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یزدان پناه باد – دیر زیوشنی شاد باد
در شماره  111هفته نامة امرداد در مطلبی تحت عنوان سندروم ایرانی تعطیالت
به قلم دوست عزیز آقای رهنما به نقد تعطیالت در کشور پرداخت ه ش د  .اص و ا در
طی یک برنامه از قبل تهیه شده همه ساله شاهدیم در آغاز و پای ان ن وروز از س وی
برخی جریانها که بیشترین هدف آنها کمرنگ کردن نوروز و بی اهمی ت نش ان دادن
سنتها و جشنهای ملی میباشد این بحث مطرح میشود ,در ص ورتی ک ه ت ا یر معن وی
نوروز به تنهایی بر کل جامعه ایرانی و دیگر جشنها از جمله مهرگان  ،سده و تیرگان در
میان زرتشتیان و مراسم شب چها رشنبه سوری (به شرط برگزاری صحیح و منطق ی)
که در بین جوانان و عامه مردم برگزار میشود و دیگر سنتها در شادابی جامعه و تحول
در روحیه افراد و آ ار مثبت روانی بر جای مانده از آن بر هیچکس پوشیده نیست .
از دیدگاه اقتصادی تعطیالت نوروز در گردش اقتصادی جامعه از سهم بس زایی
بر خوردار میباشد  ،برای ا بات آن به چشم دوختن بازار و نهاد های اقتصادی در طول
سال به حجم گردش بازار و تحول در میزان خرید خانواده ها قبل از تعط یالت ن وروز
میتوان اشاره کرد که معمو ا در بازارهای سنتی اواخر ش هریور محس وو و در ب ازار
نوروزی اسفند کامالا مشهود است و از عوامل مهمی در گردش صحیح مالی در جامعه
بشمار میرود .
همچنین در بحث گردشگری و صنایع وابسته ب ه آن  ،ب ه مس افرتها و گ ردش
اقتصادی و مالی حاصل از آن  ،بین شهرهای کوچک و بزرگ میتوان اشاره کرد و ت ا یر
آنرا بر مردم مناطق مختلف کشور در تعطیالت نوروز بوضوح دید .
صنعت گردشگری خود یکی از ارکان درآمد کشورها و گردش اقتصادی ما ب ین
مردم جامعه است که با تمرکز بر روی تعطیالت نوروزی میتوان آن را به ی ک جابب ه
گردشگری برای تمام مردم دنیا و گردشگران خارجی تبدیل نمود  .دیگر کش ورها ب ا
برگزاری نمایشگاهها  ،فستیوالها و جشنهای سنتی س عی در ج

گ گردش گر خ ارجی

دارند و ما در عین برگزاری یک جشن با قدمت چن دین ه زار س اله از ج

گ ای ن

گردشگران غافلیم و خود نیز در پی تضعیف تعطیالت نوروز برآمده ایم .
رشد اقتصادی و شکوفایی کشور از مشکالت بیشماری رنج میبرد که ج ای دادن
نقش تعطیالت نوروز در آن بیهوده است و بحث پیرامون این مشکالت اف راد آگ اه و
فرصت مناسب خویش را اقتضاء مینماید .

اما اینکه بخواهیم خود را با مردم دیگر جوامع مقایسه کنیم نی ز بای د ب ا احتی اط
عمل کرد چرا که هر فرد  ،گروه  ،جامعه و کشوری دارای عالیق  ،خص ای

و نیازه ای

مخصوص به خود میباشد و به تبع آن از تفریحات و سرگرمی های ویژهای بر خوردار
است  .برخی از جوامع به علت فرهنگ و مسائل اجتماعی خود از آزادی و بعضی دیگ ر
از محدودیتهایی برخوردارند و به تبع آن مقایسه افراد جوامع مختل ف از نقط ه ن

ر

رفتارهای اجتماعی که در شرایط غیر همگون به سر میبرند اندکی به دور از واقع بینی
است .غالب مردم ایران در مقایسه با دیگر مردم جه ان از احساس ات پ اک معن وی
سرشاری برخوردار میباشند .در کل جامعه ایران و ایرانی در شکل خودش زیباس ت و
مقایسه آن با دیگران کار بسیار حساسی که بای د تم ام جوان ب ای ن ک ار را در ن

ر

داشت .فرهنگ  ،احساسات  ،عواطف و خواسته های ایرانیان زیبا  ،اصیل و ریش ه دار و
کهن اس ت و هرگ اه در ش رایط نامس اعد و تییی رات ه دف دار از س وی خ رده
فرهنگهای دیگر قرار گرفته از خود واکنش نشان داده و سعی نموده خ ود را از درون
هماهنگ و سازگار نماید  .در این خصوص میتوان به نمونه های بارز زیادی اشاره کرد
که در بحث تعطیالت میتوان به عدم تعطیلی بس یاری از روزه ای تعطی ل رس می از
سوی مردم جامعه و بازار کار اشاره کرد که جامعه به روند عادی اقتصادی و اجتماعی
خود ادامه میدهد .
در بحث کارآیی نهاد های دولت ی  ،خ دماتی و اداری بای د ب ه به ره وری ای ن
سازمانها و ادارات توجه نمود تا به تعطیالت نوروزی آنها  ،چرا که عدم بهره وری ی ک
نهاد اداری  ،اقتصادی یا اجتماعی به مس ائل زی ادی از جمل ه ب ه روز ب ودن فرهن گ
مدیریتی و کارآیی و مسولیت پ یری کارکنان آن بستگی دارد و اگ ر بخ واهیم نق ش
تعطیالت زیاد در ایران را مورد بحث و پژوهش ق رار ده یم بهت ر اس ت ب ه دیگ ر
تعطیالت سال بییر از نوروز بپردازیم  ،روزهایی که در عین حال تعطیل نمیباش د  ،ام ا
جامعه از پویایی و گردش اقتصادی باز می ماند و تا یرات نیمه تعطی ل ب ودن و ع دم
بهره وری و دیگر مسائل آن بر روحیه جامعه کامالا مش هود اس ت  .پاین ده ای ران و
نوروز ایرانی  ،ایدون باد .
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