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  چکیده

که همیشه  شرط تحقق توسعه روستایی است هاي جامعه روستایی ایران و پیش از ضرورت ییک ،تأمین اجتماعی
در پژوهش حاضر، با بررسی عمیق جامعه . ایم بودهمشکالت فراوانی مواجه  براي استقرار فراگیر آن در جامعه روستایی، با

محسوب یکی از منابعی منابع سنتی و به طور خاص دین،  افراد،اي ه نگرشها و  مهم دانستن الگوها، ارزش مورد بررسی و
نابع در پژوهش حاضر، نذر یکی از م. تأمین اجتماعی فراگیر و توسعه روستایی را تسهیل کند ایجاد دتوان که میشده است 

، تالش شده است تا با شناسایی "نظریه بنیانی"با استفاده از رهیافت کیفی حمایتی تأمین اجتماعی در اسالم معرفی شده و 
هاي حمایتی  و معرفی نذر به مثابه کاالیی حمایتی در نظام تأمین اجتماعی روستایی، بتوان پیامدها و کارکردهاي فعالیت

که جنبه حمایتی دارند،   هاي نذري دهند که فعالیت اي پژوهش حاضر، نشان میه یافته. تنذري را در جامعه روستایی دریاف
، "به هدف دستیابی"، "گشایی گره"اي مانند  شرایط علی ویژه. گذارند تأثیر می "نذردهندگان"و  "نذرگیرندگان"بر دو گروه 

اي  تنیده این پدیده از طریق راهبردهاي درهم. کنند میرا ایجاد  "برقراري تعادل"، پدیده "تأمین نیازها"و  "بخشی آرامش"
 ،"واسطه قرار دادن" ،"خلوص نیت" ،"مأیوس نشدن"، "اعتقاد داشتن"اند از  راهبردهاي مذکور عبارت. شود مستحکم می

 "یده نتیجه"پیامدهاي بکارگیري راهبردهاي مذکور، . "خواهی کمک" و "پذیري مسئولیت" ،"متعهد شدن" ،"خیرخواهی"
گیرندگان  بین نذر "وابستگی"افراد مورد بررسی به چنین نذرهایی هستند که ضمن ایجاد  "راغب شدن"نذرهاي حمایتی و 
حفظ " ،"رفاه ذهنی"نذرگیرندگان، موجب  "خشنود کردن"نذردهندگان، با  "باال بردن منزلت اجتماعی"و نذردهندگان و 

راهبردهاي . شوند براي تأمین نیازهاي زندگی در گروه نذرگیرندگان می "مکمل مناسب"و دستیابی به  "حرمت افراد محتاج
 ،"مالی وضعیت" ،"دینداري"گر مانند  مداخله پدیده برقراري تعادل، به منظور پیدایش چنین پیامدهایی، تحت تأثیر شرایط

هستند و در  "تجربه کردن"و  "هاي گذشته ادگیريی"، "جامعه روستایی ساختار" ،"تاجافراد مح درك موقعیت" ،"نیازمندي"
 .یابند هاي خاصی بسط می زمینه

  .تأمین اجتماعی، اسالم، نذر، تعادل، رفاه ذهنی، توسعه روستایی :ها کلیدواژه
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 مقدمه

، اي عامل بقاي هر جامعه مهمترینهاي درونزا و سنتی تأمینی،  دلیل تخریب وسیع نظامدر حال حاضر، به 
و  واملیکی از مهمترین ع ،اجتماعی هاي دگرگونیتکامل  فراینددر تأمین اجتماعی . است 1تأمین اجتماعی

طوري ه ب ،)177: 1373 پژوهان و دیگران،(مدرن است  جامعه در هرتوسعه  و پیشرفت ایجاد مهمنیازهاي  پیش
. کندهر کشوري را به مخاطره بیندازد و جریان توسعه و بالندگی آن را مختل  حیات تواند می فقدان آن،که 

ثبات هدف آن،  وشود  می محسوبتأمین اجتماعی به مثابه ضرورتی تاریخی، حق انسانی و اجتماعی بشر 
عدالت هاي برابر براي همگان، گسترش  ، ایجاد فرصت)12: 1376 پناهی،( سیاسی، همبستگی، سالمت محیطی

روي آنان است  پیش هايپذیري افراد جامعه در برابر انواع خطر ماعی، استقرار رفاه، امنیت و کاهش آسیباجت
تأمین استقرار فراگیر  به منظورها  همه دولت .)10: 1378مین اجتماعی، أسسه پژوهش تؤشوراي پژوهشی م(

 ). 7: 1385پناهی، ( کنند د تالش میعنوان تکلیف قانونی خو  بهاجتماعی 

مین أتکمتر در مقایسه با جوامع شهري، نیاز به رفاه  وطر مشاغل پرخ دلیل وجود جامعه روستایی به در
جامعه  مهمیکی از نیازهاي تنها ه ن ،تأمین اجتماعی روستایی. شود احساس می به میزان بیشترياجتماعی 
زیرا توسعه روستایی صرفاً  شود، نیز محسوب می 2هاي تحقق توسعه روستایی شرط پیشاست، بلکه از روستایی 

و  طالب(ست امردم روستایی  بهبود شرایط زندگی ،هدف آن مهمترینبلکه  ،صرفاً توسعه کشاورزي نیست
را محقق سازد، نظام تأمین اجتماعی در  هدف فوق تواند که می ییکی از ابرازهای ،بنابراین). 231: 1384 عنبري،

روي افراد جامعه، بستري مناسب براي  پذیري و خطرهاي پیش بت، زیرا با کاهش فقر، آسیجامعه روستایی اس
اما نظام تأمین اجتماعی پس از گذشت بیش ). 45: 1996، 3الدرمن( کند توسعه روستایی و کشاورزي فراهم می

مواجه   همواره با موانع جديی آن، ویژه جوامع روستای هب ،نیافته  توسعهکشورهاي از دو قرن حضور در جهان، در 
با  ،شرایط خاص اقلیمی، جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادي جامعه روستاییوجود نیز به دلیل  در ایران .استده بو

 ،در نتیجه .ایجاد نشده است اجتماعی نظام فراگیر تأمین ،تأمین اجتماعیپیدایش گذشت بیش از نیم قرن سابقه 
  .   هستیمتوسعه روستایی مواجه  يریزها برنامه حوزهدر  شدیديهاي  با بحران

، از منابع گوناگون سنتی و مدرن، به منظور اي، حمایتی و امدادي خدمات بیمه عرضهبا  تأمین اجتماعی
از  ییکعنوان  به تأمین اجتماعی گرفتن با در نظر  در پژوهش حاضر، .کند استقرار فراگیر خود استفاده می

ها و  با مهم دانستن الگوها، ارزشدر آن، شرط تحقق توسعه  شو پیایران هاي جامعه روستایی  ضرورت
که محسوب شده است یکی از منابعی منابع سنتی و به طور خاص، دین ، مذکور هاي موجود در جامعه نگرش

به دلیل نفوذ گسترده در  دین اسالم. اجتماعی فراگیر و توسعه روستایی را تسهیل کند تأمینایجاد  دتوان می
 
1 Social Security 
2 Rural Development  
3 Alderma   
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دارد که با  زمینهثري در این ؤراهبردهاي مشخص و م، عنوان نهاد سنتی تأمین اجتماعی  به ،اییجامعه روست
 اهشتواند با ک و می کرده استهمچنان کارکردهاي خود را حفظ  ی،نابودي وسیع نهادهاي سنتی تأمینوجود 

  .، به تحقق توسعه کمک کندجامعه روستاییها در خطر
مانند عهد و پیمان، ضمانت، کفالت، (اي  در ابعاد بیمه ها دلیل تنوع فعالیته ب ،تأمین اجتماعی در اسالم

پژوهش در  .بسیار گسترده است) الحسنه و غیره مانند انفاق، صدقه، وقف، قرض(و ابعاد حمایتی ) دیه و غیره
زیرا به دلیل . ، مورد تأکید استگیرد قرار می تأمین اجتماعی که در زمره راهبردهاي حمایتی نظام نذرحاضر، 

توان از آن به مثابه ظرفیتی دینی یاد کرد که  گستره وسیع این راهبرد حمایتی در حوزه فردي و اجتماعی، می
فراتر از یک منبع تأمین اجتماعی، ضمن رفع نیازهایی که رفع آن به سادگی میسر نیست، موجب رشد انگیزه 

عالوه بر این، . ت از رفتارهاي زشت و مذموم خواهد شدهاي پسندیده و ممانع افراد جامعه براي انجام فعالیت
هدف  .انجامد دوستی و هویت جمعی در جامعه می تأمین اجتماعی به تقویت سرمایه اجتماعی، روحیه نوع

روش ، با روستایی شهرستان فومن در جامعهنذر پیامدها و کارکردهاي گوناگون پژوهش حاضر این است که 
براي   هاي آن را در تأمین اجتماعی و فراهم کردن زمینه ی قرار گیرد تا بتوان ظرفیتمورد بررس 1نظریه بنیانی

در پژوهش حاضر،  نظریه بنیانی استفاده از روش. تحقق توسعه فراگیر آن را در جامعه روستایی کشف کرد
رباره تأمین منابع د نظریه و الگوییهاي جامعه مذکور، به تدوین  از کالبد واقعیت پیامدهاي نذرعالوه بر کشف 

  . انجامید جامعهآن موجود در  هاي و ظرفیت با توجه معیارها نظام تأمین اجتماعی روستایی
    

  مسئلهبیان 
محرومیت مفرط، کمبود امکانات  وجود فقر وگسترش تأمین اجتماعی در جامعه روستایی ایران، به دلیل 

ها و  ، نابرابري فرصت)غیره کمبود امکانات آموزشی و مانند نداشتن آب سالم، جاده و راه مناسب،(زیربنایی 
هاي حمایتی،  شود که توجه به فعالیت وجود عوامل مذکور موجب می. ، ضروري استپذیري فزاینده آسیب

). 39ـ29: 1383مریدي، (اي محسوب گردد  هدف اساسی تأمین اجتماعی روستایی در برابر راهبردهاي بیمه
برقراي نظام تأمین اجتماعی  به منظورهاي بسیار  تالش ، با وجودي در حال توسعههمانند سایر کشورهاایران 
، جامعه روستاییبا اینکه هنوز فاقد نظام فراگیر تأمینی و حمایتی است و  ،2قانون اساسی 29تحقق اصل  براي

و  "ش از حدعدم تمرکز بی" مانند به دالیلی است، 3از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده سهم فراوانی
 
1  Grounded Theory  

ماندگی، حوداث و سوانح،  سرپرستی، در راه کارافتادگی، بی بازنشستگی، بیکاري، پیري، از به لحاظمین اجتماعی أبرخوداري از ت مذکور،در این اصل  2
دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهاي . است حق همگانی ،صورت بیمه و غیرهه هاي پزشکی ب نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت

 .دمین کنأافراد کشور ت همه را براي مذکورهاي  حمایتعمومی و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و 
 ).مرکز آمار ایران( شود شامل می درصد از کل جمعیت کشور را 31جمعیت روستایی  ،1385 سال سرشماري عمومی بر اساسطوري که  ه ب  3
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فراوان در مناطق  رسانی و حمایتی هاي خدمات طرحبا وجود اجراي  ،"پراکندگی آن در سطح سرزمین"
   ).166: 1383مسلمی، (بهره مانده است  ثر بیؤاز نظام تأمین اجتماعی مروستایی در دوران پس از انقالب، 

جامعه ایران در استقرار فراگیر و پایدار ها و کمبودهاي  با توجه به نقصانه حائز اهمیت این است که نکت
مورد هاي جامعه ایران را  نگرشها، نیازها و  باید شرایط، توانایی ،هاي حمایتی نظام تأمین اجتماعی و فعالیت

سپس مطابق با آن، مبانی نظام رفاه و توسعه را . در این زمینه دست یافت تا به راهکارهاي مناسبیتوجه قرار داد 
ي این نظام و راهبرد رتواند مشکالت برقرا یکی از راهکارها و منابعی که می .کرد تدوین ستاییرو در جامعه

هاي  سالطول استفاده از منابع سنتی تأمینی ـ حمایتی است که در  کند،حل در جامعه روستایی  را اش حمایتی
 نابود شدهضعیف گردیده یا تهاي مدرن  و در برخورد با انگاره شتهمفیدي دا اییکار ،متمادي زندگی انسانی

ریزي  منسجم و برنامه طوربه  ،با کشف و بازیابی آنها نتوا می ،ایرانی اندیشه ولی با جستجو در فرهنگ واست، 
در  بع در این زمینه، نهاد دینمن مؤثرترین. استفاده کرداز منابع آن در استقرار پایدار نظام تأمین اجتماعی  ،شده

   .جامعه ایرانی است
بسیار مهمی در تأثیر  ،دین به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و ساختاري) ویژه جامعه فعلی آن هب(ایران در 

به . استاي با زندگی افراد آن عجین شده  گسترده طور زیرا به دارد، زندگی روزمره فردي و اجتماعی افراد
 يها و توصیه هاخارج از دستور دنتوا نمی ،که بخش زیادي از رفتار افراد معتقد و ساکن در این جامعه طوري
 ، به دلیلنفوذ دین در جامعه روستایی ایران .)31: 1385قاضی، ( مجال بروز داشته باشدبه طور کارایی، دینی 

ه که ب طوري  هب ،گردد هاي مدرن و غیردینی، بیشتر احساس می گسترده اجتماعی و عدم تثبیت گذاره  مبستگیه
نادیده در گفتمان توسعه آن را توان به سادگی  نمی ،جامعه روستایی آن ویژه هو ب دلیل پهنه وسیع دین در ایران

براي توسعه  یهاي مناسب ویژه ظرفیت هب عه ویند توسادر فر یاصول و راهبردهاي روشندین اسالم . گرفت
دینی روایات  تأکیدصریح تعالیم اسالم در قرآن و بیان . داردهاي اجتماعی  اجتماعی، تأمین اجتماعی و حمایت

 ،پذیري و مشارکت اجتماعی، لزوم برقراري امنیت دوستی، همبستگی و انسجام اجتماعی، مسئولیت نوع رب
براي متنوع ابتکاري، خاص و کاربردي  راهکارهاي بیان نیزآرامش و عدالت اجتماعی، رفع فقر و محرومیت و 

قابل، ( وقف و غیره ،خمس، زکات، صدقه، انفاق ماننداز طریق اعمال خیرخواهانه حمایتی  ،تحقق این اصول
خاص و تشویق به  رویکرديبا  ،که اسالم ضمن توجه به فضایل معنوي و اخالقیاست شده  موجب )1383

مینی و رفاهی را در ایران أهاي داوطلبانه و خودجوش مردمی، بخشی از اهداف توسعه و خدمات ت حمایت
کند و  می بیاناجتماعی و اقتصادي  هاي حوزه مین اجتماعی که اسالم درأت متنوعدر کنار راهبردهاي  .کندفراهم 

در جامعه  ظاهراًکه است راهکاري دینی و حمایتی  نذر فراوانی براي اجرا برخودار هستند،  اکثر آنها از قابلیت
براي  یبپشتوانه مناس ،یک منبع عظیم مادي و معنويعنوان  بهتواند  صبغه مذهبی، می دلیل روستایی به
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به طور  ،در مراحل مختلف زندگی افراد الًمعمو ، زیراها و خدمات اجتماعی در جامعه روستایی باشد مساعدت
هاي مذهبی است که در همه مذاهب  نذر یکی از کنش .کند آگاهانه یا ناآگاهانه در ابعاد متفاوت جلوه می

وطلبانه و او کنشی د گردد می مالحظهولی در تعالیم اسالم با وضوح بیشتر  ،شود مختلف یافت می توحیدي
ي در ابعاد فردي، روانی، اقتصادي، دینی و اجتماعی دارکردهاي متعدککه ) 37: 1374محدثی، ( استآور  الزام
ض، مناسک توجه به ایتام و انجام فرایاموري مانند نذر در جامعه روستایی ایران بسیار مشهود است و . دارد

خانمان، تسهیل ازدواج  فقرزدایی، پرادخت دیه، احداث مسکن براي افراد بی تادینی، احداث تکایا و مساجد 
و شود  را شامل میبا شرایط جدید جامعه و افراد آن  سازگار سایر نیازهايرفع و  )119: 1383بهار، ( جوانان

تأمین اجتماعی روستایی را  نیزگوناگون و  هاي جنبه دررا هاي توسعه روستایی  زمینهاست توانسته  بدین طریق
قابلیت تعمیم و توجه در گفتمان توسعه و توسعه روستایی ایران را دارد و عدم توجه به  ،بنابراین .کندفراهم 

هدر رفتن منابع محدود توسعه  موجببلکه شود،  مینه تنها موجب فرسایش این سرمایه  ،این سرمایه ارزشمند
  . گردد هاي نامحدود آن می وستایی در برابر نیازها و خواستهدر جامعه ر

قرآن و (کنکاش در متون دینی  هباید ب در جامعه روستایی، و پیامدهاي گوناگون نذر آثاربراي شناخت   
تا  اعمال نذري جامعه پرداختو مشاهده  درباره مفهوم نذر هاي عمومی دیدگاهکشف و ) روایات و منابع فقهی

شود؟ اگر  عنوان ظرفیت یا راهبرد حمایتی نظام تأمین اجتماعی اسالم مطرح می  که آیا نذر به یافتدربتوان 
  ؟داردروستایی جامعه هاي مختلف فردي، اجتماعی و ذهنی در  جنبهو کارکردهایی در  آثارچه  چنین است،

 
  مفهومی نذر بیان 

متعالی کردن جامعه یا که موجب  گردد تلقی می عملی دینیبه مثابه  ،شود همه ادیان یافت میدر  1ذرن
و  ،، توبه کننددگرگون شوندو دوباره  نایل آیندآن به شفاي روحی و معنوي  اتوانند ب دینداران می شود، می افراد

کاهش اضطراب و موجب  ،میان افراد و اجتماع در  اتحاد اجتماعی و معنويایجاد با نذر  .رستگار شوند
  ). 498- 496: 1386 دورکیم،(شود  می هاآن يها دغدغه

فراوانی از دامنه، تنوع و کارکردهاي  ،نذر در اسالم ،ویژه ادیان ابراهیمی هب ،ادیان جهان ن همهیاز ب
نذر . تأثیر گذاشته استمعتقد  انبخش زیادي از زندگی دنیوي و معنوي مسلمانبر  است، به طوري کهدار ررخوب

شود و در صورتی که شرایط آن کامل  غیرالزم است که بعد از التزام واجب مینوعی التزام  ،در اصطالح فقهی
  ).2004و  2003: 1379سجادي، (ضروري است وفاي به آن  ،باشد

که همراه با مناسک فردي یا است نذر پیمان یا عملی اختیاري و در عین حال الزامی  ،به عبارت بهتر
طریق، با  بندد تا از آن خداي خویش میا آن، پیمانی مقدس بنجام او مسلمان معتقد با  شود میانجام  اجتماعی

 
1  Vow  
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به قدرت الیتناهی الهی متوسل و نزدیک است،  رعایت اصول و شرایطی خاص که در فقه اسالمی توصیه شده
 .بر خود الزم بداند است،شود و در مقابل رفع نیاز یا نیازهاي خود، انجام عمل یا رفتاري را که متعهد شده 

) 2برآوردن حاجات، ) 1: نذر سه کارکرد زیر را دارد) ویژه مذهب شیعه  به(توان گفت که در اسالم  راین، میبناب
  .ممانعت از امور ناپسند) 3ترغیب به انجام کارهاي نیکو، 

براي تقویت حیات دینی، تکامل و بالندگی   هاي بسیار غنی ، ظرفیتنذردهند که  ابعاد فوق نشان می
هاي عظیم معنوي و مادي  ، سرمایهابسیار قوي و کار ،هاي متنوع دارد و از طریق مجموع فعالیتجامعه مسلمان 

 ثابه یکی از منابع سودمند تأمینیتواند به م میکند و  میفراهم  آن نظام تأمین اجتماعی و توسعه و جامعه رايرا ب
تفاده قرار گیرد، اما ناشناخته بودن و عدم مورد اسـ حمایتی در مواقع بحران و کمبود منابع نظام تأمین اجتماعی 
روي هر پژوهشگر  هاي پژوهشی فراوانی را پیش توجه نظري به این بعد از نظام تأمین اجتماعی اسالم، دشواري

هاي  که بهترین روش شناخت کارکردهاي این پدیده در جامعه روستایی، استفاده از روش طوري دهد، به قرار می
  .روش نظریه بنیانی است پژوهش کیفی، به ویژه

  
  روش پژوهش 

 مورد استفادهباید همواره بین مسئله یا مسائل پژوهش و روش  ،براي انتخاب روش مناسب براي پژوهش
 .یید نخواهد شدأپژوهش ت 2پایاییو  1اعتبار ،در غیر این صورت ، زیراتناسب وجود داشته باشد ،براي فهم آنها

گمراهی موجب و حتی ممکن است  یافتمسائل مورد نظر پاسخی براي  توان با انجام پژوهش، نمی ،در نتیجه
 هاي پرسشبدیع بودن ) 1: زیر از روش کیفی نظریه بنیانی استفاده شد به دالیل در پژوهش حاضر .شودعلمی 

مشخص نبودن مفاهیم مربوط ) 2 .مذکور یافت نشد هاي پرسشبا مرور ادبیات پژوهش،  به طوري که پژوهش،
در  پذیر انعطافها، منابع مختلف و  هاي مناسب براي استفاده از روش زمینه کردنفراهم ) 3 .مورد نظر ضوعوبه م
ها و تجارب  هاي تعامل عمیق و نزدیک با کنشگران انسانی و شناخت دیدگاه ایجاد فرصت) 4 .یند پژوهشافر

  .پژوهش موضوعآنها از زبان خودشان درباره 
را ها و معانی متفاوت افراد  توسعه که قصد شناخت منظم دیدگاه پژوهشگرانبراي نظریه بنیانی روش 

موضوع مورد مل و دقیق کا بررسیبا  تا کند شرایطی فراهم می ،واحد دارنداي  خاص یا پدیده یموقعیت بارهدر
هاي  هاي متعدد و دستیابی به اطالعات گوناگون کمی و کیفی و امکان تحلیل و امکان بکارگیري روش بررسی
به آسانی به ) ها گردآوري داده(و میدان ) ها تحلیل داده(هاي بسیار میان نظریه  مداوم و رفت و برگشت ،مجدد

 
1  Relability 
2  Validaty 
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اي،  زمینه نظریه  گاهنظریه بنیانی را که  ).510: 2000، 1چارمز( ها دست یابند و حقیقی از پدیده يشناخت نظر
نیز  )308: 1384 ،2بلیکی(نگر  یا نظریه داده) 17: 1385باقري،   ادیب حاج(هاي پایه  نظریه مبنایی، نظریه

 .آید دست میه ها ب پدیدهبررسی از  3طور استقرایی هکه بمند است  نظامهاي  اي از روش جموعهم نامند، می
. به تأیید آنها پرداختشان،  ها و تجزیه و تحلیل منظم داده يگردآور باکه باید آنها را کشف کرد و  یهای پدیده

یند او فرشود  ها به طور همزمان انجام می دادهگردآوري اطالعات و تجزیه تحلیل نظریه بنیانی، در روش 
 پژوهشیبلکه جریان پژوهش از یک حوزه  گردد، تأییدشود که بعد  هرگز از یک نظریه شروع نمی ،پژوهش
 9قضایاي و 8ها مقوله ،7مفاهیمخلق  که امکان 6انتخابیو  5محوري 4،گذاري بازکدسپس با . گردد آغاز می

شود تا آنچه که متناسب  فرصت داده می کند، هاي به دست آمده را از جامعه مورد بررسی فراهم می با داده مرتبط
هاي منسجم، دستیابی به مدل نظري و  سپس با تحلیل .خود را نشان دهد ،و مربوط با پدیده مورد نظر است

 پژوهش حاضر،نظریه بنیانی در روش  استفاده از .)24ـ2: 1385 ،10و کوربیناستراس (گردد  میآن فراهم  تأیید
و  مقوالت ،مفاهیم تمییز دادنهاي گردآوري شده و  تا با بررسی دادهکرد فراهم  پژوهشگرانامکان را براي این 

خصوص نظري در شان، مدل  تبا خالقی ،دنآی دست میه یند پژوهش باقضایاي مرتبط یا نامرتبط که همگام با فر
هاي از  که در چارچوب نظري یا فرضیهکنند ابداع بررسی نقش راهبرد حمایتی نذر در مناطق روستایی مورد 

  . استبررسی مورد  افرادجربه بومی حاصل تبلکه  ،گیرد ن شده قرار نمییپیش تعی
  

  کنندگان پژوهش مشارکت
، به استبسیار متفاوت  ، با رهیافت کمیهشگیري پژو معیار انتخاب موارد یا نمونه ،ییفرهیافت ک در

بلکه  ،شود گفته نمی نمونه یا فرد ،کنند هاي کیفی، به افرادي که در پژوهش شرکت می پژوهشدر طوري که 
کنندگان پژوهش در  امالً واضح است که تعداد مشارکتک. شوند می نامیده 12افراد مطلعیا  11کنندگان مشارکت
آوري و تحلیل منظم  بلکه به تدریج با جمع ،هاي کمی از قبل مشخص نیست بر خالف پژوهش ی،نظریه بنیان

   .)309ـ  308: 1384بلیکی، (یافت ادامه خواهد  دست یابد،نظري  13به اشباع گرهنگامی که پژوهش ها تا داده
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با ی هستند که مفاهیمبیانگر که گیري کرد  توان نمونه میاز حوداث و وقایعی نظریه بنیانی، در روش 
هاي  گیري نمونهدر روش نظریه بنیانی از  ،بنابراین .)192: 1385استراس و کوربین، ( دارند  رابطه نظريیکدیگر 

 گیري مبتنی بر نمونهمطلوب است دو  ین روش،نظران ا اکثر صاحب اعتقاداما به  ،شود متعددي استفاده می
با   پژوهش آغازدر است که توصیه شده . استفاده قرار گیردمورد  2گیري نظري نمونهو ) یا هدفمند( 1هدف

این نوع  ازیر ،شوند آوري جمعگیري مبتنی بر هدف  نمونه باها  دادهکه بهتر است نظریه بنیانی، روش 
نوع  که چه از خود بپرسد ،پژوهش فراینددر  مندهدف به طور تا کند می کمک به پژوهشگر ،گیري نمونه

که به هر  یهای داده .)176: 1385استراس و کوربین، ( ها را بر مبناي آن انتخاب کنند تا نمونه اطالعاتی نیاز دارد
و مورد است دست آمده ه گیري مبتنی بر هدف ب در نمونه) با مصاحبه، مشاهده رفتار و اعمال و وقایع( شکل

گیري  در نمونه. کنند فراهم می گیري نظري نمونهرا براي در گام بعدي زمینه  ،گیرند تجزیه و تحلیل قرار می
براي  تواند میپژوهشگر  ،)گیري هدفمند حاصل شده است نمونه باکه (هاي اولیه پژوهش  نظري بر مبناي یافته

گردآوري   داده باید درباره چه موضوعاتی ،نیاز دارد یبه چه اطالعات تشخیص دهد کهاشباع نظري دستیابی به 
و با ) 507:  2006 3کین و کولی،(هاي بعدي را انجام دهد  ارزیابی ی،های تیدر چه موقع ،، به کجا برودکند

  . نظریه خود را بپروراند ،اشباع دستیابی بهبا  ،دست آمدهه ب هاي هتکمیل مفاهیم و مقول
انتخاب  .پژوهش برگزیده شدمیدان  عنوان به ،آن يروستا 161شهرستان فومن و  در پژوهش حاضر، ابتدا

پژوهش  عنوان میدان  بهباید اي  جامعه ،دینی است یکه نذر کنش ییاز آنجا. شهرستان فوق دو دلیل داشت
ترین مناطق  تقریباً یکی از مذهبیمذکور، منطقه  .فراوان است دینی هايبه اعتقاد يپایبنددر آن  که شودانتخاب 

با جامعه روستایی آشنایی پژوهشگر  یگر،دلیل د .که انجام اعمال نذري در آن مشهود است استان گیالن است
 طور به بود که هاي متفاوت آن و امکان دسترسی آسان به روستاهاي آن و فهم زبان، گویش و لهجهمورد بررسی 

نزدیک  حضور فراوان و تعاملمستلزم  را کههاي روش بنیانی  الزاماهداف و  ستتوان تري می مطلوب
و  پژوهشدلیل گستردگی میدان ه ب پژوهش حاضر، در. ا تحقق بخشداست ربا مشارکت کنندگان پژوهشگران 

مشاهده و  ،)یافته سازمان باز و نیمه(مصاحبه با استفاده از  در ابتدا ،مبهم بودن مفهوم نذر وسعت و نیز
یا  آسان روش اگیري ب از نمونه) که تا پایان پژوهش، استفاده از این فنون تلفیقی ادامه داشت( برداري یادداشت

آشنایی و مفهوم نذر پژوهش  باره موضوعمحیط، افراد یا وقایع مورد نظر در ااستفاده شد تا ب 4در دسترس
نذرهاي . کشف گردیدحمایتی و  منسکیدر طول فرایند پژوهش، دو نوع نذر متفاوت، یعنی نذر  .حاصل شود

شوند، مانند روزه، نماز،  نجام میمنسکی، صرفاً کارکردهاي مذهبی و روانی دارند و به طور فردي و جمعی ا
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نذرهاي حمایتی بر خالف نذرهاي منسکی، عالوه بر کارکردهاي مذهبی، . هاي نذري و غیره زیارت، سفره
محور، به طور  به عبارت بهتر، در این گونه نذري با نگاهی اجتماع. پیامدها و نتایج تأمینی و رفاهی نیز دارند

توان  از این رو، می. شوند کاالهایی نذري دانسته می) کامل یا بخشی از(مصرف  خاص افراد نیازمند، مستحق
  . نذرهاي حمایتی را راهبردي حمایتی در جبران کمبودهاي نظام تأمین اجتماعی در جامعه روستایی دانست

 به شناخت پیامدهاي نذرهاي گیري آسان پس از کشف نذرهاي حمایتی در جامعه، پژوهشگران با نمونه
بر دو گروه  بررسی،مورد جامعه گونه نذري در  اینهاي اولیه، مشخص شد که  گیري در نمونه. پرداختند حمایتی

، کردن و نذري دادن شود که با نذر افرادي گفته می به نذردهندگان .گذارد ثیر میأت نذرگیرندگان و نذردهندگان
در وضعیت  ،هاي اجتماعی و اقتصادي انیناتو دلیلنیز به  1و نذرگیرندگان کنند میحمایت از افراد نیازمند 

. شود تأمین می شانبخشی از نیازهای ،ي نذردهندگانها ينذر بامطلوب اقتصادي و رفاهی قرار ندارند و 
اما  ، در آغاز پژوهش بسیار مشکل بود،گیرند شناسایی افرادي که در زمره نذرگیرندگان یا نذردهندگان قرار می

کنندگان  مجموعه مشارکت ،ا زنجیريی 2گلوله برفیگیري  نمونهرد بررسی از طریق هاي مو با یافتن اولین گروه
   :شود مشاهده می) 1(در شکل گیري  نمونهروند  .را گسترش دادیم

  
  
   

  
  
  
  
  
  
 

       
  
  روند انتخاب موارد پژوهش): 1( کلش

 
به سختی نیازهاي اساسی خود را  ،نذرگیرندگان اعضاي تحت پوشش کمیته امداد بودند که به گواه خودشان و نذردهندگانحاضر، همه   در پژوهش  1
 . گرفتند میقرار سرپرستی، قطع عضو، ازکارافتادگی و کهنسالی مورد حمایت نذردهندگان  به دلیل بی بیشتراین افراد . کردند مین میأت

2  Snowball method 

  نذردهندگان
 نفر 3

  نذردهندگان
 ا نفر

  نذردهندگان
 نفر 3

  نذرگیرندگان
 نفر 2

  نذردهندگان
 نفر 3

  دهندگان نذر
 نفر 2

  نذرگیرندگان
 نفر 2

  نذرگیرندگان
 نفر 2

  نذردهندگان
 نفر 2

 

 نذرگیرندگان
نفر 4  
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گیرنده و نفر از آنها، نذر 10که  قرار گرفتند بررسیکننده مورد  شرکت 24 ،شود می طور که مالحظه همان
بین هر دو از کنندگان،  مشارکتانتخاب با  شد که تالشبسیار  در پژوهش حاضر،. نفر نذردهنده بودند 14
 همهروي پژوهشگر،  پیش هاي ولی با توجه به محدودیت بهتر تحقق یابند،پژوهش  اهداف ،نسج

   1.، از بین مردان انتخاب گردیدندکنندگان مشارکت
  

 هاي پژوهش یافته

ها  بندي داده سازي و مقوله گذاري، مفهوم هاي نظریه بنیانی، ابتدا با کدگذاري باز، نام استفاده از رویهبا   
عمیق، بیش از  هاي عمیق و نیمه هاي گردآوري شده از طریق مصاحبه داده 2خط به سپس با تحلیل خط. انجام شد

ده و گسترش مفاهیم و یافتن ارتباط آنها با هاي به دست آم هاي مکرر از داده مفهوم ساخته شد و با پرسش 300
سپس از طریق کدگذاري محوري که سومین عنصر نظریه بنیانی، یعنی . مقوله ساخته شد 36یکدیگر، 

فرعی حول مقوله اصلی، از طریق  هاي اصلی و پیوند مقوله هاي سازد، کشف مقوله گیري قضایا را میسر می شکل
مدل . کشف شده و ترسیم یک مدل پارادیمی میسر گردید هاي وان بین مقولههاي فرا ها و مقایسه رفت و برگشت

. شد و پیامدها را شامل می 7تعامل/ ، راهبردهاي عمل6گر ، شرایط مداخله5زمینه 4پدیده، 3پارادایمی، شرایط علی،
انتخاب و کشف مقوله ها،  در نهایت، با کدگذاري انتخابی، روایت داستان و شرح توصیفی دقیق روابط بین مقوله

کردن سایر   شود و قدرت جذب و یکپارچه ها تکرار می مقوله اصلی بیش از همه در داده. اصلی میسر گردید
با توجه به تکرار مقوله  در پژوهش حاضر، با خلق مفاهیم، مقوله و ساخت قضایاي نظري،. ها را دارد مقوله

عنوان پدیده  ها و قدرت تبیین آنها، این مقوله به  ن با سایر مقولهها و توانایی ارتباط آ در داده "برقراري تعادل"
  .  یا مقوله مرکزي انتخاب شد و در نهایت، مدل پارادایمی زیر ساخته شد
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  برقراري تعادلارادایمی پدیده پمدل : )2( شکل
  

  مدل تشریح
   شرایط علی مربوط به پدیده برقراري تعادل  

 ند،شو برقراري تعادل در بین نذردهندگان و نذرگیرندگان از طریق نذرهاي حمایتی می موجبعواملی که 
 همهسه عامل ابتدایی در بین . هستند "تأمین نیازها"و  "بخشی آرامش"، "به هدف دستیابی"، "گشایی گره"

 قطعیآورد که وقوع این پدیده را در تعامل با راهبردهاي آن  وجود میه نذردهندگان، شرایط علی مشترکی را ب
این اعمال نذري در طول حیات خویش که دلیل اشتیاق آنها به کردند  نذردهندگان همواره اذعان می. کند می

 شرایط علی
 گشایی گره  
 به هدف   دستیابی  
 بخشی آرامش 

 مین نیازها أت  
 

 راهبردها
  اعتقاد داشتن 

   مأیوس نشدن 

 خلوص نیت  
 واسطه قرار دادن 

  خیرخواهی 

 متعهد شدن 

 پذیري مسئولیت 

 خواهی کمک 

    
 

 پیامدها
 دهی نتیجه 

 راغب شدن 

  ذهنی رفاه  
  افراد حفظ حرمت

 نیازمند

 مکمل بودن 

 احساس همدلی 

 وابستگی 

  کردندستگیري    

  خشنود کردن 

 منزلت اجتماعی  رشد 

 پاداش گرفتن 
 

 
 

 شرایط مداخله گر
  دینداري 

  مالی وضعیت 

  نیازمندي 

   افراد نیازمنددرك موقعیت 

  ساختار جامعه روستایی 

  ادگیرهاي گذشتهی 

  تجربه کردن 

 پدیده
 برقراري تعادل 

 زمینه 

   بررسیجامعه مورد 
  )نذردهندگان و نذرگیرندگان(
  شدت  
  میزان 
  دوره زمانی  
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را باز  یهایی محکم دهد و گره میافزایش  دشوار،موانع  ها وتوانایی مقابله آنها را با خطر است که اعمال مذکور،
شرایط  ،وقتی به اصطالح خودشان ،بنابراین. کرده استرا دچار نابسامانی و اختالل آنها که زندگی کند  می

هاي محکم زندگی  توانند گره مینذر  زیرا. کردن ندارند اي جز نذر چاره شود، میبسیار سخت و دشوار   زندگی
پس انجام درست . شان بودهکه در گذشته همرابرساند  يرا به زندگی عاري از رنج و درد هاو آن کندآنها را باز 

 و آنها پس از دوران اندوهکه شود  کند و موجب می تسهیل می راهاي مشروع و پاك افراد  به هدف دستیابی، نذر
. به تعادل دست یابنددر زندگی  ،کند و از این طریق اعطا می آنهابه کردن  رکه نذبرسند به آرامشی  ،مصیبت

توانند بخشی از نیازهاي خود را تأمین  من به نذرهاي حمایتی میؤتمایل نذردهندگان م دلیلنذرگیرندگان نیز به 
موجب پیدایش  ،هاي متنوع حمایتی نذردهندگان فعالیتبا  ي افراد محتاجدر نتیجه عامل تأمین کردن نیازها .کنند

  .شود ذرگیرندگان میبین ندر پدیده برقراري تعادل 
   پدیده ناشی از شرایط علی  

شدید و مشکالت سخت،  هايهاي نذري به این معنا است که نیاز برقراري تعادل از طریق کنش
توازن و تعادل  وضعیترا از  هاروند حیات آن ، به طوري کهکند در زندگی افراد ایجاد میرا هایی  محدودیت

تا دوباره به  هستندخود زندگی تعادل در دستیابی به به دنبال  کردن با نذرافراد  پس .کند مطلوب خارج می
به عبارت بهتر، نذر راهکاري است که افراد هنگام از دست دادن تعادل و  .ادامه دهندخود زندگی آرام و ایمن 

ا به دست کنند تا دوباره تعادل حیات اجتماعی و فردي خویش ر عدم توانایی براي حل مشکالت، استفاده می
توانند با نذرهاي  می ،توانایی مالی مناسب داراي نذرها، نذردهندگان پیدایش نتایج حاصل ازبراي  .آورند

نذردهندگان با دادن . محتاج را به تعادل برسانند انش و محرومیزندگی خو ،مقطعی یا پایدارطور حمایتی به 
با یاري  والً،ا: کنند ایجاد می هادر خود و آنرا  1دو نوع تعادل همزمان ،نذرهاي خود به نذرگیرندگان محتاج

) ا به مدت طوالنییتا حدودي (را از سختی معیشت  هاو آنکنند  حمایت میاز آنها  ،مستمندان دردمند کردن
یا از بین رفتن  کاهش به ،با انجام این عمل دوم اینکه،. آورند می در زندگی آنها تعادل به وجوددهند و  نجات می

از این کند و  کرده است یا در آینده مختل میشان را مختل  که ادامه زندگیکنند  کمک میو موانعی  هاخطر
  . شود ایجاددر حیاتشان  نهتا دوباره مواز دهند میادامه به حمایت کردن خویش  ،طریق

 اند اي که در آن راهبردهاي مربوط به پدیده برقراري تعادل بسط یافته زمینه.  
 ،دنشو هاي نذري حاصل می از راهبردهاي مربوط به پدیده برقراري تعادل که از طریق کنشثر ؤاستفاده م

نذردهندگان و نذرگیرندگان  ه ویژهاین پدیده در بین نذرکنندگان و ب. استهاي این پدیده وابسته  به زمینه
 کردن توازن حاصل از نذرتقریباً تعادل و . شودبرخودار خاصی شدت و دوره زمانی  ،از میزان تواند حمایتی می

 
هاي اجتماعی و فردي شود، اما از آنجایی  موجب ایجاد تعادل -فراتر از آنچه که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته  است - تواند  البته نذر می 1

 .گردد که آنان درك و کشف کرده بودند میهایی بیان  که در پژوهش حاضر دو جامعه نذرگیرندگان و نذردهندگان بررسی شده است، صرفاً تعادل
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البته میزان آن ممکن است با شدت  .ه کردمشاهد بررسیتوان در بین هر دو گروه مورد  و نذري گرفتن را می
و دامنه احتیاج  شدیدتر ،بدین صورت که هر چه مشکالت نذردهندگان .در بین آنها مشاهده گردد کمی زیاد یا

 ،شود لی که از طریق نذرهاي حمایتی در بین آن دو گروه ایجاد میتعاد ،باشدتر  وسیع و گسترده ،نذرگیرندگان
ین این پدیده بر حسب نوع نیازي که در بین نذردهندگان نهمچ. داردشدت بیشتري نسبت به عکس این قضیه 

  .   ایجاد کندهاي مقطعی یا پایداري را  تواند تعادل زمان می طولدر  ،کند میرفع نذرگیرنده  افراد محتاجو 
 ثر بر راهبردهاي پدیده برقراري تعادل  ؤگر م ایط مداخلهشر  

 اند عبارت ،گذارند میثیر أیا برخی از راهبردهاي پدیده برقراري تعادل تهمه بکارگیري  دراین شرایط که 
، "جامعه روستایی ساختار"، "افراد نیازمنددرك موقعیت "، "نیازمندي"، "وضعیت مالی"، "دینداري": از
راهبردهاي  بر همه ،هاي دینی کنش نذر عامل دینداري به دلیل ریشه. "تجربه کردن"و  "گذشته هاي ادگیريی"

به همان نسبت  ،پایبندي به مبانی دینی در نذرکنندگان بیشتر باشد که اگر طوري هب گذارد، ثیر میتأاین پدیده 
از  که افراد را به تعادلدستیابی  موانعی جدي، پدیده مواجه باکه راهبردها بدون  شود شرایط مناسبی فراهم می

البته در صورت ضعف پایبندي به اصول دینی در  .، تحقق بخشنددست خواهند آورده خود بکردن  نتیجه نذر
 مواجهتعادل  هنذردهندگان و نذرگیرندگان ب دستیابیبراي  یهای آن با محدودیت يراهبردها همه ،نذرکنندگان
در  مؤثرگر این پدیده است که از عناصر اصلی  کی دیگر از عوامل مداخلهیوضعیت مالی نیز . خواهند شد

شرایط مختلفی براي  ،تواند در بکارگیري راهبردهاي گوناگون آن پدیده و می شود می محسوبنذرهاي حمایتی 
 راهبرد جرايدر صورت توانمندي یا ناتوانی مالی، نذردهنده را در ا به طوري که. کندنذردهندگان ایجاد 

ا یکننده با شرایط تسهیل ،خواهی از سوي نذرگیرندگان محتاج خیرخواهی و پاسخگویی به راهبرد کمک
این عامل در  .استثر ؤآن پدیده م يکه بر راهبردهااست  دیگري عاملنیازمندي، . کند مواجه می محدودکننده

با  ،عنی در نذرهاي حمایتییتر اما در سطحی خرد کند، میکردن ترغیب  به نذر نذرکنندگان راح کلی، همه سط
استفاده از  به را هاآن ،در صورتی که شدت آن در بین نذردهندگان بیشتر باشد ،دارد فوقکه با دو عامل   پیوستگی

دستیابی به  به منظورراهبردهاي اعتقاد داشتن، مأیوس نشدن، خلوص نیت، واسطه قرار دادن و خیرخواهی 
گذارد  و  می تأثیربر نذرگیرندگان نیز در نذرهاي حمایتی  ،نیازمندي. دهد یم سوقتوازن حاصل از اعمال نذري 

در  ،ثیر میزان نیازمنديأتحت ت ،دارند ، بسیار نیازهاي مالی و کاالهاي روزمره زندگی که آنها به کمک ییاز آنجا
در حیات  تعادل دستیابی بهخواهی از نذردهندگان را براي  مناسب، راهبرد کمک رصورت فراهم شدن بست

گر دیگري است که در انتخاب راهبردهاي  محتاج نیز عامل مداخلهافراد درك موقعیت . کنند می اتخاذخویش 
 دربارهترتیب که اگر احساس و درك نذردهندگان بدین . دارد تأثیر مهمی این پدیده از سوي نذردهندگان

پاسخ به پذیري، متعهد شدن و  رخواهی، مسئولیتاتخاذ راهبردهاي خی، عمیق باشد ،شرایط نذرگیرندگان محتاج
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 ،در غیر این صورت .شود می نجاما بیشترياز سوي نذردهندگان با فهم و اشتیاق  افراد نیازمندتقاضاهاي 
میزان بسیاري بر  بهنیز جامعه روستایی  ساختار. کند مواجه می مشکالتیبا  ، افراد راآن راهبردها گیريبکار

که در آن طوري باشد که اگر ساختار طوري  به گذارد، ثیر میأویژه راهبردهاي پدیده مذکور ت هب ،نذرهاي حمایتی
راهبردهاي افرادي خیرخواه باشند،  ،در این جامعه ندگیضمن ز ،خیر افراد ثروتمندنباشد و  گستردهفقر چندان 

هاي پیشین و  یادگیري، تدر نهای. گردند با پدیده برقراري تعادل مواجه نمی پذیري خیرخواهی، مسئولیت
با وجود اینکه ممارست و تکرار  اند، ههاي متعددي که نذردهندگان از اعمال نذري آموخته و درك کرد تجربه

نذردهنده توسعه  دستیابی به اهدافراهبردهاي آن پدیده را براي  همه د،شو این عمل را در آنها موجب می
مختلف  ياز شدت و دامنه استفاده از راهبردها ،ین نذردهندگانها در ب و در صورت کمبود این داشته دبخش می

  . شود دهی و برقراري تعادل در بین نذردهندگان کاسته می نتیجه به منظور ،آن پدیده
 راهبردهاي مربوط به پدیده برقراري تعادل  

درك اش  نذرکننده و جامعه را در فرد) طور خاص نذرهاي حمایتیه ب(نذر ، آثار گوناگون افراد جامعه
ها و مشکالتی که قدرت مقابله با آنها را  آنها از سختی یتواند پس از رهای میمعتقد هستند که نذر و اند  کرده

ثر بنابراین نذرکنندگان براي کنترل و دستیابی به این تعادل که ا .زندگی آنها ایجاد کندمناسب در  یتعادل ،ندارند
هاي  با اعتقاد داشتن به قدرت آنها در این فرایند، .کنند استفاده میدابیر و راهبردهایی تاز  است،نتیجه نذر و 

کنند با خلوص نیت همواره موانع و  سعی می ،آن اثربخشیفرامادي و اثربخشی نذر و مأیوس نشدن از 
ار دادن میانجیان ا کنترل کنند و با واسطه قررفع یخود را از طریق نذر و پیمان بستن با خدا  ت مشروعمشکال

به دستیابی تر با خدا،  ضمن اتصال راحت ،برخودار هستند مطلوبی از جایگاه امقدس و پاك که در برابر خد
براي  کنند تالش میپیوسته  ،نذرکنندگان معتقد و نیازمند. میسر کنندهدف و تعادل مورد نظر را براي خویش 

تا نذردهندگانی  بپردازندبه نذرهاي حمایتی  ،نذرهایشانثیرگذار بودن أتعادل از دست رفته خود و تایجاد 
که براي تعامل  اند باور رسیدهنذردهندگان به این . کنند یممایت حنذرگیرندگان محتاج از خطاب گردند که 

خیرخواهانه را در درون و رفتارهاي انجام اعمال همواره روحیه در نذرهاي حمایتی، باید  ،ثر با این پدیدهؤم
هاي او در میان گذارند که در ازاي  با معبود و واسطه طوريو قصد و نیت خویش را  تقویت کنندشان   بیرونی

ین با اطالع از ننذردهندگان همچ. رفع کننددردمند را  افراد محتاج سائلرفع مشکالت خویش، بخشی از م
نیز پذیري  هد شدن و مسئولیتمتع ر یعنیاز دو راهبرد دیگ ،عالوه بر خیرخواهی ،هاي زندگی مستمندان دشواري

اي  به معامله ،هاي خیر هبا خدا و واسط کردن،نذردهندگان از طریق نذر  ،با راهبرد متعهد شدن .کنند استفاده می
همواره قبل یا بعد از گرفتن  ،در برابر رفع موانع و دستیابی به اهدافشانکه شوند  و متعهد می پردازند می مقدس

تا ضمن متعادل کردن  هستند  به آن محتاج بسیارن را به نیازمندانی بدهند که هایشا حاجات خود، نذري
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ا تقویت روحیه همچنین ب. آن نیازمندان را نیز به توازن برسانند زندگیزندگی خویش،  مختلفهاي  هحوز
محتاج  دخود و افرا  جامعه، تعادل حاصل از نذرهاي حمایتی را در زندگی افراد محتاجپذیري و یاري  مسئولیت

تعادل حیات خویش  خوردناز بر هم  ،براي موانع همزمان و آینده زندگی خود یاندیش با چاره و دهند  افزایش
ن نیز به دلیل فراهم بودن بستر مناسب حمایتی در دگانذرگیرن ،در تعامل با این پدیده. کننددر آن ایام جلوگیري 

به راهبرد  ،خویش زندگیر دتعادل ایجاد براي  ،برخی اوقات ،جامعه خود و وجود نذردهندگان خیر
این راهبردها در  استفاده ازالبته تعداد و چگونگی . یابند میگرایش خواهی از نذرهندگان خیر و مسئول  کمک

اي  طوري که ممکن است عدهه ب .استگر متفاوت  بین نذردهندگان و نذرگیرندگان، با توجه به شرایط مداخله
  .قرار دهندمورد توجه اي دیگر فقط برخی از آنها را  و عده مورد استفاده قرار دهندا همه این راهبردها ر

  پیامدهاي راهبردهاي پدیده برقراري تعادل  
به این  .هستند  تنیده با یکدیگر هماهنگ و بسیار درهم عمدتاً ،پیامدهاي راهبردهاي پدیده برقراري تعادل

سبب  ،ن، واسطه قرار دادن و خلوص نیت در یک آمیزش متوازنراهبرد اعتقاد داشتن، مأیوس نشدصورت که 
با ایجاد احساس رضایت در نذردهندگان،  ،و از این طریق پدید آیدنذر براي نذردهندگان  که نتایجشوند  می

در اذهان و اعمال آنها  -  داشته باشد ندتوان که می يسودمند دلیل آثاربه  -  نذربه  اقدامپیامد راغب شدن و 
. کنند همواره از راهبرد خیرخواهی استفاده می ،نذردهندگان براي کنترل و دستیابی به تعادل. گردد تقویت می

را  یخواه راهبرد کمک ،کنند براي متعادل کردن زندگی خویش نذرگیرندگان نیز با مشاهده این اعمال سعی می
دریافت نمایند که به حفظ حرمت  یهای و حمایت ایجاد کنندات خویش در حیذهنی  رفاه ندتا بتواناجرا کنند 

اساس بر  حفظ نکنند،اگر نذردهندگان حمایتی در نذري خود، حرمت و آبروي ایشان را جر شود، زیرا آنها من
 ثرؤنذرگیرندگان به دلیل م ،بر این اساس. رفتنتیجه و اثر نذر نذردهندگان از بین خواهد  ،هاي اسالم آموزه

هاي نهاد  حمایت(ها  به مکمل مناسبی براي تأمین نیازهاي خود در کنار سایر حمایت ،بودن نذرهاي حمایتی
دو راهبرد دیگر را نیز شکل  ،نذردهندگان با تحکیم روحیه خیرخواهی. یابند دست می) حمایتی کمیته امداد

پیامدهاي مختلفی براي  ین راهبردهاا .است پذیري در برابر فقر دیگران دهند که متعهد شدن و مسئولیت می
نسبت به  ،با تقویت احساس همدلی در بین نذردهندگاندارند، به طوري که نذردهندگان و نذرگیرندگان 

به حمایت نیز نذردهنده را مذکور، سه راهبرد . شوند موجب نزدیکی و وابستگی آن دو گروه می ،نذرگیرندگان
رضایت و که د نشو می موجبو  کنند میترغیب برخی از موانع زندگی وي  رفعاز نذرگیرنده محتاج و 

مقام و  این است کهبراي نذردهنده  ي مذکورپیامدها ثرؤمنتایج  ،در نهایت. ایجاد شود يو خشنودي فراوانی در
 ،مانمحروکمک به و با انجام اعمال خداپسندانه و دهد  افزایش میدر جامعه روستایی را منزلت اجتماعی وي 

   .کند فراهم می آنهاهاي جاویدان الهی را براي  ها و پاداش ثواب



  1390زمستان پاییز و ، 2، شماره سومدوره  ،توسعه روستایی

  
84 

  گیري  نتیجه
با استفاده از روش نظریه بنیانی به وضوح مشخص گردید که نذرهاي حمایتی بر دو  در پژوهش حاضر،

اجتماعی، هاي  گذارد و پیامد و کارکرد اساسی آن، ایجاد تعادل گروه نذردهندگان و نذرگیرندگان تأثیر می
 بر اساس نتایج پژوهش حاضر،. اقتصادي و روانی در دو گروه از مردم در جامعه روستایی مورد بررسی است

شود که در  می محسوب سنتی ـ حمایتی کی از راهبردهاي حمایتی تأمین اجتماعی اسالم، منبع تأمینیینذر 
ضمن  ،هاي دینی ثیر انگیزهأدرونزا تحت تخودجوش و  و به طورراستاي نظام فعلی تأمین اجتماعی قرار دارد 

مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي  هاي در جنبهتوسعه روستایی به تحقق تأمین اجتماعی روستایی، ایجاد 
هاي توسعه  از مناطق محروم استان گیالن است که به لحاظ شاخص یکی مورد بررسی، منطقه. کند میکمک 

به بررسی بیشتر باید  وضوعصحت و سقم این م براي تأییدهر چند  .تچندان مطلوب نیسانسانی و اجتماعی 
در کمیته امداد  آنهادرصد از  66/63یعنی  ،خانوار روستایی 6920اما تحت پوشش قرار گرفتن بیش از پرداخت، 

 ،هاي بهزیستی سازمان از روستاییان این منطقه در گرفتن تعداد زیاديو تحت پوشش قرار  1 )ره(نی یامام خم
مورد  هاي ها و کمبود زیرساخت خود و نیز مشاهده اجمالی نابسامانی امور ایثارگران و سایر نهادهاي حمایتی

 نیاز در روستاهاي این منطقه، مانند نداشتن راه مناسب، گاز، امکانات بهداشتی و غیره، بیانگر گسترش
بنابراین براي مبارزه با ضعف و  .ستا منطقه مذکور محرومیت و فقر در ابعاد گوناگون در جامعه روستایی

کی ی. کردنظام تأمین اجتماعی استفاده  گسترشمنابع موجود در  همهباید از  ،در جامعه روستاییبسیار ناتوانی 
 ،که به مثابه منبعی برخواسته از اندیشهاست نهاد دین  در این زمینه مورد استفاده قرار داد،توان  که می یاز منابع

پژوهش   روشحاضر، با استفاده از پژوهش در . کند می یسربومی، زمینه استقرار فراگیر آن نظام را ممنابع دینی و 
تخریب وسیع نهادهاي سنتی تأمین اجتماعی ، مشخص گردید که با کیفی و ژرفانگر در جامعه روستایی

زیادي از راهبردهاي همچنان بخش  مذکور، به دلیل نفوذ دین در جامعه و روستایی کنونیروستایی در جامعه 
تأمین اجتماعی روستایی را تا حدودي کاهش  گسترشزیاد   هاي ناکامی هزینهند توان تأمینی و حمایتی آن می

در جامعه  نیدینداري و پایبندي به اعتقادات دی. کنندتوسعه روستایی فراهم  بستر مناسب را براي تحققو  ندده
در صورت ، دلیل ساختار نامناسب جامعه روستاییه ب بررسی،مورد که دینداران  موجب شده است ،روستایی

پوشش قرار دادن مطلوب نیازمندان تحت در را نهادهاي حمایتی  يها توانمندي مالی، بخشی از محدودیت
اي  دوجانبه  تعادل ،جامعه روستاییدر فقر  کاهش، ضمن ي مذکورنهادهال و به مثابه مکم کنند جبران دردمند 

 ،آن جامعه افرادو با ایجاد مودت، دوستی و وابستگی بین  نمایندشوندگان ایجاد  کنندگان و حمایت بین حمایت
این  .انجام دهنددر جامعه روستایی اجتماعی تأمین گسترش و   توسعهتحقق براي را خودجوشی ي ها فعالیت

 
 شهرستان فومن ) ره(کز آمار کمیته امداد امام خمینی  مر 1387گزارش شش ماه اول   1
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زي مردمی براي نذرهاي حمایتی، سرمایه ری در صورت هدایت و برنامهحرکت خودجوش جامعه روستایی 
اي،  هاي غیررسمی خیریه آورد و رشد هنجارهاي معامله متقابل، مشارکت اجتماعی را در جامعه پدید می

هاي  یافته و رسمی حمایتی، مانند سازمان هاي سازمان گیري فعالیت و مذهبی، در صورت شکل همیارانه
  .کند توسعه اجتماعات محلی و روستایی را میسر می غیردولتی حمایتی، تحقق، بالندگی، رشد و

د به مثابه منبع نتوان که می هستنداي بومی  منبع و سرمایه، دین و راهبردهاي دینیتوان نتیجه گرفت که  می
د که براي نباش مؤثرویژه تأمین اجتماعی در جامعه روستایی ه در ابعاد گوناگون ب ،یا محرك توسعه روستایی

   .انجام شودبیشتري  هاي پژوهشباید  ،هاي آن در این زمینه ظرفیتشناخت بیشتر 
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