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فصل اول

مقد  مه

بش��ر از ابتد  ای تاری��خ شناخته ش��د  ه اش همواره د  ر 
جستج��وی یافت��ن روش هایی د  ر جهت ارتق��اء شرایط و 
وضعی��ت زند  گ��ی خویش بود  ه، به نحوی ک��ه با توجه به 
امکانات��ی که د  ر د  سترس ق��رار د  اشته اند   د  ر جهت بد  ست 
آورد  ن بهترین راه ها را برای رفع نیاز های مختلف خویش 



از طری��ق تقلی��د  ، آزمون خطا، است��د  الل، د  ین و... تالش 
کرد  ه و د  ر اغلب موارد   یک شیوۀ کارگش��ا می یافته است، 
و از این طریق آنچ��ه ما امروز با مفاهیمی نظیر فرهنگ، 
تم��د  ن، توسعه و ... می شناسیم به ص��ورت انباشتی پد  ید   
آم��د  . البت��ه هنوز هم ای��ن فرآیند   را پایان��ی نیست و این 
تص��ور که جوامع کنونی به کمال علمی و عملی، شناخت 
و آگاه��ی همه جانبه د  ر جه��ت د  اشتن یک زند  گی فرد  ی 
و اجتماعی ب��ی نقص رسید  ه اند  ، اد  عای��ی غیر قابل د  فاع 
می باشد  . شاهد   این مطلب انواع مسائل اجتماعی و فرد  ی 
مانند   اعتیاد  ، فق��ر، ازخود   بیگانگی، شیوع افسرد  گی و گیر 
افت��اد  ن انسان د  ر قفس آهنی مورد   نظ��ر وبر و... است.از 
سوی د  یگ��ر، ساحت ها و ابعاد   مختلف زند  گی انسان، اعم 
از روحی/ذهن��ی و جسم��ی/ ماد  ی،کامال به هم وابسته و 
د  رهم تنید  ه هستند   ب��ه نحوی که جد  ایی و یا بی توجهی 
ب��ه هریک از آنها یک عارضه، نوعی بیماری یا ناهنجاری 
جسم��ی، روح��ی، روانی و ی��ا اجتماعی  ایج��اد   می کند   
)همت��ی،1380(. آبراه��ام مازل��و یکی از نظری��ه پرد  ازان 
مش��هور د  ر این زمینه است که به این د  رهم تنید  گی ابعاد   



وج��ود  ی افراد   توجه کرد  ه اند  . او ب��ه وسیله ارائه نظریه » 
سلسله مراتب نیازها1  » استد  الل می کند  ، افراد   به عنوان 
عامالن اجتماعی،  باید   مراحل پلکانی مختلفی را بپیمایند   
تا قاد  ر باشند   به عن��وان یک شخِص خود   واقعیت بخش، 
ب��ه ظرفیت های وج��ود  ی بالقّوۀ نهفته د  ر خ��ود   را فعلّیت 
بخشند   ، و به کمال و شاد  ی مطلوب د  ست یابند  . به عقید  ه 
او نیازه��ای انسان را می توان د  ر پن��ج طبقه متصور شد  ، 
نی��از طبقه آخر خود   به سه طبق��ه تقسیم می شود  . به این 
ترتی��ب هفت طبقه از نیازه��ا را شناسایی کرد   که عبارتند   
از: 1- نیازه��ای فیزیولوژیک 2- نیاز به امنّیت 3- نیاز به 
تعلّق و عش��ق 4- نیاز به احت��رام 5- نیازهای شناختی و 
د  انستن 6- نیازه��ای زیبایی شناختی 7- نیازهای تحّقق 
خویش��تن و خود  شکوفائی.این فرآیند   مرحله به مرحله و از 
پایین ترین سطح یعنی نیازهای فیزیولوژیک آغاز می شود   
و با گذر از هر مرحله فرد   قاد  ر خواهد   بود   د  ر اند  یش��ه اقناء 
نیازهای سطح بعد  ی باشد  . به عقید  ه مازلو افراد   به صورت 

1. Hierarchy of needs



عامالن��ی فّعال از طریق تجربه لحظه های اوج1  که برای 
هر فرد   و د  ر موقعّیت ها وشرایط متفاوت، به طرق مختلف 
و به ان��د  ازه و شد  ّت ه��ای متفاوتی اتّف��اق می افتد   به خود   
ب��اوری و د  ر نهایت به خود   شکوفائی می رسند  . شرکت د  ر 
فعالیت های اجتماعی و یا گروهی، شرکت د  ر فعالیت های 
خ��اّلق و یا لمس و حس طبیعت از جمله موارد  ی هستند   
ک��ه می توانند   ف��رد   را د  ر چنین موقعیتی ق��رار د  هند  . این 
لحظات اوج گرچ��ه گذرا هستند   اّما می توانند   اثرات نسبتًا 
پاید  اری بر افراد   باقی بگذارند  . نذر یکی از لحظه های اوج 
یافتن کنش��گران می باشد   که عالوه بر ایجاد   ارتباط بین 
نیازه��ای سطوح پایین با خود   شکوفای��ی، مانند   میانبری، 
کنش��گر را قاد  ر خواهد   کرد   حّتی بد  ون عبور از همه است 
سط��وح به نوعی خود   باوری و رش��د   شناختی د  ست یابد  . 
از سوی��ی عواملی مانند   افزایش جمعّی��ت، مهاجرت های 
ب��ی رویه، شیوع حاشیه نش��ینی، کود  کان کار و... به ویژه 
د  ر شهره��ای بزرگ مانند   مش��هد  ، کنش��گران را د  ر رفع 
نیازهای مختلف خویش با معضالت بیش��تری روبروکرد  ه 

1. Peak experiences



و د  ر چنین شرایطی احتمال اینکه کنشگران منافع فرد  ی 
را ب��ر منافع جمع��ی ترجیح د  هند   بیش��تر می شود  . به این 
ترتی��ب با ی��ک د  ور باطل مسائل حل نش��د  ه و روزافزون 
روب��رو خواهیم شد   ک��ه د  ر نهایت محی��ط اجتماعی را با 
خط��ر بزرگی روبرو خواهد   کرد   و د  ر بهترین حالت، توسعه 
همه جانب��ه جامعه را با کند  ی روبرو خواهد   نمود  )اسمیت، 
نول��ن هوکسیما و...، 1388؛ موسی پ��ور سوران،1393 (. 
پد  ید  ه نذر،یک��ی از مناسک د  ینی است که از د  یرباز وجود   
د  اشت��ه و د  ر هر عصری ب��ه اشکال و روش های گوناگون 
نم��ود   پید  ا کرد  ه اس��ت )لطفی قهرمانل��و،1391؛ صاد  قی، 
فتح��ی و شفیعی،1391( و به هم��راه خود   معانی نماد  ین، 
نّیات و الگوهای عم��ل خاّصی را القاء می کند  ، به قسمی 
که می ت��وان بر اساس آن مهمتری��ن مسائل اجتماعی و 
شخص��ی )انگیزه نذر(، سرمایه ه��ای اجتماعی-اقتصاد  ی 
ارزشمند   )محتوای نذر( را تش��خیص د  اد  . همچنین سطح 
توسع��ه فرهنگ��ی اعضاءیک جامعه معّی��ن را می توان بر 
مبنای اشیاء بخشید  ه شد  ه، انسان و یا حیواناتی که قربانی 
می شوند   و...)گونه ی��ا محتوای نذر( تعیین نمود  . از سویی 



نّیات کنش��گران از اد  ای نذر،گویای اه��د  اف اجتماعی یا 
فرد  ی، چگونگی برساخ��ت افراد   از نذر، اهد  اف اقتصاد  ی، 
اهد  اف فرهنگ��ی و روش برگزاری مراسم نذر توسط آنها 
را نش��ان می د  هد  . اه��د  اف اجتماع��ی، فرهنگی-مذهبی، 
عاطف��ی- روان��ی و اقتص��اد  ی گروه های ه��د  ف ، یعنی 
گروهای منتفع از نذورات را نیز می توان شناسایی کرد  . لذا 
با بررسی این موارد   می توان به کارکرد  های نذر د  ر جامعه 
مورد   مطالعه و همچنین امکان ایجاد   نظام هایی با کارکرد   
گسترد  ه تر د  ست یافت)توکلی راد   و کالنتری،1393؛لطفی 
قهرمانلو،1391؛همایون سپهر،1386(. نذر، به معنی آنچه 
که فرد   د  ر براب��ر خد  اوند  ، خود   را متعّهد   به انجام د  اد  ن آن 
به  عنوان عملی پسند  ی��د  ه ویا انجام ند  اد  ن عملی ناپسند   
از د  ید  گ��اه د  ین یا ع��رف اجتماعی می کن��د  ، می باشد  . از 
س��وی د  یگر، به د  لیل برخ��ورد  اری از پاره ای خصوصیات 
کام��اًل اجتماعی و اقتصاد  ی، اهمّیت زی��اد  ی د  ر رابطه با 
توسع��ه و رفاه اجتماعی-اقتص��اد  ی د  ارد  . به عنوان مثال، 
نذر می تواند   د  ربرد  ارند  ه ص��رف سرمایه های مالی و پولی 
باشد  ،که د  ر میان تمامی اقش��ار مختلف اجتماعی مشاهد  ه 



می ش��ود   و از سویی میزان ارزش مالی نذر برخالف برخی 
مناس��ک مانن��د   خمس که متناس��ب با می��زان د  ارایی و 
ت��وان مالی افراد   است، عالوه بر می��زان قد  رت اقتصاد  ی 
و طبقۀ کنش��گران، ب��ه اموراجتماعی د  یگری نظیر ارزش 
ها، هنجارهای فرهنگ��ی- اجتماعی، الگوهای عمومی یا 
محل��ی نذری د  اد  ن ، سرمایه های اجتماعی کنش��گران و 
ام��وری از این د  س��ت نیز مربوط می ش��ود  . به قسمی که 
د  ر هر جامعه معین، ارزش ه��ا و فرهنگ اجتماعی مسلط 
د  ر زمان ه��ا و مکان های مختل��ف می توانند   صورت های 
گوناگونی به منسک نذر ببخش��د   )لطفی قهرمانلو،1391(. 
د  ر شهر مشهد  ، برخی از نذورات از ارزش باالیی برخورد  ار 
هستند   مثل نذر کرد  ن غذای کبوتران و یا وجه نقد  ، فرش، 
طال و... ب��رای حرم امام رضا)ع( و یا شله د  اد  ن به عنوان 
غذای نذری محبوب مش��هد  ی ها و یا ن��ذر اطعام زائران 
ام��ام رضا د  ر برخی از مناسبت ه��ای خاص مثل شهاد  ت 
امام هشتم)ع( و یا اطعام و پذیرایی از زائران و هیئت های 
مراسم ع��ذاد  اری آقا امام حسین)ع( د  ر طی مسیر رسید  ن 
ای��ن زائران به ح��رم مطهر رضوی.  برخ��ی از نذرها نیز 



مانند   سایر نقاط کش��ور انجام می شون��د   و د  ارای الگویی 
عموم��ی هستند   مانند   نذر برخ��ی خوراکی ها مثل شربت، 
چای، قیمه، عد  س پلو برای اّیام سوگواری امام حسین)ع( 
د  ر م��اه محرم. همچنین وجود   برخی مراکز و یا نهاد   ها د  ر 
اماکن مختلف، الگوهای معینی از نذر کرد  ن را پیش��نهاد   
می کند  ، به عنوان مث��ال وجود   شیرخوارگاه علی اصغر)ع( 
د  ر بلوار نمایشگاه مش��هد   و مراکزی از این د  ست،  باعث 
ایجاد   روش هایی برای نذر کرد  ن مشهد  ی ها می شود   که 
معموال این روش برای هر شهر منحصر به ساکنین همان 
شه��ر شد  ه و الگویی محلی را ایج��اد   می کند  . لذا با توجه 
ب��ه این تنوع د  ر الگوهای نذری و وابستگی نذر به شرایط 
مکان��ی، زمانی و فرهنگی می ت��وان پی برد   که پد  ید  ه نذر 
ع��الوه بر فرهنگ د  ینی د  ر فرهنگ غیر د  ینی ایرانیان نیز 
ریش��ه د  ارد  )بهار،1383(. د  ر مصاحب��ه با برخی از شاهد  ان 
عینی، د  ر گذشته ن��ذر شمع برای حرم امام رضا)ع( بسیار 
رای��ج بود  ه اّما این نوع نذر کرد  ن به مرور زمان و با ظهور 
امکانات��ی نظیر برق ویا استفاد  ه از لوستر،کارکرد   خود   را از 

د  ست د  اد   و به همین د  لیل این الگو از میان رفت. 



از سوی د  یگر استفاد  ه از نذر نیز د  ر باورها و ارزش های 
مذهبی ایرانیان از جمله مرد  م مشهد  ، د  ارای ارزش معنوی 
بود  ه و معتقد   هستند   ک��ه به نوعی د  ر پاالیش روحی آنها 
و حت��ی د  ر برآورد  ه ش��د  ن حاجات مؤثّر اس��ت. به همین 
علّ��ت ممکن است حّتی د  ر صورت��ی که نیاز و تمایلی  به 
استف��اد  ه از آنچه به صورت ن��ذری پخش می شود   ند  اشته 
باشند  ، بازهم ب��رای برخورد  اری از منافع نیروهای مقد  ّس 

آن، برای بد  ست آورد  ن نذری تالش کنند  . 

لذا از د  ید   جامعه شناختی، می توان نذر را نوعی د  ریافت  
آنچ��ه هومنز پاد  اش های نخستین می نامد   و یا صورتی از 
مباد  ل��ه نماد  ین بین این د  نیا  با نیروهای ماورائی و جهان 
مین��وی د  انست که مؤمنین د  ر ازاء باورها و اعتقاد  ات خود   
و عمل به مناس��ک برخواسته از این باورها و یا توّسل به 
مقد  ّسات آنرا مطالب��ه می کنند  .  به این ترتیب، نذر کرد  ن 
بس��ان پلی اس��ت که ن��اذر را از این د  نیا ب��ه عالم ماوراء 
مّتصل کرد  ه و خیر و برکات موجود   د  رآن را )مانند   رحمت 

خد  اوند  (، متوّجه او می نماید  .



از د  یگرکارکرد  های نذر این است که، نذر کرد  ن وسیله 
ای برای کسب اعتبار و منزلت اجتماعی، تمایز و تشّخص 
د  ینی می ش��ود  . به عبارتی فرد   نذر کنن��د  ه د  ر نظر مرد  م، 
شخصی متد  ّین، بخش��ند  ه و قابل اعتم��اد   و...می گرد  د   و 
بست��ه به نوع ن��ذری طبقه اجتماعی، ق��د  رت اقتصاد  ی و 
منزلت اجتماعی به نمایش گذاشته می شود  )فتحی صاد  قی 

و شفیعی،1391(. 

د  ر جوام��ع مذهبی مانن��د   ایرانیان، کس��ب این گونه 
اعتبارها و منزلت های اجتماعی از اهمّیت اجتماعی باالیی 
برخورد  ار است زیرا قاد  ر است د  ر بازتولید   ارزش های د  ینی 
و اجتماعی مؤثر باشن��د  ، د  ورکیم این فرآیند   را صورتی از 
بازیابی انرژی جمعی، قد  رت و تجد  ید   حیات می د  اند  )1383 
:570(. ب��ه همی��ن ترتیب د  ر صورتی ک��ه د  ر طول زمان 
از شخص ن��اذر چهره ای خطاک��ار، فریبکار،کالهبرد  ار و 
ب��ه طور کلی ناهنجاری هایی از ای��ن د  ست، نمایان شود  ، 
ای��ن امر می تواند   جریانی معک��وس را بپیماید   ود  ر خد  شه 
د  ارک��رد  ن باوره��ای مذهبی و از بین رفت��ن سرمایه های 

فرهنگی و اجتماعی مانند   اعتماد   اجتماعی، مؤثر باشد  .



 همچنی��ن بازیاب��ی ان��رژی، ق��د  رت و تجد  ید   حیات 
اجتماع��ی نهفته د  ر منسک نذر وسیل��ه ای برای تمایز و 
جد  اسازی بر اس��اس متغّیر جنسّیت می باشد   که به همراه 
خود   نوعی احساس رضایت، افتخار، استقالل، مش��ارکت 
اجتماع��ی و قد  رت برای جنسّیت ه��ای مختلف به ارمغان 
م��ی آورد  . به عبارتی برخی از انواع نذری د  ر نقاط مختلف 
ایران مانند   مش��هد   میان زنان و مرد  ان متفاوت هستند  ، به 
عنوان مثال ان��واع سفره های ن��ذری و روضه خوانی ها، 
پخش آجیل مش��کل گش��ا و شکالت و شیرینی، پخت و 
توزیع خوراکی های  نذری مانند   شله زرد   و آش رشته و... 
اغلب مربوط به زن��ان است. د  ر صورتی که قربانی کرد  ن 
گوسفتن��د  ، ساخت، خرید   و حمل وسایل ع��ذاد  اری مانند   
عالمت، شل��ه پزی، ساخت مسجد   و... بیش��تر مربوط به 
م��رد  ان است.  )توسلی ،1370؛ فکوه��ی،1383؛ همایون 

سپهر،1387؛ بهار،1383(.

بر اساس آنچه تا کنون ذکر شد  ، می توان انتظار د  اشت 
با پیشرفت علم و عقالنّیت،کلّیه موارد   یاد   شد  ه د  ر مورد   نذر 
د  ر جامعه کنونی ایران، به نحوی جهت گیری شوند   که د  ر 



راستای اهد  اف مهم اجتماعی - اقتصاد  ی و توسعه ای ایران 
قرار بگیرند   .

یعنی پد  ید  ه نذر، ع��الوه بر انجام کارکرد  های د  ینی و 
روحی- روانی ، به عنوان روشی جهت د  ستیابی به اهد  اف 
اجتماعی-اقتص��اد  ی د  ر نظر گرفته ش��ود  . به این ترتیب 
با افزای��ش کارکرد  های نذر روبرو خواهی��م بود   که نتایج 
مطلوبی را می تواند   به همراه د  اشته باشد  . از مهمترین آنها 
افزایش گسترد  ۀ همبستگی اجتماعی از طریق حّل برخی 
از مسائ��ل اجتماعی از جمله د  س��ت یابی به سیستم های 
حمایتی ن��ذری مؤثّرد  ر کاهش بی عد  الت��ی و فقر، ایجاد   
اشتغ��ال، حمایت از کود  کان و نوجوانان بی سرپرست و بد   

سرپرست و...، د  ر سایه این همبستگی است. 



پیشگفتار

اکنون د  ر د  وران گذاری به سر می بریم که کش��ورمان 
ای��ران را، با مسائل اجتماعی- اقتصاد  ی فراوانی مانند   فقر 

و بیکاری روبروکرد  ه است. 

از سوی��ی، جذب سرمایه ها و جه��ت د  هی و مد  یرّیت 
آنه��ا، از مهمترین عوامل مؤثّر ب��ر توسعه است. نیاز مبرم 
به سرمایه گذاری د  اخلی و خارجی د  ر بخش های مختلف 
اقتص��اد  ی، اجتماعی-فرهنگی و... کاماًل محسوس است. 
کمبود   میزان سرمای��ه گذاری های خارجی، اهمّیت جذب 
همۀ سرمایه ه��ای ممکن د  اخلی، برای سرمایه گذاری بر 
اساس چش��م اند  ازهای توسعه را بیش��تر ک��رد  ه است. د  ر 
نتیجه، حجم باالی منابع اقتصاد  ی،که د  ر مراسم مختلف 
ن��ذری به کارگرفت��ه می شود  ، قابل چش��م پوشی نیست 
)لطف��ی قهرمان ل��و   ،1391: 5؛ صاد  قی، فتحی، شفیعی، 

.)21 :1391

بررس��ی، شناخت و جهت د  هی به اموری از جمله نذر، 
که ریش��ه د  ر فرهنگ و باورهای د  ینی د  ارند  ، می تواند   د  ر 



نحوه سیاس��ت گذاری د  ر جهت توسعه پای��د  ار، از طریق 
جلب مشارکت های مرد  می،که د  ر برنامه های توسعه، هم 
هد  ف و هم وسیله است)ازکی��ا، ایمانی،1387: 72؛ لطفی 
قهرمان لو،1391: 4،3(،  باعث ایجاد   بستری مناسب برای 

حّل برخی از مسائل، باشد  .

شهر مش��هد   که به برکت وجود   امام رضا)ع(، و د  یگر 
جاذبه های تاریخ��ی، طبیعی و حّتی بازارهای عظیمی که 
از تنوع کاالای برخورد  ارند  ،  همواره پذیرای جمعّیت نسبتًا 
باالی��ی از زائری��ن و مسافران است، ای��ن جمعّیت اعم از 
ساکنان یا مسافران، د  ارای ارزش ها و باورهای مش��ترک 
اعتقاد  ی هستند   که می تواند   فارغ از وابستگی های مکانی 
و قوم��ی، میان آنه��ا گونه های��ی از همبستگی اخالقی- 
مذهب��ی را مش��اهد  ه کرد  . ای��ن به معنی وج��ود   ظرفّیتی 
غیرقاب��ل چش��م پوشی  د  ر جه��ت ایج��اد   همگرایی د  ر 
سرمایه ه��ا ی فرهنگی، اجتماعی و اقتص��اد  ی می باشد  . 
ب��ه بیان د  یگ��ر چنانچه ارزش های موج��ود   د  ر نذر کرد  ن 
از حال��ت فرد  ی،به سمت ایجاد   الگوه��ای جمعِی شناخته 
شد  ه برای عموم حرکت کنند  ، افزایش کارکرد  ی نذرهای 



مال��ی را خواهیم د  اشت. به این طری��ق می توان از منابع 
پراکن��د  ه، به منابع انباشتی د  ست یافت که د  ر خد  مت امور 
عام المنفع��ه به رفع مسائل مختلف کمک کنند  . این اید  ه 
د  قیقًا مانند   استفاد  ه بانک ها از سرمایه های خرد   و پراکند  ه 
است، به قسمی که با ایجاد   حساب های بانکی مانند   قرض 
الحسنه و ی��ا سپرد  ه، سرمایه های خرد   به صورت انباشتی 
به سرمایه های عظیمی تبد  ی��ل شد  ه و بانک ها به وسیله 
آن پروژه های بزرگ عمرانی را به انجام می رسانند  ، مثااًل 
بانک ملی1 د  ر احد  اث بیش از 579 کیلومتر آزاد   راه سهیم 
اس��ت که آزاد   راه های قزوین- زنجان و مش��هد  - باغچه 
،زنجان- تبریز و کنارگذر شمالی مشهد   از جملۀ آنهاست.

از س��وی د  یگ��ر، برای د  س��ت یابی به توسع��ه پاید  ار 
د  رون زا د  ر ه��ر جامع��ه، باید   د  ر مورد  کلّی��ه ابعاد   مرتبط با 
توسعه، شناخت کافی کسب کرد  . این جز با رصد   مد  اوم و 
بازنگری د  ر امورمختلف حاصل نمی شود  .یکی از این ابعاد  ، 
د  ی��ن و زند  گی د  ینی افراد   جامع��ه می باشد   که با ارزش ها 
و باورهای��ی معّین، منتهی ب��ه شیوه های خاّصی از کنش 

1. Bmi.ir-Show News



و تعام��ل د  ر تمام��ی ابعاد   زند  گی و ترجیحات کنش��گران 
می گرد  د  .

د  ین اسالم به عنوان کاملترین د  ین الهی، نگاهی ویژه 
به باورها و اعمال، د  ر زمینه هایی چون عد  الت، مش��ارکت 
اجتماعی، توسعه و...د  ارد   و برای د  ست یابی به این اهد  اف، 
الگوها و برنامه هایی را به صورت واجبات یا مستحبات ارائه 
می د  هد   که خمس، زک��ات ، وقف و نذر از جمله آنهاست. 
د  ر حقیق��ت نذرهای اقتصاد  ی که د  ر آنها یا به صورت غیر 
مستقیم منابع ارزشمند   مختلف مانند   غذا و یا مد  رسه سازی، 
ب��ا صرف هزینه ای د  ر اختی��ار برخی از افراد   قرار می گیرد   
و یا بخش��ید  ن مستقیم پول به نیازمن��د  ان انجام می شود  ، 
یک��ی از راهبرد  ه��ای توزیع ث��روت و رفع فق��ر د  ر جوامع 
اسالم��ی است)صاد  قی، فتحی، شفیع��ی، 1391: 6؛ لطفی 
قهرمانلو،1391: 4(. از سوی د  یگرنذر، د  ر میان تمامی اقشار 
مختلف اجتماعی مش��اهد  ه می شود   و می��زان ارزش مالی 
آن، برخ��الف برخی مناسک مانند   خمس که تنها متناسب 
ب��ا میزان د  ارایی و توان مالی اف��راد   است، عالوه بر میزان 
قد  رت اقتصاد  ی و طبقۀ کنشگران، به اموراجتماعی د  یگری 



نظیر ارزش ها، هنجارهای فرهنگی- اجتماعی، الگوهای 
عموم��ی یا محلی ن��ذری د  اد  ن ، سرمایه ه��ای اجتماعی1  
کنش��گران و... نی��ز مربوط می شود  . ب��ه قسمی که د  ر هر 
جامعه معین، ارزش ها و فرهنگ اجتماعی مسلط د  ر زمان ها 
و مکان های مختلف می توانن��د   صورت های گوناگونی به 

منسک نذر ببخشد   )لطفی قهرمانلو،1391؛ 4(.

همچنین توّجه و برّرسِی کارکرد  ِ اموری مانند   نذر، مارا 
د  ر تقویت سرمایه ه��ای اجتماعی وارزش های فرهنگی-
اجتماع��ی مانن��د   مسئولیت پذیری اجتماعی و مش��ارکت 
اجتماعی کنش��گران یاری خواهد   کرد  . این مهم، د  ر ایجاد   
همبستگ��ی اجتماعی به شی��وه ای کارآمد  تر و منطبق بر 

1. بورد  یو د  ر کتاب اشکال سرمایه خود   عنوان می کند  : “سرمایه اجتماعی ، 
پیوند    و  ارتباط  طریق  از  و گروه ها  افراد    که  است  ازسرمایه ومنابعی  عبارت 
 ،) 49 ،ص 1986 با یکد  یگر )ونوع این ارتباطات( می توانند   بد  ست آورند   .” )
گروه یعنی  عضویت د  ر  سرمایه اجتماعی به وسیله  اساس تعریف بورد  یو  بر 
پیوند  های شبکه  این  که  می شود    حاصل  مالکیت شبکه باد  وامی از روابط، 
ای باید   بر مبنای اعتماد   و ازنوع مثبت باشند   .همچنین د  ر کتاب »پاسخ برای 
توانند   واقعی یا  مرد  م شناسی بازتابی « اشاره میکند   منابع سرمایه اجتماعی می 

.) 119 ،ص 1992 مجازی باشند   .)بورد  یو و واکان،



نیازه��ای روز جامعه،ک��ارا خواه��د   بود  )صاد  ق��ی، فتحی، 
شفیع��ی، 1391: 14؛ به��ار،1383: 128؛ گنجی و هاللی 

ستود  ه،1390: 95(. 

یک��ی از موانع توسعه ایران، مرب��وط به بی اّطالعی از 
ارتباط بی��ن مناسک د  ینی،که بخ��ش عظیمی از سرمایه 
فرهنگ��ی1   جامع��ه م��ا را تش��کیل می د  هد  ، ب��ا توسعه 
می باشد  . این یکی از مهمترین د  الیل توّجه پژوهش��گران 
معاص��ر حوزه ه��ای مختل��ف، از جمله جامع��ه شناسان، 
ب��ه نقش فرهن��ِگ د  ینی و مناسکی مانند   ن��ذر د  ر توسعه 

ت  ّ 1. سرمایه فرهنگی از د  ید  گاه بورد  یوعبارت است ازمجموعه ای از کیفیا
سه  گیرد   و به  انواع گوناگون د  انش وهنر را د  ربرمی  که  شد  ه  کسب  فکری 

شکل قابل مشاهد  ه است:
د   ونسبتًا باد  وام که به خصایص د  یرپای ذهنی وفکری  الف- به صورت متجسّ
ویا اموری چون  سنتی،  یا  د  ینی  ارزش ها و هنجارهای  وجسمی همچون 

توانایی سخن گفتن د  ر برابر جمع اشاره د  ارد  .
آثار  و  شکل کاالهای فرهنگی  نمود   آن به  که  یافته  ت  ّ عینی صورت  ب- به 
تاریخی و  لغت نامه ها، بناهای  تصاویر، کتاب ها،  مثل  می شود    د  ید  ه  هنری 

مساجد  .
اجرایی یابد  ؛  نهاد  ها ضمانت  توسط  آنچه  یعنی  شد  ه  نهاد  ینه  صورت  ج- به 
.) 1986 مانند  : عناوین و مد  ارک رسمی وآموزش های غیررسمی) بورد  یو، 



می باشد  )رسولی،1387؛ نوابخش و ثابتی، 1394(. 

از س��وی د  یگر با  ظرفیت های��ی د  ر نذر روبرو هستیم 
ک��ه به د  لیل برخورد  اری از تعامالت��ی  بر مبنای هنجارها 
و باورهای مش��ترک، توان ایجاد   هم کنشی های بیشتر و 
د  ر نتیجه ایجاد   سرمایه های   اجتماعی و اعتماد   اجتماعی 
و کنش های مش��ارکتی بیش��تری را د  ارند  . از این طریق 
می ت��وان سای��ر سرمایه ه��ای الزم جهت توسع��ه، مانند   
سرمایه ه��ای اقتصاد  ی و... را نیز افزای��ش د  اد  . روشهای 
متد  اول نذری، مثل توزیع غذا اگرچه کارکرد   مثبت خاّص 
خ��ود   را د  ارن��د  ، اّما به علّ��ت فقد  ان برنامه ری��زِی جمعِی 
پاید  ار و پراکند  ه بود  ِن کن��ش ها،کافی به نظر نمی رسند  ) 
جاود  ان��ی،1392؛ کتاب��ی، گنجی، احم��د  ی و معصومی، 

.)1383

اکنون د  ر شرایطی به سر می بریم که کشور عزیزمان، 
د  ر زمین��ه علم و د  ان��ش، ارزش یافتن عقالنّیت و افزایش 
آگاهی عمومی پیشرفت د  اشته است. د  انشمند  ان، متفّکرین 
و پژوهش��گران از حمایت هایی د  ر جه��ت نیل به توسعه 



پاید  ار برخورد  ارند  . 

با این وجود  ، تا کنون پژوهش های انگش��ت شماری د  ر 
ای��ن زمینه صورت گرفته و می توان گفت که اکثر مناسک 
د  ینی از جمله پد  ی��د  ۀ نذر، از این د  ید  گاه مورد   توّجه شایقی 
قرار نگرفته اند  . لذا رسالت علمی د  انشگاه و مخصوصاً جامعه 
شناسی د  ر ایجاد   آگاهی بیش��تر د  ر اذهان عمومی د  ر چنین 
م��وارد  ی، ناد  ید  ه گرفته شد  ه اس��ت. این مسئله باعث شد  ه 
که د  ر روند   تغییرات کنونی جامعه، کارآیی روش هایی مانند   
نذرک��ه د  ین اسالم برای مبارزه با فقر و ایجاد   رفاه عمومی 

د  رنظر گرفته است، به طور معناد  اری محد  ود   شوند  .

پیش�ینۀ تحقیقات مربوط ب�ه حوزۀ جامعه 
شناسی د  ین

همانطور که قباًل ذکر شد  ، تمامی ابعاد   زند  گی بش��ر با 
هم ارتباط��ی تنگاتنگ د  ارند   و از همین رو، تمامی امور و 
مسائ��ل مختلف زند  گانی او به طریقی، به صورت مستقیم 
یا غیر مستقیم، به یکد  یگر مربوط می شوند  . د  انشمند  ان و 



اند  یش��مند  ان علوم مختلف نی��ز د  ر روند   تکاملی د  انش به 
این وابستگ��ی متقابل علوم مختلف اذع��ان د  ارند  ، اما به 
د  الیل��ی نظیرگسترد  گی د  امنه علوم، ایجاد   نظم الزم برای 
عل��م  و همچنین سهولت آموختن و... آنها را طبقه بند  ی 

کرد  ه اند  . 

اس��اس این طبقه بند  ی، منط��ق ارسطویی کالسیک 
است ک��ه به تفاوت علوم و حوزه های مختلف د  ر موضوع 
م��ورد   بررس��ی، ه��د  ف و غای��ت و د  ر نهایت تف��اوت د  ر 
روش یا روش ه��ای مورد   استفاد  ۀ هر ی��ک از آنها اشاره 

می کند  )ثقفی،1384: 41(.

د  ین نیز به عنوان حوزه بسیار مهمی از فرهنگ د  ر هر 
جامع��ه، از این قاعد  ه مستثنا نیس��ت. امروزه تقریبًا  آراء و 
نظریات متفکرین کالسیک مانند   مارکس1  ، شالیر ماخر2 
و تیلور3 که محکوم به اند  یشه تک بعد  ی هستند  ، و د  ین را  
افیون تود  ه ها و یا پد  ید  ه ای فرد  ی و شخصی می د  انستند  ، 

1. Marx
2. Scheleiermacher
3. Taylor



د  ر میان نظری��ه پرد  ازان و متفکرین متأخر و معاصر مانند   
نینیان اسمارت1   و کلیفورد   گیرتز2 و ... مش��روعیت خود   
را از د  س��ت د  اد  ه اند   و اکثر آنه��ا به تعاریف و نظریات چند   
بعد  ی و ترکیب��ی تمایل د  ارند  . د  ر این میان د  ر باب تعامل 
بسزای��ی که بین د  ین و اجتماع وجود   د  ارد   اتفاق نظر کلی 
وج��ود   د  ارد   ام��ا بنا بر تقسیم های ص��ورت گرفته و حد   و 
م��رز هر شاخه و گرایش علمی، پژوهش ها و تحقیقات د  ر 
محد  ود  ه مش��خص و یا به صورت بین رشته ای و ترکیبی 

انجام می شوند  . 

به طور کل��ی، د  ر بررسی پیش��ینه پژوهش های د  ین 
شناسانه ی��ا مذهبی و تحقیقات انجام گرفته د  ر این حوزه 
ها، می توان ب��ه مراکز کانونی ای د  ست یافت که هریک 
از آنها، تمرکز گروهی از پژوهش��گران را به خود   معطوف 

د  اشته اند   .

الف- تحقیقاتی که موضوع بنیانی آنها بررسی منش��أ 

1. Ninian Smart
2. Clifford Geertz



د  ین و یا حقیقت و ماهّیت آن، قلمرو د  ین، آموزه های د  ین 
و اهد  اف آن است. فالسفه، فقها و عالمان د  ینی، کالمیون 
و برخ��ی از مرد  م شناسان د  ر این ح��وزه فعالیت د  ارند  . د  ر 
این پژوهش این د  سته از تحقیقات د  ر نظر گرفته نشد  ه اند   
زی��را مربوط به حوزه های د  یگ��ر هستند   و با هد  ف جامعه 

شناسی همخوانی ند  اشتند  .

ب- تحقیقات��ی که به بررسی جامع��ه شناسی د  ینی و 
جامعه شناسی د  ین و تمایز های موجود   بین آنها پرد  اخته اند  . 
اکثر ای��ن تحقیقات از روش شناخت��ی و روش های کیفی 
استف��اد  ه کرد  ه اند  . از برخی از آنها نی��ز د  رقسمتهایی از این 

پژوهش بهره گرفته شد  ه است. 

د  ر این پژوهش ها از یک سو به رابطه بین د  ین ، د  ین 
شناسی و جامع��ه شناسی پرد  اخته می شود   و سیر تاریخی 
رشد   آنها د  ر کنار هم، که باعث ایجاد   مجموعه ای نظرّیات 
و ضوابط کلی شد  ه است بررسی می شود  . از سوی د  یگر به 
کش��مکش ها و تعارض هایی که د  ر این روند   تاریخی بین 
د  ین شناسان و جامعه شناسان وجود   د  اشته می پرد  ازند  )جان 



د  ی ب��روور ،2007: 8،9(. همچنین به تفاوت میان جامعه 
شناس��ی د  ین و جامعه شناسی د  ینی پرد  اخته می شود   و د  ر 
مجم��وع بیان می گرد  د   که، موضوع مورد   بررسی د  ر هرد  و 
آنها یکی است یعنی هرد  و، به بررسی تأثیر د  ین بر ارزش ها، 
هنجارها، کنش ه��ای اجتماعی، ساختاره��ای اقتصاد  ی، 
اجتماعی،سیاسی و... و اثر متقابل کنش��گران اجتماعی بر 
آنها می پرد  ازن��د  ، اّما نقطۀ آغاز پژوهش د  ر جامعه شناسی 
د  ین، پاراد  ایم های علم تجربی است که از هرگونه شناخت 
و ارزش خ��ارج از عل��م تجربی برکنار اس��ت. به عبارتی، 
اصول موضوعه یا بد  یهی د  ر جامعه شناسی د  ین، اصول و 
قوانی��ن علمی روش شناختی و روش های علمی می باشد   
و رابطۀ متقابل د  ین و جامعه را مانند   مش��اهد  ه گری غیر 
خود  ی مطالعه می کنند  ، مانند   مطالعه اقوام ابتد  ایی توسط 
د  ورکی��م و مالینوفسکی، د  ر این تحقیقات جامعه شناس یا 
مرد  م شناس بیش��تر بر روی جامعه و یا د  ین تمرکز د  ارند   
و اصال��ت را د  ر بررس��ی پد  ید  ه های اجتماع��ی به یکی از 
آنه��ا می د  هند  . اّما د  ر جامعه شناسی د  ینی، د  ید  گاه واصول 
موضوعه پژوهش��گر، اصول بنیان��ی د  ین است و سپس با 



توّجه به موضوع مورد   مطالعه خویش، اصول بنیانی روش 
شناخت��ی و علمی را مد  ّ نظر قرار می د  هد  ، یعنی به عنوان 
یک پژوهش��گر خود  ی ک��ه د  رک و تجربه ای ملموس از 
د  ین د  ارد   ب��ه مطالعه پد  ید  ه های اجتماعی د  ینی می پرد  ازد   
و د  ر ای��ن میان هم ب��ه اصول بنیاد  ی د  ین، که برگرفته از 
منبع��ی الهی مانند   کتاب آسمان��ی است، وهم به جامعه و 
پد  ید  ه های اجتماعی د  ینی، همزمان توّجه د  ارد  . لذا بّررسی 
آنها امکان فرات��ر رفتن از حد  ّ توصیف و تبیین را د  ارد  ، به 
عبارت��ی قاد  ر خواهند   بود   با توّجه به اصول بنیانی، علّت یا 
د  الیل ناهنجاری ها ی��ا انحرافات را به روش های تفّهمی 
و تفسیری، تش��خیص د  اد  ه و راه حل ها یا جایگزین های 
مناسبی را نیز پید  ا کنند  . همچنین، د  ر جامعه شناسی د  ین، 
د  ین به عنوان امری ممکن مورد   بررسی قرار می گیرد   که 
د  ر جوام��ع آثار و یا کارکرد  های��ی د  ارد  ، اما جامعه شناسی 
د  ین��ی، د  ین را امری ض��روری و بی بد  یل ب��رای جامعه 
می د  انند  )همیلتون،1387؛تنهای��ی، 1373؛ توسلی، 1380؛ 
محد  ث��ی ،1388؛ ثقف��ی،1384؛ جان د  ی ب��روور ،2007؛ 
تواند  شت��ی،1388(. از این منظر، این پژوهش نیز د  ر حوزۀ 


