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 چکیده
عی هستند  معطوف به ختر جم   تتی و  صادی، مشار اجتماعی، اقت شناختی تنشی  نذرهای مایی از منظر جامعه 

پذیر و مقابله با فقئر  های آستب ته با توّجه به شرایط تنونی جامعۀ ما ظرفتت فراوانی برای توانمندسازی گروه 
ها برای  گران، دالئل آن دارند. بر این اساس، هدف این مقایه توصتف و تفستر معنای پدیدٔه نذر از منظر تنش 

گران اسئت.  پذیری و مشارتت اجتماعِی تنش مسؤیّتت نهایت تشف موانع  و در    ی ادای نذر ها انتخاب روش 
سئاختاریافته و روایتئی، و بئا  تارگتری مصئابۀۀ نتمه با استفاده از رویکرد تتفی و روش تحلتل مضمون و بئه 

  تنندگان از ها، مشئارتت آوری شئد. براسئاس یافتئه ها در شهر مشهد جمئع تننده داده مشارتت 18مراجعه به  
گاه و نتمه فستر معنای نذر ب بتث ت  گاه تفکتک می ه دو گروه آ شوند. از مقایسۀ تنش این دو گئروه مشئّخ   آ

گاه بتشتر عقالنئی معطئوف بئه هئدف یئا ارزش بئوده و ایئن دسئته  شود ته نوع تنش مشارتت می  تنندگان آ
انجئا    شئارتتی جتمئاعی و م صئور  ا پذیری بتشتری داشئته ونئذرهای مئایی خئود را به ابساس مسوویتت 

گاه اغلب عاطفی معطوف به هئدف یئا ارزش بئوده و روش تنندگان نتمه نوع تنش مشارتت دهند.  می  هئای  آ
پذیری و مشئارتت اجتمئاعی در  دهد ته موانئع مسئوویتت ها نشان می گزینند. یافته نذردهی انفرادی را برمی 

ادی و مئدیریتی.  شی، فرهنگی، اقتص : آموز گترند ر می تنندگان در چهاردسته قرا نذرهای مایی از دید مشارتت 
 گران نذر، مدیی مفهومی پتشنهاد شده است. روی تنش ها برای رفع موانع پتش در نهایت براساس یافته 

 پذیری اجتماعی، مشارتت اجتماعی نذرمایی، مسوویتت  : ها کلیدواژه 
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 . مقدمه 1
مانند   اقتصادی فراوانی ئ ماعی مسائل اجت  بریم ته تشورمان با سر می گذاری به اتنون در دوران 

به  یه، شتوع باشته های بی روست. افزایش جمعّتت، مهاجر  فقر و بتکاری رو نشتنی،  رو
یژه در شهرهای بزرگ مانند مشهد، تنش تودتان تار و...، به  گران را در رفع نتازهای مختلف  و

به  یش با معضال  بتشتری رو گران  که تنش ابتمال این رو ترده است. در چنتن شرایطی خو
شود. به این ترتتب، با یک دور باطل از  را بر منافع جمعی ترجتح دهند بتشتر می  منافع فردی 

مسائل بل نشده و روزافزون مواجه خواهتم شد ته درنهایت محتط اجتماعی را با خطر بزرگی  
به    از این . نذر نتز ( 10،  15، 1393سوران، تاظمتان، و ستدنقوی، پور رو خواهد ترد )موسی رو

صور  مشارتتی در جهت ختر  خصوص نذرهای مایی به ست و اگر نذرها و به قاعده مستثنی نت 
گتری شوند، عالوه بر منافع فردی، منافع جمعی را نتز در بر  عمومی، مانند مقابله با فقر، جهت 

ترین  دهی و مدیرّیت آنها، از مهم ها و جهت دیگر، جذب سرمایه از سوی  خواهند داشت. 
های مختلف  گذاری داخلی و خارجی در بخش نتاز مۀر  به سرمایه ر بر توسعه است.  ل مؤثّ عوام 

های  گذاری فرهنگی و... تاماًل محسوس است. تمۀود متزان سرمایه ئ اقتصادی، اجتماعی 
گذاری بر اساس  های ممکن داخلی برای سرمایه خارجی، اهمّتت جذب همۀ سرمایه 

باالی منابع اقتصادی،ته در نذرهای   ت. در نتتجه، بجم رده اس را بتشتر ت اندازهای توسعه چشم 
یو، وصایی و هزارجریۀی،  پوشی نتست )یطفی قهرمان شود، قابل چشم مایی به تارگرفته می 

 (.   30،  29،  7،  6،  1391؛ صادقی، فتحی، و شفتعی،  183،  6،  5،  1391
به به عۀار  دیگر، با  ظرفتت  ی  ورداری از تعئئامالت تل برخ دی تم ته به رو هست هایی در نذر رو

های   های بتشئئتر و ایجئئاد سئئرمایه بر مۀنای هنجارها و باورهای مشترک، توان ایجاد هم تنشئئی 
های الز   تئئوان سئئایر سئئرمایه و اعتماد اجتماعی بتشتری را دارند. از این طریئئق می  1اجتماعی 

 . 2اد تز افزایش د های اقتصادی و فرهنگی و... را ن جهت توسعه مانند سرمایه 
ئ  ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ

 

 طریئئق از هئئاگروه  و فئئرادا تئئه اسئئت منابعی و سرمایه اجتماعی »سرمایهٔ  تند:می عنوان خود سرمایه اشکال تتاب در بوردیو .1
 سئئرمایهٔ  بوردیئئو تعریئئف اسئئاس بئئر (،49 ،1986) آورنئئد.  دسئئتبه توانندمی ارتۀاطا ( این نوع  )و یکدیگر با پتوند و ارتۀاط

یت وستلهٔ به اجتماعی  بئئر بایئئد ایشۀکه پتوندهای این ته شودمی باصل روابط، از بادوامی شۀکه مایکتت یعنی گروه، در عضو
 اجتمئئاعی سئئرمایهٔ  منابع ته تندمی اشاره بازتابی شناسیمردم برای پاسخ تتاب در همچنتن باشند. مثۀت نوع  از و مادتاع مۀنای

(.119 ،1992ان،وات و )بوردیو باشند مجازی یا واقعی توانندمی
 مئئدیر آبادی،باجی ضار توسط  تتاب نذر»فرهنگی ستستم اندازی راه زمتنه این در شده مشاهده تجربی هاینمونه از یکی.2

 انجئئا  قرآن)ایکنئئا( ایمللئئی بئئتن خۀرگزاری با 1395 سال در ته ایمصابۀه در وی است. 1388سال از ققنوس هزاره انتشارا 
یکرد با طرح این چهاردهم دوره سال، آن در ته دتنمی بتان داده  اجرایئئی داوطلئئب، مسئئاجِد  و مئئدارس  بئئرای تتئئاب تئئیمتن رو
یای مطلب این شده. مشاهده طرح این از ادیی ز استقۀال گردد.می  ایگوهئئای انئئواع پئئذیرش  آمئئادگی ما جامعه ته است این گو

 دارد. را  شند،با هم رت پرتاربرد و تر مناسب بسا وچه ماندگارتر ته نذر جایگزیِن 
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دادن عملئئی اما منظور از نذر این است ته فرد در برابر خداوند، خود را متعّهد به انجئئا 
تند. نذر از دیرباز وجود داشته و در هئئر عصئئری ندادن عملی ناپسند میپسندیده و یا انجا 

ا  و همراه خئئود معئئانی نمئئادین، نتئئّ های گوناگون نمئئود پتئئدا تئئرده و بئئهبه اشکال و روش 
ی را ایقئئا  میی عمئئل ایگوهئئا ؛ صئئادقی و 124، 1387تنئئد )خمتنئئی، جلئئد دّو ، خاصئئّ

(. نذر در جامعۀ ما تنشی پرتکرار در تمامی اقشار جامعئئه اسئئت 19 ،18 ،1391همکاران، 
، 1391قهرمانلو و همکاران، طفیباشد )یهای مایی فراوانی میته دربردارندٔه صرف سرمایه

 (. 23، 22، 21، 1391 ؛ صادقی و همکاران،5
قهرمئئانلو و شئئود و یطفیمسوله اّول ته در این مقایه به بررسئئی صئئّحت آن پرداختئئه می

انئئد، ایئئن اسئئت تئئه های خود به آن دست یافتهشان نتز در نتتجۀ تحقتقصادقی و همکاران
ود صور  انفرادی، بدون وجهای مثۀت در اتثر موارد بهاتنون نذرهای مایی با وجود انگتزه 

گتئئرد. ایئئن صئئور  پراتنئئده صئئور  میعی توچئئک و بهی، با دامنۀ اجتماای جمعهبرنامه
تیثتر منابع مئئایی نئئذر شئئود. در نتتجئئه، یکئئی از تواند سۀب توزیع پراتنده و تمموضوع می

ترین تارتردهای نذرهای مایی ته نئئوعی از انفئئات هسئئتند، یعنئئی بئئازتوزیع ثئئرو  در مهم
مئئانلو و قهرتئئه اسئئت )یطفیمعنئئاداری تئئاهش یافطور هر، در عمئئل بئئ جامعه و مقابله با فق

 (. 7، 6، 1391؛ صادقی و همکاران، 182، 181، 1391همکاران، 
پذیری اجتمئئاعی اسئئت. مسولۀ دیگری ته درخصوص نذورا  مطرح اسئئت مسئئوویتت

ی هاهای اخالقی دین اسال ، هم در زمتنهپذیری ارزشی است ته در دستورایعملمسوویتت
تتد شده است. بر این اساس تار و فعایّتتهای اجتماعی، تنهدر زم فردی و هم های بر آن تی

اجتماعی و اقتصادی در جهت بهۀئئود اوضئئاع اجتمئئاعی و اقتصئئادی، محتطئئی و پئئرورش 
شود و با مفاهتمی چون تزتته از طریق تئئار فضایل اخالقی برای مؤمنان ضروری دانسته می

یت، خمئئ ، نئئذر و... رعایت انصاف و عئئدا فقرا، رستدگی به  تردن و تسب روزی بالل،
بتان شده است. اهمّتت قائل شدن برای دیگران در اسال  بستار ارزشئئمند اسئئت. بنئئابراین، 

های فرهنگی است ته از طریق ارزش ئپذیری اجتماعی یک ارزش چندبعدی دینیمسوویتت
و رابطۀ تنگاتنگی شود یها محقق منگران و عمل بر اساس آشده تنششده و درونیپذیرفته

توانئئد سئئۀب تاتتئئرا  هئئا، هئئم میبا اهئئداف اجتمئئاعی دارد. همچنئئتن ماننئئد اتثئئر ارزش 
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پذیری توانئئد از ایئئن تاتتئئرا  متئئیّثر گئئردد. بنئئابراین، مسئئوویتتاجتماعی باشئئد و هئئم می
یلتئئامز و زیئئنکن ؛ 1،2006اجتماعی در توسعۀ پایدار جوامئئع نقئئش زیئئادی دارد )برامئئر، و

 (. 2004، 3الگانو مک؛ همتنگوی2010، 2یونگ، و آو اسامی،رام
های دهی نئئذورا  بئئر اسئئاس مسئئوویتتگئئران از جهئئتمتئئزان تصئئّور و نگئئرش تنش

پذیر و... نتز مورد بررسی قرار گرفتئئه و های آستباجتماعی مانند رفع فقر، بمایت از گروه 
نندگان تز دیدگاه مشئئارتته آن اانع مربوط بپذیری، مودر صور  فقدان این نوع از مسؤیتت

پذیری اجتماعی رابطۀ مستقتم با تار گروهی و از سوی دیگر، مسوویتت مطایعه خواهد شد. 
های اجتمئئاعی هئئای ورزشئئی مشئئارتتعنوان مثئئال تتممشئئارتتی دارد، بئئههئئای فعایتت
ه مسئئوویتت هئئای مربئئوط بئئ زیسئئت و سئئایر بوزهای  در زمتنۀ بقئئوت بشئئر، محتطگسترده

 مشئئارتتی بهتئئرین اسئئتراتژی (. امروزه توسعهٔ 210، 4،2010)واتر و پارنت دارند جتماعیا
شود ته روند تاتترا  توسعه را با سئئهویت، سئئرعت و تئئارایی برای توسعٔه پایدار دانسته می

گئئران بئئه نئئذرهای گروهئئی تۀئئدیل تند. یذا چنانچه نذورا  انفرادی تنشبتشتری همراه می
تارگاه برای اشتاال را دنۀئئال تننئئد، هئئم ی مانند ابداث یک ف خاّص هدف یا اهدا شود،ته 

هئئای مشئئارتتی در جهئئت  تارتردهای مثۀت نذر بتشتر خواهد شد و هم با افئئزایش فعایّتت
به تنندگان در بئئاب رو خواهتم شد. در نتتجه دیدگاه مشارتتختر عمومی و توسعۀ پایدار رو
 شود. تحقتق مین نتز ی و موانع آمشارتت در نذرهای مایی گروه

منظور تشئئف نظئئا   تند: نخست، بررسی فرایند نذر به شرح را دنۀال می مقایه اهدافی بدین 
دهنئئد. دّو ،  گران، تنش نذر خئئود را برمۀنئئای آن جهئئت می های ارزشی است ته تنش یا نظا  

ِش  ، یئئافتن نگئئر هئئا اسئئت. سئئو  مقایسۀ تارترد نذرهای فردی و نذرهای گروهی از دیئئدگاه آن 
تنندگان در جهئئت ختئئر جمعئئی و  ری و مشئئارتت اجتمئئاعِی مشئئارتت پذی وط به مسؤیّتت مرب 

پذیری و مشئئارتت اجتمئئاعِی در برخئئی  ها است ته مئئانع مسئئؤیّتت موانِع موجود از دیدگاه آن 
 های ذیل مطرح هستند: گردد. در این رابطه پرسش گران در نذرهای مایی گروهی می تنش 

ئ  ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ
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 اند؟بوط به نذر را درونی تردهها و هنجارهای مر  ارزش تنندگان تدا ( مشارتت 1
گاهی آن2 چه متزان است؟ ها در زمتنۀ نذر به( متزان آ
تنندگان وجود دارد؟( چند نوع تنش نذر در متان مشارتت3
های نذر چتست؟( تارتردهای انواع تنش4
ی چتست؟ یی جمع ر نذرهای ما گران د پذیری و مشارتت اجتماعی تنش ( موانع مسوویتت 5
 

 . پیشینٔه تحقیق2
شناسی دین و دینداری تحقتقا  متعّددی انجا  شده اّما مسولۀ نذر،  رغم اینکه در بوزۀ جامعه به 
یژه از منظر سؤاال  مورد نظِر این مقایه با تمۀود پتشتنه مواجه است. از سوی دیگر، نگاه  به  و

های اقتصادی  ه تارترد ه است. با عنایت ب ر گرفت اهتما  قرا   شناختی به این مقویه تمتر مورد جامعه 
های موجود به  گران، پژوهش اقتصادی تنش ئ ها و نّتا  اجتماعی نذرهای مایی و همچنتن انگتزه 

اند. مقایٔه باضر سعی دارد به این امور بپردازد.   های مهم اهتما  چندانی نداشته این مقویه 
تق انتخاب شد ته در ذیل به  نهایت دوازده  تحق ر، در  داف مورد نظ بنابراین، بر اساس مسوله و اه 

هایی چون شناختی تتفی و روش ها از روش در بستاری از پژوهش  شود. ها اشاره می آن 
شناسی، مطایعۀ اسنادی و آثار باستانی استفاده شده است. ابزار گردآوری اطالعا  مرد 

ا از  هری از این پژوهشر بستابوده است. دمشاهده، مصابۀه و اسناد مکتوب یا باستانی 
 ای استفاده نشده و تنها به توصتف اتتفا گردیده است. مانند:هتچ نظریه

یۀاری و ثنئئاگو ) ( در مقایئئۀ »تۀتئئتن رفتارهئئای مئئذهۀی مئئادراِن دارای 1396طایۀی، جو
ا رسئئند تئئه بئئاور مئئادران در نئئذر تئئردن بئئرای بهۀئئودی و یئئ تودک بستری  به این نتتجه می

هئئا بئئا ی به بهۀئئود بتمئئار و در پئئذیرش و سئئازگاری آنظ سالمتی، امتدواررای بفنذرتردن ب
 شرایط بتماری مؤثر است. 

تاران )س(، تجّلی نماد پتوند گنئئد ( در مقایۀ »سفرٔه بضر  رقته1386همایون سپهر)
 تند. ه)س( را توصتف میداران ، نذر سفرۀ بضر  رقتو نخل

عاملتت زنانئئه در جماعئئت ی در تهران: ای نذرسفره ه( در »1395ربمانی و فربزاد )
پئئذیر و در هئئای زنئئدگ  را تحّملها در سطح ذهنی و نمادین، رنجتنند سفره آیتنی  بتان می
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تننئئد. ها و مشکال  را ممکن میسطح عتنی از طریق نتروهای جمعی و قدسی بل بحران
از سئئوی دیگئئر، ایئئن  تننئئد؛ را بازتویتد میبتنی زنانگی خود زنان از طریق آیتن نذری جهان

ال میتنآی  بخشئئد. همچنئئتن زنئئان از های نذری به زنان در برابر مردان قدر  و عاملّتت فعئئّ
ّیت فرهنگی و اجتماعی و نتازهای خود را بازتویتئئد میطریق این سفره  تننئئد. های نذری هو

رزنئئدان، المت فواج، باروری، ساند از: امور بتاتی مانند ازد های زنان عۀار  بتشتر دغدغه
 و محصوال  تشاورزی و... . برتت در غذا 

  عنوان 2( در پژوهشی با عنوان »نذر در نظم مادی راهۀان پابرهنه ترملی1977)1باتلی
تنند اما با این تفاو  سوی خدا و مذهب راهنمایی میترده تشتشان مانند گذشته افراد را به

نحئئؤه انجئئا  اعئئث برخئئی تاتتئئرا  در ایئئن ب گترند. نظر می ته نتازهای تنونی جامعه را در
روز مناسک مذهۀی شده است؛ یعنی اعمال دینی مانند نذر با توجه بئئه نتازهئئای جامعئئه بئئه

 اند، مستر توسعٔه مذهۀی همچنان ادامه دارد و هنوز به نقطه پایانی خود نرستده است. شده
آتاتئئا یتنئئدیا، معۀد  ای سفایتن نذریه( در یک مطایعه در مورد مجسمه2014) 3هافمن

ی موجئئود در معۀئئد آتنئئا یتنئئدای معاصئئر مینتتجه  گترد بتن مفهو  ایهئئٔه آتئئن و ایهئئٔه محلئئّ
های خدای محّلی معۀد آتنا با خدایان هایی وجود دارد. از جمله شۀاهتها و تفاو  شۀاهت

 . اساطتری یونان، برخورداری از قدر  باروری و تسّلط بر طۀتعت است
های نذری تشریحی )وابسته بئئه تایۀئئد انسئئان( بئئه در بررسی تمک( 2014) 4ُابرهلمن

های شفا در مدیترانه باستان، بتئئان تئئرده هئئدایای عنوان شواهدی برای تخص  در پناهگاه
های سفایتن شۀته به اعضای مختلف بدن هستند، شواهد نذری آناتومتک ته شامل مجسمه

ستانی اسئئت. در در جهان مدیترانۀ با پزشکی هایی در درمانمهمی برای نقش قوانتن مذهۀ
یونان باستان و ایتایتا بهترین محل برای درمان رایگان معابد بوده و چندین ستسئئتم پزشئئکی 

یی، مذهۀی وجود داشته است.   مانند گتاهی، جادو
 شود: ها پرداخته می اند ته در ادامه به برخی از آن ها بهره برده ها از نظریه ای دیگر از پژوهش دسته 

ئ  ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ
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یی و همکاران )طع های نذری زنانه )شئئهر شناسی سفره ( در مقایۀ »گونه1393ایی تجو
ّیتهای نئئذری بئئرای زنئئان دربردارنئئده تنند برگزاری سفره اصفهان(  استدالل می هئئای هو

اند. های نئئذری دارای تئئارترد منفئئی شئئدهاجتماعی و دینی و جنستّتی است. امئئروزه سئئفره 
اند و روبئئی و معنئئوی جئئدا شئئده خئئود یعنئئی تسئئب آرامئئش اّویتهنی ته از هدف عمبدین

های نذری برخی اند. برای نمونه، در برخی ازسفره های ناهنجار و بدی را ایجاد تردهبدعت
گاه به مئئرد  داده میخوانگونۀ نادرستی توسط روضهاطالعا  دینی به شئئود و یئئا در های ناآ

ن تارتردهئئای شئئود. ایئئ ز مشئئاهده میفئئا  نتئئ و رقابئئت و خرا  یچشئئموهمآنها انواع چشم
های نذری بضور نداشته باشند. از ایئئن شود افراد فقتر و محتاج در سفره ناهنجار باعث می

صئئور  انفئئرادی در امئئاتن ها نذر خود را بهخاطر فرار از این ناهنجاریرو برخی از افراد به
 رود. ها از بتن میری نذرهمۀستگی و همتا دهند و در نتتجه تارترد مختلف انجا  می

های نذری  ها و عوامل تیثترگذار بر وقوع فعایتئئت( در »گونه1393راد و تالنتری )توتلی
یژگیدر جامعه ايرانى: مطایعه موردی شهر فومن  نتتجه می هئئای گترند ته نذر بر اسئئاس و

مایی و غتر به دو نوع مایی جمعتتی به دو نوع فردی و جمعی و بر اساس معتارهای اقتصادی
فراتر از آنکه مفهومی دینی باشئئد فعئئایتتی نهئئادی، فرهنگئئی و اجتمئئاعی  تقستم شده و نذر

است ته پتوسته با فرهنئئگ مسئئّلط جامعئئه درآمتختئئه و گسئئترش مفهئئومی یافتئئه و ابعئئادی 
 شود. بتشتری را شامل می

ّیت اجتماعی زنان  بتان 1383بهار ) اعث ر هم بده  فرایند نذرت( در مقایۀ »نذر و هو
ّیتتمایز زنان معتق آفرینی زنئئان و تمئئایز متئئان زنئئان و د از زنان غترمعتقد و هم سۀب هو

شود. نذورا  بر اساس طۀقئئه اجتمئئاعی، زمئئان، مکئئان، جنسئئّتت و موقعتئئت مردان می
فرهنگی و اجتماعی زنان و مردان متفاو  است و ایۀته برخی از نذورا  هم متان زنئئان و 

ند.دان مشترک هسترم
( در »جایگئئاه نئئذورا  در فقرزدایئئی از جامعئئه اسئئالمی؛ 1391ی و همکئئاران )دقصئئا

توانند بخشی از شئئکاف تنند نذورا  می  استدالل می1385-1388مطایعه موردی ایران 
 فقر را پوشش دهند. 
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( در پژوهشی با عنوان »موفقتئئت در دریئئا: هئئدایای نذرشئئده 2014) 1هلی استرودینگ
در عهئئد عتتئئق  عنئئوان تئئرده نئئذرها و  دایای( نتئئروی دریئئاییها/)هئئ ایی و فداتارییئئ رد

ای مناسئئب بئئرای شئئناخت های باستان شناسی، وستلهدست آمده از تاوش های بهپتشکش
هئئای باورها و مناسک باستانی و خدایان باستانی است. افئئراد در مصئئر باسئئتان در موقعتت

ری بئئه رخطئئر و... هئئدایای نئئذیئئایی پمن، سفرهای درزمهای پرخطر و مۀهم مانند بتماری
ها با توجه به اعتقادا  و باورهئئای مربئئوط بئئه خئئدایان تردند. پتشکشخدایان پتشکش می

شدند. عالوه بر باورها، موقعتئئت مکئئانی نتئئز در های گوناگون اهدا  میمختلف به صور  
 اند. بوده انتخاب نوع هدایای نذری و بازتویتد یا تویتد باورها مؤثر

( بئئا 1391قهرمئئانلو)در زمتنۀ نذر مشاهده شئئد مربئئوط بئئه یطفی ش تّمی تهژوها پتنه
عنوان »مقاصد و نّتا  نذردهندگان نسۀت به نتایج رفاهی  بود. یافتئئٔه ایئئن تحقتئئق، تئئه بئئه 

نفر انجا  شده، این است ته متاترهئئای  303روش پتمایش و ابزار پرسشنامه و بجم نمونۀ 
هی بر تفکئئرو اندیشئئه، مقاصئئد و های گرواده از رسانهن استفجن ، شال، متزا  سن، سواد،

نتئئایج رفئئاهی نئئذورا  در جهئئت ختئئر جمعئئی، تئئیثتری ندارنئئد بلکئئه عئئادا  تئئاریخی 
ها در زمتنه نحؤه نذری دادن و نذر تئئردن اثئئر نذردهندگان است ته بر شتؤه عمل و تنش آن

تارتردهئئای رفئئاهی و  هئئا وتتنئئونی از ظرفت طگذارد. این موضوع باعث شده در شئئرایمی
 ای نذرهای مایی در جهت ختر عمومی تاسته شود. توسعه
 

 . مرور مفهومی و نظری 3
معنای آنچه شخ  با شرط صور  گرفتن تاری یا چتزی نامه دهخدا بهمعنای نذر در یات

(. در 416 ،1341تند تعریف شده است )دهخدا، و یا بدون هتچ شرطی بر خود واجب می
 زیر آمده است:   نتز تعریف نذر به شرح وستله تحریرای

ت ای مخصئئوص؛ و بئئه مجئئرد گونئئهنذر، ایتزا  به تاری است برای خدای متعئئال به نتئئّ
شود، بلکه بتمًا بایئئد بئئا صئئتاه باشئئد. و »صئئتاه  چتئئزی اسئئت تئئه مفئئاد آن منعقد نمی

بگویئئد: »یلئئه  )بئئرای  این تهمتعال است، به  اش برای خدایدادن فعل یا ترتی بر ذّمهقرار
ئ  ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ
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من است ته روزه بگتر  ... تفاو  نذر و عهد در این است ته در عهد فرد تنها نّتت خدا( بر
خواند و ترک این عهد برا  نتست بلکه مکئئروه اسئئت. تند و صتاۀ مربوط به نذر را نمیمی

ی و ابکئئ  تنددالیت می عانذر بر یکی از انواع نذر بّر، نذر زجر، نذر استدف ا  فقهئئی خاصئئّ
  (124ارد )تحریرایوستله، جلد دّو ، نتز د

شناسئئی های نظئئری جامعهعالوه برتعریف فقهی نذر الز  است بئئا مراجعئئه بئئه دیئئدگاه
هئئای معطئئوف بئئه نئئذر را در یئئک چئئارچوب نظئئری شناسی نذر و تۀتتن تنشمفهو  جامعه

 منسجم ارائه نمایتم. 
اجتمئئاعی بئئه چهئئار دسئئته تقسئئتم هئئای ( تنش29، 28، 1374) ربئئ به عقتده مات  و

 بندی ترد:ها را به شرح ذیل صور  توان این تنششوند ته با عنایت به پدیدۀ نذر میمی
گئئر رفتئئار مجموعئئه عوامئئل بترونئئی و سئئایر تنش. کنش عقالنی معطوف بههه هههدف. 1
تئئنش ا  بئئه هئئدف بترونئئی اقئئد هگترد و بر مۀنای آن در جهت نتل بگران را در نظر میتنش

تند ته به تعداد زیادی از افئئراد ی ته برای تسب منزیت اجتماعی نذر میتند. مانند تسمی
 فامتل و یا آشنایان در ماه رمضان افطاری بدهد. 

ای از گئئر بئئا توجئئه بئئه یئئک بئئاور یئئا مجموعئئهتنش . کنش عقالنی معطوف به ارزش.2
عامئئل  تند و در آن هئئتچش میبه تن ختی و... اقدا انشهای مذهۀی، اخالقی، زیۀاییارزش 

گاهانئئه و ارزش یا هدف بترونی دیگری را دنۀال نمی هئئا بئئرایش تند و تنها همان باورهئئای آ
صئئور  تنئئد بهمهم هستند. مانند تسی ته برای تسب رضای خدا و یا نوع دوستی نذر می

 نذری پخش تند.  یامخفتانه و گمنا  برای افطار در ماه رمضان بتن فقرا غذ
گر بر اساس باال  عاطفی خود و یا تمئئایال  خئئاص عئئاطفی تنش طفی.ش عا. کن3

گترد تنش خاّصی را انجا  دهد. بئئرای مثئئال، شخصئئی در بایئئت اضئئطراب و تصمتم می
عۀارتی عواطئئف و ابساسئئا  او شّد  عصۀانی است و بهنگرانی و شخصی دربایتی ته به

ه فرزنئئدش را در ت اّول مانند مادری تد. بایگتربه گردن می ا برانگتخته شده است، نذری ر
 تند. بتند و بایت دّو  مانند تسی ته نذر یجاج میدا  بتماری خطرناتی می

هئئای صئئور  عاد هاسئئت و بهایئئن تئئنش ناشئئی از گئئرایش بئئه سّنت . کنش سّنتی.4
گاهی از عّلت آن تنش در زمان گذ  ه و بئئدون درنظئئرتشطوالنی مدتی درآمده ته فرد بدون آ
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گئئری تئئه چئئون همتشئئه زند. مانند تنش، دست به تنش میدرست یا نادرست بودن گرفتن
یه را ادامه میعنوان نذر غذا توزیع میمشاهده ترده اتثر مرد  به  دهد. تنند، اوهم همتن رو

گتئئرد و بتئئی در اتثئئر مئئوارد همانطور ته ذتر شد تنش نذر در هر چهار دسته قئئرار می
 ش است. نوع تناز دو یا چند  یۀترتت

ت بئئه نکته قابل ذتر و مهم در اینجا این است ته منظور وبئئر از تئئنش عقالنئئی، عقالنتئئّ
معنای عا ، یعنی استفاده از عقل برای سودمند و مفتد بودن تنش، نتست بلکه منظئئور او از 

عقالنئئی بئئرای  یهئئاعقالنّتت در اینجا تنها  عقالنّتت ابزاری و اسئئتفاده از بسئئاب و تتاب
بر تمامی تنشعۀارتی از ش است. بهجا  تنان های دینی اعم از عقالنی، عئئاطفی و دیدگاه و

بتنی و درک افئئراد از هسئئتی بئئوده و همچنئئتن بامئئل اخئئالت دینئئی و سّنتی براساس جهئئان
 .(1393، 1های دینی هستند و در نتتجه عاقالنه و فهمتدنی هستند )آرونارزش 

هئئا را داده و آنتمئئاعی باصئئل از آن جهئئت ابئئط اجبه تنش نذر و رو هاباورها و ارزش 
بر،هدایت می هئئای هئئا نظا تنئئد تئئه منشئئی ارزش (. وبئئر اسئئتدالل می32، 1374تنند )و

 مشروع در هر جامعه هستند. 
هئئای اجتمئئاعی و معئئانی  هایی ته نحؤه فعلّتت بخشئئتدن تنش به اصول و قوانتن و ضابطه 

شئئود  نظئئا  گفتئئه می  تننئئد، ران را تعتئئتن می گئئ تنش  یا نگرش و عقاید  ها و ذهنی باصل از آن 
بر،   زمان تحت تیثتر چند نظا  مشئئروع مختلئئف بئئه  تواند هم گر می (. یک تنش 37،  1374)و
گاه نتسئئتند تئئه تحئئت تئئیثتر  های خود جهت بخشد و در اغلب موارد تنش تنش  گران تاماًل آ

هئئای سئئّنتی،  در نظا   ر ریشئئه هنده بئئه تئئنش نئئذ د ها هستند. باورهای جهت تدا  نظا  یا نظا  
  33تند )ماّده عاطفی، عقالنی و قانونی دارند. نظا  قانونی در مواردی این تنش را بمایت می 

 های مستقتم(.  قانون مایتا    24ماده   3های مستقتم، بند قانون مایتا   38قانون مدنی، ماده  
ی نئئذر و چگئئونگ اهی و شئئناخت ازگئئ آبا در نظر گرفتن هدف این مقایه مۀنی بر تسب 

ای جامعه، هئئم پذیری و مشارتت اجتماعی در جهت اهداف توسعهمسوویتتبررسی موانع 
گران و تارتردهای فردی نذر اهمّتت دارد و معانی ذهنی و چگونگی تفستر و بازتفستر تنش

ئ  ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ
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ن مقایئئه یاهم شرایط اجتماعی موجود و تارتردهای اجتماعی نذرهای مایی. از این رو، در 
و نظریئئۀ 1د استفاده شده است؛ از جمله نظریۀ تئئنش وبئئرته بتشتر تلفتقی هستنّیاتی از نظر

داند تئئه ( دین را متشکل از دو بخش می1973. گترتز )2نمادگرای تلتفورد گترتزئگرا فرهنگ
هئئای دهی بئئه تنشهای نسۀتًا پایداری برای شئئکلدر مجموع سۀب ایجاد خلقّتا  و انگتزه 

بتنی نمادهئئای برخاسئئته از جهئئانوند: نخسئئت، نظئئامی از شئئ ه میاعی اعضای جامعمتاج
یی از  امر قدسی و ماورائی، آن گونه تئئه هسئئت، خاّص آن دین است. این نمادها هم »ایگو

یی برای  آنچه انسان باید باشد و باید رفتار تند. دّو ، مناسک تئئه ارائه می دهند و هم »ایگو
تننئئد و بئئه ایئئن یهئئای ملمئئوس مه واقعّتتۀدیل بعمومی هستی را ت مفاهتم مربوط به نظم

 تنند. مناسک در دیدگاه گترتز از اهمّتت باالیی برخوردارند.  صور  نمادها معنا پتدا می
با توّجه به آنچه ذتر شد، نذر تنش اجتماعی و معطوف به رفتار دیگران در گذشته، بال 

، 5و عئئاطفی هدفمنئئد4شئئیارز ، یئئا3نئئی هدفمنئئدالتوانئئد عقو یا آینده است. این تئئنش می
ها باشد و در جامعه دارای تارتردهای فردی و اجتمئئاعی ، و یا ترتتۀی از آن7یا سّنتی6ارزشی

بخشی به زندگی، تسئئب خودشئئکوفائی و شخصئئّتت بخشی و هدفاین شرح است: معنابه
تتن ستگی اجتماعی، تعۀماجتماعی، انسجا  و هئیابی به تمال اخالقیمتعایی فردی، دست

بخشئئی بئئه شی دین بئئا جامعئئه، ایجئئاد نظئئم عمئئومی، مشروعّتتبخزان انطۀات و فعلّتتمت
ال و پویئئا در جهئئت  سئئازگاری و مراتب قدر  سلسله های اجتماعی، ایجاد امکان نقئئد فعئئّ

 بترونی و بفظ جامعه.  ئانطۀات با ایزاما  اجتماعی درونی
ا ینئئی بئئاقی خواهئئد مانئئد امئئّ هئئای دوان یکئئی از بنتاننعپدیدۀ نذر در جوامع بشری بئئه

های انجا  آن تاتتر خواهد ترد. شایان ذتر است ته در باب نذر هتچ نظریۀ مستقتمی روش 
 وجود ندارد. 

ئ  ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ
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اشئئاره تئئرد. مناسئئک و   1و پتالچ  مذهۀی مانند جۀران ئ های سّنتی های مربوط به هدیه نظریه   
دن بئئرای تسئئب قئئدر ،  لکئئه دا ای دادن نتسئئت، ب بئئر ن  تشریفاتی از دهش ته هدف آن بخشتد 

ای نتست، بلکه دهئئش  مندانه یافتن یا بازگشت است. برای نمونه، پتالچ بخشش سخاو  ط تسل 
یه  تئئردن  دادن و جۀران طلۀی همراه است. پتالچ جدال بتن هدیه ای است ته اغلب با مۀارزه دوسو

شئئد  بئئه     به مجل هئئا صئئابب آن  در ه هایی تئئ بخشد. جشن را به جریان انداخته و تدوا  می 
دادن قئئدر  و  توانئئد ایئئن تئئار بکنئئد و بئئا نشئئان پردازد تا نشان دهئئد می می   بخشش اموال خود 

صئئور  مسئئتقتم یئئا  ویخرجی و با امتتاز دادن به دیگران، امتتئئازا  دیگئئری در زمئئانی دیگئئر به 
یی غترمستقتم دریافت می  پو فاهتم  د زیرا در این م تن هس (. پتالچ با نذر متفاو   1385،  2تند )دو

ها نوعی  دهد ته در قۀال آن گران اجتماعی نوعی از مۀادیه انجا  می ش گر در جهت سایر تن تنش 
تند و یا  پاداش دنتایی مثل منزیت، امتتازی خاص، جلب محّۀت، مزایای مایی و... را طلب می 

  و...    توّید یا جهتزیئئه ی  دو نحوی در قایب تا داند این هدیه یا بخشش به با محاسۀا  عقالنی می 
تنئئد و  گر در بقتقت با خداوند یا نتروهای ماورائی مۀادیه می ّما در نذر تنش گردد. ا به او باز می 

 تننده)گان( نذر ندارد. در قۀال ادا  نذر خود انتظاری از مصرف 
 

 . روش4
یکرد تفستری، استفاده از مصابۀۀ نتمه تارگتری ه و بهفتیاساختاربر پایۀ پارادایم تتفی و با رو

 برای توصتف و تحلتل سؤاال  تحقتق استفاده شده است.  3لتل مضمون روش تح
 گیری و گردآوری اطالعات. نمونه4-1

جا آوردن آن، هئئم از های  بهتر و جامع، پدیدۀ نذر و روش ای متنوعمنظور بصول به نمونهبه
ش نئئذر صًا تئئنمرد  عادی ته شخر نظگران فّعال در بوزۀ نذر و ختریه و هم از ممنظر تنش

شود و این بئئه معنئئای ایجئئاد دو گئئروه متمئئایز از هئئم نتسئئت. ند، بررسی میارا تجربه ترده
محمئئدپور،  ؛ 1391در تحقتقئئا  تتفئئی )جالیئئی،  4گتری ترتتۀی پایئئهاساس منطق نمونهبر

ئ  ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ
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و ه شئئدگتری هدفمنئئد و اّتفئئاقی اسئئتفاده (، از دو روش نمونئئه1389صئئادقی، و رضئئایی، 
دسئئت آمئئد. ایئئن ا موضوع مورد بررسی بهبد ممکن جامع و مرتۀط بنه تا درنهایت یک نمو

نفر از خّترین فّعال در بوزۀ نذرهای مئئایی مشئئارتتی تئئه بئئا تمئئاس قۀلئئی و  8نمونه شامل 
نفئئر از شئئهروندان  10هئئا مراجعئئه شئئد و تار یا منازل آنهای الز  به محلتسب هماهنگی

ت، ابانط مختلف شهرمشهد مثل ختدر نقاها برخی ختابان بهه عادی ته با مراجع های جنئئّ
طۀرسی و بلوار وتتل آباد، توشش، برخی اماتن عمومی مانند مسجد، درمانگاه، فروشئئگاه 

ت و برخی منازل مسکونی در نقاط مختلف به صور  اّتفئئاقی بضئئور داشئئتند، وارد جمعتئئّ
بئئدون عجلئئه و صئئابۀه شئئد و میافتئئه می ۀیاسنمونه شده و در همان اماتن، محل نسۀتًا من

 گرفت(. میشتاب صور  
 

 (. نمونه مورد مطالعه1جدول شماره )

 شغل سن جنس شمارۀ مصاحبه
 استاد بوزه 43 مرد 1
 دارخانه 61 زن 2
 مدیر رستوران/ دانشجو 25 زن 3
 ختاط 25 زن 4
 پتمان تار شرتت برت(تارگر) 31 مرد 5

 دارخانه 61 زن 65
 ت نذرۀ قرآن و صندویر دوردار/ مدخانه 60 زن 7
 دارخانه 66 زن 8
 آزاد / مدیر ختریه 47 مرد 9

 استاد دانشگاه/ مدیرعامل ختریه 45 زن 10
 سرپرستپزشک/ مدیر خانۀ تودتان بی 57 مرد 11
 پرورش وتارمند آموزش  47 زن 12
 پرورش)نابتنایان(وتارمند آموزش  50 مرد 13
 تریهدار/ مدیر خخانه 62 زن 14
 دار/ مدیر ختریهخانه 69 زن 15
 دار/ خّتر فّعالخانه 42 زن 16
 بازنشسته 62 مرد 17
 دانشجو 22 زن 18
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ها از هر دو جن ، از همۀ اقشار)پایتن، متوسط و باال( و در این متان سعی شد ته نمونه
ه بئئه  اد، کونت یئئا شئئال افئئر سئئ محئئّل سنتن مختلف انتخاب شوند. به همتن دیتئئل بئئا توجئئّ

ادامئئه  1ها تئئا اطمتنئئان از اشئئۀاع نظئئری گتری و انجا  مصئئابۀهونهگتری انجا  شد. نمونهنم
ها و تجربّتا  افراد تکئئرار ها، ارزش تر، از مصابۀۀ دهم به بعد، دیدگاهعۀار  دقتقیافت. به

 هئئایشدن ارزش نیدروو  مّد پذیری طوالنیدیتل جامعهتواند بهشدند. این تکرارها میمی
تنئئد. بئئا ایئئن ها را تییتئئد میاالذهانی بودن آنما باشد ته بتندر زمتنۀ نذر در تشور جمعی 

 ها تا شمارۀ هجده ادامه یافت. گتری و مصابۀهوجود، برای تسب اطمتنان، نمونه
 هازمان مصابۀهساختاریافته است و مّد ها مصابۀۀ عمتق و نتمهآوری دادهابزار جمع

 است.  بودهیک ساعت و بتست دقتقه قه تا ودًا بتن سی دقتبد
گئئاهی آنها تشف معنای نئئذر از دیئئدگاه مصابۀهدر مصابۀه هئئا از شئئوندگان، متئئزان آ

 ابکا  نذر، تارتردهای نذرهای فردی و مشارتتی بوده است. 
 تسئئبگران، تعتتن نظا )های( همچنتن با مصابۀۀ عمتق فرایند)های( نذر تردن تنش

نئئذردهی از بتئئث تئئارترد از دیئئدگاه هئئای مقایسئئۀ انئئواع روش نئئذر،  های مربوط بهزش ار
گئئران در طئئول هئئای نئئذردهی تنشگران، برّرسی تاتترا  )در صئئور  وجئئود( روش تنش

تار گرفته شده در نذرهای مایی های بهزمان، بررسی دالیل این تاتترا  و تجربّتا  و روش 
 گرفته است. ار قر مشارتتی موّفق مورد توجه

 و پایایی روایی .4-2
؛ نوئل، نوری ، وایت 2006، 2بر اساس معتارهای مّد نظر در روش تتفی )براون و تالرک  

با2017، 3و مویز  ( اقداما  ذیل صور  گرفت:1985، 4؛ یتنکلن و گتو
وع د شئئتها، ماننئئ با ارائۀ مدارک موجود در داده  ها(.)اعتماد به بقتقت یافته 5اعتباربخشی 

صئئوص اعتۀاربخشئئی و رابطئئۀ منطقئئی، تنندگان درخن مشئئارتتدر متئئاک موضوع معّتن ی
ئ  ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ
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تفسترها و نتایج دّقت الز  انجا  شده است. به عالوه  بئئرای یئئافتن تضئئادهای ابتمئئایی در 
ها و دیگرمضامتن مورد ارزیئئابی و بئئازبتنی ها و نتایج، هر مضمون  با تّل دادهمتان مضمون
عنوان یئئک تئئل ها بههمضامتن و مجموعۀ داد ن شۀکۀدر متا منطقی ایسۀن مققرار گرفت. ای

نتز انجا  شد تا مشّخ  شود ته آیا شۀکۀ مضامتن پتشنهاد شده، معانی آشکار و پنهئئان در 
 دهند یا ختر. طور دقتق نشان میها را بهتل داده

از  باصئئلهئئای های یئئک مطایعئئه بئئر اسئئاس داده)متزانئئی تئئه یافتئئه 1پذیریصههّحه
عّصب، انگتزه و یا عالقۀ محقق(. برای تسب ده است و نه براساس تیجاد شدهندگان اپاسخ

ق از تعئئاریف و تفسئئترها و مقایسهاطمتنان از برساخت تنندگان، از های مشئئارتتها محقئئّ
در دو مربله استفاده شئئد: در مربلئئۀ اّول، در طئئول  تنندگان و متخصصانمشارتت داوری

»آیئئا منظئئور شئئما ایئئن  شد تههایشان سؤال میجواب ها در مورد آن همۀ ه ازانجا  مصابۀ
گونه متوّجه شئئد  تئئه....، های شما ایناست ته....  و یا اینکه »پ  من بر اساس صحۀت

تننده منظور دیگری داشت توضتح آیا درست متوّجه شد  یا ختر؟  در مواردی ته مشارتت
 شد و هم ابعئئاد موضئئوعشتر میک دیدگاه وی بتم درر  هترد و به این صوبتشتری ارائه می
ها و انجئئا  مرابئئل گردید؛ در مربلئئۀ دّو ، پئئ  از اتمئئا  مصئئابۀهتر میمورد سؤال تامل

تنندگان تئئه در دسئئترس ها بئئه آن دسئئته از مشئئارتتتدگذاری، نتایج و تفسترها و برداشت
ه همئئتن دنئئد. بئئ هئئا تییتئئد ترآنم و ستدیها را در مورد نتایج پربودند مراجعه نموده و نظر آن

متخص  مانند روبانتان و خّترین و اسئئاتتد و محّققئئان مراجعئئه شئئد و از  صور  به افراد
 ها در مورد نتایج استفاده شد. داوری آن

 2. انتقال پذیری و قابلّیت پذیرش و سودمندی3-4
شد:فته اساتتد و پژوهشگران بهره گر در طول انجا  تمامی مرابل از نظرا 

وسئئتلۀ ها سئئازگار هسئئتند(. بهدهد ته روند تحقتئئق و یافتئئهمیان )نش 3نقابلّیت اطمینا
ها و دّقت بستار در نحوۀ گردآوری اطالعا  و دست یابی به نتایج صحتح در طول مصابۀه

ئ  ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ
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گا  تدگذاری همئئراه بهو مرابل گا  1ها و ارائۀ توصتفی غنی و ثۀت سوابق ممّتزیتدگذاری
 نان باصل گردد.  ا از صّحت نتایج اطمتگرفت تای مکّرر صور  هنیازبتبود و ب

افئئزار تحلتئئل مضئئمون  بئئا اسئئتفاده از نر  ها بر اسئئاس روش در نهایت برای تحلتل داده
، مضئئامتن 3، مرابل اصلی تدگذاری طی سه مربلۀ اسئئتخراج مضئئامتن پایئئه2تتودا مک 

کۀ ایئئت شئئۀمضئئامتن و در نهایئئب پ  قانجا  شئئد و سئئ  5و مضامتن فراگتر 4دهندهسازمان
 (. 2006دید )براون و تالرک، مضامتن استنتاج گر

 ها. یافته 5
سایه بوده است ته در مشئئاغل مختلفئئی ماننئئد  66تا21زن 11مرد و 7جمعتت نمونه شامل 

شاغل/بازنشسته(، ئروبانی، پزشئئک، اسئئتاد )دانشئئگاه/بوزه(، تارمنئئد )دویتی/خصوصی
 اند. هو دانشجو داشت داره، خانتارگر، مشاغل آزاد

گاهی مشارتت  ها از تعریف فقهئئی تنندگان از نذر بر مۀنای متزان اطالع آنابتدا متزان آ
دانستند سنجتده شد. الز  به ذتر اسئئت تئئه نذر، ابکا ، آیا  و روایانی ته در این باب می

گاهی آن گاهی با سایر ابعاد آ گئئری تنش ، هئئتچاهدا ها ارتۀاطی ندارد. بر اساس مشاین آ
گاه باشد وجو زمتنۀ ته در تننئئد جهانی زنئئدگی میها در زیستد نداشت زیرا همۀ آننذر ناآ
اند. بنئئابراین، رو شئئدهاجتماعی به دفعئئا  بئئا ایئئن پدیئئده روبئئهئهای دینیدیتل ارزش ته به
گاه،ته تاماًل با نذر و ابتنش بندی شدند:گران به دودسته گروه تنش ا  و روایئئ  کا  وگران آ

گاه، ته از ابکا  یا آیا  یا روایئئا  مربئئوط بئئه نئئذر گران نتمهدند؛ و تنششنا بوآیا  آن آ آ
گئئاهی ارتۀئئاطی بئئه تخصئئّ  و فّعایتئئت در بئئوزۀ  اطالع تافی نداشتند. از آنجا ته متزان آ

گاهئئان قئئرار گرفتنئئد و ها و نذورا  نداشت برخی مشارتتختریه تنندگان عادی در گئئروه آ
( آمده است. نکتۀ جایب این اسئئت 2)ا را در جدول شمارٔه هافتهای از این یده. گزی برعک 

ئ  ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ
 

  
 

 دهند. می  نشان را  هاداده  و نمتو  بر باتم ا  جزئتّ  بتشتر ته اویّته  تدهای و مهم نکا  .3
 . شوندمی  باصل پایه مضامتن ادغا  و تلخت  از ته مضامتنی .4
 . دهندمی  نشان را  هاداده   و متون بر باتم صولا ته تّلی مضامتن .5
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  شناسی نذر و موانع  جامعه 

 ...    پذیری مسئولّیت 

گئئران رفع نتاز و تمال اخروی فردی(، سایر تنش 5امتحان ایهی افراد و  2ته به جز دو نفر )
معتقد بودند ته هدف خداونئئد از نئئذرهای مئئایی، تئئه شئئکلی از انفئئات اسئئت، عئئالوه بئئر 

ه است. جامع قر درخودشکوفائی، رفع ف

کنندگان هدف خداوند از انفاقاتی مانند نذرهای مالی از دید مشارکت  ر و (. معنای نذ2ماره )جدول ش

های هدف  نمونۀ گزاره 
های معنای نذر نمونۀ گزاره  خداوند  میزان  

آگاهی  شوندهمصاحبه 

خواهئئد  دنۀال این است ته می »به 
تن تنئئد...   فقر را از جامعه ریشه 

( 1ده  شون ۀه )مصاب 

مئئن  ویئئد تئئهگ»چون خئئدا می
دسئئت را به مشکال  همٔه شئئما

تنم. یعنی مئئن خودتان بل می
بتوانم یک گرفتئئاری را برطئئرف 

 (.7شونده ٔتنم...  )مصابۀه

»ته به مرد  تمک تند، دسئئت 
یک مستضعفی را انسان بگتئئرد. 
برود یک مستضئئعفی را تمئئک 

 (.14شوندٔه تند...  )مصابۀه

تئئاز مئئن رفئئع ن »نظئئر شخصئئی
تئئه  ان گفئئتتئئودان. میمسئئتمن

  در جامعئئه...  بازتوزیع ثئئرو
(15شوندٔه )مصابۀه

 

»نذر عۀار  اسئئت از آن تئئاری تئئه انسئئان ملتئئز  
شود به انجا  تاری خوب یا اینکه تار منکری را می

بنئئدد تئئه ترک تند. نوعی ایتزا  و عهد است ته می
ده بئئرود فعلی راجح را انجا  دهد. برای نمونئئه، پتئئا

 زمئئان رسئئول اتئئر )ص(ای در نذر سابقه تربال...
تنتم... این دارد ته ما بر بسب سترٔه ایشان نذر می

بی است به خصوص اگر انسان یک روش بستار خو
وارد عرصٔه اجتماعی شود... باال نذر ته خئئود دو 
رتئئن دارد یکئئی بئئرای خداسئئت و دیگئئری بئئر مئئن 

 نتسئئت بئئه واجب است... صتاه ته بتمًا هم الز 
رسئئی هئئم باشئئد...  بئئه فا توانئئدشئئد میعربئئی با

(.1شوندٔه مصابۀه)

»نذر مانند بقتٔه ابکامی ته در دیئئن اسئئال  داریئئم 
یک دستور است... نذر مثاًل ابکامش ایئئن اسئئت 
ته... ویی ما نذر داریم ته دو جور است. یک نئئذر 

شئئود نئئذر زجئئر...  داریم مشروط است... این می
 (7 شوندهٔ )مصابۀه

.. اتثر نئئذرها باطئئل  باشد.  باید خطۀه داشته هم  »نذر 
ید پتش علمای بزرگ می اس  ینئئد اتثئئر  ت. شما برو گو

خئئواهم نئئذر تئئنم  نذرها باطل است ... مثاًل اگئئر می 
باید به جتب خود  و یا شوهر  نگاه تئئنم... و وظتفئئه  
من است ته آن را ادا تنم و اگر نتوانم بر گردنم اسئئت  

ۀئئه  .اگئئر تسئئی خط بگتر ..   روز روزه و وظتفه دار  سه 
 ( 14شوندٔه د...  )مصابۀه شود عه اند این می نخو 

دهئئد تئئه بئئرای  »نذر به نظر من بئئه انسئئان انگتئئزه می 
مشکالتش بتشتر ارتۀاط پتدا تند با خئئدا و بئئر اسئئاس  
اعتقاداتش ... بعد خدا... با این نذر هم مشکل مرا بل  

 ( 15ندٔه  شو تند و هم مشکل او را...  )مصابۀه می 
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های هدف  نمونۀ گزاره 
های معنای نذر نمونۀ گزاره  خداوند  میزان  

آگاهی  شوندهمصاحبه 

خواهد همه را امتحان »خدا می
 (2 شوندهٔ تند...  )مصابۀه

»برای اینکه یکی دیگئئر بتایئئد و 
دست او را بگترد و به او تمئئک 
تند ته فقتئئر نۀاشئئد...منظور از 
نذر این است ته به یکی تمئئک 

 (4 دهٔ شونتنتم...  )مصابۀه

 خئئود خاطرنئئذر تئئه تئئاًل بئئه»
خاطر شئئخ  اسئئت نئئه بئئه

مئئئرد ... بئئئه خئئئاطر آخئئئر  
 (5 شوندهٔ است...  )مصابۀه

به خاطر این است ته اخئئتالف 
طۀقاتی زیاد نشود توی جامعه و 
»اتفاقًا اینها در ظئئاهر شخصئئی 
است و آن چتزهایی ته در اصل 
توصته شده برای اجتماع اسئئت 
 و هدف تنهئئا خئئدمت بئئه خلئئق

 (16  شوندهٔ )مصابۀه است... 

تننئئد. یئئک چتئئزی رد  بئئاجتی دارنئئد نئئذر می»م 
خواستم نذر تئئرد .  مریضئئی داری بئئاجتی داری 
مثاًل ما خودمان یک بار فرزندمان مریض بئئود نئئذر 

ای نتسئئتتم، تردیم، اینطور چتزهئئا... نئئه مئئا صئئتاه
یتم...  همتنطئئئوری تئئئوی دل خودمئئئان می گئئئو

(2 شوندهٔ )مصابۀه

دیم تئئه یئئا بنیته با خدا م عهد است پتمان و »یک 
وقتی چتزی خواستتم و یا جلئئوتر از اینکئئه آن چتئئز 

دهتم و از دعئئای آن برآورده شود تاری را انجا  می
شود. یعنی نذر نوعی مۀادیه طرف تار ما درست می

 (4شوندٔه است...  )مصابۀه

یم...نذر مینذر زیارتی می تنتم و وقتی بئئرآورده رو
دی باشئئد وسئئفنتنتم.بئئاال گادا می ذرمان را شد نئئ 

 (5تنتم...)هرچه ته باشد نذرش را ادا می

بنئئدد و نذر یک قرارداد اسئئت تئئه آد  بئئا یکئئی می
خواهد به آن وفادار باشد...اصاًل خدا توی قرآن می

نئئذر نگذاشئئته اسئئت. تجئئا گذاشئئته اسئئت؟... 
 (16شوندٔه  )مصابۀه

 

 

 

 

گاهنتمه  آ

 نفر( 9)

 

2 

 3و 

 4و 

 5و 

 6و 

 9و 

 16و 

 17و 

 18 و

هئئای مربئئوط بئئه نئئذر و تنندگان ارزش هئئایی تئئه مشئئارتت( نظا 3در جدول شئئمارٔه )
یش را درونی تردهشتوه  انئئد، در دو دسئئتۀ عقالنئئی و عئئاطفی تعتئئتن شئئده های نذردهی خو

بندی است. از آنجا ته نظا  سّنتی در تمامی موارد مشاهده شئئد، ایئئن نظئئا  جداگانئئه دسئئته
گئئران نئئدارد ها و باورهئئای تنشنظامی ته هتچ تیثتری در ارزش نها ها تیافتهبر اساس  نشد. 

شئئان مشئئّخ  های نذردهیها بر اساس شئئتوه باشد. همچنتن نوع تنش آننظا  قانونی می
شئئده تئئامال  هئئای ارزشئئی درونیشود، نوع تنش با نئئوع نظا ته مالبظه میگونهشد. همان

 انطۀات دارد. 
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  شناسی نذر و موانع  جامعه 

 ...    پذیری مسئولّیت 

 اند های نذردهی خویش را درونی کرده های مربوط به نذر و شیوه کنندگان ارزش شارکت که م هایی  نظام (.  3ره ) جدول شما 

های نمونه گزاره  نظام اخذ  
های نذر ارزش  نوع کنش  شماره  

مصاحبه 
»بوزوی هستم؛ اساسًا دستوراتی ته خدا داده به دنۀال ایئئن اسئئت تئئه 

عئئد در ببتشئئتر  ، نذرهای مئئنریشه تن تندخواهد فقر را از جامعه می
گترنئئد خدما  به جامعه بوده؛ غایۀًا همان بعد اجتماعی را در نظر می

ته بتوانند خدمتی هم به خلئئق داشئئته باشئئند. مئئثاًل در قایئئب اطعئئا   
(1شوندٔه  )تنش عقالنی / مصابۀه

ای در طۀتعی است ته اول و بتشتر در داخل خانواده؛ نئئذر یئئک سئئابقه
سئئترٔه ایشئئان نئئذر  بسئئب ه مئئا بئئر )ص( دارد تئئ ان رسئئول اتئئرزمئئ 
ا  نذرهایی داشته باشم تنتم؛ایۀته برای بضرا  ائمه نتز سعی تردهمی

ای در منزل خوانده شئئود و اطعئئامی هئئم یا نذر اطعا  داشتم ته روضه
 (.1شوندٔه بشود )تنش سّنتی / مصابۀه

بئئدیث روی قئئرآن و »از وقتی ته خود قئئرآن را خوانئئد ، مطایعئئاتم را 
با شکل دیگری از نذر ته نذر واقعی است آشنا شد ؛ قعا داد  واانجا  

... نذر یک ثرو  ختلی بزرگ است در مملکت ما تئئه اگئئر بئئه مسئئتر 
شئئوند  درستش بتفتد باور تنتد ختلی از مسائل اجتماعی مئئا بئئل می

 (.11شوندٔه  )تنش عقالنی/ مصابۀه
ماعی ته  اجت  از تودتی این نذرهای نه صرفًا اسالمی بلکه نذرهای  »طۀتعتاً 

هئئا  تردند آشئئنا بئئود ؛ ایئئن روش از مادربزرگم و پدربزرگم و مادر  و... می 
رود سراغ خئئوراتی... مئئا  هایی سنتی است. اینکه ختلی از نذرها می روش 
ایم آن را یک مقداری با فرهنگ خودمان تئئه در واقئئع فرهنئئگ گذشئئته  آمده 

سئئۀب  یم. بعئئد به ا ده ایران بوده و ربطی به متن قرآن نداشته تمی قئئاطی تئئر 
ها با نذرهای ما قئئاطی شئئده اسئئت؛  رابطٔه ما با اروپا تمی هم از فرهنگ آن 

مثاًل نئئذرهای مسئئتحی تئئه در روزهئئای یکشئئنۀه در داخئئل تلتسئئا سئئو   
های جذب مستحتان بوده است؛  اند و در بقتقت این یکی از روش داده می 

 . ( 11  شوندٔه  اینها تیثتر سنت است  )تنش سّنتی / مصابۀه 

 عقالنی و سّنتی 
 
 

عقالنی معطوف  
به  هدف  و   

 ارزش  +  سّنتی 
 نفر(   12)

1   
 3و 
  7و 
 8و 
 9و 
 10و  

 11و 
 12و  

 13و 
 14و  

 15و 
 16و  

رستم تنهایی به جایی نمی»من عقتده دار  ته هتچ وقت با تار تردن به
با دعا تردن با نذر تردن... باید دعئئای تسئئی بایئئد پشئئت سئئر   بلکه
تا تار  درست شود؛ آش نذر ابوایفضل تئئرد  یعنئئی ابوایفضئئل  باشد
مان را شفا داد یا به مستحقی غذا بدهتم بعد او ته برایمان دعا تند بچه

(.4شوندٔه  شود  )تنش عاطفی / مصابۀهتار ما درست می
انئئد خئئدا و پتامۀئئر)ص(  همتشه به ما گفته »ما سنتی ته بزرگ شدیم و

ایم. یعنی شکمی را سئئتر تنئئتم یئئا بئئه ر غذا داشتهر نذدر خانواده؛ بتشت
شود  مستحقی غذا بدهتم بعد او ته برایمان دعا تند تار ما درست می

 (.4شوندٔه )تنش سّنتی / مصابۀه
مان یئئک نفئئر دهم. مئئثاًل تئئوی محلئئه»برای دیگ اما  بستن نذر مئئی

دهم. سئئایی بتسئئت دهد من هرسال نخودش را مئئیهست ته ُشله می
پنج تتلو من نخود مئئیبتست تتلو دهم بئئرای امئئا  بسئئتن  )تئئنش و

 (.17شوندٔه  عاطفی / مصابۀه
ا  را بتنند من هم هر سئئال نئئذریزاده می»مرد  توی جامعه یا توی اما 

 (.17شوندٔه  داد   )تنش سّنتی / مصابۀهمی

 
 سّنتی  عاطفی و

 

عاطفی معطوف  
به هدف و ارزش 

 + سّنتی 
 نفر(  6)

 
2   
 4و 
  5و 
 6و 
   17و 
 18و 
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تنندگان تجربئئۀ شود تعدادی از مشئئارتت( مشاهده می4طورته در جدول شمارٔه )همان
صور  غترمستقتم و در اثئئر تعامئئل بئئا طور مستقتم و بعضی بهزیستۀ فقر داشتند )برخی به

 ای نداشتند.  ها چنتن تجربهی از آنافراد دیگر( و تعداد
 

زی (. تجرب 4جدول شماره )   کنندگان سته فقر در میان مشارکت ه 

زیسته کنندهمشارکت تجربۀ 
نفر(10دارند)  18و 16و 15و 14و 12و 9و 8و 6و 5و 3

نفر( 8ندارند) 17و 13و 11و 10و 7و 4و 2و 1

تنندگان ذتر هی از دیدگاه مشارتت(، تارترد نذرهای انفرادی و گرو5در جدول شمارٔه )
تشخت  بود تئئه هرتئئدا  از ها قابلبرای نذر در مصابۀهترد تار13شده است. در مجموع، 

ها، نذرهای گروهی تمامی تارتردهای نذرهای اند. بر اساس یافتهها به دفعا  تکرار شدهآن
ق  تارترد آخر تنهئئا بئئه نئئذرهای جمعئئی 4انفرادی را دارند، در صورتی ته  و مشئئارتتی تعلئئّ

تری دارنئئد. در هئئر ردیئئف عالمئئت جئئامعر و دارند. یعنی نذرهای گروهی تارتردهای بتشت
وجود یئئک تئئارترد در (بئئه معنئئای عئئد -معنای وجود تارترد و عالمت منفی)مثۀت )+( به

 ردیف مربوطه است. 
 

 کارکرد نذرهای فردی و جمعی   . ( 5جدول شماره ) 

نذرهای فردی نذرهای گروهی رکردکا ردیف
+ + های دینیبازتویتد ارزش  1
+ تگیافزایش همۀس + 2
+ بخشی دین با جامعهانطۀات و فعلّتت + 3
+ ایجاد آرامش، امتد و صۀر فردی + 4
+ خدمت به عزاداران + 5
+ اجتماعیئتسب تمال اخالقی + 6
+ ایجاد معنا و هدف برای زندگی + 7
+ نزدیکی به خدا + 8
رفع مشکل دیگران + + 9
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نذرهای فردی نذرهای گروهی رکردکا ردیف
وریافزایش بهره - + 10
اخرویئتویۀ دنتسب توسع - + 11
ایجاد آرامش و نظم عمومی - + 12
انطۀات و سازگاری دین با ایزاما  اجتماعی - + 13

 
مشارتت در نذرهای مایی گروهی ته در جهت ختر  تنندگان برای عد  دالیلی ته مشارتت 

در    ( آمئئده اسئئت. 6ند با ذتر دفعا  تکرار هرتدا  در جدول شمارٔه ) ا عمومی هستند ذتر ترده 
ا  مشئئارتت این مربلئئه، عئئالوه بئئر دیئئدگاه شخصئئی مشئئارتت  تنندگان  تنندگان، از تجربتئئّ

هئئا در  شئئان بئئا آن خاطر موقعّتت گران اجتماعی ته به های سایر تنش متخّص  در باب دیدگاه 
ها  گران باتجربه ته در ختریه ای نمونه، روبانتون تنش اند نتز استفاده شده است. بر تعامل بوده 

ای بوده و در ارتۀاط با نذرهای جمعی با افئئراد  شتند یا دارای پست مدیرّیتی یا مشاوره ت دا فعایتّ 
دیتئئل تشئئخت  داده  18ها، در سطِح خرد در مجمئئوع اند. بر اساس داده زیادی سروتار داشته 

بندی شئئدند: ناتارآمئئدی آموزشئئی،  موانئئِع دسئئته شد ته در سئئطح تئئالن بئئه چهئئار گئئروه از 
پذیری و  قتصئئادی. ایئئن موانئئع در نهایئئت منجربئئه تئئاهش مسئئوویتت و ا   مئئدیرّیتی، فرهنگئئی 

 گران در نذرهای مایی گروهی شدند. مشارتت اجتماعی تنش 

 گان کنند پذیری و مشارکت اجتماعی درنذرهای مالی ازدیدگاه مشارکت (. موانع مسؤلیت 6جدول شماره )    

مضامین پایه موانع فراوانی ردیف

آموزشی

150 های مطلوب ائمه و خداوند  صحتح در باب ارزش  فی وفقدان آموزش تا 1
گاهی تنش های مطلوب دینی و فرهنگیها و ارزش گران از روشناآ 110 2
گاهی تنش گران از توانائی بکارگتری ظرفتت نذورا  درتوسعهناآ 98 3
گاهی تنش های آیندهگران از تیثتر نذورا  بر دیگران و نسلناآ 119 4

ریتیمدی

یت بندی نتازهای اجتماعی و اقتصادی توسط دانشگاه و بوزه 33 عد  اویو 5
یت هاعد  بروزرسانی و اطالع رسانی روش های انجا  مناسک دینی بر اساس اویو 120 6

تم توجهی مسوویتن در استفادۀ بهتنه از نذورا   70 7
ای متویتان نذورا توزیع سلتقه 33 8

قانونیک و موانع بروتراتت 56 9
های قابل اعتماِد متصّدی در امر نذورا ناشناس بودن افراد و گروه  14 10

بی اعتمادی 155 11
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مضامین پایه موانع فراوانی ردیف

 فرهنگی

تقدیرترایی 13 12
تعّصب 17 13

وجود برخی سو تارتردها نظتر چشم و هم چشمی و تظاهر 28 14
فقدان فرهنگ مراجعه به متخّص  7 15

 اقتصادی

ییی ماناتوان 25 16
گسترش دامنۀ فقر 30 17

نداشتن تجربۀ زیسته در فقر یا مسکنت 6 18

گئئران (، برای تشخت  متزان آمئئادگی تنش1383)1همچنتن بر اساس نظریۀ دانتل یرنر
عنوان افئئراد ها بهجش متزان همدیی آنهای نو در جهت توسعه، براساس سندر پذیرش شتوه 

تنندگان این سؤال پرستده شد: »اگر شئئما رئئئت  جمهئئور رتتمشا ها ازانتقایی درمصابۀه
تردید ته بودید، هم قدر  داشتتد و هم ثرو ، آنگاه در زمتنۀ نذرهای مایی چه اقدامی می

 از این طریق جامعه بتواند  به سمت توسعه برود؟ . 
بودنبئئرخالف زمئئانی   تئئه یرنئئر ایئئن آزمئئایش را در ایئئران انجئئا  داد، اتنئئون پاسئئخگو

عۀارتی، همئئۀ دهئئد. بئئهتنندگان به این پرسئئش افئئزایش افئئراد انتقئئایی را نشئئان میرتتمشا
تنندگان قادر بودند خود را در موقعّتت دیگران فرض تنند. به عنئئوان مثئئال، پاسئئخ مشارتت
تئئوان تئئرد  چئئون نمیود: »خئئوب تۀلتائئا  میگونئئه بئئ ( این4تننده در مصابۀۀ )مشارتت

 ها را عوض تنی. با همتن تۀلتاا  باید هر تاری را ترد . و آن مرد دفعه بروی توی دل یک
گاهی  بهها »روند فّعالاز سوی دیگر، در طّی مصابۀه منظور روشی برای رفئئع سازی آ

ور  تئئه هرجئئا مانع اختالل درآموزش، آزمایش شئئد و نتتجئئۀ مثۀئئت داشئئت. بئئه ایئئن صئئ 
های خئئاص، بسئئته بئئه اد، بئئا سئئؤالدمیدانم  پاسخ موردی را تننده با تلمۀ »نمیمشارتت

هئئا و تننده و بئئدون تلقئئتن پاسئئخی معئئّتن، سئئعی شئئد ارزش های مشارتتشرایط و پاسخ
پذیری یا مشارتت اجتمئئاعی فرهنگی با روش انجا  نذرهای مایی، مسوویّتتئباورهای دینی

صئئحتح ستر ا به هم مربوط شوند و سپ  برای اطمتنان محّقق از برداشت و تفهدر ذهن آن
هئئا، مجئئددًا پاسئئخ تننده، بسته به ادبتا  بئئه تارگرفتئئه شئئده هئئر یئئک از آنپاسخ مشارتت

ئ  ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ
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صور  سؤال پرستده شد تا عالوه بر اطمتنان یاد شده توضتحا  بتشتری هم تسب شود. به
 شود:ای از این روند ذتر مینمونه

 ؟  تند  تواند افراد اجتماع را به هم نزدیکاعمایی نظتر نذر می  سؤال.
 دانم. نمی  جواب.
تان تنتد ابسئاسهایی ته در صندوت نذر مشارتت می االن شما با این خانم سؤال.

 قۀل از عضو شدن در صندوت با بعد از عضو شدن یکی است؟  
دوستی بتشتری نسئۀت  نه ختلی بتشتر شده. ابساس نزدیکی و همکاری و  جواب.

 ا . ها پتدا تردهبه آن
 دیکتر شده اید؟  م نزیعنی به ه سؤال.

بله مثاًل اگر تسی مریض باشئد خئتم قئرآن نئذر تئرده باشئد همئه بئا هئم  جواب.
تنتم او خوانتم و بعد هم برایش دعئا مئی نفره می ها را سی تنتم و با هم جز همکاری می 

دهتم. و از دعاهای ما، ما هم تار ختری انجا  مئی  شود از این تمک ماهم خوشحال می 
 شود.ی ختلی بتشتر می طورهمۀستگی این

 
 گیری  . بحث و نتیجه6

پذیری، افراد با قرار گئئرفتن در محئئتط خئئانواده و سئئپ  تنند در روند جامعهها بتان مییافته
شوند. اّما تنهئئا می های ارزشی مربوط به نذر مواجهتر با انواع نظا های اجتماعی بزرگ گروه 

هئئا را یمئئ  تئئرده و وستلۀ تئئنش یئئا مناسئئک آنه بهتنند تها را درونی میدسته از ارزش آن
هعۀارتی، هر فرد از طریق ارزش پاداش تسب تنند. به ها و... ها و افسئئانهها، هنجارها، قصئئّ

نئئی بئئا بتنی دیشئئود و از طریئئق انجئئا  مناسئئک، جهئئانصور  اجتماعی با نذر آشئئنا میبه
ترتز، افئئراد بئئر اسئئاس دالیئئل دۀ گتند. به عقتخلقّتا  مؤمنان هماهنگی و یگانگی پتدا می

شئئوند و در طئئی فراینئئد شناختی و فرهنگی به شرتت در مناسک ترغتب میاجتماعی، روان
ای است ته افتد. یحظۀ مقّدس، آن یحظهگران اّتفات میمناسک »یحظۀ مقّدس  برای تنش

یش جدا شده و امر قدسی را ابسئئاس میفرد از دنتا و  قئئت بقت تنئئد. درزندگی روزمّرۀ خو
رسئئد و آن را درونئئی شئئود و بئئه بئئاور و ایمئئان واقعئئی مینوعی با آن امر قدسی یکئئی میبه

دیتل ایزامی ته باورهای مربوط به نئئذر در خئئود دارنئئد تئئه هئئم نشئئوت گرفتئئه از تند. بهمی
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بئئه هسئئتی و مسئئائل مئئۀهم زنئئدگی اسئئت، و هئئم  بخشتدنرضایت عقالنِی باصل از معنا
سرسئئپردگی و وفئئاداری بئئه امئئور قدسئئی در مقابئئل منئئافع ی و صور  تعهئئدهای عئئاطفبه

شئئکل هئئا را نتئئز یکهئئای آنیابی به خواسته هایشئئان، اعمئئال و تنشنذرتنندگان در دست
سئئتر شئئود. در طئئّی ایئئن مخواهد ترد. از این طریق، انسجا  و نظم اجتمئئاعی باصئئل می

ا مواجهه با منطئئق و فلسئئفۀ ته یوستلۀ بازاندیشِی باصل از تجربۀ زیسگران بهبرخی از تنش
گاهانه درونی می گئئاهی از تنند و نوع تئئنش آنیک نظا  خاص آن را آ هئئا بئئر مۀنئئای ایئئن آ

تئئیثتر اجتمئئاع هئئای سئئّنتی و تحتهئئا تئئه بئئه روش پایداری و تارترد بتشتری نسۀت بئئه آن
دالل اسئئت گونئئه تئئه گترتئئزاند، برخوردار اسئئت. یعنئئی همانی را درونی تردههای معّتننظا 
گونئئه تئئه هسئئت( و بتئئا  بتنی )جهئئان آنتند، نذر از طریق ایجاد رابطه متئئان جهئئانمی

ایی را ایجئئاد میاخالقی )جهان آن تنئئد تئئه گونه ته تجربه شده( در جامعه امکئئان نقئئد فعئئّ
انطۀات و بازسازی بر اسئئاس شئئرایط مختلئئف بتئئا   عنوان یک سازوتار برای سازگاری،به

شود. این تارترد، جامعئئه را از بایئئت ایسئئتایی خئئارج تئئرده و بئئه آن می اجتماعی استفاده
یایی می شود ته نئئوع ( معّتن می4( و )3(، )2بخشد. از مقایسۀ جداول شمارٔه )تحّرک و پو

گاه ترتتۀی از عقالنی و سّنتی است و به روش  های نذردهی گروهی و مشئئارتتی تنش افراد آ
تردند ته در برابئئر مسئئائل موجئئود این گروه بتان می چنتندر نذرهای مایی تمایل دارند. هم

( 12و  11و 10تنندگان )تنند. برخی از این مشارتتدر جامعه تاماًل ابساس مسوویّتت می
گئئاهی بتشئئتر از ارزش بتان می فلسئئفۀ ابکئئا ، هئئا و تردند در طّی زندگی خود و با تسب آ

یش را از عاطفیروش  سّنتی و ئبئئه سئئمت عقالنی رادیسّنتی و انفئئ ئهئئای نئئذردهی خئئو
گاه )تنندگان نتمئئهانئئد. سئئه اسئئتثنا  در مشئئارتتاجتماعی تاتتئئر داده ( مشئئاهده 16و9و3آ

گاه بودن، تئئنش عقالنئئی و مشارتتیشود ته با وجود نتمهمی دهنئئد. اجتماعی انجئئا  میئآ
عنئئوان  دگانتننعۀارتی، ایئئن مشئئارتتها داشتن تجربۀ زیسته است. بههمۀ آنوجه مشترک 

اند و یئئا اینکئئه از نزدیئئک آن را مشئئاهده و یمئئ  تردند به خاطر تجربۀ فقری ته داشئئتهمی
انئئد. های  مشئئارتتی و اجتمئئاعی را انتخئئاب تردهاند، ابساس مسوویتت ترده و روش ترده

گاه، ته تجربۀ زیستٔه فقر را دارند )نتمهگران ها با سایر تنشتفاو  آن ا تئئنش 18و6و5آ ( امئئّ
یحاظ مئئایی و یئئا اند ته بههایی قرار گرفتهی و انفرادی دارند، این است ته در موقعّتتعاطف
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تئئوان نتتجئئه گرفئئت شالی توان الز  برای اقداما  گروهی و مشارتت را دارند. بنابراین، می
گاهی است.  ته تجربۀ زیسته، جایگزین نسۀی ب رای آ

(، 5( و )2در جئئداول شئئماره ) دگانتننمشئئارتت های باصئئل از دیئئدگاهبر اساس داده
هدف خداوند از انفاقاتی نظتِر نذرهاِی مئئایی رفئئع فقئئر اسئئت و تارتردهئئای نئئذِر گروهئئی 

شئئود تئئه در تر از نذرهاِی مایِی انفرادی است. بر ایئئن اسئئاس، مشئئاهده میوضوح جامعبه
ا مشئئاهده ای مئئ هبوط به مناسک دینی مانند نذر، به برخی تارتردها ته در یافتئئهنظرّیا  مر

وری، تسئئب توسئئعه در امئئور گردید )خدمت به عزاداران، رفع مشکل دیگران، افزایش بهئئره 
 ها را گسترش داد. توان این نظریهدنتوی( توّجهی نشده است و از این منظر می

ها بئئر تنندگان مشّخ  ترد ته آنهمۀ مشارتتاز سوی دیگر، آزمون متزان همدیی در  
یژگی  افاساس نظریۀ یرنر جز ها آمادگی برای پئئذیرش های بارز آنراد انتقایی هستند ته از و

های های جدید است. این موضوع با توّجه به گسترش سواد عمومی و ابزارهئئا و شئئۀکهروش 
 (.  1383درک است )یرنر،اجتماعی قابلئارتۀاطی

ر برابئئر ا، دهئئا بئئا وجئئود ایئئن باورهئئ شد ته چرا برخئئی از آناین سؤال مطرح می اینجا  
مسائل اجتماعی ابساس مسوویّتت نکرده و در نذرهای مایِی مشارتتی تئئه در جهئئت ختئئر 

ه صئئور  عمومی تارگشا هستند شرتت نمی گرفته بئئر اسئئاس ایئئن تننئئد؟ تنکئئاش و مداقئئّ
وسئئتلۀ تحلتئئل مضئئمون و تشئئف هئئا بهماعِی آنها، باورها و موقعّتِت اجتپرسش در ارزش 

تنندگان، سئئۀب آشکارشئئدن گتری و تئئنش مشئئارتتای تصئئمتمونئئدهها و رعقاید، دیدگاه
ها در نذرهای مایی جمعی شد ته در جدول پذیری و مشارتت اجتماعِی آنموانع مسوویتت

موزشئئی، مئئدیرّیتی، ها، فرایند اثرگذاری موانئئع آ( گزارش داده شد. بر اساس داده6شمارٔه )
می زیر نشان داده شده. در این مدل، مفهوتوسعه در مدل فرهنگی و اقتصادی در چرخۀ عد 

 چهار شاخۀ اصلی وجود دارد:  
ها یا بئئا  استفاده از منابع و سرمایه در شاخۀ اّول اختالل مدیرّیتی با استفادۀ نادرست یا عد  

ی اجتماعی و نهادها، سئئۀب افئئزایش مسئئائل  ها در نظر نگرفتن تعادل درونی و بترونی ستستم 
های اجتمئئاعی در  هنجاری ها یا بی ها، افزایش ناهنجاری اختالل این شود. پتامد اجتماعی می 

گئئران در پئئی رفئئع  شئئود. در نتتجئئۀ ایئئن آنئئومی، تنش ها و سطوح مختلف اجتماع می قسمت 
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یش نئئه  گترنئئد بلکئئه بئئا ایجئئاد  تنها دیگئئران را نادیئئده می نتازها، منافع و مسائل شخصئئی خئئو
کدیگر دارنئئد تئئه ایئئن موضئئوع انئئواع  ذف ی های ناسایم در سطوح مختلف سعی در ب رقابت 

دنۀال خواهئئد داشئئت. در  های دیگر مانند تمّلق، پذیرش ظلئئم و سئئکو  و... را بئئه ناهنجاری 
صور  فراگتر، محرومتت در دستتابی به اهداف بئئا اتئئالف  نتتجه، چه در سطح فردی و چه به 

تنئئد. در  سترش پتدا می عه گ ها و منابع افزایش یافته و ابساس ناامتدی و ناتامی در جام رژی ان 
 دهند.  چنتن شرایطی افراد توانائی تفّکر تارامد، بازاندیشی و خاّلقتت خود را از دست می 

تنندگان در سئئطوح ها، مشئئارتتدر شاخۀ دّو  موانع آموزشی قرار دارند. بر اساس یافته
گاهی دارند. همچنتن مشاهده شد ته تنشئهای دینیارزش مختلف از  ته با  گری فرهنگی آ

تنندگان انواع نذر مانند نذرهای مایی ناآشنا باشد وجود ندارد. مسوله اینجاست ته مشارتت
گاهی را به ها اند و آموزش خاّصی در زمتنۀ توانمندسازی آنصور  مجزا دریافت تردهاین آ

گاهی و تاربست آن در زندگی روزمئئّره و تنشبرای اّتصال این دو  هئئای مختلئئف بخش از آ
صور  تووریک بوده و از آنجا ته درعمئئل ایئئن اند تنها بهاند یا اگر دیدهنذردهی ندیده انندم

هئئای اند، قادر به تکرار و توسعۀ آن به سئئایر نظا و ارتۀاط را تجربه یا مشاهده نکردهپتوست 
  شود. ستند. این موضوع نتز به ناتوانی در تفّکر و بازاندیشی ختم میتنش نتئانتخابئارزش 

ب یئئا تقئئدیرگرایی شاخۀ سّو ، مانع فقر فرهنگی است ته بئئه دیتل مئئواردی ماننئئد تعصئئّ
 انجامد.  به ناتوانی در تفّکر و باز اندیشی می طور مستقتمبه

گران  رخی از تنش دشوار اقتصادی ب  شاخٔه چهار  مربوط به فقر اقتصادی است. در شرایط 
به ای ت ه اجتماعی با تاهش سطح تحصتال  یا آموزش  رو  خّصصی الز  و تسب مهار  رو

شوند. در نتتجه با فقر اّطالعاتی یا دانشی و عالوه بر آن فقدان سرمایۀ اجتماعی تافی،  می 
ا  ه تنند. این موضوع خود به افزایش محرومّتت آن درآمد را تجربه می بتکاری و یا مشاغل تم 

به می  سطوح پایتن زندگی راضی  به  رو شده و به ناچار انجامد و با مشکال  فراوانی رو
گاهی می  ها  ها به آن شوند. این افراد قادر به تفّکر و بازاندیشی نخواهند بود و بّتی اگر این آ

و   داده شود نتز قادر به مۀارزه با شرایط دشوار خود نخواهند بود. بنابراین، با عد  بازاندیشی 
های  های مایی، همان روش نذر  های انجا  تنش فرهنگی و روش ئ های دینی تفّکر در ارزش 

های گروهی دارند  مرسو  گذشته ته در شرایط تنونی جامعه تارترد تمتری تسۀت به روش 
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گران ایجاد  مورد پذیرش و تکرار قرار گرفته و هتچ تاتتری در شرایط فردی و اجتماعی تنش 
 یابد.  جه، فقر استمرار یافته و یا افزایش می نشده است. در نتت 

وستلۀ نذورا  مایی اجتماعی بهئفرایندها به عد  توسعۀ ممکِن اقتصادیاین در نهایت، 
صور  یک چرخه، مجددًا بر استمرار موانع یاد شئئده تئئیثتر توسعه، بهانجامد و این عد می

 توسعه ادامه خواهد یافت. گذاشته و چرخۀ عد 

 

 
 

 توسعه رّیتی، فرهنگی و اقتصادی در چرخۀ عدم مدی   (. مدل مفهومی فرایند اثرگذاری موانع آموزشی، 1شکل شماره  ) 

 
تنندگان، تشئئف موانئئع ذترشئئده و آزمئئایش »رونئئد ها، دیدگاه مشئئارتتبر اساس یافته

گاهی  و بئئا برتئئت در خئئالف جهئئت موانئئع مشّخ فّعال ل مفهئئومِی شئئده، مئئدسازی آ
هاد شئئد. پتشنمداخله در موانع مشارتت اجتماعی در نذرهای مایی در جهت توسعه ارائه و 

اقتصادی الز  اسئئت در مسئئتر خئئالف موانئئع ئعۀارتی، برای دستتابی به توسئئعۀ فرهنگیبه
دهی به تنش نقئئش اساسئئی دارد، ابتئئدا ها و باورها در جهتبرتت تنتم. از آنجا ته ارزش 

گاهی تنشباید بر رو گران تار ترد. برای این مهم بایئئد نتازهئئای اجتمئئاعی و اقتصئئادی ی آ
ّیتخصصاتوسط مت هئئا و پتشئئنهادها بئئر بندی شئئود. سئئپ ، گزارش ن بوزه و دانشگاه اویو
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ّیت ها، ربئئط قئئرار گرفتئئه و قئئوانتن، تۀصئئره ها در اختتار مسوویتن ذیاساس رستدگی به اویو
های دویتئئی و خصوصئئی قئئرار گتئئرد و بدنئئۀ نهادها و سازمانها و... در اختتار دستورایعمل

  و قئئدر  عمئئل و اختتئئارا  الز  برخئئوردار شئئوند. بئئه تحکانهاد از اسئئ های مرد سازمان
هئئای جدیئئد توسئئط مسئئوویتن سازی و تۀلتاا  گستردۀ روش موازا  این اقداما  شفافّتت

گئئاهی آنگرهای انتخاب تنشمربوطه انجا  شود تا به افزایش گزینه هئئا خئئتم ان و افزایش آ
هئئایی تئئه در و دیئئدن پاداشران گئئ ای از تنشهای جدید توسئئط عئئّدهشود. با عمل به روش 

داننئئد تئئه قئئادر هسئئتند گران بئئاال رفتئئه و میها یاد شد، اعتماد به نف  تنشتارتردها از آن
خئئروی هئئم تاری انجا  بدهند ته عالوه بر نفع شخصی نفع اجتماعی و توسئئعۀ دنتئئوی و ا

، و شئئدنها طۀق نظریۀ شرطیهای جدید توسط خود آندارد. همچنتن، ابتمال تکرار روش 
رود. از تنند طۀق نظریۀ اشئئاعۀ فرهنگئئی، بئئاال مئئیها را مشاهده میگرانی ته آندیگر تنش

های جدیئئد شده و اندیشئئهگران درونیمرور در تنشها بر اثر تکرار بهسوی دیگر، این روش 
تند. عالوه بئئر تئئالش تمئئا  تنش سرایت میئانتخابئهای ارزش نذر به سایر نظا  در بوزۀ

هئئا و یافتن به رفاه اجتماعی و توسئئعه از طریئئق نئئذورا ، در سئئایر بوزهبرای دستقا  طۀ
گتری تنشی افزایش پتئئدا خواهئئد تئئرد. پتامئئد ایئئن فراینئئد افئئزایش ها نتز چنتن جهتتنش

ان و بئئتن مسئئوویتن و مئئرد  خواهئئد بئئود تئئه بئئه توسئئعۀ گئئراعتمئئاد اجتمئئاعی بئئتن تنش
بستار مهم این است ته این مدل باید یئئک فراینئئد  نکتۀاقتصادی ختم خواهد شد. ئفرهنگی

یایی و توسعۀ پایدار را به ارماان بتاورد.   مستمر باشد تا پو
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 اقتصادی ه اجی توسعۀ فرهنگی . مدل استنت 2شکل شماره  
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