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چکیده

نیکــوکاری و خیرخواهــی کــه مبتنــی بــر کمــک بــه دیگــران اســت ،از برتریــن خصلتهــا و ویژگیهــای انســانی
اســت کــه دیــن مبیــن اســام بــه آن ســفارش و آن را در شــیوهها و ســازوکارهای متنوعــی (ماننــد صدقــه ،وقــف ،نــذر
و )...ســاماندهی کــرده اســت.
نــذورات یکــی از ظرفیتهــای موجــود در جامعــه اســامی اســت .جامعــه ایــران نیــز بهعنــوان جامعــه اســامی،
ایــن ظرفیــت را در اختیــار دارد .نــذر دو کارکــرد اساســی بــه همــراه دارد :کارکردهــای فــردی نــذر کــه بهطــور عمــده
بــه تقویــت ایمــان میانجامنــد و کارکردهــای اجتماعــی نــذر کــه باعــث پدیدآمــدن همبســتگیهای اجتماعــی ،تقویــت
روحیــه مشــارکت و ...میشــوند .در ایــن نوشــتار تأکیــد بــر جنبههــای اجتماعــی نــذر اســت.
بررســی وضعیــت کنونــی نــذر نشــاندهنده آن اســت کــه بــا وجــود ظرفیتهــای زیــاد ،بــرای تحقــق اهــداف
اجتماعــی کارآمــد نیســت .ســؤاالت تحقیــق حاضــر عبارتنــد از :کارکردهــا و انــواع نــذر در جامعــه فعلــی مــا چیســت؟
نــذورات چــه ظرفیتهــا و پتانســیلهایی دارنــد و چگونــه میتواننــد بــا تغییــرات جامعــه پیشــروی کننــد؟ آیــا میتــوان
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از طریــق ســاماندهی نــذورات مردمــی بهمنظــور تحقــق اهــداف اجتماعــی و کاهــش آســیبهای اجتماعــی بهــره بــرد؟
پیشــنهاد نوشــتار حاضــر پــس از آسیبشناســی و بررســی چالشهــا ایــن اســت کــه نهــادی بهمنظــور تســهیلگری
بــرای مدیریــت بهینــه نــذورات ایجاد شــود.
مقدمه
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مطالعــه رفتارهــا ،مناســک و کنشهــای دینــی انســان موجــب میشــود که دیــن را بهعنــوان یــک «پدیــده اجتماعی»
و «واقعیتــی عینــی» مــورد مطالعــه قــرار دهیــم؛ واقعیتــی کــه دارای کارکردهــا و تأثیــرات بیرونــی بــر کنشگــران اســت.
دیــن در ســاختار رفتــار جمعــی بــر روابــط اجتماعــی تأثیــر میگــذارد و الگوهــای رفتــاری منحصربهفــردی را ملــزم
میســازد .مراســم دینــی وجــوه معینــی از اعمــال و رفتــار مرتبــط بــا باورهــای دینــی و مرتبــط بــا آداب و رســوم اجتماعــی
است(اویسی.)1390 ،
از دیربــاز و از هنگامــی کــه اجتماعــات اولیــه بهوجــود آمدنــد ،انســانها بــه اعتقــادات و باورهایــی همگانــی و
مشــترک نیــز دســت یافتنــد .ایــن جوامــع هریــک بــه گونـهای آفرینــش هســتی را بــرای خــود توجیــه نمــوده و آفریــدگار
یــا آفریــدگاران جهــان را بهگونـهای ســتوده و نیایــش کردهانــد و بــرای نزدیکــی بیشــتر بــا آن آفریــدگار ،آن را بــه شــکل
بــت و پیکــرک یــا نمــادی از آن و یــا پندارهــای ذهنــی تجســم بخشــیدهاند .بــه پنــدار ایــن آدمیــان ،ایــن آفریــدگار
ســتودنی ،نیازهــای ویــژه خــود را نیــز داشــت کــه بایــد از ســوی آفریدههــای او بــرآورده میشــد؛ نیازهایــی کــه بــه
تصــور ایشــان همــه نیازهــای روزمــرهای بــود کــه خــود نیــز همــواره در حــال بــرآوردن آنهــا بودنــد .خــوراک ،پوشــاک،
زیســتگاه و هرآنچــه کــه یــک موجــود زنــده و اجتماعــی بــه آن نیــاز داشــت .از ایـنرو ،روزانــه بــرای آنهــا خــوراک و
پوشــاک مهیــا میکردنــد و جایــی نیــز بــرای زیســت آنهــا در نظــر گرفتــه میشــد و بدینگونــه بــود کــه نخســتین
بتخانههــا و معابــد و نیایشــگاهها در فضاهــای بــاز و سرپوشــیده پدیــد آمــد .چنیــن باورهایــی بهتدریــج آدابــی را بــا خــود
پدیــد آورد کــه در آن میــان ،مراســم تطهیــر نیایشــگاهها ،پیشــکش قربانــی و نــذورات همــراه بــا خوانــدن اوراد و ادعیــه
بــه ایــن آفریــدگاران بــود تــا بــا جلــب خشــنودی هرچــه بیشــتر آنهــا ،نــذر و نیازهــای آفریدههــای ایشــان بــرآورده
شــود؛ پــس بــرای پیشــکش قربانــی جایــگاه ویــژهای در نیایشــگاه درنظــر گرفتــه شد(شیش ـهگر.)1388 ،

نــذر یــک کنــش و عمــل معنــوی و روحــی اســت کــه پیامدهــای فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی دارد و در میــان
ادیــان مختلــف دارای قدمتــی طوالنــی اســت؛ بهویــژه در ســنتهای مســیحی و اســامی خیلــی حائــز اهمیــت اســت،
ولــی از بیــن همــه ادیــان جهــان ،پیــروان دیــن اســام بهعنــوان کنشــی داوطلبانــه پایبنــد بــدان بودهانــد و از دامنــه،
تنــوع و کارکردهــاي فراوانــی برخــوردار اســت ،بهطوريکــه بــر بخــش زیــادي از زندگــی دنیــوي و معنــوي مســلمانان
معتقــد تأثیــر گذاشــته اســت (کاهیــرده ،بیتــا).
امــور مهــم اجتماعــی از طریــق مناســک تولیــد و بازتولیــد میشــوند؛ بــه ایــن معنــا کــه امــری کــه بــرای انســان در
محیــط اجتماعــی مهــم اســت ،وجــه مناســکی بــه خــود میگیــرد و در قالــب کنشهــا و رفتارهــای ســاختارمندی بــروز
میکنــد .عمــوم بــر ایــن باورنــد کــه در گذشــته بهعلــت غلبــه مذهــب ،مناســک بــا مذهــب پیونــد داشــته و امــروزه
بهعلــت کمرنــگ شــدن مذهــب و رویکــرد عرفــی بــه جهــان ،مناســک کنــار گذاشــته شــدهاند ،درحالیکــه چنیــن
نیســت .امــر مهــم ،امــری مناســکی اســت ،گاه مناســک مذهبــی و دارای درونمایــه قدســی و گاه مناســک عرفــی و فاقــد
درونمایــه قدســی.
بــا وجــود آنکــه نــذورات جــزء واجبــات و بایدهــای دیــن مــا نیســت ،امــا از جایــگاه رفیــع و ارزشــمندی در بیــن مــردم
برخــوردار اســت و بــه الگــوی رایــج بــرای رســیدن بــه حوائــج و خواســتهها در بیــن عمــوم مــردم تبدیــل شــده اســت.
همچنیــن نــذر دو وجــه بهصــورت همزمــان دارد :یکــی نیــاز دنیــوی نذرکننــده را رفــع میکنــد و دیگــری ایمــان فــرد
بهواســطه مشــارکت در کنشــی مذهبــی تقویــت میشــود .در بحــث نــذر ممکــن اســت خواســته فــرد بــرآورده شــود
و در آنصــورت فــرد بــه ادای نــذر خــود بپــردازد و البتــه گاهــی فــرد پیــش از رســیدن بــه خواســتهاش بــه ادای نــذر
میپــردازد و گاهــی نــذر بــرآورده نمیشــود کــه در آنصــورت تکلیفــی بــرای اجــرای نــذر هــم (فــارغ از درک حکمــت
یــا عــدم درک آن) وجــود نــدارد.
نــذر بهواســطه نقــش و تأثیراتــی کــه در جامعــه دارد ،وابســته بــه تغییــر و تحــوالت جامعــه اســت؛ جامع ـهای کــه
بــه ســمت مصرفگرایــی م ـیرود ،پیامدهــای آن بــر همــه ابعــاد زندگــی ،رفتارهــا و مناســک تأثیرگــذار خواهــد بــود
یــا جامع ـهای کــه بــه ســمت عرفــی شــدن و یــا ســطحی شــدن کشــیده شــود ،مناســک دینــی کــه از عمــق باورهــا
9
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و عقایــد افــراد نشــأت میگیــرد نیــز بهتدریــج تحــت تأثیــر قــرار خواهــد گرفــت و طبیعــی اســت کــه شــرایط جدیــد
جامعــه ،ســؤاالت و ابهامــات و چالشهایــی را ایجــاد کنــد ،امــا تــا بهحــال افــکار و دیدگاههــای جدیــد در جامعــه مــا
نتوانســته اســت تغییــر فاحشــی در میــزان و شــکل نــذر بهوجــود آورد و ایــن ســنت کمابیــش بــه رونــد خــود ادامــه داده
اســت و اگــر تغییــری هــم بهوجــود آمــده ،آنقــدر زیــاد و گســترده نبــوده اســت کــه امــکان انعــکاس در منابــع را داشــته
باشــد(ابراهیمی.)1383 ،

ّ
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در جامعــه مــا آمــار دقیــق و جامعــی از میــزان نــذورات مــادی مردمــی طــی ماههــای مختلــف و در طــول یکســال
موجــود نیســت ،امــا میــزان وجوهــات نقــدی و غیرنقــدی کــه بــه ســازمانها پرداختــه میشــود و میــزان فــروش اجنــاس
و کاالهــا بهخصــوص در ماههــای مخصــوص (مــاه مبــارک رمضــان ،مــاه محــرم ،مــاه صفــر و مــاه ذیالحجــه) تــا
حــدودی نشــاندهنده تقریبــی میــزان نــذورات در جامعــه اســت.
بــرای مثــال ،کمیتــه امــداد در زمــان عیــد قربــان ،طــرح «نــذر قربانــی» را بــا هــدف کمــک بــه نیازمنــدان و
مددجویــان تحــت حمایــت کمیتــه امــداد بــا اولویــت ســالمندان ،زنــان سرپرســت خانــوار ،ایتــام ،فرزنــدان محســنین و
خانوارهــای دارای بیمــاری صعبالعــاج انجــام داده اســت(پایگاه اینترنتــی کمیتــه امــداد.)1396 ،
در طــرح «نــذر قربانــي» براســاس آمارهــا حــدود  ۳۵ميليــارد و  ۲۶۶ميليــون و  ۲۴۷هــزار تومــان نــذورات نقــدي و
غيرنقــدي جم ـعآوری شــده اســت .مبلــغ نــذورات نقــدي جم ـعآوري شــده بيــش از دو ميليــارد و ۲۴۶ميليــون تومــان،
حجــم نــذورات غيرنقــدي ۱۵ميليــارد و  ۵۹۵ميليــون تومــان ،اهــداي نــذر از طريــق مراکــز نيکــوکاري پنــج ميليــارد و
۳۷۹ميليــون تومــان و کمکهــاي مســتقيم نيــز ۱۲ميليــارد تومــان بود(پایــگاه اینترنتــی فــرارو.)1395 ،
همچنیــن در مــاه محــرم و صفــر کمیتــه امــداد بــا هــدف ترویــج فرهنــگ انفــاق و ســاماندهی توزیــع نــذورات مردمی
بیــن نیازمنــدان ،طــرح «احســان حســینی» را اجــرا میکنــد.
بــر اســاس آمارهــاي بهدســت آمــده کمکهــای نقــدی اهداشــده  ۵۲۶میلیــون تومــان ،مشــارکتهای غیرنقــدی
معــادل پنــج میلیــارد و  ۱۱۶میلیــون تومــان ،اهــدای کمــک از طریــق مراکــز نیکــوکاری حــدود  ۲۵میلیــارد تومــان و

کمکهــای مســتقیم نیــز در حــدود  ۲۵میلیــارد تومــان بود(پایــگاه اینترنتــی خبرگــزاری میــزان.)1396 ،
مــردم بــه دو طریــق نــذر خــود را ادا میکننــد :نــذورات بهصــورت مســتقیم و بــدون واســطه از طریــق مــردم بــه
مــردم میرســد و یــا بــا دادن وجوهــات یــا اجنــاس غیرنقــدی از طریــق ســازمانها و مؤسســات بهصــورت غیرمســتقیم
بــه مــردم ادا میشــود.
ســازمان و یــا نهــاد مســتقلی بــرای نــذورات در کشــور مــا وجــود نــدارد ،امــا بهطــور رایــج مــردم بســیاری از نــذورات
خــود را بــه کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) یــا ســازمان بهزیســتی اهــدا میکننــد و درواقــع ،ســتاد مشــارکتهای
مردمــی کمیتــه امــداد و ســازمان بهزیســتی بــا آگاهــی از اوضــاع نیازمنــدان و مســتمندان واقعــی جامعــه بــه جمـعآوری
و توزیــع نــذورات میپردازنــد.
مقولــه نــذر بهعنــوان موضوعــی کــه نیــاز بــه پژوهــش دارد ،در اول راه قــرار دارد و بایــد بــرای شــناخت ابعــاد بیشــتر
و عمیقتــر آن ،تحقیقــات گســتردهتری صــورت بگیــرد و نهادهــای فرهنگــی و آموزشــی ضمــن توجــه جــدی بــه مقولــه
نــذر ،بــه بررســی افــکار و نظــرات مختلــف در ایــن حــوزه بپردازنــد .در ایــن نوشــتار تــاش شــده اســت تــا بــه برخــی از
نــکات مهــم آن پرداختــه شــود.
چالشها و ابهامات موجود در این حوزه

 کارکردها و انواع نذر در جامعه فعلی ما چیست؟ نذورات چه ظرفیتها و پتانسیلهایی دارند و چگونه میتوانند با تغییرات جامعه پیشروی کنند؟ آیــا میتــوان از طریــق ســاماندهی نــذورات مردمــی بهمنظــور تحقــق اهــداف اجتماعــی و کاهــش آســیبهایاجتماعــی بهــره بــرد؟
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بخش اول) نگاهی به معنا و مفهوم نذر
معنای نذر
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تقریبـ ًا همــه ادیــان جهــان داراي دو بعــد اعتقــادي و مناســکی هســتند .مناســک نــذر ،در واقــع نوعــی ارتبــاط و نیایش
بــا خداونــد و یــا هــر امــر قدســی در جهــت ســاماندهی و حــل مســائل زندگــی اســت .بنابرایــن نیــاز و آرزو در انســان
اصلیتریــن مفهومــی اســت کــه در ارتبــاط بــا نــذر بــه ذهــن متبــادر میشــود .ایــن نیازمنــدی و احســاس بیپناهــی
در مقابــل ســختیها ،دردهــا ،مشــکالت ،ترسهــا و ناامنیهــا انســان را دچــار یــأس و ناامیــدی میســازد کــه فقــط
نیرویــی الهــی و مــاورای طبیعــی را بهعنــوان نجاتدهنــده خــود مییابــد .البتــه افــراد بــا توجــه بــه قــدرت و توانایــی
روحــی و روانیشــان در شــرایط ســخت و ناگــوار عکسالعملهــای متفاوتــی دارنــد؛ از طــرف دیگــر ،اگرچــه نــذر یــک
ابــژه فرهنگــی اســت کــه توســط افــراد در جامعــه صــورت میگیــرد ،ولــی معنــی آشــکار و پنهــان آن پیشــکش کــردن
شــیء یــا عملــی بــه نیرویــی برتــر و مافــوق بشــری نیــز اســت(بهار.)1383 ،
دیدگاههــای متعــدد مناســک ( )ritualsرا بهصورتهــای بســیار متفاوتــی تعریــف کردهانــد .رویکــردی اجتماعــی،
مناســک را «مجموع ـهای از کنشهــا ،حــرکات ،ابزارهــا و اشــیاء ،مهارتهــا و شــیوههای هماهنگــی و بــا همبودگــی
و دعاهــا و اوراد و روابــط حســی و عاطفــی تعریــف میکنــد کــه در یــک نظــم معنایــی خــاص قــرار گرفتــه اســت و
نوعــی تعلــق بــه یــک یــا چنــد بــاور یــا آییــن دینــی ،عقیدتــی ،سیاســی ،اجتماعــی ،قومــی ،و ...را نشــان میدهــد و میــان
گروههــای اجتماعــی مبادلــه یــا منتقــل میشــوند» .مناســک اغلــب از دیــن یــا ســنت نشــأت میگیرنــد ،امــا در دوران
مــدرن ،گروهــی از مناســک مــدرن و حتــی پســامدرن بــروز و ظهــور کردهانــد کــه عمومـ ًا از مناســک ســنتی و دینــی
الگوبــرداری میکننــد ،امــا در قالبهــای ســکوالر قــرار میگیرنــد و یــا عــدهای از افــراد جامعــه ســعی در ســکوالری
کــردن مناســک ســنتی و دینــی دارنــد تــا بتواننــد تغییــر و تحوالتــی در آن ایجــاد کننــد؛ از طرفــی ،مخالفــان ممکن اســت
تــاش بــرای از بیــن بــردن آن داشــته باشــند و یــا تــاش عــدهای بــرای محبوبیــت بخشــیدن و نــو کــردن مناســک
قدیمــی و جــذب گروههایــی چــون جوانــان و زنــان بــه آیینهــا و باورهــای قدیمی(فکوهــی.)1393 ،
نــذر در لغتنامــه دهخــدا بــه معنــی عهــد و پیمــان ،چیــزی یــا کاری بــر خویشــتن واجــب کــردن ....نقــدی یــا جنســی

کــه بــه نیــت حاجـتروا شــدن بــه زاهــدی یــا ســیدی یــا بــه تربــت کســی از اولیــا و ائمــه پیشــکش کننــد ،آورده شــده
اســت(دهخدا .)19805 :1334 ،واژه نــذر و نــذری بهطــور معمــول بــا مجموع ـهای از لغــات دیگــر ماننــد نیــت ،حاجــت،
نیــاز ،درخواســت ،طلــب و توســل آورده میشــود(همایون ســپهر.)3 :1387 ،
در تعلیمــات اســامی نیــز بــه نــذر اشــاره و تأکیــد شــده اســت .در قــرآن کریــم بــه وفــا نمــودن بــه نــذر در ســوره
حــج اشــاره شــده است(ســوره حــج ،آیــات  22و  .)29نــذر در متــون دینــی چنیــن تعریــف میشــود« :نــذر آن اســت کــه
انســان بــر خــود واجــب کنــد کــه کار خیــری را بــرای خــدا انجــام دهــد ،یــا کاری را کــه نکــردن آن بهتــر اســت ،بــرای
خــدا تــرک کنــد».
از شــرایط نــذر آن اســت کــه نذرکننــده مکلــف و مختــار باشــد .ممکــن اســت نذرکننــده چنــد نیــت و هــدف از نــذر
خویــش داشــته باشــد :یکــی آنکــه چــون خداونــد متعــال کار خیــر را دوســت دارد و حاجــت نیکــوی آن کار خیــر را محقــق
میســازد ،وی قصــد عمــل خیــری میکنــد و ضمــن آن خواســته خــود را نیــز از خداونــد میخواهــد .درصورتیکــه بــا
رعایــت شــرایط آن خواســته تحقــق یابــد ،التــزام وفــای بــه نــذر واجــب خواهــد بود(ابراهیمــی.)1384 ،
مــروری بــر نظریــات و آرای صاحبنظــران دینــی ،مردمشناســان ،جامعهشناســان و انسانشناســان حاکــی از ایــن
اســت کــه وحــدت نظــری بــر تعریــف مفهومــی نــذر وجــود نــدارد ،امــا میتــوان نظــرات و برداشـتها را بــه ســه دیــدگاه
تقســیمبندی کرد(بهــار:)1383 ،
دیــدگاه اول از طــرف الهیــون و علمــای اجتماعــی حــوزه دیــن مطــرح میشــود؛ بــه ایــن معنــا کــه نــذر عملــی نســبت ًا
اختیاری-الزامــی اســت و فــرد خداپرســت در قبــال رفــع نیــازی بــه ســوی خداونــد ،تکلیــف انجــام کاری بــه نــام نــذر را
بــر گــردن خــود مینهــد.
کلــود ریویــر از منظــر مردمشناســی نــذر را معطــوف بــه رابطــه انســان بــا خــدا میدانــد .او بــه دو پیشفــرض در
تمــام ادیــان ،یعنــی رابطــه انســان بــا خــدا و رابطــه خــدا بــا انســان اشــاره میکنــد .او در نــوع رابطــه انســان بــا خــدا،
بــه حــوزه نیایــش از طریــق انجــام مناســک قدســی اشــاره میکنــد .از نظــر او ،انــواع نــذر و نیازهــا و حتــی مراســم
قربانــی مصادیــق عینــی نیایــش انســان در برابــر خــدا محســوب میشــوند .بــه نظــر او نــذورات پیونــد میــان انســان و
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خــدا را تقویــت میکند(ریویــر .)204 :1379 ،دورکیــم معتقــد اســت کــه نــذر موجــب متعالــی کــردن جامعــه میشــود.
دینــداران میتواننــد بــا آن بــه شــفاي روحــی و معنــوي نایــل آینــد و دوبــاره دگرگــون شــوند ،توبــه کننــد و رســتگار
شــوند .نــذر بــا ایجــاد اتحــاد اجتماعــی و معنــوي در میــان افــراد و اجتمــاع موجــب کاهــش اضطــراب و دغدغههــاي
آنهــا میشــود(دورکیم.)1386 ،
مطلــب دیگــری کــه در ایــن دیــدگاه وجــود دارد ،اینکــه نذرکننــده در زمــان ادای نــذر و پــس از آن در میــان مــردم
بهعنــوان «دینــدار»« ،بخشــنده» و «دوســتدار بــزرگان دیــن» شــناخته میشــود تــا گناهــکار؛ بهعبارتدیگــر ،نــذر
وســیلهای بــرای بخشــش گناهــان و راهــی بــرای دینــدار شــدن و رهــا شــدن از گناهــان در میــان مــردم اســت.
دیــدگاه دوم ،دیــدگاه مردمشناســان و جامعهشناســان کارکردگــرا اســت .منطــق بحــث ایــن گــروه بیــان کارکردهــای
نــذر و قربانــی در جامعــه دینــی اســت .مدافعــان کارکردگرایــی از ایــن مراســم بهعنــوان مناســک تقویتکننــده بقــای
جامعــه یــاد میکننــد .همچنیــن انجــام نــذر و قربانــی موجــب اتحــاد میــان مــردم و در نتیجــه کاهــش اضطــراب و ایجــاد
تعــادل و آرامــش میشــود.
مارســل مــوس در تعریــف امــر قدســی ،مناســک را بــه مناســک مثبــت و منفــی تقســیم میکنــد .از نظــر او ،مناســک
مثبــت بــه نمــاز ،نیایــش ،عطیــه و قربانــی و مناســک منفــی بــه تابوهــای جنســی و غذایــی محــدود میشــوند .منظــور
مــوس آن اســت کــه اگرچــه در مراســم تابوهایــی وجــود دارنــد ،امــا مناســک مثبــت مکمــل مناســک منفیانــد؛ بدیــن
لحــاظ نیــت بــه نــذر و انجــام قربانــی کــه پیامــد نیــت اســت ،دربردارنــده کارکردهــای متعــددی ماننــد نظــم و ســازگاری
اســت .عــاوه بــر کارکــرد نظــم و ســازگاری اجتماعــی و فرهنگــی ،نــذر و نیــاز تقویتکننــده رابطــه انســان بــا خــدا نیــز
هســت .ایــن نــوع رابطــه بــه گونـهای متفــاوت بــه نظــم و تعییــن نظــام سلســلهمراتب در نظــام اجتماعــی میانجامــد؛
زیــرا زندگــی اجتماعــی و دینــی انســان نیازهایــی را بــرای افــراد ایجــاد میکنــد کــه حصــول آن منــوط بــه وجــود سلســله
مراتــب و قواعــدی اســت کــه اشــخاص نذرکننــده بــرای بــرآورده ســاختن آن ایجــاد میکننــد.
دیــدگاه ســوم ،دیــدگاه تلفیقــی اســت .ایــن دیــدگاه بــه معنــای دینــی و کارکــرد اجتماعــی هویتســاز نــذر بهطــور
توأمــان توجــه دارد .فــرض نظــری دیــدگاه تلفیقــی معطــوف بــه معنــای نــذر ایــن اســت کــه نــذر دو کارکــرد اصلــی دارد:
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او ًال ،امــری معنایــی و دینــی اســت کــه موجــب تقویــت و اتصــال شــخص بــه قــدرت مافــوق میشــود؛ ثانی ـ ًا موجــب
تشــخص و تمایــز اجتماعــی نیــز میشــود؛ بــرای مثــال ،نــذر در بیــن زنــان ضمــن اینکــه بــه ســبب التــزام و وفــاداری بــه
انجــام وظیفـهای ،دینــی اســت ،ابــزاری مهــم بــرای تشــخص اجتماعــی نیــز بهشــمار مـیرود .زنــان بــا انجــام نــذر بــه
ییابنــد کــه بــه نظــر مارســل گریــول ،بــه معنــی توزیــع مجــدد انــرژی و
نوعــی تشــخص طبقاتــی و فرهنگــی دســت م 
از نظــر دورکیــم بــه معنــی نوعــی بازیابــی انــرژی ،قــدرت و تجدیــد حیــات اســت(بهار.)1383 ،
تفاوت نذر با سایر امور خیرخواهانه

اســام بــه گون ـهای اساســی و ریش ـهای تمــام نیازهــای جامعــه و پیــروان خــود را بررســی کــرده و راهحلهایــی را
ارائــه داده کــه ضامــن و دربردارنــده گســترش عدالــت و مســاوات اســت .بعضــی از راهکارهــا عبارتنــد از :صدقــه ،وقــف،
قرضالحســنه و نــذر کــه بــه مــدد آنهــا مشــکالت اقتصــادی جامعــه برطــرف میشــود و رفــاه و تأمیــن اجتماعــی در
بیــن طبقــات مختلــف جامعــه توزیــع میشــود .ایــن ســازوکارها در اســام از ارزش واالیــی برخــوردار اســت ،چــرا کــه در
پیشــرفت متــون زندگــی و اســتحکام پایههــای گوناگــون اجتماعــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی و بهداشــتی جامعــه نقــش مؤثــر
و بهســزایی داشــته اســت .اســام بــه پیــروان خــود دســتور داده تــا بــا اجــرای دســتورات قــرآن و شــارع مقــدس بــرای
محرومیتزدایــی از جامعــه اســامی اقــدام کننــد.
پرداخــت صدقــه ،قرضالحســنه ،وقــف 1و ادای نــذر قســمت یــا بخــش اعظــم دارایــی در جهــت امــور عامالمنفعــه
و در نتیجــه رســیدگی بــه مســتمندان ،یتیمــان ،در راه مانــدگان ،در قالــب اکــرام و اطعــام ،از بــروز و ظهــور انــواع خدمــات
اجتماعــی در ســایه باورهــای دینــی در جامعــه اســامی حکایــت دارد کــه بهصــورت مســتحبات مؤکــد وارد شــده اســت.
ایــن امــور شــباهتهایی دارنــد کــه همگــی در درجــه اول بــرای قصــد قربــت و نزدیکــی بــه پــروردگار متعــال تعبیــه
شــدهاند و دوم آنکــه وجــه اجتماعــی دارنــد و در جهــت کمکرســانی و خدمترســانی بــه همنوعــان هســتند.
کنشهــا و اعمالــی کــه در جهــت احســان و اکــرام انجــام میشــود از جهــت نیــت ،نحــوه انجــام و پیامدهــا بــا هــم
 . 1وقف ،سرمایه فناپذیر و پربرکتی است که در حقیقت از ایمان سرچشمه گرفته و با سادهترین وضع و بهترین ترکیب ،بدون مداخله مستقیم دولت
مشکالت مردم از طریق خیرات و مبرات حل میگردیده است.
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متفــاوت هســتند کــه در اینجــا بــه اختصــار تنهــا بــه نــذورات پرداختــه میشــود.
در بیــن کنشهــای برخاســته از باورهــای دینــی و ملهــم از ایمــان کــه میتوانــد ذخیــره و ســرمایه اقتصــادی و
ابــزاری بــرای توســعه و افزایــش رفــاه اجتماعــی باشــد ،نــذر موقعیــت و نمــودی متفاوتتــر از بقیــه دارد؛ اول اینکــه
شــامل اعمــال ،مــوارد و شــیوههای متنوعــی میشــود کــه هــم میتوانــد مســتلزم هزینــه مالــی باشــد (ماننــد قربانــی
کــردن ،اطعــام) و هــم منجــر بــه کنشهــای اعتقــادی صــرف و بــدون بهرهگیــری از ابــزار مــادی گــردد (ماننــد نمــاز
نــذری ،روزه نــذری ،زیــارت اماکــن مقدســه و)...؛ دوم اینکــه هــم ممکــن اســت فــردی باشــد و هــم اجتماعــی؛ ســوم
اینکــه در ادیــان و فرهنگهــای مختلــف وجــود دارد؛ چهــارم اینکــه برخــاف پرداخــت خمــس ،زکات و وقــف کــه بــه
میــزان درآمــد افــراد بســتگی دارد و عــاوه بــر درجــه ایمــان ،توانایــی مالــی نیــز در تحقــق آن مؤثــر اســت .ادای نــذر و
نــذری دادن در بیــن تمامــی اقشــار و طبقــات اجتماعــی مشــهود و رایــج اســت و بســته بــه نــوع مالــی و نــوع بینــش بــه
شــیوهها و میزانهــای گوناگونــی ادا میشــود؛ پنجــم اینکــه بــا آیینهــا و مناســک خاصــی همــراه اســت و بــا اینکــه
اصــل آن برخاســته از بــاور دینــی اســت ،در بــروز و انجــام آن آداب و رســوم ،فرهنــگ و محیــط اجتماعــی و جغرافیایــی و
تفکــر عرفــی دخیــل اســت(لطفی قهرمانلــو.)1391 ،
ابعاد نذر
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در فرهنــگ ایرانــی ،ادای نــذورات از قدیــم تــا کنــون بیشــتر برخاســته از فرهنــگ دینــی مــردم بــوده اســت؛ یعنــی در
ایــن فرهنــگ ،هــر نــذری بــه مــرور زمــان ،رنــگ خــاص مذهبــی پیــدا کــرده اســت .مرحلــه اوج و فــرود ادای نــذورات،
وابســته بــه روزهــا ،مکانهــا ،جنســیت ،طبقــه اجتماعــی و شــرایط فرهنگــی و اجتماعــی اســت .نــذورات بــه نــام خــدا،
پیامبــر (ص) ،ائمــه اطهــار (ع) ،مقربــان و اولیــای الهــی و بــرای رضایــت ،عنایتنظــر آنــان و تقاضــای بــرآوردن حاجــات
صــورت میگیــرد .ادای نــذر و نیــاز دربردارنــده نظــام نمادیــن اســت و همچنیــن موجــب شــکلگیری سلســلهمراتب
اجتماعــی و فرهنگــی بــرای افــراد نذرکننــده کاال ،پــول ،وقــت و ...میشــود(بهار.)1383 ،
نــذر بهعنــوان یــک امــر اجتماعــی تحــت تأثیــر عوامــل و متغیرهــای مختلفــی ماننــد جنســیت نذریدهنــدگان،
زمــان و مــکان ادای نــذر و ...قــرار میگیــرد و بــه ســاختارها و اشــکال متعــددی ادا میشــود .در ادامــه بــه بررســی ایــن

متغیرهــا پرداختــه میشــود.
جنسیت و نذر

مطالعــات بســیار اندکــی در خصــوص جنســیت نذرکننــدگان صــورت گرفتــه کــه در آن بیــن فقــط بــه زنــان پرداختــه
شــده اســت .در یکــی از پژوهشهــا بــه مطالعــه کنشهــا و رفتارهــای زنــان بهعنــوان نذرکننــدگان پرداختــه شــده و
چنیــن نتیجهگیــری شــده اســت کــه کــه زنــان بهدلیــل برخــورداری بیشــتر از عواطــف و احساســات ،بهطــور کلــی
گرایــش پررنگتــر و قابــل تأملتــری نســبت بــه دیــن دارنــد و ایــن گرایــش در اجــرای نــذر بهعنــوان بخــش مهمــی
از مناســک دینــی بهخوبــی قابــل مشــاهده اســت(بهار .)1383 ،زنــان بــه نســبت مــردان تــاش میکننــد تــا نــذورات
خــود را در محیطهــای جمعــی و غیرفــردی ادا کننــد .بنابرایــن نــذورات انجامشــده بهصــورت جمعــی دربردارنــده
نوعــی هویــت اجتماعــی بــرای آنــان اســت .زنــان از ایــن طریــق ســعی در ایجــاد هویــت اجتماعــی کــه مرتبـ ًا بــا اوضــاع
خانوادگــی و دینــی آنهــا مرتبــط اســت ،دارنــد .اگــر تعلــق بــه طبقــه اجتماعــی خــاص و ســطح تحصیــل بــاال بــرای
افــراد در جامعــه مــدرن عوامــل هویتســاز باشــند ،اقــدام بــه انجــام نــذورات طــی مناســک و آیینهــای دینــی نیــز ایــن
ســهم و نقــش را میتوانــد در بیــن زنــان مذهبــی داشــته باشــد .مشــارکتهای زنــان در آیینهــای دینــی و انحصــاری
شــدن بعضــی از مناســک در مقابــل مــردان ،زمینــه هویــت اجتماعــی آنهــا را فراهــم مـیآورد.
نــذورات بــرای زنــان از تنــوع بســیار زیــادی برخوردارنــد ،بهطوریکــه میتواننــد از نذوراتــی بــا هزینــه اقتصــادی
بســیار کــم مثــل ذکــر صلــوات و اوراد مقــدس و یــک کیســه نمــک تــا ســفرههای نــذری بســیار پــرزرق و بــرق متغیــر
باشــند .آنچــه در ایــن بیــن از اهمیــت بســیار قابــل توجهــی برخــوردار اســت ،چگونگــی ایجــاد تفکیــک بیــن نــذورات
بــرای هــر نیــت اســت .اینکــه چطــور یــک زن تشــخیص میدهــد در صــورت بــروز یــک نیــاز و یــک حاجــت خــاص،
بــه نــذر یــا نذرهــای خاصــی متوســل شــود؛ بهعبارتدیگــر ،چگونــه تناســب میــان یــک نیــاز و یــک نــذر تشــخیص
داده میشــود ،هرچنــد ایــن انتخــاب نــذرامــری فــردی اســت ،امــا کام ـ ً
ا مبتنــی بــر قواعــد بیناالذهانــی اســت کــه
اجتماعــات زنانــه آن را بهخوبــی میشناســند و بــه نوعــی بخشــی از فرهنــگ مشــترک زنانــه در زمینــه فعالیتهــای
آیینــی نــذری اســت؛ بــه همیــن ســبب هــر انتخابــی بایــد ایــن قواعــد جمعــی را رعایــت کنــد تــا ایــن جمــع آیینی شــکل
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بگیرد(فرحــزاد ،بیتــا).
گذشــته از تفــاوت در میــزان گرایــش زنــان و مــردان بــه نــذر ،نــوع ایــن گرایــش و شــکل ظاهــری آن هــم در میــان
آنهــا متفــاوت اســت؛ بــرای مثــال ،نذرهایــی مثــل «نــذر کالم (اوراد و ادعیــه مقــدس) ،ســفرههای نــذری ،نــذر نــور
(مثــل چــراغ و شــمع و ریســه و ، )...پخــت انــواع خوردنیهــا بــا پایــه مــواد گیاهــی مثــل ســمنو ،حلــوا ،شــلهزرد ،آش،
شــیربرنج و ،...نــذر کتــب مقــدس ،نــذر پارچــه (از انــواع لبــاس و چــادر تــا پوشــش قبــر و انــواع دوختنیهــا )...و بســیاری
از مــوارد دیگــر» در میــان زنــان و نذرهایــی مثــل «قربانــی کــردن ،برداشــتن عالمــت و علــم در دســتهجات عــزاداری
عاشــورا» بــه مــردان اختصــاص دارد.
زمان و مکان نذر

نــذورات بــه زمــان خاصــی در ســال اختصــاص ندارنــد ،امــا بیشــترین حجــم نــذورات در ماههــای محــرم ،صفــر و
رمضــان انجــام میگیــرد .بههرحــال ایــام عــزاداری امــام حســین (علیــه الســام) یکــی از مهمتریــن زمانهایــی اســت
کــه حجــم نــذورات بهشــدت افزایــش مییابــد .در واقــع ،نــذورات وجــه جداییناپذیــر انجــام مراســم مذهبــی از جملــه
مراســم عــزاداری حســینی اســت.
مکانهــا و موقعیتهــای جغرافیایــی بهعلــت تفاوتهــای فرهنگــی و قومیتــی بهشــدت در کمیــت و کیفیــت ادای
نــذورات متفــاوت اســت ،بهگونـهای کــه برخــی از اقســام نــذورات مختــص برخــی مناطــق جغرافیایــی و مردمــان خــاص
اســت؛ ماننــد نذرهــای نخــل کــه در شــهرهای اطــراف کویــر مرکــزی ایــران رواج دارد(جمشــیدی.)1389 ،
ویژگیهای نذر

نــذورات دامنــه بســیار وســیعی دارد و ممکــن اســت در اشــکال مختلــف و در مواقــع و جایگاههــای متفــاوت بــه
مناســبتهای گوناگــون از ســوی افــراد انجــام شــود .بنابرایــن نــذورات را از جهــات مختلــف میتــوان تقســیمبندی
نمــود:
18

▪

▪فردی یا جمعی بودن:

در شــکل فــردی آن ،نذرکننــده در صــورت بــرآورده شــدن نــذرش ،در تنهایــی آن را انجــام میدهــد؛ مثــل برخــی
از انــواع نــذورات کالمــی کــه تکــرار یــک ذکــر مقــدس مدنظــر قــرار گرفتــه میشــود ،امــا گونــه دومنذرهایــی اســت
کــه انجــام آنهــا مســتلزم حضــور یــک جمــع آیینــی اســتکــه گاه ایــن جمــع آیینــی نیــز از نیــت اصلــی ایــن نــذر نیــز
باخبــر نیســت ،مســأله اصلــی در ایــن جماعتهــای آیینــی،جمعبودگــی بــه مثابــه مکانیســمی بــرای تحقــق،تقویــت و
تثبیــت نــذر و بــرآورده شــدن آن اس (فرحــزاد ،بیتــا).
▪

▪انواع ادای نذر :معنوی ،مادی ،فرهنگی و اجتماعی.

نــذورات معنــوی :انجــام اعمــال دینــی از قبیــل خوانــدن نمــاز ،دعــا ،قــرآن و روزه گرفتــن تــا تشــکیل مجلــس عــزا و
روضهخوانــی از مصادیــق عینــی نــذورات معنــوی هســتند.
نــذورات مــادی :پرداختــن وجوهــات مــادی و یــا اجنــاس و کاال بهمنظــور تهیــه غــذا بــرای مســتمندان و عــزاداران و
تهیــه حلــوا و شــیرینی ،قربانــی گوســفند و گاو و شــتر و(...روحانــی .)100 :1375 ،ســفرههای نــذری یکــی از راههــای ادای
نــذر اســت .ایــن ســفرهها اغلــب بــه نــام معصومــان ماننــد ســفره حضــرت فاطمــه زهــرا (ســام اهلل علیهــا) ،امــام حســن
مجتبــی (علیــه الســام) و ...یــا چهرههــای شــاخص دینــی ماننــد حضــرت ابوالفضــل (علیــه الســام) ،حضــرت رقیــه
(علیهــا الســام) یــا امــامزادگان یــا شــخصیتهای دینــی کــه بــرای اقــوام محتــرم هســتند ،مزیــن هســتند .پذیرایــی در
مراســم جشــن و عــزاداری امامــان معصــوم (علیــه الســام) و تقســیم نــذورات در کوچــه و خیابــان و میــان همســایهها از
دیگــر روشهــای ادای نــذورات اســت(صادقی و همــکاران.)1391 ،
▪

▪پویش بینالمللی نذر اربعین

در ســالهای اخیــر و پــس از همــوار شــدن مســیر رســیدن بــه عتبــات عالیــات ،بســیاری از هموطنانمــان در کنــار
مــردم مســلمان عــراق بــه ســنت پیــادهروی اربعیــن پیوســتهاند« .مجمــع بینالمللــی موکبهــای مردمــی اربعیــن
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حســینی» اجتماعــی اســت کــه در ایــن ســالها بهصــورت خودجــوش و مردمــی از کشــورهای مختلــف بــار پذیرایــی از
زوار حســینی را در کنــار تودههــا و عشــایر ملــت بــزرگ و مهماننــواز عــراق و بــا کمــک و پشــتیبانی از موکبهــای
خدمتگــزار عراقــی برعهــده داشــتند .بــا توجــه بــه افزایــش چشــمگیر تعــداد زوار از دههــا هــزار نفــر بــه نزدیــک بــه27
میلیــون نفــر در ســال گذشــته و همچنیــن دورنمــای دههــا میلیونــی ایــن اجتمــاع بــزرگ در آینــده نزدیــک و همچنیــن
افزایــش بــازه پذیرایــی از نزدیــک بــه یــک هفتــه اربعیــن بــه حــدود  20روز ،ایــن مجمــع در نظــر گرفتــه اســت کــه
بــا ایجــاد بســتری بینالمللــی و بهصــورت تعاملــی میــان مــردم و خدمتگــزاران حســینی از سراســر جهــان بــا مواکــب
خدمتگــزار در اربعیــن حســینی زمینــه ســاماندهی کمکهــا و نــذورات مردمــی و رفــع نیازمندیهــای غیرقابــل تأمیــن
مواکــب را بهصــورت مردمــی فراهــم آورد.
امــروزه در جامعــه بــه مــدد تکنولوژیهــای نویــن ارتباطــی و رســانههای جمعــی شــاهد تغییــر و تحوالتــی در اغلــب
مفاهیــم و مقــوالت انســانی هســتیم و افــراد دیدگاههــای جدیــد و مختلفــی را در ارتبــاط بــا آنهــا مطــرح میکننــد .در
ایــن میــان باورهــا و رفتارهــای دینــی نیــز متناســب بــا ایــن نوگرایــی و شــرایط چالــش برانگیــز در شــکلهای جدیــدی
ظاهــر شــده و روزبـهروز نیــز بــر تنــوع آنهــا افــزوده میشــود .ایــن تنــوع و نوگرایــی در میــان قشــر متوســط شــهری و
بهویــژه جوانــان و افــراد تحصیلکــرده نمــود قابــل توجهــی یافتــه اســت و لــذا نگــرش بــه موضــوع نــذر هــم بهعنــوان
بخشــی از مناســک و رفتارهــای دینــی در میــان آنــان از ایــن قاعــده مســتثنا نبــوده و در نتیجــه تأثیرپذیــری از ایــن تنــوع
و کثــرت دامنــه وســیعتری پیــدا کــرده اســت .از ایـنرو ،نــذورات فرهنگــی و اجتماعــی انــواع جدیــد نــذورات هســتند کــه
در ســالهای اخیــر رواج پیــدا کــرده اســت.
▪

▪نذورات فرهنگی

همانطــور کــه بیــان شــد ،نــذر فرهنگــی بیانگــر یــک تحــول در فرهنــگ جامعــه اســت کــه در ســاختار اعتقــادی
و قشــربندی جامعــه بهوجــود آمــده اســت .لــذا در یــک نــگاه عــام هــر نــذری زیربنــا و داللــت فرهنگــی دارد ،امــا نــذر
فرهنگــی بیانگــر تحولــی در مدلهــای نــذری در فرهنــگ جدیــد جامعــه اســامی اســت کــه از نمونههــای آن توجــه بــه
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ســرمایههای غیرمــادی در نــذری دادن اســت .بــا اعتقــاد بــه اینکــه ســرمایههای مــادی بــه میزانــی کــه از آن اســتفاده
میشــود ،دچــار اســتهالک میشــود ،ولــی ســرمایههای فرهنگــی بــه میزانــی کــه مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد ،تقویــت
شــده و زایندگــی خــاص خــود را دارنــد.
در درون نــذر فرهنگــی یــک کنــش اخالقــی وجــود دارد کــه کاال را از ارزش صفــر مــادی بــه امــر معنــوی تبدیــل
میکنــد .در نــذر فرهنگــی ،جهــان کاالیــی بــرای لحظــهای تعلیــقشــده و کاالهــا ارزش معنــوی و اخالقــی پیــدا
میکننــد کــه ایــن بازگشــت بــه ســطح اخالقــی ،امــور جامعــه را احیــا و تقویــت میکنــد .درواقــع ،نــذر فرهنگــی
معطــوف بــه تخصــص ،مهــارت و عناصــری فراتــر از عناصــر مــادی اســت .نــذر جامعــه را بــه لحــاظ اخالقــی و انســانی
بــه هــم پیونــد میدهــد و نوعدوســتی را بــه حــد اعــا میرســاند(پایگاه اینترنتــی ایگنــا.)1396،
نــذر فرهنگــی را پزشــکان ،معلمــان ،مشــاوران ،مــددکاران ،وکال ،حقوقدانــان و همــه متخصصــان در همــه اقشــار
جامعــه میتواننــد بهطــور مســتمر و یــا بــه مناســبتهای خــاص ،ضمــن ادای نذرشــان و بهرهمنــد شــدن افــراد از
نــذورات تخصصــی ،در جهــت رشــد و تعالــی و اســتحکام ریش ـههای نــذر فرهنگــی تــاش کننــد.
در ادامه به تعدادی از این نذورات اشاره میشود.
▪

▪نذر کتاب

یکــی از مــواردی کــه در چارچــوب نــذر فرهنگــی در مناطقــی از کشــور اجــرا میشــود« ،نــذر کتــاب» اســت .ایــده
«نــذر کتــاب» از ســوی انتشــارات هــزاره ققنــوس در ســال  1388مطــرح شــد و معتقــد بودنــد کــه نبایــد کتابهــا
در قفســه کتابخانههــا زندانــی شــود؛ بــه ایــن ترتیــب بــا هــدف ترویــج فرهنــگ مطالعــه ،کتابهــای چــاپ شــده
دستبهدســت میشــود و بهدلیــل کاهــش قطــع درختــان بــرای تولیــد کاغــذ بــه محیــط زیســت هــم آســیب کمتــری
میرســد و در عیــن حــال هــر کتــاب خــوب و مفیــد را چنــد نفــر میتواننــد بخواننــد .خوشــبختانه طــرح «نــذر کتــاب»
پــس از چنــد ســال از ســوی دیگــر ناشــران نیــز بــا اقبــال مواجــه شــده اســت و شــعار «بــا نــذر کتــاب یــک شــمع در
حــرم آگاهــی بیفزاییــم» ،رواج پیــدا کــرده اســت.
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▪

▪نذورات اجتماعی

نــذر یــک ســرمایه اجتماعــی اســت کــه دامنــه گســتردهای از اقدامــات خیرخواهانــه را شــامل میشــود .هــدف از
نــذر اجتماعــی تقویــت ارزشهایــی همچــون نوعدوســتی و دســتگیری از افــراد نیازمنــد جامعــه و ایجــاد فرصــت بــرای
افــرادی اســت کــه میتواننــد وقــت و مهــارت و ســرمایههای اجتماعــی خــود را نــذر دیگــران کننــد .افــرادی کــه از
تعهــد اخالقــی و دینــی کافــی برخوردارنــد و وجــود فشــارها و مشــکالتی را کــه در جامعــه امــروز بهویــژه در کالنشــهرها
و شــهرهای بــزرگ بــر مســتمندان و افــراد ضعیــف تحمیــل شــده اســت ،درک میکننــد و نســبت بــه آنهــا بیتفــاوت
نیستند .
بــه نظــر میرســد در ایــن نــوع جدیــد ،نــذر از یــک امــر دینــی صــرف بــا هــدف حــل مشــکالت و مســائل فــردی
تــا حــد زیــادی فاصلــه میگیــرد و بهعنــوان یــک مشــارکت اجتماعــي پایــدار کــه آثــار آن از محــدوده زمانــی و مکانــی
خــاص فراتــر رفتــه و طیــف وســیعی از جامعــه را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،نمــود مییابــد .مشــارکتی کــه در بیشــتر
مواقــع بــا نیــت پنهانــی و خالصانــه فــرد همــراه اســت و ویژگیهایــی ماننــد برخــورداری از اثــرات عمیــق و مانــدگار،
نداشــتن محدودیــت مکانــی و زمانــی ،مشــارکت بــا اخــاص و همدالنــه بـهدور از فخرفروشــی و ریــاکاری ،ارائــه خدمــات
بــه نیازمنــدان واقعــی جامعــه و اقشــار آســیبپذیر و کمهزینــه تــر بــودن را داراســت.
از انواع نذورات اجتماعی میتوان به نذر سالمت ،طبیعت ،شادی و ...اشاره کرد:
▪

▪نذر سالمت

یکــی دیگــر از نــذورات فرهنگــی ،نــذر ســامت اســت کــه از ســوی دانشــجویان مهاجــر افغانســتانی رشــتههای
پزشــکی در مشــهد برگــزار شــد و بــه همــه شــهروندان اعــم از افغانســتانی و ایرانــی ،خدمــات پزشــکی رایــگان ارائــه
میشــد .اســم ایــن نــذر «طــرح رایــگان پایــش ســامت» بــود کــه بــا کنتــرل دیابــت و فشــارخون و تعییــن ســایر
شــاخصهای ســامت انجــام شــد.
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▪

▪نذر طبیعت

نــذر طبیعــت عنــوان آیینــی اســت کــه در مــرداد  1395توســط یکــی از محیطبانــان ایــران نامگــذاری و راهانــدازی
شــد کــه طــی آن افــرادی کــه عالقهمندنــد بــه طبیعــت ایــران کمــک کننــد ،بــرای ســاخت آبشــخور ،تأمیــن علوفــه
بــرای حیاتوحــش در مناطــق درگیــر خشکســالیٌ ،تأمیــن دارو و تجهیــزات دامپزشــکی بــرای حیاتوحــش مجــروح و
نیــز درختــکاری و بوت ـهکاری در سراســر کشــور کمــک میکننــد.
▪

▪نذر شادی

نــذر شــادي يــك جمعيــت مردمــي اســت كــه فرورديــن  1395توســط تعــدادي از دانشــجويان شــروع بــه فعاليــت
كــرد .ايــن مجموعــه توانســته اســت بــا ايدههــاي خالقانــه و نوآورانــه ،افــراد بســياري را در قالــب نــذر شــادي گــرد
هــم جمــع كنــد و همچنيــن فرهنــگ «خدمترســاني مــردم بــراي مــردم» را نشــر و ترويــج دهــد .نــذر شــادي ،نوعــي
ي اســت همــراه بــا جديــت ،خســتگيناپذيري و شــوق بــه كار .از ايـنرو ،پرقــدرت بــودن همــراه بــا جديــت
مديريــت فــرد 
و شــوق نــه صرفـ ًا بــراي ادايتكليــف باعــث ميشــود اشــخاص در ادامــه و بــر اثــر برخــورد بــا مشــكالت مســير ،بــه
ســرخوردگي و نااميــدي نرســند .مديريتــي بــر پايــه خدمترســاني بــه همنــوع كــه بــا برداشــتن گامهــاي بلنــد و خطرپذير
بــودن و البتــه بــا ضمانــت بررسـيهاي علمــي و داشــتن برنامــه صحيــح ،موجــب ارتقــا و رشــد شــخصيتي و اجتماعــي
افــراد خواهــد شــد؛ مديريتــي كــه در آن ميآموزيــم داشــتن شــتاب مناســب همــراه بــا تدبيــر بهموقــع ،كليــد موفقيــت
در تمامــي فعاليتهاســت؛ زيــرا كارهــاي مفيــد بســياري بهدلیــل تأخيــر و عــد م شــتاب مناســب ،در زمانــي بــه انجــام
رســيدهاند كــه يــا ديگــر هيــچ فايــدهاي نداشــتهاند و يــا بســيار كمفايــده بودهانــد.
ب) نگاهی به کارکردهای نذر

مناســک اجتماعــی هماننــد نــذر در اندیشــه وی دارای دو کارکــرد ویــژه اساســی هســتند :کارویــژه نخســت آنــان
کارکردهــای شــناختی (در بعــد فــردی) اســت؛ بدیــن معنــا کــه دیــن و مناســک منجــر بــه معرفــی و شــناخت مؤلفههــای
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فکــری و مبانــی فکــری نظــام دینــی در مــردم میشــود .فــرد بــا شــرکت در مناســک دینــی بــا ابعــاد مختلــف دیــن
آشــنا و ســطح آگاهــی وی افزایــش مییابــد .کارویــژه دیگــر دیــن و مناســک اجتماعــی کارکردهــای همبستهســاز اســت؛
بدیــن معنــا کــه بــا انجــام مناســک اجتماعــی و دینــی بهصــورت جمعــی هویــت جمعــی در جامعــه ایجــاد میشــود و
بهنوعــی وحــدت و همبســتگی منتهــی میشــود.
▪

▪کارکردهای فردی

همانطــور کــه از صیغــه نــذر (عبــارت هلل) و نیــز آیههــا و روایتهــا پیداســت ،نــذر بــرای خداونــد متعــال انجــام
میگیــرد؛ هرچنــد بــه مصــارف دیگــری برســد .در حقیقــت ،نــذر از هــر نــوع کــه باشــد ،یــک ســوی آن خداونــد متعــال
اســت .از ای ـنرو ،نــذر باعــث تقویــت رابطــه انســان بــا خداونــد متعــال و تقویــت ایمــان فــرد میشــود .پــس از جــاری
شــدن صیغــه نــذر ،ادای آن واجــب میشــود؛ بنابرایــن ادای نــذر ماننــد دیگــر واجبــات ،نشــانه فرمانبــرداری انســان از
خداونــد متعــال اســت.
بــرای نــذر کارکردهــای فــردی دیگــری ماننــد احســاس رضایــت ،آرامــش ،ثــواب و ...را میتــوان نــام برد(صادقــی و
همــکاران.)1391 ،
▪

▪کارکردهای اجتماعی

دیــن اســام بهعنــوان آخریــن مکتــب توحیــدی آســمانی کــه در متکاملتریــن ســطح بــر انســان عرضــه شــده
اســت ،تأکیــد بســیاری بــر مناســک جمعــی و عبــادات جمعــی دارد و مســئولیتی فرافــردی را تعریــف میکنــد .اســام
جلوههــای بســیاری از تجمعــات انســانی را بهصــورت ســالیانه چــون حــج تمتــع ،هفتگــی همچــون نمــاز جمعــه و یــا
روزانــه چــون نمــاز جماعــت توصیــه میکنــد کــه همگــی ایــن فرایــض و عبــادات کارویــژهای اجتماعــی و فرافــردی
دارند(محمــدی ســیرت.)1395 ،
از ســوی دیگــر ،براســاس قرائــت صحیــح و حداکثــری از دیــن مبیــن اســام ،دیــن بــا امــور اجتماعــی دارای پیونــدی
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اساســی اســت ،حــوزه دخالــت دیــن را در اجتمــاع بســیار وســیع میدانــد و دیــن را متکفــل ارائــه برنامــه جامــع زندگــی
انســان در همــه ابعــاد از جملــه ابعــاد اجتماعــی آن میدانــد .عــدم برنامهریــزی و طراحــی نظــام را نقــص دیــن میدانــد.
اصــو ًال توجــه عمیــق ،اصولــی و جداییناپذیــر میــان آن دو اســت و بــا توجــه بــه محتــوا و مســائل ماهــوی دیــن و
اجتمــاع ،جایــی بــرای تردیــد باقــی نمیمانــد کــه در اســام رابطــه دیــن و جامعــه یــک رابطــه منطقــی و ماهــوی اســت
و ایــن دو ،الزم و ملــزوم یکدیگرنــد.
بــا توجــه بــه دو مقدمــه پیشگفتــه مناســک دینــی اســام از دو جنبــه دارای حضــور پررنــگ و مؤثــر اجتماعــی
هســتند :او ًال دیــن اســام در همــه ابعــاد زندگــی اجتماعــی انســان حضــور دارد و بنابرایــن ماهیتـ ًا دینــی اجتماعــی اســت.
ثانیــ ًا مفهــوم مناســک اجتماعــی در ادبیــات اســامی رنگوبــوی دینــی میگیــرد و بهعبارتــی صحیحتــر ،مناســک
عبــادی جلــوهای اجتماعــی مییابنــد .مذاهــب بــرای افــراد عضــو جوامــع ،ابزارهــای شــناختی الزم را بهمنظــور تفســیر
واقعیــت اجتماعــی فراهــم میکننــد .اعمــال مذهبــی نیــز هماننــد مناســک ،ابزارهــای مهمــی فراهــم میکننــد کــه بــه
لحــاظ اجتماعــی ،معیارهایــی تثبیتشــده و مکــرر بــرای بیــان و جلوهگــری واقعیتهــای اجتماعــی ایجــاد میکننــد.
فراتــر از همــه ،ایــن جنبههــای مذهبــی ،نشــاندهنده وابســتگی متقابــل اعضــای جوامــع در قالــب یــک گویــش نمادیــن
ویــژه اســت .مناســک مذهبــی احســاس تعلــق و تعهــد را در فــرد ایجــاد و همزمــان بهصورتــی فراگیــر شــرایط ضــروری
زندگــی اجتماعــی را فراهــم میکننــد .کارکــرد مناســک ،تقویــت تعهداتــی اســت کــه فــرد را بــه جامعــهای پیونــد
میدهــد کــه عضــو آن اســت(گورویچ.)883 :1382 ،
کارکردهــای اجتماعــی نــذر بهطــور عمــده شــامل ایجــاد همبســتگیهای اجتماعــی و تقویــت روحیــه مشــارکت،
هویتیابــی اجتماعــی ،تقویــت انساندوســتی و کمــک بــه همنــوع ،فقرزدایــی و تأمیــن رفــاه اســت.
▪

▪ الف) ایجاد همبستگی اجتماعی و تقویت روحیه مشارکت

بــه عقیــده دورکیــم «هیــچ جامعـهای وجــود نــدارد کــه الزم ندانــد در فواصــل زمانــی ،احساســات و آرمانهــای جمعی
را بــه عالمــت حفــظ آنهــا و تصدیــق دوبــاره آنهــا بــه نمایــش بگــذارد؛ زیــرا اینهــا هســتند کــه عناصــر ســازنده وحدت
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و شــخصیت یــک جامعــه را تشــکیل میدهنــد .جامعــه ضمن ـ ًا میدانــد کــه ایــن بازســازی معنــوی و اخالقــی امــکان
نــدارد ،جــز بهوســیله گردهماییهــای مکــرر و برپــا کــردن تجمعــات انســانی و جلســاتی کــه در آنهــا افــراد بــه اتفــاق
بــه تأکیــد مجــدد بــر احساســات جمعــی خویــش بپردازنــد» .در مــورد مناســک نــذر میتــوان چنیــن بیــان کــرد کــه:
او ًال نــذر یــک اقــدام مردمــی و خودجوشــانه اســت و ثانیـ ًا بعضــی از نــذورات موجــب تجمعــات و گردهماییهــای افــراد
میشــود و درواقــع نذردهنــده بــا عملــی کــه انجــام میدهــد ،باعــث پدیــد ســاختن یــا تقویــت همبســتگی میــان خــود و
دیگــر افــراد کــه از نــذر اســتفاده میکننــد ،میشــود .در ایــن بیــن ارتباطــات تقویتشــده و روابــط انســانی پدیــد آمــده
یــا مســتحکم میشــود .همچنیــن بــا توجــه بــه جنبههــای معنــوی نــذر ،افــراد بــدون هیــچ چشمداشــتی بــرای توزیــع
و ادای نــذورات همــکاری میکننــد .ایــن امــر باعــث تقویــت ایــن روحیــه در بیــن افــراد میشــود.
▪

▪ب) هویتیابی اجتماعی

نذرکننــده ضمــن مشــارکت در مراســم دینــی بهوســیله ایــن نــذورات خــود را در موقعیــت عامــان ،معتقــدان
صاحبمکنــت یــا باورکننــدگان بــه بخشــش و حمایــت خداونــد متعــال از خــود در برابــر کســانی کــه ایــن بــاور را ندارنــد
و دارنــدگان موقعیــت اجتماعــی خــاص میداننــد .آنهــا بــا ایــن عمــل خــود را نســبت بــه دیگــران دارای منزلــت و
اعتبــار بیشــتری میداننــد .ایــن موقعیــت بــا القــای معنــای دینــی و قدســی بــه آن ،بــر اعتبــار و منزلــت اجتماعــی افــراد
میافزایــد.
جامعــه ایرانــی براســاس زنجیرههــای متفــاوت و پیچیــدهای کــه افــراد و گروههایــش از ایــن مناســک بــرای خــود
ایجــاد میکننــد ،توانســته اســت امــکان آن را فراهــم آورد کــه جماعتهــای بیشــماری شــکل بگیرنــد کــه اغلــب در
یکدیگــر متداخــل هســتند و میتواننــد بــا یکدیگــر همســازی داشــته باشــند و قابلیــت انعطــاف جامعــه را بــاال ببرنــد .از
ای ـنرو ،جشــن و عــزا بــرای ایرانیــان بهصــورت دو قطــب از فرآینــد واحــدی در هویــت درآمــده اســت کــه میتواننــد
بــا یکدیگــر آمیختــه شــده و زندگــی را در معنــای عمومــی آن تبییــن و تفســیر کننــد .در ایــن میــان ایدئولوژیــزه کــردن
مناســک البتــه میتوانــد ضرباتــی مهلــک بــه ایــن ســازوکارها کــه حاصــل صدهــا ،بلکــه هــزاران ســال همســازی اســت،
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بزنــد و از ایـنرو ،بایــد مانــع ایــن آســیب شــد و تــاش کــرد کــه ایــن باورهــا ،عقایــد و آیینهــا و مناســک را بهصورتــی
کامـ ً
ا نزدیــک بــه زندگــی روزمــره و کنشهــای متعــارف ایرانیــان بــا ســبکهای زندگــی متفــاوت و بــه همیــن دلیــل
غنــی آنهــا بازآفرینــی کنــد .همیــن امــر را بایــد دربــاره خرافاتــی شــدن و فرآیندهــای خودنمایانــه و ســودجویانه نیز گفت
کــه میتواننــد بهشــدت بــه مراســم و مناســک ضربــه بزنند(فکوهــی.)1393 ،
▪

▪ج) مسئولیتپذیری و ایجاد حساسیت نسبت به همنوعان

تقویــت روحیــه انساندوســتی و کمــک بــه همنوعــان یکــی دیگــر از کارکردهــای مطلــوب ادای نــذورات در جامعــه
اســت و باعــث میشــود کــه افــراد جامعــه نســبت بــه هــم «بیتفاوتــی اجتماعــی» کمتــری داشــته باشــند و نســبت بــه
هــم احســاس مســئولیت و تعهــد کننــد.
▪

▪د) فقرزدایی و تأمین رفاه

در اکثــر مــوارد ،نــذورات بهمنظــور کمــک بــه همنــوع ادا میشــوند .کمــک بــه فقیــران یــا فقرزدایــی هــدف ایــن
نــذورات اســت .اگرچــه فقرزدایــی میتوانــد از دیگــر کارکردهــای اجتماعــی یــا فــردی نــذر سرچشــمه بگیــرد ،امــا ایــن
انگیــزه کمــک بــه همنــوع اســت کــه باعــث کمــک بــه فقیــران میشــود .در مجمــوع میتــوان چنیــن بیــان کــرد
کارکردهــای اجتماعــی نــذر بعــد اقتصــادی و غیراقتصــادی دارنــد .همــه مــوارد عنوانشــده را میتــوان از بُعدهــای
غیراقتصــادی نــذر شــمرد ،هرچنــد کمــک بــه همنــوع از جهــت اقتصــادی نیــز قابــل بررســی اســت .فقرزدایــی بهعنــوان
بعــد اقتصــادی کمــک بــه همنــوع شــناخته میشــود .در حقیقــت فقرزدایــی یکــی از کارکردهــای اجتماعــی نــذر اســت
کــه از لحــاظ اقتصــادی قابــل بررســی اســت (صادقــی و همــکاران.)1391 ،
تأمیــن اجتماعــی در اســام بهدلیــل تنــوع فعالیتهــا در ابعــاد بیم ـهاي) ماننــد عهدوپیمــان ،ضمانــت ،کفالــت ،دیــه
و غیــره ( و ابعــاد حمایتــی (ماننــد انفــاق ،صدقــه ،وقــف ،قرضالحســنه و غیــره) بســیار گســترده اســت .نــذر در زمــره
راهبردهــاي حمایتــی نظــام تأمیــن اجتماعــی قــرار میگیــرد؛ زیــرا بهدلیــل گســتره وســیع ایــن راهبــرد حمایتــی در حــوزه
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فــردي و اجتماعــی ،میتــوان از آن بــه مثابــه ظرفیتــی دینــی یــاد کــرد کــه فراتــر از یــک منبــع تأمیــن اجتماعــی ،ضمــن
رفــع نیازهایــی کــه رفــع آن بهســادگی میســر نیســت ،موجــب رشــد انگیــزه افــراد جامعــه بــراي انجــام فعالیتهــاي
پســندیده و ممانعــت از رفتارهــاي زشــت و مذمــوم خواهــد شــد .عالوهبرایــن ،تأمیــن اجتماعــی بــه تقویــت ســرمایه
اجتماعــی ،روحیــه نوعدوســتی و هویــت جمعــی در جامعــه میانجامد(همــان).
نــذورات هــم یکــی از انــواع فعالیتهــای خیریــه در جامعــه بهحســاب میآیــد کــه میتوانــد در کاهــش فاصلــه
طبقاتــی ،افزایــش رفــاه افــراد نیازمنــد و کاهــش هزینههــای دولــت در بخــش خصوصــی کمککننــده باشــد .بررسـیهای
موجــود در بســیاری از کشــورهای جهــان نشــان میدهــد کــه پرداخــت کمــک بــه همنــوع بهخصــوص در ســطح فــردی
و غیرشــرکتی ،یــک امــر شــخصی و براســاس احســاس فــردی صــورت میگیــرد و انگیزشهــای مــادی تأثیــر کمتــری
در ایــن حرکــت دارنــد ،امــا ایــن موضــوع در ســطح بنــگاه و شــرکتها و نیــز بــرای مبالــغ بزرگــی از کمکهــای خیریــه
قــدری متفــاوت اســت و بــرای گــروه اخیــر ،راهبردهــا و مشــوقهای مالیاتــی و حمایتــی میتوانــد انگیــزه بنگاههــا و
حجــم ایــن نــوع کمکهــا را تحــت تأثیــر قــرار دهد(عــرب مــازار و زایــر.)1390 ،
▪

▪هـ) ایجادکننده تغییر و تحوالت در جامعه

یکــی از مهمتریــن کارکردهــای مناســک نــذر ،نقــش آنهــا در تحــوالت جامعــه اســت .مناســک ،ســاختارها و
ســنتهای موجــود در جامعــه را مــورد بازبینــی انتقــادی و تجدیــد نظــر قــرار میدهنــد و همچنیــن در فضــای روابــط
اجتماعــی معناهــای جدیــدی تولیــد میشــود و از طــرف دیگــر ،مناســک بســتری بــرای تــداوم ســیطره و مشــروعیت
ســاختارها و مؤلفههــای محــوری جامعــه ایجــاد میکننــد .فضــای تعلیــق مناســکی ،فضایــی اســت کــه در آن همــه چیــز
از نــو در یــک خــأ بازســازی میشــود .ایــن بازســازی الگویــی اســت بــرای آنچــه کــه بایــد تغییــر کنــد ،آنچــه کــه بایــد
تــداوم یابــد و آنچــه کــه بایــد خلــق شــود(فکوهی ،پایــگاه اینترنتــی انسانشناســی ،بیتــا).
مناســک از طریــق ســازوکارهای اجراییشــان میتواننــد ارزشهــا و عقایــد اجتماعــی را تقویــت و پشــتیبانی ،تهدیــد
و یــا بیاثــر ســازند .درواقــع ،از طرفــی میتواننــد بهعنــوان عامــل پشــتیبانی از ارزشهــا و قواعــد زندگــی اجتماعــی بــه
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کارکــرد آن بــراي هویتیابــی مؤمنــان درون بســتري از مشــارکت و روابــط مســتمر میــان گــروه منتهــی شوند(توســلی،
 )67 :1380و کژکارکــرد آن بــه ســمت تحریــف ،بدعتهــای نادرســت ،و حتــی نابــودی کشــیده میشــود ،ولــی در ایــن
بیــن بــه مــوازات تغییــر و تحــوالت در جوامــع ،ســلیقههای نوظهــور در مناســک دینــی خودنمایــی میکننــد و خواســتار
کاهــش کنتــرل مقتدرانــه ســنتی دیــن بــه نفــع ظهــور متولیــان جدیــد هســتند.
بخش سوم) بحثونظر؛ وضعیت موجود

آیینهــا و مناســک مذهبــی یکــی از مهمتریــن موضوعــات جامعــه و فرهنــگ ایرانــی اســت .مطالعــات جامعهشــناختی
و انسانشــناختی دیــن در ایــران هنــوز در مرحل ـهای اســت کــه بایــد بــه آن مرحلــه «مردمنــگاری توصیفــی» نــام داد؛
یعنــی تحلیلهــای مناســک دینــی در حــد توصیــف خــام باقــی مانــده و فراتــر از آن نرفتــه اســت و متأســفانه گاهــی
بــه حــد روششــناختی مطلــوب و قابــل قبولــی نیــز نرســیدهاند .مرحلــه پــس از توصیــف مناســک دینــی ،رویآوری بــه
تحلیلهــای جامعهشــناختی ،انسانشــناختی ،روانشــناختی ،روانــکاوی ،نمادشــناختی ،نشانهشــناختی ،شناختشــناختی
(معرفــت شــناختی) ،زبانشــناختی ،زیباییشــناختی و ...اســت .پــس از آن ،مرحلــه کارهــای تطبیقــی طولــی و عرضــی،
یعنــی تاریخــی و جغرافیایــی و مرحلــه مطالعــات تطبیقــی بــا ســایر فرهنگهــا فــرا میرســد.
مطالعــه مناســک دینــی و از آن جملــه نــذورات در جامعــه مــا بســیار مهجــور افتــاده اســت و علــت آن ورود بــه نوعــی
«صوریگرایــی گســترده» و تقلیــل مناســک بــه ســطحیترین اشــکال بــروز آنهــا اســت کــه چــه در نــزد کنشگــران
و مدافعــان ایــن مناســک و چــه در نــزد مخالفــان بــه اصطــاح مــدرن آنهــا دیــده میشــود .تقریب ـ ًا هیچکــدام از
ایــن دو گــروه درک درســت و روشــن و بهخصــوص عمیقــی از اهمیــت و ســازوکارها و پیچیدگیهــای ذاتــی و تحــول
ایــن معانــی و نشــانهها در مناســک ندارنــد و همگــی بیشــتر نگاهــی ابزارگرایانــه بــه مناســک دارنــد کــه قربانــی نهایــی
آن بیشــتر خودشــان هســتند و نــه مناســک کــه قدرتــی عمیــق و توانــی باورنکردنــی در بازســازی و نوزایــی خویــش
دارنــد .مناســک بــا اتــکا بــه ریش ـههای تاریخــی خــود میتواننــد دائم ـ ًا زاده و بــاززاده شــوند و بههمیندلیــل اینگونــه
تالشهــا ایدئولوژیــزه کــردن و دســتکاری در خــود را خنثــی کننــد؛ البتــه شــکی نیســت کــه ایــن دســتکاریها و
تالشهــای انحرافــی ،بــر مناســک تأثیــر میگذارنــد ،امــا نــه لزوم ـ ًا در جهتــی کــه دســتکاریکنندگان و ایدئولوگهــا
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تصــور میکنــن (فکوهــی.)1393 ،
امــروزه شــاهد تغییراتــی در زندگــی روزمــره مــردم هســتیم و زندگیهــا غالبـ ًا بــه ســمت مصرفگرایــی ســوق یافتــه
اســت .بــا توجــه بــه اینکــه مناســک و آیینهــای مذهبــی پیونــد عمیقــی بــا ســنتها و باورهــای معنــوی مــردم دارنــد،
مناســک تیغهایــی دو لبــه هســتند؛ یعنــی از یکســو میتواننــد عاملــی باشــند بــرای بازگشــت جامعــه بــه موقعیتــی
متعــادل و از ســوی دیگــر ،عاملــی در تشــدید کــردن همــان گرایشهــای جامعــه و وخیمتــر کــردن موقعیتهــا .در
اینجــا بایــد الیههــای ســطحی و تقلیلیافتــه مناســک را کــه عمدت ـ ًا بهدلیــل اســتفاده ابــزاری از آنهــا بهوجــود آمــده،
کنــار زد و بــه عمــق معناشناســانه و معرفتشــناختی آنهــا نزدیــک شــد تــا بــه منابعــی بیپایــان بــرای بازگردانــدن
ســامت بــه جامعــه خــود در برابــر مــوج گســترده آســیبهای مصرفگــرا رســید ،امــا ممکــن اســت عکــس ایــن اتفــاق
بیفتــد و ابزارگرایــی مصرفــی را بــه مناســک نیــز تعمیــم دهیــم؛ بهعبارتدیگــر ،خــود ایــن مناســک را بهان ـهای کنیــم
بــرای تشــدید گرایشهــای انحرافــی ســودجویانه ،مالپرســتانه ،خودنماییهــا ،تــازه بــه دوران رســیدگیها ،تظاهــر
و ریــا و گرایشهــای انحرافــی دیگــر؛ بــرای مثــال ،مردمانــی کــه فرهنگــی چنــد صــد ســاله از اوجهــای بینظیــر در
جهــان همچــون حافــظ و مولــوی را تجربــه کردهانــد ،اینکــه در چنیــن موقعیتهایــی از تقلیلگراییهــای فکــری و
ایدئولوژیزدگیهــای عامیانــه ســقوط کننــد ،بســیار تأسـفآور اســت ،امــا پیشــینههای متعــدد تاریخــی ایــن امــر را ،چــه
در فرهنــگ خــود مــا و چــه در ســایر فرهنگهــای جهــان ،نشــان میدهــد .بنابرایــن نبایــد تصــور کنیــم برخــورداری
از میراثــی قدرتمنــد در اندیشــه و اعتقــادات و ارزشهــا و عــرف میتوانــد مــا را در برابــر گزندهــای جهــان امــروزی و
تــوان باورنکردنــی آن در ابزارســازی از همهکــس و همهچیــز بــا تبدیــل کــردن آنهــا بــه عواملــی بــرای ســودجویی و
سودمنداندیشــی جلوگیــری کنــد .مــا خــود بایــد نســبت بــه ایــن وضعیــت حســاس باشــیم و از ســقوط مناســک در ایــن
چرخــه صــوری شــدن و از دســت دادن معانــی عمیقشــان جلوگیــری کنیم(فکوهــی ،پایــگاه اینترنتــی انسانشناســی،
بیتــا).
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مناســک دینــی همیشــه امــری وابســته بــه زندگــی و جریانهــای فرهنــگ بــوده اســت؛ بهعبارتــی ،همیشــه در
حــال تغییــر بــوده اســت؛ چــون بایــد بــا شــرایط زندگــی و روحیــات مؤمنــان منطبــق میشــد ،امــا اینکــه کــدام تغییــرات
را بایــد آســیب حســاب کــرد ،عمـ ً
ا بــه موضــع داور ایــن مســأله بســتگی دارد .قطعـ ًا بــرای مداحــی کــه بخــش اعظــم
مداحــی را بــه شــورهای ریتمیــک و تککلم ـهای میگذرانــد ،ایــن تغییــر یــک گام مهــم در افزایــش شــور در مراســم
اســت،درحالیکــه همیــن موضــوع از منظــر یــک دینــدار ســنتی ،موجــب کاهــش آگاهــی دینــی و اطالعــات مــردم از
واقعــه عاشــورا شــده و نوعــی آســیب اســت .مســأله آسیبشناســی بــه موقعیــت ارزیــاب و داور ایــن مســأله بســتگی
دارد و مهمتــر از همــه اینکــه بــه قــدرت او بســتگی دارد؛ چــون وقتــی یــک رویــه جدی ـ د آســیب شــناخته میشــود،
مهمتــر از همــه اعمــال ایــن ارزیابــی در ســطح جامعــه و گاه اســتفاده از نیــروی پلیــس بــرای جلوگیــری و ســرکوب آن
اســت(رحمانی ،بیتــا).
در اینجا به اختصار موانعی که در ادای نذورات به نظر نویسنده وجود دارد ،بیان میشود:
▪

▪خأل مطالعات علمی و دانشگاهی و آگاهی عموم

همانطــور کــه پیــش از ایــن گفتــه شــد ،مطالعــه نــذورات در جامعــه علمــی و دانشــگاهی مــا چنــدان مــورد توجــه
نبــوده 1و همچنــان گفتمانــی ســادهانگارانه بــه نظــر میآیــد.
از طــرف دیگــر ،مأموریتهــا و اهــداف و عملکــرد نــذورات نــزد افــکار عمومــی نیــز شناختهشــده نیســت .نــذورات
میتوانــد صــرف امــور مختلــف مــادی ،معنــوی ،فرهنگــی و اجتماعــی شــود و قطع ـ ًا اگــر نذرکننــدگان از پیامدهــا و
عملکردهــای آن آگاهــی داشــته باشــند ،میــل و رغبــت بیشــتری نســبت بــدان پیــدا خواهنــد کــرد .لــذا بایــد ایــن امــر
مهــم و ایــن مأموریــت خطیــر توســط متولیــان امــر بــه اطــاع عمــوم برســد ،چــرا کــه در اثــر ســهلانگاری در ایــن
 . 1از جمله آثار پژوهشی در این حوزه میتوان به جایگاه نذورات در فقرزدایی از جامعه اسالمی؛ مطالعه موردی ایران ( 1385-1388صادقی و همکاران،
 .)1391مقاصد و نیات نذردهندگان نسبت به نتایج رفاهی نذر(لطفی .)1391 ،کارکردها و پیامدهای نذر در جامعه روستایی(بررسی موردی روستاهای
شهرستان فومن -استان گیالن) .توسعه محلی (روستایی -شهری) (پارسانیا و توکلی راد .)1390 ،نذر و هویت اجتماعی زنان (بهار.)1383 ،
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خصــوص خیلــی از مــردم بهدلیــل عــدم اطالعرســانی ،از نــذورات متعــدد و جوانــب آن آگاه نمیشــوند.
▪

▪نبود متولی برای نذورات 1و نبود بانک اطالعاتی

بــا وجــود آنکــه بخشــی از نــذورات بــه ســازمان کمیتــه امــداد و ســازمان امــور اوقــاف و خیریــه داده میشــود ،امــا
نبــود نهــادی کــه هماهنگکننــده بیــن نــذروات مردمــی بــا نیازهــای واقعــی جامعــه باشــد ،بهشــدت احســاس میشــود.
در دو محــور اصلــی نیازمنــد اطالعــات هســتیم:
1 .1میزان نذورات مردمی
2 .2شناسایی نیازمندان واقعی
متأســفانه تــا بهحــال هیــچ نهــادی بهطــور مســتقل عهــدهدار امــور نــذر در جامعــه نشــده اســت و اقدامــی بــرای
ایجــاد یــک بانــک اطالعــات کــه دارای پوشــش همگانــی باشــد و بتوانــد بــه مــردم اطالعرســانی نمایــد ،نداشــته اســت
و ایــن از عمدهتریــن آســیبهای نــذورات اســت.
▪

▪عدم توزیع بهینه نذورات

متأســفانه بخــش اعظمــی از نــذورات بهدرســتی توزیــع نمیشــوند و در حقیقــت هــدر میرونــد؛ بنابرایــن توجــه بــه
ایــن مســأله و ارائــه راهکارهایــی بــرای جلوگیــری از اســراف و هدررفــت منابــع ضــروری بــه نظــر میرســد(صادقی و
همــکاران.)1391 ،
مثـ ً
ا خانــوادهای را در نظــر بگیریــد کــه بهرغــم برخــورداری از وضعیــت مالــی مناســب در طــی یــک دهــه از محــرم،
مرتــب از غــذای نــذری اســتفاده میکننــد .البتــه نــه اینکــه ایــن امــر بهتنهایــی اشــکالی داشــته باشــد؛ اشــکال در واقــع
از آنجــا شــروع میشــود کــه بــا فاصلــهای چنــد ده کیلومتــر آن طرفتــر و در حاشــیه شــهر میتــوان خانوادههــا و
کودکانــی را پیــدا کــرد کــه نهتنهــا از توانایــی مالــی بــرای تأمیــن غــذای ســالم و مــورد نیازشــان بهطــور مرتــب برخــوردار
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نیســتند کــه بســیاری از نیازهــای دیگرشــان نظیــر پوشــاک ،بهداشــت ،ســرپناه و تحصیــل بیپاســخ مانــده اســت .حــاال
بــه ایــن پرســش فکــر کنیــم کــه اگــر دقیقـ ًا در همیــن ایــام ،شــخصی بهشــدت نیازمنــد در نزدیکــی مــا وجــود داشــته
باشــد ،رســیدگی بــه نیــاز او بــه ســیره امــام نزدیکتــر اســت یــا نــذری دادن در جایــی کــه نیــازی در اولویــت نیســت؟
در ایــام محــرم ،مــردم بیشــتر تمایــل بــه پختــن غــذا و اطعــام دارنــد .البتــه ایــن کار خوبــی اســت ،امــا دقــت الزم در
ایــن مســأله صــورت نمیگیــرد .بایــد مدیریــت صحیــح و جامعــی صــورت بگیــرد؛ بــرای مثــال ،یــک وعــده غــذا بــرای
بعضــی از خانوادههــا حیاتــی و الزم اســت .خانوادههایــی هســتند کــه در مــاه نمیتواننــد گوشــت بخورنــد ،اینکــه بــه
بهانــه نــذری حداقــل یــک بــار در مــاه غــذای خوبــی بخورنــد ،برایشــان حیاتــی اســت ،امــا یکســری از افــراد جامعــه مــا
مســتحق دریافــت وعــده غذایــی نیســتند .بایــد شــرایط بــه گونـهای فراهــم شــود کــه غــذای نــذری بــه اهلــش برســد.
▪

▪عرفی شدن نذورات

مهمتریــن آســیب ادای نــذورات ،تبدیــل شــدن آن بــه مناســکی بیمحتــوا و خالــی از معنــا اســت کــه صرفـ ًا محــدود
بــه برپایــی ضیافتــی بــرای صــرف غــذا ،خوردنیهــا و نوشــیدنیها بــه بهانــه تبــرک شــده اســت کــه در کنــار آن ،گاهـ ًا
تشــریفاتزدگی ،فخرفروشــی ،اســراف و پرخــوری نیــز بهعنــوان رفتارهایــی ناخوشــایند شــکل میگیــرد کــه ایــن
معضــل اخیــر بهویــژه در روز عاشــورا بهدلیــل وجــود حجــم بســیار زیــادی از غذاهــای رنگارنــگ نــذری واقع ـ ًا آســیبی
اســت کــه بــه چشــم میآیــد ،چــرا کــه در چنیــن فضایــی افــراد خواســته یــا ناخواســته نهتنهــا در انجــام توصیههــای
امامــان مبنــی بــر امســاک از خــوردن و آشــامیدن در عاشــورا  -بــرای ابــراز همــدردی بــا مصائــب اباعبــداهلل (ع)  -توفیقی
نمییابنــد ،بلکــه نســبت بــه روزهــای عــادی هــم افــراط میکننــد ،ولــی اساسـ ًا علــت بــروز چنیــن معضالتــی در اجــرای
مناســکی کــه بــا عنــوان دیــن در جامعــه اجــرا میشــود و طبعـ ًابایــد بــا مبانــی دینــی ســازگاز باشــد ،چیســت؟
شــاید بتــوان یکــی از علتهــای اصلــی بــروز چنیــن وضعیتــی را اجتماعــی بــودن مقولــه نــذر دانســت ،چــرا کــه هــر
پدیــده اجتماعــی امــکان دارد کژکارکردهایــی داشــته باشــد .گاهــی نذرهــا میتواننــد بــه نوعــی ریختوپــاش فرهنگــی
بــدل شــوند یــا اینکــه نوعــی رقابــت شــخصی و محلـهای را در خــود ایجــاد کننــد ،امــا ایــن کژکارکردهــا ناشــی از خــود
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نــذر نیســت ،بلکــه ناشــی از هــر نــوع امــر اجتماعــی اســت .امــر اجتماعــی بــودن نــذر بدیــن معناســت کــه توســط
انســانها و از خــال زندگــی آنهــا برســاخته میشــود(فکوهی ،پایــگاه اینترنتــی انسانشناســی ،بیتــا).
بــرای مثــال ،پخــش شــربت ،شــیر و یــا غــذای نــذری در روز عاشــورا از گذشــته دور بــه ایــن علــت صــورت
میگرفــت کــه افــراد عــزادار بــا گذشــتن چنــد ســاعت از عــزاداری دچــار خســتگی و ضعــف میشــدند و بــه ایــن علــت
غــذا و نوشــیدنی در قالــب نــذر بــرای عــزاداران تــدارک دیــده میشــد تــا بتواننــد تــا پایــان مراســم بــه عــزاداری بپردازنــد
و از ای ـنرو ،تــا بــه امــروز مــا شــاهدیم اغلــب خانوادههــا بــه تبعیــت از ایــن رســم ادای نذریهــای خــود را بــه روز
عاشــورا موکــول میکننــد و حــال آنکــه برخــاف گذشــته درصــد کمــی از ایــن نذریهــا بیــن عــزاداران هیئتهــا و
تکیههــا تقســیم میشــود و بیشــتر آن ســهم فامیــل ،همســایهها و رهگــذران اســت و اغلــب نیــز در حیــن تقســیم ایــن
نــذورات بینظمیهــا و رفتارهــای ناشایســتی رخ میدهــد کــه دور از شــأن مؤمنــان اســت و ایــن عمــل نیکوکارانــه
را از اســاس زیــر ســؤال میبــرد و از معنویــت تهــی میســازد .هرچنــد بســیاری از ایــن نــذر و نیازهــا از روی صفــای
باطــن اســت ،امــا بعض ـ ًا دقــت الزم رعایــت نمیشــود .باالخــره هزین ـهای بــرای اطعــام کنــار گذاشــته میشــود و بایــد
بــه کســانی برســد کــه مســتحق آن هســتند و بــرای آنهــا ضــروری اســت .ایــن مســأله نیــاز بــه فرهنگســازی دارد.
چالشهای موجود در حوزه نذر

▪

▪دولتیشدن نذورات

جامع ـ ه ایــران یــک جامع ـ ه مذهبــی اســت و دیــن یکــی از ارکان انســجامدهند ه جامع ـ ه اســت .بحثــی کــه امــروز
در جامعــه مطــرح اســت ،اینکــه میــزان دخالــت دولــت و نهادهــای رســمی در دیــن تــا چــه انــدازه بایــد باشــد؛ گروهــی
معتقدنــد بایــد در حــد باالیــی باشــد و یــک جامعـ ه دینــی بایــد در همـ ه ابعــادش دیــن حضــور داشــته باشــد و برخــی دیگر
معتقدنــد لزومـ ًا نیــاز بــه تصدیگــری دولــت در همــه جوانــب و ابعــاد نیســت.
یکــی از مســائلی کــه در خصــوص دولتــی شــدن نــذورات و بهصــورت عــام مناســک دینــی وجــود دارد ،بحــث اعتمــاد
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اجتماعــی اســت .در جوامعــی کــه ســرمایه اجتماعــی باالیــی وجــود دارد ،اعتمــاد در الیههــا و ســطوح مختلــف اجتمــاع
نفــوذ کــرده و وجــود دارد .در چنیــن جوامعــی مــردم بــه ســاختارهای دولتــی اعتمــاد دارنــد و معتقدند کــه بهتریــن راه برای
رســیدن بــه خواستههایشــان از طریــق ســازوکارهای رســمی دولتــی اســت.
مهمتریــن مؤلفــه ســرمایه اجتماعــی ،اعتمــاد اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه مــا مطمئــن هســتیم منابعــی کــه جمـعآوری
میشــود ،در همــان جهتــی کــه بایــد ،هزینــه میشــود و مــورد سوءاســتفاده قــرار نمیگیــرد .روابــط آدمهــا بــا همدیگــر
اســت کــه بخشــی از ســرمایه اجتماعــی را شــکل میدهــد .ســرمایه اجتماعــی میتوانــد در ســطح غیررســمی بیــن افــراد
مختلــف و در یــک شــبکه ارتباطــی شــکل پیــدا کنــد .ســپس آن شــبکه ارتباطــی غیررســمی همــراه خوداعتمــادی را بــه
بــار بیــاورد .ایــن شــبکه همچنیــن میتوانــد یــک شــبکه ارتباطــی رســمی ،یعنــی بیــن ســازمانها یــا افــراد و نهادهــای
مختلــف باشــد .شــبکه ارتباطــی رســمی هــم میتوانــد اعتمــاد و ســپس هنجارهــای مشــترکی را بــه بــار بیــاورد کــه افراد
در جهــت آنهــا کار میکنند(مصاحبــه بــا دکتــر قانعــی راد ،پایــگاه اینترنتــی فــرارو.)1396 ،
در حالــت دیگــر ،در جوامعــی کــه ســرمایه اجتماعــی پایینــی دارنــد و اعتمــاد بیــن مــردم و دولــت شــکل نگرفتــه
یــا کمرنــگ شــده اســت ،آســیبهای زیــادی متحمــل اعضــای جامعــه میشــود .مــردم یــا خودشــان دســت بــه اقــدام
میزننــد یــا از اینکــه کاری انجــام بدهنــد ،منصــرف میشــوند« .در چنــد ســال اخیــر کشــور دســتخوش اختالسهــای
ســطح بــاال شــد .بخشــی از ایــن اختالسهــا در صندوقهایــی اتفــاق افتــاد کــه بــا هــدف خیــر جمعــی تشــکیل شــده
بودنــد؛ مثــل صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان .ایــن اختالسهــا حتــی درون بعضــی بانکهــا کــه نوعــی نهــاد عمومــی
محســوب میشــوند ،اتفــاق افتــاد .اینهــا در بیــن مــردم نوعــی بیاعتمــادی نســبت بــه نهادهــای رســمی ایجــاد کــرده
اســت»(همان).
کشــور مــا هماننــد خیلــی از کشــورهای دیگــر بــا معضــل گسســتهای اجتماعــی و بیاعتمــادی روبــهرو شــده
اســت ،امــا از پتانســیلهای باالیــی بــرای غلبــه یــا حداقــل تعدیــل ایــن مشــکل برخــوردار اســت .پتانســیلی کــه قطعـ ًا
بایــد از ســوی برنامهریــزان و سیاسـتگذاران مرتبــط بــا ایــن موضــوع مــد نظــر قــرار گیــرد .نمونــه آن را میتــوان بــه
پــس از بــروز حــوادث بزرگــی ماننــد زلزلــه اشــاره کــرد کــه مشــارکتهای اجتماعــی مــردم بهطــرز چشــمگیری افزایــش
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نذر؛ الگویی برای بقای جامعه اسالمی

پیــدا میکنــد.
مســأله نــذورات در ایــن خصــوص دو وجــه دارد؛ از طرفــی مردمــی بــودن نــذورات امــر پســندیدهای اســت ،اما بــا توجه
بــه آســیبهایی کــه در ایــن حــوزه بهواســطه مردمــی بــودن آن وجــود دارد ،بهتــر اســت بــه راهکارهایــی بــرای رفــع
ایــن آســیب اندیشــید و از طــرف دیگــر ،دولتــی شــدن آن نیــز مــردم را از بطــن واقعیتهــای اجتماعــی جــدا میســازد و
آســیبهای دیگــری در پــی دارد .نبــود هدایــت نــذورات آســیبهایی را بهصــورت ملمــوس و عینــی وارد کــرده اســت.
بــه نظــر میرســد رویکــرد درســت ،سیاس ـتگذاری بــا محوریــت مــردم امــا بــا هدایــت باشــد کــه ایــن مهــم بــا
فرهنگســازی جــدی مــردم و مســئوالن میســر میشــود.
▪

▪نذریگری مجازی

عمــده نــذورات تــا بهحــال بیشــتر توســط مــردم و بهصــورت حــرکات خودجوشــانه و مســتقل ادا شــده اســت ،امــا
برخــی از مــردم از طریــق ســازمانها و نهادهــای خیریــه بهصــورت برخــط (آنالیــن) و غیرحضــوری صرف ـ ًا بــه واریــز
مبالــغ و وجوهاتــی اکتفــا میکننــد .در درجــه اول ،مهــم بــودن و همــت گماشــتن بــرای ادای نــذورات حائــز اهمیت اســت،
امــا توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه بــا پرداخــت برخــط وجوهــات ،دیگــر کارکردهــای اجتماعــی ایــن امــر
خداپســندانه حاصــل و عایــد نمیشــود .بــرای اینکــه نــذورات بــه صــورت فیشــی درنیایــد ،نبایــد مــردم از جریــان ادای
نــذورات حــذف بشــوند ،بلکــه بایــد ماهیــت ســنتی و اصیــل نــذری دادن حفــظ شــود و در بطــن موقعیتهــای اجتماعــی
قــرار بگیرنــد.
نکتــه حائــز اهمیــت اثــر آنــی امــر نــذری اســت کــه قابــل شــهود بــرای نذریدهنــدگان اســت کــه در پرداخــت
برخــط چــون فرآینــد و اقدامــات نــذری را نمیبیننــد ،از انجــام آن صرفنظــر کننــد .درواقــع ،انســان در دنیــای مــدرن
و مــادی کــه دچــار مشــغله و سرگشــتگیهای زیــادی اســت ،نیازمنــد «تجربــه احســاس خــوب بــودن» اســت و ایــن
احســاس را از طریــق انجــام یــک کنــش خیرخواهانــه و نیکوکارانــه میتوانــد دریافــت کنــد .ایــن تأثیــر عمیقــی اســت که
کارکــرد فــردی نــذر بــرای نذریدهنــدگان ایفــا میکنــد .بهتریــن صــورت ادای نــذورات ایــن اســت کــه چهرهبهچهــره
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باشــد و از ایــن طریــق نذریدهنــده فقــر مــادی را از فقــرا و فقــر معنــوی را از خــود رفــع میکنــد.
مزیــت دیگــری کــه «نذریگــری واقعــی» دارد ،کنــش مشــترک عــدهای از اعضــای جامعــه اســت کــه از ایــن طریــق
خاطرههــا و تجربههــای مشــترکی شــکل میگیــرد .درواقــع بهصــورت برخــط پرداخــت کــردن و فیشــی کــردن امــری
کــه بــه ذات خــود بــا انجــام فعالیــت همــراه اســت ،بیاثــر کــردن آن اقــدام اســت و بــه نظــر میرســد اگــر نــذورات
بهصــورت مجــازی و برخــط ادا شــوند ،میزانشــان شــدیداً کاهــش پیــدا میکننــد.
▪

▪انحصار توزیع نذورات مادی نزد فقرا و نیازمندان

یکــی دیگــر از چالشهــای موجــود در ایــن حــوزه ایــن اســت کــه اگــر نــذورات فقــط قــرار باشــد بــه نیازمنــدان برســد
و عمــوم مــردم از آن بیبهــره بشــوند ،چــه اتفاقــی میافتــد؟
ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری از مــردم براســاس باورهــای قلبــی خــود بــه گرفتــن و صــرف غــذای نــذری اعتقــاد
دارنــد و از آن بهعنــوان برکــت یــاد میکننــد کــه قــرار اســت در طــول ســال قسمتشــان شــود.
بــه نظــر میرســد فرهنگســازی صحیــح بــاز هــم راهگشــا باشــد ،بهگونــهای کــه عمــوم مــردم از نذریهــای
کمهزینهتــر بهــره ببرنــد و عمــده نــذورات بــه دســت نیازمنــدان واقعــی آن برســد.
▪

▪نگاه تقلیلگرایانه به موضوع نذورات

یکــی از چالشهایــی کــه در ایــن حــوزه مطــرح میشــود ،اینکــه چــرا مناســک دینــی بهطــور کلــی و نــذورات
بهطــور خــاص در محافــل علمــی و دانشــگاهی دیــده نمیشــوند (مــاک و معیــار جامعهشناســان ایرانــی بــرای دیــده
شــدن و ندیــده شــدن پدیدههــا چیســت) یــا چــرا اگــر دیــده شــدند ،بــه وجــه منفــی آن نــگاه میشــود؟
جامعهشناســی در کشــور مــا بــه بســیاری از حوزههــای مناســک دینــی بیتوجــه اســت ،درصورتیکــه برخــی
مناســک مــدرن کــه دامنــه و گســتره مناســک دینــی را ندارنــد ،بــه آنهــا پرداختــه میشــود.
بررســی ایــن مســأله خــود نیازمنــد پژوهــش مســتقلی اســت کــه از تــوان ایــن نوشــتار خــارج اســت ،امــا ذکــر آن
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خالــی از لطــف نبــود.
بخش پنجم) چه میتوان کرد؟
راهبرد )1نهادی تسهیلگر امور نذورات را برعهده گیرد.
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در مجمــوع آنچــه گفتــه شــد ،بــه نظــر میرســد از جملــه اقدامــات مفیــد و مؤثــر بــرای صــرف بهینــه نــذورات ،ایجــاد
نهــادی بــرای ســاماندهی بــه نــذورات باشــد .نهــادی کــه بتوانــد بیــن نذرکننــدگان و نیازمنــدان واقعــی ارتبــاط برقــرار
کنــد .پیشــگام ایــن امــر میتوانــد نهادهــا و ســازمانهای خیری ـهای باشــند کــه عملکــرد خوبــی داشــته و مــردم بــه
آنهــا اعتمــاد دارنــد .بــه خدمــت گرفتــن تــوان مــردم و نهادهــای مدنــی چیــزی اســت کــه بایــد در دســتور کار قــرار
گیــرد .نهادهــای مردمــی بــه هیــچ وجــه رقیــب ســتادها و ســازمانهای دولتــی نیســتند.
مؤسســات و ســازمانهای مردمنهــاد ،گروههــای کوچکــی هســتند (متشــکل از افــراد عالقهمنــد بــه رفــع یــک
معضــل در جامعــه) کــه بــرای تحقــق هــدف خــود بهصــورت داوطلبانــه در یــک ســاختار قانونــی و منســجم بهصــورت
غیردولتــی ،غیرسیاســی ،غیرانتفاعــی و غیرتجــاری بــه فعالیتهــای خیریــه میپردازنــد .یکــی از کارکردهــای مؤثــر و
مشــخص ســازمانهای مردمنهــاد ،حــد واســط بــودن بیــن دولــت و جامعــه اســت .کســب اطالعــات از دولــت و انتقــال
آن بــه شــاخههای خــود یــا گــردآوری اطالعــات در حــوزه فعالیــت و ارائــه آن بــه دولــت میتوانــد بهصــورت یــک تعامــل
دوســویه و کارکردهــای اساســی یــک ســازمان مردمنهــاد در توســعه فرهنگــی و اجتماعــی محســوب شود(همشــهری
آنالیــن .)1390 ،ســازمانهای مردمنهــاد بــا بسترســازي ،فرهنگســازي و نهادينهســازي مشــاركتهاي اجتماعــي
میتواننــد کمــک بزرگــی در اجــرای راهبردهــا ،سیاســتها و برنامههــای اجرایــی کمکهــای خیریــه و نــذورات در
كليــه ابعــاد علمــي ،اجتماعــي ،فرهنگــي باشــند.
از ایـنرو ،تأســیس مؤسســه مردمنهــادی کــه در زمینههــای مختلــف نقــش آگاهــی دادن و اطالعرســانی بهصــورت
گســترده در سراســر کشــور را در حــوزه نــذورات داشــته باشــد ،بهتریــن راهــکار خواهــد بود.

ایــن مؤسســه مردمنهــاد بایــد نقــش تســهیلگری امــور نــذورات را برعهــده داشــته باشــد و بــا ایجــاد شــبکه
گســترده ارتباطــی بــا ســازمانهای دولتــی ،مــردم و نیازمنــدان ایفــای نقــش کنــد و درواقــع خدمــات و تســهیالت را بــرای
خیریــن و نذرکننــدگان سادهســازی نمایــد.
راهبــرد  )2بومیســازی امــور نــذورات براســاس نیازهــای هــر منطقــه بــا اســتفاده از پتانســیلهای موجــود در هــر
محــل

بــرای آنکــه نــذورات بــه بهتریــن شــکل ممکــن صــرف شــوند ،الزم اســت کــه براســاس نیازمندیهــای هــر منطقــه
و محلـهای صــرف شــود و بــا توجــه بــه انــواع متعــدد نــذورات تصمیمگیــری صــورت پذیــرد.
اینکــه بخواهیــم بــرای همــه مناطــق یــک توصیــه و تجویــز داشــته باشــیم ،نــگاه و رویکــرد درســتی بــه کشــور
نیســت ،مخصوصـ ًا اینکــه کشــور مــا از نظــر مناطــق جغرافیایــی ،فرهنگــی و اجتماعــی از تنــوع باالیــی برخــوردار اســت
و بایــد متناســب بــا اقتضائــات هــر منطقــه تصمیمگیــری شــود.
راهبرد  )3اجتماعیسازی نذورات

پدیــده نــذر ماهیتــ ًا بســتر و ظرفیــت اجتماعیســازی را دارد و بــا هدایــت و مدیریــت صحیــح آن میتــوان بــه
دســتاوردهای مطلوبــی بــرای جامعــه رســید .درواقــع اجتماعیســازی پدیــده نــذر همــان مشــارکت آحــاد مــردم از طریــق
ســازمانهای غیردولتــی اســت و از آنجایــی کــه مشــکالت اجتماعــی ریشــه در معضــات و فقــر فرهنگــی دارد ،میتــوان
از طریــق بســتر نــذورات مردمــی مجموعـهای از مشــکالت و آســیبهای اجتماعــی را زیــر پوشــش قــرار داد و بــرای حــل
آنهــا اقــدام کــرد .سیســتم نــذر میتوانــد بهواســطه بازتوزیــع ثــروت ،جامعــه را بــه انســجام مجــدد برســاند.
امــروزه حلقــه مفقــوده توســعهیافتگی ،بهرهمنــدی از ســرمایه اجتماعــی اســت؛ یعنــی در جامعــه بیتفاوتــی وجــود
نداشــته باشــد و هرکــس بــه فکــر خــود نباشــد .جامعــه دچــار انــواع مســائل و مشــکالت شــده اســت و حــس اجتماعــی و
فرهنگــی خــود را از دســت داده ،از ایـنرو ،جامعــه بــرای حفــظ افــراد نیــاز بــه انــرژی اجتماعــی دارد کــه از طریــق نذورات
میتوانــد ایــن پیونــد را ایجــاد کنــد.
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یکــی دیگــر از مزایــا و ظرفیتهــای شبکهســازی نظاممنــد نــذورات بــرای ورود بــه حوزههــای اجتماعــی میتوانــد
ایــن باشــد کــه چــون بهصــورت بخشــنامهای و دســتورات از بــاال بــه پاییــن اداره نمیشــود ،میتوانــد نویدبخــش حــل
معضــات واقعــی و در اولویــت مــردم باشــد و اثــرات متعــددی را بــر نذرکننــدگان باقــی بگــذارد .بدینوســیله نــذورات
میتواننــد مشــارکت آگاهانــه اعضــای جامعــه را جــذب کننــد و طرحــی نــو بــرای زندگــی سرشــار از لــذت معنــوی و
روحــی برایشــان بــه ارمغــان بیاورنــد ،چــرا کــه ارتبــاط بــا افــراد و مشــارکت داشــتن در امــور خیــر و داوطلبانــه زندگــی را
متعالــی میســازد.
نــذورات میتواننــد بهعنــوان یــک اقــدام خودجوشــانه مردمــی بــه ســمت «فهــم اجتماعــی» هدایــت شــوند .درواقــع
نــذورات بســتری از فعالیتهــا و اقدامهــا را بهصــورت مردمــی تولیــد میکنــد کــه اگــر مدیریــت مدبرانــهای بــر آن
حاکــم شــود ،میتوانــد در راســتای توســعه خدمــات اجتماعــی گام بــردارد .اجتماعیســازی نهادهــا چنــد ســالی اســت
کــه در بســیاری از کشــورهای توســعهیافته بهعنــوان اقدامــی مثبــت در راســتای تقویــت نقــش اجتماعــی ســازمانها
تعبیــه و طراحــی شــده اســت کــه از ایــن طریــق بــه تضمیــن بقــای خــود نیــز میپردازنــد.
راهبرد )4رسانهای کردن و ایجاد کمپینهای متعدد برای همراهی هرچه بیشتر مردم

ضروریتریــن اقــدام بیدارســازی «احســاس مســئولیت فــردی نســبت بــه جامعــه» اســت کــه رســانه میتوانــد بهخوبی
ایــن نقــش را ایفــا کنــد .رســانهها میتواننــد از طریــق تولیــد و تدویــن برنامههــای متعــدد در جهــت برجستهســازی
و اولویتســازی بحــث نــذورات اقــدام کننــد .پــس از آگاهســازی و هوشیارســازی رســانه بایــد بــه تولیــد گفتمــان و
فرهنگســازی نــذورات بپــردازد و راجعبــه انــواع نــذورات در بســتر جامعــه و چگونگــی توزیــع آن بحثونظــر کنــد.
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همانطــور کــه پیشتــر گفتــه شــد ،ادای نــذورات در جامعــه ظرفیتهــا و پتانســیلهای زیــادی را بــرای اعضــای
جامعــه ایجــاد میکنــد کــه میتــوان از آن بــرای تحقــق اهــداف اجتماعــی اســتفاده کــرد و بهــره بــرد.
از آنجاییکــه در دنیــای مــدرن افــراد بهصــورت اتمیــزه و تنهــا بــه ســر میبرنــد ،جامعــه بایــد برایشــان فضاهــای
هویتــی درنظــر بگیــرد .نــذورات یــک ســرمایه اجتماعــی ارزشــمند اســت کــه دربردارنــده مناســکی بــرای همزیســتی بیــن
اعضــای جامعــه ایجــاد میکنــد و سیســتمهای متعــدد را بههــم متصــل میســازد.
نــذورات هماننــد ســایر مناســک در دیــن مبیــن اســام بــرای بهتــر شــدن زندگــی افــراد ایجــاد شــدهاند تــا از طریــق
آنهــا ســبک زندگــی مؤمنانــه و مبتنــی بــر خدمــت بــه مــردم نهادینــه شــود .در روایــات مــا آمــده اســت ،دســتی کــه
کمــک میکنــد از دســتانی کــه بــرای دعــا بــاال م ـیرود ،مقدستــر اســت .از ای ـنرو ،ادای نــذورات میتوانــد در هــدف
«مــردم در خدمــت مــردم» باشــد کــه ایــن مهــم نیازمنــد برنامهریزیهــای راهبــردی اســت تــا از ایــن ظرفیــت بــه
بهتریــن شــکل اســتفاده شــود.
الگوی راهبردی نذر

در این راستا اقداماتی متناظر با راهبردها پیشنهاد میشود:
▪

▪مسألهشناسی

 شناسایی مشکالت و محرومیتها ،گستره محتوایی مسائل اساسی (قوتها و ضعفها). دامنهشناسی مخاطبان (نذردهندگان ،نذرگیرندگان).در بخــش پیشــین گفتــه شــد کــه اولیــن راهبــرد در ســطح کالن ،ایجــاد نهادهــای تســهیلگر بــه منظــور مدیریــت
امــور نــذورات اســت .از وظایــف و اقدامــات اساســی ایــن نهادهــا ،مسألهشناســی اســت کــه بایــد بــا رویکــرد عمیــق
و همهجانبــه همــراه باشــد .اطالعــات بایــد در دو ســطح انجــام شــود :ســطح بررســی مشــکالت و مســائل و ســطح
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مخاطبشناســی .بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه نهــاد بایــد از ظرفیتهــا و امکانــات دولتــی و غیردولتــی بــرای
مسألهشناســی بهــره ببــرد تــا بتوانــد بــه اقدامــات اساســی خــود برســد؛ بــه ایــن شــکل کــه خواســتار جمـعآوری ،مطالعــه
و بررســی گزارشهــا و عملکردهــا و ســازماندهی مســائل هریــک از ارگانهــا و نهادهــا باشــد.
▪

▪ظرفیتسنجی

بررسی قوانین و مقررات موافق یا مخالف.
بررســی نظامهــا و ســاختارهای همــکار و یــا مــوازی ،هماهنگــی برنامههــای خــرد و کالن موافــق ،معانــد یــا

مــوازی.
 منابع مالی (حجم وجوهات). منابع انسانی :فعاالن ،اندیشمندان ،محققان ،مبلغان ،نویسندگان و. ... مشارکتهای اجتماعی :مؤسسات ،شرکتها ،سمنها ،کانونها و. ... ظرفیتهای اجرایی :اماکن ،سرمایهها ،سازمانها و نهادهای عالقهمند به همکاری و. ... محصوالت و خدمات :نذورات مادی ،نذورات فرهنگی ،نذورات اجتماعی.در هــر منطقــه و موقعیــت جغرافیایــی ،نهــاد تســهیلگر نــذورات شــروع بــه فعالیــت میکنــد که پــس از مسألهشناســی
بــرای شــروع فعالیــت خــود نیازمنــد اطــاع و آگاهــی از ظرفیتهــا و پتانســیلهای موجــود اســت کــه بــا توجــه بــه
راهبــرد بومیســازی تأکیــد میشــود کــه بایــد ظرفیتهــای هــر منطقــه بهصــورت خــاص و ویــژه در نظــر گرفتــه
شــود .از جملــه ظرفیتهــای موجــود قوانیــن و مقرراتــی اســت کــه بــه چنیــن اقداماتــی کمــک میکنــد .ممکــن اســت
ایــن قوانیــن در ذیــل ســازمانها و ارگانهایــی تعریــف شــوند و یــا بهصــورت عــام وجــود داشــته باشــند کــه بــا اســتفاده
درســت و بهموقــع از ایــن قوانیــن میتــوان از آنهــا بهــره بــرد.
یکــی دیگــر از ظرفیتهــای موجــود و بســیار مهــم ،نظامهــا و ســاختارهای مــوازی و همراســتا بــا نــذورات اســت؛
نظامهایــی کــه از گذشــته در جامعــه مــا وجــود داشــتهاند و دغدغــه خیررســانی و نیکــوکاری بــه آحــاد مــردم را داشــتهاند
42

کــه هــم تجربههــای بســیار ارزشــمندی دارنــد و هــم ظرفیتهــای بالقــوه و بالفعــل فراوانــی دارنــد کــه بــا آگاهــی از
آنهــا میتــوان در راســتای پیادهســازی الگــوی نــذورات گامهــای ســریعتری برداشــت.
در نهایــت بایــد اطلــس ترکیبــی از ظرفیتهــای انســانی ،مالــی ،مشــارکتهای اجتماعــی ،ظرفیتهــای اجرایــی و
محصــوالت تهیــه کــرد و بــه نحــوه اســتفاده صحیــح و مدیریــت بهینــه آن اندیشــید.
بــه نظــر میرســد ایــن اقــدام ،زمــان و انــرژی زیــادی را صــرف خــود کنــد .بایــد بــه ایــن قضیــه توجــه کــرد کــه
اگــر ایــن اقــدام بهدرســتی و جامعیــت انجــام نشــود ،اقدامهــای بعــدی بیثمــر خواهــد بــود و درنهایــت کار بهدرســتی
انجــام نخواهــد شــد .عالوهبرایــن ،نهــاد تســهیلگر از دو بــازوی قــوی برخــوردار اســت؛ یکــی نیروهــای خودجــوش
مردمــی و دیگــری ســازمانها و نهادهــای دولتــی و حاکمیتــی کــه تــا آنجــا کــه در بســترهای قانونــی امــکان آن هســت،
میتواننــد بــه تســریع و تعدیــل کارهــا بپردازنــد.
▪

▪آگاهسازی و فرهنگسازی

 تولید محتوای آموزشی در الیههای مختلف مخاطب. شبکه رسانهای ،مهندسی پیام ،اطالعرسانی عمومی. ارزشآفرینی ،الگوسازی ،درگیرسازی ،گفتمانسازی.در جوامــع امــروزی کــه رســانهها بــا برجستهســازی مباحــث و حوزههــا ،اولویــت فکــری افــراد را میتواننــد
مشــخص کننــد ،آگاهیبخشــی بــه عمــوم مــردم مهــم و تأثیرگــذار اســت.
ترتیــب ارائــه محتــوا از طریــق رســانههای مختلــف میتوانــد اینگونــه باشــد کــه در ابتــدا طــرح موضــوع خیرخواهــی
و نیکــوکاری در قالــب نــذورات بهمنظــور مســئولیت اجتماعــی را بــرای مــردم داشــته باشــند ،تــا اهمیــت موضــوع و ابعــاد
مختلــف فــردی و اجتماعــی آن بــرای مــردم توضیــح داده شــود .ســپس ،نهادهــای تســهیلگر نــذورات بــه مــردم،
زمینههــای همــکاری و اســتفاده از آنهــا معرفــی شــوند و افــراد نیازمنــد بداننــد کــه میتواننــد بــه ایــن نهادهــا مراجعــه
کننــد و تــا حــد ممکــن بــه نتیجــه برســند .یکــی از مهمتریــن اقدامــات ،فرهنگســازی و ایجــاد گفتمــان در ســطوح
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مردمــی ،دولتــی و حاکمیتــی اســت ،بهگونـهای کــه افــراد از نــذورات بهعنــوان یــک ارزش یــاد کننــد و از جملــه مســائل
و محورهــای مــورد توجهشــان قــرار گیــرد.
▪

▪آموزش و توسعه

 تولید محتوای رسانهای. تربیت مربی و مدرس. تولید کتب و محتوای آموزشی. شبکه آموزش مجازی. مراکز آموزشی :مدارس ،مساجد ،کانونها ،سرای محالت ،مراکز شهروندی ،رسانههای عمومی و. ...اقــدام چهــارم ،آمــوزش اســت کــه بایــد بهطــور وســیع و پراکنــده در الیههــای مختلــف جامعــه ارائــه شــود .آمــوزش
بــه ایــن معناســت کــه نهــاد نــذورات ،الزامــات ،ســاختارها و رویکردهایــی دارد کــه نیازمنــد محتواهــای آموزشــی بــرای
بهبــود و بهســازی اســت.
مراکــز آمــوزش بایــد بهگون ـهای باشــند کــه بــرای عمــوم در دســترس باشــند و متناســب بــا امکانــات بومــی هــر
منطقــه باشــد .یکــی از مزایــای جمــع شــدن افــراد دور هــم و ارتبــاط بــا هــم ،آشــنا شــدن بیشــتر بــا مســائل و چالشهای
موجــود در هــر منطقــه اســت کــه منجــر بــه بهبــود و تســریع امــور میشــود.
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▪

▪شبکهسازی تولید و توزیع

-

شبکههای متعدد و مختلف نذریدهندگان.
سامانهسازی.
شبکه مدیریت.
شبکه توزیع به نذریگیرندگان.

از جملــه اقدامــات اساســی «ارائــه الگــو شبکهســازی فعــاالن موفــق و مؤثــر و فعــال» در ایــن حــوزه اســت .شــاید
بتــوان گفــت شبکهســازی درســت ،اقدامــات پیشــین را بــه ثمــر مینشــاند و ممکــن میســازد .شبکهســازی بــه معنــای
مدیریــت هدفمنــد و توزیــع هوشــمندانه ظرفیتهــا و امکانــات اســت کــه از طریــق نهــاد تســهیلگر نــذورات پشــتیبانی
و هدایــت میشــود .درواقــع ،در ایــن نقشــه راهبــردی در نهایــت بــرای رســیدن بــه شبکهســازی همــه اقدامــات بســیج
شــده اســت تــا بتــوان بهتریــن نتایــج و عملکردهــا را از فعالیتهــای خیرخواهانــه و نوعدوســتانه مردمــی بهدســت آورد.
▪

▪فعالسازی

 برنامهریزی. سامانه حقوق و وظایف. انجمن تخصصی. پژوهش تخصصی. رسانهسازی. استانداردسازی. توزیع.در مرحلــه آخــر ،نهــاد نــذورات بــه ســمت فعالســازی و عملیاتیســازی پیــش مــیرود و گامهــای پیشــین را
بهصــورت عملــی و عینــی درمــیآورد .در هــر منطقــه و موقعیتــی بــه تناســب مســائل و چالشهــا ،نهــاد نــذورات
میتوانــد بــه ایفــای نقــش خــود بپــردازد .خــود ایــن نهــاد نیــز اقتضائــات ســاختاری و ســازمانی دارد کــه بایــد بهصــورت
تخصصــی عملیاتــی شــود.
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•شناسایی مشکالت و محرومیتها.
•دامنهشناسی مخاطبان ،گستره محتوایی مسائل اساسی (قوتها و ضعفها).

مسألهشناسی

•بررسی قوانین و مقررات موافق یا مخالف ،.بررسی نظامها و ساختارهای همکار و یا موازی ،.هماهنگی برنامههای خرد و کالن موافق،
معاند یا موازی ،.منابع مالی (حجم وجوهات) .منابع انسانی :فعاالن ،اندیشمندان ،محققان ،مبلغان ،نویسندگان و ،. ...مشارکتهای
اجتماعی :مؤسسات ،شرکتها ،سمنها ،کانونها و . ...ظرفیتهای اجرایی :اماکن ،سرمایهها ،منابع  ،قوانین و . ...محصوالت و
ظرفیتسنجی
خدمات :نذورات مادی ،فرهنگی ،اجتماعی و. ...

•تولید محتوای آموزشی در الیههای مختلف مخاطب.
•شبکه رسانهای ،مهندسی پیام ،اطالعرسانی عمومی.
•ارزشآفرینی ،الگوسازی ،درگیرسازی ،گفتمانسازی.

آگاهسازیو
فرهنگسازی

• تولید محتوای رسانهای ،تربیت مربی و مدرس ،تولید کتب و محتوای آموزشی ،شبکه آموزش مجازی.
مراکز آموزشی :مدارس ،مساجد ،کانونها ،مراکز شهروندی ،رسانههای عمومی و. ...
• شبکههای متعدد و مختلف نذریدهندگان سامانهسازی شبکه مدیریت شبکه توزیع به نذریگیرندگان.

آموزشوتوسعه

شبکهسازیتولید
توزیع

• برنامهریزی .سامانه حقوق و وظایف .انجمن تخصصی .پژوهش تخصصی .رسانهسازی .استانداردسازی.

• توزیع.
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منابع

- -ابراهیمی ،رقیه .)1383( .نگاهی به نذورات مردم در دوره قاجار .فرهنگ مردم ایران .شماره 5و .6صص .200-189

 -اویسی فردویی ،قاسم .)1390( .بررسی کارکردهای اجتماعی مراسم عاشورا در ایران .کتاب ماه علوم اجتماعی .شماره 44و  .45صص  108تا .115- -بهار ،مهری .)1383( .نذر و هویت اجتماعی زنان .نامه علوم اجتماعی .شماره  .24صص .123-117

 -پارســانیا ،حمیــد؛ توکلــی راد ،مهــرداد .)1390( .کارکردهــا و پیامدهــای نــذر در جامعه روســتایی (بررســی موردی روســتاهای شهرســتان فومن -اســتان گیالن).توســعه محلی (روســتایی -شــهری) .دوره ســوم .شــماره  .2صص .86-69

 -جمشــیدی گوهرریــزی ،مهدیــه( .تیــر« .)1389نخــل و نخلگردانــی در اســتان یــزد» .مجلــه معرفــت .شــماره  .۱۵۱قــم :موسســه آموزشــی و پژوهشــی امــامخمینی (ره).

- -دورکیم ،امیل .)1386( .صور بنیادي حیات دینی .ترجمه :باقر پرهام .تهران :مرکز.

- -شیشهگر ،آرمان .)1388( .جایگاه نذورات و پیشکش قربانی .مطالعات باستانشناسی .شماره  .2صص .48-39

 -صادقــی ،حســین؛ فتحــی ،میثــم و علــی شــفیعی .)1391( .جایــگاه نــذورات در فقرزدایــی از جامعــه اســامی؛ مطالعــه مــوردی ایــران  .1385-1388اقتصــاداســامی .شــماره  .45صــص .32-5

- -فکوهی ،ناصر .)1393( .نقش مناسک و آیینها در تقویت باورهای ملی و معنوی .پایگاه اینترنتی انسانشناسی و فرهنگ.

- -لطفــی قهرمانلــو ،علیرضــا .)1391( .مقاصــد و نیــات نذردهنــدگان نســبت بــه نتایــج رفاهــی نــذر .پایاننامــه کارشناســی ارشــد .اســتاد راهنمــا :ســعید وصالی.

تهــران :دانشــگاه عالمــه طباطبایــی ،دانشــکده علــوم اجتماعی.

- -مهتابی زیناب ،طاهر .)1392( .آسیبشناسی وقف .وقف میراث جاویدان .شماره  .82صص .66-57

 -محمــدی ســیرت ،حســین .)1395( .اربعیــن منســک اجتماعــی در قــوارهای تمدنــی :ظرفیتهــا و زیرسیســتمهای تمدنــی .دوفصلنامــه علمــی -تخصصــیمطالعــات مســجد و مهدویــت .ســال اول .شــماره دوم .صــص .26-5

- -نیکخــواه قمصــری ،نرگــس؛ دســتوری ،مــژگان .)1391( .بازنمــود تحــوالت فرهنگــی در مناســک عــزادرای زنانــه .مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات .شــماره

 .26صــص .247-229

 -عــرب مــازار ،عبــاس؛ زایــر ،آیــت .)1390( .ارائــه الگویــی بــرای حمایــت مالیاتی از کمکهــای خیریــه در ایــران (بازنگــری مــاده  172ق .م .م .با رویکــرد اعتبارمالیاتی) .پژوهشــنامه مالیات .شــماره  .59صــص .36-9
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