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 چکیده
مسئلةاصلیاینجستارشناختپیامدهایدسترسیزنانبهمنابعآبیدررابطهباساختاراجتماعی

هدفاینپژوهشدر موقعیتاقلیمیخشکفالتمرکزیایراناست. تمرکزبرمطالعةبخشیاز

یدسترسیاینکنشگرانبهمنابعآبیدرپیوندباساختارپایگاهجنسیتیزنانبرایشناختپیامدها

میدانسامانة پرسشاصلیپژوهشایناستکهپیامدهایدسترسیزنانبهمنابعآبیدر است.

فرهنگیوقفدرارتباطباساختاراجتماعیدردورةقاجارچیست.میدانوقلمرواینتحقیق،سامانة

بهرویکردتاریخی،گردآورییافتهشفرهنگیوقفدرکرمانمحسوبمی بنا مبتنیبراسنادود. ها

در«دفترثبتموقوفاتایالتکرمان»گیریهدفمندازهایاینمطالعهبانمونهانجامشدهاست.داده

هاونامهش،باتمرکزبرپایگاهجنسیتیزنانووجودرقباتآبیدروقف۱31۱-۱۱91برشزمانی

شبکه اسناد اشباعنظریصورتایاز رسیدنبه متولیانموقوفاتجامعةهدفتا اسناد مجموعه

گرفتهاست.روشتحلیلیاینپژوهش،کیفی،استقرائیومبتنیبرتحلیلمضموناست.نتیجةاین

شناختداللت مضمونجستار، تحلیل است. مطالعه مورد قلمرو در آبی منابع به دسترسی های

پیداده تحقیق، این دسترسیهای بهره-امدهای حق از در-ِّداراییمندی را آبی منابع به زنان

پاسخفرهنگیبهنیازهایفردی،فیمابینیوساختار»ونیز«پیوندکنشگروساختار»مضامینیمانند

«اجتماعی ضرورت»، بر اجتماعیکنشمنطبق ساختار بنیادین های » نیز کنشگران»و عملکرد

دهد.نمایشمی«اختارایواگشتیازسگونه
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 مقدمه و بیان مسئله
هایعمومیومشارکتمطالعاتعلوماجتماعیمیزاندسترسیبرخیاقشاراجتماعیبهعرصه

عرصه آن در تشآنان دسته آن از را زنان و دیده اقشار دیگر از کمتر را اندخیصدادهها

هانشانگرمحرومیتدوسویةزنان،همدرحیات(.اینیافته۱389:۱۱9)علیرضانژادوسرائی،

هایمختلفاست.هاومنابعدرحوزهشانوهمدرمحدودیتدسترسیبهاینعرصهاجتماعی

محدودیتاینمحرومیت و گفتمانها غلبة بیانگر اهمیتاندکفعالیها یا تاینهایمردانه

(.ازسویدیگر۱387؛عبدالهی،۱38۱راد،گروهدرساختارهایاجتماعیودینیاست)ناجی

عرصه برخی در زنان کنشگری بر اذعان پژوهشگران، وجودبرخی با زندگی، های

دسترسی فرحزادی، و )رحمانی دارند را قدرت منابع به شد،۱350نداشتن یادآور باید .)

ایندست فضاهایخاصزناندانستهمطالعاتیاز در تنها را الگوهایسطحدسترسیزنانه ،

(یاقائلبهکنشگریزنانازنوعنامحسوسونهانوگاهبه۱389:۱۱9)علیرضانژادوسرائی،

 (.۱353هایخصوصیهستند)برایآگاهیبیشترر.ک:نادری،گونهمتناقضدرمحیط
دسترسیزنانکمحدودیت بههایساختاریدر هستند جامعه ساختار بدنة نیمیاز ه

هایتولیدهابادسترسینابرابردرکنترلمنابعوکمبودفرصتمنابعموجبشدهاستآن

قشربندی این باشند. هرممواجه در اعضا موقعیت به بنا جامعه هر در جنسیتی های

ادیرابرایافرادآنهایفردیواقتصهاییمانندقدرت،ثروتوآزادیمراتب،پاداشسلسله

توان(.دراینبارهازجملهمنابعیکهمی۱1-۱351:5آورد)نرسیسیانس،جامعهفراهممی

عمومسیاست زیرا وبرنامهمتمرکزبرآنسخنگفت،منابعآبیاست؛ هایمدیریتآب،ها

هاوشوکتواندهامیهستند؛حالآنکهدسترسیبهمنابعآبیوفرصت«نابینایجنسیتی»

هایهاومحرومیتفشارهایناشیازنبودامنیتآبراازیکسووازدیگرسویمحدودیت

فرصت و منابع دسترسیبه داراییو پایگاه دو در را بهزنان صورتتوأمانکاهشدهدها

(.۱1۱9)پارکروهمکاران،

منابع۱فائو پایدار و یکپارچه مدیریت و جنسیتی برابری راستای فهرستدر در آبی

دسترسیزنان»را۱شعارمشارکتجهانیآب۱1۱1تا۱1۱0اشازسالهایراهبردیاولویت

اتحادیةجنسیتوآب.قرارداد«بهمنابعآبی اینراستا مبتنیبراهدافتوسعةپایدار،3در

طراحیکرد۱1310ایبانامزنانمشارکتودسترسیعادالنةزنانبهمنابعآبیرادربرنامه

                                                            
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

 )میل، دارد قدرت ساخت به دسترسی در زنان جنسیتی فرودستی خلیلی،۱375شرایط ؛

هادستیابیبهمشارکتکاملومؤثر(.اهدافاینقبیلبرنامه۱350:33؛احمدنیا،۱389:۱97

ایجادفرصتزنا قدرتووضعیتزناندرچارچوبروابطافراددرن، تغییراتدر هایبرابرو

(.۱1۱7:۱5هایعمومیوساختاراجتماعیاست)گرنت،خانه،اجتماعوحوزه

زیست مدیریتمنابع نحوة که باورند این بر نویسندگان از باگروهی آب مانند محیطی

هایگیردومحدودیتمؤسساترسمیوغیررسمیشکلمیانتظاراتاجتماعیوساختاریو

فرصت منابعو دسترسیفردیبه شاکلة ساختاری، شکلمیاجتماعیو را وها )پارکر دهد

ازجمله-نهاددرقالبیکساختارغیررسمییامردم-(.سامانةفرهنگیوقف۱1۱9همکاران،

-دسترسی-یخودواستفادةآنانازاینحقهاییاستکهدالبردسترسیافرادبهدارایعرصه

درتعییننحوةمدیریتمنابعیمانندمنابعآبیاست.

درحمایتاززنانوتسهیلدسترسیبحرانجهانیآباولویت بهآنهایمطالعاتیرا ها

هایفرهنگیقراردادهاست.فرصتکنشگریزناندرحوزةعمومیاینمنابعوشناختتجربه

مندیازحقدسترسیبهاینمنابع،بنابهساختارسنتیجامعةایرانییهردوبابهرهوخصوص

شود.درهمینراستا،اینپژوهشبارویکرددورانقاجاردرمعدودتجاربفرهنگیمشاهدهمی

تاریخی،شناختپیامدهایدسترسیزنانبهمنابعآبیرادریکتجربةفرهنگیبهناموقفبا

ایواکاویکردهاست.اسنادشبکهتکیهبر

شدهبراهمیتبینیآباقلیمایرانوبحرانمتعاقبآندرتغییراتاقلیمیپیششرایطکم

شناختپیامدهایدسترسیزنانبهمنابعآبیدرمناطقکمتربرخوردارازمنابعآبیایناقلیم

ایراناستکهازدیرباز،زنانشافزاید.کرمانبامعیشتقناتی،یکیازمناطقفالتمرکزیمی

اند،امااینکهآیاازمالکیت)دارایی(منابعآبیراازطریقبیع،ارث،مهریهوغیرهتجربهکرده

اندِّاستفادهودخلوتصرفدراینمنابعبرخورداربودهدسترسیبهاینمنابعیابهعبارتیحق

بایددرمطالعاتمتمرکزبراینموضو باتمرکزبریاخیر، مبتنیبراینمهم، عبررسیشود.

شناختپیامدهایدسترسیاینکنشگراندر اسنادی، اینمطالعة جنسیتیزناندر پایگاه

-مقطعیازدورةقاجاروفالتمرکزیایراندریکتجربةفرهنگیمتکیبررویکردتاریخی

گرفتهاست؛پسسامانةفرهنگیدرپیوندباساختاراجتماعی،هدفپژوهشقرار-سامانةوقف

مثابةمیدانیاقلمرواینمطالعهاستکهخودنیزپیامددسترسیزنانوقفدراینمطالعهبه

شود.شناختپیامدهایدسترسیزنانبهمنابعآبیدررابطهباساختاربهمنابعمحسوبمی

مسئل موقعیتاقلیمیخشکفالتمرکزیایران، بخشیاز اصلیاینجستاراجتماعیدر ة
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ساختار ارتباطبا پرسشاصلیایناستکهپیامدهایدسترسیزنانبهمنابعآبیدر است.

اجتماعیدرمیدانسامانةفرهنگیوقفدردورةقاجارچیست.

گیریومنظورازتعیینجامعةهدفبرپایةپایگاهجنسیتیزنان،تأکیدبرتمایزدرتصمیم

دادنبهیکواقعیتدرمقابلواقعیتگاهجنسیتینیست،بلکهاولویتنوعکنشمبتنیبرپای

رویکرد این است. بنیان-دیگر نوعی یا واسازی را آن دریدا میکه تاریخی از-داندزدایی

شدهوغایباستکندوازامریکهسرکوبماندنواقعیتدیگردرتاریخجلوگیریمیپنهان

(؛پستمرکزبرپایگاهجنسیتیزنان،تنها99-۱351:93اخانقاه،دارد)مصلحوپارسپردهبرمی

پایة فرهنگیوقفبر سامانة کنشگریدر منابعآبیو موضوعدسترسیبه با مواجهه تغییر

واقعیتیمکنون،یعنیپایگاهجنسیتیزناناست.اینسامانهپیامدیازآننوعدسترسیبرای

 ةقاجاربودهاست.اینپایگاهاجتماعیفرودستدردور

پیشینة پژوهش
برابریجنسیتیو»شدهدرحوزةمنابعآبیباتکیهبرپایگاهجنسیتیزنانمانندمطالعاتانجام

«احاطهبرمدیریتمنابعآبی کشاورزیوامنیتآب»(و۱1۱7)گرنت، )پارکرو«جنسیت،

 بردشواری۱1۱9همکاران، آبیونقشزناندرتأمینهایدسترسیفیزیکیزنانبهمنابع(

برخیمناطقکم مقالهآبدر انسانایباچشمبرخوردارجهانتأکیدکردهاست. شناسیانداز

بعداجتماعیدسترسیبهآبمیزانکافیآنکمکمشاهداتحاصلازمردمبه نگاریبهدو

ریننزدیکیرابیشت-موضوعپژوهشحاضر-پرداختهکهبامطالعةدسترسیزنانبهمنابعآبی

گونهمالکیتزنانهبهآبیامدیریتمنابعآبیتوسطزنانراگزارشنکردهاستودارد،اماهیچ

روانی بعد امنیت-درنهایت مشکالتاجتماعی به بنا اتیوپی زنان جامعة در را آب نداشتن

ردهاستگیریکدسترسی)دسترسیازبعدمسافت(بهآبدرابعادمصرفیوبهداشتینتیجه

(.۱1۱7)استیونسوهمکاران،

استدالل ارائة و تنظیم با حوزه این مقاالت از دریکی جنسیتی رویکرد بر مبتنی های

برنامه مرور برایبهمدیریتمنابعآب، ترسیمآنچهازتجارببهدستها دستآورده،آوردنو

چالش کلیدهای برخی فرصتشناسایی و مدیریها برابری برای پیشنهادها آبی، منابع ت

راهنمایمنابعبرایجریاناصلیجنسیتدرمدیریتمنابعآبیرااهدافتئوریخوددانسته

المللیدرسطحساختاروتأکیدبرتغییردیدگاهروینقشزناناینمقالهبهسیاستبین است.

سیفیزیکیزنانسختیدستردررابطةجنسیتوآبتأکیدکردهاست.اینمطالعهاشاراتیبه

را اجتماعی و جنسیتی برابری و زنان توانمندسازی راستا، همین در و دارد آبی منابع به
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راهکاریبرایدستیابیبهکنترلزندگیزنانتوسطخودشاندانستهاست)ادارةاموراقتصادی

.(۱119واجتماعیسازمانمللمتحد،

اهداف دستیابیبه اینحوزه، دیگریدر بدونمقالة مدیریتآبپایدار و پایدار توسعة

تحقق مواردکنشگریزنانرا بیشتر زناندر است، آمده اینمقاله در است. نیافتنیدانسته

هایپذیرترازمردانهستند،بنابهمحدودیتنداشتنآبآسیبعالوهبراینکهدرمقابلامنیت

می رانده حاشیه به ساختار نشان محتملی شواهد لحظهمیشوند. در کهدهد، پرتنشی های

اند،افرادقدرتمندجوامعباتمایلبههایمعیشتیدرمعرضتهدیدقرارگرفتهزمینوفرصت

کنند.هنجارهایاجتماعیترمیتریامحرومقدرتاستفادهازساختارهایاجتماعی،زنانراکم

آورد،بایدبخشاساسیدروجودمیهایدیگریکهنابرابریرابهپیرامونجنسیتدرکنارسازه

وبرنامهاجرایسیاست برایامنیتآبوتابها داشتهها آوریجنسیتیدربحرانآبوهوا

.(۱1۱9باشد)پارکروهمکاران،

زمینة در زنان برای فرصت برابری ایجاد یا شناسایی راستای در فوق مطالعات اهداف

نگا و است آبی منابع به آنان داخلی،دسترسی منابع میان در پژوهشتاکنون این رندگان

اینپژوهشباهدفبیناییایپیراموندسترسیزنانبهمنابعآبیمشاهدهنکردهمطالعه اند.

-هایتاریخیجنسیتیبهپیامدهایدسترسیزنانبهمنابعآبیازطریقمطالعةیکیازتجربه

هاستتاارتباطاینکنشگرانرابادسترسیفرهنگیزنان،یعنیسامانةفرهنگیوقفپرداخت

وقفنشان حوزة مطالعاتدر مرور کند. اجتماعیتحلیل ساختار با رابطه آبیدر منابع به

بیشترینمطالعاتپیرامونوقفمی هاستکهازرستةاسنادمعرفحساسیتذهنینامهدهد،

تاریخی-عرصه،بیشترتوصیفیهایاینجامعهبرایمدیریتنیازهایاجتماعهستند.پژوهش

زنانواقفهدرتهران»هابرپایگاهجنسیتیزناندرمطالعاتمحدودیچونهستندوتمرکزآن

هاوکارکردهایفرهنگی،مذهبیآندرعصردگرگونینهادوقف،»(و۱378)ورنر،«عهدقاجار

صفویه » می۱381)احمدی، مشاهده هیچ( پژشود. دسته این از بروهشکدام متمرکز ها،

هایعلوماجتماعینیستند.یامتکیبرمفاهیمونظریه۱دسترسیزنانبهمنابعیارقباتآبی

 مفاهیم

 دسترسی

پیشازتعریفدسترسیبایدیادآورشدکهدارایی،منابعوحقوقیاستکهکنشگراناجتماعی

:۱388رسیاست)زندرضوی،مندیازحقدستدراصولدارند.داراییمنشأدسترسیوبهره

                                                            
 شده.منابعآبیوقف ۱
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اماحق۱9۱ داشتهباشند، اموالیرا مالکیتبرمنبعییا یعنیممکناستافراددارایییا (؛

اعمالتصمیمبرایبه تصرفبرآنو آنداراییودخلو از کارگرفتنآنداراییرااستفاده

میگونهبه اراده دسترسیایکه عبارتدیگر به باشند. نداشته صاحبکنند، حقیبرایفرد

واقعودرعمل]درمرحلةباالترداراییاست؛یعنیحقیاستبههرآنچهکنشگراناجتماعیبه

آورند)همان(.دستمیازسطحدارایی[به

ورویه قواعد،هنجارها شدهمانندهنجارهایهاییدرقلمروهاینهادیدسترسیبهمنابعرا

غ مناسباتاجتماعیو معینمیخانوادگی، یره ۱385کنند)کبیر، اجتماعی۱9: علوم کهدر )

توانددرآندستبهعملیبزندوواقعیتیراساختارنامدارد.دسترسیموقعیتیاستکهفردمی

(.پیامددسترسیبهمنابعبرای۱379:37تغییردادهیاکاریرادرآنانجامدهد)برگرولوکان،

(که۱385:۱8کند)کبیر،ایرافراهممیعی،دستاوردهایکارکردیعنوانکنشگراجتمافردبه

به دو هر یا اجتماعی ساختار استبرایمنافعشخصیا شود؛ممکن استفاده کنشگر واسطة

گیرییاشدةفرصتتصمیمدرنتیجهدسترسیحقیفراترازداراییاستکهقلمروهاینهادینه

بهشخصدارایاموالیام درپاسخبهپرسشاصلیونیزسؤاالتونابعمیکنشگریرا دهد.

اهدافپژوهش،مفاهیمیمانندپیوندساختاروکنشگر)ازنظریةساختاربندیگیدنز(ونیزپاسخ

ماهیت )ذیل ساختار تام ضرورت و نیاز مطالعةبه از ساختاری( کارکردگرایی چندگانة های

اندکهبهشرحزیرهستند:جشدههادرفرایندتحلیلاستخرااستقراییداده

 ساختار

هاازمنظرگیدنزدرگرودرکساختاراست.ویمعتقداست،ساختارها،فهمکنشگریانسان

هم یکدیگر با جوامع در که منابعیهستند قوانینو فعالیتمجموعه موجد و پوشانیدارند

رادرقالبجنسیت،قومیت،هاتوانآن(کهمی۱359:۱17سیرت،کنشگرانهستند)حسینی

(.اینقواعدمنطبقبر۱350:۱85مذهبوقشربندیاجتماعیقرارداد)رحمانیوفرحزادی،

ساختاریاجتماعیشناختهمی همانساختارنظریةگیدنز، شوندکهدراینپژوهشساختار،

ایکنشگریدراجتماعیحاکمبرجامعةسنتیدورةقاجارباهمةقواعدمحدودکنندةزنانبر

عرصةعمومیاست.

 پیوند کنشگر و ساختار

سودمندنمی خردوکالنرا اجتماعیا براینباورگیدنزتمایزمیانسطوحکنشگرو داندو

را ساختاربندی نظریة باب، این در او است. سطح دو این تلفیق با عمل برتری که است

شرحمیبدین گونه »دهد: اساسیبررسیعلوم نهپهنة ساختاربندی، نظریة بر بنا اجتماعی،
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تجربةکنشگرفردیاستونهوجودهرنوعجامعیتاجتماعی،آنعملکردهایاجتماعیاست

می سامان مکان و زمان راستای در گیرندکه » ۱351)ریتزر، خود91۱: نظریة در او .)

رابطةمتقابلسطوحخردداندکهنتیجةایواگشتیسازمانمیگونهعملکردهایکنشگرانرابه

(.۱351:910وکالناست)ریتزر،

با کنش است معتقد ساختار، و فرد کنشگری بین دیالکتیکی رابطة تبیین در گیدنز

(.ویاینفرایند۱389دهد)پارکر،هایاجتماعیساختارمیتکرارشدرزمانومکانبهنظام

قالب در محد«دوگانگیساختار»را را بازتولیدشدهکهساختار نیز ایازودیتیبرایکنشو

بنابههمینمهم،۱359داند،تحلیلکردهاست)برایآگاهیبیشترر.ک:خلیلیکنشمی .)

ایداردوازتمایزوتقسیمکاردرسطوحخردوکالنیاکنشگروساختارویرویکردفرانظریه

یپرداختهاست.گیدنزکنشگررادارایکندوبهپیوندایندوسطحدرنظریةتلفیقپرهیزمی

(کهناشیازدسترسیویبهقدرت۱351:91۱داند)ریتزر،تواناییدخلوتصرفدرامورمی

هایاجتماعیاستکهبنابهاهمیتاست.اینقدرتنیزناشیازدسترسیبهمنابعوموقعیت

دربخشمفاهیمآمد.مفاهیمداراییودسترسیدراینپژوهش،شرحیمختصربرآن

 نیاز

است:گانةکارکردگراییساختاریبدینشرحآمدهمفهومنیازدرماهیتسه

دهد..پاسخبهنیازهایفردیکهتمرکزبرپاسخبهنیازهایبنیادینافرادرامدنظرقرارمی۱

روابطاجتماعیبه۱ نیازهایحیطة نیازهایفیمابینی: پاسخبه مکانیسم. برایهاییویژه که

به روابط این در موجود فشارهای با میسازگاری برده تمرکزکار برای مانعی و شوند

سویهبرکنشگریاساختاراست.یک

.نیازهایساختارهایاجتماعیکهتأکیدبرساختارهایاجتماعیوتأثیرشانبرکنشگرانرا3

(.۱351:۱۱1درنظردارد)ریتزر،

 ضرورت

.ضرورت۱عضرورتبرایایجادشرایطتداومدرساختارجامعهقائلاست:مالینوفسکیدونو

 غیره. و آموزشی ابتدایی، قوانین اقتصادی، نظام مذهب،۱ابزاری: جادوگری، تام: ضرورت .

ارزش بادانش، آنچه هر انسانی، رفتار زمینة در مثال برای قبیل؛ این از اموری و ها

بایددرسطحاعمالبههایفنی،عرفی،اخالدستورالعمل عنوانقییاحقوقیدرارتباطباشد،

:۱389مدنی،ضرورت،کدگذاریشودوپاسخفرهنگیبهآنکنترلاجتماعیاست)سعیدی

ساختار۱85 و وقف فرهنگی سامانة در واقفه زنان یا کنشگران اعمال پژوهش، این در .)
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هآنکنترلیاستکهقواعدسامانةوقفوایازضرورتبودهوپاسخفرهنگیباجتماعیگونه

بسترداده استنادبهاینرویکرداستقراییاز اجتماعیبرآندارند. داللتنیزساختار هایها،

شدهوپیامدهایایندسترسیدرقالبمفاهیممستخرجدسترسیزنانبهمنابعآبیمشخص

 هاتحلیلشدهاست.ازداده

 روش پژوهش
(.مبتنیبراینمهم،۱35۱:۱09ایبرایمحققکیفیهستند)محمدی،هدهاسناد،واحدمشا

تاریخی دستاول اسناد اینتحقیقکیفی، مشاهدة مکملآننامهوقف-واحد اسناد و هاها

شوند.شناسیمحسوبمیکهمادةفرهنگیمردم-هاهستندنامههاومصالحهنامهمانندوصیت

ا زمرة فرهنگیدر ازاینمواد مباحثفقهیو از برآمده و قاجار عرفیدورة شرعیو سناد

فعالیت الزمة و حاکم سیاسی اجتماعی، نظام نزددستاوردهای انسانی روزمرة روابط و ها

گردآوریداده0-۱351:3شوند)رضایی،پژوهشگراناینحوزهقلمدادمی هایاسنادیاین(.

شماریایندفتراستکهپسازتمام«التکرماندفترثبتموقوفاتای»پژوهش،برگرفتهاز

زماندوشاخصپایگاهجنسیتیزنانونیزرقباتیافقرهسندمبتنیبروجودهم۱90ثبت،

نمونه با ایناسناد آبیدر اسنادمنابع از بخشی آن، بر عالوه انتخابشدند. گیریهدفمند

 تجمیعو مجموعهاسنادمتولیانموقوفات، نمونهمکملاز برگسندبا یازده گیریهدفمند،

هایمنتخبهستند.نامهایانتخابشدکهمکملوقفشبکه

شبکه بااسناد مذکور اسناد همة هستند. خانوادگی اسناد دسته از مطالعه این ای

هادرهرهایپژوهشاستنادشدند.گردآوریدادهعنواندادهگیریهدفمندانتخابوبهنمونه

تا مرحله مرحلة به نظری»رسیدن اشباع » کفایتمفهومی»یا روش« است. یافته استمرار

هایتحلیلیمناسبازروش-باتوجهبهاهدافوسؤاالتتحقیق-هایاینمطالعهتحلیلداده

شود.هایکیفیاستکهبهتحلیلمحتوایتماتیکیاتحلیلمضمونشناختهمیدرپژوهش

یبرپایةتحلیلمحتوایمضمونبرایشناختمضامینمشهودواینتحلیلبهروشاستقرای

متنداده موردمکنوناز اسنادمنتخبابتدا است. پاسخبهسؤاالتپژوهشانجامشده و ها

بندیهایشانبراساسسؤاالتواهداف،طبقهبازخوانیقرارگرفتوپسازمرحلةتوصیف،داده

درمرحلةبعد استخراجشدند. بندیکدها،مضامینشناختهوپسازمطالعهودستهوکدها

هاشبکهشدندتابهنامهسپسمضامینمستخرجازاسنادمکمل،بامضامینمستخرجازوقف

مرحلةباالتریعنیتحلیلمضامینواردشوند.

متونداده بازخوانیاسناد، پساز و منتخبآغاز بازخوانیاسناد هایاینپژوهشبا

بودنخط،شده،مشکالتیمانندمبهمپشد.بنابهفرسودگیبرخیاسنادمطالعهاسنادتای
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بودنمعنایبرخیواژگانیاعباراتبامراجعهبهاسنادجاافتادگیبرخیکلماتیانامفهوم

کتابخانه منابع یاریمشابه، نیز و مجهوالتای و شده مرتفع محلی، آگاهان از گرفتن

کلباقی نوشتن با بخشمانده توصیف سپس شد. مشخص متن در ]ناخوانا[ ازمه هایی

رسیدکهدرقالبزیرنویستوصیفاتآوردهشد.دراینجستارهاضروریبهنظرمییافته

خطبهخطیافته توصیف، مرحلة پساز مجددبراساسمراحلروشتحلیلمضمون، ها

داده و شد مضمونخوانده مرجع یا )هاها رنگی مشترک، دیگرهای از تا شدند یالیت(

مراجعمضمونیمجزاشوند.

هایمجزاقرارگرفتندوبدینشیوهمرحلةاولرنگدرجدولهایامراجعمضمونیهمیافته

انجامشد.کدهایمشترکدرهمادغاموکدهایکم بسامدتحلیلمضمونبااستخراجکدها

جدیدقرارگرفتندومجددمطالعههایمجزاشدند.کدهایمشترکدرمرحلةدومدرجدول

مضمون مفهومشدند. یا فرهنگیها زمینة نیز هدفپژوهشو سؤالو مبتنیبر هایاصلی،

مضمون از درنهایت شدند. استخراج کدها از موردنظر اجتماعی استخراجی،ساختار های

الگوهایمشابهومفاهیماصلیدربخشتحلیلارائهشدند.

های پژوهش یافته
عنوانهاستکهدرفرایندتحلیلبهنامههایاینپژوهش،مستخرجازوقفبخشزیادیازیافته

شوند.برایشناختاینسامانةفرهنگی،نگاهیمختصربهآننشانمرجعمضمونشناختهمی

ازنقلوانتقالمی دهدوقفازمنظرمدنیوفقهیعقدیاستکهطبقآنمالک،مالشرا

کردنعینملکو(.لغتوقفدرعربی،حبس۱393:۱9۱لنگرودی،د)جعفریکنمصونمی

(؛پسوقف۱1939-9:۱1939،ج۱377کردنمنفعتموقوفهدرراهخداست)دهخدا،مصرف

برداریازمنافعومنابعمثابةیکساختار،دارایمجموعهقوانینیبرایتعیینشیوهبهرهخودبه

(دیرپاییسنتوقفرابهنقلازبرخیمنابعتاریخیبهتاریخ۱381اقتصادیاست.احمدی)

باستانمنتسبدانسته ایران پادشاهاندوران میانروحانیونزرتشتیو در و اسالم قبلاز

هایفرهنگیومذهبیاستکهباپشتوانةاعتقادیواست.اینسنت،میراثیمعنویباریشه

باهدفدادوستدمادیاست.هایمرسومودورازمطالباتمبادله

توانندمنقولشوند،رقباتنامدارد.اینمنابعمیمنابعواموالیکهدراینسامانهوقفمی

وغیرمنقول)غیرقابلانتقالبه اموالمنقول)قابلانتقالبهمحلدیگر( غیرمنقولباشند. یا

نذر،وصیتیاوقفباصیغةوقفاالبدازطریقمحلدیگر(دراینسنتبازمانمشخصیاالی

(.رکندیگرموقوفات،تعیینمتولیوشرایط78-۱351:77آیند)رضاییبهشرایطوقفدرمی

برداریازوقفودروقفبهمعنایسلطهبرایاصالحوبهره«ولی»تولیتاست.متولیازریشة
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ت،منصبوالیتمالموقوفهوانفاقدرآمدآندرمسیرمعینوقفاست.بهعبارتدیگر،تولی

(.متولیعاملیازسویواقفه۱359:99کردناست)مصطفوی،استکهدرلغتبهمعنایاداره

هاست.ویازحقدسترسیبهاینمنابع،شدهوعوایدآنهایوقفیاواقفبرایمدیریتدارایی

شده،محرومقفمشخصشدهبرایمصارفرقباتکهتوسطواقفهیاواهایتعیینخارجازمحل

باتکیهبرشناختاینسامانة شناختیحاضربارویکردتاریخی،فرهنگی،پژوهشمردماست.

دراینسامانة بررسیپیامدهایدسترسیزنانبهمنابعآبیدرارتباطباساختاراجتماعیرا

فرهنگیبررسیکردهاست.

 . استخراج کدها1جدول 

 کدها مرجع مضمون

منجملهمیاهباریکوئیهعلیاوسفالیباغنیمدانگ

 سرآسیاب
 دانگازآبنیم

روزیغستانازشبانهمیاهقریهقنات۱موازییکجرّه

 میرکمالی
 یکجرهازمدارآب

ازمقسمباغسرآسیاب۱دودانگمنابعومجاریالمیاه

دانگمیاهمیاه]ناخوانا[،نیم3بهقرارتفضیل:یکدانگ

 آباددانگمیاهچاهوکیلدونیمآباعباس

دودانگازمجرایآببهشرح:یکدانگازآب

آبادونیمدانگآباز]ناخوانا[،نیمدانگآبازعباس

 آبادچاهوکیل

 آبادیکدانگآبازمجرایآببعلی آبادباغسرآسیابیکدانگمیاهازمجریالمیاهبعلی

یاهباغعشقمقسمباغالمپنجدانگازمنابعومجاری

 سرآسیاب
 پنجدانگازمنابعومجاریآبباغعشق

آبادباغمیاهازمیاهبعلی0یکدانگویکطسوج

 باغعشققریهمزبوره9سرآسیابازمقسم
 آبادیکدانگویکطسوجازآببعلی

بهانضمامازدوحمامبزرگوکوچکواقفهدرمحلة

 نگونیمتمامشاهعادلازهریکپنجدا
 9پنجدانگونیمازهریکازدوحمام


  

                                                            
(.۱385:۱08روزمتفاوتاست)سمساریزدی،دقیقهدرشبانه۱۱تا9/7.واحدزماندرتقسیمآبکهاز۱

المیاهدرموقوفاتفوق،قناتهستند.یآبیامجریشدنآب؛مجار.محلجاری۱

 (.۱359:۱13ساعتکهمدتآندوساعتاست)علیخانی،۱0دوازدهمهرسهمیا.برابریک 3

(.۱351:0۱8ششمازمنبعآب)تاریخشاهیقراخطائیان،یک .0

محلتقسیمآبکهدرقنواتکرمانبهمقسممعروفاست. .9

اند.هامالکانسهممشخصیازمنابعآبیهمبوده.مالکانحمام9
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 . استخراج مضمون2جدول 
 مضمون مکنون )مفهوم اصلی( کدها

 نیمدانگازآب

 دسترسیزنانبهمنبعآبی

 یکجرهازمدارآب

دودانگازمجرایآببهشرح:یکدانگازآب]ناخوانا[،نیم
 آبادبازچاهوکیلدانگآآبادونیمدانگآبازعباس

 آبادیکدانگآبازمجرایآببعلی

 پنچدانگازمنابعومجاریآبباغعشق

 آبادیکدانگویکطسوجازآببعلی

 ۱پنجدانگونیمازهریکازدوحمام

 . استخراج کدها3جدول 
 کدها مرجع مضمون

هایوقفیرآسیاببعدازمخارجمُلکیومِلکیوتعمیراتالزمهوتعمی
اگرالزمباشدبنمایند،بقیهعایداترادونصفنمایند.دوخمسرامتولی

 النظارهالتولیهبرداردویکخمسراحقحق

هزینه پرداخت از کشوریبعد های
هایمنابع)مالیات(وپرداختهزینه

آبی)اعمازنفقهوحقتولیتوحق
 نظارت(درتصرفواقفه

التولیترجملکیوملکیوعوایدچهارطشتهرابهجهتحقبعدازمخا
 صرفمعیشتخودنمایند.

 التولیتبعدازوضعمخارجملکیوملکیویکعشرحق

 التولیتبعدازوضعمخارجملکیوملکیویکعشرحق

برپنجخمسفرضکندیک بعدازوضعمخارجملکیوملکیبقیهرا
 لتولیتبردارد.اخمسرامتولیحق

بعدازوضعمخارجملکیوملکی،وضعمایلزماخراجهازمالیاتونفقهو
التولیتخودبرداردوزمانیکهتولیتبهباقیعوائدرامتولیبهجهتحق

 التولیتخودبردارند.مباشرمسجدجامعبرسدیکعشررابهجهتحق

خودواقفهمتولیاستوبعدازوضعمخارجاتملکیوملکیمادامکه
عوضحق به را عواید زمانیتتمه و تولیتبهالتولیتمتصرفشود که

عوض را تتمه و ملکی و ملکی مخارج وضع از بعد رسد واقفه اوالد
 التولیتمتصرفالتولیتمتصرفیکثلثرامتولیعوضحقحق

تتصرفوالتولیعنوانحقبعدازمخارجاتملکیوملکیخودواقفهبه
صرفنمایدوهرگاهتولیتبهخواجهمحمدحکیمرسدبهقرارفوقعمل
نمایدوزمانیکهتولیتبهاوالدواقفهمنتقلشودبعدازوضعوپرداخت،

فی را فوق مذکور گندم من هزار اوالدالذکورسه سایر و خود مابین
 ّاالنثیینقسمتنمایند.حظمشی

منابع لیاتونفقهوضعمایلزماخراجهازما نفقه پرداختمالیاتو از بعد
 آبیدردسترسواقفه

                                                            
اند.هامالکانسهممشخصیازمنابعآبیهمبوده.مالکانحمام ۱
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 . استخراج مضمون4جدول 

 کدها
مضمون  -مضمون آشکار 

 مکنون

آبیهایمنابعهایکشوری)مالیات(وپرداختهزینهبعدازپرداختهزینه
 )اعمازنفقهوحقتولیتوحقنظارت(درتصرفواقفه

۱.  نیازهای به ساختارپاسخ
اجتماعی

آبیهایمنابعهایکشوری)مالیات(وپرداختهزینهبعدازپرداختهزینه دسترسیزنانبهمنابعآبی .۱
 )اعمازنفقهوحقتولیتوحقنظارت(درتصرفواقفه

هایمنابعآبیهایکشوری)مالیات(وپرداختهزینهبعدازپرداختهزینه
 وحقنظارت(درتصرفواقفه)اعمازنفقهوحقتولیت

هایمنابعآبیهایکشوری)مالیات(وپرداختهزینهبعدازپرداختهزینه
 )اعمازنفقهوحقتولیتوحقنظارت(درتصرفواقفه

 . استخراج کدها5جدول 
 کدها مرجع مضمون

بعدازفوتمفوضاستبهآقامالرضافرزندزادهواقفهوبعدبهاوالد
متولیمزبوربهشرطصالحورشدوباعدمذکوربهذکورازذکور

 اناثوشرطاستکههرمتولی،متولیبعدازخودشرامعیننماید.

آبی،متولیفرزندپسرازسویواقفةمنبع
موقوفهاستودرصورتانقراضفرزندذکور
 ازنسلش،تولیتبافرزنداندخترخواهدبود.

وقفبراوالدواقفهاستمفوضاستبهاوالدوتولیتسهدانگکه
دیانت امانتو و صالح و صفترشد به که هرکدام واقفه، ذکور
موصوفباشندوباانقراضاوالدذکورمتولیوناظرمفوضاستبه

 هابهشرطرشدودیانتاوالداناثآن

آبی،متولیفرزندپسرازسویواقفةمنبع
راضفرزندذکورموقوفهاستودرصورتانق

ازنسلش،تولیتبافرزنداندخترخواهد
 بود.

بعد و حسن آقاشیخ ولد علی شیخ آقا به است مفوض تولیت
االحقهامعیننمودهباشندوهمیشهتعیینمتولیهرکسراکهآن

 بامتولیسابقاست.

انتقالتولیتبهفرزندذکور)پسر(ازسوی
 واقفهمنبعآبی

هااهللفرزندواقفهوبعدازآنستبهآقامیرزاامینتولیتمفوضا
مفوضاستبهاکبراوالدذکورازاناثوباعدمآنبهکبریازاناث
هاوباانقراضاوالدمزبورمفوضاستبهاوالدواقفهوباانقراضآن

 مفوضاستبهاعلمعلماءاثنیعشری

زادگانذکور)پسرانتقالتولیتبهنخست
تر(ودرصورتنبودپسربهرگبز

 ترینفرزنددختربزرگ

واقفه ذکور اوالد آنکه از بعد بوده، او با تولیتهم فرضکه بر
نصراله حاجی عالیجاه و صغیری یکطفل به باشد خان،منحصر

اهلیت مرقومه، موقوفه واقفه نموده۱چون شرط راجعرا لذا اند؛
اعیانمی تولیت موقوفة شود رقبات نصرالهو حاج ومزبوره خان

حق ابداً وآقاسیدمحمدعلیمرقوم، اختصاصبهمشارالیهداده!
مزاحمتحاجنصرالهخان،متولیشرعیموقوفةمرقومهرانداردو

الوجوهوجهمنهیچمقتضیاسنادمعتبرةملحوظهلهذا؛احدیرابه
موقو در تصرفی و مداخله حق مذکور، نصراله حاجی از فهغیر

 مرقومهنبوده

متولیموقوفهازاوالدذکورکهباشرط
 اهلیتهمراهاست.

                                                            
(8:9۱5،ج۱377بودن)دهخدا،سزاواروشایسته .۱
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 . استخراج کدها5دول ادامه ج
 کدها مرجع مضمون

مفوضاستبهتولیتدودانگکهبرایمصرفتعزیه داریاست،
آخوندمالحسنونظارتبهخودواقفهوتعیینمتولیوناظراالحق

 بامتولیوناظرسابقاست.

کنشگریزناندرموقعیتناظردرشرایط
 آبیدسترسیبهمنبع

الحیاتبهخودواقفهوبعدازفوتمفوضاستبهآقاتولیتمادام
بهشرط بعدبهاوالدذکورمتولیمزبور واقفهو فرزندزاده مالرضا
صالحورشدوباعدمذکوربهذکورازاناثوشرطاستکههر

 زخودشرامعیننماید.متولی،متولیبعدا

کنشگریزناندرموقعیتمتولیدرشرایط
 آبیدسترسیبهمنبع

 . استخراج مضمون6جدول 

 مضمون )مفهوم اصلی( کدها

آبی،متولیموقوفهاستودرصورتانقراضفرزندفرزندپسرازسویواقفةمنبع

 ذکورازنسلش،تولیتبافرزنداندخترخواهدبود.

کن ازعملکرد واگشتی شگر

ساختاراجتماعی
 

آبی،متولیموقوفهاستودرصورتانقراضفرزندفرزندپسرازسویواقفةمنبع

 ذکورازنسلش،تولیتبافرزنداندخترخواهدبود.

 انتقالتولیتبهفرززندذکور)پسر(ازسویواقفةمنبعآبی

رسهنهبهکنشگراننهادآموزش،پرداختازعوایدمنابعآبیبهافرادساکندرمد

 هرچنداینمدرسهراعمویواقفهاحداثکردهاست.

نخست به تولیت بزرگانتقال )پسر ذکور بهزادگان پسر نبود درصورت و تر(

 ترینفرزنددختربزرگ

 آبیکنشگریزناندرموقعیتمتولیدرشرایطدسترسیبهمنبع

 آبیدرشرایطدسترسیبهمنبعکنشگریزناندرموقعیتناظر

 آبیکنشگریزناندرموقعیتمتولیدرشرایطدسترسیبهمنبع

 آبیکنشگریزناندرموقعیتمتولیدرشرایطدسترسیبهمنبع

 . استخراج کدها7جدول 

 کدها مرجع مضمون

شرطنمودعالیهمزبورهکهازتاریختحریر،همهساله،سالیمبلغپنج

آمنهبیگم،صبیهمرحومآقاسیدبینتازمانبقاوحیاتحاجیهبیتوما

 کهفوتنمودمقطوعنمایند.عالیه،بدهندووقتی۱زادةمحسن،همشیره

یک برای معین وقف یا خاص وقف

 فردمشخص

بعدازوضعوپرداختسهزمانی کهتولیتبهاوالدواقفهمنتقلشود،

مابینخودوسایراوالدالذکورمشیرافیهزارمنگندم]مذکورفوق[

 قسمتنمایند.۱االنثیینحظّ

درآمد از بخشی تقسیم یا اوالد وقف

 شدهبینفرزندانواقفهمنابعوقف

                                                            
.خواهرزاده۱
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 . استخراج کدها7دول ادامه ج

 کدها مرجع مضمون

 یرانونیازمندانپرداختپولبهفق عشریبرسانند.دیدعالمبهفقراومستحقیناثنیبقیهرابهصواب

نمایندکهصومو اجیر شخصیرا همهسالهمقداریکهصالحدانند،

 استیجارنمایند.۱صلواتبهجاآوردهونیزحجمیقاتی

اعمال-پرداختپولبرایانجام

روزه،نمازو-عبادیواجببرواقفه

 حجتوسطشخصیدیگر

کفینومراسمفاتحهچهارخمسباقیرابعدازفوتعالیهوتجهیزوت

وقاریوهفتموخیراتلیالیجمعهدرغیابوقربانیوعاشوریتاسه

 سالمعمولدارند.

پرداختپولبرایاجرایمراسم

 تدفینومناسکپسازفوتزنواقفه

پرداختپولبهنیازمندانوزائران ثلثدیگررابهفقراومساکینوزوارائمةاطهارصرفنمایند.

 مامانشیعها

 . استخراج مضمون8جدول 

 مضمون )مفهوم اصلی( کدها

 وقفخاصیاوقفمعینبراییکشخص

پاسخبهنیازهایفردیو

افراد
 

 شدهبینفرزندانواقفه)اشخاص(وقفاوالدیاتقسیمبخشیازدرآمدمنابعوقف

 پرداختپولبهفقیرانونیازمندان

اع برایانجام واقفهپرداختپول عبادیواجببر توسط-مال حج و نماز روزه،

 شخصیدیگر

 پرداختپولبرایاجرایمراسمتدفینومناسکپسازفوتزنواقفه

 پرداختپولبهنیازمندانوزائرانامامانشیعه

 . استخراج کدها9جدول 

 کدها مرجع مضمون

 باوریزنواقفةمنبعآبینام بیگمموقوفةمریم

 باوریزنواقفةمنبعآبینام فةخیرالنساءموقو

 باوریزنواقفةمنبعآبینام بیملکهموقوفةبی

 باوریزنواقفةمنبعآبینام بیگمموقوفةحاجیهآسیه

 باوریزنواقفةمنبعآبینام موقوفةشهربانوخانم



                                                                                                                                            
 .سهمیةدودختربرایهرپسر ۱

شود..حجیکهپسازفوتواصیبهنیابتازویانجاممی ۱
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 . استخراج مضمون11جدول 

 مضمون )مفهوم اصلی( کدها

 ةمنبعآبیباوریزنواقفنام

 مابینیپاسخبهنیازهایفی

 باوریزنواقفةمنبعآبینام

 باوریزنواقفةمنبعآبینام

 باوریزنواقفةمنبعآبینام

 باوریزنواقفةمنبعآبینام

 . استخراج کدها11جدول 

 کدها مرجع مضمون

به عزوجل خداوند که مکنت ارباب و ثروت اصحاب بر

م خود آنتفضیالت بر آزرمنت داده، ید بسط و نهاده ها

استکهازاموالخودقدریمعینراغنیمتشمارد،ذخیره

 کردهتاوبالآنبرویوبالبرایدیگرانباشد.

هالطفخدابهمالکاندسترسیبهمنابعودارایی

هابهدیگرافراد،نکردنداراییمنابعاستوبخشش

 آوراست.شرم

واستحکامافعا خصوصآنچهسببرضایخدا اعمال، لو

الصالحاترسول)ص(وموجبذکرخیروزادمعادوباقیات

 باشد.

به عمل )دیگریپایداری جلبرضایتخدا دلیل

فراهم و دیگرقدسی( دنیای برای توشه آوردن

 است.

باعثنگارشاینرقیمةکریمهآناستکهعاقالنفرزانهو

اوقاتدرصددانتظامواتساقاموردینکامالنزمانه،هموارة

 اند.ودنیایخویش

ترتیب دادنبخشیدنبهکارهایدنیاییونظمو

 اخرویهردونشانةعقالنیتوآگاهیانساناست.

 . استخراج مضمون12جدول 

 مضمون )مفهوم اصلی( کدها

نکردنهالطفخدابهمالکانمنابعاستوبخششدسترسیبهمنابعودارایی

 آوراست.هابهدیگرافراد،شرمدارایی

هایکنشمنطبقبرضرورت

 بنیادینساختار

آوردنتوشهدلیلجلبرضایتخدا)دیگریقدسی(وفراهمپایداریعملبه

 برایدنیایدیگراست.

دادنبهکارهایدنیاییواخرویهردونشانةعقالنیتوآگاهینظموترتیب

 انساناست.
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 . استخراج کدها13جدول 
 کدها مرجع مضمون

و حسینیه تعمیر صرف مزبوره، موقوفة از طاق یک عواید
 دارینمایند.تعزیه

داریازدرآمدحاصلتعمیرحسینیهوتعزیه
 ازیکطاقازموقوفةآبی

هرسالهمبلغپنجهزاردینارازقرارفروشییکهزاردینار،وضع
دهدرعیداضحیبهجهتقربانینمایندگوسفندیخریدارینمو

 وباقیرادرروزهجدهمذیحجه،عیدغدیرمهمانینمایند.

کردازبخشیازدرآمدکردنهزینهمشخص
 شدهبرایعیدقربانوغدیرآبیوقفمنابع

ایآبیوقفیبرکردنازعوایدمنابعهزینه داریحضرتسیدالشهداءنمایند.یکنصفرامحضتعزیه
 داریتعزیه

 داریخریدوسایلموردنیازتعزیه داریدوخمسدیگر،چنانچهخریداسبابتعزیه

داریدوخمسدیگر،چنانچهخریداسبابتعزیه
 

 داریخریدوسایلموردنیازتعزیه

 داریپرداختهزینةتعزیه داریویکثلثراخرجتعزیه

بی حضرت متبرکة آستانة در عاشورا شب صرفبیدر حیات
 داریوآبوآشنمایند.تعزیه

داریوتقسیمآبوکردنبرایتعزیههزینه
 آشبینعزادارانشبعاشورا)آیینمذهبی(

مادامکهازاوالدواقفه،متولیباشدهمهبایددومننیمروغن
 چراغجهتروشناییمسجدجامعمظفریکرمانبدهند

 شهرکردنبرایروشناییمسجدجامعخرج

 کردنبرایروشناییمسجدجامعخرج وباقیرابهجهتروشناییمسجدجامعبپردازند.

ماه فوقدر اعمالمذکور بعداز هرسالهعوایدچهارخمسرا
 رمضانواطعاممسلمیندرماهذیحجهدرعیدغدیرنمایند.

هاومناسکماهپرداختپولبرایآیین
 رمضانوعیدغدیر

اوالدآنکوزمانی رسدهتولیتبهخواجهابوالقاسمو وعلما ها
 بعدازوضعاخراجاتواخراجمبلغیپولبرایعیدینکبیرین

پرداختبخشیازدرآمدمنابعآبیبرایعید
 غدیروعیدقربان

 . استخراج مضمون14جدول 
 مضمون )مفهوم اصلی( کدها

 یکطاقازموقوفهآبیداریازدرآمدحاصلازتعمیرحسینیهوتعزیه

کنشبراساسضرورتتامنهاددین
 )بخشیازساختاراجتماعی(

شدهبرایآبیوقفکردازبخشیازدرآمدمنابعکردنهزینهمشخص
 عیدقربانوغدیر

 داریآبیوقفیبرایتعزیهکردنازعوایدمنابعهزینه

 داریخریدوسایلموردنیازتعزیه

 داریوردنیازتعزیهخریدوسایلم

 داریپرداختهزینةتعزیه

داریوتقسیمآبوآشبینعزادارانشبکردنبرایتعزیههزینه
 عاشورا)آیینمذهبی(

 کردنبرایروشناییمسجدجامعشهرخرج

 کردنبرایروشناییمسجدجامعخرج

 هاومناسکماهرمضانوعیدغدیرپرداختپولبرایآیین

 رداختبخشیازدرآمدمنابعآبیبرایعیدغدیروعیدقربانپ
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یافته بخشمرجعمضمونیجدولبخشیاز عنواننمونههایفوقبههایاینپژوهشدر

اینیزهستندکهدربخشها،حاصلاسنادشبکهنامههایوقفاندکهعالوهبردادهآوردهشده

آن به گردآوری این است. شده اشاره بهیافتهها مضمون تحلیل فرایند در مکملها صورت

هاوسپسمضامیننامهچینششدندودرنهایتکدهایمستخرجازکلیافتههایوقفیافته

بخشداللت دو در اصلی مضامین تحلیل، برای درنهایت شد. مشاهده پیامدهااصلی و ها

بندیشدند.طبقه

 ها تحلیل یافته
 دسترسی زنان به منابع آبی ها بر نامه های وقف داللت

رقبات۱گونهکهدرجدولهمان بخشیاز منابعیکهتوسطزناندردورة۱مشاهدهشد، یا

وقفشده گاهقاجار قالبکدهایاستخراجی، در تشخیصاینمنابع آبیهستند. منابع اند،

واحدهاییکهبرایصورتمکنونوازالمیاهوگاهبهصورتآشکارمانندآبیامیاه،مجاریبه

مانند ،«المیاهیکدانگمیاهمجاری»،«موازییکجرّهمیاه»اینمنابعاست،صورتگرفت؛

دسترسیزنانبه»مضمون۱استخراجاینکدهادرجدول...«.ازمقسم»،«یکطسوجمیاه»

آبی منابع بهره« تصمیمیعنی حق از آنان بهمندی آنچه بر درگیری آبی منبع دایرةعنوان

داللتمیداراییومالکیتآن زنانبههاست، عنوانکنشگرانیبادسترسیبهمنابعآبیکند.

عنوانیکیازنهادهایباپشتوانةدینیاندازاینمنابعدرسامانةفرهنگیوقفبهتصمیمگرفته

جهان پایة بر سو این پیامدهای از حاصل اصلی مفاهیم که کنند استفاده خود طحبینی

هانیزاستخراجشد.دسترسیدرتحلیلمضمونیافته

 پیامدهای دسترسی زنان به منابع آبی

دسترسیزنانبهمنابعآبی،فرصتیبرایکنشگریآنانازطریقسامانةفرهنگیوقفدر

پیامدهایایننوعدسترسیباخوانشاسنادوجداسازی ساختاراجتماعیفراهمکردهاست.

تا3هایشمارههایاهمانمفاهیماصلیدرجدولخراجکدهاوسپسمضمونهاواستیافته

آبیدرنهادوقف،صورتیشدهبرایمنابعبندیومشاهدهشدهاست.مصارفمعینطبقه۱0 ِ

مندیازحقدسترسیبهدوسویهازتوانکنشگردرتحققتصمیموارادةخوددرراستایبهره

واعدوهنجارهایساختاراجتماعیبرکنشگراناینپایگاهجنسیتی،اینمنابعونیزتحمیلق

دارد را دو دادههر قالبمضامینمستخرجاز اینهایاینپژوهششناساییشدهکهدر اند.

                                                            
شود.رقباتجمعرقبهاستکهبهاموالغیرمنقول)غیرقابلنقلوانتقال(گفتهمی.۱
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می تاریخیدرمضامینرا آندورة منابعآبیدر زنانبه توانپیامدهایدسترسیبخشیاز

بندیکرد:ذیلطبقهقلمروموردنظردانستودراقسام

 . پاسخ به نیازهای ساختار اجتماعی1

وضعمخارج»،نخستینمحلمصرفدرآمدحاصلازمنابعآبیباعنوان3باتوجهبهجدول

درسامانهوقفمشخصشدهاست.«وضعمایلزماخراجهازمالیاتونفقه»یا«ملکیوملکی

شدهایتعیینشوریوایالتیاستکهقاعدهمنظورازمخارجملکیپرداختعوارضومالیاتک

کهمخارجملکی،مبتنیبرمعنایملکیعنیآنچهدرازسویساختاراجتماعیاست؛درحالی

(،تأمینهزینةنگهداریورسیدگیبهمنابع۱393:۱۱۱8قبضهوتصرفشخصاست)عمید،

اجتم ساختار در موجود براساسهنجارهای نفقه عنوان با را اشارهآبی قناتی معیشت اعی

کند؛بنابراینقواعدوهنجارهایساختاراجتماعیواضعبخشیازشرایطکنشگریزناندرمی

می پس هستند؛ آبی منابع وقف فرهنگی ساختارسامانة این زنان که گرفت نتیجه توان

اجتماعی ساختار پیوندشانبا موقعیتواقفانمنابعآبی، درجةنخستدر در بامعیشتی، را

 اند.دادنبهتأمینمخارجملکیوملکیحفظکردهاولویت

 . پاسخ به نیازهای فردی و افراد2

و«خویشان»هایاینپژوهش،زنانواقفمنابعآبیموقوفاتشانرادردوسطحبراساسیافته

ند.آنانابهاوالدوفرزندانویاایتام،ساداتونیززوّاراماکنمقدستخصیصداده«دیگران»

اجتماعیبه کنشگران هدفرا-مثابة جامعه نیازمند افراد شناسایی برخیموارد در فرهنگی،

اند.کنشگراناینعرصهبااستفادهازحقدسترسیمنوطبهتشخیصعالمانمحلیقرارداده

نه اینسامانةفرهنگی، بهمنابعآبیدر خود افرادجامعه، راستایپاسخبهنیاز در بلکهتنها

اندکهدربخشیازکدهایبردهشانبرایپاسخبهنیازاخرویخودنیزبهرهبینیبراساسجهان

7جدول و»صورتبه8و نماز پرداختپولبرایانجاماعمالعبادیواجببرواقفه)روزه،

 شود.مشاهدهمی«حج(توسطشخصیدیگر

 در پیوند کنشگر و ساختار جبرانی 1مابینی: سازوکاری پاسخ به نیازهای فی. 3

شدپژوهشگرانتاریخبراینباورندکهدردورةقاجار،نامزناندرفضاهایعمومیمطرحنمی

 ۱389)پوالک، نشان۱97: و اندکنام حضور گواه آماریقاجار، تاریخیو بنابراینمنابع (؛

:۱378صادیهستند)ورنر،هایاقتویژهفعالیتدخترانوزناندرمطالعاتومنابعآماریوبه

                                                            
مکانیسمی .۱
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درحالی۱۱9 داده(؛ باکه منابعآبیرا دارایدسترسیبه نامداریزناندر هایاینپژوهش،

 «بیگممریم»اسامی «خانومیحاجیه»، کهنی»، «فاطمه «نساءبیبی»، آسیه»، ،«بیگمحاجیه

وغیره«رجسخاتونن»،«شهربانوخانم»،«نساءشرف»،«بیملکهبی»،«خیرالنساء»،«خانمی»

وقفنشانمی سامانة جدولدر 5هایدهند. نام۱1و داللتبر اینپایگاه، باوریکنشگران

مثابةپیامددسترسیزنانبهمنابعآبیدارند.مسمابودنجنسیتیدرسامانةفرهنگیوقف،به

ختارآندورةحاکمبرسا«فرهنگتفکیکجنسیتی»موقوفاتبهنامخودزنانواقفه،فارغاز

پاسخبهنیازهای»سویةساختاربرکنشگرونیزگواهیبرمضمونتاریخی،مانعیبرتمرکزیک

است.«مابینیفی

بایدیادآورشدکهدرجهایموجوددربخشیافتهعالوهبرآنچهدرجدول هاآمدهاست،

هایاقتصادیزنانآنلیتمُهردرذیلبرخیاسنادموردمطالعه،برکنشگریاینزناندرفعا

اند،دورةتاریخیداللتدارد.اینمهرهادراسنادیکهزنانازمنابعآبیبیشتریبرخورداربوده

آن در زنان از اقتصادیاینگروه و اجتماعی پایگاه فرادستی بر دال خود که شد مشاهده

ساختاراجتماعیاست.

 ورت تام، پیوندگاه کنشگر و های بنیادین ساختار؛ ضر کنش منطبق بر ضرورت

 ساختار

هایارزشیومایهگرفتنکنشزنانازبنای،داللتبرنشئتهایحاصلازاسنادشبکهیافته

 قالبمفهوم در که ضرورتتام»مذهبیدارد جدول« ۱۱هایتعریفشد. بخش۱۱و در

هایدینیودستورالعملهاایازارزشدرنهاددینکهبرساخته«ضرورتتام»ها،مضمونیافته

نشان میاست، دارای کنشگران بر اجتماعی کنترلی امر این که منابع»دهد به «دسترسی

اجتماعینیز«پیوندکنشگرانباساختار»شان(استودرنهایتموجب)منافعحاصلازدارایی

 شود.می

هایاستخراجیازهاوکددراینجستارگواهیبرآنبخشازیافته۱0و۱3هایجدول

زنان.هایمذهبیاشارهدارندهادارندکهبهکنشگریاینگروهاززنانبرایپایداریآیینآن

دهیحیاتدرسامان«دسترسیبهمنابعآبی»نهاددینازحق«ضرورتتام»واقفهمبتنیبر

استف زنانةخود سلیقة فرهنگیمبتنیبر اینسامانة تداوم مذهبیو کردهفرهنگیو اند؛اده

 عزاداریحضرتسیدالشهدا»مانند خرج » روضه»یا آشو مصرفآبو اجرتبه و خوانی

مقررکردناقالمپذیراییمانند«ذاکرین تعزیه»و تهیة«داریحضرتسیدالشهداءقلیانو یا

قالیو... لوازموتجهیزاتدرقالب (وساخت،تعمیر،تجهیز)روشناییوخریدلوازمپذیرایی،

مذهبی: امکنة مظفری» آبادانی جامع مسجد جهتروشنایی چراغ روغن نیم، مَن دو باید
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«کرمانبدهند وقفی»، خانه و حسینیه بهجهتتعمیر آسیاب« اماکنیمانند زناندریا ها.

مانندتعیینقلمرومکانیوزمانیآیین «درخانهخودواقفه»ها درعیداضحیبهجهت»یا

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

ایآشکارنیزمداخله«درایاممحرممابینباغسرآسیاب»،«تکیهپایینحسینیه»یا«سرآسیاب

ضیافت برگزاری چگونگی آییندر و کردهها اجتماعی ساختار آن قدسی اینهای پیوند اند.

گوییبهنیازبسترضرورتتامساختاراجتماعییعنینهاددینوپاسخکنشگرانباساختاردر

هاوپاسخبهنیازمعنویفردیکنشگر،هردومشهودبنیادینآنبهاستمرارمناسکوآیین

ایدوسویهمیانکنشگروساختارمبدلکردهاست.استواینرابطهرابهرابطه

 دارای از زنان از گروه به»این آبیدسترسی منابع چرخة« بازتولید در مؤثر سهمی

ارزشجهان نگرشبینی، و تقویتمناسکوآیینها هایدینیهایفرهنگیومذهبیخودو

تعزیه سوگواریو مراسم مانند داریداشته پشتیبانیاز با یکهنرتعزیه»و مفهوم داریبه

است وقف مدیون بسیار که دین«نمایشی ساخت مذهبی بخشیدهرامناسک اندتداوم

 (.همچنانکهپیشازایننیزمشاهدهشد،آناندستیابیبهسعادتو۱37۱:35)عناصری،

روباوقفاموالرستگاریرابیشازلذتدنیویدرتجمیعمنابعمادیمدنظرداشتهوازاین

سبک ارتقایمرتبتودستیابیبخود، گامیبرایرستگاریو فراغتروحرا هتقدسبالیو

بهعبارتدیگردانسته است. ساختار رابطةمتقابلبا نتیجة کنشگرانمزبور، اینعملکرد اند.

پیوندسطوحخرد)کنشگران(توانگفتعملکرداینکنشگران،واگشتیازساختاربودهوبهمی

وکالن)ساختار(منتجشدهاست.

 ای از واگشتی ساختار عملکرد کنشگران گونه. 4

عملکردکنشگر»نیزبرمضمون9و9هایبرآنچهدرمطلبفوقبداناشارهشد،جدولعالوه

اجتماعی ساختار از واگشتی دارند« بهداللت آنچه مضمونی. مرجع از بخشی از کد عنوان

است.«آبیکنشگریزندرموقعیتمتولیدرشرایطدسترسیبهمنبع»استخراجشده،عبارت

باشدوازحقدسترسیبهاینکهمنابعآبیداراییآنزناندرحالیدهداینکدنشانمی ها

عنوانیککنشگردرساختاراجتماعیدرموقعیتمتولییاتوانندبهمنابعبرخوردارباشند،می

درحالی گیرند؛ قرار ناظر بدون زنان آبی»که منابع به دسترسی ساختار« موازین براساس

ذکو اوالد رااجتماعیپساز ناظر موقعیتمتولییا شرایطقرارگرفتندر فرزندانپسر، یا ر

یابندکهایننیزمؤیدعملکردزنانکنشگردرقالبواگشتیازساختاراست.می
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 محدودیت دسترسی زنان؛ محرومیت ساختار -4-1

دمبهونیززمانیکهتولیتبهاقربابرسدبعدازپرداختسههزارمنگن»اینمرجعمضمونی

محمدحکیم خواجه و محمداکبر خواجه اوالدان و خود میانة را بقیه اکبریه مدرسة سکنه

نامهضمیمهنمودهآبادکهبعداًدرحاشیةوقفتقسیمنمایندوازحاصلیکدانگونیمسعادت

بهقرار هرسالهمقدارهفتصدمنگندمبهشرحفوقبهسکنهمدرسهمزبورتسلیموباقیرا

ایبناکردهاستوحالداللتبرآنداردکهعمویواقفهمدرسه«روطفوقمعمولدارندمش

نیازمند افرادی که مدرسه آن برایساکنان را آبی منابع یا مصرفموقوفه زن کنشگر این

شدهمبتنیبرمشارکتزنانهایمشاهدهنامهایدرتمامیوقفهستند،قراردادهوهیچاشاره

آموزیدراینساختاراجتماعینشدهاست؛بهجزیکموردکهزنباهمسرشمدرحوزةعل

اینکمبودوقفدرصورتمشارکتیسهمیازمنابعآبیدردسترسشانراوقفکردهبودند.به

اعتناییساختارحوزةدانش،گواهیبرمحرومیتزناندردورانقاجارازفضاهایآموزشییاکم

(.بهعبارتدیگرتأثیر۱389:۱9خانیکی،یلوترویجدانشاست)لبافمعیشتقناتیبهتحص

بخشدانش در زنان کنشگری بر ساختار روایتمحدودیت را اجتماعی ساختار در اندوزی

همانمی محدودیتساختار9گونهکهدرمرجعمضمونیونیزدرجدولکند. مشاهدهشد،

به زنان کنشمحدود زنان، وبرای برهةعنوان آن در آبی موقوفات مصارف تعیین در اقفان

می بیان را بدینتاریخی و گونهکند ترتیب از دیگر از»ای کنشگر عملکرد بودن واگشتی

دهد.رانمایشمی«ساختار

تکرار کنش و انتظام یک ساختار -4-2

اندوانبودهدراینمطالعهمشاهدهشدقشرزنانواقفهدرزمانحیاتشانخودمتولیموقوفاتش

انتخابنکرده خود کنار در مذکریرا کارگزار یا وکیل جدولناظر، 9هایاند. مرجع9و در

رادارند،امااینزنانواقف«تولیتمادامحیاتبهخودواقفه»گریمانندمضمونیعباراتداللت

یاتشانونیزناظرانمراتبمتولیانبرایدورانپسازحمبتنیبراصولساختاراجتماعی،سلسله

چنینمکتوبکرده متولیانبعدازخودرا تولیتمادامحیاتبهخودواقفهوبعدازفوت»اند:

مفوضاستبهاصلحواتقیاوالدذکورواقف،نسالًبعدنسلوباانقراضاوالدذکورواقف،مفوض

ذکوربهذکورازاناثاوالدهراستبهاصلحواتقایاوالدذکورمشهدیحسنزوجواقفهوباعدم

تفکیکمراتبانتقالتولیت«.هازیادترباشدمفوضاستدوطبقههرکدامکهصالحوتقویآن

هایگزینشمتولیتوسطزنانواقفهدراینموقوفاتبهدوگونهاست:براساسمالک

)اوالدذکوراکبریازادگانمذکرتولیتباخودواقفانتازمانحیات،سپسانتقالبهنخست-

اکبراوالدذکور(،مرحلةبعدانتقالبهاوالدذکورارشدکهحائزمالکبرتریاصلحواتقا،
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موصوفبهصفترشدوصالحوامانتودیانت،انتقالدرمرتبةبعدبهاوالدذکورازذکور،

دراین افرادمحلیشایسته. امامجمعهیا پایگاهجنسیتیگونهانتقالتولیتحاکمشرع، ،

نخست و باشد مذکر که واقفه شرطفرزند باشد، ارشدمذکر یعنیفرزند بودنوی، زاده

اصلیتولیتاست.

ترتیبزیراست:زادةمذکرباعمومیتبیشتربهمسیردیگرتولیتخاندانواقفهپسازنخست-

 و اناث از اناث اوالد ذکور، از اناث اوالد اناث، از ذکور بهاوالد انقراضنسل صورت در

شود.معتمدینوصلحامنتقلمی

می اینمرجعمضمونیمشاهدهکردکهپسازاهمیتتعیینتولیتموقوفاترا تواندر

شرطمعین به را اصلح شناختمتولی صغیر، فرزندزادة دعوی در نخست، شدهفوتمتولی

تهمبااوبوده،بعدازآنکهاوالدبرفرضکهتولی»توسطواقفهبرایتولیتارجاعدادهاست.

خان،چونواقفهموقوفهذکورواقفهمنحصرباشدبهیکطفلصغیریوعالیجاهحاجینصراله

شرطنموده اهلیترا راجعمیمرقومه، لذا ورقباتموقوفةمزبورةحاج شودتولیتاعیاناند؛

حقمزاحمتحاجخانواختصاصبهمشارالیهداده!وآقاسیدمحمدنصراله ابداً علیمرقوم،

نصرالهخان،متولیشرعیموقوفةمرقومهرانداردومقتضیاسنادمعتبرةملحوظهلهذا؛احدی

الوجوهغیرازحاجینصرالهمذکور،حقمداخلهوتصرفیدرموقوفةمرقومهرابههیچوجهمن

همان«نبوده میگونه. مشاهده شاخصکه نیز اینسند در نخست،شود، صالحیتمتولیان،

اهلیتذکورزاده است. اهلیتسخنگفتهشده مرتبةدومدربارة در و داشتن،بودنبیانشده

بودنشخصازصفاتجنون،سفه،صغر،ورشکستگیوسایرخصایصمحرومیتازحقوقعاری

با خود تصرفمال در ورشکسته غیر و رشید بالغ، عاقل، عبارتیشخصباید به و شدبوده

بودنایازواگشتیقواعدتعیینمتولیتوسطواقفهگونه (.58-۱393:57)جعفریلنگرودی،

 عملکرداینزنانکنشگرازساختاراجتماعیاست.

 گیری نتیجه
دهد،دسترسیبهمنابعآبیدرموقعیتبحرانخشکسالیومواجههباپیشینةتحقیقنشانمی
مسئله اقلیمی، استغییرات جهانی بهای زنان دسترسی ضرورت شرایط، این در عنوانت.

شناختفرهنگیاین آبو منابعیمانند دسترسیفرودستاناجتماعیبه جوامعگونه نزد ها
هایفرهنگی،درراستایحمایتازایننیمةساختارجمعیتیهرجامعهمختلفبنابهتفاوت

منابع دراینبخشازپژوهش، آبیازجملهمنابعوعناصرمهمحائزاهمیتیمضاعفاست.
ساختاردرراستایآفرینشفرصتکنشگریبرایزناندرقالبدسترسیبهمنابعآبیبنابه

مطالعاتپیشترشناختهشد.
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هایدسترسیآنانبهمنابعآبیتمرکزبرمطالعةپایگاهجنسیتیزنانبرایشناختداللت
پیامدهایاینکنشگریدرساختاراجتماعی بیناییجنسیتیدریکسامانةفرهنگیبرو با

وقفمنابع یکبرشتاریخی،دال-رقباتآبی-پایة در منابعآبیرا هایدسترسیزنانبه
مندیآنکنشگرانازاینحقدسترسیراروشنکرد.دراینپژوهشآشکاروپیامدهایبهره

مندزناندارایدسترسیبهمنابعیتهایموقعها،کنشاولتاریخییایافتهمطالعةاسناددست
گواهیداد.مضامیناستخراجی-قشربندیجنسیتی-هایساختاریآبیرادرضمنمحدودیت

داده بررسیاز اجتماعیهای ساختار با آبی منابع موقعیتواقفان در زنان پیوند مبین شده،
یزنانعصرقاجاررادرهاییبراهایساختاراجتماعیمحرومیتکهمحدودیتهستند؛درحالی

هایعمومیروایتکرد.عرصه
اجتماعیبه ساختار اجتماعیبا موقعیتکنشگرانفرهنگیو دلیلفرصتپیوندزناندر

ِاختیارشاندرسامانةفرهنگیگیریآناندرانتخابچگونگیاستفادهازمنابعآبیتحتتصمیم
نکتهتأکیدکردکهاینسامانهیعنیوقف،منتخبتوسطپژوهشگرانبررسیشد.بایدبهاین

گیریآناندرانتخابوگزینشزناندارایدسترسیبهمنابعآبیبرایاعمالارادهوتصمیم
آید؛پسسامانةفرهنگیوقف،نخستینپیامدسامانةاستفادهازایننوعدسترسیبهشمارمی

 قلمرو قاجارموردمطالعهدردسترسیزنانبهمنابعآبیدر زمانیکرماندورة جغرافیاییو
بینیاینکنشگرانفرهنگیواجتماعیبهمرحلةعملدرآمدهاستوبودهکهمبتنیبرجهان

کند.پیامدهایدیگردسترسیزنانبهمنابعآبیرادریکساختاراجتماعیمشخصروایتمی
می فرهنگیوقفرا سامانة آبیدر منابع به مضامینپیامددسترسیزنان به استناد با توان

بندیکرد:صورتزیرطبقهمستخرجازروشتحلیلمضمونبه
پاسخبهنیازهایفردییاافراد .۱
 پاسخبهنیازهایساختاراجتماعی؛پیوندکنشگروساختار .۱

 پاسخبهنیازهایفیمابینی؛پیوندکنشگروساختار .3

 ایازواگشتیساختارعملکردکنشگرانگونه .0

 حدودیتدسترسیزنان؛محرومیتساختار.م0-۱

.تکرارکنشوانتظامیکساختار0-۱
 اجتماعی کنشگران از گروه این دوسویگی-پیوند نیز و اجتماعی ساختار با فرهنگی
هایواگشتیازساختاردراینمطالعهمشاهدهنشینیباکنشهایآنانباساختاردرهمکنش

محدودیتدسترسیزنانبه منابعدرزمینةفرهنگیدورةتاریخیقاجارکهتحدیدیازشد.
به است، بوده کنشگران این برای کنشجانبساختار از محرومیتساختار واگشتی صورت

دهد.گونهکهمشاهدهشد،نشانمیهایمحدودبرایزنانراهمانواقفانزندرهمانعرصه
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ترجمةفریبرزمجیدی.تهران:علمیوفرهنگی.
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