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  :دارخانه زن اي كشاورز زن
  ييروستا زنان ياجتماع تيهو و هانقش تحول درباب يامطالعه

  
  1رضانژاديعل اليسه

 
  )15/06/97پذيرش خيتار ،04/11/96 افتيدر خي(تار

  
  دهيچك

آورده است.  ديپد ييزنان روستا يدر زندگ ياريبس راتييتغ ياتوسعه يهامداخله
داشته  ييزن روستا تيبر نقش و هو يريچه تأث راتييتغ نياست كه ابعاد ا نيپرسش ا
 يروستا سه در و يطراح نگارانهپرسش، طرح پژوهش مردم نيپاسخ به ا ياست. برا
 با هاداده. دارند متفاوتي يمياقل يهايژگيو كه شد اجرا زركوه و رامه گوهردان،
 رييتغ با كه دهديم نشان هاافتهي. است شده فراهم مصاحبه و مشاهده از استفاده

 دارخانه زن به كشاورز زن از آنان تيهو ،ييروستا زنان نقش از انتظارات و هانقش
 يرسم اشتغال و التيتحص به يدسترس با رامه و گوهردان زنان. است كرده رييتغ
 و ركشاورزيغ مرد با ازدواج روستا سه هر در زنان. هستند خود وضعيت رييتغ دنبال به

 را خود ندةيآ و كنند مي يتلق كشاورز زن تيموقع از ييرها يبرا يراه را شهر ساكن
 به معموالً روستا سه هر ساكن ترجوان زنان. كنند مي ترسيم دارخانه زن مثابة به

زنان،  يسنت يهانقش زركوه يروستا در. ستندين مايل يسنت يهاروش آموختن
چون زنان  زيخانه و بافتن فرش، منسوخ شده است. آنان ن درپختن نان  ليازقب

 روستا، سه نيا در. هستند خانه در نينو يهافناورياستفاده از  يِگوهردان و رامه درپ
 زنان نيا درك. است افتهي كاهش زين يمحل اجتماع سطح در زنان ينيآفرنقش زانيم
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 يخانگ فيوظا يفايو ا ،يديتول يهاتيفعال كاهش ،يدارخانه با يشهر زنان يزندگ از
  زنان انجاميده است.  نيا تيهو رييهمراه است كه به تحول نقش و تغ

 تيهو كشاورز، زن ،يتيجنس نقش دار،خانه زن ،ييروستا زن: يديكل واژگان
  .يتيجنس

  
  مسئله انيب

از چند  يتوجه ناش نيمطرح شد. ا توسعه نديفرآ در يجد طوربه يتيجنس نگاه، 1970 دهة از
) 2. نبودند موفق چندان اهدافشان به لين در ياتوسعه يها) مداخله1مهم بود:  تيواقع
 را يميقد يالگوها شهرها به گسترده مهاجرت) 3. نبود مطلوب نديفرآ نيا در زنان تيموقع
 يبه ظهور الگوها 1بزرف استر اتينظر). 118: 1395 همكاران، و يدي(جمش ريخت درهم

 4و توسعه، تيو جنس 3زنان و توسعه 2زنان در توسعه، ليدر توسعه، ازقب تيحساس به جنس
 زنان وضعيت رييتغ به و گرفت سامان كردهايرو نيا به اتكا با ياتوسعه يهامنجر شد. مداخله

  .شد منجر ييروستا
 در فعال يرانيا زنان درصد 23 انيازم كه داد نشان 2009 سال در ملل سازمان يآمارها

- يپژوهش نشان م ني). ا2010 5(شواب، دارند تيفعال يكشاورز بخش در درصد 34 اقتصاد،
 افتهي تحول زمان گذر با هانقش نيا ظاهراً اما اند، داشته برعهده ياديز يهانقش زنان كه دهد
 در زنان نقش مدرن، عناصر ورود با معتقدند كه اي ينظر يكردهايرو با راتييتغ نيا. است
؛ 8: 2002 6تنسل، از نقل به، 155: 1385(پاسبان،  شوديم كمتر روستاو  يكشاورز يهاتيفعال

  .دارد يخوانهم )142: 2000 ،8و پاكسن 7ممن
 ييروستا زنان تيجمع يفزون و شهر به ييروستا مردان مهاجرت گرفتن يفزون با
 روستا در مردان نبود در زنان نقش كه است اين بيني پيش) 1391 هاشم،يبن و رضانژادي(عل
 زن مرد، نبود در اگرچه. ندارند روستا امور ادارة در يمهم نقش زنان معموالً اما ابد،ي شيافزا
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(همان).  شونديم يتلق مردانه كماكان هانقش نيا كند،يم فايا را هانقش از ياپاره ييروستا
  :ديگويم آرام سام

 مرحلة در يخانگ يداراجاره اي يخانوادگ يملك نظام در كشاورز خانوادة در زن
. است سپرده شوهر به را آن آخر و اول و دارد مشاركت مزرعه ديتول يانيم
 ادارة به قادر عمل، در شوهر، مدت يطوالن ابيغ در كه است ليدل نيهم به

 رديگيم فرا را خانواده تيمحروم و يدست تنگ و فقر مرور به و ستين مزرعه
  ).385- 384: 1381آرام،  (سام

 درك قابل يتيجنس يهانقش به باتوجه ييروستا زنان يكنون تيوضع شناخت رو،نيا از
 تربودن مهم معنيِ به آن در مردبودن و است مردانه معمول طور به روستا يفضا رايز بود؛ خواهد
  ).533: 2000 1رفلد،يما و(كمپل  است

 در رسد،يم نظر به يهيبد كه تفاوت، نيا. است متفاوت هم با ييروستا و يشهر زنان وضعيت
 يشهر زنان با ييروستا زنان پوشش گذشته، در. است مهم ييروستا زن تيهو يريگ شكل

 در ينوساز نديفرآ. داشتند را خود خاص ياجتماع روابط گروه دو نيا از كيهر و بود متفاوت
 به لين منظور به ياتوسعه يهامداخله. بود مؤثر اريبس ييروستا يفضا در راتييتغ نيا جاديا

و  يري. مشآورد همراه به خود با خانه از خارج و داخل در ياژهيو يرفاه يهانهاده ينوساز
 با سهيدرمقا ،يخدمات يانجام كارها يبرا رون،يب ايدر خانه  ياند كه زنان شهر همكاران اظهار كرده

 دهديم كاهش را آنان كار زحمت عامل نيا و برخوردارند يشتريب امكانات از ييروستا زنان
 را يشهر زن وضعيت كشاورز، ييروستا زنان از ياريبس ظاهراً،). 71: 1388 همكاران، و يري(مش
 گوهردان، يروستاها ساكن زنان ايآ كه است آن پرسش. كننديم يابيارز آرماني وضعيت مثابة به

 دگرگون آنان يهانقش آنكه اي پردازنديم روستاها در خود يسنت يهانقش يفايا به زركوه و رامه
 نيا به پاسخ يبرا. است گذاشته اثر ييروستا زن تيهو بر چگونه يدگرگون نيا و است شده

  .ميپرداخت گفته پيش يروستا سه ساكن زنان اوضاع و هانقش دربارة پژوهش به ها،پرسش
  

  ينظر يمبان
 مسئلة به توجه. بود مانده مغفول توسعه مباحث در تيجنس)، 1980( بزرف اتينظر از شيپ تا

 رفاه زين و زنان يسنت يهانقش شناخت تياهم و "توسعه درزنان " كرديرو ظهور به تيجنس
 همسران، مادران، مثابة به را زنان كرديرو نيا. شد منجر توسعه يهايزيربرنامه در آنان

________________________________________________________ 
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 و داد قرار نظر در جامعه ياعضا گريد از كنندگانمراقبت زين و ،يآت يهانسل دكنندگانيتول
 درآمد اجرا به ييروستا و يشهر زنان دربارة يكساني يالگو زنان وضعيت بهبود يبرا
، "زنان و توسعه" كرديباره عدالت مدنظر قرار داشت و با تسلط رو نيا در). 1385 ،يدادورخان(

زنان و مردان به  نيب ي. نكتة مهم آن است كه نابرابرشدزنان و مردان توجه  نيب يبه نابرابر
كار با توجه به جنس  ميتقس ت،يهو نييبا تع گر،يعبارت د زنانه و مردانه مربوط است؛ به تيهو

 ترتيب، اين به شود؛يم اعمال ياجتماع يهاتيفعال در يخصوص و يعموم يهاحوزه كيو تفك
 ان،يمانيا و يري(سف رنديگيم قرار فرودست تيموقع در زنان و باالدست موضع در مردان
 مردان و زنان انيم شكاف است، مهم اريبس يشهر و ييروستا زنان تفاوت اينكه با). 10: 1389
 يحت ،ياتوسعه يهامداخله). 114: 1393 همكاران، و يري(فق است قيعم اريبس زين ييروستا
 زنان ن،يبنابرارابطة نابرابر در روستا را دگرگون كند؛  ادينتوانست بن ،يتيعدالت جنس كرديبا رو

 مردان و يشهر زنان با يبرابر يمعنا به لزوماً كه اند گرفته قرار يديجد موقعيت در ييروستا
  .نيست ييروستا

 و كرده توجه ييروستا زنان درباب يزيربرنامه به كه است يميمفاه از يانسان توسعة مفهوم
). 87-86: 1391و همكاران،  ي(دادورخان نديبيم ييروستا خانوار اقتصاد رانيمد را زنان
 مشاركت و ابدي يفزون روستاها در زنان يتيريمد يهاشود كه نقش بيني مي مبنا، پيش براين
كوچك زنان  يوكارها كسب رو، ني). ازا50: 1395 ،يو موحد يتوكلي(عل شود تلقي مهم زنان

). 119: 1392 همكاران، و يفران يعقوبي؛ 1385 ،ي(دادورخان شدخواهد  ينيز مهم تلق ييروستا
 ادارة در آنان شدن ميسه ضمن و كند رييتغ زنان يهانقش كه داشت انتظار توانيم درمجموع،

  . ابدي يفزون شان يديتول يهاتيفعال روستا،
 

  ييروستا مردان و زنان انيم شكاف) الف
 كشاورزاندهة هشتاد انجام شد.  ليدر اوا ،يزنان در كشاورز تيمطالعات دربارة موقع نينخست
زنان را  نشدن دهياست كه د ييروستا يتيمثال دربارة مطالعات جنس نيتر برجسته 1نامرئي

 زنان تيعامل به ،ييروستا يتيجنس مطالعات جهت رييتغ با، 1990 دهة لياوا در. كنديمطرح م
- يم ريتصو به ييهاطعمه همچون را آنان ،ييروستا زنان دربارة مطالعات ن،يا از شيپ. شد توجه
- بهره از يبعد مطالعات. دارند قرار يپدرساالر نظام و يدارهيسرما نظام فشار تحت كه ديكش

________________________________________________________ 
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 ازتالوس  از نقل به ،1992 1لئونارد، و ي(دلپ داشت حكايت يخانوادگ مزارع در زنان از يكش
 تيموقع كردن يابياز كار زنان و كمتر ارز 3ييزدامهارت هاپژوهش ني). ا2008 2باك، و مورل

 ياندهيفزا شكل به كشاورز زنان ج،يتدر به). 1994 4ج،يآنان را در مزارع مدرن نيز نشان داد (روو
  شدند. ليكشاورز مرد تبد ارياز دست دادند و به دست ديخود را در تول 5مستقل حوزة

زنان  يداد كه چطور بارور حي) توض2008 باك، و مورل ازتالوس از نقل به 1990( 6واتمور
 داد كاهش يديتول يهاتيفعال در را آنان نقش ،يمادر و يهمسر يهايدئولوژيازطريق ا
 نينخست از) 2008 باك، و مورل ازتالوس از نقل به 1997؛ 1991( 8تليل). 1998 7(اوهارا،

 مطالعات ج،يتدر به. كرد توجه مزرعه از خارج كار بازار در زنان تيموقع به كه بود يپژوهشگران
 يرقابت يهانگريست كه به كنش 9يكنشگران انيقربان همچون زنان اين به ،ييروستا زنان دربارة

 عمالً، ،ييروستا زنان يرقابت يها كنش وجود با كه داد نشان مطالعات نيا اما،. پردازند يم
  ).7- 5: 2008 باك، و مورل(ازتالوس   شوديم ديبازتول يتيجنس روابط ها،رقابت نيا درخالل

 يهاينابرابر و منابع فقدان فقر، ريتأث تحت پيوسته زنان كه داد نشان رواندا در يپژوهش
 است كرده محروم معاش امرار بهبود فرصت از را آنها وضعيت نيا و دارند قرار يتيجنس

  ).1: 2005نقل از برنامة توسعة ملل متحد،  ، به89: 1391و همكاران،  ي(دادورخان
 تجربة در ارتباطات و اطالعات يفناور رشد كه داد نشان هند كشور در يگريد پژوهش

 در دختران و زنان ياقتصاد و ياجتماع تيوضع به آن ياصل ليدل و است كم اريبس زنان ستةيز
نقل از برنامة توسعة ملل  ، به90- 89: 1391و همكاران،  ي(دادورخان است مربوط هند جامعة

  ).1: 2001متحد، 
معتقد است كه در  اي. ازكشوديم دهيد زين رانيا در ييروستا مردان و زنان نيب فاصلة

 خانواده، سيرئ يديتول فياو از ده، وظا بتيخانواده، در تمام مدت غ سيصورت مهاجرت رئ
 شمار به زنان فيوظا زمره از ،يبذرپاش و يزنشخم رينظ دارد، نياز تخصص به كه ييكارها جز به
. ستندين آن انجام به قادر زنان كه هست ييهاتيفعال ب،يترت نيبد). 198: 1374 ا،ي(ازك روديم

________________________________________________________ 
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 و نشده يكاف توجه آن به كه دارد حكايت ييروستا زنان در تيعامل ينوع وجود از ها تجربه
 ج،يتدر به). 7- 5: 2008 باك، و مورل(ازتالوس  است زده رقم زنان يبرا را ييهاتيمحدود

نگريستند كه در امور  يمنزلة كنشگر همسر كشاورز به يجا به ييبه زن روستا توسعه اتينظر
مرد را، ولو در  تيكه زن موقع ستيتحول به آن معنا ن نياست. اما، ا رگذاريخانواده و مزرعه تأث

  ).1381آرام،  (سام آورديدست م نبود او، به
 در كشاورز همسر يسنت يهابا نقش 1كشاورز زنانگي مسلط يهاشكل كه است توجه انيشا
محور گفتمان خانوادة كشاورز اين تفسير مسلط است كه چطور  2براندت، نظر به. است پيوند

 خود و است شوهرش به متعلق كه كنديم ياي كار و زندگ نمونة سنخيِ زن كشاورز در مزرعه
 يتيموقع كشاورز زنان وضعيت، نيا در. كننديم كنترل را آن اشخانواده ياعضا از يبرخ اي او

 و كند مي نظارت هاتيفعال بر و است خانوار سيرئ مرد كهيدرحال دارند، فرودست
 است يكشاورز معمول يهاتيفعال و يخانگ فيوظا انجام مسئول زن. است گيرنده ميتصم

  .است مشاهده قابل هم رانيا ييروستا مناطق در وضعيت نيا ظاهراً،). 184: 2002(براندت، 
 

  ييروستا زن يهانقش و تيهو) ب
 يژگيو كي يمعناساز است معتقد او. است افراد يبرا معناساز ينديفرآ تيهو ديگويم كاستلز
 تيهو). 22: 1380(كاستلز،  است يفرهنگ يهايژگيو از وستهيپ هم به اي مجموعه اي يفرهنگ
 يرونيب و يدرون يامر را تيهو زين نزيجنك. است ريمتغ يادهيپد و ياجتماع يزندگ الزم شرط

 كننديم ليتحم فرد به گرانيد كه است يعموم يريتصو تيهو يرونيزعم او، وجه ب . بهدانديم
 رد اي رديبپذ را يعموم ريتصو نيا توانديم فرد كه است معتقد نزيجنك). 120: 1381 نز،ي(جنك
  .بود نخواهد آسان يعموم ريتصو نيا كنارگذاشتن شكيب اما كند،

 به كشاورز زن زنانة تيهو كه است معتقد ييروستا زنان تيهو دربارة) 2002( براندت
 او، زعم به. شود مي معرفي كشاورز كي همسر او بيترت نيبد رايز است؛ مربوط او ازدواج قرارداد

 يسخت به و فيضع زن ياحرفه تيهو رو،نيازا ندارد؛ ارياخت در يمستقل گاهيپا روستا در زن نيا
 كه است يزن خوب كشاورز زن. شود مي شناخته مادر منزلة به ييروستا زن. است صيتشخ قابل
(همان). توجه به دوگانة زن مجرد و زن متأهل در روستا، از  دارد برعهده را يمراقبت فيوظا
 ران،يا ييحكايت دارد. در مناطق روستا ييزن روستا تيهمسر كشاورز بودن در فهم هو تياهم

________________________________________________________ 
1. Agrarian Femininity 
2. Brandth 
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مشاركت در  يبرا يشتريب رشيزنان مجرد از فرصت و پذ با سهيمعموالً، زنان متأهل درمقا
  ).7: 1395 همكاران، و يردامادي(م برخوردارند داوطلبانه يهاتيروستا و فعال يعموم يفضا

. گذارديم ريتأث نقش از او انتظار و يسنت يهانقش با او مواجهة نحوة بر تيهو از فرد درك
 دربارة يسنت كرديرو ت،يجنس روابط بر آن ريتأث و يكشاورز ينوساز نديفرآ دربارة مطالعات

كه  ييكارها زانيشمال اروپا، كاهش م يرا زير سؤال برد. مثالً، در كشورها ييزنان روستا نقش
فناوري را نشان  زيو ن يشدن كشاورز مشاهده شد كه مردانه 1دادنديزنان با دست انجام م

دست  به 2،يعموم بخش در ژهيو به مزرعه، از رونيب ييكارها ياديز زنان زمان،دهد. البته، هم مي
 تيموقع از را آنها ديجد مشاغل به زنان يدسترس كه دهديمطالعات نشان م نيگرفتند. ا
 كشاورز، نقش در تواننديم نيز ييروستا زنان ترتيب، اين به. است كرده خارج روستا در فرودست

 مشغول كار به مزرعه از خارج اي شوند چندگانه يهاتيفعال وارد كشاورز، همسر و ن،يكارآفر
  ).34: 2008 باك، و مورل(ازتالوس  شوند

 كشاورز، زنان درخشان يهايژگيو از يكي كه داد نشان فنالند دهقانان دربارة يامطالعه
 مشاركت مزرعه يكارها انجام و گله از يدار نگه در كشاورز زنان. است آورنان فعال نقش يفايا

 كنند كار نيز خانه از خارج در يكشاورز كار يروين جايگاه در ييروستا زنان است ممكن. دارند
 5ال،يمان وـي؛ هاو1968 4؛ اپو،1999 3عثمان، از نقل به، 37- 36: 2008 باك، و مورل(ازتالوس 

 شديم گرفته نظر در يقو كار يروين ابتدا، در خوب كشاورز زن ،يسنت طوربه ن،ي)؛ بنابرا2000
 نقل به، 37: 2008 باك، و مورل(ازتالوس  نبود مهم نخست وهلة در او يكنندگمراقبت يژگيو و
 مهم نكتة. است مزرعه در يقو يكارگر بلكه مادر، نه او ةياول تيهو ب،يترت نيبد). 1995 اپو، از
 فشانيوظا دربارة آنان كه ستين معنا نيا به ،يكشاورز يكارها در زنان مشاركت كه است آن

  ).37: 2008 باك، و مورل(ازتالوس  است مرد برعهدة هم يريگميتصم بلكه رند،يگ مي ميتصم
 خانوادة در يفرزندآور اديز اريبس تياهم وجود با كه دارند خاطر به زين يرانيا ييروستا زنان

 و يقو يزن ييروستا زن. كردينم معاف يكشاورز فيوظا انجام از را آنان يمادر ،ييروستا
 فرودست عضو ،يهمسر ،يمادر مختلف يهانقش كشاورز همسر مثابة به كه بود كوشسخت
 يهامداخله و ياتوسعه اتينظر اما. كرد يم فايا را مزد بدون كشاورز كارگر و شوهر خانوادة

________________________________________________________ 
1. Manual Labor 
2. Public Sector 
3. Ostman 
4. Apo 
5. Haavio-Mannila 
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 جاديا يراتييوضعيت تغ نيكه در ا كنديم جاديا را انتظار نيا ات،ينظر نيا به اتكا با شده انجام
رفاه و  ،يرسم التياز تحص يناش يبا توجه به توانمند ژهيو به ،ييزن روستا كه ينحو شود، به
 يفضا در تواند ميزن  نيدست آورد. ا به منابع قدرت و كنترل آن منابع را به شتريب يدسترس
 .شود مي دگرگون نيز او ياجتماع تيهو و كند فايا تازه ياجتماع يها نقش روستا

  
  دارخانه زن اي كشاورز زن) ج

. كشاورز زن نه است، شده يبنددسته دارخانه زن عنوان ذيل ييروستا زن ،يرسم يآمارها در
 مفهوم درك عدم يمعنا به ،ييروستا زن به "دارخانه" يژگيو اطالق كه است معتقد يشهشهان

 زنان تيفعال ياقتصاد بازده به باره نيدرا او). 200: 1376 ،ي(شهشهان است دارخانه زن
 يهاتيفعال و يكشاورز با مرتبط يهانقش زين او رسديم نظر به(همان).  كنديم اشاره ييروستا
  .است نكرده يتلق ييروستا زن تيفعال غالب وجه را خانه از خارج

 كه دهديم نشان اروپا در نوزدهم قرن يانتها در يمردانگ و يزنانگ دربارة عثمان مطالعات
 يهانقش درباب يفرهنگ و ياجتماع انتظارات در نياديبن يعنصر يكشاورز كار در مشاركت

 فرزندانش تيترب بر توانستينم عمالً مزرعه در جوان زن ب،يترت نيبد. بود مزرعه در جوان زنان
 الزم منابع آوردن دست به يبرا وقت تمام داشتند انتظار او از شوهرش خانوادة رايز كند؛ تمركز

- ينم كه بود ترهامسن و كودكان برعهدة مراقبت، تيمسئول. باشد ريدرگ خانواده يزندگ يبرا
  .باشند فعال يكيزيف فيوظا در توانستند
 يسنت الگوي دربرابر دار،خانه زن و آورنان مرد الگوي با مرتبط دگاهيد ستم،يب قرن در

 پرورش در ديجد الگوي. كرد علم قد يفنالند ييروستا خانوادة در فيوظا و هانقش ميتقس
 عمل دارخانه زن مثابة به كه خواست زنان از و داد يديكل نقشي زنان به خانه، در شهروندان

زنان طبقة متوسط را به مناطق  يهاسازمان يهاخواسته جانيه و شور با يدئولوژيا نيا. كنند
محدود  نيكار در مزارع، به ا يتيجنس ميدر تقس يدئولوژيا نيا يامدهايبسط داد. پ ييروستا

 واناتيحاز  يدار باشند و زنان بر نگه يكشاورز يمزرعه و كارها تيريماند كه مردها مسئول مد
 ني). ا1990 1سكونن،يس از نقل به 2008 باك، و مورل(ازتالوس  شوند متمركز خانه يكارها و

-يم يمردانه همكار يها تيدر فعال ازيكه زنان در موقع ن  معنا نيكار منعطف بود؛ بد ميتقس
 بمانند يباق خانه در فرزندان تيترب يبرا توانستندينم يمال فقر ليدل به زنان از ياريبس. كردند

 ترموفق زنان از يمعدود تعداد دربارة صرفاً كار ميتقس نيا درواقع،. پرداختنديم مزرعه كار به و
________________________________________________________ 

1. Siiskonen 
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 تيموقع و) 38- 37: 2008 باك، و مورل(ازتالوس  كردنديم يزندگ شهر در غالباً كه بود ممكن
 رييتغ مزارع، تيمالك بر حاكم يهايدگيچيپ به توجه با كشاورز، خانوادة در جوان زنان فرودست

  .نكرد يچندان
 درصد 70 زنان كه است آن از يحاك رانيا ييروستا مناطق در 1376 سال در يامطالعه

 50 ،يفيص و يسبز ديتول به مربوط يهاتيفعال درصد 90 برنج، زراعت به مربوط يهاتيفعال
 به مربوط يهاتيفعال درصد 30 ،يروغن يهادانه و پنبه زراعت به مربوط هاي تيفعال درصد
-استان شتريب در را اتيلبن ديتول به مربوط يهاتيفعال درصد 100 تا 80 و هاباغ برداشت امور

 ييروستا زنان گر،يعبارت د ). به148- 147: 1376و صديقي،  ي(نوروز دارند برعهده كشور يها
  .داشتند برعهده را يكشاورز يهاتيفعال از يبزرگ بخش

 50 هرمزگان، و بوشهر يها استان در كه دهديم نشان 1388 سال در يگريد پژوهش
-يم نيتأم زنان را برداشت يروين درصد 65 و داشت يروين درصد 60 كاشت، يروين درصد
- به داشتند، برعهده رانيا يروستاها از ياريبس در را ياصل نقش هم يدار دام در زنان. كنند

 از درصد 63 و مازندران و النيگ يهااستان در يدار دام كار يروين درصد 50 حدود كهيطور
 و يزرافشان از نقل به، 6: 1395 همكاران، و يردامادي(م است آنان برعهدة هادام از مراقبت كار

  ).1388 همكاران،
 16 تا 15 نيب ييروستا زنان كار طول كه دهديم نشان 1379 سال در زادهييلهسا مطالعة

 گفت توانيم ذكرشده،  مختلف يهاپژوهش به توجه با). 58: 1376 زاده،يي(لهسا است ساعت
. بودند فعال كار، يروين نقش در روستا، ياقتصاد يهابخش تمام در باًيتقر ييروستا زنان كه
 موارد در اما است، بوده مؤثر آن بهبود و خانوار يبرا درآمد جاديا در شهيهم هاتيفعال نيا

 در) 1389( همكاران و مهر سروش. شديم منجر زنان يبرا مستقل درآمد كسب به يمحدود
 ييروستا زن پنجاه از يبرخ كه نديگويم ييروستا زنان يبرا درآمد نبود علل دربارة يپژوهش
 زنان كار كه گفتند گريد يگروه. است اندك اريبس آنان ياقتصاد يهامهارت كه اند كرده اظهار
 رو،نيااز زند؛يم دامن انيآشنا هاي ثيحد و حرف به و ستين رفتهيپذ روستا در يفرهنگ ازنظر
  .نبودند خانه از خارج يدستمزد كار يوجو جست در چندان زنان

 و بازدارنده عناصر عامل دو ،يعامل ليتحل انجام با همكاران، و يكالنتر پژوهش در
 نيا در كه است آن مهم نكتة. شد شناخته ييروستا زنان ياقتصاد يتوانمند كنندة ليتسه

 17 حدود كمتر، فرزندان تعداد و شوهر، خانوادة از زن تيرضا شوهر، از زن تيرضا مطالعه،
و  ي(كالنتر كند يم نييتب را زنان يتوانمند كنندةليتسه عوامل كل انسيوار از درصد
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 ياديز اريبس تياهم از شوهر خانوادة ژهيو ). نقش خانواده، به118- 116: 1389همكاران، 
  .است ييروستا كشاورز زن تيموقع دهندةنشان و است برخوردار
. است التيتحص ييروستا زن يزندگ به واردشده مدرن عناصر ازجمله ،يشهر زنان مشابه

 سطح ينسب باالبودن كه داد نشان واندرهيد يروستا در يپژوهش كه است توجه جالب
 يسنت يهاتيفعال در را زنان مشاركت كاهش و يرغبتيب ،ييروستا جامعة در التيتحص

 نيب كه دهديم نشان پژوهش نيهم يهاداده. دارد دنبال به يدست عيصنا و يكشاورز ازجمله
 طبق). 71/0(آر=  دارد وجود معكوس رابطة خانوار درآمد با ييروستا زنان التيتحص زانيم
 در جيرا مشاغل با متناسب و ازين به توجه با هاآموزش كه شد مشخص پژوهش نيا يهاافتهي

. آنان دهندينم نشان يسنت يهاتيفعال انجام به يرغبت زنان و رديگينم صورت منطقه
-يم اثر فرزندان تيو ترب يزندگ تيفيبهبود ك ،يمعتقدند كه وجود زنان باسواد بر توسعة انسان

 دارخانه زن مشخصات به هيشب اريبس رياخ يهايژگيو). 78: 1388 همكاران، و يري(مش گذارد
 نظر به ،يخارج و يداخل يهاپژوهش از حاصل يهاافتهي به توجه با. است كرده ليتحص يشهر

 را ييروستا زن ،ياديز حد در ،يشهر مدرن جامعة زين و ياتوسعه يهامداخله كه رسديم
 يكشاورز كارگر مثابة به را خود تيموقع كرده ليتحص زن. دهديم سوق يخانگ فيوظا سمت به
. شود مي تبديل ييروستا دارخانه زن به و ندارد يزياد ريتأث خانوار درآمد بر و دهد مي دست از
  .شد خواهد يبررس رامه و گوهردان زر،كوه يروستا سه در وضعيت نيا

 
  پژوهش روش

-مردم پژوهش، نيا در. شوديم نييتع نيآغاز پرسش به توجه با همواره پژوهش انجام روش

 آستانة شهرستان توابع از النيگ(استان  گوهردان يروستا سه. است مناسب يروش ينگار
 توابع از سمنان، استان) و رامه (دامغان شهرستان توابع از سمنان،(استان  زركوه ،)هياشرف

 فرصت مختلف ليدال به پژوهشگر و دارند يمتفاوت ييوهوا آب يهايژگيو) گرمسار شهرستان
. داشت ارياخت در را روستا سه نيا ساكن ييروستا زنان با مدت يطوالن ارتباط و يدسترس
پژوهش  1.شد شروع 1370 دهة لياوا از گوهردان يروستا زنان دربارة نگارانهمردم هاي مشاهده
 مشاهدات. داشت ادامه 1390 دهة لياوا تا و گردديبازم 1380دهة  ليرامه به اوا يدر روستا

 و حضور از اطالعات، گردآوري براي. شد انجام 1390 دهة لياوا در سال دو مدت به زركوه در
 شده استفاده ساختار فاقد و قيعم يهامصاحبه و مشاهده زنانه، مراسم در پژوهشگر مشاركت

________________________________________________________ 
  انجاميد. يپژوهش-يمعتبر علم اتيدر نشر يمشاهدات به انتشار آثار نيا 1.
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 يروستا در. است شده انجام مزرعه اي خانه در ،ييروستا زنان موقعيت به توجه با كه است
 رامه، و زركوه يروستا دو در. داشت وجود مختلف يهاگروه به يعيوس يدسترس گوهردان،

  .اند بوده ياقتصاد ـ ياجتماع يهاعرصه در فعال ييروستا زنان هارسان اطالع نينخست
  

  پژوهش يهايافته
  زركوه يروستا زنان .1

 خانوار 300 از شيب. دارد قرار دامغان شهرستان جنوب يلومتريك 110 در زركوه يروستا
 شامل كه زر، كوه دهستان در). 1395 ،ي(صرف هستند ساكن روستا نيا در) نفر 1300(حدود 

 و چاه آب كاهش با اما دارد، وجود يكشاورز سابقة است، ييتوچا و يميش كلو، يروستا سه
 را روستا محدود يدار دام ياهيگ پوشش شدن خشك. است افتاده رونق از يكشاورز قنات،
 ديجد نظام از شيپ كه مدرسه دو ،ييابتدا مدرسه سه يدارا دهستان نيا. است كرده متوقف
 سالن ليازقب يامكانات از روستا نيا. است يياستثنا كودكان مدرسة كي و بوده، ييراهنما
 امكانات گر،يد عبارت به. است برخوردار ينترنتيا تيسا و كودك مهد ،يعموم كتابخانة ،يورزش
 ونيزيتلو خانه در ساكنان. است برخوردار يخوب سطح از ينسب طور به دهستان نيا در يرفاه
 كانسار روستا اطراف در گذشته، در. دارند ارياخت در ماهواره و ويراد همراه، و ثابت تلفن ،يرنگ
و  يفلز يكه كانسارها شوديم گفته و دارد وجود روزهيف معدن اكنون، هم. داشت وجود طال
  .شوديم دهيد منطقهدر  يرفلزيغ

 روستا كه كننديم ادي 1389 سال زلزلة از روستا مهم يدادها رخ دربارة زركوه ساكنان
 يهاخانه روستا، در. اند شده كشته ساكنان از نفر 307 و شده رانيو كامل طور به باًيتقر

 ديجد يهاخانه. اند كرده ترك را آنها زلزله از پس صاحبانشان كه شود مي ديده ياساخته مين
 روستا يبازساز ،ياهال اظهار به بنا. است شده ساخته اُپن آشپزخانة با و خوابه كي شكل به
 زلزله، از شيپ كه گفتنديم انيروستاي. كرد جاديا آنان يزندگ سبك در ياريبس راتييتغ

 بزرگ يهاخانه در ها،نوه و عروس فرزندان، مادر، و پدر شامل گسترده، شكل به هاخانواده
هر خانوادة  رايز كند؛يم يزندگ ياهسته صورت به خانواده هر اكنون اما كردند، يم يزندگ
. است كردهيم ياجداگانه خانة درخواست ديبا مسكن، بانك التيتسه افتيدر يبرا ييروستا

 يهاخانه در. گذراننديم وقت هم با اغلب زنان و اند ليفام هم با هاهيهمسا معموالً ب،يترت نيبد
  .شوديم دهيد كنخشك نيماش يحت و ييشو لباس نيماش ليازقب مدرن وسائل شده ينوساز

 از كيچيه خانة در اكنون اما بافتند،يم يقال هم با يخانوادگ شكل به گذشته در زركوه زنان
  :ديگويم زنان از يكي. ستندين يبافيقال به ليما زنان و ستين برپا يدارقال انييروستا
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 ياديز زمان ديبا. بود سخت نشستن يقال يپا ييتنها ها،خانه جداشدن از بعد«
  . »شود تمام يقال تا گذشتيم
 را فرش بافتن مهارت شده، ارائه يهاآموزش به توجه با تر،جوان زنان يحت روستا، زنان همة

 به زنانه، تيهو و نقش از درك و ياقتصاد منافع ليازقب مختلف، ليدال به عمالً اما دارند،
 خالل در. است شده منسوخ منطقه در فرش بافت و ندارند تمايل مهارت نيا از استفاده

 يزن چيه باًيتقر د،يخر نيتضم و سودآور مختلف يشنهادهايپ وجود با و روستا از ما يدهايبازد
 يالتيتسه امداد تةيكم مسئوالن ،يباف فرش بر عالوه. نبود فرش بافت و يدارقال افتيدر به حاضر

 ارياخت در دستگاه كه كردند نيتضم و فراهم زنان يبرا ينيتزئ يهاسنگ يرو كار آموزش يبرا
زنان  يكشاورز تينشد. فعال زين تيفعال نيا انجام داوطلب زنان از كيچيه اما بگذارند، آنان

- مهارت روستا زنان انيدرم. شوديمصرف خانواده محدود م يبرا يفرنگ روستا به پرورش گوجه

- لباس معموالً ترجوان زنان. ندارد وجود درآمد كسب يبرا يشگريآرا اي ياطيخ ليازقب ييها

 به يكس كه هست يشگريآرا به آشنا زن كي روستا نيا در. خرنديم شهر از آماده را خود يها
  .كندينم مراجعه او

 خود دست به روستا ساكنان مصرفيِ ييغذا مواد از ياريبس گذشته، در ،ياهال گزارش مطابق
. شوديم يداريخر جوار هم يروستاها اي شهر از يمصرف مواد بيشتر اكنون،. شد يم ديتول آنان
منزلة  امداد، به تةيكم ليازقب ييهاسازمان يامداد يهاكمك و ينقد يهاارانهي از ييروستا زنان

- كوه در خانواده استفادة مورد و شده هيته ييغذا مواد از يكيكردند.  اديدرآمد خود  يمنبع اصل

 رب و نان مخلوط را روزانه يغذا از وعده كي كم دست كه است يفرنگ گوجه رب زر
 يينانوا از معموالً نان زنان، دست به رب ةيته وجود با. دهديم ليتشك روغن در شده داده تفت
 ليازقب ييغذاها 1.ستين فعال معمول، طور به نان، يخانگ پخت يهاكوره و شود مي يداريخر
  .شوديگوشت فقط در زمان حضور مردان پخته م آب ايپلو 

 در را هفته اي ماه، سال، از ياوقات و رونديم شاهرود شهر به يكارگر يبرا مردان بيشتر
 دادن انجام يبرا يچندان كار اغلب زنان شهر، در مردان حضور به توجه با. ندارند حضور روستا
 روستا، سنت در. كنندينم استفاده سالن نيا از زنان ،يورزش سالن وجود با ،يحت. ندارند
 هابچه رفتن از پس معموالً آنان. ستين دشدهييتأ ورزش يبرا يورزش سالن در زنان شدن جمع

 جمع هم دور گانيهمسا از يكي خانة در، 10 ساعت حدود سپس و خوابند مي مدرسه، به
 زنان ينينش دورهم كه دارد احتمال. كنند مي تماشا ياماهواره يهاشبكه اي ونيزيتلو و شوند مي

________________________________________________________ 
  .كرد ييرايپذ شكار گوشت با گوشتپخت خود و آب از ما با نان دست بار كينبود،  ياز زنان، كه بوم يكي  .1
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 ژهيو به آنان،. شود شروع دوباره منزل، به سرزدن يبرا كوتاه ياوقفه با اي ابدي ادامه عصر تا گاه
 ييهاتيفعال انجام به و است مرد فيوظا از خانواده شتيمع نيتأم كه باورند نيبرا تر،جوان زنان
 از ييابتدا التيتحص از پس معموالً روستا دختران. ستندين مايل خانواده درآمد شيافزا يبرا

 ادامة بود ليما يرستانيدب دختر كي جوان، دختران با وگو گفت در. شونديم خارج مدرسه
 خود ندةيآ يزندگ دربارة سؤال به پاسخ در ييروستا دختران اغلب. شود سيپل و دهد ليتحص
 خانه در ديميپرس آنها از بارها. »ميمانيم خانه در«: گفتنديم ييابتدا مدرسة اتمام از پس
 خانه در خوب،«: گفتنديم دانند،يم يهيبد را امر نيا كه ينوع به آنان. ديكن كار چه كه ديبمان
  :ديگويم خود يزندگ فيتوص در روستا زنان از يكي. »ميمانيم

 نگران دخترند تا زركوه زنان. ام شده جدا شوهرم از كه است سال كي من«
 شوهر كه هم يوقت. بمانند مادرشان و پدر دست يرو نكند كه اند، كردن شوهر
 شانبچه نكند كه اند نگران هم موقع نيا. هستند دارشدنبچه فكر به كردند،
  .»ميندار يگريد كار كه هم نشستن دورهم جز... باشد دختر

 مثابة به آنان اغلب كه دهد مي نشان زركوه زنان يهامهارت و يزندگ وةيش به كوتاه ينگاه
 روستا يعموم عرصة با و ندارند خانواده درآمد نيتأم در نقشي آنان. كننديم يزندگ دارخانه زن
 كه ه،يهمسا زنان با وگفت گپ و گريكدي با وبرخاست نشست در آنان وقت. ستندين مرتبط زين

 ديگويم روستا معلم. گذرديم ياماهواره يهاشبكه و ونيزيتلو يتماشا و شاوندند،يخو معموالً
 داد رخ نيترمهم. شونديم خارج مدرسه از و كنند مي ازدواج جيتدر به دختران ششم ةيپا از كه
 كنند، نمي استفاده كننديم افتيدر كه ييهاآموزش از عمالً آنان. است ازدواج آنان يزندگ در
 اندك اريبس شان يزندگ در رييتغ ايجاد يبرا آنان ليتما و قدرت و ندارند ياقتصاد تيفعال

 چشم به آنان در زودهنگام، ازدواج جز ديشا ،ييروستا زنان يسنت تيهو و هانقش از ياثر. است
 به توجه. است شده دگرگون كامالً نقششان از آنان انتظار و خود از زنان نيا درك. خوردينم

- توسعه يهامداخله كه دهديم نشان زلزله، از پس هاخانه يبازساز يبرا اعتبارات افتيدر نحوة

. است شده منجر يراتيتغ نيا جاديا به يمياقل تيوضع نيز و يجمع ارتباط وسائل ،يا
 زنان را آنان امداد تةيكم مددكاران و شده دگرگون كامالً آنان فيوظا و هانقش ب،يترت نيبد

. دهندينم انجام خانواده و خود وضعيت بهبود يبرا ياقدام گونهچيه كه شناسنديم يتنبل
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 مثل آنكه از شيب آنان،. است يشهر دارخانه زنان ريتصو زنان، نيا يزندگ از مطلوب ريتصو
   1.اند كننده مصرف يشهر زنان مثل باشند، دكنندهيتول كشاورز زنان

  
  رامه يروستا زنان .2

 يروستا نيا. است سمنان استان در گرمسار شرق شمال يلومتريك 55 در ييروستا رامه
 و كرد جلب را انيبوم توجه دوباره بعدها اما شد، اعالم سكنه از يخال 1365 سال در يالقيي
 و القيي معمول طور به كه داشت ساكن خانوار هفتاد، 1385 سال يسرشمار در بعد، سال ستيب

 يبرا انيبوم از يبرخ. است سكنه از يخال باًيتقر روستا زمستان، و زييپا در. كردنديم قشالق
 اغلب در منازل ساختمان رييتغ به ليتما. كردند دگرگون را روستا چهرة و ساختند اليو خود

 تيجمع از مملو هفته، اواخر ژهيو به تابستان، و بهار در رامه يروستا. شوديم دهيد خانوارها
. دارند وهيم باغ اغلب رامه انيروستاي. هستند ييروستا مهين رامه ساكنان كه گفت توانيم. است

 منطقه در يوحش عسل تهية نيز و شكار ديص. دارد وجود زين يدار دام سابقة مراتع، به توجه با
 زين زنان اما اند، دادهيم انجام مردان اغلب كه دهد مي نشان را يزنبوردار سابقة و است معمول

 را عسل زنبور يكندوها تابستان، و بهار فصل در ساكنان از يبرخ. اند داشته كار نيا در يدست
  . رونديم كندوها يسركش به مردان معموالً و كننديم يدار نگه رامه اطراف ارتفاعات در

________________________________________________________ 
 و ستانيس مناطق يبرخ در كه كرد اظهار د،يمنار طرح لگرانيتسه از يكي فر،يينويم بهيوضعيت، ط نيدربارة ا . 1

 گزارش نيا. داد قرار ما ارياخت در را گزارش كي از يبخش او. است كرده مشاهده مشابه كامالً يوضعيت بلوچستان،
 نفر 600 و كردنديم يزندگ آن در خانوار 120«) 1391(  شانيا مراجعة هنگام در كه است خايك يآباد دربارة
- يم كمك امداد تةيكم از الير 450000 انهيماه و بودند امداد تةيكم پوشش تحت خانوار پنجاه. داشت تيجمع

 ستندين حاضر و اندشده تنبل اريبس روستا امروز زنان ديگويم روستا، زنان از كول، خانم گزارش، نيا به بنا. گرفتند
 آرد صبح روز هر بچه، ده داشتن با ميقد در زنان او، گفتة به. دهند انجام دادنديم انجام قبالً كه را ييكارها از يليخ
 هم مردان به حال، نيدرهم دند؛يرسيم خانه امور به و دنديدوشيم را واناتيح ريش پختند،يم نان و كردنديم ابيآس
 هم گذشته از و دارند مهارت يبافيقال در روستا زنان«: است آمده گزارش نيا در. »كردنديم كمك نيزم يكارها در

 در نان گذشته، در. كردنديم ليتبد نخ به و رنگ را گوسفندان پشم زنان... بافتنديم را زابل فرش مخصوص طرح
 در... كنديم هيته نان شهر از ييروستا و ميهست وارونه يروند شاهد اكنون، هم. شديم عرضه شهر به و پخته روستا
 زنان ييكارآ كهازآنجا يول هستند، گاو يكم تعداد و اردك بوقلمون، مرغ، بز، گوسفند، يدارا انييروستا حاضر، حال
 و ليتحص دنبال به شتريب و ندارند كارها نيا انجام به يليتما زين جوانان و آمده نييپا گريد يكارها و دام از يدار نگه در
 بهيط). 1391 د،يمنار پروژة(گزارش ...» است افتهي كاهش نهيزم نيدرا عملكردها تيفيك روند،يم شهرها در كار
  احداث مهدكودك بوده است.   يآباد نيزنان ا يها اظهار كرد كه ازجمله درخواست فريينويم



 1397بهار ، 1ة شمار ،دهمدواز دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

96 

 جهيبار ژهيو به يداروي اهانيگ دربارة يتوجه درخور يبوم دانش رامه يروستا ترزنان مسن     
داروها  نيو فروش ا 1زيتجو يو حت يداروي اهانيگ يبه گردآور ترمسن زنان از يبرخ. دارند

. ريزد مي زمين روي كه هستند ييهاوهيم صاحب زنان رامه، روستاي سنت مطابق. پردازنديم
-مغازه گرد،دوره فروشندگان به ،يخانوادگ روابط يبرخ قيازطر و كنند مي خشك را ها ميوه آنها

 واناتيح و دهند مي پرورش انيماك و مرغ خانه اطيح در زنان. فروشنديم... و يمحل داران
 سفرة يبرا مصرف ضمن كه دارند هم يسبز باغچة رامه زنان. فروشنديم را آنها تخم و يخانگ

 در رامه زنان. دهنديم هيهد ليفام جوانان و فرزندان به اي فروشند مي را آن از بخشي خانوار،
 خود يبرا يدرآمد هلو هستة كردن خارج ازطريق اي كنند پاك پنبه خانه در توانند يم روستا

 از استفاده با آنان. است دختر ةيزيجه كردن فراهم يارامه زن فةيوظ نيترمهم 2.آورند دست به
 يعتيطب ياقتصاد يهاتيفعال نيا اغلب. دهنديم انجام را فهيوظ نيا گفته پيش يهاروش
 تبادل و كار با زمان هم و شوند مي جمع گريكدي خانة در آن انجام يبرا زنان و دارد يجمع

 دارد، وجود رامه زنان يبرا كه يگريد ييدرآمدزا فرصت. گذراننديم را شاد ياوقات اخبار،
 غالباً هانقش نيا). 2013 رضانژاد،ي(عل است ينيچوهيم فصل در گرانيد يهاباغ در كاركردن

  .شوديم اجرا كشاورز زن مثابة به
 هاي راه از اند ليما ييروستا زنان اما است، دردسترس شيكماب هافرصت نيا از يبرخ

 يكشاورز كار نديگويم آنان. باشند داشته درآمد... و كارخانه در كار لباس، فروش مثل يگريد
 يدار نگه اشخانه اطيح در زنبورعسل يكندو از كه زنان، نيا از يكي جوان دختر. است سخت

  .است متنفر زنبورها از و دارد يسرافكندگ احساس وضعيت نيا از كرد،يم
دخترانه در  ييمدرسة ابتدا كيكه  آورنديم خاطر به 1340 دهة متولد ييروستا زنان

 ليتحص ادامة يبرا هاخانوادهاز  يآن، برخ شدن ليرامه وجود داشته است كه با تعط يروستا
 آن اطراف و گرمسار شهر در دختران سكونت يبرا يمحل اي اند كرده كوچ شهر به دخترانشان

 از يكي در ياتاق در ليتحص يبرا خواهرش سه و او كه گفتيم زنان نيا از يكي. اند كرده فراهم
 خروج سبب دختران زودهنگام ازدواج رسم اما بودند، ساكن گرمسار اطراف يسراها كاروان

  .است شده آموزش ريمس از آنان زودهنگام

________________________________________________________ 
 تنفس و ديبگو سخن توانستينم و بود ماريب شدت به من همكار تر،مسن زنان از يگروه با هامالقات از يكي در. 1
 خود كار به روز آن توانست او. ديبخش بهبود يمدت يبرا را او حال كه داد او به ييدارو هاخانم از يكي. نبود آسان او

  .كند مراجعه پزشك به و بازگشته تهران به و دهد ادامه
  .ديكن مراجعه) 1390( يحائر و رضانژاديعل به شتريب مطالعة يبرا. 2
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 يمنابع دادن ازدست و يمال منابع تيمحدود از اند، كرده كوچ شهر به كه يزنان از ياريبس
 ادي خود دردسترس يمال ياصل منابع مثابة به جاتيسبز و مرغ تخم جوجه، و مرغ ليازقب
 فايا را يمادر نقش يدرستبه نتوانند كه است شده سبب  وضعيت اين معتقدند آنان. كنند مي

 زدهخجالت فرزندانش از كه گفت تر مسن زنان از يكي). 1390 ،يحائر و رضانژادي(عل كنند
 زندگي سبك و شده ليتبد يمصرف واحد به يديتول واحد از ييروستا خانوادة ظاهراً،. است

 كه گويند يم ترمسن زنان از يبرخ. است شده هيشب يشهر دارخانه زن به شتر،يب هرچه زنانش،
 انجام محل يفروش يسبز و يبقال از ديخر با را فرزندان به يسبز و مرغ تخم دادن هيهد رسم

 يفضا مشابه يزندگ سبك يِدرپ و اند گرفته فاصله هانقش نيا از ترجوان زنان اما دهند،يم
 كارخانة در يكارگر) 1 ليازقب يمشاغل به محدود يمدت يبرا آنان از يبرخ. هستند شهري

 و يشگريآرا) 3 و انيآشنا و ليفام به آن فروش و تهران بازار از لباس ديخر) 2 ،يسازتيسكويب
 را آنان نقش ،ياقتصاد يهاتيفعال نيا انجام. اند شده مشغول آشنا و ليفام افراد يبرا ياطيخ
 دگرگون آنان در را نقش از انتظار كشاورز، ييروستا زن تيهو رييتغ با و داده تغيير خانواده در

 ياقتصاد يهاكنش از انتقاد به و بينندينم كشاورز مرد همسر را خود گريد آنان. است كرده
 يبرا ،يگريد و كنديم نيتأم را خانواده نةيهز عمالً زنان نيا از يكي. پردازنديم خود همسران

 يوقت«: است يناراض بابت نيا از و فروخته را خود ورآالتيز خانه، راتيتعم نيز و خودرو ديخر
  .»كردميم افتخار خودم به دميپوشيم طال ورآالتيز سرتاپا

 دخترانشان و آنان كه دهديم نشان زنان نيا از يبرخ يخانوادگ يهاعكس يبررس
 و كنند مي مراجعه عكاس به آنان از يبرخ يحت و شوند ظاهر يشهر زنان ئتيه در كوشند مي
 و كنند مي هيته هامانكن مشابه ييهاعكس ورآالت،يز آويختن و يمهمان يهالباس از استفاده با
  .مفتخرند آن به

 درمعرض رود،حبله زيآبخ حوضة در قرارگرفتن ليدل به رامه، يروستا، 1379 سال در
 تيفعال و يآموزش يهافرصت مداخله، نيا درخالل. گرفت قرار بلندمدت ياتوسعه مداخلة
 يبرا دييجد ياجتماع يهانقش ند،يفرآ نيا در مشاركت با. شد فراهم رامه زنان يبرا ياقتصاد
  :داشت دنبال به را ذيل پيامدهاي تجربه نيا. شد فراهم گرمسار زنان

  افت؛ي شيافزا روستا يعموم يفضا در نقش يفايا يبرا زنان ليتما. 1
  افت؛ي شيافزا مختلف يهاسازمان با ارتباط يبرا آنان ليتما و ييتوانا. 2
 كسب يبرا و آوردند دست به ييدرآمدها ،ييروستا كشاورز زن تيموقع از خارج زنان،. 3
  .كردند نهيهز همسرانشان نظر طبق منزل، از خروج اجازة
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 كردن خشك ليازقب ييهاتيفعال تداوم به يزياد ليتما ترجوان زنان تجربه، نيا درخالل
 دربارة يبوم تجربة و دانش وجود با. ندارند ييدارو اهانيگ يگردآور اي زنبورعسل پرورش وه،يم

 زانيم وجود با تر،جوان زنان. نيستند ترمسن زنان از آموختن به ليما زنان ذكرشده، موارد
 آموزش دانشگاه استادان از ،يداروي اهانيگ و يزنبوردار دربارة اند ليما ن،ييپا التيتحص
 يزنبوردار تا اند ليقب نيازا ييهامهارت و يرانندگ نامة يگواه افتيدر به ليما آنان. كنند افتيدر
 درآمد آوردن دست به و ترمسن زنان از آموختن تر،جوان زنان يبرا. يداروي اهانيگ يگردآور اي
 ترمسن زنان كه يدرحال ب،يترت نيبد. است گذشته به بازگشت ينوع هاتيفعال نيا به ياتكا با

 ترجوان زنان اغلب دارند، درآمد زنبورعسل پرورش و يداروي اهانيگ يگردآور قيازطر كماكان
  ).2013 رضانژاد،ي(عل نيستند موفق باره نيدرا

- نيب و يدولت يهاسازمان با ارتباط و ييدرآمدزا در كه تر،جوان زنان از يمعدود تعداد
 زن نيا. آورند دست به يتيموقعروستا  يعموم ياند در فضا اند، نتوانسته موفق عمل كرده يالملل

 ارتباط وجود به ليما روستا مردان كه بودند باور نيبرا كردند،يم يهمكار او با كه گريد زن دو و
 نيا شوهران. كننديم مخالفت روستا امور در آنان مداخلة با و نيستند همسرانشان و آنان نيب

 زنان. شود مصرف خانواده يبرا و شوهر نظارت تحت ديبا همسرانشان درآمد كه گوينديم زنان
 يتلق خود فةيوظ را دخترانشان يبرا يارعاليبس ةيزيجه نيتأم خود، مادران مثل تر،جوان
 بخش ،يخانوادگ يزندگ يشهر يالگو از يتأس با آنان،. كننديم تالش منظور اين به و كنند مي
 در پيوسته آنان. اند كرده خود يهاخانه ديجد ونيدكوراس صرف را خود درآمد از يبزرگ

 درآمدي كه يزنان اغلب. كنند يرويپ مدرن يالگو از و دهند رييتغ را خانه اسباب تا اند تالش
 زن يس از تن ودو ستيب، 1388 سال در. اند دهيخر خانه يبرا يديجد وسائل گوينديم دارند
 مدرن اي يسنت وةيش به ياقتصاد تيفعال هرگونه انجام از و كردند يمعرف دارخانه را خود جوان

 ،يحائر و رضانژادي(عل است مرد خانواده آورنان كه بودند معتقد ايشان. كردنديم اجتناب
 تياهم از پوشش يشهر يالگو از تيتبع و خانه در مدرن يافزارها مصرف آنان يبرا). 1390

 انجام اي مو رنگ از نكردن استفاده ليدل به را پژوهشگر بارها ل،يدل نيهم به و بود برخوردار ياديز
  .دادند قرار نقد هدف اديز كار

  
  گوهردان يروستا زنان .3

 محصول و دارد قرار هياشرف آستانة شهرستان يغربشمال لومترييك چهار در گوهردان يروستا
 ساكن روستا نيا در خانوار 170 حدود، 80 دهة مةين در. است جاتيفيص زين و برنج آن ياصل

 شامل نفر، 347 روستا تيجمع. است افتهي كاهش خانوار 112 به آنها تعداد اكنونهم كه بودند
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از ساكنان مالك  يارياست. بس يساكنان كشاورز يشغل اصل  .است زن، 160 و مرد 187
- يم كشت يكارنصفه وةيش را نيز به گريمالكان د يزارهايهستند و شال زاريقطعات كوچك شال

 و چوركوچان جوار هم يروستا به افراد نيا و شده سكنه از يخال روستا از ييهابخش. كنند
 از شيپ كه داد نشان پژوهشگر مدت ي. مطالعات طوالناندكرده مهاجرت هياشرف آستانة شهر

 كشت با زمان هم و بود ماه زدهيس شامل كاريشال زنان يبرا يزراع فصل كي ،يارض اصالحات
 يريدرگ دركنار زنان ،يزراع فصل كي درخالل. داشت ادامه قبل سال يهاتيفعال د،يجد سال
 نخ به آن لةيپ ليتبد و شميابر كرم پرورش به... و كنف گندم، برنج، مثل يزراع يهاتيفعال در

 ماه شش از كمتر گوهردان يروستا ساكن كاريشال زن مدرن، يهانهاده ورود با. كردنديم اقدام
 كاريشال زنان يهاتيفعال مجدد يبررس). 1373 رضانژاد،ي(عل كند مي ايفا را نقش اين سال در

 ياندك به ييروستا زنان يهانقش مجموعة كه داد نشان 80 دهة اواخر در گوهردان يروستا
زنانه حذف شده،  يهانقش از ياريبس مدت، نيا در. است افتهي كاهش سال در ماه سه از شيب
 البته،)؛ 1391 رضانژاد،ي(عل اند گرفته برعهده يشتريب سهم مردان ها، تيشدن فعال با ماشيني اي

 دهنديم حيترج اغلب اما كنند،يم فايا يكاريشال در كننده نييتع ينقش كماكان كشاورز زنان
...، است سخت النيگ كار«: گفتيم يمحل يالمثل ضرب به اشاره با يجوان زن. بمانند خانه در

 يكارنصفه شكل به شوهرش و زن نيا...». ميكن يكشاورز ميمجبور... رسدينم دستش همسرم
 تعداد. پردازنديم هم يكاريفيص به زار،يشال يكارها بر عالوه زنان معموالً،. كننديم يكشاورز

 ياصل فةيوظ را يخانگ فيوظا انجام و اند مايل شهر در يزندگ به روستا، ساكن زنان از ياديز
 يبرا مردان يمال ييتوانا عدم ليدل به و ريناگز كاري زاريشال در زنان كار. كننديم يتلق خود
 كار در رشدنيدرگ از معموالً، كنند،يم يزندگ شهر در كه يزنان. است خانواده معاش نيتأم

 را زنان ياصل فيوظا و زارنديب روستا از كه گفتند زنان نيا از چندتن. كننديم اجتناب مزرعه
 يخانگ ابزار زين روستا نيا يهاخانه در. داننديم محدود فرزندان از يدار نگه و يدارخانه به

 روزگاران برخالف. شوديم دهيد ،ييشولباس نيماش و زريفر خچالي گاز،اجاق ليازقب مدرن،
 كار مزرعه در پشت بر يكودكان با كه نيستيم ييروستا زنان حضور شاهد، 90 دهة در گذشته،

 مثل ييكارها يبرا روستا زنان. است افتهي كاهش اريبس روستا در زنان حضور. كردنديم
. كننديچوركوچان مراجعه م يروستا اي 1هياشرف آستانة شهر به... و لباس ةيته اي يشگريآرا

________________________________________________________ 
 يبرا انيروستاي و شوديم برگزار يمحل بازار شنبهدوشنبه و پنج يدر روزها رباز،ياز د ه،يدر شهر آستانة اشرف . 1
  .كننديم مراجعه شهر به روز دو نيا در ديخر
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 شهر در زين بهداشت خانة كاركنان و معلم زنان و ستين روستا ياسالم يشورا عضو يزن چيه
  .هستند ساكن

 مردان ازدواج به را خود دختران ستندين ليما كه گفتند پژوهشگر به، 70 دهة در مادران
 كار يسخت از تا كنند ازدواج يشهر مردان با دخترانشان خواستنديم آنان. درآورند كشاورز
 از ييهابخش شدن يخال و روستا تيجمع كاهش، 90 و 80 يهادهه در. ابندي ييرها يكشاورز

 الگو نيهم از كماكان ترجوان مادران. داشت مادران نيا يهاخواسته تحقق از تيحكا آن،
. كنند ازدواج شهر در يثروتمند مرد با اي باشند شاغل دخترانشان اند ليما و كننديم تيتبع
 صاحب از اعم كشاورز، همسر نقش يفايا گوهردان، يروستا ساكن زنان از ياريبس ب،يترت نيبد
از نقش خود دگرگون شده و  ييگفت فهم زن روستا توانيم. پذيرند نمي را كار،نصفه اي نيزم

  مواجه شده است.   ياديبا تحوالت ز ييزنان روستا يزندگ يسبك سنت
  

  يريگجهينت
 توسعة نديفرآ از پنهان ياجنبه توسعه، اتينظر از ياپاره با يهمراه در پژوهش، نيا يهاافتهي

 كه است معتقد بوسن. است كشاورز ييروستا زن تيهو رييتغ آن و كنديم روشن را ييروستا
 در زنان شتريب يانزوا نابرابر، يجنس روابط با ،يعموم طور به ،يكشاورز در زنان اندك مشاركت

 الگوي او. شوديم دهيد زنان گاهيپا و ارزش ةيپا مثابة به يزادآور بر شتريب ديتأك و خانه
 در زنان نقش كاهش با گر،يد عبارت به). 3-2: 2005(بوسن،  دانديم مردانه را يكشاورز
  .شوديم فيتضع قدرت منابع به يدسترس در آنان تيموقع ،يكشاورز
 يهانقش ،يانسان توسعة يهانشانه مثابة به اشتغال، و التيتحص شيافزا و ينيشهرنش رشد

 سه در زنان ستةيز تجربة يبررس. است كرده دگرگون خود نقش از را زنان انتظار و يتيجنس
 كشاورز، همسر مثابة به زن، يسنت يهانقش كه دهديم نشان زركوه و رامه گوهردان، يروستا

 نيا. است او فيوظا نيترمهم فرزندان از مراقبت و يهمسردار ،يدارخانه و شده دگرگون
 در شده مشاهده يكل روند. است يشهر متوسط طبقة دارخانه زن يزندگ سبك مشابه فيوظا
 همة باًيتقر آنها و است دتريشد زنان انفعال زركوه يروستا در اما است، كساني روستا سه هر

 رامه، و گوهردان يروستا دو در كه است يحال در نيا. اندگذاشته كنار را خود يسنت يها نقش
 و بهار هاي فصل(در  يفصل صورت به كم دست و است مانده يباق يسنت يهانقش از ياپاره هنوز

  مؤثر است.    باره نيوجود آب درا رسديم نظر به. شونديم فايا يسنت يهانقش از يبرخ) تابستان
 از را زنان توسعه، نديفرآ در مهم عناصر از يكي مثابة به جديد، يهايفناور از يبرداربهره     

 به كه زر،كوه و گوهردان يروستا در ساكن ييروستا زنان زندگي بررسي. است كرده جدا مزرعه
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- يم نشان دارخانه زن به كشاورز زن از را آنان ياجتماع تيهو تغيير دارند، يدسترس نترنتيا
كند و درجة  زنان تنزل مي گاهيتوسعه، پا ةياست كه در مراحل اول باور نيبرا 1تيوا. دهد

شود  درون خانواده و نيز جامعه محدود مي يمنابع اجتماع ،يآنان به منابع ماد يدسترس
 را كشاورز زنان يهانقش كاهش و شدن ياهيحاش هم واالس و آبوت). 11: 1985 2،يلطف(

 يخانگ يهانقش شيافزا روند با كاهش نيا كه معتقدند و داده صيتشخ توسعه نديفرآ درخالل
 دييتأ دركنار پژوهش، ني). مشاهدات ا74- 73: 1380و واالس،  آبوت( بود خواهد همراه آنان
 نشان نيز را آنان تيهو رييتغ زين و نقش از انتظار رييتغ زنان، يها نقش شدن يا هيحاش و تنزل
 زن ستيز يالگو و ريتصو از ييروستا زن تيتبع سبب كه عواملي شناخت شك،يب. است داده
  دارد.   ياريبس تياهم ييتوسعة روستا يزيربرنامه در است، شده يشهر متوسط طبقة دارخانه

  
  منابع

  .ين: تهران ،يعراق نجم ژهيمن ،زنان يشناسجامعه) 1380پامال و كلر واالس ( آبوت،
  .اطالعات: تهران ،ييروستا توسعة يشناس جامعه بر يا مقدمه) 1374( يمصطف ا،يازك

تا  1347( رانيا ييمؤثر بر اشتغال زنان روستا يو اجتماع يعوامل اقتصاد) «1385فاطمه ( پاسبان،
   يكشاورز اقتصاد، )»1383

  .176- 153: 53 شمارة چهاردهم، سال ،توسعه و   
 ،»يعيطب منابع پارچة كي تيريمد منظور به يسازمان انسجام و تيتقو گزارش«) 1391( ديمنار پروژة

  ).هامون تي(سا
 موانع نيتر مهم يبند تياولو«) 1395( يديجمش فاطمه و يديجمش رضايعل معصومه، ،يديجمش

 مطالعات و ايجغراف، )»ANP( يا شبكه ليتحل كاربرد با چداول شهرستان ييروستا زنان اشتغال
  .128- 117: 19 شمارة پنجم، سال ،يطيمح

  .رازهيش: تهران ،ياحمد تورج ترجمة ،ياجتماع تيهو) 1381( چاردير نز،يجنك
  .يفرهنگ و ياجتماع مطالعات پژوهشكدة: تهران ،توسعه و تيجنس) 1385( لهيفض ،يدادورخان
 يارائة الگو) «1391( يدهنديب اديو ليال ص يلنگرود يعيمط دحسنيس له،يفض ،يدادورخان

  كننده  استفاده ييزنان روستا يتوانمندساز
: 1 شمارة چهارم، دورة ،ييروستا توسعة، )»جانيشهرستان اله ي: بخش مركزيمورد ي(بررس ICTاز    

85 -108.  

________________________________________________________ 
1. Whyte 
2. Loutfi 
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 دورة ،ييايجغراف يهاپژوهش، »اشتغال زنان يهاچالش و ييروستا توسعة«) 1385( لهيفض ،يدادورخان
  .188- 171: 55 شمارة وهشتم، سي

مجموعه  ،»ياقتصاد توسعة نديفرآ در ييروستا زنان مجدد شدن ياجتماع«) 1381( اهللاعزت آرام، سام
 معاونت ييروستا زنان امور دفتر: تهران دوم، جلد ،ييمقاالت همايش اعتبارات خرد زنان روستا

  .يكشاورز جهاد وزارت يبرداربهره نظام و جيترو
و عوامل مؤثر بر  ييزنان روستا ياجتماع ـ ياقتصاد گاهيپا يبررس) «1389هما و همكاران ( مهر، سروش

-143: 1 شمارة اول، دورة ،ييروستا يهاپژوهش، »: شهرستان همدانيبهبود آن (مطالعة مورد
166.  

  .شناسان جامعه: تهران ،تيجنس يشناس جامعه) 1389( انيمانيو سارا ا جهيخد ،يريسف
 ،توسعه در يكشاورز اقتصاد، »كار و دانش يضرورت توسعه، تعادل جنس) «1376( اليسه ،يشهشهان

   195- 216 :3 شمارة
 زر،كوه منطقة: مطالعه مورد زنان، يجسمان سالمت بر يزندگ سبك ريتأث يبررس) 1395( محدثه ،يصرف

  .گرمسار واحد ياسالم آزاد دانشگاه ارشد، يكارشناس نامة انيپا
 ،»ييزنان روستا ينينقش اعتبارات خرد در توسعة كارآفر) «1395( يفاطمه و رضا موحد ،يتوكل يعل

  .55-39: 3 شمارة سوم، جلد ،يكشاورز در ينيكارآفر
: يتكنولوژ ورود با آن يدگرگون و يديتول يهاتيفعال در زنان مشاركت) 1373( اليسه رضانژاد،يعل

-يكارشناس نامة انيپا گوهردان، يروستا الن،يگ ييروستا زنان يزراع يها تيفعال: يمورد مطالعة
  .تهران دانشگاه ياجتماع علوم دانشكدة ارشد،

زنان  يديتول يو ابزارها هانقش تحول بر يامطالعه: ييروستا زنان و يتكنولوژ«) 1391( اليسه رضانژاد،يعل
  .196- 169: 12 شمارة چهارم، سال ،ياجتماع توسعة و رفاه يزير برنامه ،»النياستان گ كاريشال

: صندوق اعتبارات يتوسعه: مطالعة مورد ت،يپول، جنس) «1390( يو شهال حائر اليسه رضانژاد،يعل
  .231- 191: 7 شمارة دوم، دورة ،ياجتماع توسعة و رفاه يزيربرنامه، »خرد زنان زنبوردار رامه

- تيجمع تحوالت به ينگاه: توسعه و تيجنس«) 1391( هاشميبن الساداتفروغ و اليسه رضانژاد،يعل
  81- 93 :2 شمارة چهارم، سال ،رانيا ياجتماع توسعة مطالعات، »كشور ييمناطق روستا يشناخت

  . تهران: انتشارات طرح نواني(جلد دوم). حسن چاووش تيهو قدرت اطالعات عصر). 1380مانوئل ( كاستلز،
اعتبارات  يهاصندوق ريتأث يبررس«) 1393( يگيبيعل نيرحسيام و يزرافشان ومرثيك مژگان، ،يريفق

  .22- 1: 3 شمارة هفدهم، دورة ،توسعه و روستا، »استان كرمانشاه ييزنان روستا يخرد بر توانمندساز
و  كننده ليعوامل تسه يبررس) «1389مهر ( و هما سروش يفم يشعبانعل نيحس ل،يخل ،يكالنتر

 توسعة، »: شهرستان همدان)ي(مطالعة مورد ييزنان روستا ياقتصاد يبازدارندة توانمندساز
 :در يدسترس. 107-124: 2دورة اول، شمارة  ،ييروستا

 https://jrd.ut.ac.ir/article_21280_b748318eaa4f92f03fd1a0550f9ca1cf.pdf  
  12/3/1395 خيتار
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 و يكشاورز اقتصاد ،»رانيدر ا ييزنان روستا يطبقات گاهيپا يبررس) «1376( يعبدالعل زاده، ييلهسا
  69- 92 :3 شمارة ،توسعه

كار  يروينقش سواد و ن يبررس) «1388( ييايو محمدصادق عل يمسعود مهدو م،يدرحيس ،يريمش
 و ايجغراف، »استان كردستان واندرةيد ييمطالعة موردي: زنان روستا ،ييزنان در درآمد خانوار روستا

  .82- 69: 14 شمارة ،توسعه
 يها در دوره ييمؤثر بر مشاركت زنان روستا يسازوكارها) «1395و همكاران ( يدمهديس ،يرداماديم

): 14( 2 شمارة پنجم، سال ،ييروستا يزير برنامه و پژوهش، »در شهرستان اصفهان يجيترو يآموزش
1 -13.  
 شمارة ،توسعه و يكشاورز اقتصاد ،»ييغذا تيامن ديزنان كل) «1376( يقيآرا و پرناز صد فرح ،ينوروز

19: 156 -143  
 ييزنان روستا ينيبر كارآفر يو نهاد يعوامل آموزش ريتأث) «1392احمد و همكاران ( ،يفران يعقوبي

  .134-115: 2 شمارة ششم، دورة ،ينيكارآفر توسعة، »(مورد مطالعه: استان همدان)
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