گروهاساس مناسبت

 ناهمسو با قدرت سیاسی و...( تصویر شده است. 

 های مختلفنسبت انواع مناسبت در تقویم .5جدول 

دوره 

 انیزم
 نوع مناسبت و تعداد آن نوع تقویم

پیش از 

 انقالب

 

غیررسمی 

 دارای مجوز

(، مناسبت1های شیعی )(، مناسبت1های اسالمی )(، مناسبت15) 1های مصوبمناسبت

های مربوط به (، مناسبت0های مربوط به کارگران )(، مناسبت0های مربوط به زنان )

(، رویدادهای مربوط به خاندان و 0ها )قومیت های مربوط به(، مناسبت0کودکان )

(، مناسبت0(، رویدادهای مرتبط با مبارزه با رژیم پهلوی )3های رژیم پهلوی ) فعالیت

های (، مناسبت0های مرتبط با مشروطه )(، مناسبت0های مربوط به روحانیان و مراجع )

(، رویدادهای 0ی )های جهان(، مناسبت0مرتبط با دکتر مصدق و جبهه ملی ایران )

(، 0ها )های استعمارگر و انقالبویژه مبارزات بر علیه قدرت مربوط به کشورهای دیگر، به

(، 0های مذهبی )های اقلیت(، مناسبت1رویدادهای فرهنگی اجتماعی دیگر کشورها )

 ( 6(، بدون مناسبت )0های باستانی و زرتشتی )مناسبت

                                                           
گذاری روزهای خاص در شورای فرهنگ عمومی که گیری کمیسیون نامهای پیش از شکلدر خصوص سال 1

های مناسبتها وجود نداشت، منظور از ها و مصوب کردن مناسبتجایی برای ارائه مجوز رسمی برای ثبت مناسبت

 شد. های رسمی ثبت میهایی است که در آن زمان به صورت معمول در تقویممصوب مناسبت
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 های مختلفنسبت انواع مناسبت در تقویم .5دول جادامه 

دوره 

 انیزم
 نوع مناسبت و تعداد آن نوع تقویم

 

 

غیررسمی 

 بدون مجوز

(، مناسبت0های شیعی )(، مناسبت0های اسالمی )(، مناسبت0مصوب )های مناسبت

های مربوط به (، مناسبت0های مربوط به کارگران )(، مناسبت0های مربوط به زنان )

(، رویدادهای مربوط به خاندان و 0ها )های مربوط به قومیت(، مناسبت0کودکان )

(، مناسبت0مبارزه با رژیم پهلوی ) (، رویدادهای مرتبط با0های رژیم پهلوی ) فعالیت

های (، مناسبت0های مرتبط با مشروطه )(، مناسبت0های مربوط به روحانیان و مراجع )

(، رویدادهای 0های جهانی )(، مناسبت0مرتبط با دکتر مصدق و جبهه ملی ایران )

(، 0ها )البهای استعمارگر و انقویژه مبارزات بر علیه قدرت مربوط به کشورهای دیگر، به

(، 0های مذهبی )های اقلیت(، مناسبت0رویدادهای فرهنگی اجتماعی دیگر کشورها )

 ( 0(، بدون مناسبت )0های باستانی و زرتشتی )مناسبت

 

 

 

پس از 

 انقالب

 

 

 

 

 

 

غیررسمی 

 دارای مجوز

(، 31های شیعی )(، مناسبت42های اسالمی )(، مناسبت121های مصوب )مناسبت

های مربوط به (، مناسبت33های دفاع مقدس )(، مناسبت0ی اهل تسنن )هامناسبت

(، 0های مربوط به کودکان )(، مناسبت0های مربوط به کارگران )(، مناسبت0زنان )

(، 1های مربوط به دانشجویان و محصالن )(، مناسبت0های مربوط به معلمان )مناسبت

(، 1ها )های مربوط به قومیت(، مناسبت0های مربوط به محیط زیست )مناسبت

(، رویدادهای مرتبط به مبارزه 0های رژیم پهلوی ) رویدادهای مربوط به خاندان و فعالیت

های (، مناسبت0(، رویدادهای مرتبط به مواجهه با جمهوری اسالمی )30با رژیم پهلوی )

(، 29(، شهدای انقالب )منطبق با روایت رسمی( )27مربوط به روحانیان و مراجع )

(، 14(، شهدای مربوط به دیگر رویدادها )0شهدای انقالب )غیرمنطبق با روایت رسمی( )

های (، مناسبت24های مربوط به تأسیس نهادها و قوانین در ابتدای انقالب )مناسبت

(، 11های مرتبط با مشروطه )(، مناسبت11مربوط به رهبران ایران بعد از انقالب )

(، 3های جهانی )(، مناسبت1ر مصدق و جبهه ملی ایران )های مرتبط با دکتمناسبت

های استعمارگر و رویدادهای مربوط به کشورهای دیگر )به ویژه مبارزات بر علیه قدرت

(، رویدادهای فرهنگی و 4(، رویدادهای فرهنگی اجتماعی دیگر کشورها )19ها( )انقالب

های باستانی و زرتشتی مناسبت(، 2های مذهبی )های اقلیت(، مناسبت12هنری ایران )

 ( 8(، بدون مناسبت )0های اتباع )(، مناسبت3)
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 های مختلفنسبت انواع مناسبت در تقویم .5دول جادامه 

دوره 

 انیزم
 نوع مناسبت و تعداد آن نوع تقویم

 

 

 

غیررسمی 

 بدون مجوز

های شیعی (، مناسبت11های اسالمی )(، مناسبت50های مصوب )بخشی از مناسبت

های مربوط (، مناسبت2های دفاع مقدس )(، مناسبت9های اهل تسنن )(، مناسبت8)

(، 5های مربوط به کودکان )(، مناسبت11های مربوط به کارگران )ت(، مناسب11به زنان )

(، 7های مربوط به دانشجویان و محصالن )(، مناسبت7های مربوط به معلمان )مناسبت

(، 15ها )های مربوط به قومیت(، مناسبت5های مربوط به محیط زیست )مناسبت

(، رویدادهای مرتبط به مبارزه 1) های رژیم پهلوی رویدادهای مربوط به خاندان و فعالیت

های (، مناسبت9(، رویدادهای مرتبط به مواجهه با جمهوری اسالمی )8با رژیم پهلوی )

(، شهدای 2(، شهدای انقالب )منطبق با روایت رسمی( )1مربوط به روحانیان و مراجع )

، (3(، شهدای مربوط به دیگر رویدادها )8انقالب )غیرمنطبق با روایت رسمی( )

های (، مناسبت0های مربوط به تأسیس نهادها و قوانین در ابتدای انقالب )مناسبت

(، مناسبت6های مرتبط با مشروطه )(، مناسبت0مربوط به رهبران ایران بعد از انقالب )

(، 10های جهانی )(، مناسبت11های مرتبط با دکتر مصدق و جبهه ملی ایران )

های استعمارگر و ر )به ویژه مبارزات بر علیه قدرترویدادهای مربوط به کشورهای دیگ

(، رویدادهای فرهنگی و 7(، رویدادهای فرهنگی اجتماعی دیگر کشورها )15ها( )انقالب

های باستانی و زرتشتی (، مناسبت6های مذهبی )های اقلیت(، مناسبت9هنری ایران )

 ( 13(، بدون مناسبت )6های اتباع )(، مناسبت7)

 قدرت سیاسی نسبت با

های ناهمسو با قدرت سیاسی افزوده  دهد که با گذشت زمان بر تعداد گروه جدول زیر نشان می

نمایند. در سالها مبادرت به انتشار تقویم می کم تعداد بیشتری از این گروه شده است یا دست

اشی از فضای های ناهمسو قابل توجه بوده که نهای اوّلیۀ پس از پیروزی انقالب، تعداد تقویم

های سیاسی متعدد با رویکردهای متفاوت نسبت به قدرت  سیاسی آن دوران و حضور گروه

دلیل شرایط استقرار حکومت جدید و جنگ هشت ساله  های بعد، بهسیاسی بوده است. سال

ایران و عراق و نیاز به همبستگی اجتماعی، امکان بروز رویکردهای متفاوت در زمینۀ امور 

های منتشر تدریج هم تعداد تقویم های بعد، بهداد. در دورهتماعی و فرهنگی را نمیسیاسی، اج

 های ناهمسو افزایش یافت. صورت غیررسمی و هم تقویم شده به
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 های گوناگون با قدرت سیاسی نسبت گروه .6جدول 

 دورۀ زمانی
 نسبت با قدرت سیاسی

 )پهلوی و جمهوری اسالمی(
 تعداد

 (50و  40قالب  )دهه پیش از پیروزی ان
 

 22 همسو

 2 خنثی

 _____ ناهمسو

 ابتدای انقالب

(57-59) 

 0 همسو

 1 خنثی

 4 ناهمسو

 دوران جنگ

(60-67) 

 15 همسو

 6 خنثی

 6 ناهمسو

 دوران سازندگی

(68-76) 

 12 همسو

 4 خنثی

 2 ناهمسو

 دوران اصالحات

(77-84) 

 18 همسو

 26 خنثی

 8 ناهمسو

 دوران عدالت

(85-92) 

 16 همسو

 35 خنثی

 4 ناهمسو

 دوران اعتدال

(93-97) 

 25 همسو

 39 خنثی

 21 ناهمسو

 

 هاحلیل یافتهت

ها و مسائلی را در خصوص ها از جهات گوناگون انجام گرفت، ویژگیای که بر روی تقویممطالعه

تر به آنها خواهیم پرداخت. تر و عمیقای تحلیلی نهگو آنها آشکار نمود که در این بخش، به

های غیررسمی و نیز قیاس میان های ذکر شده در خصوص تقویم رسمی و تقویممقایسه ویژگی

 کند. های غیررسمی موضوع را روشن میتقویم
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 تفاوتیمجاز و غیرمجاز: شکاف یا بی

زیند، یکی از راهای که در آن میهای اجتماعی گوناگون با گذشته مشترک جامعه مواجهه گروه

توان با هایی است که میزان همگرایی و همبستگی یا واگرایی موجود در درون یک جامعه را می

ها در خصوص رویدادهای گذشته تاریخی خود اشتراک  آن سنجید. اینکه تا چه میزان این گروه

شان کدیگر و یا جدایی و گسستافق شدن آنها با ی تواند عامل نزدیک و هم و توافق دارند، می

ها با یکدیگر و با قدرت سیاسی تا  جداول باال در خصوص ارتباط میان این گروه گردد. بررسی

 دهد. ای روشنگر است و شرایط موجود در جامعه امروز ایران را تا حدودی به ما نشان میاندازه

 هاتقابل در نوع مناسبت

های غیررسمی مجاز و بدون مجوز وجود ه در تقویمهای ثبت شداشتراک کمی بین مناسبت

های مذهبی اسالمی و شیعی، های مجاز، بر رویدادهایی مانند مناسبتکه تقویمدارد؛ درحالی

جنگ ایران و عراق، رویدادهای مربوط به روحانیان و مراجع، انقالب و رویدادهای قبل و پس از 

ها، های مذهبی، قومیترویدادهای مربوط به اقلیت های بدون مجوز،آن و... تأکید دارند، تقویم

های باستانی و مواردی از این های جهانی، مناسبتزنان، کودکان، کارگران، دانشجویان، مناسبت

ها و رویکردشان نسبت  کم وجود تفاوتی آشکار میان این گروه کنند. دستقبیل را برجسته می

بازشناسی است و پرسش این است که این  به گذشتۀ تاریخی مشترک بر این اساس، قابل

دهد؟ در خصوص انجامد یا نوعی تکثر خنثی را در جامعه نشان میتفاوت آیا به گسست می

هایی که بدون مجوز تقویم منتشر  توان از گسست قطعی میان گروهارتباط با قدرت سیاسی می

ند زنان، کودکان، کارگران، هایی مانکنند با قدرت سیاسی سخن گفت؛ زیرا هر یک از دغدغه می

های معلمان و حتی کودکان و محیط زیست در زیست سیاسی جامعۀ امروز تبدیل به تقابل

اند و در واقع نوعی تقابل با بخش های مدنی و فعال اجتماعی شده جدی قدرت سیاسی با گروه

وجود آورده است.  هشوند را ب بزرگی از جامعه که شامل زنان، کودکان، کارگران، معلمان و... می

بندی هایی که اینجا با تقسیم ویژه گروه های اجتماعی گوناگون )به در مورد ارتباط میان گروه

هایی از گسست و شکاف را میان آنها توان نشانهاند( هم میمجاز و بدون مجوز مشخص شده

با قدرت های سیاسی همسو  های مذهبی ایدئولوژیک و گروه مشاهده کرد. برای مثال گروه

های غیررسمی بدون مجوز مخالفت و تقابل هایی که مدنظر تقویمسیاسی با اغلب مناسبت

های جهانی، باستانی، قومیتی، زنان، کارگران، معلمان، اساسی دارند از جمله توجه به مناسبت
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هایی همچون هنرمندان که به  ها با گروه محیط زیست، دانشجویان و... . حتی نسبت این گروه

 هایی خنثی هستند نیز نسبتی تقابلی و چالشی است. رسد دارای تقویم ظر مین

تر در رویدادهایی دید که نقطه بروز صورت مشخص توان بههای ذکر شده را میتقابل

 مناقشات گوناگون هستند. 

 مناقشات متمرکز در یک نقطه از زمان

معلم، روز زن، روز شهادت دکتر علی  هایی مانند روزآمیز مناسبتهای مناقشهمنظور از مناسبت

های پس از انقالب تبدیل به نقظۀ چالش میان شریعتی و مواردی از این قبیل است که در سال

ها مطرح  های گوناگونی در خصوص آنها در میان این گروههای مختلف شده است و روایت گروه

های گوناگون  های میان گروهفها و شکاآمیز نقاطی هستند که تقابل های مناقشهاست. مناسبت

های دهند. اینکه میان تقویم رسمی، تقویم غیررسمی مجاز و تقویمدرون جامعه را نشان می

ای که  گونه ها اختالف نظر اساسی وجود دارد بهغیررسمی بدون مجوز در خصوص این مناسبت

های قهرآمیز مواجهههای دیگر یا  برگزاری و گرامیداشت آنها توسط یک گروه به اعتراض گروه

توان تفسیر ای دیگر نمی گونه شود، را جز بروز اختالفات جدی بهقدرت سیاسی با آنها منجر می

کرد. البته باید به این مسئله اذعان داشت که چند مورد ذکرشده، مواردی هستند که اختالفات 

گیرد و معه را دربر میهای درون جا در آنها بسیار گسترده و فراگیر است و تقریباً اغلب گروه

که چنین مناقشاتی در گیری مشخص دارند، درحالیها در خصوص آنها موضع بسیاری از گروه

شود. برای همین موارد محدود نمی های گوناگون، صرفاً به خصوص یک مناسبت در میان گروه

سنن مقدس هایی نام برد که در مورد افرادی هستند که برای اهل تتوان از مناسبت مثال می

هایشان به نیکی از آنها یادشده است و به مناسبت وفاتشان روزهای عزاداری هستند، در تقویم

ها آمده برانگیز این مناسبتهای شیعی با واژگان مناقشهاند، ولی در برخی تقویمدر نظر گرفته

ا با دو گروه شود که در نظر بگیریم در واقع، شیعیان در اینج تر میاست و این زمانی پیچیده

های قومیتی مانند برخی  شوند؛ هم با یک گروه مذهبی و هم با برخی گروهدچار تقابل می

های اهل تسنن را صورت وسیعی مناسبت مذهب هستند و به ها که سنیها و ترکمنکردها، بلوچ

 اند. هایشان آوردهدر تقویم
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آنها با دیگر  ها و تضاد گیری وحدت میان برخی گروهگسست و پیوست: شکل

 هاهای اجتماعی از خالل مناسبت گروه

 های جهانیزنان، کارگران، معلمان، دانشجویان، کودکان، محیط زیست و مناسبت

های مهم تحول تقویم غیررسمی در ایران است. در این دوران، ابتدای انقالب، یکی از دوران

های گوناگون  که توسط گروه شویمهای غیررسمی بسیاری مواجه مییکباره با ظهور تقویم

ها در تالطم اند. این تقویمموافق و مخالف انقالب و قدرت سیاسی برآمده از آن منتشر شده

ها و هویتشان می رویدادهای شتابناک و هرج و مرج گونۀ آن دوران، به حفظ حافظۀ گروه

ای نداشتند، وجود تقویمها عمر چندان طوالنی پرداختند و با توجه به اینکه بسیاری از این گروه

کنیم که انواع ها مشاهده می ها برایشان کارکردی حیاتی داشت. در تقویم بسیاری از این گروه

هم آمیخته است و اعتقادات گوناگون و اشخاصی که آنها  های ملی، فروملی و جهانی دردغدغه

ک نیستند. این رویکرد کنند در کنار یکدیگر حضور دارند و چندان قابل تفکی را نمایندگی می

های اند و فارغ از مناسبتهایی که برخی از نهادهای حکومتی منتشر کردهحتی در تقویم

شود. برای مثال در این اند، دیده میهای مدنظر خود را نیز در آن آوردهرسمی دیگر مناسبت

م برده مینا« مجاهدین خلق»های مختلف سیاسی مانند  ها از شهدای مربوط به گروهتقویم

ها و رویدادها از تقویم شود که تعداد زیادی از نام تدریج دیده می های بعد بهشود، اما در سال

های سیاسی خارج از  ای که توسط نهادهای حکومتی یا گروههای غیررسمیرسمی و تقویم

 اند. حکومت منتشر شده، حذف شده

های  هایی با نام برخی از گروهر تقویمتقریباً بعد از گذشت یک دهه از رویداد انقالب، دیگ

ها یا کمرنگ شدنشان داشت،  شد که نشان از حذف این گروهسیاسی ابتدای انقالب منتشر نمی

هایی همچون زنان، کارگران، دانشجویان، های دیگری جای آنها را گرفتند که دغدغهاما تقویم

بتدای انقالب، مسئله زنان و های امحیط زیست و مواردی از این دست داشتند. در تقویم

کارگران، دانشجویان و معلمان در کنار مسائل بسیار و رویدادهای دیگر حضور داشتند، اما در 

های بعد، هر کدام خود تبدیل به یک دغدغه متمایز شدند. در واقع مانند آن است که یک سال

 گروه تبدیل به چندین و چند گروه جداگانه شد. 

نشجویان، معلمان، کودکان و محیط زیست با اینکه هر کدام تبدیل به زنان، کارگران، دا

ای که در تقویم هایی گرد هر یک شکل گرفت، اما نکته ای شدند و گروههای جداگانهدغدغه

ها قابل توجه است، وجود نوعی پیوند میان آنهاست؛ بدین معنا که در تقویم  این گروه
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وط به زنان، معلمان، دانشجویان و حتی گاهی کودکان های مرببینیم که مناسبتکارگران می

بینیم. اینها میو محیط زیست نیز آمده است و همین روند را در تقویم زنان و دیگر تقویم

هایشان با یکدیگر نوعی احساس نزدیکی و  رغم تفاوت ها علی رسد که این گروه نظر می گونه به

هایشان حمایت از یکدیگر را در نگارش تقویمهمین علت، شکلی از  هدف مشترک دارند و به

 دهند. نشان می

طور  ها با یکدیگر است. همان های جهانی یکی از دیگر نقاط پیوند این گروهتوجه به مناسبت

های غیررسمی مجاز بسیار کمتر از تقویمکه در جداول هم مشخص است، تقویم رسمی و تقویم

های بدون مجوز بیش از هر دهند. برخی از تقویمر میبدون مجوز روزهای جهانی را مدنظر قرا

پردازند که این شاید های جهانی در خصوص موضوع مدنظر خود میچیز به بازتاب مناسبت

توجهی نسبت به آن توسط قدرت ناشی از عدم وجود دغدغه در خصوص آن موضوع و بی

محیط زیست یا  های زیادی از جامعه است. برای مثال در خصوص سیاسی و حتی بخش

های زنان های جهانی هستند. در تقویمهای مطرح شده، مناسبتکودکان تقریباً همه مناسبت

 شود. های جهانی دیده مینیز تعداد زیادی از مناسبت

 تشیع، دفاع مقدس، انقالب، روحانیت و مراجع

مون شیعی های غیررسمی دارای مضطور که در باال بیان شد، بر اساس تعداد تقویم همان

تدریج اسالم در گفتمان حکومت  های اوّلیه انقالب و دوران جنگ، به توان گفت پس از سال می

کند  به حاشیه رانده شد و تشیع جای آن را گرفت. از شواهد دیگری که این موضوع را تأیید می

که های اسالمی تقویم رسمی ) و به موضوع این مقاله نیز مرتبط است، حذف بخشی از مناسبت

های شیعی آن از یک سو و  در ابتدای انقالب وارد تقویم شده بودند( و افزودن بر تعداد مناسبت

های شیعی در بخشی از حوزه علمیه قم و حمایت و  سازی سازی و مناسک افزایش مناسبت

رسد که  نظر می توان نام برد. بدین ترتیب به همراهی قدرت سیاسی با آنها از سوی دیگر را می

سوی تشیع گرایش بیشتری  های اخیر، به های همسو با آن در سال سیاسی و گروه قدرت

های مختلف در جهت تبلیغ برای تشیع و مطرح کردن آن و نیز قدرتمندتر  اند و به صورت داشته

کنند. تمرکز بر تبلیغ مذهب شیعه و توجه خاص نسبت به آن، خود  ساختنش تالش می

سو میان آنها با  ها در جامعه گردد؛ زیرا از یک تضادها و شکاف گیری انواع تواند عامل شکل می

های اجتماعی همسو با قدرت سیاسی تضادهایی شکل  قدرت سیاسی و از سوی دیگر با گروه
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. همچنین اکثریت اعضای جامعۀ ایران، شیعی مذهب هستند و چنین تبلیغات و 1گیرد می

آنها با   تعصبات مذهبی را بیدار کند و به مواجهه هایی از آنها تواند در درون بخش تأکیدهایی می

های پس از انقالب، رویکرد باورمندان دیگر ادیان و مذاهب بینجامد. از سوی دیگر، در سال

هایی شد و بازتاب ها و واگراییگیری همگراییقدرت سیاسی به روایت تاریخ خود، موجب شکل

 ها و تضادهایی را در درون جامعه ایجاد کرد. فهای غیررسمی هم امکان ایجاد شکاآن در تقویم

توان الگویی را مشاهده اند، میهای شیعی پرداختههای غیررسمی که به مناسبتدر تقویم

های مربوط به جنگ ایران و های شیعی در کنار مناسبتها مناسبتکرد. در اغلب این تقویم

های مربوط به روحانیت و ت. مناسبتهای مرتبط با انقالب اسالمی آمده اسعراق و مناسبت

طور مشخص  هایی که بهشود. همچنین در تقویمها دیده میمراجع هم در بسیاری از این تقویم

هایی که در خصوص زیست روحانیت اند، یا تقویمهای مربوط به جنگ پرداختهبه مناسبت

ب هم همین وضعیت های مرتبط به رویدادهای انقالهستند )مانند تقویم العبد( و تقویم

 شود. مشاهده می

های پس از انقالب، قدرت سیاسی، تالش نمود روایتی تاریخی در مورد خود ایجاد در سال

ترین عنصر برسازنده هویت حکومت  عنوان مهم ویژه مذهب تشیع به نماید. دین اسالم و به

الب در ادامۀ تاریخ همین علت، تاریخ انق انقالبی جایگاهی مرکزی در این روایت داشت و به

تشیع و مرتبط با آن روایت شد، اما قدرت سیاسی صرفاً به پیوند زدن دو روایت انقالبی و شیعی 

های پس از انقالب نقش مهمی یابی آن در سالهایی که در هویتبسنده نکرد و دیگر روایت

و نیز تاریخچه  داشتند، نیز به روایت گفته شده پیوستند؛ از جمله روایت جنگ ایران و عراق

ای را در تقویم رسمی نیز توان ردپای چنین روایتگریروحانیت و مرجعیت. با وجود آنکه می

ای که همسو با رویکرد قدرت سیاسی های غیررسمیتوان در تقویمیافت، اما نمود بارز آن را می

 های پس از انقالب هستند، با وضوح بیشتری مشاهده نمود. در سال
                                                           

توان به  های اخیر، می های مواجهه قدرت سیاسی با پیروان دیگر ادیان و مذاهب در ایران در سال از جمله نمونه 1
 توانید در مورد آن بخوانید:  یر میمواردی مانند تخریب مسجد اهل سنت در پونک اشاره کرد که در لینک ز

shorturl. at/etyzP 
های اخیر که به اعدام تعداد  های مختلفی میان اهل سنت با حکومت جمهوری اسالمی در سال همچنین درگیری

گیری نوعی شکاف  قابل توجهی از زندانیان اهل سنت انجامیده است، از جمله دیگر مواردی است که نشان از شکل
 ان این بخش از جامعه با قدرت سیاسی دارد. و تضاد می

های اخیر، نیز نشان دیگری از وجود چنین  های دینی و مذهبی به ویژه در سال مهاجرت بخش زیادی از اقلیت
موبد زرتشتی و نماینده زرتشتیان ایران در مجلسه هفتم به این موضوع اشاره « کوروش نیکنام»تعارضاتی است. 

 http://www. bbc. com/persian/iran-44861338 کرده است:
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ها و رویکردهای مختلف درون جامعه با یکدیگر در همسویی یا تضاد با  گروه پیوند خوردن

صورت منفرد  آرایی آنها در مقابل یکدیگر بهها و صف قدرت سیاسی که خود به تضاد این گروه

انجامد، خطوط شکاف و تضادی در درون جامعه و میان های به هم پیوسته می یا در قالب گروه

تر است و در جهات گوناگون عمل مراتب واضح یجاد خواهد کرد که بهجامعه و قدرت سیاسی ا

ای از تضاد را در های جدید در پیوند با یکدیگر ابعاد تازه گیری گروهکند. همچنین شکلمی

دنبال داشته  تواند این خطر را به دهد. ارتباط یافتن این روایات با یکدیگر میجامعه شکل می

یک را زیر سؤال ببرد، به دیگران نیز آسیب برساند. از خالل چنین باشد که هر بدیلی که هر 

یابد؛ زیرا هر یک از این سه مورد، دارای پیوندی همچنین تعداد روایات بدیل نیز افزایش می

رسد روایات دیگری نیز ممکن است به این روایت پیوند  نظر می روایات بدیل خود هستند. به

شود  ها مشاهده میمسئلۀ شهدای مدافع حرم که در تقویمبخورند؛ از جمله جنگ سوریه و 

 نامشان در کنار شهدای تشیع، شهدای جنگ و شهدای انقالب آمده است. 

 گیریبحث و نتیجه

خلق شد که با نادیده گرفتن « ملت»های فراگیری چون سو هویتدر دوران مدرن، از یک

آورد و از سوی دیگر در این هم می تر گرد ها همه آنها را در درون یک هویت بزرگ تفاوت

های پیشین و تحوالت ساختارها و الگوهای اجتماعی تدریج با کاهش اقتدار سنت دوران به

نیاز  در زمینۀ»ها مواجه شدند. ها، رویکردها، عقاید و سبک زندگیجوامع با تکثر هویت

ی کوچک مبتنی بر هافزاینده برای هویت جمعی و کاهش حافظه فراگیر، پراکندگی حافظه

به « تکثر»( بدین ترتیب، در دوران مدرن، Misztal, 2004:74« )شودها ایجاد می گروه

ها و  رسمیت شناخته شد و احترام به تکثر در جهت جلوگیری از تقابل و تضاد میان هویت

 رویکردهای متکثر مطرح شد. 

ای قدرت هر تفاوت و ترین تهدیدها برای حفظ تکثر است. بر اعمال قدرت، یکی از مهم

تواند در عین حال در  عنوان کثرتی که می شود و نه به تمایزی به چشم یک تهدید نگریسته می

گیری مقاومت از سوی کسانی است که به درون وحدت بزید. حاصل چنین شرایطی، شکل

های متکثر در دوران جدید، اند. یکی از عوامل ایجاد هویتحاشیه رانده شده و حذف شده

سو از  آورند؛ از یکها به دو دلیل سربرمیهای اجتماعی است. این حافظه احیای حافظۀ گروه

ها و باورهای شده و نیز با زیر سؤال رفتن سنت های تثبیتخالل به چالش کشیده شدن هویت
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های مختلف ممکن است زمانی سربر های گروهمستحکم و پردوام پیشین. از سوی دیگر، حافظه

هایی هستند نوعی حافظه های فراگیر بهفراموشی بر علیه آنها وارد عرصه شود. حافظه آورند که

شوند. ایروین گیرند و حمایت میهای قدرتمند مرتبط هستند و توسط آنها شکل می که با گروه

درگیری برای تصاحب و تفسیر حافظه در مبارزه میان منافع اجتماعی، »نویسد: ـ زارکا می

عنوان واضع  (. فوکو که بهOlick & Robbins, 1998: 127« )گی ریشه داردسیاسی و فرهن

عنوان نیروی سیاسی افرادی که از  شود حافظۀ بدیل را به شناخته می 1«حافظۀ بدیل»مفهوم 

مراتب در جایگاهی  کند که در سلسله اند، تعریف میای شدههای عام حاشیهطریق گفتمان

نگاری ملی مفهوم  بخش تاریخ ور مقاومت در برابر قدرت انتظامبه منظ»پایین قرار دارند. وی 

های دهد که متفاوت از گفتمان هایی ارجاع میبندی کرد که به حافظه را مفصل« حافظۀ بدیل»

عنوان تنها  )همان(. روایت غالب از گذشته، خود را به« مسلط و اغلب در چالش با آنهاست

خود می« تاریخ»عنوان  عضای جامعه آن روایت را بهنمایاند تا حدی که اروایت موجود می

کنند. برای چنین روایتی حضور اندیشند و خود را قضاوت میپذیرند و بر اساس آن به خود می

برد و همراه با آن هویت های بدیل، بسیار خطرناک است؛ زیرا هژمونی آن را زیر سؤال میروایت

تفسیرهای آلترناتیو از . »2دهدوامش را از دست میشود و ثبات و د گروه مسلط دچار تزلزل می

شوند؛ زیرا حافظۀ رویدادی که گروه غالب آن را تجربه کرده، در  گذشته، گاه به حاشیه رانده می

 (.Ryan, 2010: 158) «تالش برای حفظ قدرت، بسیار اهمیت دارد

 & Olickشوند ) یها با آن ساخته م ای است که هویت حافظه، مجرای اصلی»که جاییاز آن

Robbins, 1998: 133( »)Van Eck, 2011: 203ها در درون (چندپارگی و گسست حافظه

تواند با کوبیدن بر  ای متقابل میای جز گسست هویتی ندارد که خود در رابطهجامعه نتیجه

 ها روز به روز بیفزاید. وقتی تفسیری از گذشتههای میان حافظهبر شکاف« گراییهویت»طبل 

یک از دیگر  که قدرت سیاسی سعی در استقرار آن دارد، متصلب است و اجازه بروز به هیچ

کنند که مقاومت  های مختلف تالش میها به شیوه دهد، آن گروههای اجتماعی را نمی گروه

ای ناساکت است که هرگز حافظه جامعه حافظه»کنند و روایت خود را از گذشته ارائه دهند. 

                                                           
1Counter-memory 

گرایانه از تاریخ ایران در دهۀ اخیر اشاره کرد که روایتی را که توان به برجسته شدن روایت باستانبرای مثال می 2

خواند، به عنوان یک کشور مسلمان می کرد و آن را از زاویه ایران بهتاریخ ایران را از زمان ورود اسالم مطرح می

چالش کشیده است و روایتی کامالً متفاوت ارائه داده است که هویت اسالمی مورد ادعای حکومت را هم تضعیف 

 نموده است. 
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(. نتیجۀ چنین وضعیتی، جز Delich, 2004: 67« )شودنهایی مستقر نمی طور کامل و به

های ای که تکهگسستگی و چندپاره شدن حافظۀ جمعی در آن جامعه نیست؛ چندپارگی

ممانعت از به اشتراک گذاری »مختلف آن ارتباطی با یکدیگر ندارند یا در تضاد با هم هستند. 

نماید و از خالل آن همبستگی میان ا را برجسته میهاجتماعی تمایزات میان خود و دیگری

 (.Beristain, Paez & Gonzalez, 2000: 119« )کندها را تخریب می گروه

هایی که گیری حافظهیابیم که آنچه در خصوص شکلهای پژوهش، درمیبا رجوع به یافته

معه هستند را میهای موجود در جادر تضاد با روایت رسمی حکومت از تاریخ و دیگر حافظه

 های غیررسمی در ایران دریافت: توان با بررسی تقویم رسمی و تقویم

ها و رویدادهایی که در ابتدای انقالب در چند سال بعد از پیروزی انقالب، بسیاری از نامـ 

تقویم رسمی حضور داشتند، از آن حذف شدند. تحول در رویکرد قدرت سیاسی نسبت به تاریخ 

های مختلف اجتماعی درگیر در آن موجب شد که روایتی از انقالب ارائه شود که  هانقالب و گرو

های بعد، تقویم های حاضر، نام برده نشوند. همچنین در سال یک از دیگر گروه در آن هیچ

رسمی صرفاً معطوف به ارائه روایت مدّنظر قدرت سیاسی از رویدادهای گذشته و حال جامعه 

های قدرت سیاسی و سمت بازتاب گرایش رسمی روز به روز بیشتر به شد؛ بدین ترتیب، تقویم

ها این قدرت را دارند که روایت حکومت»های اجتماعی پیش رفته است.  حذف دیگر گروه

حافظه تحت حمایت حکومت از گذشته »عنوان بخشی از هویت ملی  مسلط را پیاده کنند و به

(. در مقابل آن تقویمyoung,1993( »)David, 2014: 474را بسازند )« حافظه ملی»یا « ملی

های گوناگون با تاریخ برساخته قدرت سیاسی و با های غیررسمی به عرصۀ نزاع میان حافظه

 های موجود در جامعه بدل شدند. دیگر حافظه

های پژوهش از وجود نوعی تقابل و تضاد در میان برخی از توان بر اساس یافتهـ می

های غیررسمی دیگر سخن گفت. وجود ی با تقویم رسمی و نیز با تقویمهای غیررسم تقویم

های مربوط به انقالب، ها )برجسته کردن مناسبتهای ثبت شده در این تقویمتقابل در مناسبت

های دفاع مقدس، روحانیت و مراجع، مذهب و مواردی از این دست در تقویم رسمی و تقویم

های قومی و ی مربوط به زنان، کارگران، دانشجویان، اقلیتهاغیررسمی همسو با آن و مناسبت

های غیررسمی همسو های غیررسمی ناهمسو با تقویم رسمی و دیگر تقویممذهبی و... در تقویم

رسمی و  ها میان تقویمبا آن(، وجود مناقشات گسترده و فراگیر در خصوص برخی مناسبت

های غیررسمی در ررسمی، افزایش انتشار تقویمهای غیهای همسو با آن و برخی تقویمتقویم
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های غیررسمی ناهمسو با تقویم تدریج در میان آنها بر تعداد تقویم های پس از انقالب که بهسال

های مذهبی با رویکرد رسمی منتشر شده توسط حکومت افزوده شده است و افزایش تقویم

های چنین توان از جمله نشانها میشود ر شیعی که موجب تقابل با دیگر ادیان و مذاهب می

 ادعایی دانست. 

هایی از زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان، فعاالن  ـ تضاد میان قدرت سیاسی با بخش

های پس از انقالب خود را بارها به اشکال گوناگون آشکار حوزه محیط زیست و کودکان در سال

آید، در هایشان برمیگونه که از تقویمنها آ طور که گفته شد، این گروه کرده است و همان

اند. از سوی دیگر پیوستن های اخیر، بر اساس همین اشتراک با یکدیگر به هم پیوند خورده سال

هایی خاص از تشیع، انقالب، تاریخ روحانیت و مراجع و دفاع مقدس در همسویی با روایت

توان ک کرده است. بدین ترتیب، میروایت قدرت سیاسی پس از انقالب آنها را به یکدیگر نزدی

ها  تک این گروه هایی میان تکاز تضاد و شکاف میان این دو گروه مرکب با یکدیگر و نیز شکاف

 با یکدیگر سخن گفت و آنها را مشاهده نمود. 

تواند جامعه  گیری وحدت و همسبتگی اجتماعی بسیار مهم است؛ زیرا میمسئلۀ عدم شکل

تواند در نهایت حتی به جنگ  ن تضادهای درونی مواجه کند که میرا با مسائل حادی چو

های شدیدتر توسط قدرت مسلط و خشونت فزاینده منجر شود. باید قدرت داخلی یا سرکوب

سکوت ممکن است توسط شرایط ترس و عدم »سیاسی به این موضوع توجه داشته باشد که 

تقدند که ممانعت از به اشتراک گذاری امنیت عمومیت یافته تحمیل شود. برخی نویسندگان مع

نماید و از خالل آن همبستگی میان ها را برجسته میاجتماعی، تمایزات میان خود و دیگری

 (.Beristain, Paez & Gonzalez, 2000: 119« )کندها را تخریب می گروه

ه دلیل نادید توان این فرضیه را مطرح کرد که بهبر اساس نتایج پژوهش پیش رو می

ها های موجود از گذشته در تقویم رسمی و سرکوب ارائه دیگر روایتگرفتن دیگر روایت

های ناشی از صورت آزادانه در درون جامعه از سوی نهادهای نظارت بر تقویم، تکثر حافظه به

های پس از انقالب، در جهت همزیستی با روایت مسلط و های غیررسمی در سالانتشار تقویم

ها های موجود در جامعه حرکت نکرده است، بلکه به گسستگی و شکاف حافظهدیگر روایت

ها نیز خود به روندی در جهت گسستگی هویتی در جامعه منجر شده است. گسستگی حافظه

 دامن زده است. 
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