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کارآفرین یا تولیدکننده؟ سنتهای مردساالرانه ،هویتهای جنسیتی و ماندگاری کسبوکار
تأملی بر فعالیت زنان در بخش کشاورزی نواحی روستایی دوردست
مطالعۀ موردی :دهستان جیرستان ،شهرستان شیروان
7

دکتر رضا خسروبیگی بزچلویی

چکیده
در پژوهش حاضر ،به شناسایي هویت زنان شاغل در بخش کشاورزی -با محتوای در برابر و یا سازش با آموزههای پساتولیدگرایي و
ابتکارات کارآفرینانه درجهت تولید محصوالت کیفیتدار و سالم و منطبق با اصول زیست محیطي -بهمنظور تصور از خود بهعنوان
کارآفرین و یا تولیدکننده پرداخته شده است .مطالعات میداني در  71سکونتگاه روستایي دهستان جیرستان از توابع بخش سرحد
شهرستان شیروان (کوهستاني و دوردست با سبقه عشایری) انجام گرفته و روستابودگيهای جنسیتي متفاوتي را در خود جای داده
است که زنان در روستا عهدهدار مسئولیت مدیریت کشاورزی و مردان در شهر (به امید یافتن شرایط کاری و درآمدی بهتر)حضور
داشته و دخالتي در امور این بخش ندارند .هویتهای کشاورزی ازطریق روش تحلیل کیفي با رویکرد تحلیل محتوا و مصاحبه با  21نفر
از زنان جیرستاني که حضور تماموقت در مزرعه داشتند ،استخراج شده است .تحلیل تجربیات زنان جیرستاني در کشاورزی منجربه
شناسایي  014کد اولیه 73 ،زیر طبقه و  0طبقۀ اصلي و  7درونمایه شد .نتایج بهدست آمده نشانداد که زنان جیرستاني خود را
تولیدکننده ميدانند و کارآفریني و کارآفرینبودن را تجربه نميکنند؛ بدین شرح که با تمرکز بر کشاورزی فعلي و تولید محصوالت
غیرمتعارف (و نه محصوالت ارگانیک و سالم و طبیعي) ،هم مي توان به ابتکارات جدید کارآفرینانه دست یافت و نیازی به اضافهکردن
فعالیت به مزرعه و بهنوعي تنوعسازی نیست .استدالل نگارنده بر این است که چنین گزینههای جایگزیني ازسوی زنان روستایي ،به
اشتباه در کارهای پژوهشي بهمنزلۀ «کاالیيکردن سنتهای محلي» یعني گرایش به ابتکارات نوین کارآفریني شناخته ميشود؛
درحاليکه دغدغۀ روستاییان دربارۀ عملينشدن و دوری از «عالیق اقتصادی و منافع اجتماعي خود» ميباشد که بیاني از وظایف کاری
پیشین و آگاهي از سنت است (مکانیسم قدرت و مقاومت محلي).
واژههای کلیدی :هویت ،کارآفرین ،تولیدکننده ،زنان ،جیرستان.

 -استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایي ،دانشگاه حکیم سبزواری
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با تولید محصوالتی با کیفیت خاص میباشد :یعنی

مقدمه
از دهۀ  0991به بعد در بسیاری از پژوهشهای
روستایی برجسته شده است که حضور زنان در بخش
کشاورزی میتواند عمومیت داشته باشد ( Bock, 1994:
 )91; Ventura, 1994:27; Whatmore, 1991: 1و به
عنوان «کشاورز» (و نه خانهدار و همسر کشاورز)0
شناسایی شوند (.)Little & Panelli, 2003: 281
این درحالی است که پیشتر زنان روستایی در
سیاستگذاریهای مختلف بهعنوان گروه اجتماعی
آسیبپذیر و حاشیهای شناخته میشدند ( Little,2002:
 .)208با بازساخت اقتصادی اجتماعی نواحی روستایی،
بهویژه جوامع غربی و اروپایی ،عطف بر کسب درآمد
اضافی بهوسیله «تنوعبخشیدن »3به تولیدات «داخل و
2
خارج از مزرعه» ( Clark, 2009: 213; Meerburg et
 )al., 2009:511عرصه برای فعالیت زنان در بخش
کشاورزی فراهم و متعاقب آن ابتکارات «کارآفرینانه»2
بسیاری در اقتصاد روستایی نمایان شد ( & Rubin
 .)Manfre, 2014:287بهعبارتی درپی تغییرات
اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی ما شاهد حضور
فعال زنان در بخش کشاورزی هستیم و این همان
زمانی است که خانوارهای کشاورزی بهتنوع و
«چندکارکردی » کردن منبع درآمدی خود روی
آوردند .زنان روستایی کسبوکاری را در مزارع خانگی
خود و در مقیاس کوچک ایجاد کردهاند که عمدتا
شامل فعالیتهایی مربوط به «گردشگری مزرعه»
( ،)Flanigan et al., 2015:129فرآوری موادغذایی و
سنتی و موادغذایی محصوالت کشاورزی محلی
( )Anthopoulou, 2010: 349میباشد .مطمئنا کسب
و کارهای بهوجود آمده بهوسیله زنان روستایی منطبق
1-Farmer’s Wife
2-Diversification
3-In-Off Farm
4-Entrepreneurship
5-Multifunctional
6-Agritourism

منشاء جغرافیایی خود حفظ کرده ،سنتی و ارگانیک
بوده و بهنوعی روند طبیعی را برای تولید طی
کرده است ( Marsden, 1998: 107; Sylvander,
 .)1994: 27ازطرفی با گرایش مردم بهویژه ساکنین
شهری بهاستفاده از محصوالت و موادغذایی محلی،
تولید برای بازار جای خود را به تولید برای نزدیکترین
مکان داده (بازاریابی مستقیم) و بهعبارتی فاصلۀ
مزرعه تا محل فروش کم شده و تقاضایمحلی برای
تولیداتروستایی وجود دارد ( Ilbery & Kneafsey,
 .)1999: 217بههمین خاطر است بسیاری از تحقیقات
پیرامون اکوفمینیسم یا سازگاری با محیط زیست
گسترش یافته که در آن به بررسی رابطۀ زنان با
محیط و طبیعت پرداختهاند ( Bryant & Pini 2006:
 .)257البته ،تنوعسازی و چندفعالیتی کردن ساختار
اقتصاد خانوار کشاورزی صرفا به کار زنان در مزرعه
ختم نمیشود و میتواند راجعبه فعالیت زنان در
فعالیتهای خارج از مزرعه و بهطور خاص کار در خانه
باشد (.)Markantoni, 2012: 25
در سالهای اخیر نواحی روستایی در جیرستان (از
توابع شهرستان شیروان ،استان خراسان شمالی)
دستخوش تغییرات بسیاری گردید و بدین ترتیب
حضور زنان در بخش کشاورزی فراگیر شده و غالب
است (کمتر جایی در کشور پیدا میشود که تمامی
امور کشاورزی به زنان واگذار شده و مردان بهجز
پارهای از موارد فروش محصول دخالتی در این بخش
دخالت نداشته باشند) .آنچه که مشهود است فعالیت
زنان نه با چندکارکردی و اضافهکردن ابتکارات نوین
در مزرعه ،بلکه با ادامه مناسبات گذشته یعنی تولید
انبوه برای فروش در بازار همزمان شده و تنها مردان
جای خود را به زنان دادهاند و به امید یافتن شرایط
کاری و درآمدی بهتر به شهر (بهعلت رکود و ضعف
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کشاورزی در تأمین مخارج خانواده) مهاجرت کردهاند.
در اینجا با چشمانداز متفاوتی از اشتغال زنان در بخش
کشاورزی مواجه هستیم و نمیتوان از کسبوکارهایی
که ذکر آن در باال شد (کوچک مقیاس ،تولیدات
سنتی ،ارگانیک و طبیعی و بهطورکلی سازگار با
محیطزیست) صحبت به میان آورد؛ زیرا ،هنگامی
کشاورزی بازساخت شده و متنوع میشود (و عرصه
برای حضور زنان در آن باز میشود) ،ممکن است
انتظار رود اصطالح «کشاورز» تغییر کند و یا حداقل
معانی بیشتری را به خود گیرد ()Heggem, 2008: 3
که در جیرستان اینگونه نبوده و رویههای قبلی از
مناسبات تولید دنبال میشود .چنین وضعیتی میتواند
مقاومت در برابر آنچه که بهعنوان تغییر کشاورزی
شناخته میشود و با هدف حفظ هویت باشد ،حتی اگر
فعالیت دیگری در کشاورزی استقرار یابد .بهواقع،
جوامع محلی نحوۀ مدیریت منابع خود را به واسطۀ
کشمکشهای فرهنگی و اجتماعی درک میکنند
( .)Mudege et al., 2015: 92از این رو ،مقاومت در
0
برابر تغییرات کشاورزی-آنچه که بهوسیلۀ برتون
( )3112نیز برجسته شده ،الزامی است که جایگاههای
اجتماعی و فرهنگی از دست رفته (در اینجا
3
کمرنگشدن نقش گفتمان مرد بهعنوان نانآور خانه
با رکود بخش کشاورزی) از طریق ادامه نقشهای
کشاورزی تولیدگرا احیا شود .ضمن اینکه ،بسیاری از
مطالعات نشاندادهاند که با وجود فرایندهایی از
بازسازی بخش کشاورزی و روستایی ،هنوز هم
ارتباطات جنسیتی در مزارع بهواسطۀ پایبندی به
میراث «مردساالرانه »2و نقش مردانه در حرفۀ
کشاورزی باقی مانده است ( .)Alston, 1995: 136این
نشان میدهد که اغلب در جوامع روستایی «استراتژی

1-Burton
2-Breadwinner
3-Masculine

بقای خانوار»( 2یعنی ،کمک به مرد خانواده برای
باالبردن کیفیت زندگی با توجه به رکود بخش
کشاورزی) بهجای رهایی از قید و بندهای مردساالرانه
و «استقالل مالی» انتخاب میشود ( Munkejord,
 .)2009: 20در چنین حالتی شاید برآوردهکردن آنچه
که ازلحاظ اجتماعی و فرهنگی (سخت کوشی و در
کنار مردبودن) قابلقبول است بیشتر از بهبود سطح
درآمد خانوار اهمیت داشته باشد
(.)Selfa et al,. 2015: 40
هدف از تدوین مقالۀ حاضر بررسی این موضوع
است که زنان چه جایگاهی را برای خود در بخش
کشاورزی متصور هستند؟ فعالیت خود را همسو با
بازساختهای جدید کشاورزی و بهعنوان یک کشاورز
میدانند؟ و آنچه که بیشتر مدنظر ماست در برخورد با
تقاضا برای نقشهای کارآفرینانه (کسبوکارهای
کوچک مقیاس ،تولیدات سنتی ،ارگانیک و طبیعی و
بهطور کلی سازگار با محیط زیست) چگونه عمل
میکنند؟
چارچوب نظری
 -زنان در بخش کشاورزی :مروری بر ادبیات تحقیق

تمرکز بر بحث زنان در بخش کشاورزی همواره با
تحقیق دربارۀ «نابرابریهای اجتماعی» مبتنیبر
تقسیمکار جنسیتی در نواحی روستایی پیشرفته و
نگاهی که در انظار عمومی نسبتبه زنان در این عرصه
وجود دارد نگاه سطحپایین و حاشیهای است ( Bryant
 .)& Pini, 2009: 48درواقع ،سبقه کشاورزی فرایند
مردساالرانه دارد و زنان جایگاهی در آن ندارند
(.)Brandth, 2002: 77

4-Household Survival Strategies
5-Self-Support
6-Hard Work
7-Social Inequality
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الگوی جنسیتی به رسمیت شناخته شده «نسب
پدری» 0که بهموجب آن فرزند ذکور خانواده وارث
اصلی مزرعه و زمین بوده و بهعبارتی این پسر است
که باید بر جای پدر بنشیند و شغل کشاورزی را ادامه
دهد؛ازجمله ،فرایندهایی است که به نابرابریهای
اجتماعی و نقش «نامرئی »3زنان در بخش کشاورزی
یاری میرساند ( .)Sachs, 1983: 119-120بدین
خاطر ،زنان نقشی مکمل در بخش کشاورزی دارند و
باید یاد بگیرند که خود را بهعنوان نیروی کمکی و نه
کشاورز نشان دهند ( .)Brandth, 2002: 148این
درحالیاست که واتمور )0990( 2برای نمونه با
ترکیبی از چشماندازهای اقتصادسیاسی و فمینیستی
چگونگی ساختار مزارع خانوادگی در بهکارگیری بدون
مزد زنان در کشاورزی جهت پشتیبانی اقتصاد خانوار
فاش میکند .ازطرفی باید گفت زنان اغلب میتوانند
ازطریق ازدواج وارد بخش کشاورزی شوند و در کنار
همسر خود سهمی در تأمین درآمدهای خانوار داشته
باشند ( ،)Shortall 2001: 165اما آنچه که مشاهده
میشود زنان چیزی جز همسر کشاورز نیستند و تنها
بهعنوان دستیار و «کمکحال همسر» 2خود محسوب
میشوند ( )Bryant,1999:237و اختیار اصلی مدیریت
مزرعه و زمین با مرد است .کلیشههایی از این دست
مربوط به تبعیت و اطاعتپذیری عمومی زنان در
جامعه خاصه زنان روستایی و بازتولید اجتماعی نقش
همسربودگی و خانهداری آنها میباشد
(.)Little & Panelli, 2003: 281

تفکر بیولوژیکی و زیستی عطف به فیزیک
«بدنی » و قوای جسمانی زنان از دیگر فرایندهایی
است که موجب شده کار زنان در بخش کشاورزی به
1-Patrilineal
2-Invisible
3-Whatmore
4-Farmer’s Wives
5-Body



چشم نیاید ( .)Trauger, et al, 2008: 434گفتمان

کشاورزی بهعنوان شغلی مردانه به تصوراتی از فیزیک
بدنی زنان گرهخورده است ( .)Brandth, 2006: 17با
نظر به نوشتههای برانت (  ،)311کار در مزرعه با
فعالیتی بدنی معنا میشود و نیاز به قوای جسمانی
دارد .در این ارتباط ،فعالیت بدنی در بخش کشاورزی
بهوضوح با مرکزیت اندامی مردانه چه ازلحاظ فیزیکی
و چه ازلحاظ نمادین در صحنه ظاهر شده است .از
آنجایی که فیزیک بدنی زنان فاقد صفات مردانه بوده و
استدالل بر این است که قادربه اشتغال در بخش
کشاورزی نیستند ،منجر به این دیدگاه شده است که
کارهای «پاره وقت» و راحت (پیش پا افتاده) به آنها
آنها محول شود و کمتر از مردان در مزرعه درگیر
باشند ).(Saugeres, 2002:646
بسیاری از تحقیقات در پیوند با اشکال هژمونیک
مردساالرانه در بخش کشاورزی بر ارتباط مابین
طبیعت و فیزیکبدنی (تواناییجسمانی) حول محور
شجاعت ،شهامت و بیباکی ،چقری و استحکام،
آمادگیجسمانی ،توانایی تحمل کارهای سخت صحه
گذاشتهاند ( .)Leipins, 2000: 614درحالحاضر نیز،
9
آنچه که توسط ساگریس ( )3113و برایانت و پینی
پینی )311 ( 9برجسته شده ،استفاده از ماشینآالت
و فناوریهای کشاورزی با هدف تقویت ایدئولوژی
مردساالری و حذف زنان از بخش کشاورزی صورت
میگیرد .برای نمونه« ،تراکتور به نمادی برای قدرت
مردان و متعاقب آن تسلط بر زنان بدل شده است».
ضمن اینکه ،برنامههای آموزش و ترویج کشاورزی
مردمحوربوده و به ندرت شامل ارتقای دانش زنان
روستایی میشود ( .)Kloppenburg,1991: 528با این
همه ،اغراق نیست بگوییم که تحلیلهای جنسیتی در
6-Brandth
7-Part Time
8-Saugeres
9-Bryant and Pini
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نواحی روستایی خاصۀ کشاورزی ،هم ازلحاظ نظری و
هم ازلحاظ دامنۀ تحقیقات و بهصورت تجربی گسترش
پیدا کرده است (.)Little, 2002:208; Little, 2009:1
با اینکه ماندگاری سنتهای مردساالری یک ردپای
مشخص شده در عموم پژوهشهای صورت گرفته
است ،تأکید بر دیدهشدن فعالیت زنان در مزرعه
بهعنوان نتیجهای از تجاریشدن اشتغالهای
غیررسمی (سنتی) و به تبع آن حضور تمام وقت زن
در کشاورزی و در تأمین مایحتاج اقتصادی خانوار
میشود ( .)Bock, 1994: 17مطالعات در سبکهای
جدید کشاورزی نقطهگذاری شدهاند که زنان روستایی
در آن میتوانند طیف وسیعی از فعالیتها را گسترش
دهند :گردشگری مزرعه ،بازاریابی مستقیم محصوالت
و فروش در محل ،تولید محصوالت با کیفیت و سازگار
با محیط زیست ،ایجاد فرصتهای شغلی جدید در
مزرعه ،مبتنیبر فرهنگ و سنت محلی .فعالیتهایی
که در ارتباط با فرایند بازسازی کشاورزی و تغییر رویه
از تولیدگرایی به «پساتولیدگرایی »0میباشد ،تغییراتی
تغییراتی که بهواسطۀ رهایی از کشت فشرده و
رویآوردن به فراتولید (یعنی ،کاهش وابستگی به
کشاورزی با اضافه کردن کارآفرینیهای جدید) و تأکید
بر حفظ محیط زیست و ماندگاری سرزندگی روستا
توصیف میشود ( Kazakopoulos & Gidarakou,
 .)2003: 399این بدعتگذاری میتواند جایگاه زنان را
دربخش کشاورزی ازطریق توانمندی و تغییر از فردی
حاشیهای و تابع به مدیر و تقویت موقعیت سازمانی در
ارتباط با فضای عمومی تصمیمگیری (تعاونیها و
غیره) بهبود بخشد ( )Ibid, 401و به همان میزان هم
ساختهای سلطه مردساالرانه را به چالش بکشد .به
زعم سارگیس ( )3113گوناگونی و تنوع فعالیتی
بهوجود آمده برای زنان میتواند مردساالری مردان را
در پیوند با استفاده از فناوریهای کشاورزی
(بهخصوص ماشینآالت سنگینی که با آن به تولید

انبوه میپرداختند) و کنترل داراییهای مزرعه،
استحکام ،تحمل سختی کار ،احساس غرور و
لذتبردن از حضور در مزرعه به چالش کشد .از طرفی،
ضرورت تغییر مدلهای آموزش و ترویج کشاورزی و
ارتقای دانش زنان با توجه به ساختار جدید کشاورزی
و استقرار اقتصادهای نوین در روستا احساس میشود
( .)Trauger, 2004:290همزمان در منطقۀ جیرستان
نیز ،ما شاهد کاهش شکاف جنسیتی و حضور پر رنگ
زنان در بخش کشاورزی هستیم ،به گونهای که تمامی
امور مربوط به مزرعه به زنان واگذار شده و مردان جز
در مواردی دخالتی در کشاورزی ندارند ،اما با این
تفاوت که حضور زنان در کشاورزی با چرخش خانوار
روستایی بهتنوع و چندفعالیتیشدن همراه نبوده و
ادامه روند گذشته کشاورزی یعنی تولیدگرایی و
فروش برای بازار نمایان است .درواقع ،رفع
نابرابریهای جنسیتی در کشاورزی جیرستان بهموجب
تغییر ساختار اقتصادی روستا و گذار به پساتولیدگرایی
و استقرار کارآفرینیهای نوین نمیباشد و با اینکه
ساختهای مردساالری در این مورد مطالعاتی
منعطفتر شده و آزادی عمل بیشتری برای زنان
بهوجود آمده ،ولی اصرار بر حفظ هویت گذشتۀ
کشاورزی میشود (مقاومت در برابر تغییرات) .ضمن
اینکه ،پایبندی به اصول مردساالری نیز در بین زنان
جیرستانی دیده میشود و با اینکه اقتصاد روستایی به
نوعی زنمحور شده ،ولی تمایل به تبعیت از مردان و
اجرای دستورات آنها در بخش کشاورزی وجود دارد.
بههمینخاطر است که مطالعات حال حاضر عالوهبر به
تصویرکشیدن حضور زنان در کشاورزی از فراوانی و
وجود روابط جنسیتی مختلف در نواحی روستایی نیز
بحث به میان میآورند .در این بین ،تحقیقات بهطور
قابلتوجهی به موازات خط فکری نظریهپردازان
اجتماعی جنسیت ازجمله جودیت باتلر )0991( 3و

1-Post- Productivity

2-Judith Butler
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الیزابتگروس )311 ( 0در بررسی اینکه مردساالری و
زنساالری صرفا ساخت و بازنمایی نمیشود (در اینجا
بهوسیلۀ بازساخت کشاورزی و استقرار کارآفرینیهای
نوین) ،بلکه بهواسطه زمینههای روستایی (ارزش و
فرهنگها ی محلی و خصوصیات طبیعی و فیزیکی)
نیز اجرایی میشود .بنابراین ،روابط جنسیتی پیشاز
اینکه بهوسیلۀ جریانهای بیرونی یعنی بازساخت
کشاورزی و تنوعهای فعالیتی ناشی از آن بازنمایی
شود از طریق کارکردهای فرهنگی و خصوصیات
طبیعی محل نقش میپذیرد :این همان تعریف هویت
مرد و زن در محل است و نمایی از قدرت در برابر
تغییرات موجود را به تصویر میکشد .سؤالی که در
ارتباط با این پس زمینه مطرح میشود بدین قرار
است :حضور زنان جیرستانی در کشاورزی تا چه اندازه
مربوط به بازنماییهای متفاوت از روستابودگی
(ویژگیهای محلی :فرهنگی -طبیعی) است؟ یا اینکه
حضور زنان جیرستانی در کشاورزی به مانند
فراگیرشدن روند اشتغال زنان در جهان امری طبیعی
است؟ زیرا ساختار کشاورزی با توجه به آموزههای
نئولیبرالیسم و حساسیتهای زیست محیطی تغییر
کرده و گزینههای متنوعی (کسبوکارهای کوچک
مقیاس ،تولیدات سنتی ،ارگانیک و طبیعی و
بهطورکلی سازگار با محیط زیست) را جهت
درآمدزایی به اقتصاد روستایی اضافه کرده است که
بهطور سنتی زنان در ارائۀ آنها پیشگام هستند و
برگ برنده را در مقایسه با مردان در دست دارند .از
آنجایی که روند انتقال زنان جیرستان به بخش
کشاورزی با سبقه عمومی آن در جهان تفاوت دارد و
ما اثری از پساتولیدگرایی و کارآفرینیهای جدید آن و
همچنین ،حساسیتهای زیست محیطی در این
منطقه نمیبینیم ،در مقاله حاضر از مفهوم «هویت»3
1-Elizabeth Grosz
2-Identity



استفاده خواهیم کرد .با این میتوان به پویایی

ساختهای مردساالری و زنساالری با گذشت زمان و
هدفمندی ساکنینمحلی در چیدمان وظایف جنسیتی
در بخش کشاورزی رسید و بهطور مشخص
«تولیدکننده »2یا «کارآفرین »2بودن زنان در این
شرایط را شناسایی کرد.
 -تئوریهای هویت

هویتبخشی از «خود انگاره» و بهعنوان پاسخی
به این سؤال است :من چه کسی هستم؟
( .)Augoustinos & Walker, 1995: 98رز ( )099
هویت را این گونه تعریف میکند :چگونه خودمان را
درک کرده و میفهمیم ،این اشاره به تجربیات روزمره
و تمامی احساسات ذهنی مربوط به آگاهی زندگی
دارد .میتوان گفت از آنجایی که زندگی همواره در
جریان بوده و ما با تجربیات گوناگون و غیرقابل
پیشبینی مواجه هستیم ،بنابراین هویت ثابت و
تغییرناپذیر نبوده و همیشه یک تفسیر مجدد ذهنی از
خود در فرایند روزانه درحال انجام است
(.)Leyshon, 2008: 21
نظریههای متعددی در این زمینه مطرح شده است
و به تناسب در رشتههای مختلف مورد استفاده قرار
میگیرد .ستس و بروکه ( )3112دو دیدگاه اصلی از
هویت را در جامعهشناسی به نمایش گذاشتهاند :خود
«مقولهبندی » و «همانندسازی »9یا تطبیق .اساس
خود مقولهبندی توجه به جنبههایی از هویت است که
از عضویت گروهی ناشی میشود .درواقع ،اجتماع از
افرادی تشکیل شده است که با هم و براساس پایگاه و
قدرتشان رابطه دارند و ساختار این ارتباط گروهی
برای شکلبندی هویت دارای اهمیت است .افراد برای
3-Producers
4-Entrepreneurs
5-Self-Concept
6-Rose
7-Stets and Burke
8-Self-Categorization
9-Identification
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اثبات برتری گروه خودشان به مقایسه گروه خودی با
دیگر گروهها میپردازند و با این کار ارزش گروه
خودشان را در رابطه با گروههای شبیه نشان میدهند
و به یک مقایسه بین گروهی دست میزنند .این
فرایند را که افراد خودشان ،درون گروه را از برون
گروه جدا میکنند ،مقولهبندی اجتماعی مینامند
(.)Stets & Burke, 2003: 224

طبقهبندیهای مختلفی را در ارتباط با کار زنان در
بخش کشاورزی در نظر گرفتهاند که میتواند در
گونههایی مابین تولیدکننده و کارآفرین قابل تشخیص
باشد :همسر کشاورز ،دستیار و کمک حال مرد و
کشاورز .در همانندسازی (که راهنمای رمزگشایی
هویت در مقاله حاضر است) دیگر یک شخص خود را
در درون گروه خاصی طبقهبندی نمیکند ،اما در
عوض موقعیت و یا نقش هدفمندی را در درون گروه و
یا ساختار اجتماعی به خود اختصاص داده است
( .)Vesala & Vesala, 2010: 24بدین قرار که زنان
روستایی نقشها و مسئولیتهایی بهواسطۀ دیگر
اعضای گروه یعنی مردان در بخش کشاورزی به خود
اختصاص دادهاند و وضعیتی که در آن قرار دارند به
نوعی شبیهسازی از کار مردان باشد و هویت خود را
آن چیزی که درحالحاضر است نمیدانند و صرفا
نقشی را بهجای میآورند و انتظاراتی را برآورده
میسازند .شاید به ظاهر زنان مسئولیت مزرعه را به
عهده داشته باشد ،اگر بهطور عمقی به قضیه نگاه شود
خود را به رسم گذشته بهعنوان همسر کشاورز و یا
کمک حال سرپرست خانواده بدانند و ادامهدهندۀ راه
مردان در بخش کشاورزی باشند .بهعبارتی ،زنان
گماشته مردان در بخش کشاورزی هستند و حضور
آنها در مزرعه بهواسطۀ مردان میباشد و از این رو
پایبندی به اصول مردساالری و کشاورزی تولیدگرا در
این انتقال محرز است .شاید با انجام مطالعات پایلوت
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زنمحور بودن ساختار مزرعه جای خود را به تداوم
ساختهای مردساالری بدهد و متعاقب آن تولید
جانشین ابتکارات کارآفرینانه شود.
روش تحقیق
پژوهش حاضر یک «تحقیق کیفی» 0است که با
3
استفاده از رویکرد «تحلیل محتوا» ( Neuman,
 )2011: 143بهمنظور مشخصکردن تجربیات زندگی
زنان روستایی و درک معانی آن بهصورت واقعی انجام
گرفت (.)Gilbert, 2001: 126
شرکتکنندگان این پژوهش از میان زنانی که بهطور
تمام وقت در مزرعه حضور داشتند انتخاب شدند و
معیارهای ورود به مطالعه شامل مهاجرت سرپرست
خانوار به شهر برای اشتغال و کسب درآمد و مهمتر از
آن کارکرد تجاری کشاورزی و تولید برای بازار بود.
2
برای انتخاب نمونه از «شیوۀ نمونهگیری هدفمند»
(ابتدا  21نفر) و البته بهطور همزمان از شیوۀ «گلوله
برفی» ،)Patton, 2002: 246( 2جهت دسترسی
سریعتر به مشارکتکنندگان استفاده شد.
برور و همکاران ( )3113بهطور معمول انتخاب 31
تا  21مشارکتکننده وهالووی و گالوین ( 21 )310
 21تا  2مشارکتکننده را برای شناسایی مجموعهای
منسجم از موارد کافی دانستهاند .فرایند گزینش افراد
نیز تا زمانی ادامه پیدا کرد که در جریان کسب
اطالعات ،هیچ داده جدیدی پدیدار نشد ،یعنی
جمعآوری دادهها تا حصول« اشباع اطالعاتی» دادهها
دادهها ادامه یافت و در نهایت ،تعداد
مشارکتکنندگان به نفر رسید (این تعداد از حجم
نمونه براساس اصول تحقیقات کیفی و اشباع اطالعاتی
دادهها بهدست آمده است).
1-Qualitative Method
2-Content Analysis
3-Purposeful Sampling Method
4-Snowball Sampling Approach
5-Brewer
6- Holloway & Galvin
7-Saturation
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جدول  :7مشخصات منطقۀ مورد مطالعه و شرکتکنندگان

روستا

جمعیت
تعداد
کل مردان زنان شرکتکنندگان

پالکانلوباال
کالته نظرعلی
کوسه
پالکانلو پایین
کالته نظرمحمد

3
3

029 03

2

219 3 2
3 1

3

3

023 39

0

2

الخاص

2

تخت

032

سیس پیرانلو سفلی

2 01

سیرسپرانلو علیا

013 099

0
9

کورکانلو علیا
ملوانلو

21 01
2

میالنلو سفلی
2

2 2 2 0
301 0

روستا

جمعیت
تعداد
کل مردان زنان شرکتکنندگان

زیندانلو

3

392 3 3
29

1 030
9

2
0

3
3

کالتمانلو

093

2

نامانلو

33

3 3 3 1

3

چرمه

2

21

3

3

میالنلو علیا

0 2 0 0 2 2

2

2

ترتیبات سنی زنان

32

9

2
2

-23
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تنها بهصورت کشاورزی خردهمالکی و کوچک

منطقۀ مورد مطالعه
پژوهش حاضر در دهستان جیرستان از توابع بخش

مقیاس میتواند عملی شود .غالب بهرهبرداریها

سرحد شهرستان شیروان در استان خراسان شمالی

مربوطبه گلهداری و رمهگردانی و چرای دام در مراتع

انجام گرفته است .این منطقه در کوههای کپهداغ و در

حال ،بهصورت کوچ روی (بنابه سبقه عشایری ساکنان

مجاورت مرز ترکمنستان واقعشده و چشمانداز

محلی) و یا محدود به اطراف سکونتگاهها میشود.

متنوعی را در خود جای داده است :شامل ارتفاعات

ایندرحالیاست که زراعت و باغداری در طول تاریخ -

گلول با  3 3متر و مراتع مربوطبه آن و مزارع و

در کنار دامداری -یکی از ارکان اصلی اقتصاد

باغها در پستترین نقاط درهای با  000متر .براساس

روستاهای جیرستان بوده است .براساس سرشماری

 0نفر در 0

کشاورزی  0292تعداد افراد شاغل در بخش کشاورزی

سکونتگاه روستایی از دهستان جیرستان سکونت

دهستان  221نفر میباشد .از آنجایی که کار زنان در

دارند .اکثر سکونتگاههای روستایی باالی  31خانوار

سرشماریهای کشاورزی نادیده گرفته میشود؛

جمعیت دارند که این مقدار بنابر فصلیبودن زندگی

بنابراین آمار متقنی در زمینۀ سهم اشتغال مردان و

در این منطقه متغیربوده و در زمستان بهنوعی

زنان در این بخش وجود ندارد و اگر باشد قابل اعتماد

روستاها تخلیه میشوند .باتوجه به شرایط آبوهوایی و

نیست.

سرشماری  ،0291جمعیتی بالغ بر

کوهستانیبودن و شیب باالی 31درصد ،بیشتر اراضی
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شکل  :7موقعیت منطقه مورد مطالعه

تهیه و ترسیم :نگارنده029 ،

گردآوری و استخراج دادهها
برای جمعآوری دادهها از مصاحبههای «نیمه ساختار
3
0
یافته» و «عمیق » فردی استفاده شد ( Flick, 2009:
 .)226مدت زمان مصاحبههای انجام شده بین  31تا
 21دقیقه براساس حوصله مشارکتکنندگان متغیر
بود .موضوع مصاحبه به شرح سؤاالت زیر طرح شده:
 .0شما خودتان را مسئول اصلی کشاورزی میدانید یا
هنوز همسرتان به امور کشاورزی رسیدگی میکند؟ .3
آیا حضور شما در مزرعه با هدف رسیدن به استقالل
مالی از همسرتان میباشد یا در راستای کمک
بهخانواده این مسئولیت را قبول کردید؟  .2به نظر
شما کشاورزی با آن چیزی که در زمان مسئولیت
مردان بود فرق کرده یا ادامه همان وضعیت است؟
 .2آیا کشاورزی درآمد خوبی دارد و مشکالت مالی
خانواده را حل میکند؟  .آیا دوست دارید کشاورزی
در راستای رفع نیازهای شهرنشینان و گردشگران قرار
گیرد یا تولید برای بازار باشد؟  .آیا حضور شما در

1-Semi Structured
2-In Depth

مزرعه رسیدگی به امور خانه را با مشکل مواجه کرده
است؟ با اجازۀ مشارکتکنندگان مصاحبهها ضبط و
سپس کلمه به کلمه پیاده شدند .در ادامه کار ابتدا
فایل صوتی مصاحبهها بهصورت دست نوشته درآمده و
سپس با مطالعه دقیق دست نوشتهها ،محقق تالش
کرد تا عناصر ظاهری و درونی آنها را دریافت کند.
هر مصاحبه چندین بار شنیده شد تا درک عمیقی از
صحبتهای شرکتکنندگان در ذهن محقق شکل
گیرد .پس از بازخوانی مکرر واحدهای معنایی و
پیامهای اصلی مشخص شدند .بخشهای متون
بهدست آمده ،از طریق نرمافزار تحلیل کیفی مکس
کیودا ( )MAXQDAخالصه و «کدگذاری »2شده است.
است .کدهای مختلف براساس شباهتها و
تفاوتهایشان با یکدیگر مقایسه و سپس براساس
تجانس «محتوی« ،»2طبقات » و «زیرطبقات » شکل
شکل گرفتند.

3-Coding
4-Theme
5-Category
6-Sub- Category
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جدول  :5درونمایه ،طبقات اصلي و فرعي برگرفته از مصاحبههای کیفي شناسایي هویت زنان روستایي در کشاورزی 
درونمایه

 -0پیگیری عالیق
اقتصادی و اجتماعی
خود
(پایبندی به سنتها و
وظایف کاری پیشین/
مقاومت در برابر
جریانهای بیرونی)
زنان خانهدار /همسران
کشاورز /تولیدکننده

طبقات اصلی

زیر طبقات

 -0جدایی فرهنگ و
بهرهبرداری از زمین
(نگرانی دربارۀ از
دسترفتن هویت
محلی)

 -0برهمخوردن مناسبات جنسیتی (حضور بیشتر زن در مزرعه)
 -3تغییر ساختار کشاورزی (کاهش خوداتکایی و تجاریشدن تولید)
 -2تالش برای باالبردن بهرهوری و کسب درآمد باال (استفاده از کود و سم)
 -2تغییر ساختار تقسیم کار خانوادگی (حضور مرد و فرزند ذکور در شهر و عالقۀ اعضای
خانواده به کسب درآمد بهصورت فردی و جدا از خانواده)

 -0کشاورزی بهعنوان شغلی مردانه (حضور زنان در مزرعه صرفا بهعنوان دستیار و کمک
حال مردان و خانواده)
 -3حضور مقطعی مردان و فرزندان در کشاورزی برای کمک به زنان (کاستن از سختی کار
 -3دیدگاههای جایگزین در برخی از مواردی که نیاز به قوای جسمانی باال دارد و یا ارتباط با بازار)
 -2حضور در مزرعه برای مقابله با بحرانها و بینظمیهای پیشآمده و کمک به همسر و
برای خود و روستا
تأمین مایحتاج خانواده (خشکسالی و سختگیری های دولت برای چرای دام و افول
دامداری ،بازار نامناسب محصوالت کشاورزی و درآمد پایین)
 -2حضور در مزرعه برای کسب درآمد اضافی برای خانواده و نه استقالل کاری و مالی

 -2کشاورزی تولید
محور و نه کارآفرینانه

 -0اصرار بر تداوم شیوههای تولید پیشین در کشاورزی (تولید برای بازار و نه فعالیتهای
کارآفرینانه جدید و منطبق با محیط زیست)
 -3فعالیت همزمان در خانه و مزرعه (خانهدار-کشاورز)
 -2آسانی کار با پیشرفت تکنولوژی و ورود تجهیزات جدید و کاستن از سختیهای حضور
زنان در این بخش
 -2تغییر سبک زندگی (کاهش کارهای درون منزل و وجود وقت بیشتر برای پرداختن به
کارهای بیرون)
 دوری از فعالیتهای جدید بهدلیل زمانبربودن و نداشتن بازار (کارهای جدید مانع ازرسیدگی همزمان به کارهای خانه و مزرعه میشود)
 دورافتادگی منطقه و نبود تقاضا از جانب افراد شهرنشین برای تولیدات جدید پرداختن به سنت های اقتصادی پیشین نظیر قالیبافی و صنایع دستی (آن هم در فصلغیرزراعی و زمستان که کار در مزرعه تعطیل است)
 عالقه به حفظ ساختار ترکیبی فعالیت و رسیدگی همزمان به چند کار به روال گذشته(امور خانه ،مزرعه ،دام ،صنایع دستی)

 -2ارائۀ روشهای
سنتی تولید

 -0پرداختن به اشکال نوین درآمدی از خالل سنتهای محلی و نه ایدههای تحمیلی (تولید
برگ زردآلو ،آلوی خشک و مغز بادام و گردو)
 -3فروش فرآوردهها ی کشاورزی و لبنی به بستگان و خویشاوندان و نه بازار و کسب درآمد
 -2تمرکز بر کار منزل در درجۀ اول و سپس حضور در مزرعه

مأخذ :نگارنده براساس یافتههای تحقیق029 ،

کارآفرین یا تولیدکننده؟ سنتهای مردساالرانه... ،

یافتههای تحقیق
تحلیل تجربیات زنان جیرستانی در کشاورزی منجربه
شناسایی  2کد اولیه 09 ،زیر طبقه و  2طبقه
اصلی و  0درون مایه شد (جدول شماره .) 3
 جدایي فرهنگ و بهرهبرداری از زمین (مرتع وکشاورزی)

مخرج مشترک روستاهای جیرستان این شکل از
روستابودگی جنسیتی است که زن در روستا اسکان و
به تبع آن مسئولیتهای اقتصادی و اجتماعی را
عهدهدار باشد .از طرفی مرد محل زندگی خود را ترک
(بهصورت دائمی یا فصلی) و در شهر سکونت داشته
باشد .با این حال ،افتراقهایی نیز دیده میشود و این
یگانگی در ترکیب با خصوصیات محلی و روابط
اجتماعی شکل و فرمهای متفاوتی به خود میگیرد.
در این میان ،طیفی از رهاسازی تا ماندگاری و
دخالتنکردن تا دخالت مردان در بخش کشاورزی
قابل تشخیص است .تغییرات اشتغال کشاورزی برای
بسیاری از زنان جیرستانی به مثابه وضعیتی نابهسامان
و بحرانی ،پایان یک دورۀ بهخصوص و از دسترفتن
هویت محلی تلقی میشود .بدین قرار که تغییرات
اجتماعی در روستا بخشی از اجبارهای رهاسازی
گلهداری و رمهگردانی و افول سنتهای کشاورزی
میباشد .در روایتهای بهدست آمده تأکید بسیاری بر
رسیدگی به امور خانه در گذشته ،تولید محصوالت
دامی و زراعی مشخص و تعامالت و تقسیمکار بین
مردان و زنان و فرزندان و مشارکت فعال هریک در
امور اقتصادی مربوط به روستا شده است .زنان
جیرستانی معتقد بودند که:
«در گذشته کشاورزی بهصورت سنتی و سطح تولید
کم بود ،خانوادهها خوداتکا بودند ،زنان در کارهای
کشاورزی دخالتی نداشتند و به امور منزل و مراقبت و
تربیت فرزندان رسیدگی میکردند ،ولی درحالحاضر
بیشتر در زمینهای کشاورزی دیده میشوند؛ چون به
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اقتضای زمانه نیازهای روستاییان تغییر کرده و هزینۀ
زندگی باالرفته و باید در مزرعه حضور داشته باشیم».
(کد /0-0مصاحبه2 /2 :ساله/الخاص).
«ما از سالیان خیلی دور عشایر و دامدار بودهایم،
اگرچه درحالحاضر تعداد دامها خیلیکم شده،
کشاورزی هم عالوهبر مصرف خانوار با هدف تأمین
آذوقۀ دامها (کشت گندم ،جو ،نخود و عدس) انجام
میگرفت؛ شرایط خیلی فرق کرده ،باغداری بیشتر
شده (هلو ،انواع سیب ،گالبی ،شلیل ،آلو و زردآلو)،
فروش برای بازار است»( .کد /3-0مصاحبه/3 :
23ساله/کوسه).
«قبال به هیچوجه از کودهای شیمیایی و سم برای
محصوالت استفاده نمیشد ،آفت کم بود و محصوالت
خرابی و دورریز نداشتند ،درحالحاضر همه چیز شده
پول و مردم برای درآمد کشاورزی میکنند» (کد/2-0
مصاحبه 3 /2 :ساله/کالته نظر محمد).
«فرزندان در گذشته کمکحال ما در کارهای مربوط
به دامداری و کشاورزی بودند ،االن در شهر حضور
دارند .اگرچه دوست دارند به روال قبل در روستا
باشند و به ما کمک کنند .نبود امکانات این انگیزه را
از آنها گرفته» (کد /2-0مصاحبه 2 /0 :ساله/تخت).
چنین شرحی نشان از گسستهشدن حلقههای تولید و
هویت دارد و احیای «ارزشهای اخالقی» 0و فرهنگی
پیشین را پیشنهاد میکند (.)Paniagua, 2014: 49
مردان و زنان جیرستانی به همان اندازه که با مهاجرت
فرزندان (پسر) خود به شهر مجبور به تغییراتی در
مناسبات اقتصادی گذشته شدهاند ،به همان اندازه هم
در دو دهه اخیر با وضعیت بحرانی و بهنوعی اندوهناک
رکود مرتع و گلهداری و متعاقب آن جابهجاییهایی در
مزرعه و نوع نگهداری دام دست و پنجه نرم میکنند
(با مهاجرت دائم جوانان روستایی به شهر -برای
بهرهمندی از فرصتهای آموزشی -افت فعالیت
گلهداری و رمهگردانی تجربه شد و در ادامه تعداد
1-Moral Value
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دامهای سکونتگاههای روستایی رو به کاهش گذاشت.
این باعث شد تا روستاییان مجبور شوند دامهای خود
را در یک گله یکپارچه کرده و برای چرای آن چوپان
استخدام کنند .در برخی از موارد دیگر ،روستاییان
تصمیم به فروش دامهای خود گرفته و به نگهداری
دام سنگین (گاو) در خانه و بهصورت دامپروری روی
آوردند .به تبع این حرکت ،سرپرست خانوار که در
امور زراعی و باغداری اشتغال داشت به تدریج
مسئولیت فعالیت در این بخش را به زنان روستایی
واگذار کرده و به چرای دام در مرتع که تاکنون
بهوسیلۀ فرزندان صورت میگرفت روی آورد ،اگرچه
در ادامه نیز دامداری را رها و برای جستجوی مشاغلی
با درآمد باالتر به شهر مهاجرت کردند).
واگذاری مدیریت مزارع به زنان جیرستانی را صرفا
نباید به انتقالهای رایج در بازار تولید خالصه کرد،
زیرا (قبول این مسئولیت) اغلب با خواستهها و
نگرانیهایی هم همراه است .بهواقع ،عالیق ساکنان
محلی محدود به مباحث اقتصادی نمیشود و با نیات
و اظهاراتی از آگاهی و درخواستهایی جهت حفظ
مناسبات تولید پیشین در ارتباط است .با توجه به
ارزشهای عاطفی شکلگرفته در طول زمان ،همواره
بر ماندگاری تعامالت پیچیده و مستمر با زمین (مرتع
و کشاورزی) و همچنین اعضای خانواده تأکید میشود
(یعنی حس نوستالژی و تعلق به مکان) :حضور دام در
مرتع ،برقراری تولید محصوالت کشاورزی و رسیدگی
به امور خانه .اگرچه در بسیاری از پژوهشهای صورت
گرفته حضور زن در کشاورزی را مساوی با کسب
درآمد اضافی از طریق ارائه کارآفرینیهای جدید
دانسته و انتخابی بهجز این را غیرعقالیی فرض
میکنند؛ اما درخواست برای ایفای نقشهای خاص از
سوی زنان بیشتر در راستای برآوردهکردن برخی از
انتظارات و توقعاتی است که از آنها در زندگی روزمره
میرود تا بهینهکردن شرایط اقتصادی .ضمن اینکه با
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تاسی از «پارادایمهای جامعۀ محلی» 0محور فرضیاتی

از این دست به چالش کشیده میشود
( ،)Barth,1966:36استدالل بر این است که عقالنیت
کشاورزان چیزی فراتر از اقتصاد محض میباشد.
میتوان گفت عقالنیت حقیقی زنانی که در بخش
کشاورزی حضور به عمل رساندهاند در گرو یکپارچگی
نمادین با مردان ،فرزندان و خانه است تا کسب درآمد
اضافی و راهاندازی کسبوکارهای جدید؛ بنابراین،
دلبستگی زنان به زمین و کار میتواند اساسا ادای دین
به همسر و فرزندان در شرایط سخت اقتصادی و
وظیفه اخالقی برای ماندگاری کسبوکارهای گذشته
باشد.
 دیدگاههای جایگزین برای خود و روستادر یک نگاه متوجه میشویم که تحت تأثیر اشکال
و فرایندهای جهانی محلی ،مناسبات جنسیتی در
جیرستان ،با حضور زنان در بخش کشاورزی (جهانی)
و البته متناسب با آدابورسوم و شرایط فرهنگی
(محلی) قابل شناسایی است .واقعیت این است که
جنسیت نیز ،مانند پدیدههای دیگر در دنیای امروز
متحول شده است و دیگر از آن کلیشههای ثابت و
جایگاه روشنی که (خانهدار و همسرکشاورز) در
گذشته داشت خبری نیست :از آنچه که رهایی از
جنسیت نامیده میشود و میتوان آن را حاصل نگرش
سودمندبودن زندگی دانست؛ اما کار زنان موضع
گفتمانی هم دارد و میتواند با آگاهیهای فرهنگی و
اجتماعی همراه شود و پایبندی به اصول مردساالری و
همبستگی اعضای خانواده را به نمایش گذارد .زنان
جیرستانی معتقد بودند که:
«همسرم مسئول اصلی کشاورزی است ،من نیز در
تمامی مراحل کاری در کنار او هستم و به او کمک
میکنم ،البته فرزندان هم در هنگام حضور در روستا
کمک زیادی در این امر به ما میکنند»(.کد /0-3
مصاحبه 1 /3 :ساله/کالتماتلو).
1-Local Community Paradigm

کارآفرین یا تولیدکننده؟ سنتهای مردساالرانه... ،

«فرقی نمیکند چه کسی خود را مسئول بداند
باید با یکدیگر کارها را پیش ببریم؛ چون به تنهایی
نمیشود به تمامی امور رسیدگی کرد .همه اعضای
خانواده باید مشارکت داشته باشند»( .کد /3-3
مصاحبه /0 :ساله/ملوانلو).
با وجود اینکه روابط جنسیتی در بخش کشاورزی
تغییر کرده و در این میان عرصه برای زنان جیرستانی
جهت بهرهبرداری از ظرفیتهای محلی به نفع خود و
حتی راهاندازی ابتکارات کارآفرینانه جدید و دستیابی
به منابع درآمدی متنوع و استقالل مالی فراهم شده
است؛ زنان این منطقه خواستههای خود را ضمیمۀ
فضای کشاورزی کردهاند که اغلب متفاوت با شرایط
عمومی روابط جنسیتی شکل گرفته در کشاورزی بوده
و با عالیق دیگری همزیستی دارد .زنان جیرستانی
معتقد بودند که:
«مطمئنا برای کمک به خانواده و حمایت از
فرزندان کارهای مربوط به کشاورزی را انجام میدهم،
در توان همسرم نیست که بهتنهایی و در این وضعیت
دشوار خرجی و مایحتاج زندگی من و فرزندانم را
تأمین کند .وظیفه من است تا او را در این امر یاری
رسانم تا اندکی بار مسئولیت از دوشش برداشته شود»
(کد  /2-3مصاحبه 22/2 :ساله/تاماتلو).
«وقتی زندگی مشترک است استقالل مالی
مفهومی ندارد .برای پیشرفت زندگی باید همۀ اعضای
خانواده مشارکت فعال داشته باشند ،من همسر و
فرزندانم را تنها نمیگذارم اگر پساندازی هم بود،
درمواقع ضروری صرف کمک به خانواده میکنم» (کد
/2-3مصاحبه 29/3 :ساله/پالکانلو پایین).
این نشان میدهد که چگونه زنان روستایی از
فرصتهای اقتصادی و اجتماعی بهوجودآمده
استفادههای الزم را بهعمل آورده و شبکهای از سرمایۀ
اجتماعی در پیوند با زمین و اعضای خانواده ایجاد
کردهاند؛ درعینحال ،اقتصاد کشاورزی برچسب
فرهنگی از محل به خود گرفته است .هرچند
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روایتهای بهدست آمده در ظاهر فارغ از هرگونه تضاد
و تنش میباشند ،اما در درونمتنی از مقاومت در برابر
نظم غالب اجتماعی صورت گرفتهاند و تداعیکنندۀ
خلق یک فضای واقعی و جایگزین میباشند.
جایگزینهایی که عالوهبر آشکارسازی ایدئولوژی و
عقالنیتهای ابزاری فضای تغییریافته-نگرانیهایی را
دربارۀ آینده روابط زنومرد و حتی فرزندان انعکاس
میدهد و اینکه درنهایت امور مربوط به کشاورزی،
دامداری و خانه چه شکل و فرمی به خود خواهد
گرفت و جایگاه افراد در آن چگونه تعریف میشود.
زنان جیرستانی مدام بر این نکته پافشاری میکنند:
اگرچه با حضور مرد در شهر تقریبا تمامی
مسئولیتهای کشاورزی به زن محول شده است ،اما
مدیریت واحد تولیدی همچنان با مرد است .محاسبات
مالی واحد تولیدی و همچنین خرید و فروش و
مبادالت اقتصادی ازجمله فعالیتهایی است که
بهوسیله مردان صورت میگیرد .عالوهبراین ،کارهای
طاقت فرسایی نظیر آمادهسازی زمین و کاشت
محصول که از توان زن خارج است ،توسط مردان در
هنگام حضور در روستا انجام میگیرد و در صورت
نبود با استخدام کارگران محلی جبران میشود .ضمن
اینکه ،مراجعه به ادارات و سازمانهای متولی مدیریت
کشاورزی در شهر و ارتباط با مسئولین بهوسیله مردان
صورت میگیرد .به این نکته نیز باید اشاره کرد که
مالکیت داراییها اعماز زمینهای کشاورزی و دام از
آن مردان میباشد .زنان روستایی در این میان به امور
آبیاری و نگهداری از محصوالت زراعی و باغی مشغول
هستند و به رمه گردانی و چرای دام میپردازند .ضمن
اینکه برداشت و آمادهسازی محصوالت تولیدی برای
فروش توسط زنان صورت میگیرد .از طرفی طبق
روال گذشته به امور خانه ،پختوپز ،رسیدگی به طیور،
دوشیدن دام و تبدیل شیر به فرآوردههای دامی ،تولید
صنایع دستی و نگهداری از فرزندان نیز رسیدگی
میکنند .در گفتارها میتوان ردپای بهخصوصی از یک
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بافت فرهنگی و روستابودگی و حس تعلق به مکان و
هویتهای نمادین را تشخیص داد که پیرموان احیای
سنتهای مردساالری و روابط تولید پیشین ابراز شده
است.
 کشاورزی تولید محور در برابر یا سازش باآموزههای کارآفرینانه

در روایتهای بهدست آمده از جیرستان ،کار زنان
در کشاورزی به منزلۀ ادامۀ کار مردان گرفته شده و
تولید نیز به همان روال قبل خاصیتی بازاری داشته و
با آموزههای کارآفرینانه سنخیتی ندارد .این خود
سازوکاری جدیدی را در کشاورزی ایجاد میکند که
ارزشهای کسبوکار محلی و قید و بندهای اجتماعی
را به تصویر میکشد .زنان جیرستانی معتقد بودند که:
«کشاورزی فعلی ،ادامه همان وضعیتی است که
مردان در آن اشتغال داشتند با این تفاوت که
درحالحاضر بیشتر کارهای کشاورزی بر عهدۀ زنان
است ،مردان همانند فرزندان خود در شهر حضور دارند
و یا صرفا به دامداری مشغولاند ،ما مجبور هستیم
همزمان با کارهای خانه به زراعت و باغداری هم
بپردازیم»(.کد  / 0-2مصاحبه 3 /0 :ساله/کالته نظر
علی).
«کشاورزی فرق زیادی نکرده تولید همان تولید و
برای بازار است .اگرچه ماشین آالت و امکانات ابزاری
بهتر شده و کار را راحتتر کرده ،سطح زیرکشت و
تعداد باغات افزایش یافته میزان تولید باال رفته
(بهواسطۀ مصرف کودهای شیمیایی و سم)»( .کد -2
 /3مصاحبه /3 :ساله/چرمه).
در این پیامها ،کار زنان جیرستانی بهصورت
نمادین شبیه سازی از کار مردان در کشاورزی بوده و
از این طریق سعی شده است تا اذهان عمومی به
سمت دنیای درونی روستا جلب شود که از دیدهها
پنهان مانده و باید رمزگشایی شود .ضمن اینکه نظر
بر این است تا تجربیات روستایی و مکان هم انعکاس
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پیدا کند :از طریق آگاهی مادی (تکنولوژیکی و

آموزشی) در فعالیت کشاورزی و شیوههای تولید،
سالیق ،ذوق و هنرهای محلی .زنان جیرستانی معتقد
بودند که« :حضور ما در کشاورزی ،بدین دلیل است
که در گذشته بیشتر کارها با دست و بهصورت سنتی
صورت میگرفت زنان توانایی جسمی و فکری الزم
برای انجام وظایف را نداشتند و فعالیت برای آنها
سخت بود .با ابزارآالت و اداوات موجود و باالرفتن
سطح سواد کارها به آسانی پیش میرود» (کد /2-2
مصاحبه /2 :ساله/سیرسپرانلو علیا).
«با شهریشدن سبک زندگی روستایی کار در
خانه نسبتبه گذشته راحتتر شده .زنان وقت زیادی
برای رسیدگی به امور بیرون از منزل دارند ،برای
پرکردن وقت خالی خود به کشاورزی مشغولاند،
فعالیت در این بخش با امکانات امروزی سختی
گذشته را ندارد» (کد  /2-2مصاحبه 3 /3 :ساله/
زیندانلو).
«دوستداریم برای بازار تولید کنیم تا کارآفرینی
(برای متقاضیان شهری) .تبدیل یک محصول به
محصول دیگر زمانبر است انرژی و هزینۀ زیادی را
باید صرف کرد و دردسر دارد .مردم منطقه (شهریها)
تمایلی به خرید محصوالتی همچون رب و ترشی و
مربا و همچنین ماست ،کره ،پنیر و روغن زرد ندارند؛
چون بیشتر آنها ریشۀ روستایی داشته و خود به
صورت مستقیم به آن دسترسی دارند؛ باید در
شهرهای بزرگ اقدام به فروش کرد که برای ما میسر
نیست»( .کد  / -2مصاحبه 3 /0 :ساله/کوسه).
«بهعلت دورافتادگی و دسترسی سخت ،منطقه
گردشگر و متقاضی بیرونی ندارد اگر به فرآوری
محصول و عرضۀ آن در شهر هم پرداخته شود با
قیمت پایینی فروخته خواهد شد که بهصرفه نیست
ترجیج میدهیم کارآفرینی نکنیم ،تولید برای باز باشد
بهتر است .حداقل سود خوبی بهدست میآوریم»(.کد
 / -2مصاحبه 3 /3 :ساله/کورکاتلو علیا).
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«اگر منطقه گردشگر و متقاضی بیرونی هم داشته
باشد ،برای بازار تولید میکنیم .چون وقت زیادی برای
تبدیل محصول نداریم باید به دامداری و کارهای
منزل هم رسیدگی کنیم در فصل زمستان هم که
وقت خالی داریم قالیبافی را ترجیح میدهیم» (کد
 / -2مصاحبه /2 :ساله/پالکانلو باال).
نکته جالب در روایتهای مذکور این است که عطف به
مناسبات تولید پیشین بوده و به فعالیت کشاورزی
میتواند نسبت داده شود (تا تمایل به ایجاد
کارآفرینیهای جدید) که همچنان بهعنوان منبع
اصلی اشتغال روستایی و پایداری سکونتگاههای
جیرستان محسوب میشود .این عقاید در درجۀ اول
پایبندی به اصول کشاورزی تولید محور را میرساند
که از دوباره و آن هم بهدست زنان احیا شده و سپس
بهدنبال پیوند بین کشاورزی و فرهنگ است .باید
گفت ،چندفعالیتیبودن مزارع خانوادگی در ایران و
خاصه در جیرستان چیز جدیدی نمیباشد و ساکنان
محلی با آن بیگانه نیستند ،درحالحاضر هم از عناصر
اساسی زندگی روستایی میباشد .زمینهای کشاورزی
در ایران و بهویژه در منطقۀ کوهستانی جیرستان از
همان نخست خردهمالکی و کوچکمقیاس بوده و به
نوعی کفاف مخارج خانواده را نمیداده و باید
عرصههای دیگری برای درآمدزایی باز میشد .یکی از
زنان معتقد بود که:
«کشاورزی درآمد خوبی دارد ،ولی بهتنهایی
نمیتواند کفاف مخارج خانواده را بدهد ،باید در کنار
آن چند فعالیت دیگر نیز باشد».
«همۀ کارهایی که در روستا انجام میگیرد چه
زراعت ،چه باغداری و چه دامداری درآمدزایی
میکنند ،ولی یک منبع درآمدی کفایت نمیکند ،باید
باهم ادغام شوند که از قبل هم همینطور بوده» (کد
 / -2مصاحبه 0 /2 :ساله/الخاص).
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در یک نتیجهگیری -آنچه که توسط پرکینز
(  )311و وودز )3101( 3هم برجسته شده -فضای
تغییریافتۀ روستایی را دیگر نباید مساوی با کشاورزی
و یا فعالیتهای تولیدی دانست ،با توجه به اینکه ما با
اصالح ساختار اقتصادی مواجه هستیم و تولید برای
بازار جای خود را به فرایندهایی کاالیی شده در پیوند
با الگوهای حرکتی جدید (متقاضیان شهری) و
فرصتهای کارآفرینانه و بهتبع آن بهرهبرداری از منابع
محلی نظیر ارائۀ غذاهای محلی ،چشماندازهای طبیعی
و میراث فرهنگی داده است .گرایشهای جدید
اقتصادی (الگوهای گردشگری و گذران اوقات فراغت)
میطلبد که بازتعریفی از مفهوم روستا و محل صورت
گیرد .این درحالیاست که ساکنان محلی در جیرستان
در تداخل با نیروهای بیرونی منفعل نبوده و با تغییر
محدودیتهای موجود ایدههای خاص خودشان را از
شرایط واقعی هستیشان گسترش دادهاند و هنوز هم
بر رعایت اصول کشاورزی تولیدمحور پافشاری
میکنند.
 ارائۀ روشهای سنتي تولیدبهعنوان میانجیگران کشاورزی و فرهنگ ،زنان
جیرستانی از خالل وظایف کاری پیشین به ارائۀ
فرصتهای جدید (مهارت و سالیق) دستیافته و از
این طریق اقدام به بازسازی چشماندازهای روستایی
میکنند .از اینرو ،فضای روستایی و کشاورزی
میتواند خود را بهعنوان تکیهگاهی برای دوری از
مهارتها ی تخصصی و تولیدات کارآفرینانه ارائه دهد و
متضمن حفظ حس نوستالژیک به مهارتهای کاری
گذشته باشد .روستا با اجرای این دست از مهارتهای
سنتی است که مهر تأیید بر ماندگاریش میزند و با
استفاده داشتههای فرهنگی و میراث طبیعی تصویری
نو از تولیدات محلی را عرضه میدارد .زنان جیرستانی
خود را در جایگاه نگهبانان سنت محلی میدانند ،اما

1-Perkins
2-Woods
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به شیوههای جدیدی برای تولید محصوالت و فروش
آنها نیز رسیدهاند چراکه در درون مجموعههای
جدید اقتصادی روابط اجتماعی ایفای نقش میکنند.
زنان جیرستانی معتقد بودند که:
«اکثر محصوالت بهصورت خام به فروش میرسد و
نیاز به تبدیل و فرآوری هم ندارد ،البته به رسم
گذشته اضافی محصول بهصورت خشکبار (زردآلو و آلو
برگ یا دودی مغز گردو و بادام) و به بازار عرضه
میشود» (کد  /0-2مصاحبه 29 /3 :ساله /کالتماتلو).
«اگر تولید برای بازار باشد کار راحت و بیدردسر است
که به کارهای دیگر هم میرسیم ،اگر تبدیلی هم
صورت بگیرد (رب ،مربا ،خیارشور و فرآوردههای
لبنی) ،با هدف فروش نبوده بیشتر به اقوام و
خویشاوندانی که در شهر حضور دارند داده میشود،
شاید پولی هم از این بابت با ما دادند» (کد /3-2
مصاحبه /2 :ساله/کالته نظر محمد).
دیدگاه فعلی زنان جیرستانی بر آگاهیهایی از
دانش محلی -بهعنوان منبع دانایی و برخورد منطقی
با شرایط زندگی -صحه میگذارد که اعمال و
شیوههای تعامل افراد را با کشاورزی و فرهنگ هدایت
میکند .درواقع ،فضای کشاورزی برای زنان با اجرای
نقشهایی خاص و ادغام در مفاهیمیکه از اعمال
مبتنی بر ادراک وظایف کاری گذشته ساخت یافته
است .کار زنان در جیرستان یک ترکیب است و
نمیشود صرفا بر یک گزینه تمرکز کرد و باید به
صورت همزمان چندین فعالیت را کنترل کرد .یکی از
زنان معتقد بود که:
«ما به این وضعیت عادت داریم ،باید هم به
کارهای منزل و هم به کارهای بیرون از منزل
رسیدگی کنیم این جزئی از وظایف ماست چون زمان
کار در مزرعه از صبح خیلی زود شروع میشود تا ظهر
به پایان میرسد و بعد از آن به کارهای خانه
میپردازیم در ادامه روز هم شیردوشی و رسیدگی به
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دامها را داریم»( .کد  /2-2مصاحبه 1 /0 :ساله/

میالنلو سفلی).
با توجه به منحصر به فردکردن جیرستان بهواسطه
اعمالی خاص ،زنان شاغل در کشاورزی کار خود را
بهعنوان بخشی از ادامه یک سنت فرض میکنند و
این بیانی از یک دیدگاه است که پایبندی به فرهنگ
محلی را میرساند و عاری از هرگونه ابهامات
کارآفرینانه و فرصتهای جایگزین میباشد.
نتیجه
هدف از تدوین مطالعۀ حاضر بررسی شناسایی
هویت زنان جیرستانی شاغل در بخش کشاورزی -
کارآفرین و یا تولیدکننده -بود .نتایج بهدست آمده از
روایتها نشان میدهد که آنها بیشتر خود را
تولیدکننده میدانند و کارآفرینی و کارآفرینبودن را
تجربه نمیکنند .اگرچه مهارتهای کاری زنان بهطور
معمول با گردشگری مزرعه (تهیه غذا ،اسکان افراد و
پذیرایی) و تولید محصوالت غذایی (ماست ،خامه ،پنیر
و کلوچه و شیرینیهای محلی) و صنایع دستی و
هنری معرفی میشود (کسبوکارهای کوچک مقیاس،
تولیدات سنتی ،ارگانیک و طبیعی و بهطورکلی سازگار
با محیط زیست) :یعنی زمانی میتوانیم به کارآفرین
تبدیل شویم که کشاورزی را به غیر از آنچه که در
قبل بوده تغییر دهیم؛ اما ابراز چنین هویتی ازسوی
زنان جیرستانی بدین معناست که ارتباط بین هویت و
نقشی که به اجرا گذاشته میشود -فارغ از فرایندهای
عمومی و شناخته شده گسترش کار زنان دربخش
کشاورزی -با خصوصیات فرهنگی و داشتههای سنتی
در محل قابل فهم است تا جریانهای بیرونی
تأثیرگذار بر کار زنان (لیتتل و پانللی  3112و
همچنین ویلبر  ،3102در یک نتیجهگیری مشابهبه
این موضوع اشاره کردهاند) .بهعبارتی ،هویت زنان
وجودی ایزوله ندارد که بیمحابا آن را به گسترش
ابتکارات کارآفرینانه و بازشدن عرصه برای حضور زنان

کارآفرین یا تولیدکننده؟ سنتهای مردساالرانه... ،

در کشاورزی نسبت داد و قدر مسلم در تداخل با
اعمال و بازنماهایی از محل است که به مکانیسمهای
قدرت اشاره دارد .زنان جیرستانی در میان گزینههای
کارآفرینانه و فرصتهای جایگزین عالیق اقتصادی
خود را دنبال کرده و از این حیث به موضع مقاومتی
در صحنه اثرگذاری جریانهای بیرونی (قدرت) بدل
شدهاند .بهواقع ،نقشهای خاصی که ارائه میدهند
اعتراضی بر زمینههای اخالقی ترویجی (یعنی استقالل
مالی از سرپرست خانوار و ترویج تولیداتی با مضامین
کارآفرینانه) بوده و پایبندی به اصول روابط جنسیتی
مردساالرانه و مناسبات تولید پیشین را نشان میدهد
(نتایج تحقیقاتی واتمور0990 ،؛ گیبسون-گراهام،
099؛شارپ و همکاران 3112 ،و گبیسون و همکاران
 3101با این جهتگیری مطابقت دارد).
زنان کشاورز جیرستانی به شیوۀ جدیدی از تولید
دست یافتهاند که به آنها این اجازه را میدهد تا در
درون شرایط جدید اقتصادی و اجتماعی ایفای نقش
کنند؛ با این تفاوت که با تمرکز بر کشاورزی و روابط
جنسیتی و مناسبات تولید فعلی هم میشود به
ابتکارات کارآفرینانه رسید و نیازی به اضافهکردن
فعالیتی به مزرعه نیست .بهعالوه ،استدالل نگارنده در
این مقاله بر این است که گرایش به چنین گزینههای
جایگزینی ازسوی زنان روستایی به اشتباه در کارهای
0
پژوهشی به منزله «کاالیی کردن سنتهای محلی»
(کسبوکارهای کوچک مقیاس ،تولیدات سنتی،
ارگانیک و طبیعی و بهطورکلی سازگار با محیط
زیست) یاد میشود که متأسفانه از نقیصههای اساسی
تفسیر فضای کشاورزی و الگوهای هنجاری نهادینه
شده در نواحی روستایی است؛ درحالیکه دغدغه
روستاییان دربارۀ عملینشدن و دوری از «عالیق
اقتصادی و منافع اجتماعی خود» 3میباشد که بیانی
از وظایفکاری پیشین و آگاهی از سنت است (نوآوری
1-Commodification of Local Traditions
2-Self- Economic and Community Interests

29

مقاله در این نکته آشکار میشود) .زنان جیرستانی
عقیده دارند که خودشان را درگیر کارهای حاشیهای
(کارآفرینانه) نکنند راحتترند و بهتر است که
محصوالت بدون هیچ فرآوری و تبدیلی بهصورت خام
و در بازار به فروش رسد؛ زیرا وقت و هزینۀ زیادی
میبرد و به دیگر کارهای خود یعنی به امور منزل و
نگهداری از دام و طیور هم نخواهند رسید .تمایلی به
ادامه کشاورزی اولیۀ خود (یعنی تولیدگرایی و
پایبندی به اصول اخالقی مردساالری و مناسبات
تولید گذشته) دارند و فعالیتی را نمیخواهند به
مزرعه اضافه کنند و در کل بهدنبال تنوعسازی
اقتصادی و چندفعالیتی بهمعنای عمومی آن نیستند:
این درحالیاست ازقبل هم ترکیبی از وظایف را انجام
میدادند که بهنوعی یک تنوع فعالیتی از دید خودشان
محسوب میشود (کار کشاورزی ،دامداری و خانهداری).
درتعریف زنان جیرستانی تبدیل محصوالت غیرمتعارف
نظیر (زردآلو ،آلو ،گردو و بادام) بهعنوان ابتکارات
کارآفرینانه شناخته میشود و نه تولید محصوالت
ارگانیک و سالم( :رب ،سرکه ،مربا و غیره) .حتی به
تولید فرآوردههای لبنی و دامی به عنوان بخشی از
سنت و ادامه مناسبات تولیدگذشته نگریسته میشود
تا تنوعسازی اقتصادی و کسب درآمد اضافی .ضمن
اینکه در فصولی که وقت خالی برای انجام فعالیتهای
جانبی دارند ترجیح میدهند که در خانه به همان
قالیبافی بپردازند و نه فعالیت دیگری.
در یک نتیجهگیری ،ساختار اقتصاد روستایی و
نقش کشاورزان در حال تغییر است .درحالحاضر نیز
در سیاستگذاریها دولتی و اندیشههای تولیدی در
محافل علمی و دانشگاهی بر ضرورت گسترش
کارآفرینی و کارآفرینبودن کشاورزان آن هم با
پیشگامی زنان تأکید میشود؛ اما همانطور که
نتیجهگیری شد زنان روستایی عالیق اقتصادی خود را
دنبال میکنند تا سیاستهای عمومی :این مقاله
بیشتر به جنبههای خود کارآمدی و اعتمادبهنفس
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Introduction
Since the 1990s onwards, in many rural studies have highlighted that the presence of women in the
agricultural sector can be general. With the economic rehabilitation of rural areas, especially Western
and European, turning to extra income by diversifying production inside and outside the farm,
provided a platform for women to engage in agriculture, and subsequently many entrepreneurial
initiatives appeared in the rural economy.
Certainly, the businesses created by rural women are in line with the production of specific quality
products: they have preserved their geographical origin, are traditional and organic, and have
undergone some kind of natural process for production. That is why many researches on
ecofeminism or environmental adaptation has explored the relationship between women and the
environment. When agriculture is restored and varied (and the arena for the presence of women
opens), it may be expected that the term "farmer" will change, or at least, will take on more meaning.
Such a situation can be a resistance to what is known as a change in agriculture and aims to maintain
identity, even if another activity in agriculture is established. Resistance to agricultural change - as
highlighted by Burton (2004) - it is imperative that the lost social and cultural status (here, the
discoloration of the male role as the breadwinner of the house with the recession in the agricultural
sector) is diminished through the continuation Agricultural production roles are revived. In addition,
many studies have shown that despite the processes of agricultural and rural reconstruction, gender
relations in farms are still maintained through patriarchal heritage and male role in the agricultural
profession. This indicates that rural households often choose the survival strategy of the household
(i.e., helping the family man to improve the quality of life in the context of the recession in the
agricultural sector) rather than escaping patriarchal clauses and financial autonomy. The purpose of
this article is to examine the question: What is the position of women in agriculture? Do you consider
our activities consistent with new agricultural rebuilding and as a farmer?
Methods and Material
Identity identification in this article was conducted through interviewing and sharing information
with 57 women who were full time in the agricultural sector. The qualitative analysis in this paper is
carried out using an approach called "background theory" that considers key concepts and core issues
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rather than imposing a predetermined theoretical framework. This process can confirm many of the
intrinsic differences between women and men in agriculture (male farm employment, and women
have a role to play in it) and uncover the unwanted presence of women in this sector. Finally, the
narratives from individual interviews were merged with the "case study" analysis. When we seek to
know how social phenomena act and what consequences they can bring with them, it is useful to
identify women.

Results and Discussion
Altogether, female farmer women have achieved a new form of production that allows them to play a
part in the new economic and social conditions, with the difference that focusing on agriculture and
gender relations and current production relations It also gets entrepreneurial innovations and does not
need to add activity to the farm. In addition, my argument in this article is that the tendency for such
alternatives to be replaced by rural women by mistake in research activities is to "procure local
traditions" (small-scale businesses, traditional, organic and natural products, and Is generally
environmentally friendly), which unfortunately is one of the main defects in the interpretation of
agricultural space and the normative patterns institutionalized in rural areas, while the concern of
villagers is not to operate and to avoid "economic interests and social interests", which is a statement
From previous work tasks and awareness of tradition (the innovation of the article becomes apparent
in this point). Jirestan’s women believe they are not engaging in entrepreneurial activities. It is better
to sell products without any processing and transformation into raw materials on the market, because
they spend a lot of time and money, and do their other tasks They will not come to the house and
keep the livestock and poultry. They tend to continue their primary agriculture (i.e., production and
adherence to patriarchal ethics and past production relations), and do not want to add to the farm, and
in general, they do not seek to diversify economic and multiplicity in its general sense.
Conclusions
In one conclusion, the structure of rural economy and the role of farmers are changing. At the
moment, government policy and production ideas in scientific and academic circles emphasize the
necessity of expanding entrepreneurship and the entrepreneuriality of its farmers with the
advancement of women, but as it was concluded, rural women pursue their own economic interests
than politics Public: This article focuses on the self-efficacy and self-esteem aspects of women in
supporting men's identity, and has identified the status of women and their production methods in
agriculture. Further studies are under way to reveal how women's producer and entrepreneurial
identities interfere with rural development and rural development policies and agriculture, and the
response of rural women and other members of the family to what they are .
Keywords: Identity, Entrepreneur, Producer, Women, Jirestan.
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