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Abstract 

This Article intended to scrutinize the meanings of ritual happiness as one of the momentous concerns and 
salient parts of happiness culture among Iranian children. In order to elucidate the importance of happiness 
culture in society, in addition to a review on the meaning of ritual happiness in some particular rituals such as 
Gereh Goushu, Houmbaba, Shah Andazi, Sadey, games and then, two samples of state polices related to Iranian 
children are considered. This article strongly suggests new Polices of happiness for children in Iran. 
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 مقدمه 

 چکیده 

  ی ژگ ی پرداخته شده و و   ی ران ی نزد کودکان ا   ی از وجوه فرهنگ شادمان   ی ک ی عنوان  به   ران ی در ا   ی ن یی آ   ی مفهوم شادمان   ی مقاله، به بررس   ن ی در ا 

  ، ی شناس انسان   ات ی در ادب   ی بر مفهوم فرهنگ شادمان   ي منظور نخست ضمن مرور   ن ی شده است. به ا   ی ها بحث و بررس نزد آن   ادشده ی فرهنگ  

و سپس دو    ی و معرف   ی بررس   ي د ی کل   ی عنوان اشکال گذار به   ي ها ن یی سده و آ   ، ي انداز گشو، هومبابا، شال چون گره   یی ها ن یی در آ   ی ن یی آ   ی شادمان 

  د ی کودکان با   ي برا   ی عموم   ي در حوزه و فضا   ی ن یی آ   ی شادمان   نکه ی ا   جه ی اند. نت شده   ی باغ کتاب و نوروزگاه بررس   ی عن ی   ی عموم   ي مورد از فضاها 

 شود.   ت ی تقو   د ی جد   ي ها ي گذار است ی براساس س 

 ی کودکان، فرهنگ شادمان   ن، یی آ   ، ی حوزة عموم   ، ی ن یی آ   ی شادمان   :  هاي کلیدي واژه 

شادمان ) 1399(   ه ی سم   ی م ی کر  فرهنگ  کودک   ی .  تجربه  ا   ی و  عموم   ی ن یی آ   ی شادمان   -   ران ی در  حوزه  مطالعات  .  ی و 
 . 255- 243:  ) 3(   3.  ی ت خ شنا مردم 
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حوزه  از  انسان یکی  رشتۀ  که  آن  هایی  به  شناسی 
بیان می  گوناگون  ظواهر  و  شادمانی  فهم  پردازد،  و  ها 

است.  در جهان  آن  انسان   فرهنگی  شناسی  در گذشته 
انسان   ژه ی و به شناختی،  روان  آثار  مانند  در  شناسانی 

به   د ی مارگارتم  شخصیت  مکتب  پایۀ  بر  یافتن  و  دنبال 
هاي کلی و ملی شادمانی در جهان نزد کشورهاي  مدل 

کنار   در  بیشتر  مطالعات  این  امروزه  اما  بود،  مختلف 
انسان حوزه  مانند  قبل،  روان هاي  د شناسی  ر  شناختی 
است  انسان  گرفته  قرار  مدنظر  پزشکی  شناسی 

 )Mathews and Izquierdo, 2008 توان  ). از این نگاه نمی
خاص   بیان  از  شکلی  یا  صورت  چند  به  را  شادمانی 

ویژگی  از  یکی  امروزه  داد.  تقلیل  و  کرد  هاي  محدود 
یک   شهروندان  ارزیابی  و  است  شادمانی  ملی  فرهنگ 

ر درجات مختلف در  کشور را از کیفیت زندگی آنان د 
سرخوشی   و  سالمت  سعادتمندي،  مانند  صوري 

می  شامل  از  Van de Vliert, 2012( شود.  (شادمانی)   .(
انسان  خود  نگاه  تعریف  از  بعد  یک  در  شادي  شناسان 

سطحی فیزیکی و مادي دارد؛ مانند خوردن یک غذاي  
خوشمزه، رانندگی، درازکشیدن در ساحل، ماساژ و دیگر  

بدنی  لذت   ,Spitzer, Bernhoft and De Blasi( هاي 

اي مهم و حیاتی  مرحله   )، اما سطح دوم از شادي 2000
از رشد انسان است؛ مانند دستاوردهایی که یک فرد به  

می  موفقیت دست  و  آن آورد  به  که  می هایی  رسد  ها 
 )Spitzer, Bernhoft and De Blasi, 2000  به رسیدن   .(

دانشگاهی   از  مدرك  یا  شغل  کسب  بلوغ،  و  استقالل 
اشکال شادي هستند و این سطح از    گونه ن ی ا معتبر از  

بردارد   را در  از سطوح نخست  باالتر  شادمانی سطحی 
 )Spitzer, Bernhoft and De Blasi, 2000  در ایران نیز .(

هاي اخیر توجه به فرهنگ  چرخش گفتمانی طی دهه 
منابع آن را در مرکز سبک زندگی و تجربۀ  شادمانی و  

  1393زستی مردم ایران قرار داده است (ن.ك: فاضلی،  
 ). 1395ب،  1393آ،  

هاي مختلفی با  شادمانی در جوامع متفاوت، صورت 
 Mathews شود ( ها فرهنگی متنوعی را شامل می بافت 

and Izquierdo, 2008, P. 3  ؛ به همین دلیل از این نگاه(
شدن  یک بومی استرالیایی که از مستغرق   شادي براي 

شبکه  و  اجتماعی  روابط  می در  لذت  آن  با  هاي  برد 
شده  فرزندي که در هند براي یک ازدواج موفق و تأیید 

دارد، متفاوت  راهنمایی والدین خود گام برمی   در سایۀ 
). بر  Mathews and Izquierdo, 2008, P. 3است. (ن.ك:  

شود، بلکه  ل خالصه نمی این اساس شادمانی در یک شک 
هاي متفاوت است و  اشکال و مواردي گوناگون در مکان 

دربردارد   را  گوناگونی  منابع  و  متون  نگاه  این  از 
 )Mathews and Izquierdo, 2008  از این زاویه درك و .(

نظام  جامعه شناخت  هر  مبرم  نیاز  شادمانی،  اي  هاي 
می  چگونه  که  دانست  باید  اما  چنین  است،  توان 

درك  ام نظ  معیار  بتوان  شاید  کرد.  شناسایی  را  هایی 
چگونگی شادمانی را از این سؤاالت ساده آغاز کرد که  

چیست؟    احساس یا مصداق شادمانی در زندگی هر فرد 
بخشد؟ یک  چه عواملی به زندگی یک فرد شادمانی می 

می  شادي  احساس  چگونه  از  فرد  او  رضایت  کند؟ 
). بنا  Rojas, 2016, P. 7اش چگونه است؟ (ن.ك: زندگی 

بر مطالعاتی که در کشورهایی مانند ژاپن و آلمان صورت  
آیین  است،  مطالعات  گرفته  مرکز  در  شادمانی  هاي 

شود.  دربارة کودکان مطرح می   ژه ی و به مربوط به شادي،  
معیارهاي عینی و واقعی مانند خوردن، نیایش، دادن و  

توان  می بودن را  گرفتن هدیه، یادآوري خاطره و با هم 
آیینی   شادمانی  در  شادمانی  فرهنگ  عینی  تجلیات 

یکی   )؛ Rojas, 2016, P. 7(   دانست    مظاهر   از   بنابراین 
  هاي آیین   دارد،  عمومی   بعدي   که   شادمانی   فرهنگ 

 ,Rojas(   است   آیینی   شادمانی   دیگر   عبارت   به   یا   شادمانی 

2016, P. 156 خلق   یافته وحدت   اي سلیقه   ها آیین   ). این  
  بخشد می   شکل   را   اجتماع   و   دارد   نمایشی   ابعاد   کرده،

 )Rojas, 2016, P. 156 (  و شادمانی  ظواهر  دیگر  از   .
که   است  ورزش  آن  و    ژه ی و به فرهنگ  کودکان  دربارة 

می  مطرح  از  Zevnik, 2014, P. 121(   شود نوجوانان   .(
سوي دیگر درآمد و سالمت نیز از منابع عمدة شادمانی  

 ). Graham, 2012تعریف شده است ( 
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که   مسائلی  از  با  یکی  و  داد  قرار  مدنظر  باید 
شادمانی    رویکردهاي علمی آن را بررسی کرد، فرهنگ 

ایران است.  امروز  از آن در جامعۀ  با   و تجربۀ کودکانه 
هاي موجود در  شناسی، شکاف توجه به مطالعات انسان 

زمینۀ شادمانی یکی از مسائلی است که بر درك عمومی  
چنانچه منابع شادمانی به شکلی برابر  آن اثرگذار است.  

تعریف نشوند و شادي فردي در تضاد با شادمانی ملی  
هاي قومی، جنسی و سنی در این زمینه  باشد، یا فاصله 

وجود داشته باشد، باید از نابرابري در فرهنگ شادمانی  
)؛ به این معنا که براي مثال  Graham, 2012سخن گفت ( 

یا مردانی    ساالن بزرگ   توان در یک جامعۀ مفروض می 
شاد، اما کودکان یا زنانی غمگین را مشاهده کرد. در این  

می  منابع  وضعیت  توزیع  در  نابرابري  مسئلۀ  از  توان 
). شادمانی روایتی  Graham, 2012شادمانی سخن گفت ( 

می  محسوب  میراث  ملی  به  توجه  نیازمند  که  شود 
از  یکی  اینکه  به  توجه  با  است.  ایران  در    شادمانی 

سیاست دغدغه  از  هاي  بهنجار  تعریفی  دولتی،  گذاري 
راه  از  یکی  است،  به  شادمانی  توجه  تعریف،  این  هاي 

ایران   آیینی است. در    ژه ی و به میراث فرهنگی  شادمانی 
 این مقاله اهمیت تالش در این باره مطرح شده است. 

 

 فرهنگ شادمانی و تجربۀ کودکانه از شادي 
براي   شادي  دارد  تجربۀ  فراوانی  اهمیت  کودکان 

توان شادمانی را  ي که می ا گونه به   )؛ 1397زاده،  (حسن 
زاده،  هاي فرهنگ کودکان برشمرد (حسن یکی از ویژگی 

هسو،  1397 چین  و  مولیتور  ن.ك:  ).  1394؛ 
کودکان،   فرهنگ  تحلیل  در  گوناگون  پژوهشگران 

ویژگی  از  یکی  را  یاد  شادمانی  مقوله  این  مهم  هاي 
هسو،  ان کرده  چین  و  (مولیتور  ویژگی  1394د  این   .(

شادمانی را   شود تا ما در ایران جایگاه فرهنگ سبب می 
می  نامیده  ایران  در  فرهنگ کودکی  آنچه  شود،  دربارة 

اگر قرار باشد به تعریف فرهنگ    بررسی کنیم. درواقع 
مهم  از  یکی  بپردازیم،  آن    ترین شادمانی  مخاطبان 

کریم  و  (رحیمی  هستند  چنانچه  1387ی،  کودکان   .(
از آغاز زندگی خود روبه   کودك با فرهنگ  رو  شادمانی 

تا آن را به عادتی اجتماعی    یابد شود، این فرصت را می 
در   او  زندگی  سبک  بر  امر  این  درنتیجه  کند؛  تبدیل 

جهان سال بزرگ  رویکرد  و  نگاه  شناختی ی  در  اش 
(ن.ك:    دوارانه ی ام  دارد  اساسی  نقشی  زندگی  به 

کریمی،  1396زاده،  حسن  پیوندي  1397؛  عادت،   .(
هایی از فرهنگ دارد که بعدي درونی به  عمیق با صورت 

؛  Karimi and Schröter, 2014بخشند (ن.ك:  ها می ارزش 
Hassanzadeh, 2014 چشم این  در  آیین ).  و  انداز،  ها 

مهم قصه  از  می ها  که  هستند  عناصري  توانند  ترین 
د افراد جامعه درونی  صورتی از فرهنگ و میراث آن را نز 

اما بستر اصلی چنین    )،1395زاده،  کنند (ن.ك: حسن 
(حسن  است  عمومی  حوزة  آیین  از  زاده،  کارکردي 

در 1395 قصه آیین   واقع ).  و  می ها  تأثیري  هایی  توانند 
بینی و نگرش آنان  درونی بر کودکان داشته و بر جهان 
را  آنها  کودك  که  باشند  عمومی    تأثیرگذار  حوزه  در 

(حسن ت  کند.  پرسش  1395زاده،  جربه  این  اکنون   .(
شود که کودك در ایران تا چه حد از  کلیدي مطرح می 

بسترهاي   و  جامعه  سطح  در  آن  فرهنگ  و  شادمانی 
اجتماعی حوزة عمومی متأثر است. در ایران با توجه به  
تأکید زیادي که از سوي جامعه بر اهمیت تعریف بهنجار  

هاي شادي یا همان  جه به آیین از شادمانی وجود دارد، تو 
شود (ن.ك: نعمت طاووسی،  شادمانی آیینی بیشتر می 

می   ) 1395 تالش  تعریف  این  بحران  به  پاسخی  تواند 
فرهنگ شادمانی در ایران تلقی شود که راه را براي ظهور  

در نسل جدید یعنی کودکان و نوجوانان    ژه ی و به شادي،  
 کند. هموار می 

 
 

 مانی در ایران هاي کودکانۀ شاد یین آ 
فرهنگ  بر  آیین مروري  با  را  ما  مختلف  هاي  هاي 

دهد  کند و نشان می کودکانۀ شادمانی در جهان آشنا می 
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نیست  آیین  خاص  کشوري  مختص  تنها  مذکور  هاي 
 )Mishra, 2016, P. 26 ( ها مورد توجه و بررسی  . این آیین

بوده انسان  دنیا  می   شناسان  مثال  براي  به  است؛  توان 
بررسی نقش کودکان در آیین هالووین اشاره کرد (ترنر،  

آیین 1982 نیز  ایران  در  در  ).  هاي کودکان× شادمانی 
است.    مشاهده قابل هاي فرهنگی مختلف  نواحی و حوزه 

هاي  هایی با ریشه ین هاي اسالمی، آی همچنین در آیین 
توان رد پاي آنها را مشاهده کرد.  اسالمی و گذار می پیش 

نیز آیین  این مقاله  انداز  هاي شادمانی در سه چشم در 
هایی بررسی شده است.  ها و نمونه مذکور با طرح مثال 

آیین  می این  را  پیش ها  که  دانست  اسالمی  در  توان  تر 
گشو و هومبابا از  اند. آیین گره اعیاد دینی وجود داشته 

برپا  آیین  رمضان  و  شعبان  ماه  در  که  مذکورند  هاي 
آیین می  این  اگرچه  مخصوص  شوند.    ساالن بزرگ ها 

تعبیر   به  به    هایی آیین خرده   Goosنیست،  که  دارد 
کودکان و نوجوانان اختصاص دارد و آنها بازیگران اصلی  

 ) هستند  آیین  این  P. 299 ,2019این  بررسی  با   .(
ریشه ها آیین  که  شادمانی  می ي  دارند،  دینی  توان  اي 
گشو و هومبابا را دو نمونۀ مهم برشمرد (وکیلیان،  گره 

 ) 1395زاده،  ؛ حسن 1386
  مختلف   نواحی   در   رمضان   ماه   هاي آیین   از   گشو یکی گره 

  از   پس   ماه   این   پانزدهم   شب   در   که   است   بوشهر   استان 
کمتر   سوي   از   افطار  که  دارند،    سال   14  از   کودکانی 

گشو  در زبان محلی گري   ادشده ی   رسم   شود. می   برگزار 
 )Gerey Gusu (   خانۀ   به   کودکان   رسم   این   در .  دارد   نام  

  فرزند   نخستین   اغلب   اند و شده   فرزند   صاحب   که   کسانی 
  اشعاري،  خواندن   با   و   روند می   است   آمده   دنیا   به   آنها 

)،  Kolxunکلخون ( ،  ) Bonakبنک ( ،  نقل   مانند   تنقالتی 
( )،  Dong( دونگ   طلب    آنان   از ...  و  ) Berenjakبرنجک 

 :خوانند می   گونه ن ی ا   از   شعرهایی   کودکان .  کنند می 

 
 gereh gesu گشو گره 

 saret-o besu بشو   سرت 
 gereh gesu  گشو... گره 

 do kalle su شو   دوکله 

 si farda su فرداشو   سی 

 
  یا   کیسه   در   را   خانه   اهل   اهدایی   هاي تحفه ،  کودکان 

  خانه   اهل   اگر .  دهند می   قرار ،  دارند   خود   با   که   پالستیکی 
  شعر   گونه ن ی ا   کودکان ،  ندهند   چیزي   کودکان   به 

 :خوانند می 
 

 xuney-e geda گدا   ۀ خون 

 hici nada هیچی ندا 

 
یازدهمین   بوشهر   در   » گشا گره «   آیین    ماه   شب   در 

  به   کودکان   که   هایی خانه   اهل   و   شود می   انجام   رمضان 
  نذر   شدن برآورده   خواستۀ   و   نیت   به ،  کنند می   رجوع   آنان 
  نام   گشا گره   و   اند کرده   تهیه   تر پیش   که   را   آجیلی   خود 
  یکی  . ) 1386  ن.ك: وکیلیان،(   دهند می   کودکان   به ،  دارد 

دیگر   از    نوجوانان   و   کودکان   رمضان   ماه   در   که   رسوم 
  است   رمضان   اهللا ،  دهند می   انجام   را   آن   سیرجان   و   کرمان 

البته  می   یی» هومبابا «   آن   به   کاشان   در   که  گویند؛ 
آیین  می  از  دیگري  صورت  نیز  آیین  این  گفت  توان 
  درگاه   بر   رمضان   ماه   هاي شب   نوجوانان   گشو است. گره 

  اشعاري   خواندن   با   جمعی دسته   و   روند می   منازل 
  اشعار   و   کنند. ترانه می   طلب   خوردنی   یا   پول ،  مخصوص 

:  است   زیر صورت  به   کرمان   در   آنان 

 
 

 سالمت باشین   ه سالم کردم ک  ه بل   ه بل   ه بل   ه بل 
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 شیرعلی شیر شیرعلی  زیر علم سبز محمد باشین 
 ه روز   ه رو ب   ه ک   ه این در خون  یا صاحب شیران علی 

 شیرعلی شیرعلی شیر   ه مخمل دوز   ه ک   ه صاحبخان 
 ما از آن باالي باال آمدیم  یا صاحب شیران علی 

  ما از او صندوق اعالم اومدیم 
 

 :خوانند می   سیرجان   در   و 
 

 خزون   عباس   اهللا   شیده   شیخ  رمضون   اهللا   اهللا 
 کنید   قربونش   به   گوساله   و   گو  کنید   بومش   خوش   اومده   رمضون 

 کنید   قربونش   به   ساله   یک   خروس  نرسید   دستت   که   گوساله   و   گو 
 

صاحبخانه    و   خرما   چون   خوراکی   مقداري   سپس 
  داخل   را   نیز آنها   ها بچه .  دهد می   آنها   به   پول   یا ...  و   انجیر 
  ها بعضی   . کنند می   تقسیم   یکدیگر   با   و   کرده   جمع   غربال 

.  کندد سپس فرار می   و   روند می   مسجدها آب   ي سو به   نیز 
  در   که   دهند نمی   جوابی   ها بچه   به   نیز   ها خانه   از   برخی   در 

 خوانند: می   بلند   صداي   با   ها بچه   صورت   این 
 

  آبی   کاسه   یا   جوابی   این   شو   یا 
 

  محله   جوانان .  یی نام دارد هومبابا   کاشان   در   نیز   رسم   این 
  تا   رمضان   اول   شب   از   نفري   تا بیست   چهار   هاي گروه   در 

  از   پس ،  گویند می   م» ی ن   شب «   آن   به   که   یازدهم   شب 
  خود  بین   از   سپس   شوند. می   جمع   معینی   محل   در   افطار 
  و   اشعار   خواننده عنوان  به  باشد صدا  خوش   که   را   نفر   یک 
  که   کنند می   انتخاب   صندوقدار عنوان  به   هم   را   نفر   یک 

  فرد .  دارد   عهده   به   را   ها خوراکی   و   پول   آوري جمع   وظیفۀ 
 : خواند می   را   زیر   اشعار   خواننده 

 

 هومبابا !  هومبابا )  دادند می   جواب   ها بچه (   - مهمانیم   ما   که   است   نیمه   شب   امشب 
 هومبابا   هومبابا   - طفالنیم   ما   که   نیست   حرجی   ما   از 
 هومبابا   هومبابا   - کن   کلوچه   از   پر   را   بشقاب  

 هومبابا   هومبابا   - کن   ماها   دامن   بیار به   بردار 
 گویند: می   آمین   ها بچه   و   خانه صاحب   دعاکردن   به   کند می   شروع   خواننده   یادشده   ابیات   خواندن   از   بعد  
 امین؛   –   بده   عمرش   حق   - 
 آمین؛   – بده    برکتش   - 
 آمین؛   – بده    اش سروري   - 
 آمین.   – بده    سرش   تاج   - 
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  جوابی   تا   خوانند می   شعر قدر  آن   آنها   ترتیب بدین 
  خوراکی  مقداري   یا   پول   آنها   به   صاحبخانه   یعنی   بشنوند؛ 

  چیزي   آنها   به   که   هایی خانه   در   بازیگر   گروه .  بدهد 
 گویند: می   و   شوند می   راضی   آبی   کوزة   به   دادند نمی 

 
 !آبی   کوزه   یک   جوابی   یه   ثوابی   یه ،  جوابی   یه 

 
 گفتند: می   بلند   صداي   با   و   شده   ناراحت   ها بچه   و   پاشیدند می   آب   کودکان   روي   به ها  خانه صاحب   از   برخی 

 
 افتاده   ریق   خونش   صاحب  افتاده   تیغ   توش   خونه   این 

 بزغاله   خونش   صاحب  زغاله   توش   خونه   این 
 
 شدند: می   دور   خانه   آن   از   شعر   این   تکرار   با   و 
 

 میاد   شمشیر   صداي  میاد   شیر   آسمان   از 
 میاد   پدرسوخته   شمر  میاد   غره   آسمان   از 

 
  آنکه   از   پس   و   شد انجام می   شعبان   نیمه   گاه در   رسم   این 
  چیزهاي   صندوقدار ،  زدند می   سر   ها خانه   تمام   به   ها بچه 

کرد  می   تقسیم   مساوي طور  به   ها بچه   میان   را   شده جمع 
 . ) 1399زاده و دیگران،  (حسن 

  با   افطار   از   پس ،  ها بچه   توسط   رجند ی ب   در   مراسم   این 
  شعر   خواندن   با   و   ها خانه   به   زدن   سر   و   ها کوچه   در   گشتن 
  پول   آنها   به   نیز   صاحبخانه .  شود می   ) اجرا ramezu(  رمضو 

زاده و  دهد (حسن می ...  و   شیرینی   و   کشمش   و   نخود   یا 
 از:   اند عبارت   اشعار   ). این 1399دیگران،  

 
 ramezo amade xosname xoda خدا نام  خوش   آمده   رمضو 

 do pesar dare ke now damade نوداماده   که   داره   پسر   دو 

 in sera ez kesi ke ruve bade باده   رو   که   کسی   از   سرا   این 

 in sera az kesi ke rube ruze روزه   بر   رو   که   کسی   از   سرا   این 

 do doxtar dare ke maxmal duze دوزه مخمل   که   داره   دختر   دو 

 ramezo! in sera ez kist ke xes xes miayad میاد خش  خش   که   کیست   از   سرا   این   رمضو 

 seday-e bosqab-e kesmes miayad میاد   کشمش   بشقاب   صداي 

 
هاي آیینی  هاي شادمانی کودکان و شادي اما آیین  

هایی با ریشۀ پیش از اسالم مانند نوروز  کودکانه در آیین 
می  متجلی  مهم هم  از  که  می شود  آنها  به  ترین  توان 

و  شال  داشت.   سده اندازي  شال   اشاره  با  آیین  اندازي 
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ایران  نام  مختلف  نقاط  در  مختلف    مشاهده قابل هاي 
  شد می   اندازي   شال   نوروز   از   بیش   هفته   است. معموًال یک 

  خانه   درون   را   خود   کمر   شال   سر   یک   جوانان   که 
  نیز   و   شیرینی   و   آجیل   معموًال  خانه صاحب   و   انداختند می 
  شال   جوان   و   زد می   گره   و   ریخت می   آن   در   خرد   پول 
  را   ها آجیل   شب   آخر   در   و   رفت می   و   بست می   را   خود 
کردند  می   پخش   مستمند   و   فقیر   هاي خانواده   میان 

)؛ البته در کنار این آیین  1399زاده و دیگران،  (حسن 
ي یاد کرد که همواره آیینی شاد  سور چهارشنبه باید از  

و پر از هیجان براي ایرانیان بوده است که گاه استفاده  
گرفت. در  از آتش در آن شکلی خطرناك هم به خود می 

از آتش  نیز  تاریخ بخارا  این شهر د کتاب  بازار  ر  سوزي 
(نرشخی،   است  شده  حکایت  سوري  در  ) 1387شب   .

شهري گزارش  جعفر  می   هاي  نخستین  هم  توان 
ها از مواد آتش را که در کوزه قرار گرفته، آتش  استفاده 

پرتاب می  و  از جمله  زده  نیز  آیین  این  بیان کرد.  شد 
هاي شادمانی در میان کودکان و نوجوانان ایران به  آیین 

هاي ملی هم مانند  تیب در آیین آمد. به این تر شمار می 
توان حضور کودکان  اندازي می شال درگنی یا همان شال 

و نوجوانان را به شکلی گسترده و کلیدي مشاهده کرد.  
دهم   در  سده  آیین  در  خراسان  فرهنگی  حوزة  در 

، ابتدا کودکان و نوجوانان گیاهان خشک را از  ماه بهمن 
آبادي کپه  بیابان و صحرا جمع کرده، سپس در میدان  

وقتی    که ی درحال زدند؛  کردند و بعد آن را آتش می می 
، شعرهایی را زمزمه  دند ی چرخ ی م زده و  دور آتش حلقه 

کردند. آنان سپس به خانه اهالی روستا رفته و زن  می 
با شیرینی پذیرایی می  آنها  از  زاده و  کرد. (حسن خانه 

). فرهنگ شادمانی کودکان با چرخش  1399همکاران،  
براي مثال در شمال  فصل  ارتباط نزدیکی دارد؛  نیز  ها 

رسید، کودکان، نوجوانان و  ایران وقتی تمشک از راه می 
هاي چیده  رفتند و تمشک چینی می جوانان به تمشک 

فروختند. آنها شعرهایی  بردند یا می را یا براي خانه می 
 خواندند: از این دست می 

 

 پوخوم پوخوم آقا زن 
 نمک گوال شقا زن 

 پال برسی   شال 
 امی پال نرسی 

 تمشک رسیده زن بابا   تر   شاخه 
تمشک عرق کرده و ما پوستش را کنده و    تر   شاخه 

 ایم به آن نمک زده 
 پلو شغال رسیده 

 ). 1381زاده،  اما پلو ما هنوز نرسیده! (حسن 
 

هاي گذارست. از  هاي آیینی، آیین گونۀ سوم از شادمانی 
هاي مهم آیینی دیگر براي کودکان ایرانی آیین  تجربه 
که  ختنه  است  برگزار    صورت به سوران  مفصل  جشنی 

شد. در این آیین که به تعریفی هنجاري از شادمانی  می 
بلوغ   مرحلۀ  یک  از  کودك  آن  در  (زیرا  است  نزدیک 

)، در  1384اسدیان،  ( رفت)  ر می جسمانی به مرحلۀ دیگ 
مجلس مهمانی از مهمانان پذیرایی و هدایایی به کودك  

البته در میان کودکان    )؛ 1384اسدیان،  ( شد  داده می 
بستن نیز همین جایگاه  هایی مانند کستی زرتشتی آیین 

هاي طبیعی مانند  . در بحران ) 1390  مزداپور،( را دارد  
قشی مهم در آیین  ی یا ترسالی نیز کودکان ن سال خشک 

می  آیین ایفا  در  و  یا  کردند  کتراگیشه  مانند  هایی 
هفت چولی  و  به قزك  شعر    کچالن  عمومی  فضاي 

می می  عروسک  و  به   گرداندند. خواندند  امر  دلیل  این 
اعتقاد به صفاي باطن و معصومیت کودکان که خواست  

گرفت  گیرد، صورت می آنان مورد قبول خداوند قرار می 
ایام یادشده زمانی  1378زاده،  (حسن  اینکه  ). با وجود 

تلقی می  آیین سخت  مضامین  شد، کودکان  با  را  هایی 
کردند. در آیین کتراگیشه کودکان گیلک  شاد برگزار می 

را  مالقه  چوبی  در    صورت به اي  و  درآورده  عروسک 
گرداندند و این شعر را  هاي روستا می ها و محله کوچه 

خواندند: براي آمدن باران می 
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 کترا گیشه بوکودیم اي خودا  عالما خوشکی بیگیفته اي خودا 

 فردا ببار باران  یا کالم اهللا یا قوران 

کودکان خراسانی عروسکی را    قزك هم در آیین چولی 
هاي روستا این  ها و محله کردند و در کوچه درست می 
 خواندند: شعر را می 

 
 پایون کن بارون بی  بارون کن چولی قزك  

 
و  آیین  یلدا  مانند  رخدادهایی  در  شادمانی  هاي 

قصه چهارشنبه  به  پیوند  سوري  نیز  آن  میراث  و  گویی 
هایی مانند  هاي آیینی از قصه خورد. در این شادمانی می 

سوري، چلۀ کوچک و بزرگ  عمو نوروز، آجیل چهارشنبه 
  انجوي شیرازي،( شود  و ننه سرما و غیره سخن گفته می 

آیین ) 1398 گذ .  برگزار  هاي  کودکان  براي  که  را  اري 
هایی که  توان به دو دسته تقسیم کرد: آیین شود، می می 

نقش اصلی    ساالن بزرگ شود و  براي نوزادان برگزار می 
آیین  و  دارند  آنها  در  برگزار  را  کودکان  براي  که  هایی 

کلیدي می  کودکان  نقش  آنها  در  که  است  شود  تر 
رخشا،   و  درب 1396(کریمی  مهم  نکتۀ  آیین ).  هاي  ارة 

فرهنگ   با  آن  ارتباط  کودکان،    ساالن بزرگ شادمانی 
است که شکاف فرهنگی میان نسل گذشته و حال را از  

هایی زنده  توان وجود آیین بنابراین می   ؛ دارد ی برم میان  
هاي حفظ ارتباط کودکان با میراث  و شکوفا را یکی از راه 

 فرهنگی خود دانست. 
 

 مانی بازي، عنصر کلیدي فرهنگ شاد 
تلقی می  فرهنگ  از  آیینی  نیز  و ورزش  شود  بازي 

 )Bromberger, 1995  گذشته از  نیز  ورزش  و  بازي   .(
نزد   شادمانی  فرهنگ  کلیدي  عناصر  از  یکی  تاکنون 

می  را  بازي  است.  بوده  ایرانی  مشخصۀ  کودکان  توان 

دلیل   همین  به  که  شمرد  جوانان  و  کودکان  فرهنگ 
جایگاهی بسیار برجسته در تعریف فرهنگ شادمانی نزد  

قزل  مانند  ایرانی  محققان  برخی  دارد.  ایاق  کودکان 
هاي کودکان  اي مبسوط در زمینۀ فرهنگ بازي مطالعه 

داده  انجام  ایرانی  نوجوانان  الین،  و  (هاروپ  ،  2011اند 
بلوکباشی نیز در این باره کتابی نوشته است    . ) 163ص.  

). با این حال بخش مهمی از  1386(ن.ك: بلوکباشی،  
می بازي  انجام  خانه  از  بیرون  محیط  در  که  شد،  هایی 

هفت  قایم سنگ مانند  و  هوا  به  گرگم  حتی  ،  و  موشک 
به   ک ی کوچ گل  و  امروز  شهرها  بافت  شکل  تغییر  دلیل 

روستاهاي ایران دیگر رونق سابق خود را ندارد و کودکان  
توان گفت  می   واقع اند. در عمًال به فضاي مجازي پناه برده 

کرده   تغییر  ایرانی  نوجوانان  و  کودکان  بازي  فرهنگ 
ري تهران و بیشتر شهرهاي  شه   است. امروزه در ساختار 
بودن و همسایگی اعتبار و جایگاه  بزرگ دیگر نیز محلی 

تیم  مثال  براي  ندارد؛  را  پایۀ  گذشته  که  فوتبالی  هاي 
هاي محالتی بسیار  اند و کاپ ، شکل نگرفته محلی داشته 

می  برگزار  ساختمان کمتر  وجود  که  شوند.  بلند  هاي 
اند  باز قرار گرفته   هاي طبقه با حیاط هاي تک جاي خانه به 

هایی از این دست است؛ به همین  دلیل دیگر افول بازي 
در بازي خود را    ژه ی و به دلیل تجربۀ گروه همساالن که  

می  بازي نشان  و  یافته  کاهش  و  دهد،  اینترنتی  هاي 
فضاي   تجربۀ  به  را  واقعی  فضاي  تجربۀ  کامپیوتري 

 . ) 1396زاده،  مجازي تبدیل کرده است (حسن 
 

 کتاب   یفی در باغ تأل ي یا  ا ترجمه   شادمانی 

در    ژه ی و به هاي نوسازي است که  باغ کتاب از مکان 
توان فضاهایی را مخصوص کودکان و نوجوانان  آن می 

بازي،   مرکز  یک  وجود  کرد.  و  فروش کتاب مشاهده  ی 
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هاي مخصوص  ها از جمله مکان رستوران مخصوص بچه 
می  مکان  این  در  است.  این مجموعه  در  ن  توا کودکان 

هاي محبوب کودکان  هاي مختلفی از شخصیت مجسمه 
ها، جز دو مجسمه  را مشاهده کرد. در میان این مجسمه 

چوپان   داستان  یکی  می   گو دروغ که  روایت  و  را  کند 
ها  دیگري حکایت و قصۀ بزبز قندي است، بقیۀ مجسمه 

به فرهنگ روایی سایر کشورها تعلق دارد. داستان زورو،  
لنگ  بابا  عمدة  در داستان  همگی  غیره  و  سندباد  از، 

شوند که به فرهنگ  هایی را شامل می ها و مجسمه پیکره 
مسئله سبب می  این  ندارند.  تعلق  ایران  تا  روایی  شود 

معضلی در فضاهاي فرهنگی مربوط به کودکان به وجود  
اي دانست؛ البته  توان آن را شادمانی ترجمه آید که می 

فرهنگی و اهمیت  ن هاي میا در اینجا مقصود نفی ارزش 
تجربه  به  ترجمۀ  زبان  و  فرهنگ  یک  از  روایی  هاي 

هاي  فرهنگ و زبان دیگر نیست، بلکه منظور نبود تجربه 
به  شادمانی  بن اصیل  و  مایه کمک  بومی  فرهنگ  هاي 

توان پرسید  تجربۀ زیستی ایرانیان است؛ براي مثال می 
ها در  قرمزي و مدرسۀ موش هاي مجید یا کاله جاي قصه 

موزه کجاست. این معضل از سوي دیگر به دلیل  ین باغ ا 
هاي  گفتن با کودکان و کشف روایت توجهی به سخن بی 

  دیگر   شکلی   همچنین به   بومی مورد عالقۀ آنان است. 
  آنان   دنیاي   و   کودکان   از ساالنه  بزرگ   بازنمایی   در   را   خود 

  مانند   هایی برنامه   در   مثال   براي   که   دهد می   نشان 
است که به  مشاهده  قابل   گویی قصه   المللی بین   جشنوارة 

مهم برزگ   نظر  جایگاهی  و  نقش  از  آن  در  تر  ساالن 
 برخوردارند. 

 

 ي موفق از فرهنگ شادمانی  ا تجربه نوروزگاه،  
تعریف هنجاري از شادمانی و فرهنگ آن به شکلی  

پذیرد. برخی  گسترده از فضا و حوزة عمومی تأثیر می 
طی  مدنی  و  فرهنگی  تالش  سال   فعاالن  اخیر  هاي 

آیین کرده  و  عمومی  حوزة  میان  رابطۀ  تا  در  اند  را  ها 
گسترة فرهنگ شادمانی برجسته کنند. این فعاالن در  

هر دو حوزة شهر و روستا، به احیاي فرهنگ شادمانی و  
هایی مانند احیاي  اند. فعالیت هاي آن توجه داشته آیین 
تیرماه  آیین  جشن  سالم  جشن  خرمن،  جشن  هاي 

کریمی،   (ن.ك:  غیره  و  سوي  1397سیزده  از   (
عروسک  موزة  پارپیرار،  مؤسسۀ  مانند  هاي  مؤسساتی 

ها  از این تالش   توجه قابل هایی  و غیره نمونه   ملل، ایکوم 
هاي یادشده طی چند  آیند. در کنار تالش به شمار می 

و   فرهنگی  میراث  (وزارتخانه)  سازمان  اخیر  سال 
اند که  ها بوده ها آغازگر جریانی به نام نوروزگاه شهرداري 

ظاهر مفهومی ملهم از شکل اجراي این آیین در کشور  به 
احمد،   روزي  (ن.ك:  است.  البت 1383تاجیکستان  ه  )؛ 

رود،  مفهوم بدیل براي آنچه در تاجیکستان به کار می 
بهارگاه در شرق ایران (سیستان و بلوچستان و کرمان)  

تواند  است که با توجه به داللت زمانی و مکانی آن می 
اجراي   تاجیکستان  کشور  در  شود.  گرفته  نظر  در 

شکلی قوي با حوزة عمومی و محیط  هاي نوروزي به آیین 
یوند دارد و در بازتعریف فرهنگ شادمانی  بیرون از خانه پ 

از   این صورت  به  توجه  ایران  در  اخیر  سال  چند  طی 
 هاي نوروزي جلب شده است. فرهنگ آیین 

نوروز   بلوار  که در خیابان   1398تجربۀ  هایی مانند 
پایتخت   در  میدان مشق  و  تیر  و خیابان سی  کشاورز 

مردم    بود، ما را با حضور پرنشاط و گستردة   مشاهده قابل 
روبه   ژه ی و به و   نوجوانان  و  کرد. کودکان  در    رو  کودکان 

می  عمونوروز،  اینجا  با  دلقک روز ی ف ی حاج توانستند  ها،  ، 
کودك را    تنها نه ننه سرما و غیره آشنا شوند. این تجربه  

به  خود  فرهنگ  در  شادمانی  کلیدي  عناصر  شکلی  با 
کند، بلکه سبب تقویت رابطۀ کودك،  مستقیم آشنا می 

می فضا  او  هویت  و  شهري  حوزة  ي  به  کودك  شود. 
خورد. در اینجا شهر با خاطرة آیینی  عمومی پیوند می 

اي آیینی برخوردار  به یاد خواهد آمد، یا شهر از خاطره 
 . ) 1383شود (میراحسان،  می 
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نقش   و  اصیل  معماري  ة  کنند جبران زوال 
 خاطره هاي شادمانی در ایران: کودکان بی یین آ 

هاي اخیر با جریان مخربی  در دهه   رسد به نظر می 
رو هستیم که خاطرة شهر را از  روبه   بسازبفروش به نام  

میراحسان،   است. (ن.ك:  برده  و  1383میان  ؛ کریمی 
). بخش مهمی از معماري اصیل ایرانی به  1396،  رخشا 

هاي کودکی  ها و محله ها و کوچه محاق رفته و خیابان 
تعلق به فضا کاهش  اند. با این توصیف،  ما ناپدید شده 

رابطۀ فضا و هویت قطع می می  شود. در چنین  یابد و 
شهري    شرایطی  فضاي  تغییر    شدت به که  دستخوش 

تواند نقشی  ماند، آیین می اي در آن نمی شده و خاطره 
  جبران داشته باشد. این سیاست آیینی «   کننده جبران 

). آیین در  Hassanzadeh, 2014ی» نام دارد (ن.ك:  ن یی آ 
می چشم  شادمانی  فرهنگ  و  انداز  هویت  رابطۀ  تواند 

نبود   و حتی  کند  تقویت  را  روستایی  و  فضاي شهري 
در این    واقع فضاهاي اصیل را تا حدي از بین ببرد. در 

هاي مختلف از  انداز این آیین است که براي گروه چشم 
و  کودکان  شهري    جمله  و  قومی  خاطرة  نوجوانان 

(حسن می  و  .  ) 1395زاده،  سازد  آیین  ترتیب  این  به 
توانند رابطۀ میان هویت ملی و  میراث روایی ایران می 

فضاي روستایی و شهري را مستحکم کنند. در این قالب  
برنامه  که  در  است  گامی  باید  نوروزگاه  مانند  هایی 

انکار   شود.  تلقی  ایرانی  کودکان  ملی  هویت  استحکام 
ویت  فرهنگ شادمانی در تعریف هویت ملی و نیاز به تق 

که تأملی جدي    آن یکی از مسائل موجود در ایران است 
می  جایگزین را  امروز  جامعۀ  دیگر  مشکل  شدن  طلبد. 
هاي مستقیم است که  هاي غیرمستقیم با تجربه تجربه 

صدق   پیش  از  بیش  شادمانی  فرهنگ  دربارة  امر  این 
). تجربۀ کودکان ما از آیین  1395زاده،  کند (حسن می 

تجربه  قصه،  غی و  رسانه اي  و  تلویزیونی  رمستقیم  یا  اي 
شده است که خود رابطۀ آن را با هویت و فرهنگ ملی  

تواند  کند. اتصال هویت و فضا می و محلی سطحی می 
تقویت   با  را  شادمانی  فرهنگ  تاریخ  از  نمایشی  حتی 

 ). 1396اي دربربگیرد (کریمی و رخشا،  هویت محله 

 گیري یجه نت 
  شناخت   ایرانی   شناسان انسان   وظایف   از   یکی 
  در   کودکان   شادمانی   فرهنگ   هاي خصیصه   و   ها ویژگی 
  بررسی   با .  است   مختلف   هاي فرهنگ خرده   نزد   و   ایران 

  عناصري   گفت   توان می   ایران   در   کودکان   هاي فرهنگ 
  بیرونی،  فضاي   ورزش،  و   بازي   آیینی،  هاي شادمانی   مانند 

  و   شوخی   سنی،  همگرایی   همساالن،  هویت   و   دوستی 
  مشترك   هاي ویژگی   جمله   از ساالن  بزرگ   انداختن دست 

به  .  است   ایرانی   کودکان   هاي فرهنگ خرده   و   ها فرهنگ 
ترین  را باید یکی از موفق   1398نوروزگاه    رسد نظر می 

هاي شادمانی در چند دهۀ اخیر و گامی مهم براي  تجربه 
تقویت   دانست.  ایران  در  اجتماعی  سرمایۀ  افزایش 

اهی مهم در پیوند کودکان و نوجوانان ایرانی  نوروزگاه ر 
اي  هویت ملی و محلی آنان است و تجربه   با فرهنگ و 

مستقیم خواهد بود که تأثیر آن بسیار بیشتر از تجربۀ  
کمک چنین  اي از شادمانی است. به غیرمستقیم و رسانه 

می برنامه  کودکان  تجربه هایی  از  توانند  مستقیم  اي 
ه و فضاي عمومی داشته باشند  فرهنگ شادمانی در حوز 

تبدیل کنند.   زندگی خود  در  به عادت خالق  را  آن  و 
تواند فرهنگ ایرانی را در  تجربۀ مستقیم شادمانی، می 

   کودکان درونی کند. 
 

 مالی   منابع 

   است.   شده   تامین   نویسنده   توسط   پژوهش   این   مالی   منابع 
 

 منافع   در   تعارض 

   است.   نکرده   گزارش   منافع   در   تعارضی   نویسنده 
 

   منابع 

  ی بررس   و   ران ی ا   در   گذر   ي ها ن یی آ ).  1384ان، محمد ( ی اسد 
  و   ی فرهنگ   ي ها حوزه   در   ی ران ی ا   ي ها ن یی آ   ی ق ی تطب 
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مردم   . یی ا ی جغراف  پژوهشکدة  سازمان  تهران:  شناسی 
 . میراث فرهنگی 

ابوالقاسم  شیرازي،  و    ها،جشن   ). 1398(   انجوي  آداب 
  المللبین تهران: شرکت چاپ و نشر    . معتقدات زمستان 

   . وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی 
علی  ا   ي ها ي باز ).  1386(   بلوکباشی،  در  تهران:    . ران ی کهن 

 فرهنگی.   هاي پژوهش دفتر  

به   ). 1397( علیرضا  زاده  حسن    ۀ نشری   . روایت   ۀ مثاب نوروز 
 . 17- 10  ،پارپیرار 

  . گلچرخ   . ر ی خ   شاهنگ ی کودك پ   ). 1378(   ، علیرضا زاده حسن 
21  ،52-58 . 
اباختر   رمضان در بوشهر.   ). 1395(   ، علیرضا زاده حسن    ،در 

491-499. 
تهران:    کودکان و جهان افسانه.   ). 1395(   ، علیرضا زاده حسن 

 . افکار 
( زاده حسن  علیرضا  جرم:    تأملی   . ) 1396،  و  فضا  بر 

فضاي عمومی، خصوصی و مجازي در ایران.    گیري جهت 
 . 312- 262،  ) 10( 4،  ی اجتماع   ي نهادها   ی شناس جامعه 

  ي شمار فرهنگ گاه   ). 1399دیگران (   ، علیرضا و زاده حسن 
و    . ی ران ی ا   ي ها ن یی آ  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه  تهران: 

 . گردشگري 
و کریمی  بهرام  کابل    ي ها ب ی س   ). 1387(   سمیه   ،رحیمی، 

 تهران: افکار. .  است   ن ی ر ی ش 
احمد  ورارودان.   ). 1383(   روزي  در  نادر    نوروز  کوشش  به 

 تهران: سازمان میراث فرهنگی.   . کریمیان سردشتی 
( نعمت فاضلی،   زندگ ی کاف   آ).   1393اهللا  و    . ي شهر   ی شاپ 

 تهران: تیسا. 

( نعمت فاضلی،   حوال   ب).   1393اهللا    ها کوچه   ن ی هم   ی در 
زم   یی گوها و (گفت  ا   نۀ ی در  تهران:    امروز).   ران ی فرهنگ 
 علم. 

( نعمت فاضلی،   چرخش    ب).   1393اهللا  شهر:  و  فرهنگ 
 تهران: تیسا. .  ي شهر   ي ها گفتمان در    ی فرهنگ 

فرهنگ شادمان   ). 1397(   کریمی، سمیه  تجرب   ی نوروز،    ۀ و 
 . 21- 18،  پارپیرار   ۀ نشری   ی. کودک 

  ی ن یی آ   ي باورها   ). 1396( معصومه  ،  کریمی، سمیه و رخشا 
ا  در  نوزاد  بر    ران ی حفظ  تمرکز    ی فرهنگ   ي ها حوزه با 

  ی پزشک   خ ی مطالعات تار   ۀ مجل   . لرستان و بوشهر   الن،ی گ 
 .98- 91  )،1( 6  . راز ی دانشگاه ش 

کتایون  دفتر    . ان ی زرتشت   ). 1390(   مزداپور،  تهران: 
 . فرهنگی   هاي پژوهش 

رشد کودك در    ). 1394(   مولیتور، آدریانا و چین هسو، هوي 
کیت    مختلف.   ي ها فرهنگ  دي  کنت    شناسیروان در 

علی    ،مترجمان: سید علی حسینی المدنی   . فرهنگی میان 
 . باصري و انسیه بابایی، تهران: فراروان 

  ). ی شهر خاطره (گزارش پژوهش   ). 1383د ( ، احم میراحسان 
 . شناسی مردم تهران: پژوهشکده  

جعفران  بن  ابوبکرمحمد    . بخارا   خ ی تار   ). 1387(   نرشخی، 
 .تهران: توس 

طاو  مریم و نعمت  هما   ). 1395(   سی،  مقاالت    ش ی مجموعه 
تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و    یی. روا   راث ی م   ی مل 

 . گردشگري 
تهران:    . رمضان در فرهنگ مردم   ). 1386(   وکیلیان، احمد 

 .انتشارات صداوسیما 
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