
JSPPP, (14)64: 17-34, September 2021 

Journal of the stylistic of Persian poem and prose
(Bahar-e- Adab) 

Home page: https://www.bahareadab.com

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 
Discourse analysis of endowments belonging to the Qajar period in the Markazi provinces of Kermanshah 

M. Molaei, V. Mubarak*, Gh. Salemian, F. Kolahchian 

Department of Persian Language and Literature, Razi University, Kermanshah, Iran.

ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Documents as one of the most important sources of 
historical research are of special importance; Because they are one of the most reliable 
means of communication with the past. This study aims to achieve the semantic and 
ideological underlying layers, find the dominant discourse and explain the cultural, social 
and situational factors in the endowments belonging to the Qajar period in the central 
provinces and Kermanshah to study and analyze these texts. The researcher believes that 
endowments are very valuable documents; However, due to their unavailability, they have 
been neglected by researchers and researchers; While research on these texts can not only 
clarify the various dimensions of the issue of endowment, but also provide other valuable 
information to researchers and those interested in research on historical texts. In fact, this 
study seeks to answer a few key questions; Including what values do words have 
ideologically? Is there a connection between word and meaning in endowments? What is 
the discourse that governs the endowments and the most important motivations of the 
endowments of that period? And were cultural, social, and geographical factors reflected 
in the endowments? 
METHODOLOGY: The statistical population of this study is 361 copies of endowments 
belonging to the Qajar period in the Documentation Center of the General Endowments 
and Charities of Markazi and Kermanshah provinces, of which 196 endowments belong to 
Markazi province and 165 documents belong to Kermanshah province. The research 
method in this research is descriptive-analytical, which is quantitative in the stage of 
describing words in terms of method and analytical frameworks. In the interpretation 
stage, the qualitative aspects of the text are also considered.
FINDINGS: Endowments interact with each other at the levels of description and 
interpretation; Because literature and rhetoric serve political, social, and religious 
purposes, ideological beliefs have emerged in the structure of language.
CONCLUSION: At the level of word description, the use of semantic inclusion and semantic 
contrast has been very effective in enhancing the creation of semantic relationships in the 
linguistic structure. Dominant discourse in the introduction of most of the endowments 
studied can be considered philosophical, theological, jurisprudential and religious 
discourses and in the description and expression of details and how to use and maintain 
endowments, it can be considered a social and cultural discourse. In terms of 
interpretation, the text of endowment letters has been most influenced by the Holy Quran 
and hadiths. 
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 مقاله پژوهشی
 های مركزی و كرمانشاههای متعلق به دورۀ قاجار در استاننامهوقف تحلیل گفتمان

 
 فاطمه كالهچیان ،، غالمرضا سالمیان*محمد موالیی، وحید مبارک

 ، كرمانشاه، ایران.دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی

 

 چکیده:
مهمترین منابع تحقیقات تاریخی، از اهمیت خاصی برخوردارند؛  اسناد بعنوان یکی از   زمینه و هدف:

. این پژوهش با هدف دستیابی به   آیندزیرا یکی از ابزارهای ارتباطی مطمئن حال با دذشته بشمار می  

های زیرین معنایی و ایدئولوهیکی، یافتن دفتمان غالب و تبیین نمود عوامل فرهنگی، اجتماعی و           الیه 

های متعلّق به دورۀ قاجار در اسییتانهای مركزی و كرمانشییاه به بررسییی و تحلیل امهنموقعیّتی در وقف

ها اسناد بسیار باارزشی هستند؛ ولیکن    نامهاست. پژوهنده بر این باور است كه وقف  این متون پرداخته 

سترس   شگران و محققان قرار درفته بدلیل در د یق قاند؛ درحالیکه تحنبودن، تاكنون مورد غفلت پژوه

ند عالوه  عاد دونادون مسیییئلج وقف، اطالعات       و پژوهش بر روی این متون میتوا بر روشییین نمودن اب

مندان به تحقیق بر روی متون تاریخی قرار دهد. در  ارزشمند دیگری را در اختیار پژوهشگران و عالقه  

اظ  لح حقیقت این پژوهش در پی پاسیییخ به چند سیییؤال اصیییلی اسیییت؛ از جمله اینکه كلمات به           

ها ارتباط بین لفظ و معنا وجود دارد؟ دفتمان نامهایدئولوهیک واجد چه ارزشهایی هستند؟ آیا در وقف

های واقفان آن دوره چیسییت؟ و آیا عوامل فرهنگی، اجتماعی و  ها و مهمترین انگیزهنامهحاكم بر وقف

 است؟ ها نمودی داشته نامهجغرافیایی در وقف

قاجار موجود در مركز اسیییناد     ۀدورمتعلّق به  های  این پژوهش وقفنامه   آماری  ججامع   روش مطالعه:  

  196كه نسییخه اسییت   344ادارات كل اوقاف و امور خیریج اسییتانهای مركزی و كرمانشییاه به تعداد  

روش تحقیق در   است.  سند آن متعلّق به استان كرمانشاه    445نامج آن متعلّق به استان مركزی و  وقف

این پژوهش توصیییفی ییییی تحلیلی اسییت كه در مرحلج توصیییف كلمات از حیث روش و چارچوبهای  

 های كیفی متن نیز توجه میشود.  تحلیلی، كمّی است. در مرحلج تفسیر به جنبه

ها در سطوح توصیف و تفسیر با یکدیگر در تعامل هستند؛ زیرا ادبیات و سخندانی       نامهوقف ها:یافته

ر خدمت اهداف سیییاسییی، اجتماعی و مذهبی قرار درفته و اعتقادات ایدئولوهیک در سییاختار زبان   د

 ظاهر شده است. 

در سطح توصیف كلمات، كاربرد شمول معنایی و تقابل معنایی، در باال بردن ایجاد روابط گیری: نتیجه

های نامهمقدمج اكثر وقفمعنایی در ساختار زبانی بسیار كارآمد عمل كرده است. دفتمان غالب در 

و در قسمت توصیف و بیان جزئیات  مورد پژوهش را میتوان دفتمانهایی فلسفی، كالمی، فقهی و مذهبی

و چگونگی استفاده از موقوفات و نگهداری از آنها دفتمانی اجتماعی و فرهنگی تلقّی كرد. در الیج تفسیر 

 است. و احادیث بوده ها از قرآن كریمنامهبیشترین تأثیرپذیری متن وقف

  

 4349شهریور  64 :دریافت تاریخ   

 4349مهر  64:  داوری تاریخ   

 4349آبان  45: اصالح تاریخ   

 4349آذر  69: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 سطح توصیف، سطح تفسیر، 

 های كرمانشاه،نامهوقف

 های استان مركزی.نامهوقف
 

 :مسئول نویسنده * 

    vahid@yahoo.com-mobarak

 31677455  (93 49)+  
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  مقدمه
عصر یا   نهایی یا در كنار اسناد هم تكدام ب هرها بعنوان یکی از اقسام مکتوبات و بلحاظ اهمیّتی كه دارند،  نامهوقف

سیار    نوانتمنطقج خود میهم شی ب صربفرد و دارای ارزش پژوه شناخت جامعه و دفتمان حاكم   د منبعی منح برای 

ش  بر آن سبات افراد  حاوی اطّ هانامهوقفد. نبا سوم اجتماعی  و با یکدیگرجامعه العات مهمی دربارۀ منا  ندآداب و ر

های دونادون العات سییودمندی دربارۀ وضییعیت اجتماعی، اقتصییادی و رفاهی مردم والیات مختلف در دوره اطّ و

شگران  شمار منا  اطالعاتی؛ میدهند ارائه تاریخی به خواننددان و پژوه ست كه در  ایی از آنجاول قرار میگیرند. بع د

ارزش داهی و  دوچندان میشود  یاول اندک است، اهمیّت اسناد وقف  ی تاریخی منابع دست هادر برخی از دوره كه

ست. شت بینیز  یهای تاریخباطالعات آنها از كتا سندد    ها نامهجنبج دیگر اهمیّت وقف ر ا شتر نوی ست كه بی ان این ا

 شده بوسیلج آنها ازاند و متن نوشتهنهای اهل علم و كتابت و یا از علمای بزرگ عصر خود بودهاسناد وقف، از خاندا

 حیث زبانی و ادبی نیز دارای اهمیّت است.

های متعلّق به دورۀ قاجار در اسیییتانهای مركزی و نامهبرای دسیییتیابی به اهداف موردنظر در این مقاله كلیّج وقف

شیو ا    شاه موجود در آر شده مجموعاً به تعداد    كرمان ستانهای یاد سخه مورد   344دارات كل اوقاف و امور خیریه ا ن

ستناد قرار درفته     ستفاده و ا ست. از مجموع وقف بازخوانی و بعنوان مواد تحقیق مورد ا شده، تعداد  نامها های یاد

ی دارد. از جمله اهداف این نیز به استان مركزی اختصا   نامهوقف 444نامه مربوط به استان كرمانشاه و   وقف 445

اسبها ها؛ تبیین ظرایف، تننامهپژوهش موارد ذیل است: تبیین ارزش ادبی، سبکی و زبانی كلمات بکاررفته در وقف

ستیابی به الیه نامهو ارتباط بین لفظ و معنا در وقف تن  ها؛ اطالع یافنامهوقف کیدئولوهیاهای های روزدار قاجار؛ د

حاكم بر    مان  مه   وقف از دفت ماعی در        ها و انگیزه نا مل فرهنگی، موقعیتی و اجت فان؛ تبیین نمود عوا های واق

 ها. نامهوقف

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

نمای بسیاری از  تمام جآیین اند ور دردیدههای ذهن و زبان تودۀ مردم متأثّمتمادی از الیهن در طی قرو هانامهوقف

سیاری از     های واقعیجنبه ستند و ب شرایط اجتماعی زمانج آنها،  های فهمؤلّ شرایط و واقعیتها، زنددی اجتماعی ه

ه درک ب هانامهتحلیل وقفوان با تازاینرو می ؛اسییت انعکاس یافته متوندر این رابطج حکومت با واقفان و متولیان 

بیتردید واكاوی  دردید. اجتماع نائلت و آرزوهایشییان و همچنین وضییعیّ آمالو  مردمان هر دورهسییاختار ذهنی 

مه  وقف قاجار اطالعات مفیدی را پیرامون دفتمان دینی حاكم بر اسیییناد وقف، اجتماع، مردم و              نا های روزدار 

ها و تبیین نوع نگرش و بینش واقفان ارائه نامهتحوالت اجتماعی روزدار واقفان، سییاختهای زبانی ایدئولوهیک وقف

 خواهد داد.

ضوع تحلیل دفتمان و بازخوانی متون وقف    تا كنون پژ سیاری پیرامون مو شهای ب شده كه میتواند نامهوه  ها انجام 

 در تکمیل مقالج حاضر كارآمد باشد. در ادامه مروری بر این پژوهشها در چند دسته خواهیم داشت.  

تحلیل دفتمان یک   اسییتاسییت. او معتقد ( ابعاد مختلف نظریج تحلیل دفتمان را شییرح داده 4395زاده )آقادل

ای در زبانشناسی است كه كاركرد زبان را در جامعه بررسی میکند. پس این رویکرد برآمده     روش علمی بین رشته 

سیاسی برای مطالعج زبان و دفتمان و ییی شناسی و درمجموع برآمده از یک آداهی اجتماعی از زبانشناسی و نشانه

آن  ند كه این آثار در بسییتریکاجتماعی تجزیه و تحلیل م یرتباط با بافتارتباطات اسییت. این نگرش متون را در ا

( به معرّفی اسییناد وقفی ادارۀ كل  4396. كشییاورز )اند؛ بنابراین در همان بافت نیز باید تفسیییر شییوندبوجود آمده
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جتماعی، اوقاف و امور خیریج اسییتان كرمانشییاه پرداخته و در خالل آن، شییرح حال واقفان و تاریخ سیییاسییی، ا   

نامج ( ویژدیهای سییبکی و ادبی ده وقف4393اسییت. موالیی )اقتصییادی موقوفات كرمانشییاه را نیز تشییریح نموده 

های متعلّق به ادوار مختلف تاریخی را بررسیییی و تحلیل كرده و به مواردی همچون كاربرد واهۀ وقف در سیییروده

( به معرّفی  4397ست. حاجی عباسی، جعفرپور و رضایی )اپرداخته ها نامهشاعران و ویژدیهای سبکی و ادبی وقف

فی  اند. خلنامه در دو استان دیالن و كرمانشاه پرداخته  نامه و حبسنامه، استشهادیه، وقف  اسناد وقف اعم از وصیّت  

اسییت. عبدلی آشییتیانی  ( كاركردهای فرهنگی، اجتماعی نهاد وقف در شیییراز را بررسییی و تحلیل كرده  4394)

نامه متعلّق به دورۀ قاجار در زنجان پرداخته اسیییت. اربابی وقف 46به معرفی و بیان ویژدیهای صیییوری ( 4343)

اسییت؛ ربع رشیییدی یکی از مهمترین و بزردترین نامج ربع رشیییدی را تبیین نموده ( ویژدی سییبکی وقف4391)

 مجتمعهای دانشگاهی، علمی و وقفی در تاریخ ایران است. 

 

 بحث و بررسی

 گفتمان تحلیل

ظهور كرد كه در كمتر از دو دهه اكثر  4455در دهج « 4تحلیل دفتمان»درایشیییی در علم زبانشیییناسیییی به نام 

های  ای در مطالعج پدیده    رشیییته های علوم اجتماعی و ارتباطی را درنوردید و اكنون بعنوان درایش بین    رشیییته 

سی ترج »اجتماعی بکار میرود.  سان آن را      مهاز این واهه امروزه در زبان فار شنا ست و زبان های متفاوتی در دست ا

اند. در تحلیل دفتمان تحلیلگر با مراتب عمیقتر سییروكار دارد، چراكه از بافت متن فراتر كاوی بردرداندهبه سییخن

به            به روابط درون متن و از طرف دیگر  بافت یا زمینج موقعیّتی متن میشیییود؛ یعنی از یک طرف  میرود و وارد 

ها(، اجتماعی )افراد(، سیییاسییی )قدرت( و تاریخی )متون پیشییین و قعیّتی، فرهنگی )منطق و اندیشییهبافتهای مو

كاركردها و...( می ردازد. در تحلیل دفتمان با دو عنصر كلیدی سروكار داریم كه بایستی به هر دوِ آنها توجّه كافی     

این اسیت كه یک عنصیر زبانی در چارچوب   منظور از بافت متن ». بافت موقعیّت. 6. بافت متن؛ 4مبذول داشیت:  

چه متنی قرار درفته و جمالت ماقبل و مابعد آن عنصییر در داخل متن چه تأثیری در تبلور صییوری، كاركردی و  

بکار  6معنایی آن دارد. بافت موقعیّتی كه از آن به بافت غیرزبانی هم یاد میکنند، نخستین بار توسط مالینوفسکی   

شد و بعد از آن   صر یا متن در       قومدرفته  سان زیادی آن را بکار بردند. در بافت موقعیّتی یک عن شنا نگاران و زبان

اسیییت، مدّ نظر قرار میگیرد. بافتهای فرهنگی، اجتماعی، محیطی و چارچوب موقعیّت خاصیییی كه تولید شیییده   

 (.61)متن، وانموده و تحلیل دفتمان، تاجیک: ی « سیاسی همگی از این نوع هستند

 

 وقفتعریف 
وقف در لغت به معنی ایسییتادن، فرونشییاندن و حبس كردن مال برای كارهای نیک آمده اسییت و در اصییطالح،   

تحبیس مال را وقف دویند. بنابراین عقد وقف عقدی است كه بموجب آن فردی عین مال خود را تحبیس كند، و  

، اصطالحات فقهی و حقوقی معامالت فرهنگ هایی كه مشخص میکند، رها نماید ) منافع آن را جهت صرف در راه 

سویان: ی   صرف، فروش هبه و      »(. به عبارت دیگر وقف 453مو ست كه دیگر حق ت سی از اموال ا شتن و حب بازدا

مبانی  ۀدستر« )مانند آن منتفی میشود. به همین دلیل وقف تنها در اموالی جایز است كه ماندداری داشته باشند   

                                                      
1. Discourse analysis 
2. Malinowski 
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وقف را عقدی میداند كه ثمرۀ آن حبس كردن اصییل و »مرحوم محقق حلی  (.34، ایازی: ی وقف در قرآن كریم

فر: ی )نگاهی به وقف و آثار اقتصییادی و اجتماعی آن محقق حلی، به نقل از سییلیمی« رها كردن منفعت اسییت

 ووقف در لغت به معنای ایستادن »داشتن و منفعت آن را آزاد كردن )همانجا(.   (. وقف یعنی رقبج شیء را نگه 44

المنفعه مصییرف شییود كه  پاینددی و در اصییطالح حبس كردن عین ملک یا مالی اسییت كه منافع آن در امور عام

 (. 634)قاموس قرآن، قرشی: ی« استتعبیر كرده « المنفعهالعین و تسبیلحبس»قاموس قرآن از آن به 

صیت        شات واقف، متونی همانند و سفار ستورات و  شو   برای اجرای د شته می نامه مینامند. د كه آن را وقفنامه نگا

تنها با كاركردی خای نگاشته میشوند، بسبب آنکه نویسنددان و محرّران     ها ازجمله متونی هستند كه نه نامهوقف

شناسی خای دارند، دارای ادبیّات ویژه هستند؛ بنابراین میتوان با توجه به دیدداههای مختلف زبانشناسی و سبک

 رش آنها پرداخت.به نقد و بررسی شیوۀ نگا

 

 هانامهماهیّت وقف
ساختار وقف      نامهاطالع از ماهیّت وقف صحیح از  شنی به ما خواهد داد تا دركی  صویر ذهنی رو شته  نامهها، ت ها دا

سابقج وجود وقف   شیم.  سد. بنا بر      نامهبا سالم به ایران میر ستان و قبل از ورود ا سی به زمان ایران با ها در ادب پار

اند كه امالک و داراییهای خود را وقف میکردند و پادشییاهان، دیوانی را خ در دورۀ باسییتان افرادی بودهدواهی تاری

ت اسیییت و مسیییئولی« دبیر اوقاف»میگفتند كه معادل « روانگان دبیر»برای این كار ترتیب داده بودند كه به آن 

 آوری و رسیددی به اوقاف مردم را برعهده داشتند.جمع

پردازیهای فراوان، كاربرد كلمات عربی، آیات قرآنی و احادیث و القاب ر عصییر صییفوی غالباً با عبارت ها دنامهوقف

است  پردازیها عموماً كمرنگتر شده ولی همچنان قوی  مرور در عصر قاجاری این عبارت است. به فراوان همراه بوده 

 (.49ی كوپایی: ی های شیعی از عهد تیموری تا دورۀ معاصر، حسیننامه)ادبیّات وقف

 نامه از نظر ساختمان ظاهری دارای بخشهای زیر میباشد:معموالً هر وقف

الف: نام و یاد خدا، ب: بیان چرایی انجام وقف، ج: مشییخصییات واقف و حدود، ثغور و اندازۀ آنچه به وقف آن اقدام 

سبت احتمالی آنها با واقف و حدود اختیار        صات متولی)ها(، ن شخ ست، د: م شخص    كرده ا شان، ه: م ات و وظایف

 همراه تاریخ، مهر، امضا و... . ها بهكردن محل صرف درآمدهای موقوفه، و: كلمات متداول برای ختم نامه

اند، رسییاندن عایدات موقوفه تعیین نمودهبر تکالیفی كه پیرامون نحوۀ بمصییرف ها، واقفان عالوهنامهدر اكثر وقف

 اند كه برخی از آنها بصورت نمونه ذكر میگردد:خود قرار داده شرایط دیگری را نیز برای موقوفج

كس حق فروش و بخشیییش و رهن موقوفه را به این معنی كه هیچ« الیباع و الیوهب و الیرهن»آوردن عبارت:  -

 ندارد، آمده است. 

سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِینَ »آوردن آیج  - ست.   494)بقره / « یُبَدِّلُونَهُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا  شهور ا ( كه به آیج نفرین م

شده به این معنی كه هیچ  كس حق فروش و یا تبدیل مال موقوفه را ندارد و ادر چنین كند دناهی بزرگ مرتکب 

 و به لعنت خدا و نفرین رسول )ی( درفتار خواهد شد. 

نبج شییخصییی داشییته و واقفان تأمین مخارج این شییده توسییّط واقفان كه بیشییتر جبرخی دیگر از شییرایط تعیین

 اند، از این قرار است: ها را از اموال شخصیشان جدادانه منظور نمودهخواسته

 پرداخت زكات به نیّت واقف؛ -

 الشرایط به نیّت واقف؛درخواست بجا آوردن حج واجب توسّط مجتهد جامع-
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 ت واقف؛استیجار نمودن سی و یا چهل سال نماز و روزه به نیّ -

حمل جنازۀ آنها پس از مرگ به كشییور عراق و دفن در نجف، كربال، كاظمین و یا سییامرا و در صییورت ممکن   -

 السّالم به قصد تیمّن و تبرّک؛نبودن دفن در این اماكن مقدّسه، در قبرستان وادی

ای واقف به همراه قرائت قرآن بردزاری مجالس عزاداری برای سیدالشهداء، فاتحه، سه روزه، هفته، چلّه و سال بر -

 خوان و روشن نمودن چراغ بر باالی قبر؛توسّط قاری صحیح

 الزیاره در اماكن مشرّفه در عراق و بجا آوردن زیارت به نیّت واقف؛درفتن نایب -

 ردّ مظالم به نیّت واقف.   -

 

 كاربست سطح توصیف 
نظریّج تحلیل دفتمان انتقادی فركالف در سییطح توصیییف، ها براسییاس نامهدر این بخش كلمات بکاررفته در وقف

ابتدا سییاختهای زبانی ایدئولوهیک متون موردنظر برای تبیین نوع نگرش واقفان و  اسییت. بررسییی و تحلیل شییده

 های كلماتی، دستوری و كاربردی متون موردنظر تحلیل شده  ها بررسی دردیده و س س الیه  نامهنویسنددان وقف 

معنایی، تضییاد معنایی و شییمول معنایی(، ارزش بیانی بندی ددرسییان و افراطی، روابط معنایی )همعبارت اسییت.

ها، عناصر مادی و معنوی و شاخصهای شخصی و شاخصهای        نامهكلمات، بار عاطفی كلمات، الیج ایدئولوهیک وقف

 است. تحلیل شدهو  ها از جمله مواردی است كه در این بخش بررسینامهاجتماعی بکاررفته در وقف

 

 توصیف كلماتی  
كلمات مهمترین سییازنددان سییاختمان صییوری متون هسییتند و در جایگاههای مختلف میتوانند با نقشییهایی كه  

واهه بعنوان مهمترین ابزار انتقال اندیشییه و زبان نویسیینده، نقش »می ذیرند معنا و سییاختار زبانی را تغییر دهند. 

ای كه نحوۀ كاربرد كلمات در یک متن، نوع متن و سبک  تن ایفا میکند؛ بگونهبسزایی در پیوستگی مطالب یک م  

)انسییجام واهدانی در متن « صییاحب اثر را آشییکار میسییازد. بدین دلیل كه معنا ازطریق كلمات منتقل میشییود  

 (.  4سورئالیستی بوف كور، عباسی: ی 

و آن را معنادار خواهند كرد، چنانکه انتخاب كلمات عناصری هستند كه بار ایدئولوهیک متن را بر دوش میکشند    

و كاربرد نام برای افراد، اشیا و فعالیّتها پژواكی از دیدداه خای نویسنده است كه میتواند بار منفی یا مثبت داشته 

سترده           شج فردی د ضای اندی صمیمّیت مییابد، هرچه ف شه در قالب كلمات  شد؛ بیگمان اندی شد، به ه با مان تر با

سبت زبا  شود، مگر با فکر و هركس   ن ست، چراكه كلمه زاییده نمی ن غنیتری دارد و دنجینج كلماتیش ثروتمندتر ا

 به اندازۀ فکر خود كلمه دارد.

شهاد به آیات و احادیث در متن وقف    ست ستگی این       نامها سنّتی دینی، بیانگر پیو شتن آن بعنوان  سلّم انگا ها و م

ست و مخالفت با     شریعت ا سلطه یا دفتمان غالب انجام پذیرد، میتواند    متون به دین و  ست ازطرف  آنکه ممکن ا

  های دینی رابا خود به همراه دارند.مخالفت با دین تلقّی شود. بهمین خاطر این متون پشتوانه

 

 رابطۀ معنایی

نایی  معمعنایی، شمول برای كشف معانی ضمنی دفتمان ابتدا باید روابط معنایی واحدهای خرد دفتمان اعم از هم

را نشان كرد؛ چراكه معنای واحدهای خرد دفتمان متأثر از روابط معنایی میان این واحدها در    و تقابل و مانند آن



 23/ های مركزی و كرمانشاههای متعلق به دورۀ قاجار در استاننامهتحلیل دفتمان وقف

 

ایر در ارتباط با سیی كل دفتمان اسییت. معنی واهه بتنهایی و بصییورت مجرّد نمیتواند مدّ نظر باشیید، بلکه معنی آن

 بگیرد.باید مدّنظر قرار  كلمات و شاید تمامی جمله

 

 معناییهم

و  معنایی یکی از روابط مفهومی اسییت كه در بررسییییا ترادف از عناصییر انسییجام متن اسییت، هم« 4معناییهم»

ی از معنایی یکهم»تحلیل ساخت كلماتی یک متن از نظر معنایی مورد توجه قرار میگیرد. صفوی بر آن است كه    

معنی یا مترادف را زمانی هم زبان اسییت. ... دو یا چند واهههای در سییطح واهه ترین روابط مفهومیشییدهشییناخته

شین دیگری  شنایی با معنی « كرد و تغییری در معنی كالم پیش نیاید میگوییم كه بتوان یکی را جان سی،     )آ شنا

 (. 49صفوی: ی 

ستوار فراهم كنند. ب      سو، پیوندی ا شتن ایدئولوهی عاطفی تالش میکنند میان خود و فرا ساس   ر اینواقفان با دا ا

ها، تبیین مسائل دینی و الگوهای مذهبی است كه این دفتمان، تفکّر و اندیشج نامهبخش مهمّی از ایدئولوهی وقف

سازی، آهنگین و زیباتر شدن متن و   واقفان را در پیروی از باورهای دینی و مذهبی نشان میدهد. تأكید، برجسته  

ها نامهمعنا در وقفوم )س( برخی از موارد كاربرد كلمات همتوصیییف اشییخای بویژه پیامبر )ی( و امامان معصیی 

ها برای بازتاب هرچه بهتر دفتمان تالش      نامه  اند. در حقیقت واقفان با اسیییتفاده از برابریهای كلماتی در وقف       بوده

از متون  رفتهاز آنها برد ها كه بسامد باالیینامهمعنی در وقفاند. همچنین میتوان دفت بکاردیری كلمات همكرده

 دینی مانند قرآن كریم است، باری ایدئولوهیک دارند.

 های استان مركزی و استان كرمانشاه: نامهمعنایی در وقفذكر چند نمونه از هم

 حمدمعنا: )وقفنامج نواب عالیه( كلمات هم« فزون از وهم و  قیاس مر خالقی را سزاست كه ...    س اس و  حمد» -

 .س اسو 

 و تنمیق این سییبب از تسییطیرو تلفیق این كلمات شییرعیّه الدالالت و  غرض از تحریربعد از الحمد و الصییلوه »-

ضور یافت    ضحه البینات آنکه ح سقچی   )وقف« عبارات وا شاخان ن شی(. كلمات هم نامج پا  و غرض از تحریر معنا: با

 سبب از تسطیر.

شائبه     »- شعور و اختیار من غیر  صحّت و  شرعی و حبس    مؤبّدوقف  األجبارو  ألكراهادر حالت  ملّی   مخلّدصحیح 

 همگی و تمامیو  مؤبّد و مخلّد،  اكراه و اجبارنامج فرّاشیییباشیییی(. كلمات )وقف« تمامیو  همگیاسیییالمی نمود 

 اند. معنایی را بوجود آوردهدو با یکدیگر همدوبه

و جملج یا دو با فاصله از یکدیگر، در دو عبارت   موالًو مع نظر معنایی یکسان هستند   ازكلمات كه كاركرد این نوع 

ست    تأكید و آشکار ، وندش درپی ذكر میپی ود. بوضوح دیده میش  های ذكرشده  كه در نمونه كردن بیشتر موضوع ا

اند. كاركرد بالغی در این نوع   ، با فاصیییله از هم ذكر شیییده    معنا نیز ای از كلمات هم های ذكرشیییده پاره  در نمونه 

 .، پرهیز از تکرار واهۀ نخست است تا كالم، بلیغ و زیبا جلوه كندهافمتراد

ی عربی بودن برخی از كلمات هم  معنا نکتج قابل تأملّی است كه بنظر میرسد این دزینش كلماتی به هدف فارسی 

سی یا   ارجویی در دریافتن معنا برای كسانی است كه ممکن است تنها شیوۀ نگارش ف    رفع ابهام و ممانعت از بهانه

معنای عربی ییییی فارسییی در   عربی را بلد باشییند یا درپیش درفته باشییند. شییاید دلیل دیگر دزینش كلمات هم 

ها عمدتاً بردرفته از متون دینی مانند قرآن كریم بوده و باری نامههای دورۀ قاجار این باشیید كه اوالً وقفنامهوقف

                                                      
1. Semantic 
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اند و اسیییتفاده از این دسیییت و ادبی عصیییر خود بوده های مذهبیهایدئولوهیک دارند و ثانیاً واقفان عمدتاً از چهر

اسیییت؛ همچنین این ترادفها بیانگر تأكید زبانی و معنایی نیز        كلمات در آن روزدار برای آنها امری طبیعی بوده    

 اند و در بیشتر موارد تركیبات عطفی هستند. ها بکار رفتهنامهمعنا عمدتاً در تحمیدیج وقفهستند. كلمات هم

 

 معنایی  تضاد 
صطالح » ضاد     تقابل معنایی هنگام بحث دربارۀ مفاهیم متقابل ا سنتی، معانی مت صطالح  یرود  ها بکار مواهه یا در ا

ضاد واهه واهه ستند كه مفهوم یکی از این واهه های مت ست  ها در نقطج مقابلهایی ه  «مفهوم واهۀ دیگر قرار درفته ا

 (.447شناسی، صفوی: ی )درآمدی بر معنی

 های استان مركزی و استان كرمانشاه: نامهر چند نمونه از تضاد معنایی در وقفذك

سراها و تعمیرات دیگر از    »- شت بامهای كاروان   یكلّهرچه مخارج و لوازم محتاجند از قبیل تنقیه قنوات و اندود پ

 . جزئیو  كلّیاز:  نامج حاج حسن ملک(. كلمات دارای تضاد معنایی عبارتند)وقف« ، ملزومات خودشانجزئیو 

صیّت امری  »- ست  چون و شارع مقدّس و اولی  فاعلو  مرغوبا صار  آن در نزد  آن با قدرت و  تارکو  محبوباألب

باشی(. آنگونه كه پیداست نامج میرزا محمد علی حکیم)وقف...« لهذا توفیق شامل حال  غذول و منکوباستطاعت  

 ب و كلمات فاعل و تارک با یکدیگر در تضاد معنایی هستند.  كلمات مرغوب و محبوب با كلمات غذول و منکو

ها میتوانند بیانگر دقت و نیز فرادیری و در نظر درفتن كلیّت موضیییوع       نامه  معنایی در وقف  كلمات دارای تقابل   

واهند خموردنظر باشیییند. به عبارت دیگر واقفان با آوردن كلماتی كه در تقابلهای دوتایی با یکدیگر قرار دارند، می          

اسیت. برای مثال هنگامی كه   دور نبوده و از ذهن و اندیشیج آنها به   چیزی از قلم نیفتاده كس و هیچبگویند هیچ 

آورند، میگویند هم لباس تابستانی موردنظرشان است و هم لباس    از خرید لباس برای مستمندان سخن بمیان می  

آورند، میگویند تمام داراییها اعم از نقدی و جنسی  بمیان میزمستانی و یا موقعی كه از وقف داراییهایشان سخن    

 مدّ نظرشان است. 

 

 شمول معنایی

ست. این عامل در پیوند نمونه     « 4شمول معنایی » صورت معنایی ا سجام كلماتی ب ست كه   از عوامل ان هایی مؤثّر ا

ر مواردی زیرمجموعج موردی دیگر قرار یکی از آنها از نظر معنایی شامل مورد یا موارد دیگر نیز بشود؛ به بیان دیگ

ست؛ یعنی معنای یک كلمه       »دیرند.  شمول آن ا شمول معنایی رابطج میان یک مفهوم و مفهومهای تحت  رابطج 

دادن ( و معموالً برای نشیییان 77)تحلیل انتقادی دفتمان، فركالف: ی   « ای دیگر جای دارد در بطن معنای كلمه  

شمول معنای   ضای یک  شمول و هم     رابطج میان اع شامل، زیر صطالح واهۀ  سه ا ستفاده میکنند.   ی از  این »شمول ا

شییود. در چنین شییرایطی رابطج شییمول   امکان وجود دارد كه مفهومی بتواند یک یا چند مفهوم دیگر را شییامل

طه      كه راب هد بود  مدی بر  « ای میان یک مفهوم و مفهومهای تحت شیییمول آن اسیییت      معنایی مطرح خوا )درآ

 (.44صفوی: ی  شناسی،معنی

 ،دیگر )عام( كه معنای فرادیرتری دارد ۀمعنای یک واهه )خای( بطور كامل توسیییط یک واه  در شیییمول معنایی  

شده از قبیل ارضی،   است عام بکار میبریم، هردونه ملک وقف . مثالً وقتی واهۀ موقوفه را كه واهه پوشش داده شود  

میکنیم، دسترۀ مفهومی این واهه،   كه از واهۀ ارحام استفاده هنگامی  مراتع، دكّانهای وقفی و ... را شامل میشود. یا  

                                                      
1. Semantic inclusion  
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سترۀ مفهومی ارحام پدری و مادری را دربر میگیرد. در ادامه نمونه  شمول معنایی در وقف د ها نامههایی از كاربرد 

 است: اشاره شده

(. مبرّات و خیرات مطلقه واهۀ نامج حاج آقا محسیین اراكی)وقف« مطلقه خیراتو  اتمبرّو یک قسییم بر وجوه »-

شیییامل اسیییت و كمک به نیازمندان، كمک به طلّاب علوم دینی، كمک به عتبات عالیات و هردونه كار خیر دیگر 

 زیرشمول آن محسوب میشود. 

 

 استعاره
شهور اروپایی اظهار میکند: عدّه    « 4دیبز» سان م شنا ویژدیهای خای ای بر این باورند كه زبان روزمرّه دارای از زبان

های ادبی است، امّا به نظر او بسیاری از ویژدیهایی كه تصوّر میشد، خای متون ادبی باشد،       است؛ مثالً فاقد آرایه 

در زبان روزمرّه هم بوفور یافت میشییود. از دیدداه یونگ هر چیزی میتواند اهمیّت سییمبلیک پیدا كند؛ سیینگها،  

شکال را    انسان با تمایلی كه به سمبل  »تقد است:  دیاهان و یا هر چیزی دیگر؛ چنانکه وی مع شیا و ا سازی دارد، ا

صری خود بیان میکند    سمبلها تبدیل میکند و آنها را هم در مذهب و هم در هنر ب سمبل   « به  سان و  هایش، )ان

 (.34یونگ: ی 

 هانامههای موجود در وقفای از استعارهنمونه

. «، در سییینج تو بشییکافند، بس دوهر قیمتی كه در سییینج توسییت  ای خاک»نامج اسییداهلل ملک پیرحیاتی: وقف

شمند را به دوهرهای قیمتی و باارزش             سانهای ارز شد، ان ست خود واقف با سند وقفی كه ممکن ا سندۀ این  نوی

شبیه كرده كه هم   سطج انجام آن،    اینک در خاک جا درفتهت سانها كه بوا اند. ارتباط مفهومی میان كارهای نیک ان

 كردن كه این سند مشخّصاً به آن می ردازد، بخوبی احساس میشود.  حب ارزش میشود و عمل وقففرد صا

درفتن اسییت، //  اسییتعاره از دنیای مادی اسییت كه محل عبرت « آبادعبرت»نامج حاج ذوالفقار خان بیات: وقف    

استعاره « بعد غروب شمس حیات»استعاره از جهان آخرت است، //  « آن خانه»استعاره از دنیاست، //   « دیركهنه»

 استعاره از دنیا.« س نج سرای فانی»از پایان یافتن عمر، // 

ستوفی:     وقف سین م سید ح ست حوادث   »نامج میرزا  ست تفکّر، د شخیص و یا جاندارپنداری    « د ستعاره از نوع ت ا

 استعاره از دنیاست. « كهنه رباط»هستند. 

ستعاره در  كاربرد  ساس ن ها نامهوقفا صلی    برا ست. انگیزۀ ا سنددان وقف یاز كالم ا ستعاره،  هانامهنوی  در كاربرد ا

 است. تأكید بر موضوع موردعالقج واقف و نشان از اهمیّت موضوعبیشتر 

 

 هانامهبندی كلمات وقف. فراوانی و درصد فراوانی بسامد طبقه0جدول
های نامهمیزان فراوانی در وقف بندی كلماتعناوین طبقه

 كرمانشاه

میزان فراوانی در 

 های استان مركزینامهوقف

 546 411 معناییهم

 454 41 تضاد معنایی

 44 45 شمول معنایی

 56 4 استعاره

 

                                                      
1. Gibbs 
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  یدستور ویژگیهای
شییده و ثابت اسییت، بجهت سییاختمان فعل، فعلها هم    تعیینها چون دفتمان دینی، دفتمان از پیشنامهدر وقف

كردن بیان میکند و نامه كه واقف دلیل تصییمیم خود را برای وقفمجهول. در تحمیدیج وقفمعلوم هسییتند و هم 

جایی كه تکالیفی را برای متولّیان بعد از خود و یا ناظران و شییده را برمیشییمارد، از افعال معلوم و آن  اموال وقف

ستفاده  دواهان بر وقف تعیین مینماید، چون فاعل و اجراكنندۀ دستورات وی مشخص نیس     تند، از افعال مجهول ا

صرف شود فی سبیل      ،یكه منافع موقوفات مرقومه پس از اخراجات و مرمت موقوفه از جزئی و كلّ»میکند. مانند: 

شوند، و هر حجره ماهی یک     »و یا « اهلل فی وجوه البر و الخیرات هزار دینار   كل حجرات و مساجد مدرسه حصیر 

شنا  شود یرو علیهم( برای تعیین  از طرفی واقفان در برخورد با مخاطبان خای )متولیّان موقوفه و موقوف «.ی داده 

شیوۀ مستقیم سخن بطرز زیركانه      اند، بنابراین بر شمار فعلهای امری،  بهره جسته  حدود و تکالیف شرعی آنها، از 

متولی موظف »، مانند:   ذاردگ یاقتدارآمیز بین متن و مخاطب صیییحه م    ج بر رابط نهی و التزامی افزوده میشیییود و 

د: . ماننافزایدهایی كه بر وجه اقتدارآمیز آن میهمچنین اسییت تعیین نبایدها و توصیییه...« ناظر باید »، «اسییت...

 های امر و نهی، حضور مخاطب زنده و پویاست. بطور كلّی در جمله...« متولی حق فروش موقوفه را ندارد »

اند، در برخورد با ای از شییناخت رسیییده ها نیز میتوان دفت چون واقفان به مرحلهنامهدرمورد وجه غالب در وقف

اند؛ مخاطب عام بطور غیرمسیییتقیم و با هدف ارشیییاد و تعلیم به بیان اندیشیییه و نیات خیرخواهانج خود پرداخته

جاری میکنند تا  اند و سییی س صییییغج وقف را همچنین از همان آغاز كه واقفان بیان میکنند امر وقف را پذیرفته     

جایی كه بر تغییردهنده لعن و نفرین     كه رقبات موقوفه و متولی و ناظر را تعیین میکنند و سیییرانجام آن       زمانی  

میکنند و در خاتمه شیییهود را تعیین میکنند، بسیییامد باالی وجه اخباری فعل بچشیییم میخورد. جمالت نیز در      

ور و دقت در تعیین و اندازه و... داهی به اطناب میکشد. همچنین  ها با آوردن مترادفات، تعیین حدود و ثغنامهوقف

اربرد قید، است. كبتبع رویکرد دفتمانی متن، فعلهای استمراری، مضارع اخباری و مضارع التزامی بسیار بکار رفته   

ست؛ زیرا در این متون مقدا   نامهترین وجوه زبانی، در وقفبعنوان یکی از بااهمیّت شهود ا ر، اندازه و حدود ها نیز م

كرد درآمد موقوفه كه از نظر واقف دارای اهمیت     علیه و نحوۀ هزینه  و ثغور موقوفه، شیییرایط متولّی، ناظر، موقوف  

متعدد  رو كاربرد قیدهای بیشتری است، تعیین میشود تا اینکه كار به منظور و خواستج او نزدیکتر باشد. از همین     

ای برخوردار بوده العادهویت وقف و تعیین حدود دقیق مصارف آن از اهمیّت فوقنامه، برای احراز هو مکرر در وقف

 هایی از وجوه مختلف قید ذكر میگردد: ها نمونهنامهاست. بلحاظ اهمیّت قید در وقف

دروه اسییمی در جایگاه ادات )قیدهای مشییترک( مانند سییه دانگ )مقدار(، شییش دانگ )مقدار(، و چهل تومان  -

 )مقدار(.

الحیات، بابت، جمیع، بقیج، همگی، تمامی، هرداه كه همگی  قیدهای بدون عالمت صوری مانند: اینطوركه، مادام  -

 قید مشترک هستند. 

شتاری، ارجاعات درون  ها نیز میتوان دفت ارجاع به دین  نامهمتنی و ارجاعات بیرون از متن در وقفبلحاظ دونج نو

سئلج قیامت كه به تغییر و ت    سالم، م شوند و همچنین ارجاع به قرآن مجید، ارجاعات  ا بدیل در موقوفه مربوط می

كننده یا متولی و ناظر بجای نام افرادی كه برای این امور بیرون متن و كاربرد كلمج واقف به جای نام شخص وقف 

نام فرزند مورد نظر همگی داللت بر ارجاعات درون م           انتخاب شیییده  ند و یا فرزند ارشییید ذكور بجای  تنی در  ا

 ها دارد. نامهوقف
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 هانامهكاربست سطح تفسیردر وقف
تفسییییر كنش دفتمانی بخش میانی دفتمان را مطالعه میکند و در نظریج تحلیل انتقادی دفتمان نقش كلیدی             

ست، زیرا این الیه نقش رابط     صلی این تحلیل همانا پرداختن به این الیج میانی ا دارد. در واقع یکی از ویژدیهای ا

نا        ماعی دارد؛ چ یل اجت یل متنی و تحل یان تحل باط برقرار           م با هم ارت یج دیگر  یانی، دو ال یج م بدون این ال که  ن

 نمیکنند. 

 

 بافت بینامتنی 

ستقل از دیگر متون         سی بود كه واهۀ بینامتنّیت را بکار برد. وی باور دارد هیچ متنی م ستین ك ستوا نخ هولیا كری

گاه می ذیرد. مفهوم بینامتّنیت عالوه بر جایمتن تحت تأثیر متنهای دیگر صورت  دیری و تفسیر هر  نبوده و شکل 

شد   تئوریک در فهم متون و دفتمانها، میتواند ابزاری مهم برای درک قول و تحلیل جایگاه متون در دفتمانهایی با

اهیم دید، داهی چرخش ها نیز خونامهاند. در بینامتنیّت چنانکه در وقفكه این متون در بسییتر آن شییکل درفته 

مفاهیم در میان دفتمانهای مختلف منجر به تغییر معنایی مفاهیم نیز میشییود. بینامتنیّت به اشییکال مختلف در   

 ها واكاوی خواهد شد. نامهها دیده میشود كه در ادامه وجوه مختلف آن در وقفنامهوقف

 

 آیات قرآن كریم و احادیث معصومین )ع(

است. از جمله افرادی قرآن كریم از ابتدای نزول خود بر پیامبر درامی اسالم )ی( تأثیری هرف بر همگان داشته 

 تنها از الفاظ قرآنی جهتها هستند. آنها نهنامهاند، واقفان و نویسنددان وقفكه تأثیرات بسیاری از قرآن درفته

كه یاند؛ بطوركردهها نیز استفادهنامهم ارزشمند قرآنی در متن وقفاند، از معانی واال و مفاهیدرفتهغنای متن بهره

درایی، قدرت كه واقفان به مواردی همچون یاد مرگ، آخرتها، زمانینامهاستناد به آیات قرآن كریم در مقدّمج وقف

ادی از محرّران این است. تعداد زیو عظمت پرورددار و توصیف پیامبر درامی اسالم )ی( می ردازند، قابل مشاهده 

اند ی از روحانیون و مبلّغان اسالم و قرآن در روزدار خود ای از موارد خودِ شخص واقف بودهكه در پاره-متون 

اند؛ بنابراین طبیعی است كه قرآن كریم و احادیث معصومین )ع( در كالم آنها اثر بارزی داشته باشد. بیشترین بوده

ها و آیات و احادیث به نامهها را باید در تحمیدیج آنها جستجو كرد. متن وقفمهنانمود قرآن و احادیث در وقف

 ای هنرمندانه با یکدیگر تلفیق یافته و با یکدیگر ارتباط دارند. شیوه

 

 هایی از وجوه بینامتنیت قرآنی و روایینمونه
من وجود جلوه داد و از عین ریاحین ممکنات را از صحرای عدم بچ»نامج آقا محسن اراكی(: متن حاضر )وقف

مرحمت، ابواب مکرمت بر روی ارباب غیب و شهود كه در مهد نیستی غنوده، بگشود )كان اهللُ وَ لَم یَکُن مَعَهُ شَیءٌ ( 

  «پایان نهال ممکنات را در باغ نیستی به فرّ هستی مثمر و بارور دردانید.كه از كمال احسان و لطف بیكریمی 

نبوی(: كَانَ اهللُ وَ لَم یَکُن مَعَه شَیءٌ . ترجمه: خداوند بود و با او چیزی نبود و اینک نیز همانگونه متن غایب )حدیث  

 است.

نامه ابتدا به شیوۀ بینامتنی مضمون )تنای مضمون( معانی شرح: همانگونه كه مشاهده میشود، نگارندۀ وقف

ن ادبی و با الفاظی متفاوت از متن غایب در متن حاضر موردنظر را از متن غایب درفته و آن را با هنرمندی و بیا

بکار میبرد و در ادامج سخن بار دیگر به شیوۀ بینامتنّیت متوازی با توجّه به مقتضای حال، حدیث مذكور را در 
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دهندۀ سبکی زیبا و جذّاب است كه میبرد. این امر نشانهمان معنایی كه در متن غایب دارد، در متن حاضر بکار 

 نامه آن را بکار درفته است. ارندۀ وقفنگ

صانعی كه جمیع مخلوقات را بی مادّه از محض عدم و عدم محض بکِسوت »نامج آقا محسن اراكی(: متن حاضر )وقف

مانندی كه بلبالن روضج ایجاد بر احدیّتش هم آواز )و لئن سألتَهم مِن خَلقِ وجود و خلعت هستی سرافراز نمود. بی

 «.الَأَرضِ لِیَقولونَ اهلل(السَّمواتِ و 

(. ترجمه: و ادر از آنها 39)الزمر/« وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَیقُولُنَّ اللَّهُ»متن غائب )قرآن كریم(: 

 خدا.ب رسی چه كسی آسمانها و زمین را خلق كرده است، قطعاً خواهند دفت: 

مذكور نیز بمانند مورد قبلی، ابتدا معنای متن غایب را ی كه همان خلق همه عالم هستی شرح: نگارنده در مثال 

ای از الفاظ و تعابیر ادبی را بر تن معنای متن غایب می وشاند. توسط خداوند عزّوجلّ است ی درفته و س س جامه

بینامتنیّت متوازی در همان ای كه مقتضای حال متن حاضر باشد، به شیوۀ در ادامج كالم، متن غایب را بگونه

 ای از بینامتنیّت مضمون است.معنای اصلی خویش بکار میبرد كه این امر نیز نمونه

 

 بافت موقعیّتی 

مان  كننددان دفتبررسییی بافت موقعیّتی دفتمان، به درک بهتر از بسییتر سیییاسییی، اجتماعی و همچنین شییركت

زمانی و مکانی كه در سییاخت و مصییرف دفتمان دخیل كمک میکند تا پژوهشییگر درک بهتری از شییرایط واقعی 

بافت یا زمینه تمام شییرایط زمانی، مکانی، و غیرزبانی اسییت كه متن در بسییتر آن شییکل » اند، بدسییت آورد.بوده

واقعی است و كاربرد زبان در این بستر واقعی انجام  نیست، بلکه بخشی از زنددی میگیرد. زبان امری جدا از زمینه

(. بافت موقعیتی با تعیین روابط علّی و 15خطبج زیادبن ابیه، پاشیازانوس: ی   )تحلیل دفتمان انتقادی« می ذیرد

 معلولی و تجربی، روابط بینامتنی و روابط بینافردی بازشناخته میشود. 

 

 موقعیّت مذهبی

سالم  سرزمین و عجین    بموجب ا شیعی غالب مردمان این  شدن آن با زنددی  درایی ایرانیان و با توجّه به فرهنگ 

ها دیده میشیییود. در دورۀ قاجار وقف بیشیییتر با انگیزۀ مذهبی نامهمادّی و معنوی آنان، این ارادت خای در وقف

ست.  بوجود آمده  سی وقف ا ضامین مذهبی و اعتقادی را در جلوه نامهبا برر شکارا دید،  ها میتوان م های دونادون آ

عقاید مذهبی واقفان است، ذكر فراوان نام خداوند، پیامبر درامی اسالم دهندۀ ولی امری كه بطور مشخّص انعکاس

 و امامان معصوم )س( در این نوع متون است و واقفان با نام بردن از آنها ییی چه برای تمسّک و تیمّن و استمداد از

لّدشان یییی ارادت  آنها و چه در تعیین جهت مصرف درآمد موقوفات خود برای وفات و یا شهادت و بعضاً سالروز تو    

اند. بعلّت رسیمی شیدن مذهب شییعه در ایران از دورۀ صیفویه به بعد بویژه در دورۀ     خویش را به آنها اثبات كرده

 است. ذكر نام های بسیاری دیده میشود كه در آنها نام پیامبر )ی( و امامان معصوم )ع( بکار رفته    نامهقاجار، وقف

كه آنها پیامبر درامی    باوری عمیق آنها دارد؛ بطوری  اعتقاد قلبی واقفان و دین  ائمّه و اسیییتمداد از آنان دلیلی بر    

   .اسالم و سایر ائمّه را حلّال مشکالت میدانند

شمار        صرف موقوفات در دورۀ قاجار ب صوم )ع( از دیگر موارد م سالروز والدت امامان مع بردزاری اعیاد مذهبی در 

ه شده است. البته جشن مولود ائمّه از دورۀ قاجار مورد توجه قرار درفت میرود كه بردزاری آن توسط واقفان توصی

ها ب ردازند. درمورد اعیاد مذهبی نیز قابل و ناصرالدین شاه دستور داد كاردزاران وی در شهرها به بردزاری جشن      



 25/ های مركزی و كرمانشاههای متعلق به دورۀ قاجار در استاننامهتحلیل دفتمان وقف

 

گر چون عید مشترک بوده و برخی دی  ذكر است كه برخی از اعیاد همچون عید فطر و قربان میان مذاهب اسالمی  

 غدیر و اعیاد تولّد ائمه بویژه نیمه شعبان از اعیاد مختص شیعیان محسوب میشود. 

های متعلّق به دورۀ قاجار بیانگر آن اسییت كه حجم زیادی از موقوفات این دوره، نامهتحلیل موقعیّت مذهبی وقف

ضه  سّه،  خوانی و تعزیهبه رو شنایی چراغ  داری، تالوت و ختم قرآن، زیارت امّاكن مقد اهدای قرآن به مؤمنین و رو

است. همچنین میتوان دفت وجود این موقوفات تأثیر زیادی در دسترش و ترویج    مشاهد مشرفّه اختصای داشته     

های این دوره، این نامهاسییت. از مطالعج وقفهای شیییعی و توسییعج نهادهای دینی داشییته  فرهنگ دینی و آموزه

تلف مردم نسبت به بردزاری هرچه باشکوهتر مراسم عاشورا و وقف بر این مراسم نتیجه بدست آمد كه طبقات مخ

از یکدیگر سییبقت میگرفتند و حتّی بعضییی از آنها تأكید میکردند كه مراسییم عزاداری بایسییتی در تکیه محلّه     

سینیه( یا خانه  شد؛ زیرا هر محلّه برای خود تکیه   )ح شان بردزار می شت كه در    های خود صوی دا آن برای ای مخ

ست در دایر كردن تکیه     ست تا فرود صیبت كربال عزاداری میکردند. حتّی در این دوره همج مردم از فراد  ها برایم

خوانی از خود شوق و اشتیاق نشان میدادند و بانیان هم میکوشیدند از راه ساخت تکیه و       مراسم عزاداری و تعزیه 

 كنند. وقف بر آنها برای خود اجر دنیوی و اخروی فراهم 

 

 موقعیّت جغرافیایی و تاریخی 
ها بعنوان سندهای تاریخی سرشار از فرآیندهای فرهنگی و زبانی هستند كه در نواحی مختلف جغرافیایی نامهوقف

 به شکلهای مختلف تکرار میشود و بازدوكنندۀ اقلیم جغرافیایی و فرهنگ مناطق مختلفند. 

كه سیینت وقف در   آیندبحسییاب می های ایرانیازجمله عناصییر كالبدی مهم در سییاخت فضییایی شییهر  بازارها 

ست. بازار بعنوان كانون بخش مركزی و قلب ت ند       هآن جدیری مجموعشکل  شته ا سی دا سا صادی  و ها نقش ا  اقت

، های ایرانیشهرناسالمی داشته و در طی تاریخ كه ی  در حیات شهرهای ایرانی ، جایی است كه نقش مهمیشهر

نده استوار باقی ما همچنان  ، فرهنگی شهرها ، اجتماعی، سیاسی  ، در مركز تبادالت اقتصادی با تکیه بر سنت وقف 

 است.

شهر تجارت بود؛ ازاین    صادی مردم  شهرها،    در دورۀ قاجار مهمترین فعالیّت اقت صاد  رو مهمترین درداننددان اقت

سبه بودند و محل فعال  صادی در بازار   تجّار و ك شت. وجود فعالیّتهای اقت یّت آنها عمدتاً در بازار و اطراف آن قرار دا

شید.       و ارتباط تنگاتنگ بازاریان با مراجع دینی، موقعیّت ویژه سی به بازار میبخ سیا صادی، مذهبی و  ای از نظر اق

 درآمد برای نیّات واقفانرو مکانهای وقفی بخصییوی مکانهای تجاری و مسییکونی وقفی كه بیشییترین منبع  ازاین

 است، بیشتر از سایر بخشهای شهر در محدودۀ بازارها و اطراف آن قرار دارند. 

بدلیل تفاهم و نزدیکی بین بازاریان و مراجع دینی كه بعّلت تمایالت مذهبی آنها در دورۀ قاجار وجود داشیییت،              

های لمیّه وقف میشد و هزینج آنها و نیز هزینههای عمکانهای تجاری بیشتر با نیّت احداث و تعمیر مساجد و حوزه

، پهلوی قاجاریه و ۀدورشیناسیی جغرافیایی شیهر تهران در    مراسیم سیودواری از این محل تأمین میگشیت )وقف   

 برخی از عوامل جغرافیایی مؤثّر در ایجاد موقوفات كرمانشاه عبارتند از:  (. 45حسینی: ی شاه

ش     4 سال قدمت دا شش هزار  شاه  ست؛ بنابراین حضور    ته و همواره مورد توجّه حکومت مركزی ایران بوده.كرمان ا

شیییاهزاددان قجری برای حکمرانی در این ناحیه موجب دردیده برخی از آنها اقدام به ایجاد موقوفاتی با نّیات                

 اشاره نمود. قلی میرزا عمادالدّوله بهداشتی و درمانی، رفاهی، و مذهبی نمایند كه از آن جمله میتوان به امام
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و جادۀ معروف بغداد به خراسان كه   از این شهر عبور میکرده « راه شاهی »و « راه ابریشم »دو راه مهم و پرآوازۀ  .6

سیا معروف            سوی دیگر این ناحیه به دروازۀ آ ست. از  شته ا ستان میگذ شهور بوده از این ا سان م به راه بزرگ خرا

سیر كاروانهای تجاری و زیارتی ب  شهر بوده     بوده و م سایه نیز از این  شورهای هم ست كه همین امر موجب   ه ك ا

ایجاد كاروانسییراهای وقفی برای اسییتراحت زائران و همچنین داد و سییتد كاروانهای تجاری ایجاد موقوفاتی برای  

 مانددان(. السبیل )درراهزائرانی كه پیاده راهی عتبات عالیات بودند، اطعام و كمک به ابن

 .استانبارهای وقفی بسیاری در كرمانشاه شده بروز خشکسالی در كرمانشاه، موجب بوجود آمدن قنوات و آب .3

 برخی از عوامل جغرافیایی مؤثّر در ایجاد موقوفات استان مركزی عبارتند از: 

این مدرسییه، ایجاد مدرسییج علمیّج سیی هداری در شییهر اراک )قبل از ایجاد حوزۀ علمیج قم( كه بواسییطج ایجاد  .0

الزحمج اساتید و حقوق خدمتکاران موقوفاتی بمنظور تأمین هزینج تعمیرات ساختمان مدرسه، شهریج طلّاب و حق

 ایجاد شد. برای نمونه میتوان به موقوفات حاج آقا محسن كه بعنوان پشتوانج این مدرسه بوجود آمد، اشاره كرد.    

ستان مركزی      موقعیّت جغرافیایی ویژۀ اراک؛ بطوریکه  .2 شهرهای ا سیر اكثر كاروانهای زیارتی از اراک و دیگر  م

میگذشیییت. ایجاد كاروانسیییراهای وقفی برای اسیییتراحت زائران عتبات عالیات ایجاد موقوفاتی برای رفع نیازها و 

 مانددان( همچون موقوفج فرمانفرما.السبیل )درراهاحتیاجات زائران عتبات عالیات، اطعام و كمک به ابن

سویی         3 شد. از  شاهان قاجار با شهر همواره مورد توجّه  شده بود، این  . نزدیکی اراک به پایتخت )تهران( موجب 

 است.  دیگر حضور شاهزاددان قاجار بعنوان حاكمان این شهر نیز عاملی در ایجاد موقوفات بوده

نیز موقوفاتی را از خود بجا بگذارند؛    تخریب راهها و پلها موجب دردیده تا واقفان دوراندیش برای رفع این نیاز           .0

 موقوفج حاج میرزا محمد.همچون 

انبارهای وقفی و آبی و نیاز مداوم قنوات به الیروبی، موجب ایجاد قنوات و آببروز خشییکسییالی، مشییکالت كم .3

 است. مانند موقوفج حاج میرزا حسین.انبارها شده اختصای دادن موقوفاتی برای حفظ این آب

 

 موقعیّت اجتماعی و فرهنگی

نمای بسییییاری از تحولّات اجتماعی و فرهنگی هسیییتند كه آمال و آرزوهای واقفان در آنها ها، آیینج تمامنامهوقف

ست. در دورۀ قاجار،       پیدا كرده انعکاس  ست. نقش وقف در دسترش فرهنگ و توسعج آن كامالً روشن و مبرهن ا ا

با مضیییامین فرهنگی و اجتم     به        وقفهایی  مایی میکند كه برای نمونه میتوان   وقفاعی در كنار انواع وقف خودن

ستانها، رصدخانه    كتابخانه سراها  و ها،ها، وقف كتب بر مدارس، مساجد، بیمار شاره نمود.  كاروان وقف كتابهای یک   ا

 فوت وی نیز نوعی دیگر از انواع وقف بشمار میرود. اش پس از یا ورثه ی دیگر وعالم بر علما

 

 گیرینتیجه
های اسییتان مركزی و آیینها و مراسییم و نامهذكر اسییامی اعالم و اماكن خای و عناوین و القاب مذهبی در وقف-

اسییت كه مهمترین دلیل آن بافت  های كرمانشییاه بیشییترین فراوانی كاربرد را داشییتهنامهابزارها و البسییه در وقف

 است.نگی و اجتماعی این دو استان بوده موقعیّتی و بطور مشخص موقعیّت جغرافیایی و فره

ستند،           نامهدر وقف- سیر و تبیین با یکدیگر در تعامل ه صیف، تف سطح تحلیل یعنی تو سه  سی هر  های مورد برر

زیرا ادبیات و سییخندانی در خدمت اهداف سیییاسییی، اجتماعی و مذهبی قرار درفته و اعتقادات ایدئولوهیک در    
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ست. د     شده ا سط        ساختار زبان ظاهر  سن تعبیر نیز تو شمول معنایی، تقابل معنایی، ح صیف كلمات،  سطح تو ر 

 ها در باال بردن ایجاد روابط معنایی در ساختار زبانی بسیار كارآمد عمل كرده است. نامهواقف در متن وقف

مت   و در قسییی های موردپژوهش را میتوان دفتمانهایی فقهی و مذهبی    نامه  دفتمان غالب در مقدمج اكثر وقف     -

 توصیف و بیان جزئیات و چگونگی استفاده از موقوفات و نگهداری از آنها دفتمانی اجتماعی و فرهنگی تلقّی كرد. 

داری حضییرت خوانی و تعزیهكه روضییهمیشییود؛ بطوریها بخوبی دیده نامهمضییامین مذهبی و اعتقادی در وقف -

اسییت كه هم در اسییتان كرمانشییاه و هم در اسییتان ده سیییدالشییّهداء یکی از مهمترین نیّات واقفان دورۀ قاجار بو

صای داده  ست. كمتر وقف  مركزی باالترین فراوانی را به خود اخت صارف آن به     نامها شود كه یکی از م ای یافت می

شانگر عالقج وافر مردم آن روزدار به مذهب            تعزیه شد و این امر ن صای نیافته با شهداء اخت سیدال ضرت  داری ح

 ست.اشیعه بوده 

نامه، بیان ها با هدف رفع ابهام و محدود و مشییخص كردن وجوه مختلف وقفنامهاسییتفادۀ فراوان از قید در وقف-

سن ادارۀ وقف و تحصیل درآمد از موقوفه بوده     سی و عربی در     منظور واقف و چگونگی ح ست. تکرار قیدهای فار ا

ست و كامل حدود و  شانج اهمیّت     مورد موقوفه و واقف، عالوه بر تعیین در صل مهم رفع ابهام، ن ثغور و تأكید بر ا

 است. خای آن فرد یا آن قسمت از نوشته بوده 

ورزی، تمایل دینی، شخصی یا قومی نویسنده را به شخص     كاربرد شاخصها دربارۀ واقف یا شاهدان امر وقف، ادب   -

 است.  داده یا موضوعی خای نشان 

صفات مختلف برای واقف، در       معناكاربرد كلمات و یا جمالت هم- شان میدهد كه ذكر  شج ایدئولوهیکی را ن ، اندی

ورزی اسیت كه   نگاه دینی، ارج نهادن به بنددی خداوند از طریق اطاعت از اوامر اوسیت و از دیگر سیو نشیانج ادب   

ینی هم مورد اند، درامیداشیییت مالکیّت در نظام دواقف را باالتر نشیییان میدهد و چون اغلب واقفان ثروتمند بوده

 است.توجه بوده 

ها، تبیین مسیییائل دینی و الگوهای مذهبی اسیییت كه این دفتمان، تفّکر و        نامه  بخش مهمّی از ایدئولوهی وقف  -

 اندیشج واقفان را در پیروی از باورهای دینی و مذهبی نشان میدهد.

ضوع هم - سی ییییی عربی بودن برخی از كلمات هم  در مو ست: اول اینکه این   دلیل بودهمعنا به چند معنایی، فار ا

جویی در دریافت معنا برای كسانی است كه ممکن است تنها دزینش كلماتی به هدف رفع ابهام و ممانعت از بهانه

شند، دوم اینکه وقف      سی یا عربی را بلد با ها عمدتاً بردرفته از متون دینی مانند قرآن كریم  نامهشیوۀ نگارش فار

اند و استفاده  و ادبی عصر خود بوده  های مذهبیک دارند و سوم اینکه واقفان عمدتاً از چهره بوده و باری ایدئولوهی

ست كلمات در آن روزدار برای آنها امری طبیعی بوده   ست و آخر اینکه این ترادفها بیانگر تأكید زبانی و  از این د ا

 معنایی نیز هستند.

ختالف و تفاوتها در امور مختلف موردنظر واقف را نشییان میدهد ها هم عمق و میزان انامهتقابل معنایی در وقف -

ستفاده از تقابل        ست. در حقیقت واقفان با ا شمول اموری هست كه موردنظر واقف ا و هم بیانگر دسترددی دامنج 

شج آ  چیزی از قلم نیفتادهكس و هیچكلماتی میخواهند ضمن بیان كلیّت موضوع، بگویند هیچ    نهاو از ذهن و اندی

 است. دور نبوده به

ست به آینده   - شمول معنایی، واقفان از بیم اختالفات احتمالی د سعی میکردند با بکار  در مبحث  نگری میزدند و 

 بردن الفاظ دقیقتر و جزئیتر سالمت اوقاف را حفظ نمایند.
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ند كه عمدتاً در تحمیدیج ها هستهای بدیعی همچون تشبیهات و استعارهها سرشار از فنون بیانی و آرایهنامهوقف-

 است.داده نامه است، رخ نامه، كه مجال هنرنمایی نگارندۀ وقفوقف

در  رعایت تناسب و این دبرناز كلمات متناسب بهره ب اندها كوشیدهنامهنویسنددان اسناد وقف در تحریر وقف-

  است.انجامیده دزینش كلمات به آفرینش صناعات بدیعی 

جنبج آموزشی وقف در دورۀ قاجار بیشتر در قالب آموزش دینی و وقف بر طلّاب علومی دینی، مدرّسین و مروّجان  -

 است.  دین بوده

ساجد، بقاع  ۀدر دور - سینیه متبرّكه قاجار وقف بر مدارس، م سم مذهبی و امور خیریه  ، ح شانگر ها، مرا تأثیرات   ن

 است. بوده  اناست در این دومذهبی موقوفات و  فرهنگی

 

 مشاركت نویسندگان
. تاس شده استخراج رازی كرمانشاهدانشگاه  در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 محمدآقای . اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته عهده بر را نامهپایان این راهنمایی وحید مبارکآقای دكتر 

المرضا غآقای دكتر . اند داشته نقش نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان بهموالیی 

 ،تخصصی راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز سركار خانم دكتر فاطمه كالهچیانو سالمیان 

 رپژوهشگ سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوهش این مشاور نقش

 .است بوده

 

 قدردانی و تشکر
 و رازی كرمانشاهدانشگاه  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوهش این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه نامه پایان داوران هیئت

 

 منافع تعارض
سنددان  شریه  هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

ست  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هیچ و شده  اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه سئولیت . ا  ارضتع دزارش م

 را دهش  ذكر موارد كلیه مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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