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Abstract 

Happiness is a state of mind that cannot be studied without considering person's cultural and social 
conditions. In fact, happiness is rooted in society and culture; increasing the happiness of the people, is an 
indicator and criterion of a good and healthy society. Happiness is one of the main elements in any culture, in 
other words, the most important factor in the happiness of a society lies in the culture of that society. Satisfaction 
and happiness in the lives of people whose culture has more joyful elements is more than people whose culture 
is independent of these elements. Indeed, happiness is a fundamental element of the beliefs and popular culture 
of the people of Mazandaran. In this article, we are looking at what are these elements and cultural aspects of 
happiness? And the status and importance of the traditional culture of happiness and how to maintain it. 
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 چکیده 

در    شه ی ر   ي آن را مطالعه کرد. درواقع شاد   توان ی فرد نم   ی و اجتماع   ی فرهنگ   ط ی از ذهن فرد است که بدون در نظر گرفتن شرا   ی حالت   ي شاد 

موجود در    ی از عناصر اصل   ی ک ی   ي جامعۀ خوب و سالم است. شاد   ک ی   ار ی مردم، شاخص و مع   ي شاد   ش ی افزا   که ي طور جامعه و فرهنگ دارد؛ به 

  ی در زندگ   ی و شادمان   ت ی جامعه در فرهنگ آن جامعه نهفته است. رضا   ک ی   ی شادکام   زان ی عامل در م   ن ی تر مهم   ی هر فرهنگ است؛ به عبارت 

  ن ی اد ی عنصر بن   ي عناصر است. شاد   ن ی است که فرهنگشان فارغ از ا   ی از مردم   شتر ی دارد، ب   ي شتر ی ب   ن ی آفر ي شان، عناصر شاد که فرهنگ   ي افراد 

فرهنگ    ت ی و اهم   ت ی وضع   ن ی همچن   ، ي شاد   ی فرهنگ   ي ها عناصر و محمل   ن ی است. در نوشتار حاضر، به ا   ان عامۀ مردم مازندر باورها و فرهنگ  

 . حفظ و نگهداشت آن پرداخته شده است.   ی و چگونگ   ی شادمان   ی سنت 

 

 فرهنگ، مازندران   ، ي شاد   ي ها محمل   ، ي شاد   : هاي کلیدي ه واژ 
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سلط   ۀ مطالع  تحت  دیرباز  از  فیلسوفان    ۀ شادي 
دانشمندان علوم    ،اخیر   هاي دهه اخالقی بوده است. در  

توجه   موضوع  این  به  نیز  اصطالح  اند کرده اجتماعی   .
در   اکنون  حول    هاي نظرسنجی شادي  جهان  سراسر 

رقم   زندگی   .Veenhoven, 1988, P(  خورد می کیفیت 

در    .) 333 رضایت  بر  مبتنی  مختلف    هاي بخش شادي 
عنوان  شادي به ).  Michalos, 1980. P. 391زندگی است ( 

است که فرد کیفیت کلی زندگی خود    میزانی از رضایت 
به عبارت دیگر شادي    کند؛ می   طور مطلوب قضاوت را به 

  ؛ فرد زندگی خود را چقدر دوست دارد   کند می مشخص  
رضایت از زندگی    توان می به این ترتیب، شادي را نیز  

عنوان یک نگرش به زندگی در  نامید. همچنین شادي به 
 ). Veenhoven, 1991, P. 2شود ( می نظر گرفته  

گام  چگونه    نخستین  که  سؤال  این  به  پاسخ  براي 
ایع فرهنگی بر شادي مردم اثر نهاده و در این زمینه  وق 

  ۀ تعریف عملی از فرهنگ است. به گفت   ۀ اهمیت دارد، ارائ 
نجات  و  بازمانده  فرهنگ    اي ایده   است؛   افته ی کلیفورد، 

کاري انجام   توان نمی به خطر افتاده که بدون آن  عمیقًا
این   را  اظهارنظر داد.  فرهنگ  مفهوم  در  ذاتی  معضل   ،

به   ژه ی و به   دهد؛ می نشان   فرهنگ  مرسوم،  اگر  صورت 
شود. منشأ اولین تالش براي    بینی پیش یکسان و دائمی  

فرهنگ   سامانمند  تیلور    از سوي تعریف  که    بود برنت 
مجموعه  را  نظر    اي فرهنگ  در  که    گرفت می پیچیده 

قانون، عرف و سایر   اعتقاد، هنر، اخالق،  شامل دانش، 
است    ها توانایی  دیگري  عادات  به و  انسان  عنوان  که 

از جامعه    Hommerich andآورد ( می   دست   به عضوي 

Klien, 2012, P. 293 .(    در امروزه  حال،  این  با 
  ة و ی تنها به ش دیگر نه   ،تعبیر رایج از فرهنگ   شناسی انسان 
به    ی گروه   ی زندگ  بلکه  مردم،  از    اي مجموعه از 

اشاره    ی جهان   ی افراد از سوپرمارکت فرهنگ   هاي انتخاب 
براي تالش سنجش میزان شادي در   ،  ها فرهنگ دارد. 

ابتدا باید تعریف مشترکی از شادي پیدا کنیم. شادي  
.  کند می چیزي است که فرد آن را با همین عنوان درك  

تعداد   یا  نفر  براي یک  یا همه  براي همه  نفر  اگر یک 

شادي باید از چه چیزي    زیادي از افراد تعیین کنند که 
بود   خواهد  فاجعه  بشر  براي  این  شود،  تشکیل 

 )Hommerich, and Klien, 2012, P. 295 (  شادي  ؛ یعنی
 . دارد معانی متفاوتی  ها،  گروه در ارتباط با افراد و  

تجرب  شودر،  تعبیر  ماهیتاً    ۀ به  شادي  از  فرد  هر 
به  یعنی  شادبودن  و  است  ساخته»    ی خوب «فرهنگ 

چه چیزهایی از نظر فرهنگی خوب تجویز  دریابیم که  
از   را  خودمان  حس  خأل  یا  تنهایی  در  ما  است.  شده 

و این حس در تعامل    کنیم نمی زندگی تعریف و تعیین  
شکل   دیگري  از    گیرد؛ می با  خود  حس  فرد  هر  پس 

زندگی را در درون یا چارچوبی از یک نظام فرهنگی و  
به دست   نوع    آورد می جامعه  گروه،  محیط،    ة و شیو و 

در تلقی او از حس    اي کننده تعیین ارتباطات فرد نقش  
،  بینی خوش فردي مانند    هاي ویژگی زندگی دارد. حتی  

مهارت گرایی برون نفس،  اعتمادبه  توانمندي،  و  ،  داشتن 
  ت ی هستند که در موفقیت و درنها   هایی ویژگی استادي  

نیز در یک    ها ویژگی تلقی فرد از زندگی تأثیر دارند. این  
دست    ۀ موع مج  به  را  خود  معناي  معین  فرهنگی 
تابع این هستند که یک  آورند می  این صفات  . درواقع، 

فرهنگ چه چیزهایی را خوب، اخالقی، ارزشمند و مفید  
مختلف حد و مرزهاي متفاوتی دارند    هاي فرهنگ بداند.  

دیگري   فرهنگ  با  خود  معناي  فرهنگی  هر  درون  و 
درنت  است؛  فرهنگ    جه ی متفاوت  از  نیز  فردي  صفات 

فرد    ی . شادي را اگر به معناي «تلق گیرند می سرچشمه  
زندگ  «زندگ   ی از  معناي  هم  بدانیم،  هم  ی خوب»  و   «

معناي «خوب» و هم معناي «بودن»، همه از فرهنگ  
شبک   گیرند؛ می سرچشمه   که    ۀ البته  فرهنگ  معنایی 

و چگونگی احساس، اندیشه و عمل ما را تعیین    ها رویه 
معنایی،    ۀ براي ما پنهان است. این شبک   معموًال  کند،می 

براي   را  مهیا    هایی امکان و    ها فرصت ما  و    کرده که 
. به میزانی که  کند می ، آماده  شده تحمیل هاي  محدودیت 

به   ۀ شبک   ها فرهنگ  در  هم معنایی  و  و منسجم  پیوسته 
به  جامعه  باشند،    ی خوب افراد  شده  و    ها رویه درونی 

ر ناخودآگاه افراد جاي دارند و افراد  معناهاي فرهنگی د 
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نامرئی    صورت به و    پذیرند می را بدون تردید و ابهام    آنها 
افراد    هاي و تصمیم   ها قضاوت ، ها انتخاب خود را بر    تأثیر 
 ). 41، ص.  1396  (فاضلی،  گذارند می 

کسب   براي  فرد  تالش  شادي،  ابعاد  از  دیگر  یکی 
شا   ۀ تجرب  قصد  افرادي  که  زمانی  است.  دکردن  شادي 

انجام   رفتار  نوعی  دارند،  را  به    دهند؛ می خود  مثًال 
، در جشن شرکت  رقصند می ،  سپارند می موسیقی گوش  

،  نویسند می ،  ورزند می ، عشق  نوشند می ، چیزي  کنند می 
فیلم  کشند می نقاشی   تماشاي  به  به  نشینند می ،   ،

 روند و... می وگذار در طبیعت  گشت 
به شادي  رفتار،  کردن  «کنش    ماهیتًاعنوان  یک 

زیرا احساس شادي در سطح فردي یا    ؛ » است ی اجتماع 
افراد   و در  امري «معنادار» است  به شکل    تنها جامعه 

هرچند واکنش    گیرد؛ نمی غریزي و خودانگیخته صورت  
به بعضی از نیازهاي اساسی فرد است. افراد یک گروه یا  

و معناداري شادي و    صورت یکسان به   توانند می جامعه  
درك کنند. این شیوه ممکن است    ی خوب معناي آن را به 

زیرا در    ؛ نباشد   دار براي افراد گروه یا جامعه دیگر معنا 
به    میان  شادي  دیگر،  گروه  متفاوتی    هاي صورت یک 

داشتن، امري    ي کردن و احساس شاد . شادي وجود دارد 
شادي   مند قاعده معنادار،   است.  جمعی  مانند و    کردن 

و    هاي پدیده سایر   دارد  ریشه  فرهنگ  در  اجتماعی، 
ابراز شادي را مشخص    اي جامعه فرهنگ هر   چگونگی 

سایر  کند می  و  شادي  میان  متقابلی  روابط  همچنین   .
جمعی  جامعه    ،ساختارهاي  و  سیاست  اقتصاد،  مانند 

از این منظر شادي ارتباط نزدیکی    ؛ بنابراین وجود دارد 
و اعتقادات یک جامعه    ها ش ارز اجتماعی، نظام    ۀ با طبق 

از    ؛ تعامل اجتماعی است   هاي روش دارد. شادي یکی از  
چگونگی ابراز آن، نوع نظام ارتباطاتی و تعامالت    رو این 

نشان   را  جامعه  یک  در  اگر  دهد می اجتماعی  حتی   .
لذت  به  را  تفریح شادي  و  کنیم،  بردن  محدود  کردن 

بردن را مشخص  معیارهاي جامعه میزان لذت   ت ی درنها 
( می  شیوه Veenhoven, 2003, PP. 437-556کند    هاي ). 

و هر فرهنگی    ها فرهنگ ابراز شادي در   متفاوت است 

شادي    هاي مکانیسم  ابراز  براي  براي  دارد متفاوتی   .
همه  بررسی  به  باید  شادي  بررسی  و    ۀ جانب مطالعه 

بپردازیم. هدف این مطالعه بازنمایی شادي در    ها فرهنگ 
ازندران است. استان مازندران فرهنگ بسیار  فرهنگ م 

دلیل،و    دارد کهنی   همین  و    به    هاي جشن مراسم 
.  گیرد صورت می با شادي و نشاط در آن    توأم باشکوهی  

مطالعه در   انواع  ،  این  بازنمایی  ،  شادي   هاي محمل به 
چال، شب  مراسم عروسی، عید نوروز، مراسم برف مانند  

 . رداخته شده است پ فرهنگی    ة در این حوز   یلدا و... 
 

 ۀ پژوهش پیشین 

بازنمایی شادي   ۀ ن ی در زم  ی پژوهش اینکه با توجه به 
در این بخش به برخی    وجود ندارد،  در فرهنگ مازندران 

حوز   مطالعات از   در  خارجی  و  اشاره    ة داخلی  شادي 
( شود می  فاضلی  به 1396.  خود،  پژوهش  در    ۀ ارائ   ) 

دربار  فرهنگی  دست   ة دیدگاهی  و  به  شادي  یافتن 
شناختی نظري از شادي براي توسعه و گسترش آن در  

وي   پرداخته جامعه   اعتقاد  به  شادي    ،است.  اگرچه 
برداشت و تلقی یا احساس خوب افراد از زندگی است،  

فرهنگی است    - اجتماعی   ۀ این احساس بیشتر برساخت 
از دیدگاه  روانی، زیستی، عاطفی یا فردي.    ۀ تا برساخت 

( سهراب  همکاران  و  نیازهاي  1395زاده  از  شادي   (
زیرا    رود؛ می به شمار    ها فرهنگ   ۀ اساسی نوع بشر در هم 

جامعه  بر   اعضاي  روانی  و  جسمانی  تأثیر  سالمت 
بررسی وضعیت    آنها رو هدف پژوهش  این   از   گذارد؛ می 

سرمایه  با  متغیر  این  ارتباط  و  شادي  هاي  احساس 
ارزیابی   است.  فرهنگی  و  بعد    ها ته یاف اجتماعی  در 

درمجموع میزان احساس شادي  دهد،  می توصیفی نشان  
باالتري   سطح  در  عاطفی  بعد  و    از در  شناختی  ابعاد 

استنباطی، آمارها    هاي یافته اجتماعی قرار دارد. در بعد  
رابط   دهند می نشان   میان    ۀ که  معناداري  و  مستقیم 

با افزایش    . اجتماعی و احساس شادي وجود دارد   یۀ سرما 
شادي    احساس   بر اجتماعی و فرهنگی،    یۀ سرما   میزان 

افزوده  سرما شود می   شهروندان  همچنین  فرهنگی    یۀ . 
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اجتماعی،    یۀ بر سرما   تأثیرگذاري طور غیرمستقیم و با  به 
منجر   شادي  احساس  افزایش  دیدگاه  .  شود می به  از 

) شادي در زندگی جوانان  1394و همکاران (   فر خوش 
ایجاد   تحرك  و  پویایی  به   کند می انگیزه،  یک  و  عنوان 

  ۀ در فرایند توسع   کننده ع ی تسر   ی نقش   تواند می کاتالیزور  
  ۀ مطالع   ،در این پژوهش   آنها جامعه داشته باشد. هدف  

بر شادي    ۀ سرمای   تأثیر  آن  ابعاد  و  است.    آنها فرهنگی 
پژوهش    هاي یافته  می این  سرمای کند،  بیان    ۀ میان 

هم  جوانان  شادي  با  آن  ابعاد  و  بستگی  فرهنگی 
دارد.    ی مستقیم  پژوهش  یافته وجود    زاده،یف شر هاي 

( عدلی   و   میرمحمدتبار  می )  1396پور    دهد،نشان 
زندگی،   از  رضایت  د نفس عزت متغیرهاي  و    ي دار ن ی ، 

اجتماعی،   با ارتباط  مقایسه  متغیرها،    در    تأثیر سایر 
معتقدند    آنها ان دارند.  بر نشاط اجتماعی در ایر   فراوانی 

مورد    هاي شاخص توسعه یکی از    هاي شاخص در بررسی  
تعبیري   به  یا  اجتماعی  و نشاط  توجه، شاخص شادي 
همکاران   و  منصور  است.  زندگی  به  امید  نرخ  دیگر 

پژوهشی  1394(  اجتماعی    با )  عوامل  تحلیل  عنوان 
اقتصادي مؤثر بر شادي (تحلیل اقتصادسنجی با در نظر  

انجام    هاي دودیت مح گرفتن   را  این  اند داده مذهبی)   .
می مطالعه   اقتصاددانان،    کند،بیان  از  بسیاري  نظر  از 

  وري بهره افزایش شادي در جامعه سبب افزایش سطح  
رفاه   و  اقتصادي  رشد  درنتیجه  شد   بیشتر و    ؛ خواهد 

که  به   آنها   بنابراین  هستند  عواملی  یافتن    سبب دنبال 
این اساس هدف  افزایش سطح شادي جامعه شود.   بر 

شناسایی عوامل اجتماعی اقتصادي مؤثر بر شادي    آنها 
خطی بین    ۀ است. نتایج این پژوهش حاکی از وجود رابط 

به  است؛  شادي  و  سرانه  افزایش    ي ا گونه درآمد  با  که 
  گیري نتیجه . در یک  یابد می درآمد، شادي نیز افزایش  

کلی حاصل از بررسی عوامل اجتماعی اقتصادي مؤثر بر  
نرخ    توان می شادي   با  ثروتمندتر،  کشورهاي  گفت 

و با متوسط عمر    کمتر مذهبی    هاي محدودیت بیکاري و  
هستند.  شادتر  باالتر،  تحصیالت  سطح  براساس    و 

 
1. Single Variable Logistic Regression Analysis 

فرهنگ عامل    ،) P. 520 ,2014همکاران (   و    Dezhuدیدگاه 
تأثیر  بر شادي  این    آنها .  گذارد می   مهمی است که  در 

عوامل فرهنگی    ة کنند بینی پیش مقاله به بررسی قدرت  
بررسی    هاي تفاوت بر   و  بحث شادي  در  متقابل کشور 

فرهنگی در    هاي شاخص چگونگی تفاوت ابعاد مختلف  
نشان    آنها تأثیر   تجربی  نتایج  پرداختند.  شادي  بر 

معناداري با شادي    ۀ فرهنگی رابط   هاي دهد، شاخص می 
 ,2011(   همکاران   و   Piqueras  هاي . براساس یافته ند دار 

P. 443 (،    خوشبختی به دو شکل با طیف وسیعی از نتایج
رابط  است:  همراه  سالمتی  و  بهداشت  با    ۀ مطلوب  آن 

مطلوب بیولوژیکی به استرس، سبک زندگی    هاي پاسخ 
بر این باورند    آنها سالم و رفتارهاي بهداشتی محتاطانه.  

فرهنگی دربار از مطال   بسیاري که   شادي    ة عات متقابل 
ه  در  اما  دارد،  با    آنها از    ک ی چ ی وجود  شادي  ارتباط 

شده و رفتارهاي بهداشتی را در آمریکاي  استرس درك 
. تجزیه و  اند نکرده التین با تمرکز بر این موضوع مطالعه  

تک  لجستیک  رگرسیون  چندمتغیره  و    1متغیره تحلیل 
جوان زن   دهد می نشان   و  ارتباط  بودن  با  فراوانی  بودن 

بدنی    هاي فعالیت   که   افرادي همچنین    دارد. شادي  
در طول روز ناهار، میوه  دهند و  می خود را گزارش    ۀ روزان 

»  خوشحال   ی ل ی صورت «خ به   کنند،می مصرف  ي  و سبز 
پژوهش می   بندي طبقه  براساس    و   Cooper  شوند. 

افراد بیان کردند    P. 610 (،  39 ,2011(   همکاران  درصد 
درصد    52در حال حاضر بسیار خوشحال هستند،  که  
درصد    8ابراز کردند که نسبتًا خوشحال هستند و    آنها 
که    دهد نشان می   ها یافته خیلی خوشحال نبودند.    آنها 

تغییر   سن  افزایش  با  شادي  سرمای کند نمی سطح    ۀ. 
شادي در طول    ة کنند بینی پیش اجتماعی و مشارکت،  

، زندگی  تر جوان سنی بوده است. در مقایسه با افراد    ة دور 
شادي در    ة کنند بینی پیش   ي جد   طور با شریک زندگی به 

افراد بوده است. حضور در خدمات مذهبی یا اماکن و  
تحصیلی   مدارك  کننده  بینی پیش   ترین مهم داشتن 

داشتن یک    که ی درحال   ؛ شادي در سالمندان بوده است 
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س با  اجتماعی    ۀ شبک  سنی  حداقل  گروه  این  در  نفر  ه 
 .P ,2013(   و همکاران   Layous  . است   تر اهمیت کم نسبتًا  

  هاي نتیجه گرفتند که فعالیت   خود،  پژوهش در  )  1296
  سببمثبت، مانند ابراز قدردانی و انجام اعمال مهربانی،  

تنها یک هدف  معتقدند شادي نه   آنها .  شود می شادمانی  
هان است، بلکه  بسیار ارزشمند براي مردم در سراسر ج 

مثبت در زندگی    نۀ هدفی است که با پیامدهاي چندگا 
افراد  دهد،  می همراه است. شواهد نظري و تجربی نشان  

مثبت مانند تمرین    هاي فعالیت با انجام منظم    توانند می 
.  قدردانی یا مهربانی، سطح شادي خود را بهبود بخشند 

مایز  مت   هاي ، گروه ) Evrensel   )2015, P. 684از دیدگاه  
به  را  آزادي  مطلوبیت  است  و    ی طورکل فرهنگی ممکن 

به  اقتصادي  به آزادي  را  خاص  متفاوت    ي ا گونه طور 
نتایج   برخی  است  ممکن  فرهنگ  گنجاندن  ببینند. 

دهد ارائه  توضیح  را  تحقیقات  در  جمله    ؛ شده  از 
به    هاي کمک  که  اجتماعی  رفاه  به  آزادي  مثبت 

توسعه  عمدتًا  مقاله    افته ی کشورهاي  این  است.  محدود 
و   است  گنجانده  اجتماعی  رفاه  تحلیل  در  را  فرهنگ 

د   را   آزادي   ۀ رابط  از  استفاده  وابستگی    ي دار ن ی با  و 
مطرح   نشان  کند می مذهبی  نتایج  آزادي    دهد می . 

فاه اجتماعی  مهم ر   ة کنند ن یی افراد، تع   از سوي انتخاب  
بر رفاه    ي دار ن ی در کنار سالمتی و رضایت مالی است. د 

تأثیر   با  گذارد می اجتماعی  که  هنگامی  حال،  این  با   .
افزایش   باشد،  تعامل  در  مذهبی  برخی    آن تعلقات  در 

باید    رو این از    دهد؛ می مذاهب، رفاه اجتماعی را کاهش  
و   هنجارها  اعتقادي،  سیستم  جهان   ها ارزش در    ،در 

شود تحق  گنجانده  اجتماعی  رفاه  عوامل    ؛ یقات  زیرا 
فرهنگی ممکن است در آزادي اقتصادي و رفاه اجتماعی  
به   اعتقادات مختلف احتماًال  و  مداخله کنند. هنجارها 

منجر   خواهند  زندگی  از  مختلفی  و    شوند می تعاریف 
شکل    هاي ویژگی  را  جامعه  یک  دهند؛  می کلی 

فرهنگ شادم درحالی  بر  مروري  با  مازندران  که  در  انی 
عوامل فرهنگی نهفته در جامعه،    ،مشخص خواهد شد 

افراد   میان  در  شادي  ظهور  و  ایجاد  در  بسزایی  نقش 

است  همچنین داشته  و    اي مجموعه   .  رسوم  و  آداب  از 
را    هاي آیین  جامعه  افراد  نشاط  و  شادکامی  فرهنگی 

 . کنند می تضمین  

 بازنمایی شادي در فرهنگ مازندران 

یا   از آداب و رسوم  وجود دارد که    ها جشن تنوعی 
عنوان  در فرایند تاریخی توانستند از آن به   مازندران مردم  

مردم براي ابراز    مازندران منبع شادي استفاده کنند. در  
. این وقایع که  کنند می شادي از وقایع فرهنگی استفاده  

شادي را براي افراد    ۀ تجرب   هستند،ساخته  فرهنگ   اساساً 
  هاي محمل . درواقع منابع فرهنگی  گذارند می اشتراك  به  

  توان می مختلف    هاي صورت ایجاد شادي هستند که به  
  ،شادي   هاي محمل یکی از    را توضیح داد.   ها محمل این  

پ  موسیقی  براساس  که  است  مازندران    ۀ ن ی ش ی محلی 
به  و  منطقه  در  ساکن  قوم  وسعت  تاریخی  دلیل 

متنوعی    ة از گستر   جغرافیایی و طبیعت زیبا و گوناگون،
دربرگ  مازندرانی  محلی  موسیقی  است.    ة رند ی برخوردار 

همچنین   و  ایرانی  باورهاي  و  رسوم  و  آداب  فرهنگ، 
ویژگی  منطقه داراي  اشعار  هاي  مضمون  است.  اي 

  اي منطقه اقلیمی و طبیعی   هاي ویژگی مازندرانی داراي  
و شامل طبیعت، کوه، جنگل، دریا، دامداري و کشاورزي  

ا  به و...  مازندران  استان  فرهنگ ست.  حضور  هاي  دلیل 
هاي  فرهنگ   متأثر از متفاوت و نزدیکی با اقوام مختلف، 

موسیقی این منطقه، از    دلیل متفاوتی بوده و به همین  
و قومی متنوع و گوناگون است. موسیقی    ساختاري   نظر 

مازندران   دو    هاي موسیقی سایر    مانند محلی  به  ایرانی 
حال،  . کتولی، کله شود می قسیم  ت   سازي   و بخش آوازي  

طوري یا امیري، نجما و صنم از جمله آوازهاي تغزلی  
حال عاشق و معشوق و دلدادگی    که   هستند مازندران  

  مسائل   ها نیز هایی از آن در بخش   کنند. می را توصیف    آنها 
عشق   و  عرفانی  فرهنگی،  نیز    ۀ ائم   به اجتماعی،  اطهار 

عشق    ،موسیقی آوازي . در بخشی از این  شود می مشاهده  
شیفتگی   و  دارد  وجود  نیز  زمین  و  دام  طبیعت،  به 

تع  عناصر  به  و    ة کنند ن یی روستاییان  کشاورزي  زندگی 
گفت  در  مشاهده  و دامداري  عناصر  این  با  آنان  گوي 
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شود. بیشتر آوازهاي موسیقی مازندرانی در دستگاه  می 
آوازهاي غمگین و    ة رند ی شور است. دستگاه شور دربرگ 

ي شاد است. موسیقی شاد مازندرانی در مراسم  آوازها 
ختنه  نوزاد،  تولد  مراسم  نوروزخوانی،  سوران،  عروسی، 

اجرا   و...  سري  محافل    بخش شادي و    شود می دندان 
 سنتی اهالی مازندران است. 

بروز شادي در این    هاي محمل عروسی یکی دیگر از  
فرهنگی است. در مازندران مراسم عروسی با رسوم    ة حوز 

انجام   به   شود می خاصی  از  که  شادي    هاي آیتم شدت 
از  کنند می استفاده   مازندران  در  که  مراسمی  از  یکی   .

دیرینی برخوردار است و در شب عروسی برگزار    ۀ سابق 
مراسم حنابندان است. در این جشن عروس و    شود،می 

و در    داماد در جمع دوستان جوان  جوانان    میان خود 
. در این مراسم  کنند می را بر پا    حنابندان محل جشن  

دوستان و نزدیکان را به جشنی    ،داماد با آوردن مطرب 
جوانان و آشنایان با    ۀ هم   و   کند می با شادي دعوت    توأم 

شادي   به  مازندرانی  محلی  حین  پردازند می رقص  در   .
داماد حنا   و  بر کف دست عروس  و    ند گذار می مراسم 

  آنها پسران یا دختران دم بخت با انگشت از کف دست  
زودتر    بختشان که با این کار  ند  و معتقد   دارند برمی حنا  
ادامه  تا پاسی از شب    ی کوب ي جشن و پا این    شود. می باز  

ظهور شادي در مراسم عروسی    هاي آیتم یکی از    دارد. 
چکه  است.  محلی  سماي  و  رقص  یا    سما برگزاري 

هاي محلی  اي از رقص گونه   ) سما   ي الك سر ( سماع  چکه 
این  است.  مازندران  از  استان  ترین  رایج   ها رقص گونه 
در مراسم    بیشتر که    آیند می رقص در مازندران به شمار  

  گونه ن ی . سازي که در ا شوند می ها برگزار  محلی و جشن 
می  نواخته  رقص  لوازمی    ،شود از  دیگ،    مانند بیشتر 

  ،سما بیشتر رقصی زنانه است ماهیتابه و لگن است. چکه 
در   به   میان اما  نیز  دارد.  مردان  رواج  پراکنده  صورت 

سما رقصی تند است که با حرکات شدید در بدن  چکه 
شود.  زدن است انجام می و لرزش اندام که همراه با دست 

ب  رقص  به این  نفر   یی تنها یشتر  دو  با حضور  در    ،یا  اما 
 شود. نیز انجام می   جمعی دسته بعضی مواقع  

مهم   ارکان  از  در    هاي محمل نوروزخوانی  شادي 
  ۀ از نیم ،  آیین سه هزار ساله   این استان مازندران است.  

مازندران    اسفندماه  استان  مختلف  مناطق  در  هر سال 
در    شود می اجرا   حضور  با  نوروزخوانان،  و  و  شهرها 

نو  بهار    ة ددهند ی روستاها،  نوروزخوانان  هستند آمدن   .
به شهرها    گردي دوره صورت  قبل از شروع فصل بهار به 

و اشعاري در مدح بهار یا    رفتند می و روستاهاي مختلف  
صورت بداهه یا از روي حافظه  با ذکر مفاهیم مذهبی به 

به    پس .  خواندند می  ورود  از  ،  محل   ک ی از    آنها یکی 
و همراهان وي بعد خوانش    داد می نوروزخوانی را انجام  

تکرار   را  شعر  آن  اصلی،  نوروزخوان  توسط  اشعار 
آنان    کردند. می  از  شاد نیز  یکی  نمادین  را  حرکات  ي 

،  شدند می  اي خانه . نوروزخوانان وارد حیاط  داد می انجام  
و با خواندن نام وي    زدند می را به نام صدا    خانه صاحب 

مژدگانی   او  از  نوروزخوانی،  شعر  افراد  گرفتند می در   .
و    خانه صاحب  بهار  آمدن  نوروزخوانان  آنکه  پاس  به 

به خانواده   را  به    آنها سرزندگی  را  و شادي  داده  مژده 
،  مرغ تخم آورده بودند، مقداري میوه، شیرینی،    شان انه خ 

 . دادند می مژدگانی    آنها برنج، پول و... را به  
ظهور شادي برگزاري جشن    هاي آیتم یکی دیگر از  

سیزده  سیزده تیرماه  تیرماه  است.  از  شو    هاي جشن شو 
طوالنی  ها مازندرانی محلی   قدمتی  که  این  دارد ست   .

شو، تیرما سیزده یا جشن  ده تیرما سیز   هاي نام جشن به  
خوانده   سیزده شد می تیرگان  تیرماه  شامل  . جشن  شو 

سیزده  الل   مانند مراسمی   خوردن  اشعار،  خواندن  شو، 
نو و دعاي خیر و برکت    هاي لباس نوع خوراکی، پوشیدن  

دارایی   و  محصول  خانه،  اعضاي  سال  یک  .  است براي 
دربرگ  سیزده  بود   هاي آیین   ة رند ی تیرماه  .  مختلفی 

سیزده   ترین مهم  تیرماه  جشن  مازندران  بخش  در  شو 
کردن سیزده نوع خوراکی و خوردن آن در طول  آماده 

خوانی،  بوده است. امیري   ی کوب ي همراه جشن و پا شب به 
و اجراي    خوانی شاهنامه ،  گویی قصه گرفتن فال حافظ،  

شو است.  جشن سیزده   هاي آیین موسیقی محلی هم از  
شال تیر   شب   در  مراسم  سیزده،  صورت  ماه  نیز  اندازي 
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مراسم گیرد می  این  در  به    ،.    ها خانه   بام پشت نوجوانان 
  ها خانه و به  بندند می و دستمالی را به ریسمان  روند می 
خوراکی، پول و... در دستمال    خانه صاحب تا    اندازند می 

 دهد. ب هدیه    آنها و به    ببندد 
  کند می خوردن از فردي که نقش الل را بازي  چوب 

که    ي ا گونه به   ؛ نیز یکی دیگر از مراسم این جشن است 
در این شب شخصی با لباس مبدل، دستمالی به سرش  

می   بندد می  سیاه  را  صورتش  الل و  مانند  و  با  کند  ها 
مار و  زند. این شخص که او را الل، الل کسی حرف نمی 

هاي  با همراهی چند نفر وارد خانه   ،گویند شیش می الل 
می  محل  دارد،  افراد  دستش  در  که  چوبی  با  و  شود 

انبار  ضربه  محصوالت  بر  در    زند،می اي    ي ا خانه اگر 
را طلب    ش ی و شفا   رود ی م باشد به سراغش    مار ی ب   ی شخص 

  زند ی م   آنها بر    ي ا ترکه نابارور باشد، او    ی و اگر زن   کند ی م 
رقم بخورد. مردم    شان ی را ب   ی اتفاقات خوش   نده ی تا سال آ 

حرف    تواند ی نم   ،که الل است   ي مازندران معتقدند فرد 
ه   ؛ بزند  ناشا   چ ی پس  نم   ی ست ی کار  سر  او  به    زند ی از  و 
عنوان ضامن  و به   دهند ی م او را واسطه قرار    ل ی دل   ن ی هم 

م  درخواست  خداوند  درگاه  پاک   کنند ی از  به  او    ی که 
یکی    گیري فال   شود.   ده ی بخش   ز ی ن   گران ی د گناهان   نیز 

دیگر از رسوم رایج در این جشن است و مردم دور هم  
و با فال حافظ، فال گردو، فال سنجاق    شوند می جمع  

. یکی دیگر از مراسمی که  رسانند می و... شب را به صبح  
، مراسم ساز و آواز و شعرخوانی  شود می در این شب اجرا  

ا به  که صداي خوبی دارند ی   آنهایی است. در این شب  
َلـله  وا (از سازهاي شمالی) آشنا هستند،  فن نوازندگی 

و با صداي خوش خود و    گیرند می جشن را در دست  
مجلس  به  به  را  شادي  ساز،  یک  این  آورند می کمک   .

انجام   با  همراه  و    هاي بازي جشن  خانه  فضاي  محلی 
مجلس را شادتر از قبل کرده و اوقات خوشی را براي  

 . د کن می اهالی خانه خلق  
از     ها مازندرانی قدیمی و شاد    هاي سنت یکی دیگر 

چال  چال است که در گویش مازندرانی به آن ورف برف 
گفته   منطق شود می هم  در  آیین  این  اسکوش    ۀ . 

  ۀ ساکنان این منطق   شود. می شهرستان الریجان برگزار  
و در روزي معین از    شوند می شمالی ایران دور هم جمع  

زمستانی را از کوهستان    هاي برف   ة ماند ی فصل بهار، باق 
کوه دماوند انبار    ۀ و در جایی مشخص در دامن   دارند برمی 

برف کنند می  مراسم  نشان .  و    دهندة چال  همکاري 
و به از بین رفتن    است همیاري روستاییان این منطقه  

. این  شود می بین افراد محل منجر    هاي کدورت و    ها کینه 
ري در تابستان  آب مورد نیاز دامدا   تأمین مراسم موجب  

رو به رونق و پیشرفت دامداري منطقه  از این   شود؛ می 
زیادي   کمک  در کند می نیز  که  مسائلی  از  یکی  بارة  . 

برف  است که    این چال در مازندران وجود دارد  مراسم 
  شکنی حرمت حضور زنان در این مراسم به    باور دارند   آنها 

  ،چال در طی سال آینده منجر خواهد شد و تا روز برف 
کننده در مراسم  اتفاقات بد و ناگواري براي زنان شرکت 

در این مراسم    دلیل به همین    ؛ چال پیش خواهد آمد برف 
 . کنند نمی زنان شرکت  

چال  در مراسم برف   نکردن دلیل شرکت زنان روستا به 
و اقتدار    ریاست روستا شوند   دار عهده   گیرند می تصمیم  

شاهی  خود را در برابر مردان روستا با برگزاري مراسم زن 
رو زنان روستا یک روز  ین ا از    ؛ یا مادرشاهی نشان دهند 

برف  مراسم  به  با هم گفت مانده  مازندران  در  وگو  چال 
به   کنند می  را  نفر  یک  سال  و  آن  حاکم  عنوان 

تع گزینند برمی  حاکم  به  .  گویند می »  ی «حام   شده ن یی . 
مانند تسلط    هایی ویژگی باید    شود،می که انتخاب  زنی  

نبودن، کاردانی،  در رهبري، قدرت در مدیریت، خجالتی 
قوي،   استدالل  و  بیان  قدرت  سیاستمداري،  و  وقار 

و    ي دار ن ی کماالت و هنر، اقتدار و لیاقت، نیکوکاري و د 
را   قرار    داشته زیبایی  که  زنی  وظایف  همچنین  باشد. 

راهبري گروه، گزینش    ،است حاکم روستا شود  شامل 
نقش  وظایف  بازیگران  و  تکالیف  تعیین  آیینی،  هاي 

و   زمان  تعیین  متفاوت،  شرایط  در  نقش  هر  بازیگران 
این   از  مراسم  بازیگران است.  نقش سایر  ایفاي  ترتیب 

و زنان    ماند می قرار است که حاکم در آن روز در خانه  
منزل او  و ظاهري آراسته به    ی کوب ي روستا با رقص و پا 
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تا او از خانه   دهند می قدر به نواختن ادامه و آن  روند می 
.  برند می سپس او را به محل برگزاري مراسم    . بیرون بیاید 

تخت مدوري براي حاکم وجود داشت. در طی    درگذشته 
آب  نیمروزي  مراسم حکومت  زنان  این  به دست  اسک 

آن    آنها و    افتد می  از  مردان  خروج  از  پس  بالفاصله 
برم  سر  از  روسري  شاد    هاي لباس ،  دارند ی منطقه، 

را    پوشند می  خود  آب   آرایند می و  بر  حکومت  و  اسک 
آغاز  کنند می  روستا  مردان  از خروج  مراسم پس  این   .
  - زمان اجراي آن هیچ مردي و در طول مدت   شود می 

شاهی  حق ندارد در مراسم زن   - غیربومی چه بومی و چه  
مردان بیمار و ناتوان که    ي استثنا به   ؛ روستا شرکت کند 

  توانند می در مقابل تراس و پنجره    نداشتن شرط حضور به 
بمانند  خانه  شامل    ؛ در  نیز  مردان  این  حضور  البته 

  پردازد. این جریمه می   آنها   ة که خانواد   شود می   اي جریمه 
است.   خوراکی  دیده    اگر بیشتر  مراسم  این  در  مردي 

زنان روستا براي دستگیري    ۀ به دستور حاکم هم ،  شود 
کنند. زنان مجازند هرگونه مجازاتی را براي  می او اقدام  

زدن قانع  به کتک   اوقات ی بعض   . مرد خاطی در نظر بگیرند 
رقص    شوند می  به  حاکم  امر  به  باید  فرد  هم  گاهی  و 

یا حتی او را سوار بر االغ بدون پاالن کرده و هو    ،درآید 
و    شود می وارد این روستا    ی فروش وزي دست . ر کنند می 

و پس از یک    کنند می زنان تمامی اجناس وي را توقیف  
تا زمانی    اندازند می کتک حسابی او را درون یک طویله  

زمانی که   آزاد کنند.  را  بیایند و وي  که مردان روستا 
زن  پایان  رسم  به  زنان    رسد،می شاهی  تمام  با  حاکم 

را تشویق به زنده    آنها و    کند می حاضر در مراسم روبوسی  
  ۀ . پس از مراسم زنان به خان کند می داشتن این سنت  نگه 

  خورند. می و ناهار را در کنار هم    روند می بزرگ فامیل  
بعد   روستا    تقریبًاساعاتی  به  مردان  عصر  به  نزدیک 

 . شود نمی   آنها استقبالی از    گونه چ ی و ه   گردند ی بازم 
سنت  از  دیگر  و  یکی  زیبا    بخش شادي هاي 

کردن میان کشاورزان  مراسم کایر یا یاري   ها،مازندرانی 
واژه  کایر  است.  معناي  شمالی  به  است،  طبري  اي 

مردم    میان ندرت امروزه  کننده که در گذشته و به یاري 

مرسوم است.    ی جمع عنوان کار تعاونی دسته مازندران به 
شکل مساوي است و در قبال  نیروي کار به    ۀ مبادل   کایر 

شود. در این آیین  انجام آن هیچ کارمزدي دریافت نمی 
به  زود  صبح  نفر  به  یک  سرکارگر    هاي خانه عنوان 

کایر    رود می روستاییان   رسم  به  را  اهالی  از  هریک  و 
که  کند می دعوت   است  شکل  این  به  مراسم  این   .

کشاورزان مازندرانی از زمان کاشت تا برداشت محصول  
کردند. در حین انجام فعالیت  هم و براي هم کار می   با 

از   غذا  پختن  با  میزبان  یا  زمین  صاحب  کشاورزي، 
. این امر از لحاظ فرهنگی به  کند می کشاورزان پذیرایی  

افزایش همدلی، همبستگی، شادي و همچنین تقویت  
یکی دیگر از    . شود می ها و پیشبرد کارها منجر  دوستی 
  ها مازندرانی با شادي در میان    توأم مهیج و    هاي محمل 
اختصار  ست که به   آنها بومی و محلی    هاي بازي برپایی  
 زیر است:   هاي بازي شامل  

آغوزکا:  یا  بازي   گردوبازي  این  بازیکنان    ،در 
و هریک به    دهند می دو روي یکدیگر قرار  را دوبه   گردوها 

) به گردوها  تر بزرگ نوبت با گردویی به نام ِکل (گردوي  
  ،را انداخت   آنها زد و    گردوها . اگر نفر اول به  نند ز می ضربه  

بازیکنان باید    ۀ و بقی   شود می در آن لحظه برنده محسوب  
گردوها    ۀ صاحب هم   ،هر کسی موفق شد   . به کل او بزنند 

گردوها را جمع    ۀ در غیر این صورت نفر اول هم   شود؛ می 
 . شود می بازي    ة برند   و   کند می 

از    : بازي ریسمان  دیگر  مهیج    هاي بازي یکی 
بیشتر    بازي ریسمان ،  ها مازندرانی  در  بازي  این  است. 

. این بازي دونفره  شود می موارد در مراسم عروسی برگزار  
  رود می باالي طناب راه    بندباز عنوان  است که یک نفر به 

طناب   پایین  در  شیطانک  نام  به  دیگري  .  ایستد می و 
  دهد می وي سرش قرار  باالي طناب یک سینی را ر   بندباز 

روي   راه    شود می سوار    اي دوچرخه یا  طناب  روي  و 
  آور خنده و شیطانک در پایین با اجراي حرکات    رود می 
سرگرم    بخش شادي و   را  از    پس   کند. می تماشاچیان 

  زند می اتمام نمایش شیطانک در میان تماشاچیان دور  
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نیز پول و   خانه صاحب و از    کرده و پول و شیرینی جمع  
 . کند می شیرینی دریافت  

یکی دیگر از مراسم همراه با شادي    کشتی لوچو: 
برخی   مراسم    مانند   ها بازي برگزاري  در  لوچو  کشتی 

از   لوچو  کشتی  است.  بوده  و    هاي بازي عروسی  بومی 
مازندران است   استان  مراسم    که محلی  در گذشته در 

ذهبی و  . در ایام دیگر مانند اعیاد م شد می عروسی اجرا  
یک    ،برنده   ة و جایز   شود می ملی نیز کشتی لوچو برگزار  

خریداري  آن را  گاو یا گوسفند است که اهالی محل    رأس 
کشتی کنند می  از  نفر  دو  مسابقه  براي    باتجربه گیران  . 
هرگونه    ،در این کشتی   شوند. می عنوان داور انتخاب  به 

زدن به بدن یا سر حریف، گرفتن انگشت دست،  ضربه 
خطا  ضربه   ک،سرچنگ  گوش  گرفتن  و  کتف  به  زدن 

هفته    گیري کشتی .  شود می محسوب   دو  این  در  که 
مسابقه است. در    ة تمامی حریفان را شکست دهد، برند 

تا    شود می طول برگزاري مسابقه ساز و دهل نیز نواخته  
 .شور و هیجان بیشتري به مسابقه بدهد 

مرغنه جنگی    مرغ: مرغنه جنگی یا جنگ تخم 
  هاي سرگرمی و    ها بازي غ جنگی یکی دیگر از  مر یا تخم 

عید نوروز در استان مازندران است که کودکان، نوجوانان  
خوش  پیرمردهاي  از  بعضی  حتی  خود  و  به  را  ذوق 

که   کنند می افرادي بازي ، این بازي در . کند می مشغول 
دارند.    هایی مرغ تخم  دست  نظر    ها مرغ تخم در  از  باید 

آن مقاومت بیشتري داشته باشند    ۀ ظاهري زیبا و پوست 
رقیب دچار شکستگی یا    هاي مرغ تخم تا در برخورد با  

نفر   یک  که  است  ترتیب  این  به  بازي  نشوند.  ترك 
و رنگ تخم  را در مشت خود  مرغ پخته    گیرد؛ می شده 

نفر دوم    سپس فقط سر آن مشخص باشد،    که ي طور به 
تخم  سر  آن    اي ضربه خود  مرغ  با  به  .  زند می محکم 

  شود می مرغ هرکسی که شکست، بازنده محسوب  تخم 
مرغ خود را به برنده بدهد. بعضی افراد در  و باید تخم 

مرغ رقیب مهارت زیادي دارند و عصر روز  شکستن تخم 
شده با  مرغ رنگ با یک سبد پر تخم   ی جمع گردش دسته 

 . گردند برمی خود    ۀ شادي و نشاط به خان 

 ضعیت فرهنگ سنتی شادمانی در مازندران و 

از   تعیین    ترین اساسی یکی  فرهنگ،  کارکردهاي 
نگرش افراد در زندگی فردي و اجتماعی است. بر این  

افراد راه و روش خاص و   را در زندگی    اي ویژه اساس، 
  آنهاارتباط    ة نحو   ة کنند ن یی که تع   کنند می خود انتخاب  

نحو   هاي پدیده با   و  است  به    آنها نگرش    ة پیرامونشان 
پس    شود؛ می شادي و...) ایجاد    ،مفاهیم ذهنی (مانند غم 

  نگرند می چگونه به شادي    ها انسان عامل مهم در اینکه  
شامل چه چیزهایی    شان زندگی در    بخش شادي و عوامل  

خاص  ۀ  فرهنگی آن جامع   هاي نگرش است، در فرهنگ و  
 ریشه دارد. 

  یی ا ی آر   ل ی اص   و   کهن   ار ی بس تمدن    و مازندران فرهنگ  
به   دارد  دیرینه    ل ی دل و  و  باستانی  تمدن  این  داشتن 

در این سرزمین کهن    باشکوهی هاي باستانی و  مراسم 
مازندران  شود می برگزار   پیشین   از .  و    ۀ لحاظ  گسترده 

از   سرشار  نشیبش  و  پرفراز  و    ها فرهنگ تاریخ 
فرهنگ    هایی فرهنگ خرده  خود  روزي  شاید  که  است 

دلیل  . مازندران به شدند ی م اصلی یک اجتماع محسوب  
از   جدا  سنتی  و  فرهنگ  مستقل،  زبان  یک  داشتن 

رفتاري    ها سنت .  دارد دیگر    هاي استان  یا  باور  شامل 
هستند که در یک جامعه از نسلی به نسل دیگر منتقل  

شوند و همچنین معانی نمادینی دارند که ریشه در  می 
  اي ه مناسبت و مراسم در    ها آیین گذشته دارد. برگزاري  

هستند که    ها آیین و    ها سنت هاي بارزي از  مختلف نمونه 
ادامه  می  خود  حیات  به  سال  هزاران  طول  در  توانند 

که دهند.   آنجا  فرهنگ    ها سنت   از  با  مطابق  رسوم،  و 
  ی چسب مردم از دل   ۀ در میان عام   ،مردم هر منطقه است 

دل  از    برخوردار خاصی    ی ن ی نش و  اعظمی  بخش  است. 
در   مازندران  خالصه    ها سنت تاریخ  رسوم  و  آداب  و 

به   شود می  گذشته  در  عوامل  که  بر    مؤثر عنوان 
شادي و نشاط بوده است. فرهنگ بومی و    گیري شکل 

است  اهمیت  حائز  بسیار  مازندرانی  نقش    ؛ محلی  زیرا 
چشمگیري در ایجاد عشق و عالقه و ظهور شادي در  

سنتی مازندران مبتنی    هاي آیین   همۀ  افراد دارد.   میان 



 

 ی نیع نینگ و ی قاسم حسن  دیس  | يشاد  ییبازنما

 

238 

 

 

 

 

 

 

 

جمله   از  مناسبات  تمام  و  است  بوده  مشارکت  بر 
محلی براساس    هاي بازي کشاورزي، عروسی، دامداري و  

و به    کرد می را خوب    ها آدم مشارکت بوده که حال دل  
 . شد می نشاط و شادي بین افراد منجر  

به  برگزاري  شادي  در  اساسی  عنصر  یک  عنوان 
مختلف    هاي مراسم مازندران در    هاي اسبت من و    ها آیین 

ورود  شد می قلمداد   و  زمان  گذر  با  امروزه  اما   ،
  ها سنن بیگانه بخش بزرگی از این آداب و    هاي فرهنگ 

بیشتر   و  است  باخته  مازندرانی    هاي فعالیت رنگ  افراد 
صورت غیرسنتی و وارداتی تغییر شکل یافتند و اجرا  به 

جوان اطالعات درستی    حتی بیشتر افراد نسل   شوند. می 
سنتی و بومی این منطقه ندارند و آداب    هاي فرهنگ از  

، مراسمات  ها جشن   بیشتر .  شناسند نمی و سنن محلی را  
به  مناسبات  اجرا  و  و مدرن  غیرسنتی    شود؛ می صورت 

از   یکی  که  عروسی  مراسم  مثال    هاي محمل براي 
شمار    بخش شادي  حیاط    رود می به  در  گذشته  در  و 
امروزه در    شد،می سنتی اجرا    هاي آیین به همراه    ها خانه 

برگزار   از  شود می تاالرهاي مجلل و مدرن  بسیاري  یا   .
به   هاي سنت  مناطق    ۀ صورت ساالنه در هم قدیمی که 
اجرا    شد،می اجرا   خاصی  روستاهاي  در  فقط  امروزه 

 . شود می 
بوم   توان می  افراد  به  آگاهی  افزایش  را    آنها   ،ی با 

. درواقع افراد  داد گذشته سوق    هاي سنت آداب و  سوي  به 
براي کسب آرامش معنوي و روحی و شادمانی با گذشت  

  کنند می و رسومات گذشته مراجعه    ها فرهنگ زمان به  
گرم   آغوش  با  احیا    ادرفته ی از   هاي سنت و  .  کنند می را 

همراه با اشتیاق ذاتی مردم    ها سنت تالش براي احیاي  
از    هایی نمونه که امروزه شاهد  است  شده    سبب   نها آ به  

آوردن افراد بومی به این رسوم در فرهنگ مازندران  روي 
  ۀ شدن آداب، رسوم و سنت همواره دغدغ باشیم. فراموش 

کردن برخی  بزرگی براي حامیان فرهنگ است، اما زنده 
  نویدبخش با شادي و نشاط،    توأم   هاي مناسبت و    ها آیین 

 مازندران خواهد بود.   ۀ ي فرهنگ منطق روزهاي خوش برا 
 

 اهمیت فرهنگ سنتی شادمانی و حفظ آن 

  ؛ شادي یکی از عناصر زندگی در مازندران بوده است 
با آب و هواي معتدل، کران  از زندگی که  آبی    ۀ سبکی 

و    هاي جنگل خزر،   پرندگان  آواز  هیرکانی،  سبز 
را    هاي لباس  خاصی  هماهنگی  مردمانش    به رنگارنگ 
به  آورده است می   وجود  باورهاي فرهنگی    گیري شکل . 
عنوان یک  از مدتی به   پس که    شود می منجر    هایی آیین 

ادامه خواهد داشت.    ها قرن و    شود می سنت ساالنه برگزار  
و تفریحی    بخش شادي درواقع نوعی حرکت    ها آیین این  

کهن و   هاي سنت و  ها ین آی از یک باور یا سنت هستند. 
جوامع  ،  قدیمی  شخصیت  و  می هویت  نشان    دهند. را 

عمل براي حفظ سنن و فرهنگ هر    ترین مهم یکی از  
نقش بسزایی    که حفظ این عناصر هویتی است    اي جامعه 

شادي و پیوستگی افراد هر منطقه دارد.    گیري شکل در 
از مهم  آداب و رسوم فرهنگی  و  ترین مسائلی  فرهنگ 

پژوهش  هستند   این  در  گرفته   مدنظر که  که    اند قرار 
به  روزافزون  شدن جهانی مخاطرات  دلیل  امروزه  رشد   ،

دچار انزوا    فناوري و اطالعات، بروز و ظهور فردگرایی و... 
هاي  تواند به حفظ و نگهداشت فرهنگ می چه  . آن اند شده 

فرهنگ بومی    ۀ شناخت پیشین   ،بومی و محلی منجر شود 
به  زندگی شخصی و عمومی است.    آنها   ي ر ی کارگ و  در 

رخدادهاي سیاسی، اتفاقات فرهنگی، مسائل تاریخی در  
را ایجاد    هایی فرهنگ کنار سبک زندگی مردم مازندران،  
فراموش شده و از    آنها کرده که اگرچه امروز بسیاري از 

  در گفتار، زندگی، پوشش،  آنها   هاي ریشه ،  اند رفته بین  
،  ها سرگرمی و    ها بازي محلی،    هاي جشن ،  ها مناسبت 

مشاهده   مازندران  مردم  معماري  و  .  شود می موسیقی 
و رسوم شاد و    ها آیین مملو از    ها مازندرانی آیین و سنت  

براي ایجاد نشاط و شادي در    اي زمینه جذابی است که  
فراهم   دیار  این  مردم  هم کنند می میان  با    ها آیین   ۀ . 

در مازندران    آور نشاط و    بخش لذت هاي  و هنجار   ها روش 
که اکنون برخی از آنان از بین رفته و برخی    شد می انجام  

و رسوم    آداب   و   ها آیین دیگر نیز به قوت خود باقی است.  
سازند  شمار    ة مازندران،  به  جامعه  آن  فرهنگی  عناصر 
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و آداب و رسوم بیانگر غناي    ها آیین . تنوع و تعدد  آیند می 
. امروزه با بروز بحران هویت،  است ه  فرهنگی یک جامع 

از   هر    هاي راه یکی  فرهنگی  هویت  ،  اي جامعه حفظ 
به   در    ها آیین بازگشت  است.  سنتی  رسوم  و  آداب  و 

و   اطالعات  با وجود کمبود  و  ها فناوري گذشته  تولید   ،
  شد می عناصر فرهنگی جامعه میان افراد جامعه منتقل  

اما امروزه    داد،ی م و رسومات آن جامعه را شکل    ها آیین و  
حذف   هاي فرهنگ  بومی  به   اصیل  و    ها آن   ي جا شده 

در بروز نوع  نیز  افراد    . فرهنگ جهانی مسلط شده است 
  هاي فرهنگ بدون توجه به    هایشان سرگرمی و    ها شادي 

به   خودشان،  عمل    اي شیوه بومی  و    کنند می همسان 
فرهنگ جهانی، اصالت فرهنگ  از    متأثر شادي و نشاط  

 . اند داده بومی خود را از دست  
چه راهکاري  شود که  اکنون این پرسش مطرح می 

سنتی   فرهنگ  اضمحالل  برابر  در    بخش شادي باید 
احیاي   ها شیوه ؟ درواقع یکی از این  شود مازندرانی ارائه  

اصیل فرهنگ مازندران از طریق پیونددادن    هاي ارزش 
فره  و  نسل جدید  است میان  غنی گذشته  پیوند    . نگ 

به   را  جامعه  افراد  نیاکان  آیینی  رسوم  با  جدید  نسل 
را    آنها خود متصل و هویت اصیل    ۀ فرهنگ بومی جامع 

  رسانی اطالع نشر و افزایش    دیگر   به عبارت   کند؛ می زنده  
و    ة دربار  ماندگاري  به  مازندرانی  سنت  و  رسوم 

واهد  در گذر زمان منجر خ   ها فرهنگ این    نکردن فراموش 
زمین  در  اطالعات  و  آگاهی  نداشتن    هاي آیین   ۀ شد. 

فرهنگی مازندران آسیبی جدي است که تهدیدي براي  
فرهنگ غنی این استان به شمار خواهد رفت. با افزایش  

در   رسانی اطالع  و  بارة  درست  بومی  فرهنگ  مسائل 
در مراسمات خاص    بخش شادي   هاي سنت دادن  نمایش 

و    ایجاد .  را ارتقا داد ندران  ماز   هاي سنت رسوم و    توان می 
منطقه    هاي تشکل و    ها گروه   تأسیس  هر  در  فرهنگی 

واقع    مؤثر در حفظ این رسوم و سنت در جامعه    تواند می 
آگاه  درواقع  از  شود.  افراد  و    هاي آیین نبودن  فرهنگی 

عاملی مهم در نابودي    تواند می نداشتن اطالعات کافی  
و    ها مراسم فرهنگ اصیل قلمداد شود. درواقع برگزاري  

فرهنگی با هدف معرفی و    هاي تشکل   از سوي   ها آیین 
نقش چشمگیري در    تواند می   رسوم شناساندن آداب و  

 این زمینه داشته باشد. 
 
 گیري یجه نت 

  شادي نیز مانند هر تجلی و تظاهر دیگري از درون 
  اي جامعه از محیط اجتماعی و فرهنگی    ر متأث   ها و انسان 

. به بیان دیگر،  کنند می   زندگی در آن  ها انسان است که 
در   منطقه،  هر  فرهنگی  قالب  و  و    آفرینی نقش بافت 

جغرافیایی    ة آن محدود   هاي آیین و    ها سنت   آمیزي رنگ 
در استان مازندران که    رو ن ی از ا   ؛ است   مؤثر و فرهنگی،  

است،   برخوردار  غنی  فرهنگی  از    عظیم   اي گنجینه از 
  با را    آنها باستانی فراهم است که ما    هاي جشن و    ها آیین 

این مقال   هاي محمل عنوان   بررسی کردیم.    ه شادي در 
مازندران    هاي محمل  رسوم  در  بسیاري  وجود  شادي 

نی،  موسیقی محلی، مراسم عروسی، نوروزخوا   دارد؛ مانند 
برف   هاي بازي  مراسم  زایید بومی،  که  و...  این    ة چال 

  بازتولیدکنندة فرهنگ زنده و پرنشاط است و خود نیز  
 شادي است. 

نقش   هاي آیین  مازندران  در    کننده ن یی تع   ی فرهنگ 
  ها آیین . این  اند داشته   ها قرن شادي در طی    گیري شکل 

مختلف تاریخی از جمله پس از ورود اسالم    هاي دوره در  
تناسب   به  یا  منطقه  این  دچار    شرایط به  تاریخی، 

اما در برخی مناطق   اند،رفته یا از بین  اند شده تغییراتی 
پویا   همچنان  دارند روستایی  وجود  زنده  اما  و  زعم  به ، 

احیا   و  بازپروري  توجه،  نیازمند  .  هستند نگارندگان، 
کردن این  فرهنگ مازندران نیازمند شناسایی و مکتوب 

است   ها آیین  آن  نگهداري  و  حفظ  غیر    ؛ براي    این در 
طور کامل منسوخ خواهند شد. به   صورت 

 (برگرفته از سایت)  ذکرشده هاي سنت هاي شکل برخی از 
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 مالی   منابع 

   است.   شده   تامین   نویسنده   توسط   پژوهش   این   مالی   منابع 
 

 منافع   در   تعارض 

   است.   نکرده   گزارش   منافع   در   تعارضی   نویسنده 
 

   منابع 

م مه ی حک   زاده،ف ی شر  س ی السادات،  و    د ی رمحمدتبار،  احمد 
عوامل مؤثر بر نشاط    ی ). بررس 1396پور ( ی صمد عدل 

ا   ی اجتماع  فراتحل ی در  تحق   ی ل ی ران؛  موجود.  ی از  قات 
 . 180- 159  راهبرد فرهنگ. 

  و فاطمه    ،اکبرزاده   در،ی ، ح زاده ی غالمرضا، جان عل   ،فر خوش 
شاد   ی فرهنگ   ۀ ی رما س ).  1394(   ی دهقان   د ی حم    ي و 

 . 89- 38.  و ارتباطات   ی مطالعات فرهنگ جوانان.  
  ،زاده ی امامعل   د،ی سع   د ی زاده، س ی ن ی مهران، حس   ،زاده سهراب 
سخا ی ا   و ن  ی حس  سرما 1395(   یی وب  شاد ی ).  و  ؛  ي ه 

م   ی پژوهش  ارتباط  باب  سرما ی در  و    ی اجتماع   ۀ ی ان 
شاد   ی فرهنگ  احساس  شهروندان    ي با  مطالعه:  (مورد 

ب  و  آران  توسع   ي ز ی ر برنامه دگل).  ی شهرستان  و    ۀ رفاه 
 . 156- 123.  ی اجتماع 

  ی و اجتماع   ی فرهنگ   ي ها ). مؤلفه 1396اهللا ( نعمت   ،ی فاضل 
 .73- 33.  ی فرهنگ   ی راهبرد اجتماع .  ي شاد 

 
 

References 
 

Cooper, C., Bebbington, P., King, M., Jenkins, R., 
Farrell, M., Brugha, T., ... & Livingston, G. (2011). 
Happiness across age groups: results from the 2007 
National Psychiatric Morbidity Survey. 
International Journal of Geriatric Psychiatry, 26(6), 
608-614. 

Evrensel, A. Y. (2015). Happiness, economic freedom 
and culture. Applied Economics Letters, 22(9), 683-
687. 

Hommerich, C., & Klien, S. (2012). Happiness: Does 
Culture Matter?. International Journal of Wellbeing, 
2(4). 

Michalos, A. C. (1980). Satisfaction and happiness. 
Social indicators research, 8(4), 385-422. 

Layous, K., Lee, H., Choi, I., & Lyubomirsky, S. (2013). 
Culture matters when designing a successful 
happiness-increasing activity: A comparison of the 
United States and South Korea. Journal of Cross-
Cultural Psychology, 44(8), 1294-1303. 

Piqueras, J. A., Kuhne, W., Vera-Villarroel, P., Van 
Straten, A., & Cuijpers, P. (2011). Happiness and 
health behaviours in Chilean college students: a 
cross-sectional survey. BMC public health, 11(1), 
443. 

Veenhoven, R. (1988). The utility of happiness. Social 
indicators research, 20(4), 333-354. 

Veenhoven, R. (1991). Is happiness relative? Social 
indicators research, 24(1), 1-34. 

Veenhoven, R. (2003). Hedonism and happiness. 
Journal of happiness studies, 4(4), 437-457. 

Ye, D., Ng, Y. K., & Lian, Y. (2015). Culture and 
happiness. Social indicators research, 123(2), 519-
547. 

 

 


	شکل 1. مراسم تیرماه سیزدهشو
	شکل 2. مراسم عروسی
	شکل 3. بازیهای بومی مازندران
	شکل 4. نوروزخوانی در مازندران

