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مقدمه و بیان مسئله
مطالعاتعلوماجتماعیمیزاندسترسیبرخیاقشاراجتماعیبهعرصههایعمومیومشارکت

آنان در آن عرصهها را کمتر از دیگر اقشار دیده و زنان را از آن دسته تشخیص دادهاند
).اینیافتههانشانگرمحرومیتدوسویةزنان،همدرحیات

(علیرضانژادوسرائی۱۱9:۱389،
هاومنابعدرحوزههایمختلفاست.


شانوهمدرمحدودیتدسترسیبهاینعرصه

اجتماعی
این محرومیتها و محدودیتها بیانگر غلبة گفتمانهای مردانه یا اهمیت اندک فعالیت این
گروهدرساختارهایاجتماعیودینیاست(ناجیراد۱38۱،؛عبدالهی.)۱387،ازسویدیگر

برخی پژوهشگران ،اذعان بر کنشگری زنان در برخی عرصههای زندگی ،با وجود
دسترسینداشتن به منابع قدرت را دارند (رحمانی و فرحزادی .)۱350 ،باید یادآور شد،


مطالعاتی از این دست ،الگوهای سطح دسترسی زنانه را تنها در فضاهای خاص زنان دانسته
(علیرضانژادوسرائی)۱۱9:۱389،یاقائلبهکنشگریزنانازنوعنامحسوسونهانوگاهبه
گونهمتناقضدرمحیطهایخصوصیهستند(برایآگاهیبیشترر.ک:نادری.)۱353،

محدودیت های ساختاری در دسترسی زنان ک ه نیمی از بدنة ساختار جامعه هستند به
منابعموجبشدهاستآن هابادسترسینابرابردرکنترلمنابعوکمبودفرصتهایتولید
مواجه باشند .این قشربندی های جنسیتی در هر جامعه بنا به موقعیت اعضا در هرم
سلسلهمراتب،پاداش هاییمانندقدرت،ثروتوآزادیهایفردیواقتص ادیرابرایافرادآن
جامعهفراهممیآورد(نرسیسیانس.) ۱1-5:۱351،دراینبارهازجملهمنابعیکهمیتوان
متمرکزبرآنسخنگفت،منابعآبیاست؛زیراعمومسیاستهاوبرنامههایمدیریتآب،
«نابینایجنسیتی» هستند؛حالآنکهدسترسیبهمنابعآبیوفرصتهامیتواندشوکهاو
فشارهایناشیازنبودامنیتآبراازیکسووازدیگرسویمحدودیتهاومحرومیتهای
زنان را در دو پایگاه دارایی و دسترسی به منابع و فرصتها بهصورت توأمان کاهش دهد
(پارکروهمکاران .)۱1۱9،
فائو ۱در راستای برابری جنسیتی و مدیریت یکپارچه و پایدار منابع آبی در فهرست
هایراهبردیاشازسال ۱1۱0تا ۱1۱1شعارمشارکتجهانیآب ۱را«دسترسیزنان


اولویت
3
بهمنابعآبی»قرارداد .دراینراستااتحادیةجنسیتوآب مبتنیبراهدافتوسعةپایدار،
مشارکتودسترسیعادالنةزنانبهمنابعآبیرادربرنامهایبانامزنان 0۱131طراحیکرد


)1. Food and Agriculture Organization )FAO
)2. Global Water Partnership (GWP
)3. Gender Water and Alliance (GWA
4. Women 2030
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کهنگرشحاکمبرآن،دسترسیپایگاهجنسیتیبهمنابعآبیاست.اینامر،ریشهدرتوجهبه
شرایط فرودستی جنسیتی زنان در دسترسی به ساخت قدرت دارد (میل۱375 ،؛ خلیلی،
).اهدافاینقبیلبرنامههادستیابیبهمشارکتکاملومؤثر

۱97:۱389؛احمدنیا33:۱350،
ن،ایجادفرصتهایبرابروتغییراتدرقدرتووضعیتزناندرچارچوبروابطافراددر

زنا
خانه،اجتماعوحوزههایعمومیوساختاراجتماعیاست(گرنت .)۱5:۱1۱7،

گروهی از نویسندگان بر این باورند که نحوة مدیریت منابع زیستمحیطی مانند آب با
گیردومحدودیتهای


مؤسساترسمیوغیررسمیشکلمی
انتظاراتاجتماعیوساختاریو
اجتماعی و ساختاری ،شاکلة دسترسی فردی به منابع و فرصتها را شکل میدهد (پارکر و
درقالبیکساختارغیررسمییامردمنهاد -ازجمله

همکاران.)۱1۱9،سامانةفرهنگیوقف -
عرصههاییاستکهدالبردسترسیافرادبهداراییخودواستفادةآنانازاینحق-دسترسی-

درتعییننحوةمدیریتمنابعیمانندمنابعآبیاست .
آنهابه
هایمطالعاتیرادرحمایتاززنانوتسهیلدسترسی  


بحرانجهانیآباولویت
اینمنابعوشناختتجربههایفرهنگیقراردادهاست.فرصتکنشگریزناندرحوزةعمومی

یهردوبابهرهمندیازحقدسترسیبهاینمنابع،بنابهساختارسنتیجامعةایرانی

وخصوص
دورانقاجاردرمعدودتجاربفرهنگیمشاهدهمیشود.درهمینراستا،اینپژوهشبارویکرد

تاریخی،شناختپیامدهایدسترسیزنانبهمنابعآبیرادریکتجربةفرهنگیبهناموقفبا
اسنادشبکهایواکاویکردهاست .

تکیهبر
بینیشدهبراهمیت
آباقلیمایرانوبحرانمتعاقبآندرتغییراتاقلیمیپیش 


شرایطکم
شناختپیامدهایدسترسیزنانبهمنابعآبیدرمناطقکمتربرخوردارازمنابعآبیایناقلیم
میافزاید.کرمانبامعیشتقناتی،یکیازمناطقفالتمرکزیایراناستکهازدیرباز،زنانش

مالکیت(دارایی)منابعآبیراازطریقبیع،ارث،مهریهوغیرهتجربهکردهاند،امااینکهآیااز

ِّاستفادهودخلوتصرفدراینمنابعبرخورداربودهاند


دسترسیبهاینمنابعیابهعبارتیحق
یاخیر،بایددرمطالعاتمتمرکزبراینموضوعبررسیشود.مبتنیبراینمهم،باتمرکزبر
پایگاه جنسیتی زنان در این مطالعة اسنادی ،شناخت پیامدهای دسترسی این کنشگران در
مقطعیازدورةقاجاروفالتمرکزیایراندریکتجربةفرهنگیمتکیبررویکردتاریخی-
سامانةوقف-درپیوندباساختاراجتماعی،هدفپژوهشقرارگرفتهاست؛پسسامانةفرهنگی
وقفدراینمطالعهبهمثابةمیدانیاقلمرواینمطالعهاستکهخودنیزپیامددسترسیزنان

بهمنابعمحسوبمیشود.شناختپیامدهایدسترسیزنانبهمنابعآبیدررابطهباساختار

اجتماعی در بخشی از موقعیت اقلیمی خشک فالت مرکزی ایران ،مسئلة اصلی این جستار
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است.پرسشاصلیایناستکهپیامدهایدسترسیزنانبهمنابعآبیدرارتباطباساختار
اجتماعیدرمیدانسامانةفرهنگیوقفدردورةقاجارچیست .
منظورازتعیینجامعةهدفبرپایةپایگاهجنسیتیزنان،تأکیدبرتمایزدرتصمیمگیریو

گاهجنسیتینیست،بلکهاولویتدادنبهیکواقعیتدرمقابلواقعیت

نوعکنشمبتنیبرپای
دیگر است .این رویکرد -که دریدا آن را واسازی یا نوعی بنیانزدایی تاریخی میداند -از
کندوازامریکهسرکوب شدهوغایباست


ماندنواقعیتدیگردرتاریخجلوگیریمی

پنهان
پردهبرمیدارد(مصلحوپارساخانقاه)99-93:۱351،؛پستمرکزبرپایگاهجنسیتیزنان،تنها

تغییر مواجهه با موضوع دسترسی به منابع آبی و کنشگری در سامانة فرهنگی وقف بر پایة
واقعیتیمکنون،یعنیپایگاهجنسیتیزناناست.اینسامانهپیامدیازآننوعدسترسیبرای
اینپایگاهاجتماعیفرودستدردورةقاجاربودهاست.

پیشینة پژوهش 
مطالعاتانجامشدهدرحوزةمنابعآبیباتکیهبرپایگاهجنسیتیزنانمانند«برابریجنسیتیو

احاطهبرمدیریتمنابعآبی»(گرنت)۱1۱7،و«جنسیت،کشاورزیوامنیتآب»(پارکرو
)بردشواریهایدسترسیفیزیکیزنانبهمنابعآبیونقشزناندرتأمین

همکاران۱1۱9،
اندازانسانشناسی


ایباچشم

برخوردارجهانتأکیدکردهاست.مقاله

آبدربرخیمناطقکم
کمکمشاهداتحاصلازمردمنگاریبهدوبعداجتماعیدسترسیبهآبمیزانکافیآن


به
پرداختهکهبامطالعةدسترسیزنانبهمنابعآبی-موضوعپژوهشحاضر-بیشتریننزدیکیرا
دارد،اماهیچگونهمالکیتزنانهبهآبیامدیریتمنابعآبیتوسطزنانراگزارشنکردهاستو

درنهایت بعد روانی -اجتماعی امنیتنداشتن آب را در جامعة زنان اتیوپی بنا به مشکالت
دسترسی(دسترسیازبعدمسافت)بهآبدرابعادمصرفیوبهداشتینتیجهگیریکردهاست

(استیونسوهمکاران .)۱1۱7،
یکی از مقاالت این حوزه با تنظیم و ارائة استداللهای مبتنی بر رویکرد جنسیتی در
دستآوردنوترسیمآنچهازتجارببهدستآورده،
هابرایبه 


مدیریتمنابعآب،مروربرنامه
شناسایی برخی کلیدهای چالشها و فرصتها برای برابری مدیریت منابع آبی ،پیشنهاد
راهنمایمنابعبرایجریاناصلیجنسیتدرمدیریتمنابعآبیرااهدافتئوریخوددانسته
اینمقالهبهسیاستبینالمللیدرسطحساختاروتأکیدبرتغییردیدگاهروینقشزنان

است.
دررابطةجنسیتوآبتأکیدکردهاست.اینمطالعهاشاراتیبهسختیدسترسیفیزیکیزنان

به منابع آبی دارد و در همین راستا ،توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی و اجتماعی را
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راهکاریبرایدستیابیبهکنترلزندگیزنانتوسطخودشاندانستهاست(ادارةاموراقتصادی
واجتماعیسازمانمللمتحد .)۱119،
مقالة دیگری در این حوزه ،دستیابی به اهداف توسعة پایدار و مدیریت آب پایدار بدون
کنشگری زنان را تحققنیافتنی دانسته است .در این مقاله آمده است ،زنان در بیشتر موارد
پذیرترازمردانهستند،بنابهمحدودیتهای


نداشتنآبآسیب

عالوهبراینکهدرمقابلامنیت
میدهد ،در لحظههای پرتنشی که
ساختار به حاشیه رانده میشوند .شواهد محتملی نشان  
هایمعیشتیدرمعرضتهدیدقرارگرفتهاند،افرادقدرتمندجوامعباتمایلبه


زمینوفرصت
ترمیکنند.هنجارهایاجتماعی


تریامحروم
استفادهازساختارهایاجتماعی،زنانراکم 
قدرت

وجودمیآورد،بایدبخشاساسیدر


هایدیگریکهنابرابریرابه

پیرامونجنسیتدرکنارسازه
هابرایامنیتآبوتابآوریجنسیتیدربحرانآبوهواداشته


هاوبرنامه

اجرایسیاست
باشد(پارکروهمکاران .)۱1۱9،
اهداف مطالعات فوق در راستای شناسایی یا ایجاد برابری فرصت برای زنان در زمینة
دسترسی آنان به منابع آبی است و نگارندگان این پژوهش تاکنون در میان منابع داخلی،
ایپیراموندسترسیزنانبهمنابعآبیمشاهدهنکردهاند.اینپژوهشباهدفبینایی


مطالعه
جنسیتیبهپیامدهایدسترسیزنانبهمنابعآبیازطریقمطالعةیکیازتجربههایتاریخی-

فرهنگیزنان،یعنیسامانةفرهنگیوقفپرداختهاستتاارتباطاینکنشگرانرابادسترسی
به منابع آبی در رابطه با ساختار اجتماعی تحلیل کند .مرور مطالعات در حوزة وقف نشان
نامههاستکهازرستةاسنادمعرفحساسیتذهنی
دهد،بیشترینمطالعاتپیرامونوقف 


می
جامعهبرایمدیریتنیازهایاجتماعهستند.پژوهشهایاینعرصه،بیشترتوصیفی -تاریخی

هستندوتمرکزآنهابرپایگاهجنسیتیزناندرمطالعاتمحدودیچون«زنانواقفهدرتهران

دگرگونیهاوکارکردهایفرهنگی،مذهبیآندرعصر

نهادوقف،

عهدقاجار»(ورنر)۱378،و«
وهشها ،متمرکز بر
صفویه» (احمدی )۱381 ،مشاهده میشود .هیچکدام از این دسته پژ 
یامتکیبرمفاهیمونظریههایعلوماجتماعینیستند .

دسترسیزنانبهمنابعیارقباتآبی۱

مفاهیم
دسترسی
پیشازتعریفدسترسیبایدیادآورشدکهدارایی،منابعوحقوقیاستکهکنشگراناجتماعی
دراصولدارند.داراییمنشأدسترسیوبهرهمندیازحقدسترسیاست(زندرضوی:۱388،


.منابعآبیوقفشده

۱
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)۱9۱؛یعنیممکناستافراددارایییامالکیتبرمنبعییااموالیراداشتهباشند،اماحق
استفادهازآنداراییودخلوتصرفبرآنواعمالتصمیمبرایبهکارگرفتنآنداراییرا

گونهای که اراده میکنند ،نداشته باشند .به عبارت دیگر دسترسی حقی برای فرد صاحب
به 

داراییاست؛یعنیحقیاستبههرآنچهکنشگراناجتماعیبهواقعودرعمل[درمرحلةباالتر

دستمیآورند(همان) .


ازسطحدارایی]به
هاییدرقلمروهاینهادیشدهمانندهنجارهای


دسترسیبهمنابعراقواعد،هنجارهاورویه
یرهمعینمیکنند(کبیر)۱9 :۱385،که درعلوم اجتماعی

خانوادگی،مناسبات اجتماعی و غ
ساختارنامدارد.دسترسیموقعیتیاستکهفردمیتوانددرآندستبهعملیبزندوواقعیتیرا

تغییردادهیاکاریرادرآنانجامدهد(برگرولوکان.)37:۱379،پیامددسترسیبهمنابعبرای
ایرافراهممیکند(کبیر)۱8:۱385،که

فردبهعنوانکنشگراجتماعی،دستاوردهایکارکردی

ممکن است برای منافع شخص یا ساختار اجتماعی یا هر دو بهواسطة کنشگر استفاده شود؛
شدةفرصتتصمیمگیرییا


درنتیجهدسترسیحقیفراترازداراییاستکهقلمروهاینهادینه
کنشگریرابهشخصدارایاموالیامنابعمیدهد.درپاسخبهپرسشاصلیونیزسؤاالتو
اهدافپژوهش،مفاهیمیمانندپیوندساختاروکنشگر(ازنظریةساختاربندیگیدنز)ونیزپاسخ
به نیاز و ضرورت تام ساختار (ذیل ماهیتهای چندگانة کارکردگرایی ساختاری) از مطالعة
استقراییدادههادرفرایندتحلیلاستخراجشدهاندکهبهشرحزیرهستند :

ساختار
فهمکنشگریانسانهاازمنظرگیدنزدرگرودرکساختاراست.ویمعتقداست،ساختارها،

مجموعه قوانین و منابعی هستند که در جوامع با یکدیگر همپوشانی دارند و موجد فعالیت
توانآنهارادرقالبجنسیت،قومیت،


)کهمی
کنشگرانهستند(حسینیسیرت۱17:۱359،

مذهبوقشربندیاجتماعیقرارداد(رحمانیوفرحزادی.)۱85:۱350،اینقواعدمنطبقبر
نظریةگیدنز،ساختاریاجتماعیشناختهمیشوندکهدراینپژوهشساختار،همانساختار

اجتماعیحاکمبرجامعةسنتیدورةقاجارباهمةقواعدمحدودکنندةزنانبرایکنشگریدر
عرصةعمومیاست .
پیوند کنشگر و ساختار
گیدنزتمایزمیانسطوحکنشگرواجتماعیاخردوکالنراسودمندنمیداندوبراینباور

است که برتری عمل با تلفیق این دو سطح است .او در این باب ،نظریة ساختاربندی را
بدینگونه شرح میدهد« :پهنة اساسی بررسی علوم اجتماعی ،بنا بر نظریة ساختاربندی ،نه


پیامدهایدسترسیزنانبهمنابعآبیدرپیوندباساختار ۱1۱...

تجربةکنشگرفردیاستونهوجودهرنوعجامعیتاجتماعی،آنعملکردهایاجتماعیاست
که در راستای زمان و مکان سامان میگیرند» (ریتزر .)91۱ :۱351 ،او در نظریة خود
ایواگشتیسازمانمیداندکهنتیجةرابطةمتقابلسطوحخرد

عملکردهایکنشگرانرابه 
گونه

وکالناست(ریتزر .)910:۱351،
گیدنز در تبیین رابطة دیالکتیکی بین کنشگری فرد و ساختار ،معتقد است کنش با
هایاجتماعیساختارمیدهد(پارکر.)۱389،ویاینفرایند


تکرارشدرزمانومکانبهنظام
را در قالب «دوگانگی ساختار» که ساختار را محدودیتی برای کنش ونیز بازتولیدشدهای از
کنشمیداند،تحلیلکردهاست(برایآگاهیبیشترر.ک:خلیلی.)۱359بنابههمینمهم،

ویرویکردفرانظریهایداردوازتمایزوتقسیمکاردرسطوحخردوکالنیاکنشگروساختار

پرهیزمیکندوبهپیوندایندوسطحدرنظریةتلفیقیپرداختهاست.گیدنزکنشگررادارای

تواناییدخلوتصرفدرامورمیداند(ریتزر)91۱:۱351،کهناشیازدسترسیویبهقدرت

است.اینقدرتنیزناشیازدسترسیبهمنابعوموقعیتهایاجتماعیاستکهبنابهاهمیت

مفاهیمداراییودسترسیدراینپژوهش،شرحیمختصربرآندربخشمفاهیمآمد .
نیاز
گانةکارکردگراییساختاریبدینشرحآمدهاست :


مفهومنیازدرماهیتسه
.پاسخبهنیازهایفردیکهتمرکزبرپاسخبهنیازهایبنیادینافرادرامدنظرقرارمیدهد .

۱
 .۱پاسخ به نیازهای فیمابینی :نیازهای حیطة روابط اجتماعی بهویژه مکانیسمهایی که برای
سازگاری با فشارهای موجود در این روابط بهکار برده میشوند و مانعی برای تمرکز
یکسویهبرکنشگریاساختاراست .

.3نیازهایساختارهایاجتماعیکهتأکیدبرساختارهایاجتماعیوتأثیرشانبرکنشگرانرا
درنظردارد(ریتزر .)۱۱1:۱351،
ضرورت
مالینوفسکیدونوعضرورتبرایایجادشرایطتداومدرساختارجامعهقائلاست.۱:ضرورت
ابزاری :نظام اقتصادی ،قوانین ابتدایی ،آموزشی و غیره .۱ .ضرورت تام :جادوگری ،مذهب،
دانش ،ارزشها و اموری از این قبیل؛ برای مثال در زمینة رفتار انسانی ،هر آنچه با
قییاحقوقیدرارتباطباشد،بایددرسطحاعمالبهعنوان

دستورالعملهایفنی،عرفی،اخال

ضرورت،کدگذاریشودوپاسخفرهنگیبهآنکنترلاجتماعیاست(سعیدیمدنی:۱389،

 .)۱85در این پژوهش ،اعمال کنشگران یا زنان واقفه در سامانة فرهنگی وقف و ساختار
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پژوهش
۱1۱

اجتماعیگونهایازضرورتبودهوپاسخفرهنگیبهآنکنترلیاستکهقواعدسامانةوقفو

ها،داللتهای


نیزساختاراجتماعیبرآندارند.استنادبهاینرویکرداستقراییازبسترداده
دسترسیزنانبهمنابعآبیمشخصشدهوپیامدهایایندسترسیدرقالبمفاهیممستخرج

ازدادههاتحلیلشدهاست.


روش پژوهش
هدهایبرایمحققکیفیهستند(محمدی.)۱09:۱35۱،مبتنیبراینمهم،
اسناد،واحدمشا 
نامهها و اسناد مکمل آنها
واحد مشاهدة این تحقیق کیفی ،اسناد دست اول تاریخی -وقف 
شناسیمحسوبمیشوند.


کهمادةفرهنگیمردم
نامههاهستند -
هاومصالحه 

مانندوصیت 
نامه

این مواد فرهنگی در زمرة اسناد شرعی و عرفی دورة قاجار و برآمده از مباحث فقهی و از
دستاوردهای نظام اجتماعی ،سیاسی حاکم و الزمة فعالیتها و روابط روزمرة انسانی نزد
).گردآوریدادههایاسنادیاین

پژوهشگراناینحوزهقلمدادمیشوند(رضایی0-3:۱351،

استکهپسازتمامشماریایندفتر

پژوهش،برگرفتهاز«دفترثبتموقوفاتایالتکرمان»
فقرهسندمبتنیبروجودهمزماندوشاخصپایگاهجنسیتیزنانونیزرقباتیا

ثبت ۱90،
منابع آبی در این اسناد با نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .عالوه بر آن ،بخشی از اسناد
بانمونهگیریهدفمند،یازده برگسند

مکملاز مجموعه اسنادمتولیانموقوفات،تجمیعو
نامههایمنتخبهستند .
ایانتخابشدکهمکملوقف 


شبکه
اسناد شبکهای این مطالعه از دسته اسناد خانوادگی هستند .همة اسناد مذکور با
هایپژوهشاستنادشدند.گردآوریدادههادرهر


عنوانداده

گیریهدفمندانتخابوبه

نمونه
مرحله تا رسیدن به مرحلة «اشباع نظری» یا «کفایت مفهومی» استمرار یافته است .روش
ازروشهایتحلیلیمناسب

تحلیلدادههایاینمطالعه-باتوجهبهاهدافوسؤاالتتحقیق-

هایکیفیاستکهبهتحلیلمحتوایتماتیکیاتحلیلمضمونشناختهمیشود.


درپژوهش
اینتحلیلبهروشاستقراییبرپایةتحلیلمحتوایمضمونبرایشناختمضامینمشهودو
مکنونازمتندادههاوپاسخبهسؤاالتپژوهشانجامشدهاست.اسنادمنتخبابتدا مورد

هایشانبراساسسؤاالتواهداف،طبقهبندی


بازخوانیقرارگرفتوپسازمرحلةتوصیف،داده
پسازمطالعهودستهبندیکدها،مضامینشناختهو

وکدهااستخراجشدند.درمرحلةبعد
نامههاشبکهشدندتابه
سپسمضامینمستخرجازاسنادمکمل،بامضامینمستخرجازوقف 

مرحلةباالتریعنیتحلیلمضامینواردشوند .
داده های این پژوهش با بازخوانی اسناد منتخب آغاز و پس از بازخوانی اسناد ،متون
اسنادتای پشد.بنابهفرسودگیبرخیاسنادمطالعه شده،مشکالتیمانندمبهمبودنخط،

پیامدهایدسترسیزنانبهمنابعآبیدرپیوندباساختار ۱13...

جاافتادگیبرخیکلماتیانامفهوم بودنمعنایبرخیواژگانیاعباراتبامراجعهبهاسناد
مشابه ،منابع کتابخانه ای و نیز یاری گرفتن از آگاهان محلی ،مرتفع شده و مجهوالت
باقی مانده با نوشتن کل مه [ناخوانا] در متن مشخص شد .سپس توصیف بخشهایی از
یافته هاضروریبهنظرمی رسیدکهدرقالبزیرنویستوصیفاتآوردهشد.دراینجستار
براساس مراحل روش تحلیل مضمون ،پس از مرحلة توصیف ،خط به خط یافتهها مجدد
خوانده شد و دادهها یا مرجع مضمون های مشترک ،رنگی (ها یالیت) شدند تا از دیگر
مراجعمضمونیمجزاشوند .
رنگدرجدولهایمجزاقرارگرفتندوبدینشیوهمرحلةاول


هایامراجعمضمونیهم

یافته
تحلیلمضمونبااستخراجکدهاانجامشد.کدهایمشترکدرهمادغاموکدهایکمبسامد

مجزاشدند.کدهایمشترکدرمرحلةدومدرجدولهای جدیدقرارگرفتندومجددمطالعه

شدند .مضمونها یا مفهومهای اصلی ،مبتنی بر سؤال و هدف پژوهش و نیز زمینة فرهنگی
ساختار اجتماعی موردنظر از کدها استخراج شدند .درنهایت از مضمونهای استخراجی،
الگوهایمشابهومفاهیماصلیدربخشتحلیلارائهشدند .

یافتههای پژوهش 
هاستکهدرفرایندتحلیلبهعنوان

هایاینپژوهش،مستخرجازوقف 
نامه


بخشزیادیازیافته
مرجعمضمونشناختهمیشوند.برایشناختاینسامانةفرهنگی،نگاهیمختصربهآننشان

میدهدوقفازمنظرمدنیوفقهیعقدیاستکهطبقآنمالک،مالشراازنقلوانتقال

).لغتوقفدرعربی،حبسکردنعینملکو

د(جعفریلنگرودی۱9۱:۱393،

مصونمیکن

مصرفکردنمنفعتموقوفهدرراهخداست(دهخدا،۱377،ج)۱1939-۱1939:9؛پسوقف

مثابةیکساختار،دارایمجموعهقوانینیبرایتعیینشیوهبهرهبرداریازمنافعومنابع


خودبه
اقتصادیاست.احمدی()۱381دیرپاییسنتوقفرابهنقلازبرخیمنابعتاریخیبهتاریخ
قبل از اسالم و در میان روحانیون زرتشتی و پادشاهان دوران ایران باستان منتسب دانسته
است.اینسنت،میراثیمعنویباریشههایفرهنگیومذهبیاستکهباپشتوانةاعتقادیو

دورازمطالباتمبادلههایمرسوموباهدفدادوستدمادیاست .

شوند،رقباتنامدارد.اینمنابعمیتوانندمنقول


منابعواموالیکهدراینسامانهوقفمی
یاغیرمنقولباشند.اموالمنقول(قابلانتقالبهمحلدیگر)وغیرمنقول(غیرقابلانتقالبه
محلدیگر)دراینسنتبازمانمشخصیاالیاالبدازطریقنذر،وصیتیاوقفباصیغةوقف

بهشرایطوقفدرمیآیند(رضایی.)78-77:۱351رکندیگرموقوفات،تعیینمتولیوشرایط

ودروقفبهمعنایسلطهبرایاصالحوبهرهبرداریازوقف

تولیتاست.متولیازریشة«ولی»

هایانسانشناسیایران،دوره،۱۱شمارهپیاپی،۱۱بهاروتابستان۱011


پژوهش
۱10

وانفاقدرآمدآندرمسیرمعینوقفاست.بهعبارتدیگر،تولیت،منصبوالیتمالموقوفه
استکهدرلغتبهمعنایادارهکردناست(مصطفوی.)99:۱359،متولیعاملیازسویواقفه

شدهوعوایدآنهاست.ویازحقدسترسیبهاینمنابع،


هایوقف

یاواقفبرایمدیریتدارایی
قفمشخصشده،محروم

هایتعیینشدهبرایمصارفرقباتکهتوسطواقفهیاوا


خارجازمحل
فرهنگی،پژوهشمردمشناختیحاضربارویکردتاریخی،


است.باتکیهبرشناختاینسامانة
بررسیپیامدهایدسترسیزنانبهمنابعآبیدرارتباطباساختاراجتماعیرادراینسامانة
فرهنگیبررسیکردهاست .
جدول  .1استخراج کدها
مرجع مضمون

کدها

نیمدانگمنجملهمیاهباریکوئیهعلیاوسفالیباغ
سرآسیاب

نیمدانگازآب


غستانازشبانهروزی


میاهقریهقنات
موازییکجرّه۱
میرکمالی

یکجرهازمدارآب

دودانگمنابعومجاریالمیاه۱ازمقسمباغسرآسیاب
میاه[ناخوانا]،نیمدانگمیاه

بهقرارتفضیل:یکدانگ3
دانگمیاهچاهوکیلآباد


دونیم
عباسآبا


دودانگازمجرایآببهشرح:یکدانگازآب
[ناخوانا]،نیمدانگآبازعباسآبادونیمدانگآباز

چاهوکیلآباد


یکدانگمیاهازمجریالمیاهبعلیآبادباغسرآسیاب


یکدانگآبازمجرایآببعلیآباد


پنجدانگازمنابعومجاریالمیاهباغعشقمقسمباغ

سرآسیاب

پنجدانگازمنابعومجاریآبباغعشق

میاهازمیاهبعلیآبادباغ

یکدانگویکطسوج0
سرآسیابازمقسم9باغعشققریهمزبوره

یکدانگویکطسوجازآببعلیآباد


بهانضمامازدوحمامبزرگوکوچکواقفهدرمحلة
شاهعادلازهریکپنجدانگونیمتمام

پنجدانگونیمازهریکازدوحمام

9



دقیقهدرشبانهروزمتفاوتاست(سمساریزدی .)۱08:۱385،

.۱واحدزماندرتقسیمآبکهاز7/9تا۱۱
یآبیامجریالمیاهدرموقوفاتفوق،قناتهستند .

.محلجاریشدنآب؛مجار

۱
.برابریکدوازدهمهرسهمیا۱0ساعتکهمدتآندوساعتاست(علیخانی.)۱13:۱359،

3
یکششمازمنبعآب(تاریخشاهیقراخطائیان .)0۱8:۱351،
 .0
 .9محلتقسیمآبکهدرقنواتکرمانبهمقسممعروفاست .
هامالکانسهممشخصیازمنابعآبیهمبودهاند .


.مالکانحمام
9

پیامدهایدسترسیزنانبهمنابعآبیدرپیوندباساختار ۱19...

جدول  .2استخراج مضمون
کدها
نیمدانگازآب
یکجرهازمدارآب
دودانگازمجرایآببهشرح:یکدانگازآب[ناخوانا]،نیم
بازچاهوکیلآباد

آبادونیمدانگآ


دانگآبازعباس
یکدانگآبازمجرایآببعلیآباد

پنچدانگازمنابعومجاریآبباغعشق
یکدانگویکطسوجازآببعلیآباد

۱
پنجدانگونیمازهریکازدوحمام

مضمون مکنون (مفهوم اصلی)

دسترسیزنانبهمنبعآبی

جدول  .3استخراج کدها
مرجع مضمون
رآسیابهایوقفی

بعدازمخارجمُلکیومِلکیوتعمیراتالزمهوتعمی
اگرالزمباشدبنمایند،بقیهعایداترادونصفنمایند.دوخمسرامتولی
التولیهبرداردویکخمسراحقالنظاره


حق
رجملکیوملکیوعوایدچهارطشتهرابهجهتحقالتولیت

بعدازمخا
صرفمعیشتخودنمایند.
بعدازوضعمخارجملکیوملکیویکعشرحقالتولیت

بعدازوضعمخارجملکیوملکیویکعشرحقالتولیت

بعدازوضعمخارجملکیوملکیبقیهرابرپنجخمسفرضکندیک
خمسرامتولیحقالتولیتبردارد.

بعدازوضعمخارجملکیوملکی،وضعمایلزماخراجهازمالیاتونفقهو
باقیعوائدرامتولیبهجهتحقالتولیتخودبرداردوزمانیکهتولیتبه

مباشرمسجدجامعبرسدیکعشررابهجهتحقالتولیتخودبردارند.

بعدازوضعمخارجاتملکیوملکیمادامکه خودواقفهمتولیاستو
تتمه عواید را به عوض حقالتولیت متصرف شود و زمانی که تولیت به
اوالد واقفه رسد بعد از وضع مخارج ملکی و ملکی و تتمه را عوض
التولیتمتصرفیکثلثرامتولیعوضحقالتولیتمتصرف


حق
عنوانحقالتولیتتصرفو


بعدازمخارجاتملکیوملکیخودواقفهبه
صرفنمایدوهرگاهتولیتبهخواجهمحمدحکیمرسدبهقرارفوقعمل
نمایدوزمانیکهتولیتبهاوالدواقفهمنتقلشودبعدازوضعوپرداخت،
سه هزار من گندم مذکور فوق را فیمابین خود و سایر اوالدالذکور
حظّاالنثیینقسمتنمایند.
مشی 

وضعمایلزماخراجهازمالیاتونفقه

هامالکانسهممشخصیازمنابعآبیهمبودهاند .


.مالکانحمام
۱

کدها

بعد از پرداخت هزینههای کشوری
(مالیات)وپرداختهزینههایمنابع

آبی(اعمازنفقهوحقتولیتوحق
نظارت)درتصرفواقفه

بعد از پرداخت مالیات و نفقه منابع
آبیدردسترسواقفه
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جدول  .4استخراج مضمون
مضمون آشکار  -مضمون
کدها
مکنون
هایمنابعآبی  .۱پاسخ به نیازهای ساختار


هایکشوری(مالیات)وپرداختهزینه

بعدازپرداختهزینه
اجتماعی 
(اعمازنفقهوحقتولیتوحقنظارت)درتصرفواقفه
هایمنابعآبی  .۱دسترسیزنانبهمنابعآبی


هایکشوری(مالیات)وپرداختهزینه

بعدازپرداختهزینه
(اعمازنفقهوحقتولیتوحقنظارت)درتصرفواقفه
هایکشوری(مالیات)وپرداختهزینههایمنابعآبی


بعدازپرداختهزینه
(اعمازنفقهوحقتولیتوحقنظارت)درتصرفواقفه
هایکشوری(مالیات)وپرداختهزینههایمنابعآبی


بعدازپرداختهزینه
(اعمازنفقهوحقتولیتوحقنظارت)درتصرفواقفه

جدول  .5استخراج کدها
کدها

مرجع مضمون
بعدازفوتمفوضاستبهآقامالرضافرزندزادهواقفهوبعدبهاوالد
فرزندپسرازسویواقفةمنبعآبی،متولی

ذکورمتولیمزبوربهشرطصالحورشدوباعدمذکوربهذکوراز موقوفهاستودرصورتانقراضفرزندذکور
اناثوشرطاستکههرمتولی،متولیبعدازخودشرامعیننماید .ازنسلش،تولیتبافرزنداندخترخواهدبود.
فرزندپسرازسویواقفةمنبعآبی،متولی

وتولیتسهدانگکهوقفبراوالدواقفهاستمفوضاستبهاوالد
ذکور واقفه ،هرکدام که به صفت رشد و صالح و امانت و دیانت موقوفهاستودرصورتانقراضفرزندذکور
موصوفباشندوباانقراضاوالدذکورمتولیوناظرمفوضاستبه ازنسلش،تولیتبافرزنداندخترخواهد
بود.
اوالداناثآنهابهشرطرشدودیانت

تولیت مفوض است به آقا شیخ علی ولد آقاشیخ حسن و بعد
انتقالتولیتبهفرزندذکور(پسر)ازسوی
هامعیننمودهباشندوهمیشهتعیینمتولیاالحق


هرکسراکهآن
واقفهمنبعآبی
بامتولیسابقاست.
اهللفرزندواقفهوبعدازآنها


ستبهآقامیرزاامین
تولیتمفوضا
انتقالتولیتبهنخستزادگانذکور(پسر

مفوضاستبهاکبراوالدذکورازاناثوباعدمآنبهکبریازاناث
رگتر)ودرصورتنبودپسربه
بز 
وباانقراضاوالدمزبورمفوضاستبهاوالدواقفهوباانقراضآنها

بزرگترینفرزنددختر

مفوضاستبهاعلمعلماءاثنیعشری
بر فرض که تولیت هم با او بوده ،بعد از آنکه اوالد ذکور واقفه
منحصر باشد به یک طفل صغیری و عالیجاه حاجی نصرالهخان،
چون واقفه موقوفه مرقومه ،اهلیت ۱را شرط نمودهاند؛ لذا راجع
میشود تولیت اعیان و رقبات موقوفة مزبوره حاج نصرالهخان و

متولیموقوفهازاوالدذکورکهباشرط
اختصاصبهمشارالیهداده!وآقاسیدمحمدعلیمرقوم،ابداًحق
اهلیتهمراهاست.
مزاحمتحاجنصرالهخان،متولیشرعیموقوفةمرقومهرانداردو
وجهمنالوجوه

مقتضیاسنادمعتبرةملحوظهلهذا؛احدیرابه 
هیچ

غیر از حاجی نصراله مذکور ،حق مداخله و تصرفی در موقوفه
مرقومهنبوده
سزاواروشایستهبودن(دهخدا،۱377،ج )9۱5:8

.۱
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ادامه جدول  .5استخراج کدها
کدها

مرجع مضمون
تولیتدودانگکهبرایمصرفتعزیهداریاست،مفوضاستبه

کنشگریزناندرموقعیتناظردرشرایط
آخوندمالحسنونظارتبهخودواقفهوتعیینمتولیوناظراالحق
دسترسیبهمنبعآبی

بامتولیوناظرسابقاست.
تولیتمادامالحیاتبهخودواقفهوبعدازفوتمفوضاستبهآقا

مالرضافرزندزادهواقفهوبعدبهاوالدذکورمتولیمزبوربهشرط کنشگریزناندرموقعیتمتولیدرشرایط
دسترسیبهمنبعآبی

صالحورشدوباعدمذکوربهذکورازاناثوشرطاستکههر
متولی،متولیبعدازخودشرامعیننماید.

جدول  .6استخراج مضمون
مضمون (مفهوم اصلی)

کدها
فرزندپسرازسویواقفةمنبعآبی،متولیموقوفهاستودرصورتانقراضفرزند

ذکورازنسلش،تولیتبافرزنداندخترخواهدبود.
فرزندپسرازسویواقفةمنبع آبی،متولیموقوفهاستودرصورتانقراضفرزند

ذکورازنسلش،تولیتبافرزنداندخترخواهدبود.
انتقالتولیتبهفرززندذکور(پسر)ازسویواقفةمنبعآبی

پرداختازعوایدمنابعآبیبهافرادساکندرمدرسهنهبهکنشگراننهادآموزش ،عملکرد کنشگر واگشتی از
هرچنداینمدرسهراعمویواقفهاحداثکردهاست.
ساختاراجتماعی 
انتقال تولیت به نخستزادگان ذکور (پسر بزرگتر) و درصورت نبود پسر به
بزرگترینفرزنددختر

کنشگریزناندرموقعیتمتولیدرشرایطدسترسیبهمنبعآبی

درشرایطدسترسیبهمنبعآبی

کنشگریزناندرموقعیتناظر
کنشگریزناندرموقعیتمتولیدرشرایطدسترسیبهمنبعآبی

کنشگریزناندرموقعیتمتولیدرشرایطدسترسیبهمنبعآبی


جدول  .7استخراج کدها
مرجع مضمون

کدها

شرطنمودعالیهمزبورهکهازتاریختحریر،همهساله،سالیمبلغپنج وقف خاص یا وقف معین برای یک
بیآمنهبیگم،صبیهمرحومآقاسید فردمشخص
نتازمانبقاوحیاتحاجیهبی 

توما
عالیه،بدهندووقتیکهفوتنمودمقطوعنمایند.

محسن،همشیرهزادة۱

زمانیکهتولیتبهاوالدواقفهمنتقلشود،بعدازوضعوپرداختسه وقف اوالد یا تقسیم بخشی از درآمد

منابعوقفشدهبینفرزندانواقفه

رافیمابینخودوسایراوالدالذکورمشی
هزارمنگندم[مذکورفوق] 
حظّاالنثیین۱قسمتنمایند.

.۱خواهرزاده 
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ادامه جدول  .7استخراج کدها
کدها

مرجع مضمون
دیدعالمبهفقراومستحقیناثنیعشریبرسانند.


بقیهرابهصواب

پرداختپولبهفقیرانونیازمندان

همهسالهمقداریکهصالحدانند،شخصیرااجیرنمایندکهصومو
صلواتبهجاآوردهونیزحجمیقاتی۱استیجارنمایند.

پرداختپولبرایانجام-اعمال
عبادیواجببرواقفه-روزه،نمازو
حجتوسطشخصیدیگر

پرداختپولبرایاجرایمراسم
چهارخمسباقیرابعدازفوتعالیهوتجهیزوتکفینومراسمفاتحه
وقاریوهفتموخیراتلیالیجمعهدرغیابوقربانیوعاشوریتاسه تدفینومناسکپسازفوتزنواقفه
سالمعمولدارند.
پرداختپولبهنیازمندانوزائران
امامانشیعه

ثلثدیگررابهفقراومساکینوزوارائمةاطهارصرفنمایند.

جدول  .8استخراج مضمون
مضمون (مفهوم اصلی)

کدها
وقفخاصیاوقفمعینبراییکشخص
وقفاوالدیاتقسیمبخشیازدرآمدمنابعوقفشدهبینفرزندانواقفه(اشخاص)

پرداختپولبهفقیرانونیازمندان
پرداخت پول برای انجام اعمال عبادی واجب بر واقفه -روزه ،نماز و حج توسط
شخصیدیگر

پاسخبهنیازهایفردیو
افراد 

پرداختپولبرایاجرایمراسمتدفینومناسکپسازفوتزنواقفه
پرداختپولبهنیازمندانوزائرانامامانشیعه

جدول  .9استخراج کدها
مرجع مضمون

کدها

موقوفةمریمبیگم


نامباوریزنواقفةمنبعآبی


موقوفةخیرالنساء

نامباوریزنواقفةمنبعآبی


موقوفةبیبیملکه


نامباوریزنواقفةمنبعآبی


موقوفةحاجیهآسیهبیگم


نامباوریزنواقفةمنبعآبی


موقوفةشهربانوخانم

نامباوریزنواقفةمنبعآبی



.۱سهمیةدودختربرایهرپسر
.حجیکهپسازفوتواصیبهنیابتازویانجاممیشود .

۱
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جدول  .11استخراج مضمون
مضمون (مفهوم اصلی)

کدها
نامباوریزنواقفةمنبعآبی

نامباوریزنواقفةمنبعآبی


پاسخبهنیازهایفیمابینی


نامباوریزنواقفةمنبعآبی

نامباوریزنواقفةمنبعآبی

نامباوریزنواقفةمنبعآبی


جدول  .11استخراج کدها
کدها

مرجع مضمون

دسترسیبهمنابعوداراییهالطفخدابهمالکان

بر اصحاب ثروت و ارباب مکنت که خداوند عزوجل به
نکردنداراییهابهدیگرافراد،


منابعاستوبخشش
تفضیالت خود منت بر آنها نهاده و بسط ید داده ،آزرم
شرمآوراست.

استکهازاموالخودقدریمعینراغنیمتشمارد،ذخیره
کردهتاوبالآنبرویوبالبرایدیگرانباشد.
استحکامافعالواعمال،خصوصآنچهسببرضایخداو پایداری عمل بهدلیل جلب رضایت خدا (دیگری
رسول(ص)وموجبذکرخیروزادمعادوباقیاتالصالحات قدسی) و فراهمآوردن توشه برای دنیای دیگر

است.

باشد.

نظموترتیبدادنبخشیدنبهکارهایدنیاییو

باعثنگارشاینرقیمةکریمهآناستکهعاقالنفرزانهو 
کامالنزمانه،هموارةاوقاتدرصددانتظامواتساقاموردین اخرویهردونشانةعقالنیتوآگاهیانساناست.
ودنیایخویشاند.


جدول  .12استخراج مضمون
کدها

مضمون (مفهوم اصلی)

هالطفخدابهمالکانمنابعاستوبخششنکردن


دسترسیبهمنابعودارایی
هابهدیگرافراد،شرمآوراست.


دارایی
دلیلجلبرضایتخدا(دیگریقدسی)وفراهمآوردنتوشه


پایداریعملبه
برایدنیایدیگراست.
نظموترتیبدادنبهکارهایدنیاییواخرویهردونشانةعقالنیتوآگاهی


انساناست.

کنشمنطبقبرضرورتهای

بنیادینساختار
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جدول  .13استخراج کدها
مرجع مضمون
عواید یک طاق از موقوفة مزبوره ،صرف تعمیر حسینیه و
تعزیهدارینمایند.

هرسالهمبلغپنجهزاردینارازقرارفروشییکهزاردینار،وضع
گوسفندیخریدارینمودهدرعیداضحیبهجهتقربانینمایند
وباقیرادرروزهجدهمذیحجه،عیدغدیرمهمانینمایند.
یکنصفرامحضتعزیهداریحضرتسیدالشهداءنمایند.


کدها
تعمیرحسینیهوتعزیهداریازدرآمدحاصل

ازیکطاقازموقوفةآبی
کردنهزینهکردازبخشیازدرآمد


مشخص
آبیوقفشدهبرایعیدقربانوغدیر

منابع

کردنازعوایدمنابعآبیوقفیبرای


هزینه
تعزیهداری

خریدوسایلموردنیازتعزیهداری


دوخمسدیگر،چنانچهخریداسبابتعزیهداری

دوخمسدیگر،چنانچهخریداسبابتعزیهداری 

ویکثلثراخرجتعزیهداری

در شب عاشورا در آستانة متبرکة حضرت بیبی حیات صرف
تعزیهداریوآبوآشنمایند.

مادامکهازاوالدواقفه،متولیباشدهمهبایددومننیمروغن
چراغجهتروشناییمسجدجامعمظفریکرمانبدهند
وباقیرابهجهتروشناییمسجدجامعبپردازند.
هرسالهعوایدچهارخمسرابعدازاعمالمذکورفوقدرماه
رمضانواطعاممسلمیندرماهذیحجهدرعیدغدیرنمایند.
هتولیتبهخواجهابوالقاسمواوالدآنهاوعلمارسد

وزمانیک

بعدازوضعاخراجاتواخراجمبلغیپولبرایعیدینکبیرین

خریدوسایلموردنیازتعزیهداری

پرداختهزینةتعزیهداری

کردنبرایتعزیهداریوتقسیمآبو


هزینه
آشبینعزادارانشبعاشورا(آیینمذهبی)
خرجکردنبرایروشناییمسجدجامعشهر

خرجکردنبرایروشناییمسجدجامع

پرداختپولبرایآیینهاومناسکماه

رمضانوعیدغدیر
پرداختبخشیازدرآمدمنابعآبیبرایعید
غدیروعیدقربان

جدول  .14استخراج مضمون
کدها

مضمون (مفهوم اصلی)

تعمیرحسینیهوتعزیهداریازدرآمدحاصلازیکطاقازموقوفهآبی

آبیوقفشدهبرای

کردازبخشیازدرآمدمنابع


کردنهزینه

مشخص
عیدقربانوغدیر
آبیوقفیبرایتعزیهداری

کردنازعوایدمنابع


هزینه
خریدوسایلموردنیازتعزیهداری

وردنیازتعزیهداری

خریدوسایلم
پرداختهزینةتعزیهداری

کردنبرایتعزیهداریوتقسیمآبوآشبینعزادارانشب


هزینه
عاشورا(آیینمذهبی)
خرجکردنبرایروشناییمسجدجامعشهر

خرجکردنبرایروشناییمسجدجامع

پرداختپولبرایآیینهاومناسکماهرمضانوعیدغدیر

پرداختبخشیازدرآمدمنابعآبیبرایعیدغدیروعیدقربان

کنشبراساسضرورتتامنهاددین
(بخشیازساختاراجتماعی)

پیامدهایدسترسیزنانبهمنابعآبیدرپیوندباساختار ۱۱۱...

هایفوقبهعنواننمونه


هایاینپژوهشدربخشمرجعمضمونیجدول

بخشیازیافته
ها،حاصلاسنادشبکهاینیزهستندکهدربخش

هایوقف 
نامه


اندکهعالوهبرداده

آوردهشده
یافتهها در فرایند تحلیل مضمون بهصورت مکمل
گردآوری به آنها اشاره شده است .این  
نامهچینششدندودرنهایتکدهایمستخرجازکلیافتههاوسپسمضامین


هایوقف

یافته
اصلی مشاهده شد .درنهایت برای تحلیل ،مضامین اصلی در دو بخش داللتها و پیامدها
طبقهبندیشدند .


تحلیل یافتهها
داللتهای وقفنامهها بر دسترسی زنان به منابع آبی
همانگونهکهدرجدول ۱مشاهدهشد،بخشیازرقبات ۱یامنابعیکهتوسطزناندردورة

قاجار وقف شدهاند ،منابع آبی هستند .تشخیص این منابع در قالب کدهای استخراجی ،گاه
المیاهوگاهبهصورتمکنونوازواحدهاییکهبرای


صورتآشکارمانندآبیامیاه،مجاری

به
مجاریالمیاهیکدانگمیاه»،

اینمنابعاست،صورتگرفت؛مانند«موازییکجرّهمیاه»«،
«یکطسوجمیاه»«،ازمقسم.»...استخراجاینکدهادرجدول ۱مضمون«دسترسیزنانبه
منابع آبی» یعنی بهرهمندی آنان از حق تصمیمگیری بر آنچه بهعنوان منبع آبی در دایرة
کند.زنانبهعنوانکنشگرانیبادسترسیبهمنابعآبی


هاست،داللتمی

داراییومالکیتآن
اندازاینمنابعدرسامانةفرهنگیوقفبهعنوانیکیازنهادهایباپشتوانةدینی


تصمیمگرفته
و بر پایة جهانبینی خود استفاده کنند که مفاهیم اصلی حاصل از پیامدهای این سطح
دسترسیدرتحلیلمضمونیافتههانیزاستخراجشد .

پیامدهای دسترسی زنان به منابع آبی
دسترسیزنانبهمنابعآبی،فرصتیبرایکنشگریآنانازطریقسامانةفرهنگیوقفدر
ساختاراجتماعیفراهمکردهاست.پیامدهایایننوعدسترسیباخوانشاسنادوجداسازی
هایاهمانمفاهیماصلیدرجدولهایشماره 3تا


خراجکدهاوسپسمضمون
یافتههاواست

شدهبرایمنابعِآبیدرنهادوقف،صورتی


بندیومشاهدهشدهاست.مصارفمعین
  ۱0
طبقه
دوسویهازتوانکنشگردرتحققتصمیموارادةخوددرراستایبهرهمندیازحقدسترسیبه

اینمنابعونیزتحمیلقواعدوهنجارهایساختاراجتماعیبرکنشگراناینپایگاهجنسیتی،
هردو را دارد کهدر قالب مضامینمستخرجازدادههای اینپژوهش شناساییشدهاند.این

رقباتجمعرقبهاستکهبهاموالغیرمنقول(غیرقابلنقلوانتقال)گفتهمیشود .

.۱
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پژوهش
۱۱۱

مضامین را میتوان پیامدهای دسترسی بخشی از زنان به منابعآبی در آن دورة تاریخی در
ذیلطبقهبندیکرد :

قلمروموردنظردانستودراقسام
 .1پاسخ به نیازهای ساختار اجتماعی
باتوجهبهجدول،3نخستینمحلمصرفدرآمدحاصلازمنابعآبیباعنوان«وضعمخارج
ملکیوملکی»یا«وضعمایلزماخراجهازمالیاتونفقه»درسامانهوقفمشخصشدهاست.
ایتعیینشده


شوریوایالتیاستکهقاعده
منظورازمخارجملکیپرداختعوارضومالیاتک
ازسویساختاراجتماعیاست؛درحالیکهمخارجملکی،مبتنیبرمعنایملکیعنیآنچهدر

قبضهوتصرفشخصاست(عمید،)۱۱۱8:۱393،تأمینهزینةنگهداریورسیدگیبهمنابع
آبی را با عنوان نفقه براساس هنجارهای موجود در ساختار اجتماعی معیشت قناتی اشاره
میکند؛بنابراینقواعدوهنجارهایساختاراجتماعیواضعبخشیازشرایطکنشگریزناندر

سامانة فرهنگی وقف منابع آبی هستند؛ پس میتوان نتیجه گرفت که زنان این ساختار
معیشتی،دردرجة نخستدرموقعیتواقفانمنابعآبی ،پیوندشان باساختاراجتماعی را با
دادنبهتأمینمخارجملکیوملکیحفظکردهاند.


اولویت
 .2پاسخ به نیازهای فردی و افراد
براساسیافتههایاینپژوهش،زنانواقفمنابعآبیموقوفاتشانرادردوسطح«خویشان»و

«دیگران»بهاوالدوفرزندانویاایتام،ساداتونیززوّاراماکنمقدستخصیصدادهاند.آنان
بهمثابة کنشگران اجتماعی-فرهنگی ،در برخی موارد شناسایی افراد نیازمند جامعه هدف را

منوطبهتشخیصعالمانمحلیقراردادهاند.کنشگراناینعرصهبااستفادهازحقدسترسی

خود بهمنابعآبیدراین سامانةفرهنگی ،نهتنهادرراستایپاسخ بهنیازافرادجامعه،بلکه
بردهاندکهدربخشیازکدهای
شانبرایپاسخبهنیازاخرویخودنیزبهره 

براساسجهان 
بینی

بهصورت«پرداختپولبرایانجاماعمالعبادیواجببرواقفه(روزه،نمازو
جدول 7و  8
مشاهدهمیشود.

حج)توسطشخصیدیگر»
 .3پاسخ به نیازهای فیمابینی :سازوکاری 1جبرانی در پیوند کنشگر و ساختار
پژوهشگرانتاریخبراینباورندکهدردورةقاجار،نامزناندرفضاهایعمومیمطرحنمیشد

(پوالک)۱97 :۱389 ،؛ بنابراین منابع تاریخی و آماری قاجار ،گواه حضور اندک نام و نشان
ویژهفعالیتهایاقتصادیهستند(ورنر:۱378،


دخترانوزناندرمطالعاتومنابعآماریوبه
 .۱مکانیسمی 

پیامدهایدسترسیزنانبهمنابعآبیدرپیوندباساختار ۱۱3...

)۱۱9؛ درحالیکه دادههای این پژوهش ،نامداری زنان در دارای دسترسی به منابع آبی را با
بینساء»« ،حاجیه آسیهبیگم»،
بی 
حاجیهخانومی»« ،فاطمه کهنی» « ،

مریمبیگم»« ،
اسامی « 
شرفنساء»«،شهربانوخانم»«،نرجسخاتون»وغیره
بیبیملکه» «،
«خانمی»«،خیرالنساء» «،
در سامانة وقف نشان میدهند .جدولهای  5و  ،۱1داللت بر نامباوری کنشگران این پایگاه
جنسیتیدرسامانةفرهنگیوقف،بهمثابةپیامددسترسیزنانبهمنابعآبیدارند.مسمابودن

موقوفاتبهنامخودزنانواقفه،فارغاز«فرهنگتفکیکجنسیتی»حاکمبرساختارآندورة
تاریخی،مانعیبرتمرکزیکسویةساختاربرکنشگرونیزگواهیبرمضمون«پاسخبهنیازهای

فیمابینی»است .

هایموجوددربخشیافتههاآمدهاست،بایدیادآورشدکهدرج


عالوهبرآنچهدرجدول
لیتهایاقتصادیزنانآن
مُهردرذیلبرخیاسنادموردمطالعه،برکنشگریاینزناندرفعا 
دورةتاریخیداللتدارد.اینمهرهادراسنادیکهزنانازمنابعآبیبیشتریبرخورداربودهاند،

مشاهده شد که خود دال بر فرادستی پایگاه اجتماعی و اقتصادی این گروه از زنان در آن
ساختاراجتماعیاست .
 کنش منطبق بر ضرورتهای بنیادین ساختار؛ ضرورت تام ،پیوندگاه کنشگر و
ساختار
مایههایارزشیو
گرفتنکنشزنانازبن 


ای،داللتبرنشئت

هایحاصلازاسنادشبکه

یافته
مذهبی دارد که در قالب مفهوم «ضرورت تام» تعریف شد .جدولهای  ۱۱و  ۱۱در بخش
ودستورالعملهایدینی

ایازارزشها


درنهاددینکهبرساخته
یافتهها،مضمون«ضرورتتام»

میدهد که این امر کنترلی اجتماعی بر کنشگران دارای «دسترسی به منابع»
است ،نشان  
(منافعحاصلازداراییشان)استودرنهایتموجب«پیوندکنشگرانباساختار»اجتماعینیز

میشود.

دراینجستارگواهیبرآنبخشازیافتههاوکدهایاستخراجیاز

جدولهای ۱3و ۱0

هادارندکهبهکنشگریاینگروهاززنانبرایپایداریآیینهایمذهبیاشارهدارند .زنان


آن
درساماندهیحیات

واقفهمبتنیبر«ضرورتتام»نهاددینازحق«دسترسیبهمنابعآبی»
فرهنگی و مذهبی و تداوم این سامانة فرهنگی مبتنی بر سلیقة زنانة خود استفاده کردهاند؛
مانند «خرج عزاداری حضرت سیدالشهدا» یا «به مصرف آب و آش و روضهخوانی و اجرت
قلیانوتعزیهداریحضرتسیدالشهداء»یاتهیة

ذاکرین»ومقررکردناقالمپذیراییمانند«
لوازموتجهیزاتدرقالب ساخت،تعمیر،تجهیز(روشناییوخریدلوازمپذیرایی،قالیو)...و
آبادانی امکنة مذهبی« :باید دو مَن نیم ،روغن چراغ جهت روشنایی مسجد جامع مظفری
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پژوهش
۱۱0

کرمان بدهند»« ،به جهت تعمیر حسینیه و خانه وقفی» یا اماکنی مانند آسیابها .زنان در
تعیینقلمرومکانیوزمانیآیینهامانند«درخانهخودواقفه»یا«درعیداضحیبهجهت

قربانی»« ،در روز هجدهم ذیحجه عید غدیر مهمانی نمایید»« ،در ایام محرم مابین باغ
نیزمداخلهایآشکار

سرآسیاب»یا«تکیهپایینحسینیه»«،درایاممحرممابینباغسرآسیاب»
در چگونگی برگزاری ضیافتها و آیینهای قدسی آن ساختار اجتماعی کردهاند .پیوند این
بسترضرورتتامساختاراجتماعییعنینهاددینوپاسخگوییبهنیاز

کنشگرانباساختاردر
بنیادینآنبهاستمرارمناسکوآیینهاوپاسخبهنیازمعنویفردیکنشگر،هردومشهود

استواینرابطهرابهرابطهایدوسویهمیانکنشگروساختارمبدلکردهاست .

این گروه از زنان از دارای «دسترسی به منابع آبی» سهمی مؤثر در بازتولید چرخة
هایفرهنگیومذهبیخودوتقویتمناسکوآیینهایدینی


هاونگرش

بینی،ارزش

جهان
تعزیهداری به مفهوم یک هنر
مانند مراسم سوگواری و تعزیهداری داشته و با پشتیبانی از « 
نمایشی که بسیار مدیون وقف است» مناسک مذهبی ساخت دین را تداوم بخشیدهاند
(عناصری.)35:۱37۱،همچنانکهپیشازایننیزمشاهدهشد،آناندستیابیبهسعادتو
رستگاریرابیشازلذتدنیویدرتجمیعمنابعمادیمدنظرداشتهوازاینروباوقفاموال

خود،سبکبالیوفراغتروحراگامیبرایرستگاریوارتقایمرتبتودستیابیبهتقدس

دانستهاند .این عملکرد کنشگران مزبور ،نتیجة رابطةمتقابل با ساختار است .بهعبارت دیگر

میتوانگفتعملکرداینکنشگران،واگشتیازساختاربودهوبهپیوندسطوحخرد(کنشگران)

وکالن(ساختار)منتجشدهاست .
 .4عملکرد کنشگران گونهای از واگشتی ساختار
برآنچهدرمطلبفوقبداناشارهشد،جدولهای9و9نیزبرمضمون«عملکردکنشگر

عالوه
واگشتی از ساختار اجتماعی» داللت دارند .آنچه بهعنوان کد از بخشی از مرجع مضمونی
کنشگریزندرموقعیتمتولیدرشرایطدسترسیبهمنبعآبی»است.

استخراجشده،عبارت«
کهمنابعآبیداراییآنهاباشدوازحقدسترسیبهاین


زناندرحالی
اینکدنشانمیدهد

توانندبهعنوانیککنشگردرساختاراجتماعیدرموقعیتمتولییا


منابعبرخوردارباشند،می
ناظر قرار گیرند؛ درحالیکه زنان بدون «دسترسی به منابع آبی» براساس موازین ساختار
اجتماعی پس از اوالد ذکور یا فرزندان پسر ،شرایط قرارگرفتن در موقعیت متولی یا ناظر را
مییابندکهایننیزمؤیدعملکردزنانکنشگردرقالبواگشتیازساختاراست .


پیامدهایدسترسیزنانبهمنابعآبیدرپیوندباساختار ۱۱9...

 -1-4محدودیت دسترسی زنان؛ محرومیت ساختار
اینمرجعمضمونی«ونیززمانیکهتولیتبهاقربابرسدبعدازپرداختسههزارمنگندمبه
سکنه مدرسة اکبریه بقیه را میانة خود و اوالدان خواجه محمداکبر و خواجه محمدحکیم
تقسیمنمایندوازحاصلیکدانگونیمسعادتآبادکهبعداًدرحاشیةوقفنامهضمیمهنموده

هرسالهمقدارهفتصدمنگندمبهشرحفوقبهسکنهمدرسهمزبورتسلیموباقیرابهقرار
داللتبرآنداردکهعمویواقفهمدرسهایبناکردهاستوحال

مشروطفوقمعمولدارند»
این کنشگر زن مصرف موقوفه یا منابع آبی را برای ساکنان آن مدرسه که افرادی نیازمند
هایمشاهدهشدهمبتنیبرمشارکتزنان

ایدرتمامیوقف 
نامه


هستند،قراردادهوهیچاشاره
مآموزیدراینساختاراجتماعینشدهاست؛بهجزیکموردکهزنباهمسرش
درحوزةعل 
صورتمشارکتیسهمیازمنابعآبیدردسترسشانراوقفکردهبودند .اینکمبودوقفدر


به
حوزةدانش،گواهیبرمحرومیتزناندردورانقاجارازفضاهایآموزشییاکماعتناییساختار

یلوترویجدانشاست(لبافخانیکی.)۱9:۱389،بهعبارتدیگرتأثیر

معیشتقناتیبهتحص
محدودیت ساختار بر کنشگری زنان در بخش دانشاندوزی در ساختار اجتماعی را روایت
کند.همانگونهکهدرمرجعمضمونیونیزدرجدول 9مشاهدهشد،محدودیتساختار


می
برای زنان ،کنش محدود زنان بهعنوان واقفان در تعیین مصارف موقوفات آبی در آن برهة
تاریخی را بیان میکند و بدینترتیب گونهای دیگر از «واگشتی بودن عملکرد کنشگر از
رانمایشمیدهد .

ساختار»
 -2-4تکرار کنش و انتظام یک ساختار 
دراینمطالعهمشاهدهشدقشرزنانواقفهدرزمانحیاتشانخودمتولیموقوفاتشانبودهاندو
ناظر ،وکیل یا کارگزار مذکری را در کنار خود انتخاب نکردهاند .جدولهای  9و  9در مرجع
مضمونیعباراتداللتگریمانند«تولیتمادامحیاتبهخودواقفه»رادارند،امااینزنانواقف

مبتنیبراصولساختاراجتماعی،سلسلهمراتبمتولیانبرایدورانپسازحیاتشانونیزناظران

متولیانبعدازخودراچنینمکتوبکردهاند«:تولیتمادامحیاتبهخودواقفهوبعدازفوت
مفوضاستبهاصلحواتقیاوالدذکورواقف،نسالًبعدنسلوباانقراضاوالدذکورواقف،مفوض
استبهاصلحواتقایاوالدذکورمشهدیحسنزوجواقفهوباعدمذکوربهذکورازاناثاوالدهر
دوطبقههرکدامکهصالحوتقویآنهازیادترباشدمفوضاست».تفکیکمراتبانتقالتولیت

براساسمالکهایگزینشمتولیتوسطزنانواقفهدراینموقوفاتبهدوگونهاست :
تولیتباخودواقفانتازمانحیات،سپسانتقالبهنخستزادگانمذکر(اوالدذکوراکبریا

اکبراوالدذکور)،مرحلةبعدانتقالبهاوالدذکورارشدکهحائزمالکبرتریاصلحواتقا،
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موصوفبهصفترشدوصالحوامانتودیانت،انتقالدرمرتبةبعدبهاوالدذکورازذکور،
حاکمشرع،امامجمعهیاافرادمحلیشایسته.دراینگونهانتقالتولیت،پایگاهجنسیتی

فرزند واقفه که مذکر باشد و نخستزاده بودن وی ،یعنی فرزند ارشد مذکر باشد ،شرط
اصلیتولیتاست .
زادةمذکرباعمومیتبیشتربهترتیبزیراست:


مسیردیگرتولیتخاندانواقفهپسازنخست
اوالد ذکور از اناث ،اوالد اناث از ذکور ،اوالد اناث از اناث و در صورت انقراض نسل به
معتمدینوصلحامنتقلمیشود .

اهمیتتعیینتولیتموقوفاترامیتواندراینمرجعمضمونیمشاهدهکردکهپساز

فوت متولی نخست ،در دعوی فرزندزادة صغیر ،شناخت متولی اصلح را به شرط معینشده
توسطواقفهبرایتولیتارجاعدادهاست«.برفرضکهتولیتهمبااوبوده،بعدازآنکهاوالد
ذکورواقفهمنحصرباشدبهیکطفلصغیریوعالیجاهحاجینصرالهخان،چونواقفهموقوفه

اند؛لذاراجعمیشودتولیتاعیان ورقباتموقوفةمزبورةحاج


مرقومه،اهلیتراشرطنموده
نصرالهخانواختصاصبهمشارالیهداده!وآقاسیدمحمدعلیمرقوم،ابداًحقمزاحمتحاج

نصرالهخان،متولیشرعیموقوفةمرقومهرانداردومقتضیاسنادمعتبرةملحوظهلهذا؛احدی
رابههیچوجهمنالوجوهغیرازحاجینصرالهمذکور،حقمداخلهوتصرفیدرموقوفةمرقومه

نبوده» .همانگونه که مشاهده میشود ،در این سند نیز شاخص صالحیت متولیان ،نخست،
ذکورزادهبودنبیانشدهودر مرتبةدوم دربارةاهلیت سخنگفتهشدهاست.اهلیتداشتن،

عاریبودنشخصازصفاتجنون،سفه،صغر،ورشکستگیوسایرخصایصمحرومیتازحقوق

بوده و به عبارتی شخص باید عاقل ،بالغ ،رشید و غیر ورشکسته در تصرف مال خود باشد
ایازواگشتیبودن


قواعدتعیینمتولیتوسطواقفهگونه
(جعفریلنگرودی.)58-57:۱393،
عملکرداینزنانکنشگرازساختاراجتماعیاست.

نتیجهگیری
پیشینةتحقیقنشانمیدهد،دسترسیبهمنابعآبیدرموقعیتبحرانخشکسالیومواجههبا

تغییرات اقلیمی ،مسئلهای جهانی است .در این شرایط ،ضرورت دسترسی زنان بهعنوان
فرودستان اجتماعی به منابعی مانند آب و شناخت فرهنگی اینگونه دسترسیها نزد جوامع
مختلفبنابهتفاوتهایفرهنگی،درراستایحمایتازایننیمةساختارجمعیتیهرجامعه

حائزاهمیتیمضاعفاست.دراینبخشازپژوهش،منابعآبیازجملهمنابعوعناصرمهم
ساختاردرراستایآفرینشفرصتکنشگریبرایزناندرقالبدسترسیبهمنابعآبیبنابه
مطالعاتپیشترشناختهشد .

پیامدهایدسترسیزنانبهمنابعآبیدرپیوندباساختار ۱۱7...

تمرکزبرمطالعةپایگاهجنسیتیزنانبرایشناختداللتهایدسترسیآنانبهمنابعآبی

وپیامدهایاینکنشگریدرساختاراجتماعی بابیناییجنسیتیدریکسامانةفرهنگیبر
دالهای دسترسی زنان به منابع آبی را در یک برش تاریخی،
پایة وقف منابع -رقبات آبی  -
آشکاروپیامدهایبهرهمندیآنکنشگرانازاینحقدسترسیراروشنکرد.دراینپژوهش

یتمندزناندارایدسترسیبهمنابع
ها،کنشهایموقع 


اولتاریخییایافته

مطالعةاسناددست
آبیرادرضمنمحدودیتهایساختاری-قشربندیجنسیتی-گواهیداد.مضامیناستخراجی

از دادههای بررسیشده ،مبین پیوند زنان در موقعیت واقفان منابع آبی با ساختار اجتماعی
هایساختاراجتماعیمحرومیتهاییبرایزنانعصرقاجاررادر


کهمحدودیت

هستند؛درحالی
عرصههایعمومیروایتکرد .

پیوند زنان در موقعیت کنشگران فرهنگی و اجتماعی با ساختار اجتماعی بهدلیل فرصت
گیریآناندرانتخابچگونگیاستفادهازمنابعآبیتحتِاختیارشاندرسامانةفرهنگی


تصمیم
منتخبتوسطپژوهشگرانبررسیشد.بایدبهایننکتهتأکیدکردکهاینسامانهیعنیوقف،
انتخابوگزینشزناندارایدسترسیبهمنابعآبیبرایاعمالارادهوتصمیمگیریآناندر

سامانةاستفادهازایننوعدسترسیبهشمارمیآید؛پسسامانةفرهنگیوقف،نخستینپیامد

موردمطالعهدردسترسیزنانبهمنابعآبیدرقلمروجغرافیاییوزمانیکرماندورةقاجار
بودهکهمبتنیبرجهانبینیاینکنشگرانفرهنگیواجتماعیبهمرحلةعملدرآمدهاستو

پیامدهایدیگردسترسیزنانبهمنابعآبیرادریکساختاراجتماعیمشخصروایتمیکند.

پیامد دسترسی زنان به منابع آبی در سامانة فرهنگی وقف را میتوان با استناد به مضامین
صورتزیرطبقهبندیکرد :


مستخرجازروشتحلیلمضمونبه
 .۱پاسخبهنیازهایفردییاافراد 
 .۱پاسخبهنیازهایساختاراجتماعی؛پیوندکنشگروساختار
 .3پاسخبهنیازهایفیمابینی؛پیوندکنشگروساختار
عملکردکنشگرانگونهایازواگشتیساختار

 .0
.۱-0محدودیتدسترسیزنان؛محرومیتساختار
.۱-0تکرارکنشوانتظامیکساختار 
پیوند این گروه از کنشگران اجتماعی  -فرهنگی با ساختار اجتماعی و نیز دوسویگی
نشینیباکنشهایواگشتیازساختاردراینمطالعهمشاهده


هایآنانباساختاردرهم

کنش
شد.محدودیتدسترسیزنانبهمنابعدرزمینةفرهنگیدورةتاریخیقاجارکهتحدیدیاز
جانب ساختار برای این کنشگران بوده است ،بهصورت واگشتی محرومیت ساختار از کنش
گونهکهمشاهدهشد،نشانمیدهد .


هایمحدودبرایزنانراهمان

واقفانزندرهمانعرصه
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منابع
.مرکزمطالعاتوبرنامهریزیشهرتهران .

یطزیستشهری
احمدنیا،شیرین(.)۱350زنانسالمتومح 
).نهادوقف،دگرگونیهاوکارکردهایفرهنگی-مذهبیآندرعصرصفوی.رسالة

احمدی،نزهت(۱381
دکتریتاریخ.دانشگاهاصفهان .
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ایدرجامعهشناسیشناخت).
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).تصحیحمحمدابراهیمباستانیپاریزی.چاپدوم.تهران:علم .

تاریخشاهیقراخطائیان(۱351
جعفریلنگرودی،محمدجعفر(.)۱393ترمینولوژیحقوق.بنیادراستاد .
حسینیسیرت ،سیدمصطفی (« .)۱359بررسی مفهوم ساختار اجتماعی در اندیشة اندیشمندان علوم

اجتماعی».فرهنگپژوهش .۱15-۱75،3۱،
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لغتنامة دهخدا .جلد  9و  .8چاپ اول .تهران :روزنه ،موسسه چاپ و
دهخدا ،علی اکبر (  .)۱377
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گیریوتوسعةنظریههایک

سعیدیمدنی،محسن( .)۱389
شکل

یزد .
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