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Abstract:

Purpose: Understanding dynamics of the socio-economic system of endowment (Waqf), 

especially in the Qajar era of Iran, with the semiotics of the deeds of endowment. With its reli-

gious, social and economic themes in the arid land of Iran in gerneral and Kerman province in 

particular, such deeds demonstrate the importance of the social status of women

Method and Research Design: The present study was conducted with an anthropological method 

focusing on the historical approach and the method of cultural semiotics using observation tech-

niques in the Kerman's Endowments Office. In addition, 168 deeds of endowment belonging to 

women with water resources and 11 items of the supplement records were examined. Theoritical 

sampling and Giddens’ meta-theory in the in the concept of agency and its integration with

 Hewson and Moren theory were adopted in the present project. 

Findings and Conclusions: Women's access to water resources was an opportunity for women's 

agency multiple levelsand and it is based on foundations of agency.
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چڪیده:

شناخت پویایِی سامانۀ اقتصادی-اجتماعی وقف در ایران به ویژه در دورۀ قاجار، با نشانه شناسی 

وقف نامه ها امکان پذیر است. این سامانۀ فرهنگی با بن مایه های مذهبی، اجتماعی، و اقتصادی در 

اقلیم خشک فالت مرکزی ایران و ازجمله در شهر کرمان، دسترسی زنان به منابع آب را گواهی می دهد. 

هدف: شناخت ذهنیت زنان در این سامانۀ فرهنگی و چگونگی عاملیت آنان در شرایط دسترسی به 

منابع آب. 

روش/ رویکرد پژوهش: روش تحقیق حاضر انسان شناسِی تفسیری با رویکرد تاریخی است و روش 

نشانه شناسی فرهنگی مقاله، استفاده از تکنیک مشاهده در واحد اسناِد »دفتر موقوفات ایالت کرمان« 

شامل 168 فقره وقف نامۀ زناِن دارای منابع آب، و 11 برگ سند مکمل مرتبط است. این پژوهش با 

نمونه گیری نظری و نگاهی به مفهوم عاملیت در فرانظریۀ گیِدنز و تلفیق آن با نظریۀ هیوسون دربارۀ 

عاملیت و مفهوم مرگ آگاهی از ادگار مورن انجام شده است. 

یافته ها و نتیجه گیری: دسترسی زنان به منابع آب، فرصتی برای عاملیت زنان در سطوح چندگانه و 

مبتنی بر پایه های عاملیت است.

کلیدواژه ها: وقف؛ منابع آب؛ عاملیت؛ زنان؛ مالکیت؛ کرمان.

استناد: علیخانی، اعظم، همایون سپهر، محمد، رشیدوش، وحید. (1400). عاملیت زنان در وقف نامه های 

رقبات آبی (موردمطالعه: وقف نامه های دورۀ قاجار در کرمان.. گنجینۀ اسناد، 31(3)، 54-26.
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1. مقدمه و بیان موضوع
افزایش تقاضا و درمقابْل روند کاهش منابع دراثر توسعه در عصر حاضر ضرورت برابری 
فرصت ها و امکان های برابر جنسیتی را می طلبد )خلیلی، 1386، ص166(. به دلیل تغییرات 
اقلیمی و درنتیجه خشک سالی و کاهش منابع آب، دسترسی به منابع آب موضوعی جهانی 
شده است و در سال های اخیر، دسترسی به منابع آب به عنوان دسترسی به قدرت، در 

.(warner, 2004, p13) سیاست گذاری های آبی بیشتر موردتوجه قرار گرفته است
FAO 1 در راستای برابری جنسیتی و مدیریت یکپارچه و پایدار منابع آب، از سال 

2014 تا 2020م مشارکِت جهانی آب (GWP)2را با عنوان »دسترسی زنان به منابع آب« 
در فهرست اولویت های راهبردی اش قرار داده است. در این راستا اتحادیۀ جنسیت و آب 
(GWA)3 مبتنی بر اهداف توسعۀ پایدار، مشارکت و دسترسی عادالنۀ زنان به منابع آب را 

در برنامه ای بانام women 2030 طراحی کرده است که نگرش حاکم بر آن، دسترسی پایگاه 
جنسیتی زنان به منابع آب است. یکی از اولویت های این امر، در توجه به شرایط فرودستی 
جنسیتی زنان در دسترسی به ساخت قدرت ریشه دارد )میل، 1397؛ خلیلی، 1386، 

ص167؛ احمدنیا، 1394، ص33(.
اهداف این قبیل برنامه ها دستیابی به مشارکت کامل و مؤثر زنان، ایجاد فرصت های 
برابر و تغییر در قدرت و وضعیت زنان در چارچوب روابط افراد در خانه، اجتماع و 
حوزه های عمومی است (Grant, 2017, p29). این فرصت های برابر برای زنان با دستیابی به 
دارایی و یا حق دسترسی محقق می شوند؛ زیرا دارایی، منابع و حقوقی است که کنش گران 
اجتماعی در اصول دارا هستند؛ ولی دسترسی و بهره مندی4 -که منشأ آن از حق دارایی 
است- به هرآنچه اطالق می شود که کنش گران اجتماعی واقعاً و درعمل به دست می آورند 

)زنِد رضوی، 1388، ص157(.
مطالعات علوم اجتماعی، میزان دسترسِی برخی اقشار اجتماعی به عرصه های عمومی 
و مشارکت آنان در آن عرصه ها را کمتر از دیگر اقشار، دیده اند و زنان را از آن دسته 
تشخیص داده اند )علی رضانژاد و سرائی، 1386، ص126(. این یافته ها، نشانگر محدودیت 
دوسویۀ زنان در حیات اجتماعی و نیز دسترسی شان به حقوق و منابع قدرت در حوزه های 
مختلف است و بیانگر غلبۀ گفتمان های مردانه و فقدان عاملیت های زنانه و یا اهمیت 
اندک فعالیت این گروه در بسترهای اجتماعی و دینی است )ناجی راد، 1382؛ عبدالهی، 
1387(. البته برخی از پژوهش گران بر عاملیت زنان در برخی عرصه های زندگی -باوجود 
دسترسی نداشتن زنان به منابع قدرت- اذعان دارند )رحمانی و فرحزادی، 1394(. بایستی 
یادآور شد که مطالعاتی ازاین گونه، الگوهای سطح دسترسی زنانه را به فضاهای خاص 

1. Food and Agriculture Organisation
2. Global Water Partnership
3. Gender and Water Alliance
4. Entitlements
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زنان منوط دانسته اند )علی رضانژاد و سرائی، 1386، ص126، به نقل از دیویدف( و یا 
عاملیت زنان را از نوع نامحسوس و نهان و گاه در قالب گونه های متناقض در محیط های 

خصوصی برشمرده اند )نادری، 1393(.
در تداوم مطالعات فوق، جستار حاضر، با تکیه بر مالکیت منابع آب در پایگاه جنسیتی 
زنان به عاملیت این قشر در هر دو سپهر عمومی و خصوصی با تمرکز بر سنت وقف 
در دورۀ قاجار پرداخته است. دلیل اصلی تمرکز بر دورۀ قاجار، تمرکز بر دوره ای تاریخی 
است که مهم ترین شناسۀ آن، عصر پیشامدرن در ایران -با رمزگان فرهنگی پیش از تسلط 
مدرنیته- است. هم چنین مردمان این دوران خشک سالی ها و درنتیجه قحطی های سختی 
را تجربه کرده اند که شدت این قحطی ها در اقلیم های خشک مانند فالت مرکزی ایران و 
به ویژه کرمان دشوارتر بوده است. خودآگاهی زنان ایرانی درزمینۀ حقوقشان و دسترسی به 
منابع تحت مالکیتشان در عریضه های متعددی که به ویژه در دوران مشروطه روانۀ مجلس 
شورای ملی کرده اند گواه دادخواهی آنان دربارۀ تملک واقعی منابع است: »وای به حال ما؛ 
نان که نداریم، آب که نداریم، امنیت که نداریم، مواجب که نداریم، پس چه کنیم؟ پس چه 

دارید که بگوئید!« )فصیحی، 1389، ص159، به نقل از ندای وطن، 1325ق(.
دستیابی زنان به منابع آب در فرهنگ و اقلیم کرمان دو گونه بوده است: 1- مهریه 
)صداق(؛ 2- ارث )ساکما: 4-280-99؛ 5-280-99؛ 14-280-99؛ 33-280-99؛ 107-
280-99؛ 457-280-99(. پیشینۀ این شیوۀ مالکیت زنانۀ منابع آب و وقف این منابع 
توسط زنان به سال های پیش از دوران قاجار برمی گردد. در دوران حکومت قراختائیان 
بر کرمان، ترکان خاتوِن قراختائی از حاکمان زن مغول، مهریۀ خود را از میراث همسرش 
مطالبه کرد و بعداز دریافت، آن را برای ساخت مدرسۀ قبۀ سبز وقف کرد )امامی خویی و 
تقوائی، 1392، ص14(. سنت وقْف هم زمان با توسعۀ نظام اجتماعی ایران در دورۀ قاجار 

بیشتر گسترش یافت )کائینی، 1391، ص81(.
ذهن زنان ایرانی پیچیده است. زنان با حداقِل قدرْت بیشترین استفاده را از منابع در 
اختیارشان می برند )نادری، 1393، ص20، به نقل از پیران(. بنابه این امر، شناخت استراتژی 
دسترسی زنان به منابع آب و مواضع کاربست آن در ایران، تأمل در »رمزگان )فرهنگ 
ذهنی(« )سجودی، 1396، ص324( حافظۀ جمعی را می طلبد؛ یعنی شناخت ذهنیت زنانی 
که دسترسی به آب را تجربه کرده اند و در گذر زمان آن را به کار بسته اند. اقلیم کم آب ایران 
و بحران جهانی تغییرات اقلیمی ضرورت بررسی منابع آب این منطقۀ کمتر برخوردار را 
بارزتر می کند. در این شرایط ضرورت دسترسی زنان )فرودستان اجتماعی( به منابع قدرت 

اقلیمی و شناخت فرهنگی این گونه دسترسی ها اهمیتی مضاعف دارد.

عاملیت زنان در وقف نامه های 
رقبات آبی...
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کرمان با معیشت قناتی یکی از مناطق فالت مرکزی ایران است که زنانش دسترسی 
به منابع آب را در قالب مالکیت تجربه کرده اند. این تجربۀ زیستۀ زنان در ساختار سنتی 
کرمان در شرایطی که بحران جهانی منابع آب، اولویت های مطالعاتی را در حمایت از زنان 
و تسهیل دسترسی شان به این منابع قرار داده است، ذهن را به شناخت تجربه های فرهنگی 

در مناطق کم آب سوق می دهد.
هدف پژوهش حاضر، شناخت عاملیت زناِن دارای حقِّ دسترسی به منابع آب در 

سامانۀ فرهنگی وقف است.
میدان مطالعۀ حاضر، اسناد موقوفات منابع آب متمرکز بر پایگاه جنسیتی زنان است.

پرسش اصلی این جستار، شناخت فرهنگ ذهنی زنان در دسترسی به منابع آب و 
چگونگی تجلی عاملیت آنان در این عرصه است.

2. فرهنگ ذهنی و عاملیت
»ذهنیت« از دیدگاه فمینیسم، کنشی اجتماعی است که در سطح ُخرد، »فرهنگ« و در سطح 
انسان شناسِی  ولی  )نرسیسیانس، 1390، ص160(.  به شمار می رود  »ایدئولوژی«  کالن، 
تفسیری و کلیفورد گیرتز )نظریه پرداز شاخص حوزۀ انسان شناسِی تفسیری( فرهنگ را 
نظامی می دانند که از خالل نمادهای خود، جهان را در ذهن انسان ها معنا می بخشد و آنان 
را به شناخت و درک آن قادر می کند )فکوهی، 1386، ص256(. گیرتز با این فرض که 
فرهنگ، فرانظریه و سندی عمومی است، هدف از تحلیل انسان شناختی را قابل تفسیرکردن 
این نشانه ها می داند )دی مور، 1391، ص291(. فرهنگ ها، قالب های نمادین یا نقشه هایی 
را می سازند که محدودیت هایی را برای رفتار تعیین می کند و آن را در راه های قابل پیش بینی 
می اندازند. گیرتز فرهنگ را برساختۀ ذهنی نمی داند و آن را مقوله ای جدایی ناپذیر از 
گفتمان اجتماعی نمادین قلمداد می کند )بوی، 1394، ص291(. این طرز فکر، از حقایق 
ذهنی جامعه یعنی عقاید و ارزش ها تشکیل شده است. انسان شناسی، فرهنگ اجتماعی 
)نهادها و تشریفات مذهبی(، فرهنگ ابزاری )مصنوعات و مهارت ها( و فرهنگ ذهنی 
)حقایق ذهنی و قراردادها( را به دلیل انتقال بین نسلی سنت می نامد )سجودی، 1396، 

صص 313 و 314(.
پس از  ذهنی  فرهنگ  این  است.  واقف  ذهنی  فرهنگ  گویای  قراردادی  وقف، 
مکتوب شدن به صورت کتبی بین نسل ها انتقال یافته است و در قالب سنت در فرهنگ 
در  )وقف نامه ها(  وقف  اسناد  قالب  در  فرهنگی  سنت  این  شده است.  ماندگار  ایرانی 
دوره های مختلف تاریخی ثبت شده است. این اسناد در دایرۀ مصنوعات فرهنگی هرکدام 

اعظم  علیخانی
محمد  هامیون سپهر
وحید  رشیدوش



31
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت سوم، پاییز 1400، شامرۀ پیاپی 123

»نشانه ای با پیامی رمزگذاری شده« دارند که در نشانه شناسی فرهنگی به »متنی از یک 
فرهنگ« شناخته می شوند. این متوْن نتیجۀ رفتاری آگاهانه اند و هم قابلیت تولید و هم 
بازتولید را توأمان دارند. در این فرایند، آن دسته از رمزگان های فرهنگی را که از نسلی به 
نسل دیگر منتقل می شوند، سنت می دانند )سجودی، 1396، ص321(. پویایی سنت ها با 
پذیرش، اجرا و انتقال توسط نسل ها انجام می شود و بدین شکْل فراینِد سنت تحت عاملیت 

انسانی قرار می گیرد.
عاملیت1 وضعیتی فعال است درمقابل انفعال )نادری، 1393، ص33(. این مفهوم، 
میزان ارادۀ افراد را در کنش های اجتماعی شان بیان می کند )جالئی پور، 1392، ص477(. 
گیِدنز، مفاهیم عاملیت و عامل را جایگزین مفاهیم کنش و کنش گر کرده و در این راستا، 

مفهوم »موقعیت« را جایگزین نقش دانسته است )صدیقی، 1389، ص151(.

1. 2. چارچوب نظری
مردم شناسِی تفسیری نظریه-روشی مبتنی بر فرانظریه ای بودن فرهنگ و کسب نظریه از 
داده های میدانی است )فکوهی، 1386(. منطبق بر این رویکرد با نگاهی به مفهوم عاملیت 
در رویکرد فرانظریه ای یا تلفیقی گیِدنز )ریتزر، 1390، ص599( که به حضور عاملیت در 
هر دو سطح ُخرد و کالن اشاره دارد و تلفیقش با نظریۀ هیوسون که فهم اقسام و پایه های 
اصلی عاملیت را مشخص تر کرده است و یاری گرفتن از مفهوم »مرگ آگاهی« که قسمی 
از آگاهی است و از نظرگاه دو نظریه پرداز )گیِدنز و هیوسون( اخیر دور مانده است و نزد 

مورن یافت می شود داده های میدانی تحلیل می شوند.

2. 2. عاملیت و ساخت
ساختارها،  که  است  معتقد  و  می داند  ساختار  درک  درگرو  را  عاملیت  فهم  گیدنز 
مجموعه قوانین و منابعی اند که در جوامع باهم همپوشانی دارند و می توان آن ها را در 
قالب جنسیت، قومیت، مذهب و قشربندی اجتماعی آورد )رحمانی و فرحزادی، 1394، 
ص189(. گیدنز در تبیین رابطۀ دیالکتیکی بین عاملیت و ساختار، معتقد است که عاملیِت 
انسان ها با تکرارش در زمان و مکان به نظام های اجتماعی ساختار می دهد و به نوعی، 
اولویت تلویحِی عاملیت نسبت به ساختار را بیان می کند )پارکر، 1386(. او این فرایند را 
در قالب »دوگانگی ساختار« تحلیل کرده است و ساختار را محدودیتی برای عاملیت و نیز 

agency .1بازتولیدشده ای از عاملیت می داند )جالئی پور، 1392، ص380(.
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تقسیم بندی عاملیت در نظر هیوسون1 )2010( بر سه قسم است: 1- عاملیت فردی: 
اساسی ترین شکل عاملیْت اقدام فردی است؛ در دو سطح خرد و کالن. سطح خرد آن، زمانی 
است که برای خودش کنشی را انجام می دهد و سطح کالن به عاملیت فرد برای جامعه 
تعلق دارد. 2- عاملیت نمایندگی: عاملی که به نمایندگی از کسی کاری می کند به مثابۀ وکالت 
شناخته می شود. 3- عاملیت جمعی: هنگامی که افراد با یکدیگر همکاری می کنند نهادهای 

.(Hewson, 2010, p23) جمعی را ایجاد می کنند و به عاملیت جمعی تبدیل می شوند

3.  پایه های عاملیت
سه پایۀ اساسی یا سه ویژگی اصلی باعث ایجاد عاملیت می شود: 1- نیت مندی: انسان هایی 
که هدف مند یا نیت مند هستند. نیت مندی یکی از منابع عاملیت انسان به شمار می رود. این 
تعریف از آنجا ناشی می شود که فعالیت انسان بر دو گونه است: یا غیرهدف مند، تصادفی 
و ناآگاهانه است و یا هدف مند و نتیجه گراست. 2- قدرت: انسان از منابع و توانمندی ها 
برخوردار است. 3- عقالنیت: بشر عقالنی است. انسان از هوشش برای هدایت کارهایش 
استفاده می کند. دربارۀ اهدافش فکر می کند و محاسبه می کند که چگونه آن ها را به دست 
بیاورد. این توانایی در تقویت عمل ازطریق استدالل، تاحدی براساس کیفیت پویای رفتار 
انسانی است نه رفتار منفعل او. عامالن برای اقدام مؤثر، الزم است که براساس موقعیتشان 

.(Hewson, 2010, p25) تأمل کنند و بر پیامدهای اقداماتشان نظارت کنند
گیِدنز عقالنیت و کنش گری در اقدام کنش گر و عاملیت را در سه سطح تشریح 
می کند: آگاهی عملی؛ آگاهی استداللی؛ ناخودآگاهی. در این تقسیم بندی، آگاهی عملی بر 
آگاهی استداللی مقدم است. او بر این باور است که آگاهِی استداللْی گفتاری، بازاندیشانه 
و گفتمانی است. عامْل نیتش از کردارش را توضیح می دهد و یا دیگران به پرسش دربارۀ 
آن می پردازند؛ ولی آگاهی عملی، کاربردی است و بر مهارت ها، عادت ها و فعالیت های 
روزمره و آن چیزی که در عمِل عامل دیده می شود مبتنی است. گیدنز، آگاهی عملی را 
برای شناخت عاملیِت عامالن، برای پژوهشگر کاراتر از آگاهی استداللی می داند. سطح 
دیگرِ آگاهی در نظر گیدنز، ناخودآگاهی است که انگیزش اصلی آن تولید امنیت وجودی 
است )صدیقی، 1389، صص 151-156(. تحلیل این نوع انگیزش انسان یعنی تولید امنیت 
وجودی باتوجه به امید واقف )عامل( به دریافت چنین پاسخی در مواجهه با مرگ را نزد 

ادگار مورن می توان یافت.
ادگار مورن در تحلیل هویت انسانی برای تفسیر مِن فاعلی در موقعیت عامل، نوعی 
دیگر از آگاهی را بانام »مرگ آگاهی« تعریف کرده است. به باور او، در مرگ، روح، آگاهی،  1. Hewson
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خردورزی و اسطوره با یکدیگر روبه رو و درگیر می شوند و پیوند می یابند. مرِگ انسان، 
دربرگیرندۀ عنصر آگاهی است و این مرگ آگاهی منطبق بر اساطیر و آیین هاِی ماندگاری 
به شکل ادامۀ زندگِی پس از مرگ بروز می یابد. این »مرگ آگاهی« با قدرت اساطیر و آیین ها 
در زندگی نیز تداوم می یابد. تالقِی آگاهی به خود و آگاهی به زمان، عاملی است که آدمی 
را به معنا متمایل می کند )مورن، 1393، صص 54-56( و معنا عمیق ترین الیه در مطالعات 

مردم شناسِی تفسیری است.

روش تحقیق
روش پژوهش حاضر کیفی و با محوریت مردم شناسِی تفسیری است. این روش ژرفانگر 
است و مستلزم مشاهدۀ دقیق توأم با جامعیت و عینیت است. در این تحقیق هر سند برای 
محقق یک واحد مشاهده است )محمدی، 1392، ص151(. میدان تحقیق پژوهش حاضر 
برای فهم منطق درونی وقف و عاملیت قشر زنان واقف با نمونه گیری نظری )برحسب 
منطق ضرورت های صورت بندی نظری کار( و در هر مرحله تا رسیدن به مرحلۀ »اشباع 
نظری« یا »کفایت مفهومی« استمرار یافته است. در این مسیر گردآوری داده ها از »دفتر ثبت 
موقوفات ایالت کرمان« )دماک( و اسنادی مکمل برای تکمیل فهم محقق، از تحقیقات 

میدانی نگارنده در نیمۀ اول سال 1398 انجام شده است.

قلمرو مکانی
قلمرو تحقیق حاضر، یکی از ایالت های باتجربه در تحمل جبر ساختار و اقلیم است. 
به دلیل معیشت قناتی کرمان، خشک سالی ها ُخسرانی فزون تر به این دیار وارد کرده اند. »در 
کرمان اگر قناتی پر شد، سال های سال مردم در فقروفاقه به سر بردند تا توانستند جاِن تازه 
بگیرند. اینکه خانه های کرمان این قدر اتاق های تودرتو دارد و داخل پی و دیوارهای هر 
بنا َکنْْد و انبار ذخیرۀ گندم داشته اند و با پرکردن آن، روی آن را اندود می کردند که دشمن 
از وجود ذخیره در پِِی دیوار آگاه نشود، برای جلوگیری از قحطی های مداوم بوده است؛ 
زیرا هر خانه و خانواده می بایستی، ذخیرۀ دو یا سه سال یا الاقل یک سال خود را در خانه 
داشته باشد« )وزیری، 1376، ص6(. ازاین رو، روزگار و طبیعت، آموزگاران مردم کرمان 

در درس های پرخوانش تاریخی بوده اند.

استان کرمان بخشی وسیع از پیکرۀ جنوب شرقی فالت مرکزی ایران است )کالنتری 
خاندانی، 1387، ص45(. این استان از شمال به استان های خراسان جنوبی و یزد، از 
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جنوب به استان هرمزگان، از خاور به استان سیستان و بلوچستان و از باختر به استان 
فارس محدود است. این استان با معیشت قناتی در فالت مرکزی ایران )لباف خانیکی، 
1385، ص25( براساس معیارهای تقسیم بندی اقلیمِی کوپن1، سه محدودۀ آب وهوایی را 
داراست: آب وهوای خشک و کویری با میانگین بارش حدود 115 میلی متر؛ آب وهوای 

سرد؛ آب وهوای گرم )کالنتری خاندانی، 1387، صص 52-48(.

یافته ها
نقل وانتقال  از  را  مالش  مالک،  آن  طبق  که  است  عقدی  فقهی  و  مدنی  ازمنظر  وقف 
مصون می سازد )جعفری لنگرودی، 1363، ص252(. وقف در لغت عربی، آرام گرفتن و 
نگه داشتن و حبس کردن عین ملک و مصرف کردن منفعت موقوفه در راه خداست )دهخدا، 
1377، ج15، صص 20535-20536(. این امر، بخششی با پشتوانۀ اعتقادی و ارزشی، و 
به دوراز مطالبات مبادله های مرسوم مادی است. هرگونه تصرف در مال وقف، تصرف در 
ماِل خداوند است )جعفری لنگرودی، 1363، ص752(. پشتوانۀ ذهنی وقف نزد واقفان، 

دستیابی به توجه و لطف و بخشِش »دیگرِی قدسی«2 است.
احمدی )1380( دیرپایی سنت وقف را به نقل از برخی منابع تاریخی به قبل از اسالم 
و به روحانیون زرتشتی و پادشاهان دوران ایران باستان منتسب دانسته است. این سنت، 
میراثی معنوی با ریشه های فرهنگی و مذهبی است و با پشتوانۀ اعتقادی انجام می شود. در 
این سنْت امواِل منقول و غیرمنقول ازطریق نذر، وصیت، یا صیغه، با زمان مشخص و یا 

الی االبد به شرایط وقف درمی آیند.
تمرکز پژوهش حاضر بر موقوفاِت دارای سند وقف نامه است.

4. گونه شناسی موقوفات زنان
در دفتر ثبت موقوفات ایالت کرمان )دماک( گونه هایی متنوع از رقبات3 وجود دارد که 
زناْن آن ها را وقف کرده اند؛ ازجمله: کف گیر کوچک )دماک، موقوفۀ مشهدی عزت نساء، 
ص1(، کاسۀ چینی و ظروف مسی )دماک، موقوفۀ مریم بیگم، ص24(، فرش، قالی و کتاب 
)دماک، موقوفه های بی بی کوچک خانم و زهرابیگم، صص 33 و 127(، آغال4 و بنگاه، ملک 
و مزرعه )دماک، موقوفۀ کربالیی زینب، خیرالنساء، فاطمه نساء، شهربانو، صص 54 و 139( 
تا باغ، خانه، دکان )دماک، موقوفه های شهربانوخانم و جانی خانم، صص 40 و 57( و سهمی 
از منابع آب )دماک، موقوفه های حاجی خانم، زهرابیگم، حاجی آسیه، کربالئی خدیجه، 
معصومه و صالحه خانم، صص 1، 2 و 32(. برخی از موقوفات، مجموعه ای از چند رقبه را 

1. برگرفته از نام اقلیم شناس روسی-آملانی 
والدیمیر کوپن

2. افراد دین باور با انجام مناسک خاص یا 
ادای اعاملی ویژه در پیوندی عمیق با عنرصی 
متعالی قرار می گیرند که آن عنرص متعالی 
دیگرِی قدسی یا امر قدسی است. دریافت 
مختلف،  ادیان  در  قدسی  امر  از  آدم ها 
متفاوت است (عسکری خانقاه و سجادپور، 
در  قدسی  دیگری  صص 105-99).   ،1383
فرهنگ ذهنی واقفان میدان این پژوهش، 

خداوند یگانه است.
اموال  به  که  است  رقبه  جمع  رقبات   .3
غیرمنقول (غیرقابل نقل وانتقال) گفته می شود 

(جعفری لنگرودی، 1363، ص338).
حیوانات  نگهداری  محل  (آغل):  آغال   .4

مزرعه.
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باهم دارند: »موازی سه دانگ از مزرعۀ مرجان واقعه در محلۀ جیرفت به انضمام از دو حمام 
بزرگ و کوچک واقعان در محلۀ شاه عادل از هریک پنج دانگ و نیِم تمام به انضمام چهار 
درب دکان جنب دو حمام مزبور به انضمام دو دانگ از خانۀ َدنگ خانۀ باروت کوبی1واقع 
در محلۀ شوره پزخانه2 مع َدنگ خانۀ باروت کوبی به انضمام سیزده تخته فرش، نمد و قالی 
و چهل جام و چادرپوش با طناب و اسباب و چهارده قلم ظروف مسی به موجب صورتی 
که در دفتر اموال منقول ثبت شده است« )دماک، موقوفات بی بی کوچک، ص33(. موقوفات 
تک رقبه صرفاً بخشی از یک مزرعه یا تمام آن و یا سهمی از یک یا چند منبع آبی اند: 
»موازی چهار حبه3 ازجملۀ نودوشش حبۀ مزرعۀ سردر واقعه در محلۀ معزآباد کوهپایۀ 
کرمان« )موقوفۀ مولود، ص31(؛ »موازی یک َجّره4 میاه5 قریۀ قنات غستان از شبانه روزی 
میرکمالی« )دماک، موقوفۀ صالحه، ص32(؛ »دو دانگ منابع و مجاری المیاه6از َمْقِسم7 باغ 
سرآسیاب به قرار تفصیل: یک دانگ8 میاه ]ناخوانا[، نیم دانگ میاه عباس آباد و نیم دانگ 
میاه چاه وکیل آباد« )دماک، موقوفۀ فاطمه خانم، ص3(؛ »یک دانگ میاه از مجری المیاه 
بعلی آباد باغ سرآسیاب« )دماک، موقوفۀ کربالئی خدیجه، ص2(؛ »نیم دانگ من جمله میاه 
باریکوئیۀ علیا و سفالی باغ سرآسیاب« )دماک، موقوفۀ حاجی خانم، ص3(؛ »پنج دانگ 
از منابع و مجاری المیاهِ باغ عشق مقسِم باغ سرآسیاب و به انضمام یک دانگ از منابع 
مزبورۀ دویست وچهل دانگ که کل موقوفه شش دانگ است« )دماک، موقوفۀ زهرابیگم، 
ص1(؛ »یک دانگ و یک َطسوج9 میاه از میاه بعلی آباد باغ سرآسیاب از مقسم باغ عشق 
قریۀ مزبوره« )دماک، موقوفۀ حاجی آسیه، ص1(. مطالعۀ حاضر شامل موقوفات تک رقبه 

و چندرقبه است.

فرهنگ ذهنی و عاملیت های چندگانۀ زنان
 اکثر موقوفه های ثبتی زنان واقف به نام خودشان ثبت شده است و با همان نام خوانده و 

شناخته می شود و هویت زنانۀ واقفان حذف نشده است.
کهنی«،  »فاطمه  »حاجیه خانومی«،  »مریم بیگم«،  اسامی  با  موقوفات  در  زنان  نامداری 
»شرف نساء«،  »بی بی ملکه«،  »خیرالنساء«،  »خانمی«،  آسیه بیگم«،  »حاجیه  »بی بی نساء«، 
»شهربانوخانم«، »نرجس خاتون« و ... در این دورۀ تاریخی، بر اصل و قاعدۀ نام گذاری 
موقوفات برپایۀ نام واقف داللت دارد. ثبت اسم کوچک زنان واقفه بر موقوفات، حفظ 
نام عامل، فارغ از »جنسیت« است و با فرهنگ مردساالرانۀ حاکم بر زمانۀ قاجار در تضاد 
است؛ چون در آن فرهنگ، نام زنان در فضاهای عمومی مطرح نمی شد )پوالک، 1368، 
زنان  نشان دختران و  نام و  اندِک  بر حضور  قاجار  آماری  تاریخی و  منابع  ص157(. 

برنج  کوبیدن  برای  مکانی  دنگ خانه:   .1
صدای  به علت  و  بوده است  حبوبات  و 
به  حبوبات  کوبیدن  موقع  دنگ دنگ 
(احمدی،  شده است  معروف  دنگ خانه 
هم  باروت  تهیۀ  محل  دنگ خانه   .(1400

بوده است.
2. شوره: نیرتات پتاسیم. گردی شبیه منک که 

در دباغی و باروت سازی کاربرد دارد.
3. هر ِده که مدار آبش بر 6 روز و 6 شب 
باشد شامل شش دانگ است و هر دانگ 
]یک شبانه روز[ 16 حبه است و هر حبه 
یک ساعت و نیم آب سهمیه دارد (باستانی 

پاریزی، 1392، ص244).
4. َجرّه واحد اندازه گیری منابع آبی است که 
معرب تشت یا سبو به حساب می آید و در 

جاهای مختلف مقدار آن متفاوت است.
5. جمع ماء؛ آب ها. باستانی پاریزی (1392) 
معتقد است که این واژه ظاهراً آرامی است.

یا  آب  مجاری  آب.  جاری شدن  محل   .6
مجاری املیاه (مجری املیاه) در موقوفات فوق 

قنات است.
7. َمْقِسم: محل تقسیم آب در قنوات کرمان 

به َمقَسم معروف است.
8. دانگ: یک دوازدهم هر سهم (24 ساعت) 
برابر با 2 ساعت (علی خانی، 1395، ص103).

شاهی  (تاریخ  آب  منبع  از  یک ششم   .9
البته  ص428).   ،1390 کرمان،  قراخطائیان 
دهخدا طسوج را یک بیست وچهارم هر چیِز 
]شش دانگی[ دانسته است؛ یک چهارم دانگ 

(دهخدا، ذیل واژه).

عاملیت زنان در وقف نامه های 
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در مطالعات و منابع آماری و به ویژه فعالیت های اقتصادی گواهی دارد )ورنر، 1378، 
ص116(. برخی موقوفاِت منابع آب با ُمهر زنان واقف مهر شده اند که این نشانۀ حضور 
از فاطمه دارد مریم« بر  با سجع »نَسب  زنان اشراف زاده در میان واقفان است. ُمهری 
نَسب داشتن واقفه )مریم( از بانوی قدسی )حضرت فاطمه )س(( داللت دارد و نشانۀ 

سیادت واقفه است.

5. نیت مندی زنان در موقوفات آبی
نظیر  آنان،  از  بازمانده  فرهنگی  متون  بینامتنی  نشانه شناسی  با  زنان واقف  فهم ذهنیِت 
وصیت نامۀ مریم بیگم قابل تفسیر است. او در بخشی از وصیت نامۀ خود در مذّمت ذخیرۀ 
اموال و ممانعت از وقف و بخشش آن ها بنابه جهان بینی خود آورده است: »بر اصحاب 
ثروت و ارباب مکنت -که خداوند عزّ وجل به تفضیالت خود منّت بر آن ها نهاده و بسط 
ید داده ]است[- آزرم است که از اموال خود قدری معین را غنیمت شمارد، ذخیره کرده تا 
َوباِل آن بر وی ]باشد[ َو باْل برای دیگران باشد«. رجوع به متولی حاضر موقوفۀ مریم بیگم 
نشان می دهد که معنای »دیگران« در ذهنیت مریم بیگم، فرزندان و وارثان است نه مردمان 
غیرِوارث بر واصی و »سهم وارثان تحت عنوان »ثلثی« در سندی دیگر -که دست یکی 
از نزدیکان است- تعیین شده است و منظور از آن، یک سومی است که واقفه به عنوان ارثیۀ 

جدای از وقف برای فرزندانش درنظر گرفته است« )میرحسینی، مصاحبه، 1398(.
»آگاهی استداللی« واقفه و »نیت مندی« او در مبادلۀ معنوی با امر قدسی در این بخش از 
وصیت نامه اش تبیین شده است: »باعث نگارش این رقیمۀ کریمه آن است که عاقالن فرزانه 
و کامالن زمانه، هموارۀ اوقات درصدد انتظام و اِتّساق1 امور دین و دنیای خویش و استحکام 
افعال و اعمال، خصوص آنچه سبب رضای خدا و رسول )ص( و موجب ذکر خیر و 
زاد معاد و باقیات الصالحات باشد ]هستند[«. این آگاهی استداللی در موقوفات منابع آب با 

موقعیت عامل بودن زنان واقف به عرصۀ »آگاهی عملی« درآمده است.

6. عاملیت واسطه ای زنان؛ متولی و رشایط تولیت
رکن دیگر موقوفات، تعیین متولی و شرایط تولیت است. متولی از ریشۀ »ولی« است و در 
وقف به معنای سلطه برای اصالح و بهره برداری از وقف و انفاق درآمِد آن در مسیر معین 
وقف است؛ به عبارت دیگر، تولیْت منصِب والیت مال موقوفه است که در لغت به معنای 

اداره کردن است )مصطفوی، 1396، ص65(.
در دفتر ثبت موقوفات ایالت کرمان مشاهده می شود که زنان واقف در زمان حیاتشان  1. اِّتساق: نظم و ترتیب دادن.
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خود متولی موقوفاتشان بوده اند و ناظر، وکیل و یا کارگزار مذکری را در کنار خود انتخاب 
نکرده اند: »تولیْت مادامِ حیات به خود واقفه« )دماک، موقوفۀ مالآمنه، ص110( و یا »تولیْت 

مادام الحیات به خود واقفه« )دماک، موقوفۀ زهرابیگم، ص1(.
واقفان پس از خودمتولی گری بر موقوفه در زمان حیاتشان، سلسله مراتب متولیان و 
نیز ناظراِن متولیان بعداز خود را به طور مشخص مکتوب کرده اند: »تولیت مادام حیات به 
خود واقفه و بعداز فوت مفّوض است به اَصلح و اَتقی اوالد ذکور واقفه، نساًلبعدنسل 
و با انقراض اوالد ذکور واقفه، مفّوض است به اصلح و اَتقای اوالد ذکور مشهدی حسن 
زوج واقفه و با عدم ذکور، به ذکور از اناث اوالد هر دو طبقۀ ]مذکور[ هرکدام که صالح و 
تقوی آن ها زیادتر باشد مفّوض است« )دماک، موقوفۀ مالآمنه، ص110(؛ »تولیت مفوض 
است به آقاشیخ علی ولد آقاشیخ حسن و بعد هرکس را که آن ها معین نموده باشند و همیشه 
تعیین متولی االحق با متولی سابق است« )دماک، موقوفۀ بی بی بزرگ، ص110(؛ »تولیت 
مفوض است به آقامیرزاامین اهلل فرزند واقفه و بعداز آن ها مفوض است به اکبر اوالد ذکور 
از اناث و با عدم آن به کبری از اناث و با انقراض اوالد مزبور مفوض است به ]دیگر[ 
اوالد واقفه و با انقراض آن ها مفوض است به اعلم علماء اثنی عشری« )دماک، موقوفۀ 
بی بی زینب بیگم، ص110(؛ »تولیت دو دانگ که برای مصرف تعزیه داری است مفوض 
است به آخوندمالحسن و نظارت به خود واقفه و تعیین متولی و ناظراالحق با متولی و 
ناظر سابق است؛ و تولیت سه دانگ که وقف بر اوالد واقفه است مفوض است به اوالد 
ذکور واقفه، هرکدام که به صفت رشد و صالح و امانت و دیانت موصوف باشند و با 
انقراض اوالدِ ذکور، متولی و ناظر مفوض است به اوالد اناث آن ها به شرط رشد و دیانت« 
)دماک، موقوفۀ بی بی نصرت، ص135(؛ »تولیْت مادام الحیات به خود واقفه و بعداز فوت 
مفوض است به آقامالرضا فرزندزادۀ واقفه و بعد به اوالد ذکور متولی مزبور به شرط صالح 
و رشد و با عدم ذکور، به ذکور از اناث، و شرط است که هر متولی، متولی بعداز خودش 

را معین نماید« )موقوفۀ فاطمه نساء، ص138(.
مراتب تولیت در این موقوفات دو گونه است:

انتقال به نخست زادگان مذکر )اوالد ذکور  1. خود واقفان تا زمان حیات، سپس 
اکبر(، مرحلۀ بعد انتقال به اوالد ذکور ارشد، حائز مالک برترِی اَصلح و اَتقی، موصوف 
به صفت رشد و صالح و امانت و دیانت، انتقال در مرتبۀ سوم به اوالد ذکور از ذکور، 
حاکم شرع، امام جمعه و یا افراد محلی شایسته. در این گونه، پایگاه جنسیتی فرزند واقف و 

نخست زاده بودن او شرط اصلی تولیت است.
2. مسیر دیگر تولیت پس از نخست زادۀ مذکر از خاندان واقفه، با عمومیت بیشتر 
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به ترتیب زیر است: اوالد ذکور از اناث، اوالد اناث از ذکور، اوالد اناث از اناث و درصورت 
انقراِض نسْل تولیت به معتمدان و صلحا منتقل می شود.

اهمیت تعیین تولیت موقوفات را می توان با نشانه شناسی بینامتنی در سندی با منشأ 
آرشیو مردمی مشاهده کرد که پس از فوت متولِی نخست، در دعوی فرزندزادۀ صغیر، 
شناخت متولِی اصلح را به شرِط معین شده توسط واقفه برای تولیت ارجاع داده است. 
»برفرض که تولیت هم با او بوده ]باشد[، بعدازآنکه اوالد ذکور واقفه منحصر باشد به 
یک طفل صغیری و عالی جاه حاجی نصراله خان ]متولی موقوفه[، چون واقفۀ موقوفۀ 
مرقومه، اهلیت را شرط نموده اند، لذا راجع می شود تولیت اعیان و رقبات موقوفۀ مزبوره 
به حاج نصراله خان و اختصاص به مشارالیه داده! و آقا سیدمحمدعلِی مرقوم، ابداً حق 
مزاحمِت حاج نصراله خان، متولی شرعی موقوفۀ مرقومه را ندارد و مقتضِی اسناد معتبرۀ 
ملحوظه، لهذا احدی را به هیچ وجه من الوجوه غیراز حاجی نصراله مذکور، حق مداخله و 
تصرفی در موقوفۀ مرقومه نبوده«. همان گونه که مشاهده می شود در این سند نیز شاخص 
اول صالحیت برای متولیان، ذکورزادۀ نخست بودن، بیان شده و در مرتبۀ دوم از اهلیّت 
سخن رفته است. اهلیت نداشتن، داشتن صفاتی مانند جنون، َسَفه1، صغر، ورشکستگی و 
سایر خصایص سبب محرومیت از حقوق بوده است و به عبارتی شخص برای تصرف در 
مال خود باید عاقل، بالغ، رشید و غیرورشکسته باشد )جعفری لنگرودی، 1363، صص 

.)98-97
شناخت بستر و زمینۀ فرهنگی و اقلیمی این منطقه، مؤید پایگاه آب به عنوان نماد 
عاملیت در فرهنگ و منبع قدرت در جغرافیای فرهنگی معیشت قناتی است که بر اهمیت 
و تأکید زنان واقف در تعیین شروط معین برای تشخیص متولیان در وقف نامه ها می افزاید. 
قدرت زنان و تسلط مردان در مدیریت موقوفات منابع آب، دو شیوۀ هم زیستی مردم با 
محیط اجتماعی و طبیعی و شکل گیری هویت های مجزاست. مردم دریافتشان از مردم بودن 
را در کدهای مشترکی بروز می دهند که رفتار را هدایت می کند. این رفتارها در رفتارهای 
جنس های متفاوت با یکدیگر و نیز دررابطه با منابع ارزشمند و امور ماوراءطبیعی نمود 
می یابد. در این جوامع قدرت با جنسی است که تصور می رود با نیروهایی در تماس است 

که مردم به آن ها متکی اند )بوی، 1394، ص168(.
الیۀ عمیق تر مالکیت منابع آبی زنان واقف در رمزگان حافظۀ جمعی ایرانیان در 
اسطوره شناسِی »اَرِْدویسور2 آناهیتا« یا همان الهۀ آب هاست. اسطوره، نظامی فرهنگی است 
که بیانگر جهان بینی ای کلی دربارۀ جهان، منشأ آن، مقام و موضع انسان در طبیعت است 
)عباسی و همکاران، 1396، ص118(. اسطوره در ناخودآگاهِ جمعی حضور دارد و از 

1. َسَفه: بالهت؛ نادانی؛ کم خردی.
aredvīsūr .2: لقب ایزدبانو آناهیتا که فرشتۀ 

موکل بر آب هاست.
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نسلی به نسلی منتقل می شود و مردم آن را در زندگی خود و نیازهای مداوم خویش حاضر 
بن مایه های  فسایی، 1383، ص16(. شناخت  )رستگار  بخشیده اند  تداومش  و  یافته اند 

فرهنگ ذهنی و سنت ها از مسیر نظام فرهنگی اسطوره ها میسر است.
هستۀ معناشناختِی تعیین متولی و تقدیم موقوفات منابع آب به ذکورزادگان نخست، 
روایتی هم ریشه با نگارکندی در نقش رستم فارس1 است. این نگارکند، برپایۀ رسمی کهن 
در پادشاهی از دورۀ هخامنشیان تا قاجار )زرین کوب، 1380، ص13(، راوِی خاموِش 
انتقال سلطنْت برپایۀ حِق »نخست زادگی مذکر« و یا شرط »مذکر اصلح« در قالب »تبار 
دوسرپادشاهی« است که برخی از محققان به پیروی از زاره و براساس بندی در کتیبۀ نرسه 
در پایکولی، واسطۀ انتقال دیهیم شهریاری در این نگاره را الهۀ آب ها )آناهید یا آناهیتا( 
)خراشادی و وحدتی نسب، 1393( نشانه شناسی کرده اند. این گواه باستانی، از عاملیت 
واسطه ای ایزدبانوی آب ها در انتقال قدرت در رمزگان فرهنگی حافظۀ جمعی ایرانیان نشان 
دارد و در فرهنگ بینامتنی، انتقال تولیت موقوفات منابع آبی -که نماد قدرت در معیشت 
قناتی است– توسط زنان واقْف به نخست زادگان مذکر را هم ردیف با نقش ایزدبانوی 
آب ها )خدایگان آب ها( در این نگاره بازآفرینی می کند. زنان در این فضا به مثابۀ خدایگاِن 
منابع آب، نشان قدرت و عاملیت در موقوفات را ذیل نام متولی به دیگری واگذار می کنند 
و سلسلۀ متولیاِن پس از متولِی برگزیده را نیز مشخص می سازند و موقعیت خود را در 

عاملیت واسطه ای هویدا می کنند.

7. عاملیت زنان و آگاهی عملی
زنان با آگاهی عملی، منطبق با ساختار اجتماعی و فرهنگی خود با سنت وقف همراه می شوند 
و در تعیین محل مصرف موقوفات و حدود آن ها اقدام می کنند. ساختار سنت وقف در قالب 
قراردادی اجتماعی و سامانه ای فرهنگی، خروج متولی و دیگر افراد از نیات واقف در تعیین 
حدود و فضای هزینه کرد موقوفه را -مگر با شرایط خاص و محدود- تحدید کرده و این خود 

موجب شده است تا عاملیت واقفان در توزیع درآمد موقوفات در شبکۀ نیاتشان تثبیت شود.
زنان، مصارف موقوفات خود را در گونه های زیر تعیین کرده اند: »بعداز مخارج 
ُملکی و مِلکی و تعمیرات الزمه، بقیۀ عایدات را دو نصف نمایند. یک نصف را محض 
تعزیه داری حضرت سیدالشهداء نمایند و نصف دیگر را خمساً تقسیم نمایند. دو خمس 
را متولی حق التولیه بردارد و یک خمس را حق النظاره و دو خمس دیگر، چنانچه خرید 
اسباب تعزیه داری یا تعمیر آسیاب های وقفی اگر الزم باشد بنمایند؛ َوااِّل بدهند به زوار 
1. سنگ نگاره ای متعلق به دورۀ ساسانیانکربالی معلی و مشهدالرضا« )دماک، موقوفۀ بی بی کوچک خانم، ص33(؛ »بعداز مخارج 

عاملیت زنان در وقف نامه های 
رقبات آبی...



40
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت سوم پاییز 1400، شامرۀ پیاپی 123

ُملکی و مِلکی عواید یک طاق از موقوفۀ مزبوره ]را[ صرف تعمیر حسینیه و تعزیه داری 
نمایند و عواید چهار طشته1 را به جهت حق التولیت صرف معیشت خود نمایند« )دماک، 
موقوفۀ صبیۀ رضاقلی خان، ص48(؛ »بعداز وضع مخارج ُملکی و مِلکی و یک عشر 
حق التولیْت بقیه را در ماه محرم، صرف تعزیه داری نمایند« )دماک، موقوفۀ حیات خانم، 
ص56(؛ »بعداز وضع مخارج ُملکی و مِلکی و یک عشر حق التولیت، در شب عاشورا در 
آستانۀ متبرکۀ حضرت بی بی حیات صرِف تعزیه داری و آب و آش نمایند« )دماک، موقوفۀ 
فاطمه، ص68(؛ »در تاریخ تحریر لغایت یک صد و ده سال کامل قمری، بعداز وضع 
مخارج ُملکی و مِلکی بقیه را بر پنج خمس فرض ]کند[، یک خمس را متولی حق التولیت 
بردارد و چهار خمس باقی را بعداز فوت عالیه و تجهیز و تکفین و مراسم فاتحه و قاری و 
هفتم و خیراِت لیالِی جمعه در غیاب و قربانی و عاشوری تا سه سال معمول دارند و دیگر 
آنکه همه ساله مقداری که صالح دانند شخصی را اجیر نمایند که صوم و صلوات2به جا 
آورده و نیز حجۀ میقاتی3 استیجار نمایند و نیز عظام ]ناخوانا[ را در سال کربال نمایند و 
هرساله عواید چهار خمس را بعداز اَعمال مذکورِ فوق، صرف در ماه رمضان و اطعام 
مسلمین در ماه ذی حجه در عید غدیر نمایند« )دماک، موقوفۀ بی بی فاطمه بیگم، ص102(؛ 
»بعداز وضع مخارج ُملکی و مِلکی، مادام که از اوالدِ واقفه متولی باشد، همه باید دو من 
نیم روغن چراغ جهت روشنایی مسجد جامع مظفری کرمان بدهند و باقی عوائد را متولی 
به جهت حق التولیت خود بردارد و زمانی که تولیت به مباشر مسجد جامع برسد یک عشر 
را به جهت حق التولیت خود بردارند و باقی را به جهت روشنایی مسجد جامع بپردازند« 
)دماک، موقوفۀ زینب خانم، ص103(؛ »بعداز وضع مخارجات ُملکی و مِلکی مادام که 
خود واقفه متولی است هرساله مبلغ پنج هزار دینار ازقرار فروشِی یک هزار دینارِ وضْع 
گوسفندی خریداری نموده در عید اضحی به جهِت قربانی نمایند و باقی را در روز هجدهم 
ذی حجه، عید غدیر میهمانی نمایند و تتمۀ عواید را به عوض حق التولیت متصرف شود 
و زمانی که تولیت به اوالد واقفه رسد بعداز وضع مخارج ملکی و ملکی، مبلغ مزبور را 
هریک به قدرالحصه وضع نموده و تحویل اکبر اوالد نموده که در ِعیَدین کبیَرین به شرایط 
فوق عمل نمایند و تتمه را عوض حق التولیت متصرف شوند و زمانی که تولیت به خواجه 
ابوالقاسم و اوالد آن ها و علما رسد بعداز وضع اخراجات و اخراج مبلغی پول برای ِعیَدین 
یک ثلث را متولی عوِض حق التولیت متصرف ]شود[ و یک ثلث را خرج تعزیه داری 
]کند[ و ثلث دیگر را به فقرا و مساکین و زوار ائمۀ اطهار صرف نمایند« )دماک، موقوفۀ 
بیجه سکینه4، ص143(؛ »مادام که تولیت با خود واقفه است هرساله از حاصل رقبات وقفی 
مقدار سه هزار من گندم بدهد به سکنۀ مدرسۀ اکبریۀ واقعه در دولت آباد قهستان سیرجان 

1. واحد مالکیت آب معادل 18 دقیقه.
2. صلوات: جمع صالت؛ دعاها؛ منازها. چون 
در مناز دعا وجود دارد به آن صالت گفته اند؛ 
وگرنه اصل صالت به معنای دعا و درود است.

3. »حّج میقاتی« به حّجی گویند که کسی 
یکی  از  دیگری  از  به نیابت  یا  خود  برای 
میقات محل  کند؛  میقات ها قصد حج  از 
احرام بسنت است. حج میقاتی درمقابل »حج 
بلدی« قرار دارد. در حج بلدی از بلد (محل 
یا میت مدنظر) قصد حج  زندگی شخص 

انجام می شود.

4. بیجه: مصغر و مخفف بی بی است.

اعظم  علیخانی
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که خواجه محمداکبر َعمِّ واقفه احداث نموده و باقِی حاصل را بعداز مخارجات ُملکی و 
مِلکی، خود واقفه به عنوان حق التولیت تصرف و صرف نماید و هرگاه تولیت به خواجه 
محمدحکیم رسد به قرار فوق عمل نماید و زمانی که تولیت به اوالد واقفه منتقل شود بعداز 
وضع و پرداخِت سه هزار من گندم، مذکور فوق را فی مابین خود و سایر اوالدالذکور مشِی 
َحظِّ ااْلُنْثَیَیْن1 قسمت نمایند و نیز زمانی که تولیت به اقربا برسد بعداز پرداخت سه هزار 
من گندم به سکنۀ مدرسۀ اکبریه بقیه را میانۀ خود و اوالدان خواجه محمداکبر و خواجه 
محمدحکیم تقسیم نمایند و از حاصِل یک دانگ و نیِم سعادت آباد که بعداً در حاشیۀ 
وقف نامه ضمیمه نموده]اند[ هرساله مقدار هفت صد من گندم به شرح فوق به سکنۀ مدرسۀ 
مزبور تسلیم و باقی را به قرارِ مشروِط فوْق معمول دارند« )دماک، موقوفۀ شهربانوخانم، 
ص159(؛ »و قسمت سوم را به جهِت تعمیر حسینیه و خانۀ وقفی و تعمیر آسیاب های 

وقفی نمایند« )دماک، موقوفۀ حاج معصومه خانم، ص165(.
همان گونه که مشاهده شد، حراست از منابع آبِی موقوفه اولویت زنان در تعیین 
مصارف موقوفات است. این زنان عایدات منابع آبی موقوفه را در سه بخش اولویت 
داده اند: 1- پرداخت هزینۀ تعمیر و نگهداری )نفقۀ( موقوفه: در عموم مداخل ثبت شده در 
»دماک«، نخستین محل مصرف درآمد موقوفاِت منابع آبی با ذکر کلمۀ نفقه و یا با عنوان 
مخارج مِلکی در عباراتی نظیر »بعداز وضع مخارج ُملکی و مِلکی« و یا »بعداز وضع مایلزم 
اخراجه از مالیات و نفقه« مشخص شده است. تخصیص درآمد موقوفات در این ساختار، 
بنابه قناتی بودن موقوفات منابع آبی است؛ زیرا در این منابع، تخصیص هزینۀ الی روبی، 
تعمیر و آبادانی چاه ها، مجاری و مظاهر قنات ها به نام »نفقۀ قنات« به صورت خودگردان 
توسط مالکان این دسته از منابع آبی تأمین می شود )علی خانی، 1395، ص83(. در این 
ساختار فرهنگی و شرایط اجتماعی و اقلیمی، اکثر زارعان فاقد زمین و آب بوده اند و گاه 
بعضی از مالکان، زمین و آب را به رعایا اجاره می دادند و با دریافت اجاره از رعایا، پول 
نفقۀ آب قنات را فراهم می کردند و موظف بودند که بخشی از درآمد خود را برای مرمت 
و نگهداری قنات صرف کنند )لمبتون، 1362، صص 518-520(. زنان واقف حتی پس از 
مرگ نیز، خود مالک دائمی موقوفاِت آبی می مانند و باید در پرداخت سهم خود از نفقۀ 
قنات حتی پس از فوتشان نیز مشارکت داشته باشند. 2- پرداخت مالیات موقوفه به دولت: 
توجه به پرداخت مالیات که منشأ نقدینگی خزانۀ حاکمان آن دوران برای مصارف شخصی 
و عمومی بوده است در سه مورد از وقف نامه های مشاهده شده با ذکر کلمۀ »مالیات« و 
در مابقی اسناد با عنوان »مخارج ُملکی« مشخص شده است. 3- پرداخت دستمزد متولی 
موقوفه و ناظر متولی: در تمام وقف نامه های مشاهده شده دستمزد متولی از سهم عایدات 

1. مشی َحظِّ ااْلُْنَثَیْین: روش سهمیۀ دو دخرت 
برای هر پرس. یوِصیکُم اللَُّه ِفی أَْواَلِدکْم ِللذَّکِر 
دربارۀ  به شام  ااْلُْنَثَیْیِن: خداوند  َحظِّ  ِمْثُل 
فرزندانتان سفارش می کند، سهم پرس چون 
سهم دو دخرت است (ابتدای آیۀ 11 از سورۀ 
نساء که دربارۀ نحوۀ تقسیم ارث دخرت و پرس 

توضیح می دهد).
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موقوفات منابع آبی تعیین شده است. به طور عموم سهم یک دهم از عایدات را به عنوان حق 
متولی درنظر گرفته اند: »وضع ُعشر حق التولیه« و »جمیًع ]جمیعاً[ یک عشر«.

پس از تعیین اولویت های فوق در راستای پایداری موقوفات، اهم مصارف موقوفات 
و مشارکت اقتصادی زنان در پایداری آیین های مذهبی است: زنان واقف برای دوران 
پس از مرگشان هم همانند زمان حیاتشان سهمی از موقوفاتشان را برای تداوم امور دینی، 
ارزش ها و عقاید مذهبی شان درنظر گرفته اند و با سلیقۀ زنانه شان در سامان دهی حیات 
فرهنگی و مذهبی اقدام کرده اند: »خرج عزاداری حضرت سیدالشهدا«؛ و یا »به مصرف 
آب و آش و روضه خوانی و اجرت ذاکرین«؛ و مقررنمودن اقالم پذیرایی نظیرِ »قلیان و 
تعزیه داری حضرت سیدالشهداء«؛ و یا تهیۀ لوازم و تجهیزات در قالب ساخت، تعمیر، 
تجهیز )روشنایی و خرید لوازم پذیرایی، قالی و...( و آبادانی امکنۀ مذهبی: »باید دو من 
]و[ نیم روغن چراغ جهت روشنایی مسجد جامع مظفری کرمان بدهند«؛ »به جهت تعمیر 

حسینیه و خانۀ وقفی« و یا اماکنی نظیر آسیاب ها.
زنان در تعیین قلمرو مکانی و زمانی آیین ها مانند: »در خانۀ خود واقفه« و یا »در عید 
اضحی به جهت قربانی«، »در روز هجدهم ذی حجه عید غدیر میهمانی نمایند«، »در ایام 
محرم مابین باغ سرآسیاب« و یا »تکیۀ پائین حسینیه«، نیز برای ضیافت قدسی شان آشکارا 

مداخله کرده اند.
واقفان زن با تقویت مناسک و آیین های مذهبی نظیر مراسم سوگواری و تعزیه داری، 
سهمی مؤثر در بازتولید چرخۀ جهان بینی، ارزش ها و نگرش های فرهنگی و مذهبی خود 
داشته اند و »عاملیت غیابی« را در پشتیبانی از ساختار »تعزیه داری به مفهوم هنری نمایشی 

که بسیار مدیون وقف است« )عناصری، 1372، ص39( تداوم بخشیده اند.
تعیین محل مصرف موقوفات آبی توسط خود زنان واقف، نشان از »مرگ آگاهی« 
در الیه های زیرین ذهنیتشان دارد. آن ها مبتنی بر تفکر خود به وقف اموالشان پرداخته اند 
و این مسیر، معکوس فرایندی است که راپاپورت1 در آن به »تنزل مرتبت« امر قدسی یاد 
می کند. راپاپورت بر این باور است که اهداف مادِی نظام های پایین مرتبه، جایگاهی را که 
شایستۀ ارزش هایی با عمومیت بیشتر است غصب می کنند و مدعی تقدس می شوند و 
حتی ممکن است شادی و لذت انباشت سرمایه و کاالهای مادی را هم ترازِ سعادت و 
تقدس بپندارند و این چنین به ورطۀ تنزِل مرتبت فروافتند و نتایج مصیبت باری را برای 
بوم سازگان )اکوسیستم( به بار آورند )بوی، 1394، ص154(. واقفان زن دستیابی به سعادت 
و رستگاری را بیش از لذت دنیوِی تجمیِع منابع مادی مدنظر داشته اند و ازاین رو با وقف 
اموال خود، سبک بالی و فراغت روح را گامی برای رستگاری و ارتقاِی مرتبت و دستیابی  1. Rapaport

اعظم  علیخانی
محمد  هامیون سپهر
وحید  رشیدوش



43
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت سوم، پاییز 1400، شامرۀ پیاپی 123

به تقدس دانسته اند و نیز با تعیین نفقه و اولویت دادن به تعمیر و آبادانی منابع آب موقوفه، 
حفاظت بوم سازگان را درنظر داشته اند.

8. محدودیت های ساختار و بازتولید محدودیت در عاملیت زنان
در مشاهدات این پژوهش، تنها دو فقره موقوفه با تعیین مصرف در حوزۀ علم و دانش 
آمده است که گواهی است بر محرومیت زنان دوران قاجار از فضاهای آموزشی و یا 
کم اعتنایی ساختار معیشت قناتی به تحصیل و ترویج دانش )لباف خانیکی، 1385، ص25(. 
رابطۀ ساختار و عاملیت در این فضا، محدودیت زنان در دسترسی به فضاهای آموزشی را 
عاملی محدودکننده در شکل گیری فرهنگ ذهنی قشر زنان واقف و بازتولید ذهنیتشان در 
مسیر ساخت و آبادانی مدارس، تهیۀ کتب و حمایت از مدرسان و طالبان علم در تعیین 

مصارف موقوفاِت آبی نمایش می دهد.

9. عاملیت زنانه؛ عقالنیت و دیگرخواهی
هدف  جامعۀ  به  موقوفات  از  رکن  این  در  »دیگرخواهی«  با  توأم  »عقالنیِت«  با  زنان 
-موقوفٌ علیهم- می پردازند. مشاهده می شود که زنان موقوفاتشان را در دو سطح خویشان 
و دیگران، به اوالد و فرزندان و یا ایتام، سادات و زوار اماکن مقدس تخصیص داده اند: 
»شرط نمود عالیۀ مزبوره که از تاریخ تحریر همه ساله سالی مبلغ پنج تومان تا زمان بقاء 
و حیاِت حاجیه بی بی آمنه بیگم صبیۀ مرحوم آقاسیدمحسن )همشیره زادۀ1 عالیه( بدهند و 
وقتی که فوت نمود مقطوع نمایند« و یا »زمانی که تولیت به اوالد واقفه منتقل شود بعداز 
وضع و پرداخِت سه هزار من گندم، مذکورِ فوق را فی مابین خود و سایر اوالدالذکور مشِی 
َحظِّ ااْلُنْثَیَین قسمت نمایند«. زناْن خیرات و مبرات را نیز به شرط شناسایی افراد مشخص 
به توسط عالمان، در جامعۀ هدف خود گنجانده اند: »بقیه را به صواب دید آن عالم به فقرا و 
مستحقین اثنی عشری برسانند«؛ »همه ساله مقداری که صالح دانند شخصی را اجیر نمایند 

که صوم و صلوات به جا آورده و نیز حجۀ میقاتی استیجار نمایند.«

10. جمع بندی و نتیجه گیری
هر جامعه ای در هر هنگامه ای از تاریخ، خود را در انبوهی از نهادها، زیست مایه ها و 
بن مایه های اجتماعِی مادی و غیرمادی نشان می دهد و از هم آمیزی سامان مند این بن مایه ها 
در دورانی ویژه، چیزی پدید می آید که به آْن نظام یا سامانۀ اقتصادی-اجتماعِی هم نیاز 
آن دوران گفته می شود. بدین گونه وقف به عنوان سامانه ای اقتصادی-اجتماعی در راستای 
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پاسخ به نیازهای مردم در دوره های مختلف در پهنۀ ایران حضور داشته و در دوران قاجار 
به یکی از پویاترین نظام های اقتصادی-اجتماعی تبدیل شده است.

سهم زنان در موقوفات ایالت کرمان مؤثر است. به دلیل اقلیم خشک و معیشت قناتی 
کرمان، مالکیت و دسترسی به منابع آب به زنان فرصت حضور در سپهر خصوصی و 
عمومی را داده است. زنان با عقالنیت و خردورزی، دسترسی به منابع آب را در سطوح 
ُخرد و کالن به کار گرفته اند و عاملیت خود را در چگونگی استفاده از این منابع نمایش 

داده اند.
رفتار محدود و یا بازِ ساختار، یکی از عوامل تعیین کنندۀ چگونگی عاملیت زنان در 
سطح کالن )جامعه( است. عرصه های معین در نیات زنان در طریق مصرف رقبات آبی، 
به گونه ای بازتاب شبکۀ ارتباطات اجتماعی آنان در فضاهای غیرخانگی است. محدودۀ 
تعامالت و مراودات اجتماعی زنان دورۀ قاجار را فضاهای دسترس پذیر برحسب تفکیک 
جنسیتی چون تعزیه، مسجد، تکیه، حسینیه، اماکن زیارتی و بقاع متبرکه و عدم دسترسی 
به برخی فضاها مانند مدرسه و مکتب تعیین کرده است. این رویکردِ ساختار در دسترسی 
به فضاها بنابه جنسیت، عاملیت زنان را در برخی موقعیت ها پررنگ تر و در برخی عرصه ها 

کم نمودتر کرده است.
وقف آب، نمادی از عاملیت چندگانۀ زنان در دسترسی به منابع آبی است. زنان در 
مکتب وقف، آب -این نادرۀ کرمان- را در دوگانه ای رفتاری هم به خارج از دسترس خود 

رانده اند و هم آن را برای همیشه در ید قدرت خود نگه داشته اند.
عاملیت فردی زنان در سطح ُخرد با هدف بهره مندی از الطاف دیگرِی قدسی و 
مرگ آگاهی، نیل به باقی الصالحات و خیر پایدار را برای خود مطالبه می کند و سهمش از 
منابع آبی را پیشکش دیگرِی قدسی )خداوند( می کند. انگیزۀ اصلی این عامالِن آگاه، تولید 
امنیت وجودی است. این گروه با »مرگ آگاهی« -که ادگار مورن آن را بنیان فاعلیت برای 
شکل گیری هویت انسانی سوژه می داند- حسنه ای را پیش از خود به امر قدسی تقدیم 
می دارند تا خود را از حالت مفعولی درمقابل مرگ )عامل معنابخش( به موقعیت فاعل و 

یا عامل درآورند.
عاملیت نمایندگی واقفان زن، در تعیین متولیان و ناظران -به عنوان وکیالنی برای انجام 

کنش های معین شده در مسیر نیاتشان در محل مصرف موقوفات- رخ می نماید.
عاملیت جمعی زنان با عقالنیت و خردورزی، به پرداخت حقوق نمایندگانشان اعم 
از متولی، ناظر، افراد خاص، و بهره مندی اجتماع و جامعۀ پیرامونی شان و نیز هزینه و نفقۀ 
حراست و حفاظت از منابع آب که بخش مهمی از زیست بومشان است تعلق می گیرد و 
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شاید عاملیت آنان را در سطوح مختلف و مستدام در حالت فقدان فیزیکی شان، بتوان در 
مفهوم »عاملیت غیابی« بنیان نهاد.

زنان مالک منابع آب با آگاهی عملی در موقعیت واقف به بازتولید هویت فرهنگی 
و اجتماعی خود، و تقویت بنیه ها و آیین های مذهبی پرداخته اند و به اصالحات اجتماعی 
در جامعۀ خود منطبق بر سرمایه های فرهنگی و عرف جغرافیای فرهنگی شان مبادرت 
ورزیده اند. زنان با عقالنیت و هدف مندی، با مصرف موقوفاتشان در مسیر کسب رضایت 
آیین های سوگواری، برگزاری  و خشنودِی دیگرِی قدسی در قالب های فرهنگی نظیرِ 
جشن های مذهبی و هنرهای نمایشی-مذهبی، نظام ارتباطات نمادین مذهبی را تداوم 

بخشیده اند و عاملیت خود را در عرصه های گشوده آشکار ساخته اند.

منابع
منابع فارسی

اسناد

سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران )ساکما(:
4-280-99؛ 5-280-99؛ 14-280-99؛ 33-280-99؛ 107-280-99؛ 99-280-457.
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