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یاز جامعه اسالمیینذورات در فقرزداگاهیجا
)1388-1385رانی: اي(مطالعه مورد

30/9/1391تاریخ تأیید:10/3/1391تاریخ دریافت:
*یصادقنیحس____________________________________________________________________

**یفتحثمیم

***یعیشفیعل

چکیده
نیـ ا،یعنوان جامعـه اسـالم  بهزینرانیهاي موجود در جامعه اسالمی است. جامعه امنابع و ظرفیتنذورات یکی از 

از آن، در جامعـه  ياقتصـاد يریـ گبهـره يهـا وهینـذورات و شـ  گاهیجایرو بررسنیدارد. از ااریرا در اختتیظرف
يفـرد يبه همراه دارد. کارکردهـا یدو کارکرد اساسودارديدو مايرسد. نذر دو جنبه معنوینظر مبهيضرور

يهـا یبسـتگ همباعث پدیدآمدننذر که یاجتماعيو کارکردهاانجامند میمانیاتیبه تقوطور عمدهبهنذر که
.شوندیمشارکت و ... مهیروحتیتقو،یاجتماع

امـداد  تـه یبه کمينذریوجوهات امانرومقاله پیشدر ،حجم نذوراتنییدر تعيآمارتیبا توجه به محدود
عنوان حجم نذورات کشـور در نظـر گرفتـه شـده     هبکشوریستیبه سازمان بهزیمردمهايو کمکینیامام خم

جـه ینت،عمـل آمـده اسـت   هبـ 1388ــ 1385از سـال  رانیاییکه از شکاف فقر غذاهاییهاست و با توجه به محاسب
چهـارده  1385د (در سـال  نـ کشور را پوشش دهییاز شکاف فقر غذایتوانند بخشیکه نذورات مشودیگرفته م

است).افتهیکاهش 1388رقم به چهار درصد در سال نیدرصد از شکاف را پوشش داده و ا
.ییخط فقر، شکاف فقر غذا،یاقتصاد اسالم،یینذر، نذورات، فقرزداواژگان کلیدي:

,JEL:.C82بنديطبقه D63, I31, I32, Z12

Sadeghih@modares.ac.ir.:Email.(نویسنده مسئول)مدرستیاقتصاد دانشگاه ترب. استادیار *

mf_1152@yahoo.com.:Email.  مدرستیدانشگاه تربيارشد علوم اقتصادیکارشناسيدانشجو.**

a.shafiei5@gmail.com:Email..مدرستیدانشگاه تربکارشناس ارشد اقتصاد . ***
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مقدمه
وجود هاي مثبت و منفی، پاك و ناپاك و مقدس و پلیداي ارزشها، پارهدر زندگی انسان

وجود .ندهستمتعالها یا از تجلیات قدرت خداوندانساناندیشهدارند که یا زاییده 
امور یا اشیاي آلوده و منحوس در محیط پیرامون، انسان را بر آن داشت تا برايهمین

ها، خود را مجهز و آماده با آرامش با این پدیدههمراهزیستی همکمدسترویارویی یا 
جستن به نیروهاي مقدس و پاك را برگزید و یکی ازتبرك و توسلراهپس ؛سازد
. )189، ص1383ابراهیمی، (نیاز یافتمندي را در نذر وهاي تجلی این بهرهزمینه

ترین این نذر و نیاز نقل شده است. نزدیکی دربارهفراوانهاي به لحاظ تاریخی، داستان
. نذر و استکرم، جد پیامبر اعبدالمطلبها به تاریخ اسالم، نذر حضرت داستان

بنابراین اسالم از این ؛از اسالم رایج بوده استپیشها نیز در قربانی براي خدایان و بت
است.باره صادر کرده مقوله و پتانسیل غافل نبوده و احکامی در این
بینی شده براي جلوگیري از تمرکز ثروت در نذر در اسالم، یکی از منابع مالی پیش

عنوان دست ثروتمندان و به عبارت دیگر فقرزدایی از جامعه اسالمی است. فقر که به
را آزار داده و يدائم با نوع بشر همراه بوده است، همواره وطور بهاي ناگوار، پدیده

نگی، اجتماعی و حتی سیاسی به دنبال داشته است تا جایی که مشکالت اقتصادي، فره
) را ناشی از مسائل و مشکالتی که به 94، ص1378(یوسفی، ظهور اندیشه مارکسیسم

دهند.آمد، نسبت میپدیدواسطه فقر 
در جامعه ایران نذر وجود دارد.گوناگوندر مذهب تشیع انواع ویژهبهدر دین اسالم و 

نذورات مردم در مراسم شود.نذورات ادا میگوناگونشیعی است، انواع اينیز که جامعه
امامان میالد یا شهادت نیزورمضانوصفر، محرمهايمذهبی مانند ایام ماهگوناگون 

عنوان ... در جامعه اسالمی بهموارد غیرمذهبی مثالً براي گرفتن حاجات و و معصوم
ی فراوانهاي نذورات در سال،حتی در برخی موارد؛شودمیانجامفرهنگ درآمده و همواره 

عنوان منبعی درخور نذر را به،این موضوع؛شوندادا مینیزآنانياولیاوسیلهبهاز عمر فرد
عنوان یک منبع، در تواند بهدهی صحیح نذورات میجهتبنابراینکند. توجه، مطرح می

ی پرسشاما ؛ثر باشدؤبرآوردن نیازهاي نیازمندان، متر یند کاهش فقر یا به عبارت صحیحافر
توانند در کاهش فقر در شود این است که نذورات تا چه حد میکه در اینجا مطرح می

رسان باشند؟جامعه اسالمی یاري
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آوري نذورات را ولیت جمعئکه مساز جمله نبود نهادي گوناگونبا توجه به عوامل 
بخشی از این نذورات صرف پررنگ کردن مرتبه این نکته که وطور کامل بر عهده بگیردبه

شوند و از نذورات به درستی توزیع نمیبخش اعظمی،شودفرد مییابیاجتماعی و هویت
بنابراین توجه به این مسئله و ارائه راهکارهایی براي جلوگیري از ؛روندهدر میحقیقتدر 

رسد.نظر میاسراف و هدررفت منابع، ضروري به
ابتدا به مطالعه مفهومی و شده،انجامهاي هپس از بیان مطالعروپیشدر پژوهش
سپس کارکردهاي فردي ؛پردازیمبندي انواع آن در اسالم میبررسی و طبقهتاریخچه نذر و

یعنی ؛ترین کارکردهاي اجتماعی نذردهیم. در ادامه یکی از مهمو اجتماعی نذر را شرح می
کنیم. بیان میبارهده و نقش نذورات مالی را در اینکرر خالصه بررسی طوفقرزدایی را به

کنیم. در بخش بعدي به بررسی همچنین جایگاه نذر را در منابع مالی اسالمی مشخص می
جهت تخصیص صحیحراهکارهایی پردازیم و در انتها، جایگاه نذورات در جامعه ایران می

یم.نکمیاي مستمندان ارائه مین بخشی از نیازهأتبراياین نذورات 

شینه تحقیقپی
گوناگونی انجام شده هايو وجوهات شرعی، تحقیقمالی هاي اقتصادي منابع جنبهبارهدر

چندانی صورت هايهاي اقتصادي آن، تحقیقکاربردها و قابلیت،نذوراتبارهاما در؛است
در موضوع نذر قابل استناد هستند:ذیلهاي به هر حال پژوهش؛نگرفته است

بر پرسشنامه کارشناسی ارشد خود، به دنبال پاسخ به این )، در پایان1387(رادتوکلی
عنوان راهبرد حمایتی اسالم چه پیامدها و کاربردهایی در جامعه روستایی نذر به«آید که می

یدانی به این نتیجه وي با استفاده از روش مطالعه اسنادي و م» شهرستان فومن دارد؟
براي پاسخ ؛ بنابراینرسد که دو گونه نذر منسکی و حمایتی در این جامعه وجود داردمی

یردگمیهاي حمایتی مورد توجه قرار نذر،نذردو گونه، از میان آنبه پرسش اصلی تحقیق
اي حمایتی بر دو گروهنذرهکهشودمیروش نظریه بنیانی مشخص از و با استفاده 

هاي گذارد و پیامد و کارکرد اساسی آن برقراري تعادلرندگان اثر مینذرگیهندگان ونذرد
.استدو گروه در جامعه روستایی مورد مطالعه اجتماعی، اقتصادي و روانی بر آن

)، در تحقیقی به لحاظ تاریخی نذورات مردم در دوره قاجاریه را مورد 1383(ابراهیمی
هاي جدید نتوانسته است تغییر و دیدگاههااندیشه، ويه نظر بررسی قرار داده است. ب
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بیش به روند خود ادامه و آورد و این سنت کمپدیدفاحشی در میزان و شکل نذر و توسل 
و گسترده نبوده است که امکان فراوانقدر آمده، آنپدیدداده است و اگر تغییري هم 
انعکاس در منابع را داشته باشد.

فرضیه تحقیق
خوراك، پوشاك، مسکن، مانندنرایتواند بخشی از نیازهاي فقحجم نقدي نذورات می

اشتغال و آموزش نیازمندان را برآورده سازد.

روش تحقیق
، شامل از روش مطالعات اسناديبا استفاده.استتحلیلی -روش این تحقیق توصیفی

ها و با استناد به تاریخی و دینی و با استفاده از اطالعات برخی پژوهشهايبامطالعه کت
هاي مردمی اي که میان این نذورات و برخی از کمکحجم نذورات در عید قربان و مقایسه

ارائه خواهیم کرد.بارهاینهایی در گیرد، تحلیل، صورت میخمینیبه کمیته امداد امام 

مطالعه مفهومی نذر 
ایآنچه واجب گردانند بر خود «صورت آورده شده است: به ایننامه دهخدا لغتنذر در 

.)416ص،1341(دهخدا، » يزیآنچه واجب کنند به شرط چ
شناسان شناسان، جامعهنظران دینی، مردمتعریف مفهومی نذر در میان صاحببارهدر

اقوال و تمام نظر وجود ندارد، با نگاهی کلی و اجمالی شناسان وحدتدین و فرهنگ
:بندي کردتوان در سه دیدگاه مقولهها را میبرداشت
دهی به ااجتماعی حوزه دین در معننلماااز عرخی دیدگاه اول، بیشتر از طرف الهیون و ب. 1

ونـد رفـع نیـازي بـه سـوي خدا    برابرفرد خداپرست در انذر مطرح شده است. در این معن
عملـی  ،نـذر ایـن معنـ  ه انهد. ب، تکلیف انجام کاري به نام نذر را بر گردن خود میمتعال

الزامی است.  -نسبتاً اختیاري
شناسان کـارکردگرا اسـت. منطـق بحـث ایـن      شناسان و جامعهدیدگاه مردم،دیدگاه دوم. 2

رکردگرایی از ایـن  کارکردهاي نذر و قربانی در جامعه دینی است. مدافعان کـا گرگروه بیان
باعـث  کننـد. انجـام نـذر و قربـانی     کننده بقاي جامعه یاد میعنوان مناسک تقویتمراسم به

شود.تعادل و آرامش میپدیدآمدندر نتیجه کاهش اضطراب و واتحاد میان مردم
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دیدگاه تلفیقی اسـت. ایـن دیـدگاه بـه معنـاي دینـی و کـارکرد اجتمـاعی         ،دیدگاه سوم. 3
توجه دارد. زمانهمطور نذر، بهساز هویت

خاص به صورتنذر، التزام به انجام یا ترك عملی به«د:گویمینذر تعریف درمحدثی
،1374، (محدثی»شودست که با صیغه خاصی منعقد میاوند متعالخاطر خدا

لَیس بِواجِبٍ اَلنَّذر أَن تُوجِب على نَفسک ما : «دیگویمالمفرداتدر یاصفهانراغب.)237ص
بر امريرا به خاطر بروز یواجبریانسان کار غنکهینذر عبارت است از ا«؛ »لحدوث أَمرٍ

.»خود واجب کند
اي از لغات دیگر مانند نیت، حاجت، نیاز، با مجموعهطور معمولبهواژه نذر و نذري 

.)3، ص1387سپهر، همایون(شوددرخواست، طلب و توسل آورده می
اي که در تعریف مفهومی نذر وجود دارد تفاوت میان نذر و نذورات است. نکته

پیوستن طور که اشاره شد، نذر آن عمل، رفتار یا فعلی است که فرد به شرط به وقوعهمان
کند. حال زمانی که این شرط به وقوع پیوست و فرد آن فعل چیزي، بر خود واجب می

به وقوع پیوسته است و از این پس آن فعل یا رفتار، اش را انجام داد، نذروعده داده شده
شود غذاي نذري یا نماز و روزه نذري گفته می،مثالطور به؛گیردپسوند نذري به خود می

با توجه به ماهیت اقتصادي .شودو ... حال به مجموعه این افعال نذري، نذورات گفته می
انتزاعی و عهد و پیمانی که فرد با خداوند، نذر به همان معناي روپیشبحث، در تحقیق

و نذورات در بیشتر موارد به معناي حجم ریال یا کاالیی است که استبندد، میمتعال
رسد.ق نذر به مصارف خاصی میپس از وقوع و تحقّ

سیر تاریخی نذر
مردان در یک قوم و مذهب نیست.ویژهبوده و مطرحهاي دور نذر و قربانی از گذشته

ندنند، مانککردند که اگر صاحب چند فرزند پسر شدند، یکی از آنها را قربانی اهلیت نذر میج
.)111ص،1373نیري، (صادقیاین نذر را کرده بودعبداهللاپسرش بارهدرعبدالمطلب

خـود  يکه با خـدا يدار بزرگ خانه کعبه، بنا به نذرو پردهشیقرلهیقبسی، رئعبدالمطلب
را گرد آورد و گفت: انـدر  رزندانف،کندیاز فرزندانش را قربانیکیخواست یکرده بود، م

کـن.  یقربـان ،یوفا کن و هر کـه را خـواه  شیپدر، نذر خوي؟ گفتند: ادییچه گونذر من
پس قرعـه زد  ؛را قربان کنمي، ودیآيزنم، هر که را قرعه بر ومیگفت: قرعه عبدالمطلب

؛کنـد یرا قربـان يآمـد کـه و  یآمد. بر پدر سخت گـران مـ  عبداهللاده فرزند، قرعه بر انیم
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.)86ص،1381(همان، کرديويصد شتر فدا،یاپیپيهازدنسرانجام با قرعه
هاي روان و آبادانیالهه آب-به سنت نذر و توسل براي آناهیتاتوان از موارد دیگر می

) 189ص،1383... (ابراهیمی،یا نذر و توسل به درخت مقدس در هند و-در ایران باستان
شود.که حتی امروزه روز در برخی کشورها انجام میاشاره کرد

توجه خاصی ها نیز جریان داشته است، پیامبر اکرمنذر و نیاز براي خدایان و بت
اند ویست، داشتهو آن چیزي که انسان صاحبش نخداوند متعالبه عدم نذر در معصیت 

طور مثال، در منابع اهل سنت به؛ فرمودمیباره پرسشهرگاه کسی قصد نذر داشت در این
:آمده استضحاكبنثابتاز داودسنن ابیدر 

سپس ؛نذر کرد شتري را در بوانه (نام مکانی است) ذبح کنداکرممردي در زمان پیامبر
فرمود: آیا در زمان جاهلیـت در آنجـا بتـی وجـود     اکرمآمد، پیامبراکرمنزد پیامبر

فرمـود: آیـا در آنجـا عیـدي از     اکرمداشته است که پرستش کنند؟ مرد گفت: نه. پیامبر
فرمود: به نذرت وفا کن، همانـا  اهللاشد؟ عرض کرد: نه. پس رسولاعیاد آنها برگزار می

،ت، نباید ادا کـرد (قحـف  نذر را در معصیت پروردگار و آن چیزي که انسان صاحبش نیس
).366ق، ص1428

ها تاریخ این سفره«:هاي نذري رواج داشته استهاي دور، سفرهدر ایران نیز از گذشته
هاي نذري که امروز میان رسد. سفرهاز اسالم و دوران زرتشتیان میپیشدر ایران به 

اش در شکل گستردهایرانیان مرسوم است بازمانده بگمازها و مراسم آفرینگان خوانی و 
.)399ص،1380(رضی، » گاهنبارهاست

کردن در محضر خدایان، پیشوایان و بزرگان دینی تا تهیه سیر تاریخی نذورات از قربانی
هاي جغرافیایی و فرهنگی مناطق متعدد در با توجه به موقعیت-و پخش غذاي واحد

ست که این پدیده در فرهنگ آن اگرو تنوع غذایی و انواع غذاهاي تکمیلی نشان-ایران
دینی و غیردینی ایرانیان، حضور وسیع و جدي داشته است.

نذر در اسالم
گیرد.سپس از نظر مذهب تشیع مورد بررسی قرار میکریمدر این قسمت، نذر از دیدگاه قرآن
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کریمنذر در قرآن 
نذر به مفهوم الف):کار رفته استواژه نذر و مشتقات آن در دو مفهوم بهکریم در قرآن 

هاي نذیرل واژهامثطور به(به مفهوم هشدار و ترساندنب)؛مورد بررسی در این پژوهش
.و منذر و مشتقات آنها که اکثراً با واژه بشیر و مشتقات آن، همراه هستند)

رساند: پنج بار به نذر اشاره شده است که توجه اسالم به این موضوع را میکریم در قرآن 
1.»و هلَمعی ن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهتُم منَذَر ن نَّفَقَۀٍ أَوا أَنفَقْتُم ممارونْ أَنصینَ مملظَّالا لاى و هر نفقـه ؛ یعنی»ٍم

دانـد و  آن را مـى متعـال قطع خداوندطور بهاید، را که انفاق یا هر نذرى را که عهد کرده
).270(بقره: براى ستمکاران هیچ یاورى نیست

ـ «.2 الس أَنت نِّی إِنَّکلْ ما فَتَقَبرَّرحی مطْنی با فم لَک تإِنِّی نَذَر برَانَ رمرَأَةُ عام إِذْ قَالَت یم لـالْع یع؛ »م
تو کـردم تـا آزاد شـده    نذرگفت پروردگارا آنچه در شکم خود دارمعمرانچون زن یعنی

گر تـو] باشـد پـس از مـن بپـذیر کـه تـو خـود شـنواى دانـایى          [از مشاغل دنیا و پرستش
).35عمران: (آل

لْیوم لَنْ أُکَلِّم افَکُلی واشْرَبِی وقَرِّي عینًا فَإِما تَرَیِنَّ منَ الْبشَرِ أَحدا فَقُولی إِنِّی نَذَرت للرَّحمنِ صوما فَ«.3
و بخور و بنوش و دیده روشن دار پس اگر کسى از آدمیان را دیدى بگوى من ؛ یعنی»إِنسیا

مطلق با انسانى سخن نخواهم گفـت طور بهام و امروز براى [خداى] رحمان روزه نذر کرده
).26(مریم: 

سـپس بایـد آلـودگى خـود را     ؛ یعنـی »ا بِالْبیت الْعتیقِثُم لْیقْضُوا تَفَثَهم ولْیوفُوا نُذُورهم ولْیطَّوفُو«.4
بزدایند و به نذرهاى خود وفا کنند و بر گرد آن خانه کهن [=کعبه] طواف به جـاى آورنـد  

).29(حج: 
و از کردنـد  ] به نذر خود وفـا مـى  آنان[؛ یعنی»یوفُونَ بِالنَّذْرِ ویخَافُونَ یوما کَانَ شَرُّه مستَطیرًا«.5

).7(انسان: ترسیدندروزى که گزند آن فراگیرنده است مى

تشیعدیداز نذر
است. مفسران رازهو حضرت علیسوره دهر، ماجراي نذر امام 7از نظر شیعیان آیه 

نذر کردند، نامنؤمامیربیمار شدند، خانواده حسنینکه ند که هنگامیباور هستبر این 
شفا پس از آنکه حسنین؛در صورتی که کودکان شفا یابند، سه روز متوالی روزه بگیرند

.نذر خویش را ادا فرمودندزهراو حضرت علییافتند، حضرت 
:داردرکن نذر سه ،فقه شیعهدیداز

؛نذرکننده.1
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؛نذرهغیص.2
.نذرمدلول یا متعلق.3

کند آن است شرایط کسی که نذر میاست که قصد نذر را دارد. یشخص،اولرکن.1
(یعنی بالغ و عاقل) باشد و نیز از روي اختیار نذر کند و قصد که مسلمان بوده و کامل

نذر زن متوقف به اجازه شوهر است..داشته باشد
ق نذر الزامی است و نذر با این صیغه واجب اي است که براي تحقّغهیدوم، صرکن.2

. صیغه نذر کردبه زبان شخص نذرکننده ادا به زبان عربی یاتواناین صیغه را می*.شودمی
يبرا«صورتبهعبارتفارسی اینهترجمو » ان افعل او الافعل فالنیلـلّه عـلَـ«صورتبه

است.»کنمتركفالن کار را ایدهم جامکه فالن کار را اناستبر من وند متعالخدا
؛ استمتعالباشد که خداوندجهت نذر میگرنشان» لـلّه«عبارت صیغه نذر، در 
که در اینجا وجود دارد این است که اياما نکته؛نذر براي غیر خدا باطل استبنابراین

اما مورد مصرف و ؛شودمیانجام متعالاخالص و تقرب به خداوندبه نیتاگرچه نذر
همانطور که صدقات و زکات و ... به قصد تقرب انجام .استغیرخداوند ، جهت انتفاع آن

است؛ بنابراین...) یا مساکین ن،رایفقطور مثالبهکننده آنها غیر خدا (اما مصرف؛شوندمی
-ياریاختجنبههمان »یعـلَـ«عبارت د.کنوارد نمیاصل نذرخللی بر این موضوع

فکه شخص مکلّيلفظ مبهم، نوع کارنیا؛»فالن«عبارتو رساندیرا مبودن نذرالزامی
ممکن است غذا دادن در روز عاشورا » فالنُ«نیحال ا،کندیرا مشخص ماست آن به انجام

باشد.و ...نکردنبتیغای
کار را داشته . نذرکننده باید توانایی انجام ایننذر استدلول یا متعلقسوم، مرکن.3

باید اولویت با توانایی در اداي آن ییقرار دادن عمل یا کاالباشد، در حقیقت در مدلول 
بودن مدلول نذر شخص نذرکننده باید به حرام یا حاللنیزکرد آن کاال باشد. عمل یا هزینه

تواند مدلول نذر باشد.زیرا عمل حرام نمیکند؛ توجه 

.شـوند: واجـب و مسـتحبی   وجوب نذر باید توجه داشت که نذورات خود به دو دسته تقسیم میبارهدر.*
نـذر جـاري نشـود و هللا    صـیغه اما اگـر  ؛شودنذر را بخواند، نذر واجب میصیغهاگر در هنگام نذر فرد 

بگوید در صورتی که امسال ،مثالطور به؛شودمیمستحب) نباشد، اداي نذر وند متعال(براي رضاي خدا
شـود کند، اداي این نـذر مسـتحب مـی   کمک مینرایطبیعی مصون بماند، فالن مبلغ را به فقهاياز خطر

.)1068پرسش، اهللا بهجتآیتسایت انهار، نظرات(
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طرفه است و یکو ارادي یگناه بوده و کفاره دارد و از آنجا که عملاداي نذرتخطی از 
وصل و نقل وحاجتی به الفاظ قبول ندارد و قطعشود وبا الفاظ ایجاب حاصل میفقط

شمرده از ایقاعات ، شودبر آن مترتب میعقوبت یا سقوط اینها،ملک و استحقاق حق
.)1، ص1377دلگشا، زاده(حسنشودمی

انواع نذر
کنیم:بندي میدر اینجا نذورات را به دو طریق دسته

(مطلق):نذر مشروط (مقید) و غیر مشروط.1
ـ  ؛کنـد نذر مشروط آن است که شخص نذر میالف)  ونـد  ق امـري، بـراي خدا  پـس از تحقّ
عملی را انجام دهد.متعال

ونـد  خدايمـن بـرا  دیـ گویمـ طـور مثـال  ؛ بـه آن استو شرط دیب) نذر مطلق و بدون ق
که نماز شب بخوانم.کنمینذر ممتعال

شود:تقسیم میذیلصورت گروه به4بندي دیگر، نذر به براساس تقسیم.2
دار نذرى است براى شکرگزارى نعمت دنیوى یا اخروى مانند نذر براى بچـه :نذر برّ)الف

ج.حشدن یا توفیق تشرف به 
نذرى است براى رفع بال، بیمارى و گرفتـارى ماننـد اینکـه بگویـد: اگـر      :نذر استدفاع)ب

دهم.انجام مىوند متعالبیمارم را شفا دهد فالن کار را براى خدامتعالخداوند
بر ترك واجب یا مستحب تعلق ونذرى است که به انجام کار حرام یا مکروه :نذر زجر)ج

باز داشتن نفس از ارتکاب حرام یا مکروه و نیز ترك واجب یا مسـتحب  علت بهگیرد ومى
انجام فالن کـار حـرام یـا مکـروه، بـراي      علتنسان نذر کند بهاطور مثالشود؛ بهمنعقد مى

علـت انجام دهد یا نـذر کنـد بـه   وند متعالخاطر خدا(زجر) خود، فالن کار را بهتوبیخ
ونـد  (زجر) خود، فالن کـار را بـه خـاطر خدا   ترك فالن کار واجب یا مستحب، براي تنبیه

انجام دهد. متعال
کنـد  شخصى نذر مـى طور مثالبهنذر مطلق است و مشروط به چیزى نیست؛ :نذر تبرّع)د

).2، ج1386سپاه پاسداران، مرکز تحقیقات(که فردا روزه بگیرد

کارکردهاي نذر
دارد:نذر دو کارکرد اساسی پیشینبا توجه به مطالب 

؛کارکردهاي فرديالف) 
کارکردهاي اجتماعی.ب)
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کارکردهاي فردي نذر
وند پیداست، نذر براي خداهاروایتها وهآییزکه از صیغه نذر (عبارت هللا) و نطور همان
چند به مصارف دیگري برسد. در حقیقت، نذر از هر نوع که هر؛گیردانجام میمتعال

تقویت رابطه انسان با اعثرو نذر باست. از اینمتعالباشد، یک سوي آن خداوند
شدن صیغه نذر، اداي آن پس از جاري.دشوو تقویت ایمان فرد میمتعالخداوند

برداري انسان از خداوندر واجبات، نشانه فرمانگیداداي نذر مانند شود؛ بنابراینواجب می
است. متعال

براي نذر کارکردهاي فردي دیگري مانند احساس رضایت، آرامش، ثواب و ... را 
. )128ص،1383(بهار، توان نام بردمی

اجتماعی نذرکارکردهاي
هاي اجتماعی، تقویت بستگیهمپدیدساختنطور عمده شامل کارکردهاي اجتماعی نذر به

دوستی و )، تقویت انسان117ص،1383(همان، یابی اجتماعیروحیه مشارکت، هویت
یا تقویت پدیدساختنباعثدهد نذردهنده با عملی که انجام می. استنوع کمک به هم

در این بین ارتباطات .شودکنند، میافراد که از نذر استفاده میدیگربستگی میان خود و هم
شود.یا مستحکم میپدیدآمده و روابط انسانی هتقویت شد

داشتی براي توزیع و اداي معنوي نذر، افراد بدون هیچ چشمهاي با توجه به جنبه
شود.تقویت این روحیه در بین افراد میث باعکنند. این امر نذورات همکاري می

این نذورات خود را در موقعیت وسیلهبهنذرکننده ضمن مشارکت در مراسم دینی 
از وند متعالعامالن، معتقدان صاحب مکنت یا باورکنندگان به بخشش و حمایت خدا

دانند. یکسانی که این باور را ندارند و دارندگان موقعیت اجتماعی خاص مبرابرخود در 
دانند. این آنها با این عمل خود را نسبت به دیگران داراي منزلت و اعتبار بیشتري می

افزاید.ي دینی و قدسی به آن بر اعتبار و منزلت اجتماعی افراد میاموقعیت با القاي معن
یا فقرزدایی نرایشوند. کمک به فقنوع ادا مینذورات به منظور کمک به هم،موارداکثردر 

ر کارکردهاي اجتماعی یا فردي نذر گیدتواند از هاست. اگرچه فقرزدایی میهدف این کمک
شود. مینرایکمک به فقاعثنوع است که باما این انگیزه کمک به هم؛بگیردسرچشمه

اقتصادي و غیراقتصادي هايعدتوان گفت: کارکردهاي اجتماعی نذر بدر مجموع می
چند کمک ، هرشمردغیراقتصادي نذر هلیعدتوان از بشده را میوارد عنوان. همه مدارند
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عد اقتصادي کمک عنوان بنوع از جهت اقتصادي نیز قابل بررسی است. فقرزدایی بهبه هم
که استفقرزدایی یکی از کارکردهاي اجتماعی نذر حقیقتشود، در نوع شناخته میبه هم

.باشدمیاز لحاظ اقتصادي قابل بررسی 

نذر و فقرزدایی
سپس دالیل و راهکارهاي اسالم و ؛در این قسمت ابتدا فقر و فقیر را از نظر اسالم شناخته

گیرد.نقش نذر در فقرزدایی مورد بررسی قرار می
شود و مبارزه فقیر اطالق میينیاز نشود به وطور کلی غنی و بیدر اسالم اگر کسی به
شدن سطح زندگی در جامعه ادامه سانبلکه تا هم؛ل زندگی نیستبا فقر تا حد تأمین حداق

کسی خانه که عنوان شده صادق). در روایتی از امام 62ص،1358(بیات، خواهد یافت
و خدمتکار هم دارد، اگر تمام نیازهایش برآورده نشود، مشمول کلمه فقر است و زکات به 

شود که تا استنباط میويیگري از در روایت د.)64ص(همان،گیردهم تعلق میيو
شود شرمده میفقیر يزندگی انسان به حدي نرسد که بتواند صدقه داده و به حج برود، و

.)66ص(همان، 
هاي راههاییهدر آی.داردصراحت به فقر و فقیر اشاره به متعددي در قرآن کریم هايهآی

نرایفقاز آنِصدقات رامتعالخداوندطور مثال،بهمطرح شده است؛ نرایکمک به فق
ده شدر مواردي علل و عوامل فقر مشخص و)60توبه:/273و271(بقره:دانسته است

و )268(بقره: عنوان شده، شیطان و پیروي از آن علتی براي فقرطور مثالبه؛است
اشتن فقر ازدواج راهی براي از میان بردو نیزراهکارهایی براي درمان فقر ارائه شده است

).32(نور: عنوان شده است
و در جاي دیگر مقارن »الفقر الموت االکبر«در جایی فقر را مرگ بزرگ علیحضرت 

).34ص،1358داند (بیات، می»کادا الفقر ان یکون کفراً«با کفر 
مرز اغنحدحقیقتبوده و در اغنحدر،یفقيریدستگزانیکه مباور دارندنهایفق

تواند یاست که فرد ميداشتن درآمدي. غنا در فقه به معنااستکمک يبراریاستحقاق فق
کند. منظور از نیمأو افراد تحت تکفل خود را تشیمتعارف و متناسب خويهانهیهز
ن و منزلت خانواده و أمطابق شيهانهی، هزنهایمتعارف و متناسب در نزد فقيهانهیهز
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ن أمطابق شيهانهینتوانست هزیدرآمد شخصیاگر به هر علت؛ بنابراینسازگار با آن است
.)102ص،1378(یوسفی، شودیمشمردهریفقيرا پاسخ دهد، و

داري و مارکسیست، فقر از کمبود منابع در نظام اقتصادي اسالم، برخالف نظام سرمایه«
کار نبستن احکام ) و از به1384،فرد(فراهانی»خیزدطبیعی یا نهاد مالکیت خصوصی بر نمی

شود.و دستورات اسالم ناشی می
(مانند فقر در اثر تواند ناشی از عمل انسانی یا خارج از اختیار انسانفقر می

آمدن فقر پدیدبنابراین اسالم دالیل گوناگونی را براي ؛هاي ذهنی و جسمی) باشدمعلولیت
بیکاري (اجباري یا اختیاري) و شمرد. تمرکز ثروت در دست ثروتمندان، در جامعه بر می

اي اسالمی از این دالیل هستند.هگناه و فساد و دوري از ارزش
طور که شوند. هماندهنده آن طراحی میراهکارهاي مبارزه با فقر با توجه به علل شکل

آن تواند ناشی از عمل انسان یا خارج از اختیار انسان باشد.فقر میاشاره شد، از نظر اسالم 
باشد. در حوزه اقتصاد اسالمی قابل بررسی می،ت از فقر که ناشی از عمل انسان استقسم
؛ نیز دستوراتی داردبارهاما اسالم در این؛چند عامل دوم خارج از قدرت انسان استهر
اند.مثال، دعا را در این مورد مؤثر دانستهطوربه

،براي مبارزه با فقر پیشنهاد کردهطور که اشاره شد، یکی از راهکارهایی که اسالم همان
بینی شده است.استفاده از منابع مالی پیش

در دو حوزه یی، فقرزدانهایدهد که از نظر فقیفقه نشان مهاي گوناگونبابیبررس
ثروتمندان با .)97، ص1378(یوسفی، استقابل طرح ینیتوانگران و دولت دفیوظا

منابعی نیزاستفاده از ثروت خود و دولت اسالمی با استفاده از منابعی که در اختیار دارد و 
توانند فقر را در جامعه اسالمی کاهش دهند.کند، میکه از ثروتمندان دریافت می

اي، باعث تمرکز ثروت در دست عدهاز آنجا که منابع ثروت در دنیا محدود است،
هاي داوطلبانه توانگران عنوان یکی از کمکنذورات مالی بهشود.اي دیگر میدهفقیرشدن ع

تواند باعث ) در کنار وجوهات شرعی مانند خمس و زکات می99صهمان،(به فقیران
زدایی از ثروت ثروتمندان شود.تمرکز

گذاري هتوان با بیکاري ناشی از تنگناهاي سرمایبا استفاده از منابع حاصل از نذورات می
هاي آوري و تجهیز منابع حاصل از نذورات و هدایت آنها به سوي طرحمبارزه کرد. جمع

گذاري و گذران و در نتیجه افزایش سرمایهزایی باعث رفع مشکالت مالی سرمایهاشتغال
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توانیم کاهش بیکاري خواهد شد. از سوي دیگر با توجه به تعریف اعتبارات خرد، می
از اعتبارات خرد چند . هربشماریمعنوان یکی از این اعتبارات بهنذورات مالی را 

و دستاوردهاي این نظریه هاهتوان با استفاده از تجرباما می؛استهاي اقتصاد آزاد رهیافت
یافتگی در گیري از منبع نذورات به ارتقاي سطح توسعهدر کشورهاي در حال توسعه و بهره

کرد.سطح محلی کمک 
و با قصد وند متعاله در شرایط و احکام نذر آورده شد، نذر براي خداطور کهمان

تواند از بسیاري شود و میمیشمرده بازدارنده از گناه یاهرم؛ بنابراینگیردقربت انجام می
را در ياسراف جلوگیري و با تلطیف روح انسان، وومانند بخل، خستهاتاز رذیل

بنابراین نذر و نذورات کند؛ سالمی و انسانی کمک هاي واالي اتحکیم و تقویت ارزش
ثر داشته باشند و به کاهش فقر کمک کنند.افقر، پدیدآمدنتوانند بر عوامل دخیل در می

جایگاه نذر در منابع مالی اسالمی
:بینی شده استدر اسالم دو دسته منابع مالی پیشطور کلی به

.استثروتمندانمنابعی که پرداخت آنها بر عهده الف) 
گیرد.منابعی است که در اختیار دولت اسالمی قرار گرفته یا میب)

مالی، هايهمستحبی، کفارهايهدسته اول شامل خمس، زکات، موقوفات، صدق
گروه تقسیم کنیم:سهتوانیم به این منابع را میاست؛الحسنه و قرضهاتنذورات، وصی

صورت واجب است مانند خمس و زکات.منابعی که پرداخت آنها در هر .1
فرد یا عمل فرد بـر خـود فـرد یـا افـراد دیگـر واجـب        وسیله بهمنابعی که پرداخت آنها .2

.هاهو کفارهاتشود مانند نذورات، وصیمی
الحسنه.، اوقاف، قرضهاهمنابعی که پرداخت آنها مستحب است مانند صدق.3

: دکرمیتقسذیلدو گروه به توان یماست که دولتیمنابع مالدسته دوم، 
مصـارف  نیـ آنهـا را در ا ینیحاکم ددیه که باداشتنیکه مصرف خاص و معیمنابعالف) 

و ریـ اسـت و از جملـه مصـارف آن فق   یمنابع دولتنیانیتراز مهمیکیکند. زکات نهیهز
است.نیمسک
یکیوکند نهیمسلمانان هزتواند در مصالح ینداشته، حاکم مینیکه مصرف معیمنابعب) 

از زیء نیاست. فینیمتعلق به دولت ديهاییرفع فقر است. انفال از دارایاز مصالح عموم
.)100ص،1378(یوسفی، استینیدولت داریاست که در اختیاموال
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شده، نذورات مالی یکی از منابع اسالمی است که توانگران به با توجه به مطالب اشاره
کنند و در اختیار دولت بندند، بر خود واجب میمیوند متعالنی که با خداواسطه پیما

تواند آنها را با توجه به که دولت میطوريبه؛ دهنداسالمی یا مسلمانان نیازمند قرار می
مصالح مسلمانان هزینه کند.

نذورات در ایران
به لحاظ تاریخی در –هاي دور در جامعه ایران وجود داشته و در گذر زمان نذر از گذشته

(بهار، استمتعدد و گوناگونی پیدا کردههايقاها و مصدصورت-هاي متفاوتدوره
.)122ص،1383

بود و این افراد به مستمر و مداوم اروپاییانوآمدهايقاجاریه ایران شاهد رفتهدر دور
نکته مشترك میان همه سیاحان، نهادند.حتی یا سیاسی) به ایران پا می(سیاگوناگون دالیل 

بسیاري این رسوم که در این دوره رواجنگاه تازه آنان به آداب و رسوم ایران بود و یکی از
آوردند، نذر ها به آن رو میمشکالت و بیماريغلب مردم در مواقع رویارویی بااداشت و 

کرد و عمیق به آن در اروپاییان نیز اثر میباورنذر و وهواياست که گاه حالبود. جالب
.)190ص،1383(ابراهیمی، نگریستندمیآنان نیز به آن به دیده تأیید

در جامعه به وقوع گوناگونهاي امروزه نیز انواع نذورات در مراسم و مناسبت
پردازیم.پیوندد. در ادامه به بررسی نذر در ایران میمی

ثر بر حجم نذوراتؤعوامل م
و طبقه اجتماعی ها، جنسیت،مرحله اوج و فرود اداي نذورات، وابسته به روزها، مکان

) رابطه میان نذر و 1382(موسایی.)118ص(همان، شرایط فرهنگی و اجتماعی است
در گو (دولتی یا آزاد) و سطح درآمد افراد پاسخقربانی با جنس، سن، تحصیالت، نوع شغل

ن را بررسی کرده است.شهر تهرا
هاي اما بیشترین حجم نذورات در ماه؛نذورات به زمان خاصی در سال اختصاص ندارد

یکی از حسینگیرد. به هر حال ایام عزاداري امام محرم، صفر و رمضان انجام می
یابد. نذورات وجه شدت افزایش میهایی است که حجم نذورات بهترین زمانمهم

).129ص،(همانانجام مراسم مذهبی از جمله مراسم عزاداري حسینی استناپذیر جدایی
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. از استطبقه اجتماعی نذردهنده یکی از عوامل اثرگذار بر افزایش یا کاهش نذورات 
شود، تري باشد، نوع نذوراتی که ادا میچه نذردهنده از طبقه اجتماعی مرفهسوي دیگر، هر

تر خواهد بود.تر و با کیفیتگران

هاي اداي نذوراتشیوه
شدن هاي مذهبی یا امور غیرمذهبی شکل بگیرد. برآوردهتواند در مناسبتطور کلی نذر میبه

,Shavarini((کنکور)در امتحاناتکامیابیحتی ؛نیازها، بهبودي بیماران 2006, p.46(
گیري نذر، بر همین اساس با توجه به نوع شکلگیري نذر باشند.ل شکلعلد، از تواننمی

هاي اداي نذر است. در هاي نذري یکی از راههاي اداي نذورات متفاوت هستند. سفرهشیوه
(شهرها، روستاها و نزد گوناگون هاي معمول در استانطور بههاي نذري زنانه ایران، سفره

طبع در ارتباط با اوضاع طبیعیبه شود که هاي گوناگون، نذر و گسترده میصورتاقوام) به
،1387سپهر، (همایوناستگوناگونهاي ها و سلیقهخرده فرهنگیزو جغرافیایی و ن

حسن ، امام فاطمه زهرامانند سفره حضرت ناغلب به نام معصوماها این سفره.)5ص
، رقیه، حضرت ابوالفضلهاي شاخص دینی مانند حضرت یا چهره،...ومجتبی

ن هستند. هاي دینی که براي اقوام محترم هستند، مزیشخصیتزادگان یا یا امامالبنینام
و تقسیم نذورات در کوچه و خیابان امامان معصومپذیرایی در مراسم جشن و عزاداري 

.استهاي اداي نذورات ها از دیگر روشو میان همسایه
ند مان(اقالم نقدي یا کاالیی) یا معنويتوانند جنبه ماديطور کلی، نذورات میبه

شود که جنبهسالیانه مقادیر معتنابهی نذورات در ایران ادا میعبادات و ... داشته باشند.
اقتصادي دارند.مادي یا

رسند:به مصرف میذیلدر موارد هعمدطور به(نقدي یا کاالیی) نذورات مادي
شود.میان مردم توزیع میگوناگونهاي نذوراتی که به مناسبت.1
هـا  زادگان، مساجد، حسینیه، امام(حرم اماماناماکن زیارتی و مقدسهنذوراتی که به .2

شود.و ...) پرداخت می
شود.نذوراتی که به کمیته امداد پرداخت می.3
شود.خیریه پرداخت میهايهسسؤنذوراتی که به سازمان بهزیستی و م.4
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حجم نقدي نذورات کشور
طور بهها، مساجد و ... که امامزادهآستان قدس رضوي، وسیلهبهشده آورينذورات جمع

رسد.به مصرف خود این اماکن میهعمد
خیریه هايهسسؤو سازمان بهزیستی و مخمینینذوراتی که به کمیته امداد امام 

سرپرست هستند، شود به افراد تحت پوشش این سازمان که افراد نیازمند و بیپرداخت می
و نرای، به رفع نیازهاي فقدو نهادشده به اینپرداختذورات نحقیقتدر یابد.اختصاص می

یابد.نیازمندان اختصاص می
هاي اخیر در کمیته امداد و بهزیستی در سالهايهها و شعببا توجه به گستردگی فعالیت

هاي مذهبی مردم (وجوهات کشور و سهولت پرداخت به این نهادها بسیاري از پرداخت
دست آوردن هتوان در ببنابراین می؛شوددو نهاد میذب اینهاي مردمی جامانی) و کمک

د.کردو نهاد اشاره حجم نذورات کشور به آمار نذورات این
دهد که این درآمدها به دو قسمت عمده بررسی جزئیات درآمد کمیته امداد نشان می

:شودتقسیم می
شود؛صدقات میی وهاي مردمدرآمدهاي اختصاصی که شامل درآمدهاي محلی و کمک)الف
نـه یهز،هیاطعام و افطار،یعیطرح اکرام، کمک به حوادث طبوجوهات امانی که شامل )ب

دیگرها،جشن عاطفهيهاکمکالسادات،سهم،تامیایجشن رمضان، امان،هیزیازدواج و جه
، عمـد ریکفـاره غ ، کفـاره عمـد  ، حوادثقربان)،دی(نذروات عخاصيهاها و کمککمک

شود.هاي رهبري و امانی وام می، زکات، کمکفطره عامزکات 
و وجوهات امانی پرداختی مردم استبا توجه به اینکه جامعه ایران جامعه مذهبی 

بنابراین اگر از کل وجوهات امانی ؛تواند یا ناشی از واجبات غیرنذري یا نذري باشدمی
، الساداتسهم، زکات، عامهفطرزکات ، عمدریکفاره غ، کفاره عمدواجبات مالی غیرنذري (

عنوان نذروات توان بهماند، میهاي رهبري و امانی وام) را کسر کنیم آنچه باقی میکمک
هاي مردمی به سازمان بررسی جزئیات کمکیزدریافتی کمیته امداد در نظرگرفت. ن

شوند:تقسیم میذیلها به موارد دهد که این کمکبهزیستی کشور نشان می
یی؛غذايهاو بستهيافطار)الف
ي؛دهه مهرورز)ب
؛قرباندیسعدیعنذورات )ج
؛ماه مبارك رمضان)د
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) زکات فطره ماه مبارك رمضان.ح
عنوان نذورات مردمی در نظر توان بهبقیه موارد را می،به جز زکات فطره ماه مبارك رمضان

سازمان وسیلهبهو ردیگیافراد صورت موسیلهبهکه یمذهبهايپرداختنیبنابرا؛ گرفت
(زکات، زکات فطره، کفاره و ...) را از آن یاگر واجبات مال.شودیمآوريمربوطه جمع

:شودیماند شامل دو دسته میمیآنچه باق،میحذف کن
رواتکننـد کـه جـزء نـذ    ی) پرداخت مـ هللا(وند متعالخدايرضايافراد آن را براالف)

شود.میشمرده واجب 
، ونـد متعـال  که با خدايعهدبرابردر ایدنيبرافقطایو آخرت ایدننیايآن را براب)

عنـوان نـذورات   را بـه تـوان آن یکـه مـ  کننـد یبندند پرداخت مـ ی... مایامامان معصوم
کـه سـفر خـود را بـه     یکند که در صورتیفرد نذر م،لامثطورشود؛ بهشمرده مییمستحب
را تـوان آن یبدهـد کـه مـ   ریـ عنوان صدقه بـه فق هرا بیمبلغکیپشت سر بگذارد یسالمت

هـا  یرانیدرصد از ا76.5اشاره شد، از اینپیشطور که (همانشمردیعنوان نذر مستحبهب
.)کنندینذر م

و سازمان بهزیستی خمینیکمیته امداد امام وسیله بهکه نذروات مردمی 1در جدول 
شود.آوري شده است، ارائه میکشور جمع

(میلیون ریال))1385-1385نذورات کل کشور (:1جدول
شده آورينذورات جمعسال

کمیته امداد اماموسیله به
وسیله بهشده آورينذورات جمع

سازمان بهزیستی کشور
جمع کل 

1385790,394423,541213,936
1386796,888489,012,1285,901,1
1387333,987444,234,12,221,778
1388730,272,1146,690,23,962,872

.مأخذ: درآمدهاي کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور

برآورد حجم نقدي نذورات 
بیان شد بخشی از نذروات کشور از لحاظ آماري جایی ثبت پیشطور که در قسمت همان
بنابراین براي اطمینان از اینکه ؛شودصورت خودجوش بین مردم توزیع میشود و بهنمی

به تخمین نذروات کشور با توجه به آمار هزینه و ،آمار در دسترس نزدیک به واقعیت است
.شودپرداخته می1388درآمد خانوار در سال 
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آوري مرکز آمار ایران جمعوسیله بهدر آمارهاي مربوط به هزینه و درآمد خانوار که 
مظالم، نذر و فطریه، کفاره، رد«اي تحت عنوانهاي مذهبی، هزینههشود در قسمت هزینمی

خانوار نمونه، این 26000) وجود دارد. با توجه به اینکه در حدود 139113(کد »آنمانند
بنابراین کل ؛توان اطالعات آن را براي کل کشور تعمیم داداند، میقسمت را تکمیل کرده

دست آن بهمانندکات فطره، کفاره، رد مظالم، نذر و مخارج خانوارهاي ایرانی براي ز
مراجع اعالم وسیله بهمیزان زکات فطره ،آید. از طرفی هر ساله در آستانه عید فطرمی
دست آوردن میزان آید. براي بهدست میبهراهبنابراین آمار زکات فطره نیز از این ؛شودمی

کمیته هر ساله زکات استفاده کرد. این خمینیتوان از آمارهاي کمیته امداد امامکفاره می
با مقایسه میزان زکات فطره و کفاره به ؛ بنابراینکندآوري میفطره و کفاره مردم را جمع

دست توان حجم تقریبی کفارات را بهبا توجه به این نسبت میحقیقتدر ؛رسیمنسبتی می
رسد نظر میرد مظالم وجود ندارد بهبارهآورد. با توجه به اینکه هیچ آمار و اطالعاتی در

؛کنیمنظر میبنابراین ما در اینجا از احتساب آن صرف؛این مقوله در میان مردم رواج ندارد
دست آورد:توان میزان نذر در کل کشور را بهشده، میدر نتیجه با توجه به مطالب بیان

→ 139113هاي کد کفاره + زکات فطره + حجم نذورات = مجموع هزینه
= حجم نذورات 139113هاي کد مجموع هزینه-(کفاره + زکات فطره) 

که قوت غالبشان گندم ریال براي کسانی15000میزان زکات فطره هر نفر 88در سال 
(هر کیلوگرم که قوت غالبشان برنج بوده، تعیین شده استریال براي کسانی45000و 

اما با توجه به آمار هزینه درآمد ریال)؛ 15000کیلوگرم برنج ریال و هر 5000گندم 
و 217979براي خانوارهاي شهري میزان 139113دست آمده براي کد خانوار، هزینه به

خانوار و 12282926. خانوارهاي شهري استریال 202512براي خانوارهاي روستایی 
نین تعداد خانوارهاي شهري که چهمهستند.خانوار 5048439خانوارهاي روستایی کشور 

و مددجویان روستایی کمیته امداد برابر 839005مددجوي کمیته امداد هستند برابر 
بنابراین داریم: هستند؛خانوار 1087100

2677419926554=217979×12282926
1022369478768=202512×5048439

3699789405322=1022369478768+2677419926554
.استریال3699789405322برابر با 139113ارهاي ایرانی براي کد کل هزینه خانو
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در مجموع با توجه به رابطه:
= حجم نذورات 139113هاي کد مجموع هزینه-(کفاره + زکات فطره) 

= حجم نذورات3699789405322-) 1135985565000+ 215837257350= (2347966582972
) با آمار در دسترس از میلیارد ریال2347نذروات (با مقایسه این مبلغ تخمینی از 

دسترس از نذروات توان نتیجه گرفت که آمار در) میمیلیارد ریال3962نذروات کشور (
و این آمار دور از مقدار واقعی نیست.استتر کشور از مقدار تخمینی بیشتر و کامل

تمعادل نقدي نذوراوسیله بهمیزان پوشش نیازهاي نیازمندان 
در این قسمت از تحقیق ابتدا به محاسبه شکاف خط فقر غذایی کشور براساس اطالعات 

1388-1385(هزینه و درآمد خانوارهاي روستایی و شهري کشور) مرکز آمار ایران از سال 
تواند فقر غذایی که میزان نذروات در کشور چقدر میسپس به بررسی این؛شودپرداخته می

شود.رداخته میکشور را پوشش دهد، پ

روش محاسبه شکاف خط فقر
فقر مطلق به محرومیت و ناتوانی افراد در دستیابی به حداقل نیازهاي اساسی مانند تغذیه، 

اما فقر نسبی از ؛اشاره دارد،شوندشمرده میپناه که از ضروریات اولیه زندگی پوشاك و سر
توزیع درآمد در سطح جامعه ناشی و طور کلی از نابرابري مفهوم فقر مطلق فراتر رفته و به

طور هاي اجتماعی حاکی است. بر خالف فقر مطلق که محرومیت در آن بهاز عدم تعادل
آنچه بیشتر مقایسه است. کامل عینی و قابل لمس است، در فقر نسبی، محرومیت ناشی از 

خط فقر «).138ص،1387(کیاءالحسینی، استکاربرد دارد، فقر مطلق روپیشدر تحقیق
هاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي مطلق عبارت از میزان درآمدي است که با توجه به زمینه

جامعه مورد مطالعه، براي تأمین حداقل نیازهاي ضرور افراد مانند غذا، پوشاك و مسکن 
(همان).»الزم است

اما ؛دگیرهاي متفاوتی در ایران مورد استفاده قرار میبراي سنجش خط فقر مطلق روش
ط فقر خروش حداقل کالري مورد نیاز (روش ارشانسکی) براي محاسبه روپیشدر تحقیق

هاي متخصصان زیرا با توجه به اتکاي این روش به مطالعه؛مورد استفاده قرار گرفته است
تري بوده و از لحاظ علمی بررسی محاسبه مصرف بهداشت و تغذیه، روش قابل دفاع

). بنابراین براي 139ص،تر است (همانتر و دقیقمصارف، آسانخوراك خانوار از دیگر



می
سال

اد ا
تص

ی اق
هش

پژو
ی 

علم
مه 

صلنا
ف

/
عی

شفی
 و 

حی
، فت

قی
صاد

24

شده سرانه، ابتدا مقدار متوسط مواد غذایی مصرفی هر محاسبه خط فقر از راه کالري جذب
خانوار در هر دهک به تفکیک روستا و شهر از آمارهاي مقداري هزینه و درآمد خانوار 

؛قلم کاال تشکیل شده است)220ها از ر سالشود (که در اکثمرکز آمار ایران استخراج می
شود که نتیجه آن مقدار تک این مقادیر مصرفی در مقدار کالري آنها ضرب میسپس تک

. در ادامه استهاي روستایی و شهري در سال کالري مصرفی هر خانوار به تفکیک دهک
روستایی گوناگونهاي مقدار کالري مصرفی هر خانوار را بر متوسط تعداد خانوار در دهک

شود تا مقدار کالري مصرفی هر فرد در سال محاسبه شود؛ سپس این و شهري تقسیم می
شود تا مقدار کالري مصرفی هر فرد (تعداد روزهاي سال) تقسیم می365مقدار را بر عدد 
کالري انرژي غذایی 2210دست آید. افرادي که کمتر از هبگوناگون هاي در روز، در دهک

روپیشتحقیقهايهشوند. براساس محاسبمیشمردهرسد، زیر خط فقر ز به آنها میدر رو
سه دهک از خانوارهاي 1385ارائه شده است، در سال 3و 2آن در جدول هايهکه نتیج

چهار 1386در سال *،اندروستایی و چهار دهک از خانوارهاي شهري زیر خط فقر بوده
1388و 1387دهک از خانوارهاي روستایی و پنج دهک از خانوارهاي شهري، در سال 

اند. شش دهک از خانوارهاي روستایی و شهري در زیر خط فقر بوده
) (کالري)1388-1385روستایی (گوناگونهاي میزان کالري مصرفی هر فرد در روز در دهک:2جدول 

ــک        ده
سال

دهمنهمهشتمهفتمششمپنجمچهارمسومدوماول

13851903.571868.92027.22276.802530.22722.52918.633963699.94733.5
13861631.91621.31790.92170.52637.32572.33223.83059.13492.94591.9
13871044.31144.01256.21544.51830.72061.02351.52688.52681.43951.4
13881018.2843.81032.01435.01769.91911.22241.32518.72846.63797.4

.هاي مرکز آمار ایران و محاسبات پژوهشمأخذ: داده

1385ــ 1370روش ارشانسـکی از سـال   راههاي زیر خط فقر کشـور از  به محاسبه دهککیاءالحسینی.*
دو دهک از خانوارهاي روستایی زیر 1370دهد در سال تحقیق وي نشان میهايهپرداخته است که نتیج

دو دهـک و در بقیـه   1381و 1378، 1378سه دهک و در سـال  1377-1371اند، از سال خط فقر بوده
انـد و  سه دهـک از خانوارهـاي روسـتایی زیـر خـط فقـر بـوده       1385-1382و 1380ها یعنی سال سال

سه دهـک  1385-1381اند و از سال دو دهک زیر خط فقر بوده1380-1370خانوارهاي شهري از سال 
اند. زیر خط فقر بوده
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) (کالري)1388-1385شهري (گوناگونهاي میزان کالري مصرفی هر فرد در روز در دهک:3جدول 
دهک       

سال
دهمنهمهشتمهفتمششم پنجمچهارمسومدوم اول

13851840.31895.12051.12113.02370.62522.82753.73055.13065.23435.9
13861784.81723.81842.51960.62070.12417.12681.62840.52952.73531.0
13871504.91322.71400.31617.01733.92020.22257.52493.22657.43060.5
13881310.51170.71425.51508.11675.52009.52245.32437.22604.22604.2

.هاي مرکز آمار ایران و محاسبات پژوهشمأخذ: داده
مقدار کمبود کالري هر دهک ،به منظور محاسبه مبلغ ریالی شکاف فقر هر فرد در هر دهک

کنیم.را در قیمت کالري آن سال (که به تفکیک شهر و روستا محاسبه شده است) ضرب می
متوسط ،باید توجه داشت براي محاسبه قیمت هر کالري مصرفی در هر روز هر فرد

2210ین دهکی که باالي خط فقر قرار دارد (هر فرد آن در روز بیش از نخستهزینه خانوار 
؛کنیمکند) را بر متوسط تعداد خانوار آن دهک تقسیم میکالري مواد خوارکی مصرف می

کنیم تا هزینه هر نفر (تعداد روزهاي سال) تقسیم می365دست آمده را بر هسپس مقدار ب
دست آید و در انتها با تقسیم هزینه هر نفر در روز بر مقدار کالري مصرفی آن هدر هر روز ب

کنیم. یمت هر کالري مصرفی را محاسبه میفرد در روز ق
ن دهکی که بیش نخستییعنی مازاد کالري مصرفی ؛خط فقر را نیز به همین ترتیبیزن

سپس این مازاد را در قیمت کالري ضرب ؛کند را محاسبهکالري مصرف می2210از مقدار 
آمده، خط فقر دست هکنیم و عدد بهاي مصرفی آن خانوار کسر میکنیم و از هزینهمی

است.خانوار آن سال روستا یا شهر 
در انتها به منظور محاسبه شکاف فقر کل کشور در مناطق روستایی و شهري به ترتیب 

و در شکاف فقر هر فرد آن دهک *جمعیت کل هر دهک را محاسبه:کنیمعمل میذیل
کل کشور محاسبه شود.کنیم تا مبلغ کمبود غذایی (شکاف فقر)ضرب می

هاي به منظور محاسبه جمعیت هر دهک در روستا (شهر)، ابتدا تعداد کل خانوار روستا (شهر) که از داده.*
کنیم تـا تعـداد خـانوار هـر     دست آمده است را بر ده تقسیم میهرشماري و آمارگیري مرکز آمار ایران بس

هـاي  سپس این مقدار را در متوسط جمعیت خـانوار هـر دهـک (کـه از داده    ؛دست آیدهاي بدهک هزینه
ت کل هـر دهـک   کنیم تا جمعیشده است) ضرب میگرفتهآماري هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران 

.)1387(کیاءالحسینی، محاسبه شود
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(ریال)) 1388-1385شکاف فقر سرانه و کمبود غذایی روستاهاي کل کشور (:4جدول 
شکاف فقر دهکسال

روزانه هر فرد
جمعیت هر 

دهک
کمبود غذایی هر 

دهک در سال
کمبود غذایی هر سال

1037.432531243470.36470856059400699,011,392,1,735اول1385

1154.6878591839724.59775372291424دوم

618.76648262165880.75489163660875سوم

2156.69212872.610132784153373,830,621,136,924اول1386

2196.19518610201491814134343دوم

1563.39821143261206519068006سوم

147.36572212546119009519238چهارم

9490.7251284702445035339023223,698,021,473,145اول1387

8679.22517723645614701531896دوم

7765.80120030865677781721807سوم

5418.37621708844293371861752چهارم

3088.26323177072612556012480پنجم

1212.8723701431049256954978ششم

11917.474551350990587664387966630,596,422,614,192اول1388

13661.9484518243699097418761195دوم

11779.6728821222259124678043463سوم

7749.66808421807336168483148200چهارم

4400.68938122498783613869838385پنجم

2988.33964723615742575872428785ششم

.هاي مرکز آمار ایرانمحاسبات پژوهش و دادهمأخذ: 
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(ریال))1388-1385شکاف فقر سرانه و کمبود غذایی شهرهاي کل کشور (:5جدول 
شکاف فقر دهکسال

روزانه هر فرد
جمعیت هر 

دهک
کمبود غذایی هر سالکمبود غذایی هر دهک

1328.662805351086417026353791745,195,473,016,560اول1385
1131.751925245281461870529480306دوم
571.54041834763858993799132122سوم

348.74501284937540628509024958چهارم
2043.3844553593468268013565018213,097,983,750,491اول1386

2336.17382245534563882747881656دوم
2336.17382247350763052308216572سوم

1198.58387950075052190698740525چهارم
672.110849652669611292093261556پنجم

4951.8720153835321693208631203945,285,590,453,886اول1387
6231.317404479753910911670671675دوم
5686.186556498727210350874365333سوم

4164.54156752718728013549372432چهارم
3343.57654352989776466899945705پنجم
1332.66817153667392610509786702ششم

6918.6018863946809996683690303257,897,250,763,620اول1388
7994.360552503607214694964346311دوم
6034.456342521997411497391586733سوم

5398.864559529070510425786856661چهارم
4111.20530854746068215139411022پنجم
1541.96763855028993097131659861ششم

.هاي مرکز آمار ایرانپژوهش و دادههايه: محاسبنبعم
شکاف فقر روستایی و شهري ،شودمالحظه می5و4هايطور که در جدولهمان

شکاف فقر در .کشور در چند سال اخیر با روندي صعودي در حال افزایش بوده است
1388میلیارد ریال در سال 30,596به 1385میلیارد ریال سال 1,735مناطق روستایی از

میلیارد897,250,57به 1385میلیارد ریال سال 13,097رسیده است و در مناطق شهري از
رسیده است.1388ریال در سال 
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مقایسه نذروات با شکاف فقر غذایی کشور
توان حال براي مقایسه اجمالی میان مقدار نذروات کشور براي از بین بردن فقر غذایی می

این مقایسه است. ارقام ستون گرنشان6د که جدول کردیگر کسر دو را از هممقدارهاي این
هاي مطالعه، مقدار نذروات براي از بین دهد که طی سالیسوم همگی منفی است و نشان م

نسبت نذروات به کمبود غذایی کشور در حال یزبردن فقر غذایی کشور کافی نیست. ن
درصد) از 14توجهی (مقدار نذروات کشور بخش قابل1385در سال .شدن بوده استکم

درصد در 4ه است و به اما این مقدار کم شد؛کمبود غذایی کشور را پوشش داده است
شدن روانه،طور خالصهل این امر بهعلرسد از عمده نظر میرسیده است. به1388سال 
گذاري که باعث رشد پایین اقتصادي اندازهاي ملی به بخش سوداگري به جاي سرمایهپس

گرفتن عرضه پیشیعلتو از طرفی بهاست، از جمله تورم مواد غذایی و نتیجه آن تورم
هاي پایین جامعه و که نتیجه آن کاهش دستمزد واقعی دهک،نیروي کار بر تقاضاي آن

باشد. کاهش قدرت خرید آنها بوده است، می
مقایسه نذروات با شکاف فقر در سطح کشور (ارقام به میلیون ریال):6جدول 

جمع کل کمبود غذایی سال
روستایی و شهري

وسیله بهشده آوريجمع کل نذروات جمع
کمیته امداد و سازمان بهزیستی

التفاوت کمبود مابه
غذایی از نذروات

نسبت نذروات به 
کمبود غذایی

13856,930,865936,2135,994,652-0.14
138616,928,6051,901,28515,027,320-0.11
138768,983,6122,221,77866,761,834-0.03
138888,493,6733,962,87284,530,802-0.04

.پژوهش، مرکز آمار ایران، کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشورهايه: محاسبنبعم
حجم کهدکرتوان عنوان دست آمده میهبهايهدر بررسی فرضیه تحقیق با توجه به نتیج

افزایش علتاما این مقدار به؛را برآورده سازدنرایتواند بخشی از نیازهاي فقنقدي نذورات می
).6(جدول است) در حال کاهش 5و 4هايشکاف فقر غذایی کشور (جدول

گیري و پیشنهادهانتیجهبندي، جمع
د. نذر کنشده است تا اسالم احکامی در این موضوع صادر باعثپیشینه تاریخی نذر 

کی از عنوان یتوان آن را بهکه میطورياي دارد بهدر میان شیعیان جایگاه ویژهویژه به
تواند جنبه اقتصادي یا غیراقتصادي داشته نذر میهاي جوامع شیعی در نظر گرفت. قابلیت
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بستگی همباعث، نذر استفرهنگی، اجتماعی و اقتصادي هاي گوناگونعدب؛ بنابراینباشد
از لحاظ وشودمیان افراد جامعه و نزدیکی بیشتر میان نذردهندگان و نذرگیرندگان می

جوامع با آن تمامکه هایییکی از مشکل.گشاي برخی مشکالت باشدتواند راهمیاقتصادي 
اما افزایش فقر و ؛ناپذیري استپرهیزچند فقر امر ند، فقر است. هرهستدست به گریبان

اي به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، در جامعه به عدیدههایی، مشکلنرایتعداد فق
از هابا توجه به شناخت و درك این مکتبهاادیان و مکتبامتمدنبال دارد. کاهش فقر در 

گیرد. اسالم نیز با توجه به شناختی که شارع مقدس از این پدیده و عوامل فقر صورت می
دهنده آن دارد، راهکارهایی براي کاهش این پدیده مذموم ارائه کرده است. از آن شکل

ی موجود در جامعه اسالمی، نذورات است. جمله راهکارهاي مالی است. یکی از منابع مال
بع و پتانسیل مالی برخوردار است.، از این منعنوان جامعه اسالمیان نیز بهایر

مدت) به سمت در کوتاهکمدستمردم را (باورهايو هااندیشهتوان هر چند نمی
رف میان صورت مصرسد بسیاري از مردم میان اداي نذورات بهنظر میاما به؛خاصی کشاند
دسته از توان نذورات اینمی؛ بنابراینتفاوت باشنددیگر، بیهايتصورعزاداران یا به

سمت کمک به محرومان چرخش داد.مردم را به
شده بود که کوشش روپیشدر تحقیقباره،هاي آماري در اینبا توجه به محدودیت

و سازمان بهزیستی کشور کمیته امدادوسیله بهآماري جامعی از نذروات مردمی که 
فقر غذایی کشور بردن از بینسپس به نقش آن در ؛شود را در نظر بگیردآوري میجمع

بردن فقر غذایی مقدار نذروات براي از بیندهد: تحقیق نشان میهايهپرداخته شود. نتیج
.شدن بوده استنسبت نذروات به کمبود غذایی کشور در حال کمیزکشور کافی نیست. ن

درصد) از کمبود غذایی کشور 14توجهی (مقدار نذروات کشور بخش قابل1385در سال 
اما ؛رسیده است1388درصد در سال 4اما این مقدار کم شده است و به ؛را پوشش داده

هاي تحقیقهايهنتیجیزندوست هستند و با توجه به اینکه مردم جامعه ایران مذهبی و نوع
درصد 5/76کنند درصد افرادي که در جامعه نذر می(استموضوع کننده ایننیز اثبات

شود که در توجهی نذورات در سطح کشور توزیع میتوان گفت که حجم قابل) میاست
را برآورده کنند. نرایتوانند بخشی از نیازهاي فقصورت هدایت صحیح می

:شودپیشنهاد میذیلبه این منظور، راهکارهاي 
به منظور گسترش نذورات.سازي فرهنگ.1
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نذورات باید به همان مصرفی برسند که نذردهنده (ناذر) براي آن نیـت  با توجه به اینکه .2
نذورات از منـابعی اسـت کـه مصـارف خـاص دارد. بـراي       حقیقتو قصد کرده است، در 

هدایت نـذورات بـراي مقاصـد خـاص نیـاز بـه تغییـر نیـات نذردهنـدگان بـا اسـتفاده از            
.باره استزي در اینسافرهنگ

تواننـد از  نهادهایی که میدیگرسازمان بهزیستی یا ،اي خاص در کمیته امدادایجاد دایره.3
کنند.ظرفیت نذورات براي کاهش فقر، استفاده 

وسـیله  بهروزهاي مهم مذهبی مانند عاشورا، تاسوعا و ... دیگراجراي طرح نذورات در .4
.خمینیکمیته امداد امام 

شـده جمـع هایی در درون محالت یا مساجد به منظور مصرف اعتبارات تشکیل صندوق.5
همان محله یا شهر.نرایبراي کمک به فق

هاي مناسب، به منظـور  هایی شبیه به صندوق صدقات در مکانطراحی و نصب صندوق.6
آوري نذورات نقدي. جمع

له نـذر  ئمحققان به مسشودپیشنهاد میروپیششده در پژوهشبا توجه به مطالب مطرح.7
و راهکارهـاي بیشـتري   هـا ده و تحقیقکرو استفاده از این ظرفیت موجود در جامعه، توجه 

ند.کنارائه بارهدر این
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