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چکیده

نذرهای مایی از منظر جامعهشناختی تنشی اجتماعی ،اقتصادی ،مشارتتی و معطوف به ختر جمعی هستند
ته با ّ
توجه به شرایط تنونی جامعۀ ما ظرفتت فراوانی برای توانمندسازی گروههای آستبپذیر و مقابله با فقئر
دارند .بر این اساس ،هدف این مقایه توصتف و تفستر معنای ٔ
پدیده نذر از منظر تنشگران ،دالئل آنها برای
ّ
اجتماعی تنشگران اسئت.
مسؤیتتپذیری و مشارتت
انتخاب روشهای ادای نذر و در نهایت تشف موانع
ِ
با استفاده از رویکرد تتفی و روش تحلتل مضمون و بئهتارگتری مصئابۀۀ نتمهسئاختاریافته و روایتئی ،و بئا
مراجعه به 18مشارتتتننده دادهها در شهر مشهد جمئعآوری شئد .براسئاس یافتئهها ،مشئارتتتنندگان از
ّ
بتث تفستر معنای نذر به دو گروه آ گاه و نتمهآ گاه تفکتک میشوند .از مقایسۀ تنش این دو گئروه مشئخ
میشود ته نوع تنش مشارتتتنندگان آ گاه بتشتر عقالنئی معطئوف بئه هئدف یئا ارزش بئوده و ایئن دسئته
ابساس مسوویتتپذیری بتشتری داشئته ونئذرهای مئایی خئود را بهصئور اجتمئاعی و مشئارتتی انجئا
میدهند .نوع تنش مشارتتتنندگان نتمهآ گاه اغلب عاطفی معطوف به هئدف یئا ارزش بئوده و روشهئای
نذردهی انفرادی را برمیگزینند .یافتهها نشان میدهد ته موانئع مسئوویتتپذیری و مشئارتت اجتمئاعی در
نذرهای مایی از دید مشارتتتنندگان در چهاردسته قرار میگترند :آموزشی ،فرهنگی ،اقتصادی و مئدیریتی.
در نهایت براساس یافتهها برای رفع موانع پتشروی تنشگران نذر ،مدیی مفهومی پتشنهاد شده است.
کلیدواژهها :نذرمایی ،مسوویتتپذیری اجتماعی ،مشارتت اجتماعی
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ئ ئ
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اتنون در دورانگذاری بهسر میبریم ته تشورمان با مسائل اجتماعیئاقتصادی فراوانی مانند
ّ
جمعتت ،مهاجر های بیرویه ،شتوع باشتهنشتنی،
فقر و بتکاری روبهروست .افزایش
تودتان تار و ،...بهویژه در شهرهای بزرگ مانند مشهد ،تنشگران را در رفع نتازهای مختلف
خو یش با معضال بتشتری روبهرو ترده است .در چنتن شرایطی ابتمال اینکه تنشگران
منافع فردی را بر منافع جمعی ترجتح دهند بتشتر میشود .به این ترتتب ،با یک دور باطل از
مسائل بل نشده و روزافزون مواجه خواهتم شد ته درنهایت محتط اجتماعی را با خطر بزرگی
روبهرو خواهد ترد (موسیپورسوران ،تاظمتان ،و ستدنقوی .)10، 15 ،1393 ،نذر نتز از این
قاعده مستثنی نتست و اگر نذرها و بهخصوص نذرهای مایی بهصور مشارتتی در جهت ختر
عمومی ،مانند مقابله با فقر ،جهتگتری شوند ،عالوه بر منافع فردی ،منافع جمعی را نتز در بر
ّ
مدیریت آنها ،از مهمترین
خواهند داشت .از سوی دیگر ،جذب سرمایهها و جهتدهی و
ّ
عوامل مؤثر بر توسعه است .نتاز مۀر به سرمایهگذاری داخلی و خارجی در بخشهای مختلف
ً
اقتصادی ،اجتماعیئفرهنگی و ...تامال محسوس است .تمۀود متزان سرمایهگذاریهای
خارجیّ ،
اهمتت جذب همۀ سرمایههای ممکن داخلی برای سرمایهگذاری بر اساس
چشماندازهای توسعه را بتشتر ترده است .در نتتجه ،بجم باالی منابع اقتصادی،ته در نذرهای
مایی به تارگرفته میشود ،قابل چشمپوشی نتست (یطفی قهرمانیو ،وصایی و هزارجریۀی،
183 ،6 ،5 ،1391؛ صادقی ،فتحی ،و شفتعی.) 30 ،29 ،7 ،6 ،1391 ،
به عۀار دیگر ،با ظرفتتهایی در نذر روبهرو هستتم ته بهدیتل برخورداری از تعئئامالتی
بر مۀنای هنجارها و باورهای مشترک ،توان ایجاد هم تنشئئیهای بتشئئتر و ایجئئاد سئئرمایههای
اجتماعی 1و اعتماد اجتماعی بتشتری را دارند .از این طریئئق میتئئوان سئئایر سئئرمایههای الز
جهت توسعه مانند سرمایههای اقتصادی و فرهنگی و ...را نتز افزایش داد.2
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ئ

ٔ
«سرمایه اجتماعی سرمایه و منابعی اسئئت تئئه افئراد و گروههئئا از طریئئق
 .1بوردیو در تتاب اشکال سرمایه خود عنوان میتند:
ارتۀاط و پتوند با یکدیگر (و نوع این ارتۀاطا ) میتوانند بهدسئئت آورنئئد ،)49 ،1986( .بئئر اسئئاس تعریئئف بوردیئئو سئئرمایهٔ
اجتماعی به ٔ
وستله عضو یت در گروه ،یعنی مایکتت شۀکه بادوامی از روابط ،باصل میشود ته این پتوندهای شۀکهای بایئئد بئئر
ٔ
مۀنای اعتماد و از نوع مثۀت باشند .همچنتن در تتاب پاسخ برای مردمشناسی بازتابی اشاره میتند ته منابع سئئرمایه اجتمئئاعی
میتوانند واقعی یا مجازی باشند (بوردیو و واتان.)119 ،1992،
 .2یکی از نمونههای تجربی مشاهده شده در این زمتنه راه اندازی ستستم فرهنگی«نذر تتاب توسط رضا باجیآبادی ،مئئدیر
انتشارا هزاره ققنوس از سال 1388است .وی در مصابۀهای ته در سال  1395با خۀرگزاری بئئتن ایمللئئی قرآن(ایکنئئا) انجئئا
ئاجد داوطلئئب ،اجرایئئی
داده بتان میتند ته در آن سال ،دوره چهاردهم این طرح با رو یکرد تئئیمتن تتئئاب بئرای مئئدارس و مسئ ِ
میگردد .استقۀال زیادی از این طرح مشاهده شده .این مطلب گو یای این است ته جامعه ما آمئئادگی پئئذیرش انئئواع ایگوهئئای
جایگزین نذر ته ماندگارتر وچه بسا مناسب تر و پرتاربرد تر هم باشند ،را دارد.
ِ

اما منظور از نذر این است ته فرد در برابر خداوند ،خود را ّ
متعهد به انجئئا دادن عملئئی
پسندیده و یا انجا ندادن عملی ناپسند میتند .نذر از دیرباز وجود داشته و در هئئر عصئئری
به اشکال و روشهای گوناگون نمئئود پتئئدا تئئرده و بئئههمراه خئئود معئئانی نمئئادینّ ،نتئا و
ایگوهئئای عمئئل ّ
خاص ئی را ایقئئا میتنئئد (خمتنئئی ،جلئئد ّدو 124 ،1387 ،؛ صئئادقی و
همکاران .)19 ،18 ،1391 ،نذر در جامعۀ ما تنشی پرتکرار در تمامی اقشار جامعئئه اسئئت
ٔ
دربردارنده صرف سرمایههای مایی فراوانی میباشد (یطفیقهرمانلو و همکاران،1391 ،
ته
5؛ صادقی و همکاران.)23 ،22 ،21 ،1391 ،
مسوله ّاول ته در این مقایه به بررسئئی صئ ّ
ئحت آن پرداختئئه میشئئود و یطفیقهرمئئانلو و
صادقی و همکارانشان نتز در نتتجۀ تحقتقهای خود به آن دست یافتهانئئد ،ایئئن اسئئت تئئه
اتنون نذرهای مایی با وجود انگتزههای مثۀت در اتثر موارد بهصور انفرادی ،بدون وجود
برنامههای جمعی ،با دامنۀ اجتماعی توچئئک و بهصئئور پراتنئئده صئئور میگتئئرد .ایئئن
موضوع میتواند سۀب توزیع پراتنده و تمتیثتر منابع مئئایی نئئذر شئئود .در نتتجئئه ،یکئئی از
مهمترین تارتردهای نذرهای مایی ته نئئوعی از انفئئات هسئئتند ،یعنئئی بئئازتوزیع ثئئرو در
جامعه و مقابله با فقر ،در عمئئل بئ هطور معنئئاداری تئئاهش یافتئئه اسئئت (یطفیقهرمئئانلو و
همکاران182 ،181 ،1391 ،؛ صادقی و همکاران.)7 ،6 ،1391 ،
مسولۀ دیگری ته درخصوص نذورا مطرح اسئئت مسئئوویتتپذیری اجتمئئاعی اسئئت.
مسوویتتپذیری ارزشی است ته در دستورایعملهای اخالقی دین اسال  ،هم در زمتنههای
فردی و هم در زمتنههای اجتماعی ،بر آن تی تتد شده است .بر این اساس تار و ّ
فعایتتهای
اجتماعی و اقتصادی در جهت بهۀئئود اوضئئاع اجتمئئاعی و اقتصئئادی ،محتطئئی و پئئرورش
فضایل اخالقی برای مؤمنان ضروری دانسته میشود و با مفاهتمی چون تزتته از طریق تئئار
تردن و تسب روزی بالل ،رستدگی به فقرا ،رعایت انصاف و عئئدایت ،خمئ  ،نئئذر و...
بتان شده استّ .
اهمتت قائل شدن برای دیگران در اسال بستار ارزشئئمند اسئئت .بنئئابراین،
مسوویتتپذیری اجتماعی یک ارزش چندبعدی دینیئفرهنگی است ته از طریق ارزشهای
پذیرفتهشده و درونیشده تنشگران و عمل بر اساس آنها محقق میشود و رابطۀ تنگاتنگی
با اهئئداف اجتمئئاعی دارد .همچنئئتن ماننئئد اتثئئر ارزشهئئا ،هئئم میتوانئئد سئئۀب تاتتئرا
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ّ
مسئولیتپذیری ...

ّ
اجتماعی باشئئد و هئئم میتوانئئد از ایئئن تاتتئرا متئئیثر گئئردد .بنئئابراین ،مسئئوویتتپذیری
اجتماعی در توسعۀ پایدار جوامئئع نقئئش زیئئادی دارد (برامئئر ،و یلتئئامز و زیئئنکن2006 ،1؛

راماسامی ،یونگ ،و آو2010 ،2؛ همتنگوی و مکالگان.)2004 ،3
مت ئزان تصئ ّئور و نگئئرش تنشگئران از جهئئتدهی نئئذورا بئئر اسئئاس مسئئوویتتهای
اجتماعی مانند رفع فقر ،بمایت از گروههای آستبپذیر و ...نتز مورد بررسی قرار گرفتئئه و
در صور فقدان این نوع از مسؤیتتپذیری ،موانع مربوط به آن از دیدگاه مشئئارتتتنندگان
مطایعه خواهد شد .از سوی دیگر ،مسوویتتپذیری اجتماعی رابطۀ مستقتم با تار گروهی و
فعایتتهئئای مشئئارتتی دارد ،بئئهعنوان مثئئال تتمهئئای ورزشئئی مشئئارتتهای اجتمئئاعی
گستردهای در زمتنۀ بقئئوت بشئئر ،محتطزیسئئت و سئئایر بوزههئئای مربئئوط بئ ه مسئئوویتت
ٔ
توسعه مشئئارتتی بهتئئرین اسئئتراتژی
اجتماعی دارند (واتر و پارنت .)210 ،2010،4امروزه
ٔ
توسعه پایدار دانسته میشود ته روند تاتترا توسعه را با سئئهویت ،سئئرعت و تئئارایی
برای
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بتشتری همراه میتند .یذا چنانچه نذورا انفرادی تنشگئران بئئه نئئذرهای گروهئئی تۀئئدیل
شود،ته هدف یا اهداف ّ
خاصی مانند ابداث یک تارگاه برای اشتاال را دنۀئئال تننئئد ،هئئم

تارتردهای مثۀت نذر بتشتر خواهد شد و هم با افئزایش ّ
فعایتتهئئای مشئئارتتی در جهئئت
ختر عمومی و توسعۀ پایدار رو بهرو خواهتم شد .در نتتجه دیدگاه مشارتتتنندگان در بئئاب
مشارتت در نذرهای مایی گروهی و موانع آن نتز تحقتق میشود.

مقایه اهدافی بدینشرح را دنۀال میتند :نخست ،بررسی فرایند نذر بهمنظور تشئئف نظئئا
یا نظا های ارزشی است ته تنشگران ،تنش نذر خئئود را برمۀنئئای آن جهئئت میدهنئئدّ .دو ،
مقایسۀ تارترد نذرهای فردی و نذرهای گروهی از دیئئدگاه آنهئئا اسئئت .سئئو  ،یئئافتن نگئئر ِش
ّ
ئاعی مشئئارتتتنندگان در جهئئت ختئئر جمعئئی و
مربوط به مسؤیتتپذیری و مشئئارتت اجتمئ ِ
ّ
ئاعی در برخئئی
موانع موجود از دیدگاه آنها است ته مئئانع مسئئؤیتتپذیری و مشئئارتت اجتمئ ِ
ِ
تنشگران در نذرهای مایی گروهی میگردد .در این رابطه پرسشهای ذیل مطرح هستند:
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ئ

 )1مشارتت تنندگان تدا ارزشها و هنجارهای مربوط به نذر را درونی تردهاند؟
 )2متزان آ گاهی آنها در زمتنۀ نذر به چه متزان است؟
 )3چند نوع تنش نذر در متان مشارتتتنندگان وجود دارد؟
 )4تارتردهای انواع تنشهای نذر چتست؟
 )5موانع مسوویتتپذیری و مشارتت اجتماعی تنشگران در نذرهای مایی جمعی چتست؟
ٔ
 .2پیشینه تحقیق

ّ
بهرغم اینکه در بوزۀ جامعهشناسی دین و دینداری تحقتقا متعددی انجا شده ّاما مسولۀ نذر،
نظر این مقایه با تمۀود پتشتنه مواجه است .از سوی دیگر ،نگاه
بهویژه از منظر سؤاال مورد ِ

جامعهشناختی به این مقویه تمتر مورد اهتما قرار گرفته است .با عنایت به تارتردهای اقتصادی
نذرهای مایی و همچنتن انگتزهها و ّنتا اجتماعیئاقتصادی تنشگران ،پژوهشهای موجود به
این مقویههای مهم اهتما چندانی نداشتهاندٔ .
مقایه باضر سعی دارد به این امور بپردازد.
بنابراین ،بر اساس مسوله و اهداف مورد نظر ،در نهایت دوازده تحقتق انتخاب شد ته در ذیل به
آنها اشاره میشود .در بستاری از پژوهشها از روششناختی تتفی و روشهایی چون
مرد شناسی ،مطایعۀ اسنادی و آثار باستانی استفاده شده است .ابزار گردآوری اطالعا
مشاهده ،مصابۀه و اسناد مکتوب یا باستانی بوده است .در بستاری از این پژوهشها از
هتچ نظریهای استفاده نشده و تنها به توصتف اتتفا گردیده است .مانند:
طایۀی ،جو یۀاری و ثنئئاگو ( )1396در مقایئئۀ «تۀتئئتن رفتارهئئای مئئذهۀی مئئادر ِان دارای

تودک بستری به این نتتجه میرسئئند تئئه بئئاور مئئادران در نئئذر تئئردن بئرای بهۀئئودی و یئ ا
نذرتردن برای بفظ سالمتی ،امتدواری به بهۀئئود بتمئئار و در پئئذیرش و سئئازگاری آنهئئا بئئا
شرایط بتماری مؤثر است.
ّ
ٔ
«سفره بضر رقته(س) ،تجلی نماد پتوند گنئئد تاران
همایون سپهر( )1386در مقایۀ
و نخلداران  ،نذر سفرۀ بضر رقته(س) را توصتف میتند.
ربمانی و فربزاد ( )1395در «سفره های نذری در تهران :عاملتت زنانئئه در جماعئئت
آیتنی بتان میتنند سفرهها در سطح ذهنی و نمادین ،رنجهئئای زنئئدگ را ّ
تحملپئئذیر و در
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سطح عتنی از طریق نتروهای جمعی و قدسی بل بحرانها و مشکال را ممکن میتننئئد.
زنان از طریق آیتن نذری جهانبتنی زنانگی خود را بازتویتد میتننئئد؛ از سئئوی دیگئئر ،ایئئن
آیتنهای نذری به زنان در برابر مردان قدر و ّ
عاملتت ّفعئال میبخشئئد .همچنئئتن زنئئان از
طریق این سفرههای نذری هو ّیت فرهنگی و اجتماعی و نتازهای خود را بازتویتئئد میتننئئد.
بتشتر دغدغههای زنان عۀار اند از :امور بتاتی مانند ازدواج ،باروری ،سالمت فرزنئئدان،
برتت در غذا و محصوال تشاورزی و. ...
باتلی )1977(1در پژوهشی با عنوان «نذر در نظم مادی راهۀان پابرهنه ترملی 2عنوان
ترده تشتشان مانند گذشته افراد را بهسوی خدا و مذهب راهنمایی میتنند اما با این تفاو
ته نتازهای تنونی جامعه را در نظر میگترند .ایئئن باعئئث برخئئی تاتتئرا در نحئ ٔ
ئوه انجئئا
مناسک مذهۀی شده است؛ یعنی اعمال دینی مانند نذر با توجه بئئه نتازهئئای جامعئئه بئئهروز
ٔ
توسعه مذهۀی همچنان ادامه دارد و هنوز به نقطه پایانی خود نرستده است.
شدهاند ،مستر
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هافمن )2014( 3در یک مطایعه در مورد مجسمههای سفایتن نذری معۀد آتاتئئا یتنئئدیا،
ّ
نتتجه میگترد بتن مفهو ایهئ ٔئه آتئئن و ایهئ ٔئه محلئی موجئئود در معۀئئد آتنئئا یتنئئدای معاصئئر
ّ
شۀاهتها و تفاو هایی وجود دارد .از جمله شۀاهتهای خدای محلی معۀد آتنا با خدایان
ّ
اساطتری یونان ،برخورداری از قدر باروری و تسلط بر طۀتعت است.
ُ
ابرهلمن )2014( 4در بررسی تمکهای نذری تشریحی (وابسته بئئه تایۀئئد انسئئان) بئئه
عنوان شواهدی برای تخص

در پناهگاههای شفا در مدیترانه باستان ،بتئئان تئئرده هئئدایای

نذری آناتومتک ته شامل مجسمههای سفایتن شۀته به اعضای مختلف بدن هستند ،شواهد
مهمی برای نقش قوانتن مذهۀی در درمانهای پزشکی در جهان مدیترانۀ باستانی اسئئت .در
یونان باستان و ایتایتا بهترین محل برای درمان رایگان معابد بوده و چندین ستسئئتم پزشئئکی
مانند گتاهی ،جادو یی ،مذهۀی وجود داشته است.
دستهای دیگر از پژوهشها از نظریهها بهره بردهاند ته در ادامه به برخی از آنها پرداخته میشود:

ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ئ

عطایی تجو یی و همکاران ( )1393در مقایۀ «گونهشناسی سفرههای نذری زنانه (شئئهر
اصفهان) استدالل میتنند برگزاری سفرههای نئئذری بئرای زنئئان دربردارنئئده هو ّیتهئئای
ّ
جنستتی است .امئئروزه سئئفرههای نئئذری دارای تئئارترد منفئئی شئئدهاند.
اجتماعی و دینی و

بدینمعنی ته از هدف ّاویته خئئود یعنئئی تسئئب آرامئئش روبئئی و معنئئوی جئئدا شئئدهاند و
بدعتهای ناهنجار و بدی را ایجاد تردهاند .برای نمونه ،در برخی ازسفرههای نذری برخی
اطالعا دینی بهگونۀ نادرستی توسط روضهخوانهای ناآ گاه به مئئرد داده میشئئود و یئئا در
آنها انواع چشموهمچشئئمی و رقابئئت و خرافئئا نتئ ز مشئئاهده میشئئود .ایئ ن تارتردهئئای
ناهنجار باعث میشود افراد فقتر و محتاج در سفرههای نذری بضور نداشته باشند .از ایئئن
رو برخی از افراد بهخاطر فرار از این ناهنجاریها نذر خود را بهصئئور انفئرادی در امئئاتن
مختلف انجا میدهند و در نتتجه تارترد همۀستگی و همتاری نذرها از بتن میرود.

توتلیراد و تالنتری ( )1393در «گونهها و عوامل تیثترگذار بر وقوع فعایتئئتهای نذری
در جامعه اﻳرانﻰ :مطایعه موردی شهر فومن نتتجه میگترند ته نذر بر اسئئاس و یژگیهئئای
جمعتتی به دو نوع فردی و جمعی و بر اساس معتارهای اقتصادی به دو نوع مایی و غترمایی
تقستم شده و نذر فراتر از آنکه مفهومی دینی باشئئد فعئئایتتی نهئئادی ،فرهنگئئی و اجتمئئاعی
ّ
است ته پتوسته با فرهنئئگ مسئئلط جامعئئه درآمتختئئه و گسئئترش مفهئئومی یافتئئه و ابعئئادی
بتشتری را شامل میشود.

بهار ( )1383در مقایۀ «نذر و هو ّیت اجتماعی زنان بتان ترده فرایند نذر هم باعث
تمایز زنان معتقد از زنان غترمعتقد و هم سۀب هو ّیت آفرینی زنئئان و تمئئایز متئئان زنئئان و

مردان میشود .نذورا بر اساس طۀقئئه اجتمئئاعی ،زمئئان ،مکئئان ،جنسئ ّئتت و موقعتئئت

فرهنگی و اجتماعی زنان و مردان متفاو است و ایۀته برخی از نذورا هم متان زنئئان و
مردان مشترک هستند.
صئئادقی و همکئئاران ( )1391در «جایگئئاه نئئذورا در فقرزدایئئی از جامعئئه اسئئالمی؛
مطایعه موردی ایران  1385-1388استدالل میتنند نذورا میتوانند بخشی از شئئکاف
فقر را پوشش دهند.
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هلی استرودینگ )2014( 1در پژوهشی با عنوان «موفقتئئت در دریئئا :هئئدایای نذرشئئده
دریئ ایی و فداتاریها(/هئ دایای) نتئئروی دریئئایی در عهئئد عتتئئق عنئئوان تئئرده نئئذرها و
پتشکشهای بهدست آمده از تاوشهای باستان شناسی ،وستلهای مناسئئب بئرای شئئناخت
باورها و مناسک باستانی و خدایان باستانی است .افئراد در مصئئر باسئئتان در موقعتتهئئای
پرخطر و مۀهم مانند بتماریهای مزمن ،سفرهای دریئئایی پرخطئئر و ...هئئدایای نئئذری بئئه
خدایان پتشکش میتردند .پتشکشها با توجه به اعتقادا و باورهئئای مربئئوط بئئه خئئدایان
مختلف به صور های گوناگون اهدا میشدند .عالوه بر باورها ،موقعتئئت مکئئانی نتئئز در
انتخاب نوع هدایای نذری و بازتویتد یا تویتد باورها مؤثر بودهاند.
تنها پژوهش ّ
تمی ته در زمتنۀ نذر مشاهده شئئد مربئئوط بئئه یطفیقهرمئئانلو( )1391بئئا
عنوان «مقاصد و ّنتا نذردهندگان نسۀت به نتایج رفاهی بود .یافتئ ٔئه ایئئن تحقتئئق ،تئئه بئئه
روش پتمایش و ابزار پرسشنامه و بجم نمونۀ  303نفر انجا شده ،این است ته متاترهئئای
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سن ،سواد ،جن  ،شال ،متزان استفاده از رسانههای گروهی بر تفکئئرو اندیشئئه ،مقاصئئد و
نتئئایج رفئئاهی نئئذورا در جهئئت ختئئر جمعئئی ،تئئیثتری ندارنئئد بلکئئه عئئادا تئئاریخی
شتوه عمل و تنش آنها در زمتنه ٔ
نذردهندگان است ته بر ٔ
نحوه نذری دادن و نذر تئئردن اثئئر
میگذارد .این موضوع باعث شده در شئرایط تنئئونی از ظرفتتهئئا و تارتردهئئای رفئئاهی و
توسعهای نذرهای مایی در جهت ختر عمومی تاسته شود.
 .3مرور مفهومی و نظری

معنای نذر در یاتنامه دهخدا بهمعنای آنچه شخ

با شرط صور گرفتن تاری یا چتزی

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

نذر ،ایتزا به تاری است برای خدای متعئئال بهگونئئهای مخصئئوص؛ و بئئه مجئئرد ّنتئت
ً
منعقد نمیشود ،بلکه بتما بایئئد بئئا صئئتاه باشئئد .و «صئئتاه چتئئزی اسئئت تئئه مفئئاد آن
قرار دادن فعل یا ترتی بر ّذمهاش برای خدای متعال است ،به این ته بگویئئد« :یلئئه (بئرای
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ئ

خدا) بر من است ته روزه بگتر  ...تفاو نذر و عهد در این است ته در عهد فرد تنها ّنتت
میتند و صتاۀ مربوط به نذر را نمیخواند و ترک این عهد برا نتست بلکه مکئئروه اسئئت.
نذر بر یکی از انواع نذر ّبر ،نذر زجر ،نذر استدفاع دالیت میتند و ابکئ ا فقهئئی ّ
خاصئی
نتز دارد (تحریرایوستله ،جلد ّدو )124 ،
عالوه برتعریف فقهی نذر الز است بئئا مراجعئئه بئئه دیئئدگاههای نظئئری جامعهشناسئئی
مفهو جامعهشناسی نذر و تۀتتن تنشهئئای معطئئوف بئئه نئئذر را در یئئک چئئارچوب نظئئری
منسجم ارائه نمایتم.
به عقتده مات و بئ ر ( )29 ،28 ،1374تنشهئئای اجتمئئاعی بئئه چهئئار دسئئته تقسئئتم
میشوند ته با عنایت به پدیدۀ نذر میتوان این تنشها را به شرح ذیل صور بندی ترد:
 .1کنش عقالنی معطوف بههه هههدف .تنشگئئر رفتئئار مجموعئئه عوامئئل بترونئئی و سئئایر
تنشگران را در نظر میگترد و بر مۀنای آن در جهت نتل به هئئدف بترونئئی اقئئدا بئئه تئئنش
میتند .مانند تسی ته برای تسب منزیت اجتماعی نذر میتند ته به تعداد زیادی از افئراد
فامتل و یا آشنایان در ماه رمضان افطاری بدهد.
 .2کنش عقالنی معطوف به ارزش .تنشگئئر بئئا توجئئه بئئه یئئک بئئاور یئئا مجموعئئهای از
ارزشهای مذهۀی ،اخالقی ،زیۀاییشناختی و ...اقدا به تنش میتند و در آن هئئتچ عامئئل
یا هدف بترونی دیگری را دنۀال نمیتند و تنها همان باورهئئای آ گاهانئئه و ارزشهئئا بئرایش
مهم هستند .مانند تسی ته برای تسب رضای خدا و یا نوع دوستی نذر میتنئئد بهصئئور
مخفتانه و گمنا برای افطار در ماه رمضان بتن فقرا غذای نذری پخش تند.
 .3کنش عاطفی .تنشگر بر اساس باال عاطفی خود و یا تمئئایال خئئاص عئئاطفی
تصمتم میگترد تنش ّ
خاصی را انجا دهد .بئرای مثئئال ،شخصئئی در بایئئت اضئئطراب و
ّ
نگرانی و شخصی دربایتی ته بهشد عصۀانی است و بهعۀارتی عواطئئف و ابساسئئا او
برانگتخته شده است ،نذری را به گردن میگترد .بایت ّاول مانند مادری ته فرزنئئدش را در
دا بتماری خطرناتی میبتند و بایت ّدو مانند تسی ته نذر یجاج میتند.
سنتی .ایئئن تئئنش ناشئئی از گئرایش بئئه ّ
ّ
سنتهاسئئت و بهصئئور عاد هئئای
 .4کنش
ّ
طوالنی مدتی درآمده ته فرد بدون آ گاهی از علت آن تنش در زمان گذشته و بئئدون درنظئئر
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گرفتن درست یا نادرست بودن ،دست به تنش میزند .مانند تنشگئئری تئئه چئئون همتشئئه
مشاهده ترده اتثر مرد بهعنوان نذر غذا توزیع میتنند ،اوهم همتن رو یه را ادامه میدهد.
همانطور ته ذتر شد تنش نذر در هر چهار دسته قئرار میگتئئرد و بتئئی در اتثئئر مئئوارد
ترتتۀی از دو یا چند نوع تنش است.

ّ
عقالنتئت بئئه
نکته قابلذتر و مهم در اینجا این است ته منظور وبئئر از تئئنش عقالنئئی،

معنای عا  ،یعنی استفاده از عقل برای سودمند و مفتد بودن تنش ،نتست بلکه منظئئور او از
ّ
ّ
عقالنتت ابزاری و اسئئتفاده از بسئئاب و تتابهئئای عقالنئئی بئرای
عقالنتت در اینجا تنها
انجا تنش است .بهعۀارتی از دیدگاه و بر تمامی تنشهای دینی اعم از عقالنی ،عئئاطفی و
ّ
سنتی براساس جهئئانبتنی و درک افئراد از هسئئتی بئئوده و همچنئئتن بامئئل اخئئالت دینئئی و
ارزشهای دینی هستند و در نتتجه عاقالنه و فهمتدنی هستند (آرون.)1393 ،1
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باورها و ارزشها به تنش نذر و روابئئط اجتمئئاعی باصئئل از آن جهئئت داده و آنهئئا را
هدایت میتنند (و بر .)32 ،1374،وبئئر اسئئتدالل میتنئئد تئئه منشئئی ارزشهئئا نظا هئئای
مشروع در هر جامعه هستند.

نحوه ّ
به اصول و قوانتن و ضابطههایی ته ٔ
فعلتت بخشئئتدن تنشهئئای اجتمئئاعی و معئئانی

ذهنی باصل از آنها و یا نگرش و عقاید تنش ئگ ران را تعتئئتن میتننئئد ،نظئئا گفتئئه میشئئود
(وبر .)37 ،1374 ،یک تنشگر میتواند همزمان تحت تیثتر چند نظا مشئئروع مختلئئف بئئه
ً
تنشهای خود جهت بخشد و در اغلب موارد تنشگران تامال آ گاه نتسئئتند تئئه تحئئت تئئیثتر
تدا نظا یا نظا ها هستند .باورهای جهتدهنده بئئه تئئنش نئئذر ریشئئه در نظا هئئای سئ ّئنتی،
عاطفی ،عقالنی و قانونی دارند .نظا قانونی در مواردی این تنش را بمایت میتند ّ
(ماده 33

قانون مدنی ،ماده  38قانون مایتا های مستقتم ،بند  3ماده  24قانون مایتا های مستقتم).
با در نظر گرفتن هدف این مقایه مۀنی بر تسب آ گئ اهی و شئئناخت از چگئئونگی نئئذر و
بررسی موانع مسوویتتپذیری و مشارتت اجتماعی در جهت اهداف توسعهای جامعه ،هئئم
معانی ذهنی و چگونگی تفستر و بازتفستر تنشگران و تارتردهای فردی نذر ّ
اهمتت دارد و
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ئ

هم شرایط اجتماعی موجود و تارتردهای اجتماعی نذرهای مایی .از این رو ،در این مقایئئه
از نظر ّیاتی ته بتشتر تلفتقی هستند استفاده شده است؛ از جمله نظریۀ تئئنش وبئئر1و نظریئئۀ
فرهنگگرائنمادگرای تلتفورد گترتز .2گترتز ( )1973دین را متشکل از دو بخش میداند تئئه
ً
در مجموع سۀب ایجاد ّ
خلقتا و انگتزههای نسۀتا پایداری برای شئئکلدهی بئئه تنشهئئای
اجتماعی اعضای جامعه میشئ وند :نخسئئت ،نظئئامی از نمادهئئای برخاسئئته از جهئئانبتنی
ّ
خاص آن دین است .این نمادها هم «ایگو یی از امر قدسی و ماورائی ،آنگونه تئئه هسئئت،
ارائه میدهند و هم «ایگو یی برای آنچه انسان باید باشد و باید رفتار تندّ .دو  ،مناسک تئئه
مفاهتم مربوط به نظم عمومی هستی را تۀدیل به ّ
واقعتتهئئای ملمئئوس میتننئئد و بئئه ایئئن

صور نمادها معنا پتدا میتنند .مناسک در دیدگاه گترتز از ّ
اهمتت باالیی برخوردارند.
با ّ
توجه به آنچه ذتر شد ،نذر تنش اجتماعی و معطوف به رفتار دیگران در گذشته ،بال

و یا آینده است .این تئئنش میتوانئئد عقالنئئی هدفمنئئد ،3یئئا ارزشئئی4و عئئاطفی هدفمنئئد،5
ارزشی6یا ّ
سنتی ،7و یا ترتتۀی از آنها باشد و در جامعه دارای تارتردهای فردی و اجتمئئاعی

بهاین شرح است :معنابخشی و هدفبخشی به زندگی ،تسئئب خودشئئکوفائی و شخصئ ّئتت

متعایی فردی ،دستیابی به تمال اخالقیئاجتماعی ،انسجا و همۀستگی اجتماعی ،تعتتن
ّ
متزان انطۀات و ّ
مشروعتتبخشئئی بئئه
فعلتتبخشی دین بئئا جامعئئه ،ایجئئاد نظئئم عمئئومی،
سلسلهمراتب قدر های اجتماعی ،ایجاد امکان نقئئد ّفعئال و پویئئا در جهئئت سئئازگاری و
انطۀات با ایزاما اجتماعی درونیئبترونی و بفظ جامعه.

پدیدۀ نذر در جوامع بشری بئئهعنوان یکئئی از بنتانهئئای دینئئی بئئاقی خواهئئد مانئئد ّامئا

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

ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ئ
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نظریههای مربوط به هدیههای ّ
سنتیئمذهۀی مانند جۀران و پتالچ 1اشئئاره تئئرد .مناسئئک و
تشریفاتی از دهش ته هدف آن بخشتدن بئئرای دادن نتسئئت ،بلکئئه دادن بئرای تسئئب قئئدر ،
تسلطیافتن یا بازگشت است .برای نمونه ،پتالچ بخشش سخاو مندانهای نتست ،بلکه دهئئش
دوسو یهای است ته اغلب با مۀارزهطلۀی همراه است .پتالچ جدال بتن هدیهدادن و جۀرانتئئردن
را به جریان انداخته و تدوا میبخشد .جشنهایی ئت ه در آنهئئا صئئاببمجل

بهشئئد بئئه

بخشش اموال خود میپردازد تا نشان دهئئد میتوانئئد ایئئن تئئار بکنئئد و بئئا نشئئاندادن قئئدر و
ویخرجی و با امتتاز دادن به دیگران ،امتتئئازا دیگئئری در زمئئانی دیگئئر بهصئئور مسئئتقتم یئئا
غترمستقتم دریافت میتند (دوپو یی .)1385 ،2پتالچ با نذر متفاو هستند زیرا در این مفاهتم

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

116

دوره ،12شماره 4
زمستان 1398
پیاپی 48

تنشگر در جهت سایر تنشگران اجتماعی نوعی از مۀادیه انجا میدهد ته در قۀال آنها نوعی
پاداش دنتایی مثل منزیت ،امتتازی خاص ،جلب ّ
محۀت ،مزایای مایی و ...را طلب میتند و یا
ّ
با محاسۀا عقالنی میداند این هدیه یا بخشش بهنحوی در قایب تادوی توید یا جهتزیئئه و...
به او باز میگردد .ا ّما در نذر تنشگر در بقتقت با خداوند یا نتروهای ماورائی مۀادیه میتنئئد و
در قۀال ادا نذر خود انتظاری از مصرفتننده(گان) نذر ندارد.
 .4روش

بر پایۀ پارادایم تتفی و با رو یکرد تفستری ،استفاده از مصابۀۀ نتمهساختاریافته و بهتارگتری

روش تحلتل مضمون  3برای توصتف و تحلتل سؤاال تحقتق استفاده شده است.
 .4-1نمونهگیری و گردآوری اطالعات

بهمنظور بصول به نمونهای متنوعتر و جامع ،پدیدۀ نذر و روشهای بهجا آوردن آن ،هئئم از
ً
منظر تنشگران ّفعال در بوزۀ نذر و ختریه و هم از منظر مرد عادی ته شخصا تئئنش نئئذر
را تجربه تردهاند ،بررسی میشود و این بئئه معنئئای ایجئئاد دو گئئروه متمئئایز از هئئم نتسئئت.

براساس منطق نمونهگتری ترتتۀی پایئئه 4در تحقتقئئا تتفئئی (جالیئئی1391 ،؛ محمئئدپور،
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ئ

ّ
صئئادقی ،و رضئئایی ،)1389 ،از دو روش نمونئئهگتری هدفمنئئد و اتفئئاقی اسئئتفاده شئئده و
درنهایت یک نمونه تا بد ممکن جامع و مرتۀط با موضوع مورد بررسی بهدسئئت آمئئد .ایئئن
نمونه شامل  8نفر از ّ
خترین ّفعال در بوزۀ نذرهای مئئایی مشئئارتتی تئئه بئئا تمئئاس قۀلئئی و
تسب هماهنگیهای الز به محلتار یا منازل آنهئئا مراجعئئه شئئد و  10نفئئر از شئئهروندان
عادی ته با مراجعه به برخی ختابانها در نقاط مختلف شهرمشهد مثل ختابانهای ّ
جنئت،
طۀرسی و بلوار وتتل آباد ،توشش ،برخی اماتن عمومی مانند مسجد ،درمانگاه ،فروشئئگاه
ّ
ّ
جمعتئت
و برخی منازل مسکونی در نقاط مختلف بهصور اتفئئاقی بضئئور داشئئتند ،وارد
ً
نمونه شده و در همان اماتن ،محل نسۀتا مناسۀی یافتئئه میشئئد و مصئئابۀه بئئدون عجلئئه و
شتاب صور میگرفت).
جدول شماره ( .)1نمونه مورد مطالعه
شمارۀ مصاحبه
1
2
3
4
5
65
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

جنس
مرد
زن
زن
زن
مرد
زن
زن
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
زن
زن
مرد
زن

سن
43
61
25
25
31
61
60
66
47
45
57
47
50
62
69
42
62
22

شغل
استاد بوزه
خانهدار
مدیر رستوران /دانشجو
ختاط
تارگر(پتمان تار شرتت برت)
خانهدار
خانهدار /مدیر دورۀ قرآن و صندوت نذر
خانهدار
مدیر ختریه  /آزاد
استاد دانشگاه /مدیرعامل ختریه
پزشک /مدیر خانۀ تودتان بیسرپرست
تارمند آموزشوپرورش
تارمند آموزشوپرورش(نابتنایان)
خانهدار /مدیر ختریه
خانهدار /مدیر ختریه
خانهدارّ /
ختر ّفعال
بازنشسته
دانشجو
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در این متان سعی شد ته نمونهها از هر دو جن  ،از همۀ اقشار(پایتن ،متوسط و باال) و
ّ
سنتن مختلف انتخاب شوند .به همتن دیتئئل بئئا ّ
توجئه بئئه محئئل سئ کونت یئئا شئئال افئئراد،

نمونهگتری انجا شد .نمونهگتری و انجا مصئئابۀهها تئئا اطمتنئئان از اشئئۀاع نظئئری 1ادامئئه
ّ
تجربتا افراد تکئرار
یافت .بهعۀار دقتقتر ،از مصابۀۀ دهم به بعد ،دیدگاهها ،ارزشها و
ّ
میشدند .این تکرارها میتواند بهدیتل جامعهپذیری طوالنیمد و درونیشدن ارزشهئئای
جمعی در زمتنۀ نذر در تشور ما باشد ته بتناالذهانی بودن آنها را تییتئئد میتنئئد .بئئا ایئئن
وجود ،برای تسب اطمتنان ،نمونهگتری و مصابۀهها تا شمارۀ هجده ادامه یافت.
ّ
ابزار جمعآوری دادهها مصابۀۀ عمتق و نتمهساختاریافته است و مد زمان مصابۀهها
ً
بدودا بتن سی دقتقه تا یک ساعت و بتست دقتقه بوده است.
در مصابۀهها تشف معنای نئئذر از دیئئدگاه مصابۀهشئئوندگان ،متئزان آگئئاهی آنهئئا از
ابکا نذر ،تارتردهای نذرهای فردی و مشارتتی بوده است.
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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همچنتن با مصابۀۀ عمتق فرایند(های) نذر تردن تنشگران ،تعتتن نظا (های) تسئئب
ارزشهای مربوط به نئئذر ،مقایسئئۀ انئئواع روشهئئای نئئذردهی از بتئئث تئئارترد از دیئئدگاه
تنشگرانّ ،
بررسی تاتترا (در صئئور وجئئود) روشهئئای نئئذردهی تنشگئران در طئئول
ّ
تجربتا و روشهای بهتار گرفته شده در نذرهای مایی
زمان ،بررسی دالیل این تاتترا و
ّ
مشارتتی موفق مورد توجه قرار گرفته است.
 .4-2روایی و پایایی

ّ
بر اساس معتارهای مد نظر در روش تتفی (براون و تالرک2006 ،2؛ نوئل ،نوری  ،وایت

و مویز2017 ،3؛ یتنکلن و گتو با )1985 ،4اقداما ذیل صور گرفت:
اعتباربخشی( 5اعتماد به بقتقت یافتهها) .با ارائۀ مدارک موجود در دادهها ،ماننئ د شئئتوع
یک موضوع ّ
معتن در متئئان مشئئارتتتنندگان درخصئئوص اعتۀاربخشئئی و رابطئئۀ منطقئئی،
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ئ

ّ
تفسترها و نتایج دقت الز انجا شده است .به عالوه بئرای یئئافتن تضئئادهای ابتمئئایی در
ّ
متان مضمونها و نتایج ،هر مضمون با تل دادهها و دیگرمضامتن مورد ارزیئئابی و بئئازبتنی
قرار گرفت .این مقایسۀ منطقی در متان شۀکۀ مضامتن و مجموعۀ دادهها بهعنوان یئئک تئئل
ّ
نتز انجا شد تا مشخ شود ته آیا شۀکۀ مضامتن پتشنهاد شده ،معانی آشکار و پنهئئان در
تل دادهها را بهطور دقتق نشان میدهند یا ختر.

صه ّ
هحهپذیری( 1متزانئئی تئئه یافتئئههای یئئک مطایعئئه بئئر اسئئاس دادههئئای باصئئل از
پاسخدهندگان ایجاد شده است و نه براساس ت ّ
عصب ،انگتزه و یا عالقۀ محقق) .برای تسب
ّ
اطمتنان از برساختها و مقایسهها محقئق از تعئئاریف و تفسئئترهای مشئئارتتتنندگان ،از
داوری مشارتتتنندگان و متخصصان در دو مربله استفاده شئئد :در مربلئئۀ ّاول ،در طئئول

انجا مصابۀه از همۀ آنها در مورد جوابهایشان سؤال میشد ته «آیئئا منظئئور شئئما ایئئن
است ته ....و یا اینکه «پ من بر اساس صحۀتهای شما اینگونه ّ
متوجه شئئد تئئه،....
آیا درست ّ
متوجه شد یا ختر؟ در مواردی ته مشارتتتننده منظور دیگری داشت توضتح

بتشتری ارائه میترد و به این صور هم درک دیدگاه وی بتشتر میشد و هم ابعئئاد موضئئوع
مورد سؤال تاملتر میگردید؛ در مربلئئۀ ّدو  ،پئ از اتمئئا مصئئابۀهها و انجئئا مرابئئل
تدگذاری ،نتایج و تفسترها و برداشتها بئئه آن دسئئته از مشئئارتتتنندگان تئئه در دسئئترس
بودند مراجعه نموده و نظر آنها را در مورد نتایج پرستدیم و آنهئئا تییتئئد تردنئئد .بئ ه همئئتن
ّ
صور به افراد متخص مانند روبانتان و ّ
خترین و اسئئاتتد و محققئئان مراجعئئه شئئد و از
داوری آنها در مورد نتایج استفاده شد.

 .4-3انتقال پذیری و ّ
قابلیت پذیرش و سودمندی

2

در طول انجا تمامی مرابل از نظرا اساتتد و پژوهشگران بهره گرفته شد:

ّ
قابلیت اطمینان( 3نشان میدهد ته روند تحقتئئق و یافتئئهها سئئازگار هسئئتند) .بهوسئئتلۀ

ّ
دقت بستار در نحوۀ گردآوری اطالعا و دست یابی به نتایج صحتح در طول مصابۀهها و
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ئ
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تدگذاریها و ارائۀ توصتفی غنی و ثۀت سوابق ّ
ممتزی 1و مرابل گا بهگا تدگذاری همئراه
مکرر صور گرفت تا از ّ
بود و بازبتنیهای ّ
صحت نتایج اطمتنان باصل گردد.
در نهایت برای تحلتل دادهها بر اسئئاس روشتحلتئئل مضئئمون بئئا اسئئتفاده از نر افئزار
مک تتودا ،2مرابل اصلی تدگذاری طی سه مربلۀ اسئئتخراج مضئئامتن پایئئه ،3مضئئامتن
سازماندهنده 4و مضامتن فراگتر 5انجا شئئد و سئ پ قایئئب مضئئامتن و در نهایئئت شئئۀکۀ
مضامتن استنتاج گردید (براون و تالرک.)2006 ،
 .5یافتهها

جمعتت نمونه شامل 7مرد و 11زن 21تا 66سایه بوده است ته در مشئئاغل مختلفئئی ماننئئد
روبانی ،پزشئئک ،اسئئتاد (دانشئئگاه/بوزه) ،تارمنئئد (دویتی/خصوصی ئشاغل/بازنشسته)،
تارگر ،مشاغل آزاد ،خانهدار و دانشجو داشتهاند.
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ابتدا متزان آ گاهی مشارتتتنندگان از نذر بر مۀنای متزان اطالع آنها از تعریف فقهئئی
نذر ،ابکا  ،آیا و روایانی ته در این باب میدانستند سنجتده شد .الز به ذتر اسئئت تئئه
این آ گاهی با سایر ابعاد آ گاهی آنها ارتۀاطی ندارد .بر اساس مشاهدا  ،هئئتچ تنشگئئری
ته در زمتنۀ نذر ناآ گاه باشد وجود نداشت زیرا همۀ آنها در زیستجهانی زنئئدگی میتننئئد
ته بهدیتل ارزشهای دینیئاجتماعی به دفعئئا بئئا ایئئن پدیئئده روبئئهرو شئئدهاند .بنئئابراین،
ً
تنشگران به دودسته گروهبندی شدند :تنشگران آ گاه،ته تامال با نذر و ابکا و روایئ ا و
آیا آن آشنا بودند؛ و تنشگران نتمهآ گاه ،ته از ابکا یا آیا یا روایئئا مربئئوط بئئه نئئذر
اطالع تافی نداشتند .از آنجا ته متزان آگئئاهی ارتۀئئاطی بئئه ّ
تخصئ و ّفعایتئئت در بئئوزۀ
ختریهها و نذورا نداشت برخی مشارتتتنندگان عادی در گئئروه آ گاهئئان قئرار گرفتنئئد و
ٔ
شماره ( )2آمده است .نکتۀ جایب این اسئئت
برعک  .گزیدهای از این یافتهها را در جدول
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ئ

اویته ته بتشتر ّ
 .3نکا مهم و تدهای ّ
جزئتا باتم بر متون و دادهها را نشان میدهند.
 .4مضامتنی ته از تلخت و ادغا مضامتن پایه باصل میشوند.
ّ
 .5مضامتن تلی ته اصول باتم بر متون و دادهها را نشان میدهند.

ته به جز دو نفر ( 2امتحان ایهی افراد و  5رفع نتاز و تمال اخروی فردی) ،سایر تنشگئران
معتقد بودند ته هدف خداونئئد از نئئذرهای مئئایی ،تئئه شئئکلی از انفئئات اسئئت ،عئئالوه بئئر
خودشکوفائی ،رفع فقر در جامعه است.
جدول شماره ( .)2معنای نذر و هدف خداوند از انفاقاتی مانند نذرهای مالی از دید مشارکتکنندگان
مصاحبهشونده

میزان
آگاهی

1
و7
و8
و 10

آ گاه

و 11

( 9نفر)

و 12
و 13
و 14
و 15

نمونۀ گزارههای معنای نذر
«نذر عۀار اسئئت از آن تئئاری تئئه انسئئان ملتئئز
میشود به انجا تاری خوب یا اینکه تار منکری را
ترک تند .نوعی ایتزا و عهد است ته میبنئئدد تئئه
فعلی راجح را انجا دهد .برای نمونئئه ،پتئئاده بئئرود
تربال ...نذر سابقهای در زمئئان رسئئول اتئئر (ص)
دارد ته ما بر بسب ٔ
ستره ایشان نذر میتنتم ...این
یک روش بستار خو بی است بهخصوص اگر انسان
ٔ
عرصه اجتماعی شود ...باال نذر ته خئئود دو
وارد
رتئئن دارد یکئئی بئرای خداسئئت و دیگئئری بئئر مئئن
ً
واجب است ...صتاه ته بتما هم الز نتسئئت بئئه
عربئئی باشئئد میتوانئئد بئئه فارسئئی هئئم باشئئد...
ٔ
شونده .)1
(مصابۀه
ٔ
«نذر مانند بقته ابکامی ته در دیئئن اسئئال داریئئم
ً
یک دستور است ...نذر مثال ابکامش ایئئن اسئئت
ته ...ویی ما نذر داریم ته دو جور است .یک نئئذر
داریم مشروط است ...این میشئئود نئئذر زجئئر...
ٔ
شونده )7
(مصابۀه
«نذر هم باید خطۀه داشته باشد ...اتثر نئئذرها باطئئل
است .شما بروید پتش علمای بزرگ میگو ینئئد اتثئئر
ً
نذرها باطل است  ...مثال اگئئر میخئئواهم نئئذر تئئنم
باید به جتب خود و یا شوهر نگاه تئئنم ...و وظتفئئه
من است ته آن را ادا تنم و اگر نتوانم بر گردنم اسئئت
و وظتفه دار سه روز روزه بگتر ...اگئئر تسئئی خطۀئئه
نخواند این میشود عهد( ...مصابۀه ٔ
شونده )14
«نذر به نظر من بئئه انسئئان انگتئئزه میدهئئد تئئه بئرای
مشکالتش بتشتر ارتۀاط پتدا تند با خئئدا و بئئر اسئئاس
اعتقاداتش  ...بعد خدا ...با این نذر هم مشکل مرا بل
میتند و هم مشکل او را( ...مصابۀهشو ٔ
نده )15

نمونۀ گزارههای هدف
خداوند
«بهدنۀال این است ته میخواهئئد
فقر را از جامعه ریشهتن تنئئد...
(مصابۀهشونده )1
«چون خئئدا میگویئئد تئئه مئئن
ٔ
همه شئئما را بهدسئئت
مشکال
خودتان بل میتنم .یعنی مئئن
بتوانم یک گرفتئئاری را برطئئرف
تنم( ...مصابۀهشونده ٔ.)7
«ته به مرد تمک تند ،دسئئت
یک مستضعفی را انسان بگتئئرد.
برود یک مستضئئعفی را تمئئک
ٔ
شونده .)14
تند( ...مصابۀه
«نظئئر شخصئئی مئئن رفئئع نتئئاز
مسئئتمندان .میتئئوان گفئئت تئئه
بازتوزیع ثئئرو در جامعئئه...
ٔ
شونده )15
(مصابۀه
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مصاحبهشونده

میزان
آگاهی

2
و3
و4
و5

نتمهآ گاه

و6

( 9نفر)

و9
و 16
و 17
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

و 18

نمونۀ گزارههای معنای نذر
«مرد بئئاجتی دارنئئد نئئذر میتننئئد .یئئک چتئئزی
خواستم نذر تئئرد  .مریضئئی داری بئئاجتی داری
ً
مثال ما خودمان یک بار فرزندمان مریض بئئود نئئذر
تردیم ،اینطور چتزهئئا ...نئئه مئئا صئئتاهای نتسئئتتم،
همتنطئئئوری تئئئوی دل خودمئئئان میگئئئو یتم...
ٔ
شونده )2
(مصابۀه
«یک پتمان و عهد است ته با خدا میبندیم تئئه یئئا
وقتی چتزی خواستتم و یا جلئئوتر از اینکئئه آن چتئئز
برآورده شود تاری را انجا میدهتم و از دعئئای آن
طرف تار ما درست میشود .یعنی نذر نوعی مۀادیه
ٔ
شونده )4
است( ...مصابۀه
نذر زیارتی میرو یم...نذر میتنتم و وقتی بئئرآورده
شد نئ ذرمان را ادا میتنتم.بئئاال گوسئئفندی باشئئد
هرچه ته باشد نذرش را ادا میتنتم)5(...
نذر یک قرارداد اسئئت تئئه آد بئئا یکئئی میبنئئدد و
ً
میخواهد به آن وفادار باشد...اصال خدا توی قرآن
نئئذر نگذاشئئته اسئئت .تجئئا گذاشئئته اسئئت؟...
ٔ
شونده )16
(مصابۀه

122

دوره ،12شماره 4
زمستان 1398
پیاپی 48

نمونۀ گزارههای هدف
خداوند
«خدا میخواهد همه را امتحان
ٔ
شونده )2
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
تنتم( ...مصابۀهشون ٔ
ده )4
ً
«نئئذر تئئه تئئال بئئهخاطر خئئود
شئئخ اسئئت نئئه بئئهخاطر
مئئئرد  ...بئئئه خئئئاطر آخئئئر
ٔ
شونده )5
است( ...مصابۀه
به خاطر این است ته اخئئتالف
طۀقاتی زیاد نشود توی جامعه و
ً
«اتفاقا اینها در ظئئاهر شخصئئی
است و آن چتزهایی ته در اصل
توصته شده برای اجتماع اسئئت
و هدف تنهئئا خئئدمت بئئه خلئئق
ٔ
شونده )16
است( ...مصابۀه

در جدول شئ ٔ
ئماره ( )3نظا هئئایی تئئه مشئئارتتتنندگان ارزشهئئای مربئئوط بئئه نئئذر و
شتوههای نذردهی خو یش را درونی تردهانئئد ،در دو دسئئتۀ عقالنئئی و عئئاطفی تعتئئتن شئئده
است .از آنجا ته نظا ّ
سنتی در تمامی موارد مشاهده شئئد ،ایئئن نظئئا جداگانئئه دسئئتهبندی
نشد .بر اساس یافتهها تنها نظامی ته هتچ تیثتری در ارزشها و باورهئئای تنشگئران نئئدارد
ّ
نظا قانونی میباشد .همچنتن نوع تنش آنها بر اساس شئئتوههای نذردهیشئئان مشئئخ
شد .همانگونهته مالبظه میشود ،نوع تنش با نئئوع نظا هئئای ارزشئئی درونیشئئده تئئامال
انطۀات دارد.

جدول شماره ( .)3نظامهایی که مشارکتکنندگان ارزشهای مربوط به نذر و شیوههای نذردهی خویش را درونی کردهاند
شماره
مصاحبه

نوع کنش

نظام اخذ
ارزشهای نذر

1
و3
و7
و8
و9
و 10

عقالنی معطوف عقالنی و ّ
سنتی
به هدف و
ارزش ّ +
سنتی

و 12

( 12نفر)

و 11
و 13
و 14
و 15
و 16

2
و4
و5
و6
و 17
و 18

گزارههای نمونه
ً
«بوزوی هستم؛ اساسا دستوراتی ته خدا داده به دنۀال ایئئن اسئئت تئئه
میخواهد فقر را از جامعه ریشه تن تند ،نذرهای مئئن بتشئئتر در بعئئد
ً
خدما به جامعه بوده؛ غایۀا همان بعد اجتماعی را در نظر میگترنئئد
ً
ته بتوانند خدمتی هم به خلئئق داشئئته باشئئند .مئئثال در قایئئب اطعئئا
ٔ
شونده )1
(تنش عقالنی  /مصابۀه
طۀتعی است ته اول و بتشتر در داخل خانواده؛ نئئذر یئئک سئئابقهای در
زمئ ان رسئئول اتئئر (ص) دارد تئ ه مئئا بئئر بسئئب سئ ٔ
ئتره ایشئئان نئئذر
میتنتم؛ایۀته برای بضرا ائمه نتز سعی تردها نذرهایی داشته باشم
یا نذر اطعا داشتم ته روضهای در منزل خوانده شئئود و اطعئئامی هئئم
بشود (تنش ّ
ٔ
شونده .)1
سنتی  /مصابۀه
«از وقتی ته خود قئئرآن را خوانئئد  ،مطایعئئاتم را روی قئئرآن و بئئدیث
انجا داد واقعا با شکل دیگری از نذر ته نذر واقعی است آشنا شد ؛
 ...نذر یک ثرو ختلی بزرگ است در مملکت ما تئئه اگئئر بئئه مسئئتر
درستش بتفتد باور تنتد ختلی از مسائل اجتماعی مئئا بئئل میشئئوند
ٔ
شونده .)11
(تنش عقالنی /مصابۀه
ً
ً
«طۀتعتا از تودتی این نذرهای نه صرفا اسالمی بلکه نذرهای اجتماعی ته
از مادربزرگم و پدربزرگم و مادر و ...میتردند آشئئنا بئئود ؛ ایئئن روشهئئا
روشهایی سنتی است .اینکه ختلی از نذرها میرود سراغ خئئوراتی ...مئئا
آمدهایم آن را یک مقداری با فرهنگ خودمان تئئه در واقئئع فرهنئئگ گذشئئته
ایران بوده و ربطی به متن قرآن نداشته تمی قئئاطی تئئردهایم .بعئئد بهسئئۀب
ر ٔ
ابطه ما با اروپا تمی هم از فرهنگ آنها با نذرهای ما قئئاطی شئئده اسئئت؛
ً
مثال نئئذرهای مسئئتحی تئئه در روزهئئای یکشئئنۀه در داخئئل تلتسئئا سئئو
میدادهاند و در بقتقت این یکی از روشهای جذب مستحتان بوده است؛
اینها تیثتر سنت است (تنش ّ
سنتی  /مصابۀه ٔ
شونده .)11
«من عقتده دار ته هتچ وقت با تار تردن بهتنهایی به جایی نمیرستم
بلکه با دعا تردن با نذر تردن ...باید دعئئای تسئئی بایئئد پشئئت سئئر
باشد تا تار درست شود؛ آش نذر ابوایفضل تئئرد یعنئئی ابوایفضئئل
بچهمان را شفا داد یا به مستحقی غذا بدهتم بعد او ته برایمان دعا تند
ٔ
شونده .)4
تار ما درست میشود (تنش عاطفی  /مصابۀه

عاطفی معطوف
به هدف و ارزش
ّ +
سنتی
( 6نفر)

عاطفی و ّ
سنتی

«ما سنتی ته بزرگ شدیم و همتشه به ما گفتهانئئد خئئدا و پتامۀئئر(ص)
در خانواده؛ بتشتر نذر غذا داشتهایم .یعنی شکمی را سئئتر تنئئتم یئئا بئئه
مستحقی غذا بدهتم بعد او ته برایمان دعا تند تار ما درست میشود
(تنش ّ
ٔ
شونده .)4
سنتی  /مصابۀه
ً
«برای دیگ اما بستن نذر مئئیدهم .مئئثال تئئوی محلئئهمان یئئک نفئئر
ُ
هست ته شله میدهد من هرسال نخودش را مئئیدهم .سئئایی بتسئئت
تتلو بتستو پنج تتلو من نخود مئئیدهم بئرای امئئا بسئئتن (تئئنش
ٔ
شونده .)17
عاطفی  /مصابۀه
«مرد توی جامعه یا توی اما زاده میبتنند من هم هر سئئال نئئذریا را
میداد (تنش ّ
ٔ
شونده .)17
سنتی  /مصابۀه
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ٔ
شماره ( )4مشاهده میشود تعدادی از مشئئارتتتنندگان تجربئئۀ
همانطورته در جدول
زیستۀ فقر داشتند (برخی بهطور مستقتم و بعضی بهصور غترمستقتم و در اثئئر تعامئئل بئئا
افراد دیگر) و تعدادی از آنها چنتن تجربهای نداشتند.
جدول شماره ( .)4تجربه زیسته فقر در میان مشارکتکنندگان
مشارکتکننده

تجربۀ زیسته

3و 5و 6و 8و 9و 12و 14و 15و 16و 18

دارند(10نفر)

1و 2و 4و 7و 10و 11و 13و 17

ندارند( 8نفر)

ٔ
شماره ( ،)5تارترد نذرهای انفرادی و گروهی از دیدگاه مشارتتتنندگان ذتر
در جدول
شده است .در مجموع13 ،تارترد برای نذر در مصابۀهها قابلتشخت
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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بود تئئه هرتئئدا از

آنها به دفعا تکرار شدهاند .بر اساس یافتهها ،نذرهای گروهی تمامی تارتردهای نذرهای
ّ
انفرادی را دارند ،در صورتی ته  4تارترد آخر تنهئئا بئئه نئئذرهای جمعئئی و مشئئارتتی تعلئق
دارند .یعنی نذرهای گروهی تارتردهای بتشتر و جئئامعتری دارنئئد .در هئئر ردیئئف عالمئئت
مثۀت ( )+بهمعنای وجود تارترد و عالمت منفی()-بئئه معنئئای عئئد وجود یئئک تئئارترد در
ردیف مربوطه است.
جدول شماره ( .)5کارکرد نذرهای فردی و جمعی
ردیف

کارکرد

نذرهای فردی

نذرهای گروهی

1

بازتویتد ارزشهای دینی

+

+

2

افزایش همۀستگی
انطۀات و ّ
فعلتتبخشی دین با جامعه

+

+

+

+

4

ایجاد آرامش ،امتد و صۀر فردی

+

+

5

خدمت به عزاداران

+

+

6

تسب تمال اخالقیئاجتماعی

+

+

7

ایجاد معنا و هدف برای زندگی

+

+

8

نزدیکی به خدا

+

+

9

رفع مشکل دیگران

+

+

3

نذرهای فردی

نذرهای گروهی

ردیف

کارکرد

+
+

10

افزایش بهرهوری

-

11

تسب توسعۀ دنتویئاخروی

-

12

ایجاد آرامش و نظم عمومی

-

+

13

انطۀات و سازگاری دین با ایزاما اجتماعی

-

+

دالیلی ته مشارتتتنندگان برای عد مشارتت در نذرهای مایی گروهی ته در جهت ختر
ٔ
شماره ( )6آمئئده اسئئت .در
عمومی هستند ذتر تردهاند با ذتر دفعا تکرار هرتدا در جدول
ّ
تجربتئا مشئئارتتتنندگان
این مربلئئه ،عئئالوه بئئر دیئئدگاه شخصئئی مشئئارتتتنندگان ،از
ّ
متخص در باب دیدگاههای سایر تنشگران اجتماعی ته بهخاطر ّ
موقعتتشئئان بئئا آنهئئا در
تعامل بودهاند نتز استفاده شده است .برای نمونه ،روبانتون تنشگران باتجربه ته در ختریهها
ّ
ّ
مدیریتی یا مشاورهای بوده و در ارتۀاط با نذرهای جمعی با افئراد
فعایتت داشتند یا دارای پست
داده

زیادی سروتار داشتهاند .بر اساس دادهها ،در سطح خرد در مجمئئوع 18دیتئئل تشئئخت
ِ
شد ته در سئئطح تئئالن بئئه چهئئار گئئروه از موانئئع دسئئتهبندی شئئدند :ناتارآمئئدی آموزشئئی،
ِ
مئ ّ
ئدیریتی ،فرهنگئئی و اقتصئئادی .ایئئن موانئئع در نهایئئت منجربئئه تئئاهش مسئئوویتتپذیری و
مشارتت اجتماعی تنشگران در نذرهای مایی گروهی شدند.
جدول شماره ( .)6موانع مسؤلیتپذیری و مشارکت اجتماعی درنذرهای مالی ازدیدگاه مشارکتکنندگان
ردیف

فراوانی

مضامین پایه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

150
110
98
119
33
120
70
33
56
14
155

فقدان آموزش تافی و صحتح در باب ارزشهای مطلوب ائمه و خداوند
ناآ گاهی تنشگران از روشها و ارزشهای مطلوب دینی و فرهنگی
ناآ گاهی تنشگران از توانائی بکارگتری ظرفتت نذورا درتوسعه
ناآ گاهی تنشگران از تیثتر نذورا بر دیگران و نسلهای آینده
عد اویو یت بندی نتازهای اجتماعی و اقتصادی توسط دانشگاه و بوزه
عد بروزرسانی و اطالع رسانی روشهای انجا مناسک دینی بر اساس اویو یت ها
تم توجهی مسوویتن در استفادۀ بهتنه از نذورا
توزیع سلتقهای متویتان نذورا
موانع بروتراتتک و قانونی
ّ
اعتماد متصدی در امر نذورا
ناشناس بودن افراد و گروههای قابل
ِ
بی اعتمادی

موانع
آموزشی

مدیریتی
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ردیف

فراوانی

مضامین پایه

12
13
14
15
16
17
18

13
17
28
7
25
30
6

تقدیرترایی
ّ
تعصب
وجود برخی سو تارتردها نظتر چشم و هم چشمی و تظاهر
ّ
متخص
فقدان فرهنگ مراجعه به
ناتوانی مایی
گسترش دامنۀ فقر
نداشتن تجربۀ زیسته در فقر یا مسکنت

همچنتن بر اساس نظریۀ دانتل یرنر ،)1383(1برای تشخت

موانع

فرهنگی

اقتصادی

متزان آمئئادگی تنشگئران

در پذیرش شتوههای نو در جهت توسعه ،براساس سنجش متزان همدیی آنها بهعنوان افئراد
انتقایی درمصابۀهها از مشارتتتنندگان این سؤال پرستده شد« :اگر شئئما رئئئت جمهئئور
بودید ،هم قدر داشتتد و هم ثرو  ،آنگاه در زمتنۀ نذرهای مایی چه اقدامی میتردید ته
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از این طریق جامعه بتواند به سمت توسعه برود؟ .
بئئرخالف زمئئانی تئئه یرنئئر ایئئن آزمئئایش را در ایئران انجئئا داد ،اتنئئون پاسئئخگو بودن
مشارتتتنندگان به این پرسئئش افئزایش افئراد انتقئئایی را نشئئان میدهئئد .بئئهعۀارتی ،همئئۀ
ّ
موقعتت دیگران فرض تنند .به عنئئوان مثئئال ،پاسئئخ
مشارتتتنندگان قادر بودند خود را در
مشارتتتننده در مصابۀۀ ( )4اینگونئئه بئ ود« :خئئوب تۀلتائئا میتئئرد چئئون نمیتئئوان
یکدفعه بروی توی دل مرد و آنها را عوض تنی .با همتن تۀلتاا باید هر تاری را ترد .
از سوی دیگر ،در ّ
طی مصابۀهها «روند ّفعالسازی آ گاهی بهمنظور روشی برای رفئئع
مانع اختالل درآموزش ،آزمایش شئئد و نتتجئئۀ مثۀئئت داشئئت .بئئه ایئئن صئ ور تئئه هرجئئا
مشارتتتننده با تلمۀ «نمیدانم پاسخ موردی را میداد ،بئئا سئئؤالهای خئئاص ،بسئئته بئئه
شرایط و پاسخهای مشارتتتننده و بئئدون تلقئئتن پاسئئخی معئ ّئتن ،سئئعی شئئد ارزشهئئا و
ّ
مسوویتتپذیری یا مشارتت اجتمئئاعی
باورهای دینیئفرهنگی با روش انجا نذرهای مایی،
ّ
در ذهن آنها به هم مربوط شوند و سپ برای اطمتنان محقق از برداشت و تفستر صئئحتح
ً
پاسخ مشارتتتننده ،بسته به ادبتا بئئه تارگرفتئئه شئئده هئئر یئئک از آنهئئا ،مجئئددا پاسئئخ
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ئ

بهصور سؤال پرستده شد تا عالوه بر اطمتنان یاد شده توضتحا بتشتری هم تسب شود.
نمونهای از این روند ذتر میشود:
سؤال .اعمایی نظتر نذر میتواند افراد اجتماع را به هم نزدیک تند؟
جواب .نمیدانم.
سؤال .االن شما با این خانمهایی ته در صندوت نذر مشارتت میتنتد ابسئاستان
قۀل از عضو شدن در صندوت با بعد از عضو شدن یکی است؟
جواب .نه ختلی بتشتر شده .ابساس نزدیکی و همکاری و دوستی بتشتری نسئۀت
به آنها پتدا تردها .
سؤال .یعنی به هم نزدیکتر شده اید؟
ً
جواب .بله مثال اگر تسی مریض باشئد خئتم قئرآن نئذر تئرده باشئد همئه بئا هئم
همکاری میتنتم و با هم جز ها را سینفره میخوانتم و بعد هم برایش دعئا مئیتنتم او
هم خوشحال میشود از این تمک ما و از دعاهای ما ،ما هم تار ختری انجا مئیدهتم.
همۀستگی اینطوری ختلی بتشتر میشود.
 .6بحث و نتیجهگیری

یافتهها بتان میتنند در روند جامعهپذیری ،افراد با قرار گئئرفتن در محئئتط خئئانواده و سئئپ
گروههای اجتماعی بزرگتر با انواع نظا های ارزشی مربوط به نذر مواجه میشوندّ .اما تنهئئا
آندسته از ارزشها را درونی میتنند ته بهوستلۀ تئئنش یئئا مناسئئک آنهئئا را یمئ تئئرده و
پاداش تسب تنند .بهعۀارتی ،هر فرد از طریق ارزشها ،هنجارهاّ ،
قصئهها و افسئئانهها و...
بهصور اجتماعی با نذر آشئئنا میشئئود و از طریئئق انجئئا مناسئئک ،جهئئانبتنی دینئئی بئئا
ّ
خلقتا مؤمنان هماهنگی و یگانگی پتدا میتند .به عقتدۀ گترتز ،افئراد بئئر اسئئاس دالیئئل
اجتماعی ،روانشناختی و فرهنگی به شرتت در مناسک ترغتب میشئئوند و در طئئی فراینئئد
ّ
ّ
ّ
مناسک «یحظۀ مقدس برای تنشگران اتفات میافتد .یحظۀ مقدس ،آن یحظهای است ته
ّ
روزمرۀ خو یش جدا شده و امر قدسی را ابسئئاس میتنئئد .در بقتقئئت
فرد از دنتا و زندگی
بهنوعی با آن امر قدسی یکئئی میشئئود و بئئه بئئاور و ایمئئان واقعئئی میرسئئد و آن را درونئئی
میتند .بهدیتل ایزامی ته باورهای مربوط به نئئذر در خئئود دارنئئد تئئه هئئم نشئئوت گرفتئئه از
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عقالنی باصل از معنابخشتدن بئئه هسئئتی و مسئئائل مئئۀهم زنئئدگی اسئئت ،و هئئم
رضایت
ِ

بهصور تعهئئدهای عئئاطفی و سرسئئپردگی و وفئئاداری بئئه امئئور قدسئئی در مقابئئل منئئافع
نذرتنندگان در دستیابی به خواسته هایشئئان ،اعمئئال و تنشهئئای آنهئئا را نتئئز یکشئئکل
خواهد ترد .از این طریق ،انسجا و نظم اجتمئئاعی باصئئل میشئئود .در طئ ّ
ئی ایئئن مسئئتر
اندیشی باصل از تجربۀ زیسته یا مواجهه با منطئئق و فلسئئفۀ
برخی از تنشگران بهوستلۀ باز
ِ
یک نظا خاص آن را آ گاهانه درونی میتنند و نوع تئئنش آنهئئا بئئر مۀنئئای ایئئن آگئئاهی از
پایداری و تارترد بتشتری نسۀت بئئه آنهئئا تئئه بئئه روشهئئای سئ ّئنتی و تحتتئئیثتر اجتمئئاع

نظا های ّ
معتنی را درونی تردهاند ،برخوردار اسئئت .یعنئئی همانگونئئه تئئه گترتئئز اسئئتدالل

میتند ،نذر از طریق ایجاد رابطه متئئان جهئئانبتنی (جهئئان آنگونئئه تئئه هسئئت) و بتئئا
اخالقی (جهان آنگونه ته تجربه شده) در جامعه امکئئان نقئئد ّفعئایی را ایجئئاد میتنئئد تئئه
بهعنوان یک سازوتار برای سازگاری ،انطۀات و بازسازی بر اسئئاس شئرایط مختلئئف بتئئا
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اجتماعی استفاده میشود .این تارترد ،جامعئئه را از بایئئت ایسئئتایی خئئارج تئئرده و بئئه آن
شماره ( )3( ،)2و (ّ )4
ّ
ٔ
معتن میشود ته نئئوع
تحرک و پو یایی میبخشد .از مقایسۀ جداول
تنش افراد آ گاه ترتتۀی از عقالنی و ّ
سنتی است و به روشهای نذردهی گروهی و مشئئارتتی
در نذرهای مایی تمایل دارند .همچنتن این گروه بتان میتردند ته در برابئئر مسئئائل موجئئود
ً
ّ
مسوویتت میتنند .برخی از این مشارتتتنندگان (10و  11و )12
در جامعه تامال ابساس

بتان میتردند در ّ
طی زندگی خود و با تسب آگئئاهی بتشئئتر از ارزشهئئا و فلسئئفۀ ابکئئا ،
سنتی و انفئ رادی بئئه سئئمت عقالنی ئ ّ
روشهئئای نئئذردهی خئئو یش را از عاطفی ئ ّ
سنتی و
اجتماعی تاتتئئر دادهانئئد .سئئه اسئئتثنا در مشئئارتتتنندگان نتمئئهآ گاه (3و9و )16مشئئاهده
میشود ته با وجود نتمهآ گاه بودن ،تئئنش عقالنئئی و مشارتتی ئاجتماعی انجئئا میدهنئئد.
وجه مشترک همۀ آنها داشتن تجربۀ زیسته است .بهعۀارتی ،ایئئن مشئئارتتتنندگان عنئئوان
میتردند به خاطر تجربۀ فقری ته داشئئتهاند و یئئا اینکئئه از نزدیئئک آن را مشئئاهده و یمئ
تردهاند ،ابساس مسوویتت ترده و روشهای مشئئارتتی و اجتمئئاعی را انتخئئاب تردهانئئد.
ٔ
زیسته فقر را دارند (5و6وّ )18امئا تئئنش
تفاو آنها با سایر تنشگران نتمهآ گاه ،ته تجربۀ

ّ
موقعتتهایی قرار گرفتهاند ته بهیحاظ مئئایی و یئئا
عاطفی و انفرادی دارند ،این است ته در

شالی توان الز برای اقداما گروهی و مشارتت را دارند .بنابراین ،میتئئوان نتتجئئه گرفئئت
ته تجربۀ زیسته ،جایگزین نسۀی برای آ گاهی است.
بر اساس دادههای باصئئل از دیئئدگاه مشئئارتتتنندگان در جئئداول شئئماره ( )2و (،)5
ئذر گروهئئی
نظتر
نذرهای مئئایی رفئئع فقئئر اسئئت و تارتردهئئای نئ ِ
ِ
هدف خداوند از انفاقاتی ِ

مایی انفرادی است .بر ایئئن اسئئاس ،مشئئاهده میشئئود تئئه در
بهوضوح جامعتر از
ِ
نذرهای ِ
ّ
نظریا مربوط به مناسک دینی مانند نذر ،به برخی تارتردها ته در یافتئئههای مئ ا مشئئاهده
گردید (خدمت به عزاداران ،رفع مشکل دیگران ،افزایش بهئئرهوری ،تسئئب توسئئعه در امئئور
دنتوی) ّ
توجهی نشده است و از این منظر میتوان این نظریهها را گسترش داد.
ّ
از سوی دیگر ،آزمون متزان همدیی در همۀ مشارتتتنندگان مشخ ترد ته آنها بئئر
اساس نظریۀ یرنر جز افراد انتقایی هستند ته از و یژگیهای بارز آنها آمادگی برای پئئذیرش
روشهای جدید است .این موضوع با ّ
توجه به گسترش سواد عمومی و ابزارهئئا و شئئۀکههای
ارتۀاطیئاجتماعی قابلدرک است (یرنر.)1383،
اینجا این سؤال مطرح میشد ته چرا برخئئی از آنهئئا بئئا وجئئود ایئئن باور ئه ا ،در برابئئر
ّ
مایی مشارتتی تئئه در جهئئت ختئئر
مسائل اجتماعی ابساس مسوویتت نکرده و در نذرهای ّ ِ
عمومی تارگشا هستند شرتت نمیتننئئد؟ تنکئئاش و مداقئه صئئور گرفته بئئر اسئئاس ایئئن
ّ
ماعی آنهئئا بهوسئئتلۀ تحلتئئل مضئئمون و تشئئف
پرسش در ارزشها ،باورها و موقعت ِت اجت ِ
عقاید ،دیدگاهها و رونئئدهای تصئئمتمگتری و تئئنش مشئئارتتتنندگان ،سئئۀب آشکارشئئدن
اجتماعی آنها در نذرهای مایی جمعی شد ته در جدول
موانع مسوویتتپذیری و مشارتت
ِ
ّ
ٔ
شماره ( )6گزارش داده شد .بر اساس دادهها ،فرایند اثرگذاری موانئئع آموزشئئی ،مئئدیریتی،
فرهنگی و اقتصادی در چرخۀ عد توسعه در مدل مفهومی زیر نشان داده شده .در این مدل،
چهار شاخۀ اصلی وجود دارد:
ّ
مدیریتی با استفادۀ نادرست یا عد استفاده از منابع و سرمایهها یا بئئا
در شاخۀ ّاول اختالل
در نظر نگرفتن تعادل درونی و بترونی ستستمهای اجتماعی و نهادها ،سئئۀب افئزایش مسئئائل
اجتماعی میشود .پتامد این اختاللها ،افزایش ناهنجاریها یا بیهنجاریهای اجتمئئاعی در
قسمتها و سطوح مختلف اجتماع میشئئود .در نتتجئئۀ ایئئن آنئئومی ،تنشگئران در پئئی رفئئع
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نتازها ،منافع و مسائل شخصئئی خئئو یش نئئهتنها دیگئران را نادیئئده میگترنئئد بلکئئه بئئا ایجئئاد
رقابتهای ناسایم در سطوح مختلف سعی در بذف یکدیگر دارنئئد تئئه ایئئن موضئئوع انئئواع
ّ
ناهنجاریهای دیگر مانند تملق ،پذیرش ظلئئم و سئئکو و ...را بئئهدنۀال خواهئئد داشئئت .در
نتتجه ،چه در سطح فردی و چه بهصور فراگتر ،محرومتت در دستتابی به اهداف بئئا اتئئالف
انرژیها و منابع افزایش یافته و ابساس ناامتدی و ناتامی در جامعه گسترش پتدا میتنئئد .در
ّ
ّ
چنتن شرایطی افراد توانائی تفکر تارامد ،بازاندیشی و خالقتت خود را از دست میدهند.
در شاخۀ ّدو موانع آموزشی قرار دارند .بر اساس یافتهها ،مشئئارتتتنندگان در سئئطوح
مختلف از ارزشهای دینیئفرهنگی آ گاهی دارند .همچنتن مشاهده شد ته تنشگری ته با
انواع نذر مانند نذرهای مایی ناآشنا باشد وجود ندارد .مسوله اینجاست ته مشارتتتنندگان
این آ گاهی را بهصور مجزا دریافت تردهاند و آموزش ّ
خاصی در زمتنۀ توانمندسازی آنها
ّ
برای اتصال این دو بخش از آ گاهی و تاربست آن در زندگی روزمئ ّئره و تنشهئئای مختلئئف
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مانند نذردهی ندیدهاند یا اگر دیدهاند تنها بهصور تووریک بوده و از آنجا ته درعمئئل ایئئن
پتوست و ارتۀاط را تجربه یا مشاهده نکردهاند ،قادر به تکرار و توسعۀ آن به سئئایر نظا هئئای
ّ
ارزشئانتخابئتنش نتستند .این موضوع نتز به ناتوانی در تفکر و بازاندیشی ختم میشود.
سو  ،مانع فقر فرهنگی است ته بئئهدیتل مئئواردی ماننئئد ّ
شاخۀ ّ
تعصئب یئئا تقئئدیرگرایی
ّ
بهطور مستقتم به ناتوانی در تفکر و باز اندیشی میانجامد.
ٔ
شاخه چهار مربوط به فقر اقتصادی است .در شرایط دشوار اقتصادی برخی از تنشگران
اجتماعی با تاهش سطح تحصتال یا آموزشهای ت ّ
خصصی الز و تسب مهار رو بهرو
ّ
میشوند .در نتتجه با فقر اطالعاتی یا دانشی و عالوه بر آن فقدان سرمایۀ اجتماعی تافی،
ّ
محرومتت آنها
بتکاری و یا مشاغل تمدرآمد را تجربه میتنند .این موضوع خود به افزایش
میانجامد و با مشکال فراوانی رو بهرو شده و به ناچار به سطوح پایتن زندگی راضی
ّ
تفکر و بازاندیشی نخواهند بود و ّ
بتی اگر این آ گاهیها به آنها
میشوند .این افراد قادر به
داده شود نتز قادر به مۀارزه با شرایط دشوار خود نخواهند بود .بنابراین ،با عد بازاندیشی و
ّ
تفکر در ارزشهای دینیئفرهنگی و روشهای انجا تنش نذرهای مایی ،همان روشهای
مرسو گذشته ته در شرایط تنونی جامعه تارترد تمتری تسۀت به روشهای گروهی دارند

مورد پذیرش و تکرار قرار گرفته و هتچ تاتتری در شرایط فردی و اجتماعی تنشگران ایجاد
نشده است .در نتتجه ،فقر استمرار یافته و یا افزایش مییابد.
در نهایت ،این فرایندها به عد توسعۀ ممکن اقتصادیئاجتماعی بهوستلۀ نذورا مایی
ِ
ً
میانجامد و این عد توسعه ،بهصور یک چرخه ،مجددا بر استمرار موانع یاد شئئده تئئیثتر
گذاشته و چرخۀ عد توسعه ادامه خواهد یافت.
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شکل شماره ( .)1مدل مفهومی فرایند اثرگذاری موانع آموزشی ،مدی ّریتی ،فرهنگی و اقتصادی در چرخۀ عدمتوسعه

بر اساس یافتهها ،دیدگاه مشئئارتتتنندگان ،تشئئف موانئئع ذترشئئده و آزمئئایش «رونئئد
ّ
ئومی
ئ
مفه
ل
ئد
ئ
م
ئده،
ئ
ش
مشخ
ّفعالسازی آ گاهی و بئئا برتئئت در خئئالف جهئئت موانئئع
ِ
مداخله در موانع مشارتت اجتماعی در نذرهای مایی در جهت توسعه ارائه و پتشنهاد شئئد.
بهعۀارتی ،برای دستتابی به توسئئعۀ فرهنگی ئاقتصادی الز اسئئت در مسئئتر خئئالف موانئئع
برتت تنتم .از آنجا ته ارزشها و باورها در جهتدهی به تنش نقئئش اساسئئی دارد ،ابتئئدا
باید بر روی آ گاهی تنشگران تار ترد .برای این مهم بایئئد نتازهئئای اجتمئئاعی و اقتصئئادی
توسط متخصصان بوزه و دانشگاه اویو ّیتبندی شئئود .سئئپ  ،گزارشهئئا و پتشئئنهادها بئئر

اساس رستدگی به اویو ّیتها در اختتار مسوویتن ذیربئئط قئرار گرفتئئه و قئئوانتن ،تۀصئئرهها،
دستورایعملها و ...در اختتار نهادها و سازمانهای دویتئئی و خصوصئئی قئرار گتئئرد و بدنئئۀ
سازمانهای مرد نهاد از اسئ تحکا و قئئدر عمئئل و اختتئئارا الز برخئئوردار شئئوند .بئئه
ّ
شفافتتسازی و تۀلتاا گستردۀ روشهئئای جدیئئد توسئئط مسئئوویتن
موازا این اقداما
مربوطه انجا شود تا به افزایش گزینههای انتخاب تنشگران و افزایش آگئئاهی آنهئئا خئئتم
ّ
شود .با عمل به روشهای جدید توسئئط عئئدهای از تنشگئ ران و دیئئدن پاداشهئئایی تئئه در
تارتردها از آنها یاد شد ،اعتماد به نف تنشگران بئئاال رفتئئه و میداننئئد تئئه قئئادر هسئئتند
تاری انجا بدهند ته عالوه بر نفع شخصی نفع اجتماعی و توسئئعۀ دنتئئوی و اخئئروی هئئم
دارد .همچنتن ،ابتمال تکرار روشهای جدید توسط خود آنها طۀق نظریۀ شرطیشئئدن ،و
دیگر تنشگرانی ته آنها را مشاهده میتنند طۀق نظریۀ اشئئاعۀ فرهنگئئی ،بئئاال مئئیرود .از
سوی دیگر ،این روشها بر اثر تکرار بهمرور در تنشگران درونیشده و اندیشئئههای جدیئئد
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در بوزۀ نذر به سایر نظا های ارزشئانتخابئتنش سرایت میتند .عالوه بئئر تئئالش تمئئا
طۀقا برای دستیافتن به رفاه اجتماعی و توسئئعه از طریئئق نئئذورا  ،در سئئایر بوزههئئا و
تنشها نتز چنتن جهتگتری تنشی افزایش پتئئدا خواهئئد تئئرد .پتامئئد ایئئن فراینئئد افئزایش
اعتمئئاد اجتمئئاعی بئئتن تنشگئئران و بئئتن مسئئوویتن و مئئرد خواهئئد بئئود تئئه بئئه توسئئعۀ
فرهنگیئاقتصادی ختم خواهد شد .نکتۀ بستار مهم این است ته این مدل باید یئئک فراینئئد
مستمر باشد تا پو یایی و توسعۀ پایدار را به ارماان بتاورد.

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

133
جامعهشناسی نذر و موانع
ّ
مسئولیتپذیری ...

شکل شماره  .2مدل استنتاجی توسعۀ فرهنگیهاقتصادی

منابع
آرون ،ریمون ( .)1393مرابل اساسی ستر اندیشه در جامعهشناسی (مترجم :محمدباقر پرها ) .تهران :شرتت
انتشارا علمی فرهنگی.
بهار ،مهری ( .)1383نذر و هو یت اجتماعی زنان .نامه علوم اجتماعی.117-132 ،24 ،
توتلیراد ،مهرداد؛ و تالنتری ،عۀدایحستن ( .)1393گونهها و عوامل تیثترگذار بر وقوع فعایتتهئای نئذری در
جامعه ایرانی :مطایعه موردی شهر فومن .اسالم و مطالعات اجتماعی.49-71 ،)1(2 ،
جالیی ،رستم ( .)1391نمونهگتری در پژوهشهای تتفی .مجلۀ تحقیقۀات فی ۀی دل علۀوم سۀالم ؛ ،)4(1
.320-310
دهخدا ،علی اتۀر( .)1341یاتنامه .تهران :سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشور.
دو پو یی ،فرانست ( .)1385انسانشناسی اقتصادی (مترجم :محدثه محببستنی) .تهران :نشر علم.
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

134

دوره ،12شماره 4
زمستان 1398
پیاپی 48

ربمانی ،جۀار؛ و فربزاد ،یاسئمن ( .)1395سئفرههای نئذری در تهئران :عاملتئت زنانئه در جماعئت آیتنئی.
پژوهشهای انسانشناسی ایران.183-200 ،)2(5 ،
صادقی ،بستن؛ فتحی ،متئثم؛ و شئفتعی ،علئی ( .)1391بررسئی جایگئاه نئذورا در فقرزدایئی از جامعئه
اسالمی :مطایعه موردی ایران در  .1388-1385اقتصاد ایران.32-5 ،45 ،
طایۀی ،راضته؛ جو یۀاری ،یتال؛ و ثناگو ،اتر ( .)1396تۀتتن رفتارهای مئذهۀی مئادران دارای تئودک بسئتری:
مطایعه تتفی .پژوهش دل دین و سالم .35-42 ،)3(3 ،
عطئئایی تجئئو یی ،پئئری؛ زرندیخایئئدی ،مرجئئان؛ امئئامی ،پریئئر ؛ و باجیالهتجئئانی ،منصئئوره (.)1393
گونهشناسی سفرههای نذری زنانه .اولین فن رانس بینالمللی لوانشناسی و علوم لفتالی ،اصفهان ،ایران.
یرنئئر ،دنتئئل ( .)1383گئئذار از جامعئئه سئئنتی :نوسئئازی خاورمتانئئه (متئئرجم :غالمرضئئا خواجهسئئروی).
تهران:پژوهشکده مطایعا راهۀردی.
یطفیقهرمانلو ،علترضا؛ وصایی ،سعتد؛ و هزارجریۀی ،جعفر ( .)1391مقاصد و نیات نذلدهندگان نسب بۀه
نتایج لفۀاهی نۀذل (پایاننامئه تارشناسئی ارشئد) .پئردی آموزشهئای نتمهبضئوری ،دانشئگاه عالمئه
طۀاطۀایی ،تهران ،ایران.
محمدپور ،ابمد؛ صادقی ،رسول؛ و رضایی ،مهدی ( .)1389روشهای تحقتق ترتتۀی بهعنوان سومتن جنۀش
روششناختی :مۀانی نظری و اصول عملی .جامعهشناسی فالبردی.77-100 ،)2(21 ،

موسوی خمتنی ،روحایله ( .)1387تحریرایوستله (جلد دو ) .تهران :مؤسسه تنطتم و نشر آثار اما خمتنی.
ٔ
توسعه پایدار در
موسیپور سوران ،سمته؛ تاظمتان ،غالمرضا؛ و ستدنقوی ،مترعلی ( .)1393ایگوی مدیریت
محلههای غتررسمی :مطایعه موردی ده ونک (پایاننامه تارشناسئی ارشئد) .دانشئگاه عالمئه طۀاطۀئائی،
تهران ،ایران.
همایون سپهر ،محمد (ٔ .)1386
سفره بضر رقته(س) :تجلی نماد پتوند گنئد تاران و نخئلداران .فصۀلنامه
نجوای فرهنگ.3-14 ،)3(2 ،
و بر ،مات ( .)1374اقتصاد و جامعه (مترجم :عۀاس منوچهری ،مهرداد ترابینژاد ،مصطفی عمادزاده).
تهران :انتشارا مویی.

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

135
جامعهشناسی نذر و موانع
ّ
مسئولیتپذیری ...

