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 چکیده
طورکلی برمبنای دو دیدگاه متفاوت بوده است:  انجام شده، بهمطالعاتی که تاکنون در حوزۀ کشاورزی خانوادگی 

های اکولوژیکی است و  کنندۀ نقش انواع مزرعه و پویایی دیدگاه اول روی ساختارهای مادی متمرکز و برجسته

تر نیز  کنندۀ عاملیت کشاورز است و نیروهای اجتماعی گسترده دیدگاه دوم بر کنشگران اجتماعی متمرکز و برجسته

( دیدگاه سوم با تمرکز روی روابط است که 2016قش مهمی در آن دارند. در مقابل، پیشنهاد دارنهوفر و همکاران )ن

کردن بر دوگانگی اکولوژیکی/اجتماعی و ساختار/عاملیت را دارد. با حاکمیت این رویکرد در این  پتانسیل غلبه

محور کانتزن و -شناختی رابطه از نظریۀ جامعه مطالعه، برای ساختن چارچوب مفهومی و افزایش حساسیت نظری،

شناسی و راهبرد عملیاتی )ترکیبی از راهبرد تجربی و مفهومی(  فورنی استفاده شد. این کار با استفاده از روش گونه

های  های مکرر و عمیق، در کنار مصاحبه ترتیب که براساس رویکردی استقرایی، ابتدا مشاهده این به انجام رسید. به

برداری  مصاحبه( در روستای قودجان که در آن صددرصد واحدهای بهره 43خانوار ) 19ساختاریافته با اعضای  مهنی

وبرگشتی، مفاهیم  شدند، انجام گرفت. سپس در یک فرایند مستمر رفت صورت خانوادگی اداره می کشاورزی به

تدریج شکل  ها به ا دریافت کردند و گونهه عنوان گونه های مفهومی مناسب به تر، برچسب براساس یک مفهوم کلی

گیری و  بردار در تصمیم های بهره دهد چگونگی و میزان مشارکت اعضای خانواده ها نشان می گرفتند )تجربی(. یافته

های  های مختلفی از خانواده گیری پیکربندی برداری، به شکل ها در ساختار کار در واحد بهره نحوۀ عملکرد آن

فردگرایی »و « مزرعه فردگرایی درون»، «همکاری»، «مکمل سنتی»مد که شامل چهار نوع پیکربندی انجا کشاورز می

های خانوادگی دیگر، نوع غالب است  رغم وجود پیکربندی شود. در روستای قودجان مکمل سنتی به می« تخصصی

دهد احتمال  نشان می برداری خانوادگی است. همچنین نتایج که در آن مرد مالک و سرپرست رسمی واحد بهره

مزرعه، بیشتر از دیگر انواع پیکربندی است.  برداری خانوادگی با پیکربندی فردگرایی درون پایداری نسلی واحد بهره

انداز  پذیری آن را افزایش دهد و درنتیجه چشم تواند انعطاف بردار می بازسازی الگوهای تقسیم کار در خانوادۀ بهره

 نوادگی را بهبود ببخشد.وکار کشاورزی خا آتی کسب

پایداری نسلی، پیکربندی خانواده کشاورز، روستای قودجان، فردگرایی درون مزرعه، نظام  های کلیدی: واژه

 برداری خانوادگی. بهره
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Abstract 
Studies in the field of family farming have generally been based on two different 

perspectives: the first perspective focuses on the material structures and highlights the 

role of farm types and ecological dynamics; the second perspective focuses on the 

social actors and emphasizes agency. It is the farmer and the wider social forces that 

also play an important role. In contrast, the proposal by Darnhofer et al. (2016) is a 

third perspective that focuses on “relationships” and has the potential to overcome the 

duality of ecology /social and structure/actor. Given the dominance of this approach 

in this study, Kantzen and Fornay’s relational sociological theory was used to build a 

conceptual framework and increase theoretical sensitivity. For this purpose, the 

typological method and the operational strategy (a combination of experimental and 

conceptual strategy) were used. Thus, based on the inductive approach, frequent and 

in-depth observations and semi-structured interviews were first conducted with 

members of 19 households (43 interviews) in the village of Qudjan, where 100% of 

the farm units are family-run. In a roundabout way, concepts based on a more general 

concept were given appropriate conceptual labels as species, and species gradually 

became (experimental). The results show that how and to what extent the members of 

the exploiting families participate in decision making and how they function in the 

work structure in the exploiting unit leads to the formation of different configurations 

of peasant families, including four types of configurations: “traditional 

complementarity”, “cooperation”, “individualism on the farm” and “specialized 

individualism”. In Qudjan village, despite the existence of other family 

configurations, the “traditional complementation” type is the predominant type in 

which the man is the official owner and head of the family farm unit. The research 

results also show that the probability of generational stability of the family 

exploitation unit is higher with the “individualism in the field” configuration than 

with other configuration types. Reconstructing patterns of labor division in the family 

sweatshop can increase its flexibility and thus improve the future prospects of the 

family farm. 

Keywords: Generational Stability, Farmer Family Configuration, In-Farm 

Individualism, Family Exploitation System, Qudjan Village. 
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 مقدمه و طرح مسئله
، سه مسیر مکمل و فوری 1المللی برای بازسازی و توسعه بانک بین 2008مطابق گزارش سال 

برداری  مالکی )بهره کشاورزی خرده»رفت از فقر برای خانوارهای روستایی، شامل  برون

و « یارائۀ نیروی کار خارج از مزرعه در کشاورزی و اقتصاد روستایی غیرکشاورز»، «خانوادگی(

های روستایی  رفت خانواده برداری کشاورزی خانوادگی برای برون است. اهمیت بهره« مهاجرت»

از چرخۀ فقر موجب شد که سازمان خواروبار کشاورزی )فائو( در سازمان ملل متحد، سال 

دنبال آن، سازمان  گذاری کند و به المللی کشاورزی خانوادگی نام عنوان سال بین را به 2014

میالدی را  2028تا  2019های  ای سال طی قطعنامه 2017دسامبر  20تحد در مجمع عمومی م ملل

میلیون مزرعه در  570دهد تقریباً  نام نهاده است. شواهد نشان می« دهۀ کشاورزی خانوادگی»

میلیون است؛ به این صورت که از  500جهان وجود دارد و تعداد کلی مزارع خانوادگی بیشتر از 

برداری  مورد مزارع خانوادگی است. درنتیجه نوع غالب بهره 9عه در جهان، مزر 10هر 

 (.6: 2014برداری خانوادگی است )فائو،  کشاورزی در بیشتر کشورها واحدهای بهره

ها و  ( موجب تغییراتی در بنیان1340در ایران نیز تقسیم اراضی )اصالحات ارضی دهۀ 

های خانوادگی بود. طبق  برداری ها گسترش بهره آنترین  های زراعی شد که مهم برداری بهره

واحد با عنوان  4،015،917(، 1393آخرین سرشماری عمومی کشاورزی مرکز آمار ایران )

ها  برداری اند که اکثریت مطلق این بهره برداری کشاورزی در سطح کشور شناسایی شده بهره

اشخاص حقیقی یا همان  برداری خانوادگی است که توسط واحد بهره 4،006،889شامل 

برداری کشاورزی تحت ادارۀ  بهره 9028شود و تنها  کشاورزان و دامداران معمولی اداره می

های رسمی و مؤسسات عمومی( قرار داشته است. به سخن دیگر، در  اشخاص حقوقی )شرکت

نوادگی برداری خا برداری کشاورزی در ایران، از نوع بهره درصد واحدهای بهره 8/99حال حاضر 

های عمومی است )طالب و  ها یا مؤسسه درصد متعلق به شرکت 2/0است و تنها حدود 

 (.1398  همکاران،

اجتماعی است که در تملک یک خانوادۀ -واحدی اقتصادی»برداری خانوادگی )دهقانی(  بهره

نین کند. همچ بردار تأمین می واحد بوده و بخش اعظم نیروی کار مورد نیاز را خانوادۀ بهره

طور کامل یا حداقل بخشی مهم از آن، بر عهدۀ رئیس خانواده  برداری به مدیریت واحد بهره

                                                           
1
. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 
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سال جهانی کشاورزی خانوادگی  1المللی (. همچنین کمیتۀ رهبری بین309: 1384)طالب، « است

به رسمیت شناخته شد کشاورزی خانوادگی را چنین تعریف کرده است:  2014که در 

های کشاورزی مبتنی بر خانواده است( ابزاری  )که شامل تمامی فعالیت کشاورزی خانوادگی»

دهی کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری، صید و تولید آبزیان است که توسط یک  برای سازمان

خانواده مدیریت و اداره شده و عمدتاً وابسته به نیروی کار خانواده از جمله زنان و مردان است. 

مزرعه با یکدیگر در ارتباط بوده، همراه با هم تکامل پیدا کرده و  در این واحدها خانواده و

 (.2013)فائو، « عملکردهای اقتصادی، محیطی، اجتماعی و فرهنگی مشترک دارند

که در تحقیقات علمی، انواعی از رویکردهای نظری برای مطالعۀ عوامل تأثیرگذار بر  درحالی

بردار یکی  های بهره کار رفته است، خانواده ستایی به برداری کشاورزی در جوامع رو های بهره نظام

و  2)گتز« عملکرد حیاتی در جوامع روستایی دارند»ای هستند که  شده های کمتر تحقیق از حوزه

وکارهای  کرات اشاره شده که تعداد کمی از کسب (. در ادبیات نظری به3: 2004همکاران، 

بین موفقیت در  تعداد کمتری قادرند در مرز باریککنند و  خانوادگی بیشتر از چند سال عمر می

وکار و موفقیت در روابط خانوادگی باقی بمانند؛ چه برسد به اینکه گذار از نسلی به نسل  کسب

؛ 2002؛ مارتین و همکاران، 2010دیگر را با موفقیت پشت سر بگذارند )چیریکو و نوردویست، 

وکارهای مزرعۀ خانوادگی  ابل، بسیاری از کسب(. در مق1997؛ گرسیک و همکاران، 2009دایر، 

ها بیش از یک قرن در یک منطقه کشاورزی  سوم آن اند و تقریباً یک فراتر از سه نسل باقی مانده

بردار  (. ماهیت و اهمیت خانوادۀ بهره1993؛ گیسون و ارینگتون، 2002اند )لوبلی و همکاران،  کرده

دهنده به توسعۀ روستایی و کشاورزی  های شکل یاستها با س در جوامع روستایی و رابطۀ آن

پذیر  ای مقاوم و هم انطباق تواند پدیده عنوان یک نهاد اجتماعی، هم می انکارناپذیر است. خانواده به

خانواده چیزی بیش از یاختۀ بنیادین جامعه یا دژی محکم در برابر تهاجم نیروهای ویرانگر »باشد. 

پذیری و هم از  دهد که هم از قابلیت انعطاف تاریخی نشان می است و بررسی آن از دیدگاهی

 (.13: 1393)سگالن، « قابلیت مقاومت برخوردار است

حوزۀ مورد مطالعۀ این تحقیق، روستای قودجان از توابع شهرستان خوانسار است. براساس 

یت های شهرستان خوانسار، جمع ومسکن و فرهنگ آبادی های عمومی نفوس نتایج سرشماری

                                                           
1
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نفر( روند نزولی داشته است، اما در  1221) 1375نفر( تا  1618) 1335های  روستا طی سال

رو بوده  های بعد از آن، جمعیت روستای قودجان با روندی معکوس و رو به افزایش روبه سال

نفر رسیده است. براساس اطالعات  1472به  1395که جمعیت آن در سال  نحوی است؛ به

تا با توجه به دسترسی به شبکۀ ارتباطی و همچنین موقعیت خاص شهر میدانی، این روس

در دو دهۀ اخیر در محدودۀ جغرافیایی  2و  1های منتظری و یاسر  خوانسار، احداث شهرک

ها و صنایع سبک در نزدیکی خود در حال حاضر مهاجرپذیر تلقی  روستا و وجود کارگاه

هرسالۀ مراسم تعزیه در روستا با جذب  شود. ویژگی خاص گردشگری مذهبی )برگزاری می

های خوش  شدن زمان برگزاری آن با فصل باالی گردشگر( و در چند سال اخیر، مصادف

فروشی سر  وهوای روستا و زمان برداشت محصوالت کشاورزی که موجب رونق خرده آب

 مزرعۀ محصوالت کشاورزی و فروش خشکبار شده است، در کنار موقعیت طبیعی و تاریخی

های  روستا، از دیگر عوامل مهاجرت معکوس در روستا شده است که در چارچوب آن، در سال

ویژه مهاجرت فصلی افرادی که در شهر تهران ساکن هستند، اما به زادگاهشان و همچنین  اخیر به

 های کشاورزی عالقه دارند، قابل توجه است. فعالیت

ل خانواده در چارچوب نظریۀ بحران، باید جای تحلی کند، به طور که سگالن تأکید می همان

های اقتصادی،  درصدد کشف این نکته باشیم که خانوادۀ روستایی چگونه از جریان فراز و نشیب

ها پایداری کرده و چگونه به  دربرده است، چگونه در برابر آن اجتماعی و فرهنگی گذشته جان به

گذارد که  رو می ها را پیش فته این پرسشگ ها یاری رسانده است. مطالب و شرایط پیش تحقق آن

اند. انواع  های خانوادگی در روستای قودجان شده برداری آوری بهره ساز تاب چه عواملی زمینه

های پایداری دارند؟  برداری خانوادگی در این روستا کدام است و کدام یک ویژگی نظام بهره

ادگی پایدار است یا پتانسیل آن را دارد که به برداری خانو درواقع کدام سنخ یا گونه از انواع بهره

 برداری پایدار تبدیل شود؟ نظام بهره

 چارچوب مفهومی
های متقابل درنظر  عنوان یک پیکربندی از روابط و وابستگی در این مطالعه، خانوادۀ کشاورز به

شناس روستایی در حوزۀ مطالعاتی  گرفته شده است. این دیدگاه نظری توسط دو جامعه

شناسی الیاس  ( ارائه شده که براساس جامعه2016شاورزی خانوادگی، کانتزن و فورنی )ک
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( است. 2010) 1شناسی خانواده توسط اریک ویدمر ( و کاربست اخیر آن در حوزۀ جامعه1978)

صورت  های متقابل هستند که به طبق نظر الیاس، جوامع انسانی براساس روابط و وابستگی

ها سرشار از تنش بین آمال و منافع  شوند. این پیکربندی ش پایدار ظاهر میوبی های کم پیکربندی

نوعی تعادل و ثبات برسند، ولی در غیر  ها ممکن است به متضاد بازیگران دخیل هستند. این تنش

بازی  (. الیاس از استعاره1995، 2شود )دشو این صورت تغییراتی در سازمان اجتماعی حاصل می

کند که در آن حرکات  ها و ماهیت رقابتی زندگی اجتماعی استفاده می ن تنشدادن ای برای نشان

(. او با استفاده از این استعاره، بحث 1978شود )الیاس،  بازیگران به عواقب متناوب منجر می

دهد:  و عاملیت فردی را در چارچوبی جدید قرار می 3کالسیک بین جبرگرایی ساختاری

توان گفت که آیا این حرکت آزادانه  دهد، نمی حرکت انجام میهنگامی که بازیکن شطرنج یک »

توان گفت که اقدام و سازمان اجتماعی نتیجۀ  پیرو نظر الیاس، می«. یا اجباری بوده است

های  های متقابل از طریق اقدامات و واکنش ای از وابستگی مذاکرات بین عالیق در مجموعه

 فردی است.

های  یۀ خود با استفاده از چارچوب مفهومی الیاس، خانواده( در نظر2016کانتزن و فورنی )

اند. این  های متقابل بین اعضای خانواده تعریف کرده ای از وابستگی عنوان مجموعه کشاورز را به

های بین دیدگاه، عالیق و آمال واگرایی است که  دهندۀ وابستگی متقابل و تنش نظریه نشان

های کشاورز را  ی برسند. تکامل کنونی سازمان خانوادهممکن است به یک تعادل و ثبات نسب

وبیش ثابت فرض کرد که ناشی  های کم های ناشی از اختالل در پیکربندی عنوان تطبیق توان به می

از انباشتگی عواملی از جمله فشارهای اقتصادی و مشروعیت، در حال افزایش برابری جنسیتی 

ایجادشده برای تحلیل اجتماعی جهانی به  است. با این حال، اعمال نظریۀ پیکربندی

های بیشتر است. این  بندی های کشاورز مستلزم چارچوب های کوچک مانند خانواده پیکربندی

ها به خانواده را  شناسی پیکربندی خورد که اعمال جامعه کار در آثار اریک ویدمر به چشم می

والد یا -خانواده مانند فرزند 4صلیهای ا های متقابل بین جفت پیشنهاد کرده که روی وابستگی

 (.236: 2014تر روابط خانوادگی متمرکز است )ویدمر،  های بزرگ شوهر و مجموعه-زن
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های اصلی خانواده را در مجموعۀ  ها جفت به عبارت دیگر، دیدگاه پیکربندی درمورد خانواده

های کلیدی از  های متقابل قرار داده و موجب درک تأثیرپذیری جفت تری از وابستگی بزرگ

: 2010شود )ویدمر،  دادن به پیکربندی خانواده می ها به شکل تر و کمک آن های گسترده وابستگی

ها براساس چهار ستون  (، رویکرد پیکربندی در رابطه با خانواده7-6: 2010ق نظر ویدمر )(. طب5

سازد، درک شوند؛  ها را می ها باید از طریق مجموعۀ واقعی روابطی که آن . خانواده1زیر است: 

تری از  ها باید از طریق جایگاه خود در مجموعۀ گسترده . جفت2نه از طریق دیدگاه نهادی؛ 

ها با هم روابط نزدیکی دارند و ابعاد ساختاری،  . افراد و گروه3درنظر گرفته شوند؛  روابط

. بعد تاریخی حیاتی است؛ زیرا 4ها یکپارچه هستند؛  بینی ها و پیش های فردی، برداشت هویت

های خانواده  ها هستند. نظریۀ ویدمر درمورد پیکربندی های اصلی پیکربندی زمان و تغییر، ویژگی

های  های خانواده سب با هدف این مطالعه است که این به معنای درک تنوع پیکربندیمتنا

 کشاورز است.

های کشاورز مستلزم تفسیر مجدد چهار  (، مطالعۀ خانواده2016زعم کانتزن و فورنی ) به

. خانوادۀ کشاورز با استفاده از مجموعه روابط واقعی تعریف 1عنصر پیکربندی ویدمر است: 

وکار مزرعه است و این دو حوزه به هم مرتبط و کامالً  امل دو حوزۀ خانواده و کسبشده که ش

وضوح  های متقابل به تر وابستگی های گسترده که شبکه . درحالی2به هم وابسته هستند؛ 

دهی نیروی  رسد که منطق اصلی سازمان کنندۀ پیکربندی خانوادۀ کشاورز هستند، به نظر می تعیین

پسر و -شوهر، پدر-گیری براساس یک جفت اصلی است: زن شامل تصمیمکار و مسئولیت 

شناسی پیکربندی خانوادۀ کشاورز، تمرکز اصلی روی این جفت مرکزی  غیره. درنتیجه در نوع

. 3شود؛  است و تأثیرگذاری )نا( برابری در این رابطه روی پیکربندی خانوادۀ کشاورز تحلیل می

وکار و الزامات  های کسب های فردی در مقابل اولویت اولویت های کشاورز، آمال و در خانواده

های کشاورز تا حدودی با  های خانواده که پیکربندی . درحالی4گیرد؛  اقتصادی یا فنی قرار می

وکار  ها در سمت خانواده و کسب شود، این پیکربندی یک عنصر پایدار مرتبط با مکان تعریف می

گیری درمورد مسائل خاص،  زیع قدرت و مشروعیت تصمیمهمواره در حال تکامل هستند. تو

های متقابل  یکی از عناصر مهم پیکربندی خانوادۀ کشاورز است و در تعیین روابط وابستگی

گیری مهم است؛ زیرا بر پیکربندی و تعادل بین  نقش حیاتی دارد. عالوه بر این، قدرت تصمیم

 دارد.عالیق و آمال فردی قابلیت تأثیرگذاری مستقیم 



 

 

 

 

 

 1400، پاییز و زمستان  2شهری( ، دورۀ سیزدهم، شمارۀ  -توسعۀ محلی )روستایی                           518 

  

 

 شناسی پژوهش روش
یافته و برای تحلیل  ساخت ها، از تکنیک مصاحبۀ نیمه آوری داده منظور جمع در این پژوهش به 

« ها تکوین استقرایی مقوله»آمده، از راهبرد تحلیل محتوای کیفی، شیوۀ  دست های کیفی به داده

ها، با کمک  متن مصاحبه ها، بازیابی، کدگذاری و تفسیر استفاده شد. در مرحلۀ تحلیل یافته

انجام شد. براساس آخرین سرشماری عمومی کشاورزی مرکز  2020 1ای کیودی افزار مکس نرم

واحد گزارش شده است.  106برداری آبادی قودجان  (، تعداد واحدهای بهره1393آمار ایران )

آوری  جمع منظور هکتار است. به 17هکتار و باغ و قلمستان  59مساحت زیرکشت زراعی جمعاً 

خانوادۀ  19گیری هدفمند، با اعضای  های کیفی این پژوهش با استفاده از روش نمونه داده

یافته انجام شد. حداقل اعضای مورد مصاحبه در  ساخت بردار در روستا مصاحبۀ کیفی نیمه بهره

ند و سال خانواده وارد مصاحبه شد 18نفر بودند. اعضای باالی  4نفر و حداکثر  2هر خانواده 

افزار و به  ها وارد نرم مصاحبه حاصل شد. سپس فایل صوتی مصاحبه 43اشباع نظری پس از 

های متنی  ها، بازیابی، کدگذاری و تفسیر فایل تجزیه شد. در مرحلۀ تحلیل یافته 2های زمانی برش

شیوۀ نگر انجام شد. در  به شیوۀ کدگذاری کل  ایجادشده که برای هر برش زمانی نوشته شده بود،

ها، یک کد منفرد بر یک واحد بزرگ از  خط داده به جای کدگذاری خط نگرانه، به کدگذاری کل

ها  های احتمالی حاصل از آن شود تا جوهر محتوای کلی آن واحدها و مقوله ها اعمال می داده

ده ها گردآوری ش های متنوعی از داده ها گونه ضبط شود. کاربرد این روش در مطالعاتی که در آن

وجو شود، تصوری عمومی  ها جست و همچنین زمانی که پژوهشگر از آنچه الزم است در داده

 (.392-393: 1395  دارد، مناسب است )سالدنا،

 های تحقیق یافته

گیری  بردار در تصمیم های بهره دهد چگونگی و میزان مشارکت اعضای خانواده ها نشان می یافته

ها  های متقابل و روابط آن برداری، به وابستگی کار در واحد بهرهها در ساختار  و نحوۀ عملکرد آن

گیری  برداری بستگی دارد و به شکل با مزرعه، با همدیگر و با دیگر افراد مرتبط با بهره

انجامد که شامل چهار نوع پیکربندی مکمل  های کشاورز می های مختلفی از خانواده پیکربندی

 شود. رعه و فردگرایی تخصصی میسنتی، همکاری، فردگرایی درون مز
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شدۀ پیکربندی مزرعۀ خانوادگی پیرامون یک جفت اصلی )کلیدی( بیان  چهار نوع شناسایی

اند. جفت اصلی معرف  گیری تعریف شده و با دو بعد ساختار نیروی کار و شیوۀ تصمیم

خانوادگی است. برداری  بردار در واحدهای بهره های کلیدی در بین اعضای هر خانوادۀ بهره مهره

ترتیب شناسایی نوع  برداری قائم به وجود این جفت اصلی است. بدین فعالیت واحد بهره

های متقابل بین جفت اصلی انجام  پیکربندی خانوادۀ کشاورز، بر محوریت روابط و وابستگی

صورت جزئی تعیین  شد. البته سایر عناصر نیز مهم هستند، ولی منطق نوع پیکربندی را به

شده با الهام از نظریۀ پیکربندی مزرعۀ خانوادگی  کنند. در ادامه چهار نوع پیکربندی شناسایی می

 های منطقۀ مورد مطالعه توضیح داده شده است. (، متناسب با ویژگی2016کانتزن و فورنی )

شده در چهار مقولۀ نوع مکمل سنت، نوع همکاری، نوع  چهار نوع پیکربندی شناسایی

رعه و نوع فردگرایی تخصصی قرار گرفتند. قراردادن یک مورد مطالعاتی فردگرایی در مز

های فردی  ها و دیدگاه بردار( در یک نوع پیکربندی، برمبنای روایت )خانوادۀ بهره

 ترشدن هر نوع پیکربندی، یک مثال آورده شده است. شوندگان انجام شد و برای روشن مصاحبه

 الف( نوع مکمل سنتی

های فعالیت  بندی خانوادۀ کشاورز، ساختار نیروی کار با جدایی واضح حوزهدر این نوع پیکر

تر به سرپرست  های مسن کردن زن یا نسل بندی جنسیتی کالسیک، از جمله کمک براساس تقسیم

شود  عنوان یک واحد درنظر گرفته می برداری تعریف شده است. مزرعۀ خانوادگی به واحد بهره

ار جدا نیست. هر فرد براساس جنسیت، سن، موقعیت و مهارت وکار مزرعه از خانو و کسب

خانوار بدون درنظرگرفتن عالیق یا ترجیحات خود -خود مشارکت و به عملکرد واحد مزرعه

های کاری دال بر وضعیت نابرابر اعضای خانوار است: مرد  کند. جدایی شدید حوزه کمک می

دار است و معموالً  گر و خانه زن یاری که برداری است؛ درحالی مالک و سرپرست واحد بهره

های کاری، تصمیمات راهبرد توسط جفت کلیدی  رغم جدایی حوزه موقعیت قانونی ندارد. به

ندرت جفت کلیدی پدر و پسر( گرفته  وشوهری یا مادر و پسر، و به )معموالً جفت کلیدی زن

سئول فعالیت گرفته صورت فردی براساس حوزۀ م که تصمیمات روزانه به شود؛ درحالی می

کنندۀ  های کشاورزی، در صورت وجود داشتن، تکمیل شود. اشتغالی غیر از اشتغال به فعالیت می

 برداری خانوادگی است. درآمد واحد بهره
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کنند و دو جریب  در حال حاضر با همسرش از سه دام سنگین نگهداری می 1مثال: زهرا

اند. همۀ  ها با مبلغ اندکی اجاره کرده رای دامهای وقفی را برای کشت علوفه ب زمین از زمین

آید. جفت اصلی در این مزرعه، جفت اصلی  دست می درآمد این خانواده از همین کار به

کند و زن کارهای  وشوهری است و در انجام کارها مرد کشاورز روی زمین زراعی کار می زن

های  گیری دهد. در تصمیم جام میها را ان خانه، مراقبت از فرزندان و کارهای مربوط به دام

گیرند. درنتیجه نوع پیکربندی، از  کنند و با هم تصمیم می راهبردی و روزانه با هم مشورت می

عنوان  طور نگهداری از دام سنگین که به نوع مکمل سنتی است. کارهای مربوط به خانه و همین

ارهای بیرون از خانه و مربوط شود، به عهدۀ همسر کشاورز و ک کار خانگی کشاورزی قلمداد می

های کشاورزی موقعیت قانونی  به زمین زراعی به عهده مرد کشاورز است. زهرا در میدان فعالیت

برداری با نهادهای مرتبط با کشاورزی و نهادهای مالی و کشاورزی به  ندارد و ارتباط واحد بهره

 عهدۀ مرد خانواده است.

ها در میان خانوارهای مورد مطالعه است. این  یکربندینوع پیکربندی مکمل سنتی نوع غالب پ

هایی که جفت اصلی زن و شوهری جوان یا میانسال هستند، بیشتر  ویژه در میان خانواده نوع به

گیرد. البته در میان خانوارهایی که جفت اصلی مادر و پسر هستند نوع پیکربندی  شکل می

دلیل آنکه در فرایند تقسیم کار،  ب شود، اما بهتواند از نوع همکاری هم محسو گرفته می  شکل

های جنسیتی در انجام برخی کارهای مزرعه بدیهی  های جنسیتی لحاظ شده و تفاوت نابرابری

 سمت نوع مکمل سنتی است تا همکاری. گرفته بیشتر به شود، نوع پیکربندی شکل درنظر گرفته می

 ب( نوع همکاری

وکار مزرعه و خانوار  های فعالیت است. کسب ر حوزهنوع همکاری، براساس اصل مشارکت د

کنند. در این معنا، این  شود که اعضای خانواده به آن کمک می عنوان واحدی درنظر گرفته می به

های فعالیت و مسئولیت )ساختار کار(، با  نوع، به نوع مکمل سنتی شبیه است. با این حال حوزه

کار افراد بیشتر قابل تعویض هستند، همراه با هم  اند. وضوح کمتری تعریف و کمتر جدا شده

وکار  های فعالیت مربوط به کسب هستند. عالوه بر این، حوزه« گر یاری»کنند و کمتر  کار می
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جز کار  ها جدا شود تا جنسیت و سن. به مزرعه احتمال بیشتری دارد براساس عالیق و مهارت

شود. تصمیمات روزانه و راهبردی با هم  ته میدرون منزل که بیشتر یک وظیفۀ زنانه درنظر گرف

شود. اگرچه در بیشتر موارد تنها یک فرد مالک و سرپرست مزرعه است، شریک اغلب  گرفته می

ها باشد،  یک موقعیت قانونی دارد. اگر اشتغال بیرون از مزرعه بخشی از مجموعه فعالیت

 کنندۀ درآمد مزرعۀ خانوادگی است. کامل

برداری شده  ال دارد و پس از فوت همسر کشاورزش، سرپرست واحد بهرهس 75مثال: مریم 

است. پسر بزرگش پس از یک دوره زندگی و کار در شهر تهران، به روستا بازگشته و در 

برداری  صورت رسمی سرپرست واحد بهره کند. مادر به کارهای کشاورزی با مادر همکاری می

پردازد و در  عنوان کشاورز به کار کشاورزی می شود، اما پسر هم به خانوادگی محسوب می

کند و با نهادهای متولی بخش کشاورزی در  های آموزشی جهاد کشاورزی شرکت می کالس

ترتیب جفت اصلی در این خانوار کشاورز، جفت مادر و پسری است و  ارتباط است. بدین

های کشاورزی  فعالیتهرکدام در میدان کشاورزی موقعیت قانونی دارند. درآمدهای حاصل از 

شود و بخش مهمی از آن برای حفظ واحد  صورت مشترک استفاده می در مزرعۀ خانوادگی به

های مختلفی که  شود. هرکدام از اعضای جفت اصلی فعالیت گذاری مجدد می برداری سرمایه بهره

ه و مربوط به دهند. مادر بسیاری از کارهای خارج از خان توانایی انجام آن را دارند، انجام می

گیری برای امور مربوط به  دهد. تصمیم شوند، انجام می هایی مردانه تلقی می مزرعه را که فعالیت

شود. جفت اصلی در کارهای مختلف با هم  صورت مشترک اتخاذ می مزرعۀ خانوادگی به

 کنند. همکاری می

مرز دقیقی با نوع  های با جفت اصلی مادر و پسری ویژه در خانواده این نوع پیکربندی به 

پیکربندی مکمل سنتی ندارد، اما موقعیت قانونی هردو نفر در جفت اصلی و همچنین تقسیم 

ها یا عالئق افراد، وجه تمایز اصلی نوع همکاری با نوع مکمل  کارهای کشاورزی برمبنای توانایی

ری هستند هایی که جفت اصلی پدر و پس سنتی است. نوع پیکربندی همکاری در بین خانواده

های با جفت اصلی زن و شوهری در بین  نیز مشاهده شد، اما این مورد در میان خانواده

 های مورد مطالعه مشاهده نشد. خانواده
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 ج( نوع فردگرایی در مزرعه

نوع فردگرایی در مزرعه از بسیاری جهات مشابه نوع همکاری است. هردو فرد جفت اصلی، در 

شریک مالک و سرپرست مزرعه نیز موقعیت قانونی در مزرعه  وکار مزرعه دخیل هستند و کسب

کند این است  فرد می گیری منحصربه دارد. آنچه این نوع را از لحاظ ساختار نیروی کار و تصمیم

های مختلف مزرعه است. این مورد شامل  که شریک، مسئول یک یا چند بخش مستقل از فعالیت

وکار  گیری مشترک برای کسب ری و تصمیمهای خاص و همکا استقالل و مسئولیت بخش

های مستقلی اغلب متشکل از خط خاصی از تولید  عنوان یک کل است. چنین بخش مزرعه به

هستند؛ برای مثال، پرورش دام سبک یا طیور در کنار زراعت یا باغداری، یا فروش نهال درخت 

های  ها و زیرساخت ز داراییهای خود ا رغم تفاوت ها به در کنار باغداری، تمامی این فعالیت

های مزرعه دارند.  ها ارتباط قوی با یکدیگر و سایر فعالیت کنند. این فعالیت مزرعه استفاده می

 صورت سیستماتیک. شود، ولی نه به درآمد ایجادشده توسط هر بخش مستقل گاهی جدا می

چی در تهران به ای است که بعد از یک سال کار در یک ساندوی ساله مثال: محمد پسر بیست

پردازد. در این خانوادۀ  روستا بازگشته و با پدرش به پرورش دام سبک که شغل پدرش است، می

پسری است. محمد کارهای مربوط به خرید و فروش -بردار، جفت کلیدی از نوع پدر بهره

خودش  دهد. کارهای مربوط به دامپزشکی را نیز یاد گرفته و گوسفندها و بازاریابی را انجام می

دهد. درآمد  دهد. پدرش کارهای مربوط به نگهداری و چرای گوسفندان را انجام می انجام می

شود. محمد سیصد گوسفند و پدرش صد  صورت جداگانه محاسبه می حاصل از کار هرکدام به

کند و محمد کارهای دیگر را انجام  گوسفند دارد. پدرش از هر چهارصد گوسفند نگهداری می

های ترویجی جهاد کشاورزی  داند. در برنامه ود را شریک پدرش و یک کشاورز میدهد و خ می

گروهی و  های مستقلی دارند و از روابط درون کند. هرکدام فعالیت با پدرش مشارکت می

کنند. در  گروهی خود برای بهبود وضعیت کلی مزرعۀ خانوادگی استفاده می برون

صورت مستقل و در  های مزرعۀ خانوادگی به الیتهای مربوط به هر بخش از فع گیری تصمیم

های کلی  گیری کنند. در تصمیم گیری می صورت اشتراکی تصمیم مسائل مربوط به کلیت مزرعه به

کند و در کارهای  گر و همراه را ایفا می کند. زن درواقع نقش یاری مادر خانواده هم همفکری می

 کند. مک میداری و کارهای کشاورزی به جفت کلیدی ک خانه
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پسری هستند. در -گیرد که جفت اصلی پدر هایی شکل می این نوع پیکربندی در خانواده

دلیل تقسیم کار جنسیتی و شرایط فرهنگی و مذهبی روستا،  های اصلی زن و شوهری به جفت

های با جفت  گیرد. همچنین این نوع پیکربندی در خانواده مزرعه شکل نمی فردگرایی درون

 گیرد. ندرت شکل می و پسری بهاصلی مادر 

 د( نوع فردگرایی تخصصی

های تخصصی از جفت اصلی است. هر  ویژگی نوع فردگرایی تخصصی، جدایی واضح فعالیت

دهد. با این  صورت مستقل در داخل یا بیرون از مزرعه انجام می فرد فعالیت تخصصی خود را به

و نه همیشه. درنتیجه تصمیمات مربوط گری در مزرعه ممکن است گاهی انجام شود  حال، یاری

صورت مستقل  عنوان یک کل نباشد، به به هر حوزۀ تخصصی تا جایی که مرتبط با خانواده به

کند،  های تخصصی، فردی که در مزرعه کار می شود. براساس این جدایی حوزه گرفته می

نی در مزرعه در که شریک بدون داشتن موقعیت قانو سرپرست مزرعه و رئیس آن است؛ درحالی

صورت  یک فعالیت کشاورزی شرکت دارد. بر این اساس، درآمد درون و بیرون از مزرعه به

وکار مزرعه و خانوار حداقل  شود؛ بنابراین در این نوع پیکربندی کسب آوری می جداگانه جمع

 گیری، دیگر یک واحد نیست، بلکه این دو کامالً جدا در سطح ساختار نیروی کار و تصمیم

ای دارد. در این نوع پیکربندی، هر فردی عالیق  هستند و اشتغال بیرون از مزرعه ماهیت جداگانه

 کند. صورت مستقل در یک فعالیت تخصصی دنبال می خود را به

فروشی  ای است که عالوه بر کار کشاورزی، در روستا مغازۀ برنج ساله 47مثال: علی کشاورز 

زمان دولتی است و عالوه بر درآمد مغازه، حقوق دارد. وی همچنین بازنشستۀ یک سا

های فنی مشغول به تحصیل  بازنشستگی هم دارد. دو فرزند پسر دانشجو دارد که در رشته

هستند. یکی از پسرها که دانشجوی کارشناسی ارشد است و در شغل فنی مشغول به کار است، 

که در گذشته حدود هشت دهد  کند. علی توضیح می در کارهای کشاورزی به پدر کمک می

دلیل تحصیل و کار، دیگر فرصت  دلیل کارهای مغازه و اینکه پسرش به جریب زمین داشته، اما به

های کشاورزی خود را در  کافی ندارد در کارهای کشاورزی به او کمک کند، پنج جریب از زمین

ا به زراعت بپردازد و در ه اختیار یکی از دامادهایشان که کشاورز است قرار داده تا روی آن زمین

های کشاورزی را بفروشد تا در شهر اصفهان برای  حال حاضر تصمیم دارد بخشی از زمین
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پسری است که هرکدام  -پسرش آپارتمان بخرد؛ بنابراین جفت اصلی در این خانواده، جفت پدر

ت و در به شغل دیگری به غیر از کشاورزی مشغول هستند. درآمد هرکدام جدا از یکدیگر اس

گیرد. پیوند نهاد کار و خانواده ضعیف است و هرکدام از اعضای  یک حساب مشترک قرار نمی

گیری  پردازد. تصمیم صورت جداگانه به فعالیت تخصصی خارج از مزرعه می جفت اصلی به

های مختلف توسط هرکدام از اعضای  های کشاورزی خانوادگی در موقعیت درمورد فعالیت

 شود. ر اعضای خانواده گرفته میجفت اصلی یا دیگ

های متقابل در سه نوع دیگر پیکربندی  این شرایط و تفاوت آن با ویژگی وابستگی

در اندیشۀ « فردیت جمعی»در مقابل « فردیت شخصی»توان با مفهوم  های کشاورز را می خانواده

این قضیۀ  گئورگ زیمل درک کرد. زیمل ایدۀ اصلی رابطۀ میان فردیت شخصی و جمعی را به

تغییر میان عوامل  دهد که در هر شخصی، در شرایط مساوی، نسبتی غیرقابل عمومی نسبت می

ای یا گروهی که  دهد. هرچه حلقه فردی و اجتماعی وجود دارد که فقط فرمش را تغییر می

تر باشد، آزادی فردیت کمتری خواهیم داشت؛ با این همه،  کنیم تنگ خودمان را به آن متعهد می

های  وضوح از همۀ حلقه بردار( فردی است و خود را به تر )در اینجا خانوادۀ بهره ین حلقۀ تنگا

کند؛ بنابراین  های اجتماعی دیگر( دقیقاً به این علت که کوچک است جدا می دیگر )گروه

ویژه در نوع مکمل سنتی و همکاری، بر امور شخصی  خانواده در دیگر انواع پیکربندی به

ویژه اعضای جفت اصلی  اده مواظبت و کنترل بیشتری دارد و اعضای خانواده بهاعضای خانو

شوند. بر همین  لحاظ اجتماعی کنترل می فقط در امور جمعی، فردی هستند، و در امور فردی به

ای که ما در آن فعال هستیم و عالئق ما در آن نفوذ دارند بزرگ شود، جای  قیاس، اگر حلقه

هایی از این کل، یکتایی  مثابۀ بخش یت ما در آن وجود دارد، ولی ما بهبیشتری برای رشد فرد

(؛ به این معنا که هرچقدر فردیت شخصی در خارج از 414-412: 1392کمتری داریم )زیمل، 

 شود. تر می مزرعه تقویت شود، فردیت جمعی سست

 تغییر نوع پیکربندی

های  اتخاذ راهبردهایی است که خانواده گذار از یک نوع پیکربندی به نوعی دیگر، از پیامدهای

برند. انواع ایدئال پیکربندی خانوار کشاورز  بردار برای بقای واحدهای خود به کار می بهره

های عینی ساختاربندی نیروی کار و توزیع قدرت  های قبلی، به شیوه شده در بخش توصیف
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طور  کنند. با این حال همان های کشاورز در یک لحظۀ خاص اشاره می گیری در خانواده تصمیم

کند،  ( در ستون چهارم مدل خود هم روی ثبات و هم روی تغییر تأکید می7: 2010که ویدمر )

ها ضروری و بدیهی است که خانواده در طول زمان ممکن  بودن ماهیت پیکربندی توجه به موقت

خانوادگی یا راهبردهای   است تغییر نوع دهد که این تغییر نوع ناشی از تغییر در شرایط محیطی،

عنوان اختالل در تعادل مجموعه  توان به انتخابی است. از دیدگاه پیکربندی، این تحوالت را می

های کشاورز قوی است، کل مجموعه  ها درک کرد. از آنجا که روابط در خانواده وابستگی

کند. معموالً  ز پیدا میدلیل تغییر در یک نقطه از پیکربندی به اصالح نیا های متقابل به وابستگی

ها در  ای از تطبیق وجود آمدن مجموعه کردن یکی از اعضای پیکربندی سبب به حذف یا اضافه

دادن چنین تغییراتی در  شود. مثال زیر برای نشان گیری می ساختار نیروی کار و قدرت تصمیم

 شده از یک نوع به نوع دیگر ارائه شده است. پیکربندی و حرکت حاصل

در خانوادۀ زهرا )در مقولۀ نوع مکمل سنتی که به آن اشاره شد(، نوع مکمل سنتی از  مثال:

سال گذشته شکل گرفته است. درواقع تا سال قبل جفت کلیدی در این خانواده پدر و پسر 

ها تا سال گذشته دام سبک )گوسفند( داشتند. پسر خانواده هفده سال سن دارد و  بودند. آن

کرد و  ها و زراعت به پدر کمک می ن، در کارهای مربوط به نگهداری از دامخواند عالوه بر درس

صورت مشترک )پدر و پسر(  ها به گیری دادند. تصمیم به کمک یکدیگر این کارها را انجام می

شد و در تمام کارها هردو مهارت داشتند و در موارد مختلف هرکدام کارهای یکدیگر  انجام می

های کشاورزی در این خانواده در یک  دهند و درآمدهای حاصل از فعالیتتوانستند انجام  را می

توان در نوع همکاری درنظر گرفت، اما  گرفت. این نوع پیکربندی را می حساب مشترک قرار می

از سال گذشته پسر خانواده شغل دیگری در یک سوپر مارکت پیدا کرده است و با خروج 

برداری کشاورزی خانوادگی، چرخۀ تطبیق مزرعۀ  رهنیروی کار، پسر جوان خانواده از به

وکار خانوادگی با شوک مواجه  خانوادگی در مرحلۀ آزادسازی قرار گرفته و خانواده و کسب

های  شده است. در این شرایط زهرا و همسرش تصمیم گرفتند که دام سبک را بفروشند و با وام

این دلیل صورت گرفته است که   داری بهبر خانوادگی دام سنگین بخرند. این تغییر نوع بهره

 جفت کلیدی از پدر و پسر به زن و شوهر تغییر کرده است.

تواند  با این تغییر وضعیت جفت اصلی، با توجه به اینکه زهرا یک زن جوان است و نمی

برخی کارها مانند نگهداری از دام سبک یا کاشت محصول زراعی را که جزء کارهای بیرون از 
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شود، انجام دهد، تصمیم گرفتند دام سنگین خریداری کنند و با  اری مردانه محسوب میخانه و ک

برداری، شرایطی را فراهم کنند که از نیروی کار خانگی بدون مزد زهرا نیز در  تغییر نوع بهره

دلیل  برداری به دهی مجدد از طریق تغییر نوع بهره برداری استفاده شود. این سازمان کارهای بهره

های متقابل( درون خانواده و تغییر جفت کلیدی شکل گرفته و پیامد  ییر در روابط )وابستگیتغ

دهی مجدد تغییر نوع پیکربندی از نوع همکاری به نوع مکمل سنتی بوده  کاربست راهبرد سازمان

جای آنکه با خروج نیروی کار جوان فعال در مزرعه و ورود  است. درواقع در این خانواده به

به مرحلۀ آزادسازی، راهبرد امرارمعاش را در پیش بگیرند که درنهایت به فروپاشی مزرعه  مزرعه

دهی مجدد را به کار بردند. اتخاذ این راهبرد در این خانواده، میزان  بیانجامد، راهبرد سازمان

. دهد آوری مزرعه و توانایی مسیریابی درست در برابر تغییرات و پویایی روابط را نشان می تاب

 درنتیجه نوع پیکربندی از نوع همکاری به نوع مکمل سنتی تغییر وضعیت داده است.

 گیری بحث و نتیجه

طرفه روی ساختارهای مادی یا  محور با غلبه بر تمرکز یک-کاربست رویکرد نظری رابطه

کند که موجب ایجاد تغییر  سمت الگوهای روابطی جلب می کنشگران اجتماعی، توجه را به

ای از  برداری خانوادگی مجموعه دهد نظام بهره های تحقیق نشان می یافتهشوند.  تحولی می

ای است که در فرایند تطبیق با تغییرات مداوم  شده طور مداوم بازسازی های زنده و به پیکربندی

 های مختلف احیا و بازتولید شده است. های زمانی به شیوه اکولوژیکی و اجتماعی در دوره

( درخصوص پیکربندی 2016مبتنی بر نظریۀ کانتزن و فورنی ) چارچوب مفهومی

شناسی  پذیر کرد. در مرحلۀ نوع شناسی نوآورانه را امکان های کشاورز، ساخت یک نوع خانواده

بردار( به یک  های کشاورز، تالش شد هر مورد مطالعاتی )هر خانوار بهره های خانواده پیکربندی

پذیر نیست(. نتایج نشان  طور دقیق امکان هرچند این کار بهنوع پیکربندی اختصاص داده شود )

های خانوادۀ کشاورز نوع مکمل سنتی است که تقریباً در  داد اکثریت آشکار در نمونه پیکربندی

طور که قبالً  برداری خانوادگی است. همان ها مرد مالک و سرپرست رسمی واحد بهره همۀ آن

بودن به معنایی که در کارهای کمی مرسوم است طراحی  اشاره شد، این نمونه برای نماینده

دهندۀ تنوع شرایط موجود در کشاورزی خانوادگی در روستای قودجان است.  نشده، بلکه نشان
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های  رغم وجود پیکربندی دهد در این روستا نوع مکمل سنتی به شواهد تحقیق نشان می

 خانوادگی دیگر، نوع غالب است.

بندی افراد جامعه و درواقع  فرهنگی برای دسته-ای اجتماعیه ترین مالک یکی از مهم

ای، تقسیم افراد جامعه به دو گروه زن و مرد است. هریک از  بندی در هر جامعه ترین گروه بزرگ

ها و رفتارهای مناسب  هایی را دربارۀ نگرش فرض بودن، تصورات و پیش های مرد یا زن مقوله

ای تعاریف ویژه و متفاوتی دارد )میشل،  در فرهنگ هر جامعه دنبال دارد که مردانه یا زنانه به

ها، باورهای فرهنگی مبتنی بر جنسیت، یکی از عواملی  ها از مصاحبه (. برمبنای یافته45: 1376

گذاشت. تعداد زیادی از  گیری نوع غالب پیکربندی در روستای قودجان تأثیر می بود که بر شکل

های کشاورزی مربوط به کاشت  ویژه فعالیت ن میدان کشاورزی بهبود کنندگان بر مردانه مشارکت

کنندگان برمبنای باورهای  و داشت محصوالت کشاورزی خارج از خانه تأکید داشتند. مشارکت

های کشاورزی برای انجام  فرهنگی حاکم بر محیط روستا، حضورنداشتن زنان بر سرزمین

دانستند. این در حالی بود  ا امری کامالً بدیهی میشود ر های کشاورزی که مردانه تلقی می فعالیت

رغم عالقه  های جنسیتی ناراضی بودند و با تأکید بر اینکه به که برخی دختران جوان از این کلیشه

دلیل این باورهای فرهنگی جنسیتی به کار  توانند به شدیدی که به کار کشاورزی دارند، نمی

 کردند. کشاورزی بپردازند، اظهار نارضایتی می

های کشاورز را  های جنسیتی در خانواده بودن نوع مکمل سنتی، مسئلۀ بازتولید نابرابری غالب

تواند  عوامل اجتماعی می»های جنسیتی عوامل متعددی دارند، اما  گذارد. نابرابری رو می پیش

در پی  ها را ها عمل کند و سایر انواع نابرابری عنوان زیرساخت اصلی موجد این نابرابری به

های متقابل  های جنسیتی تأثیر زیادی بر روابط و وابستگی (. نابرابری1389)خانی، « داشته باشد

دهندۀ آن است که تقسیم نابرابر نیروی کار و  ها نشان در پیکربندی خانواده کشاورز دارد و یافته

ارد. دلیل اصلی نابرابری وضعیت قانونی، روی جایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان تأثیر بیشتری د

جز مواردی که  برداری به های رسمی واحدهای بهره این مسئله آن است که اغلب سرپرست

کشاورز فوت کرده و همسر وی سرپرست واحد شده است، مرد هستند. درنتیجه این مردها 

های  های شغلی را دارند. جایگاه زنان در خانواده هستند که موقعیت قانونی، بیمه و سایر مزیت

تنها موقعیت قانونی و رسمی ندارند، بلکه با انجام  گر و همسر کشاورز است و نه شاورز یاریک
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دار، کار بدون  بسیاری از کارهای خانگی کشاورزی در کنار همۀ کارهای روزمرۀ دیگر زنان خانه

 دهند. دستمزد مضاعفی انجام می

وقعیت افراد در پیکربندی ها در کشاورزی خانوادگی بیشتر با م رسد نابرابری به نظر می

خانوادۀ کشاورز و وضعیت فعالیت در مزرعه در ارتباط هستند تا هویت جنسیتی. این مسئله در 

مواردی هم که جفت اصلی پیکربندی خانوادۀ کشاورز از نوع زن و شوهری نیست، به چشم 

رد مشاهده شد. هایی هم که جفت اصلی مادر و پسر هستند، این مو خورد. درواقع در خانواده می

ها مادران وظایف سنتی همسر کشاورز مانند آشپزی، تمیزکاری و مراقبت از  در این خانواده

گیرند. به بیان دیگر، موقعیت این مادران از لحاظ ساختار نیروی  حیوانات خانگی را برعهده می

به وابستگی گیری، مشابه همسران در نوع مکمل سنتی است که به ایجاد روابط مشا کار و تصمیم

 شود. متقابل و بازتولید نابرابری جنسیتی منجر می

دهد افراد بیشتر اوقات موقعیت و نقش خود را در رابطه با رئیس  نتایج این مطالعه نشان می

دهند؛ حتی اگر شرایط او نیز  برداری که پایدارترین موقعیت را دارد، تغییر و تطبیق می واحد بهره

عه روابط متقابل خانوادۀ کشاورز قرار بگیرد. همان طور که اشاره شد، تحت تأثیر تغییر در مجمو

برداری مرد است و درنتیجه زنان هستند که موقعیت خود  در بیشتر موارد، سرپرست واحد بهره

شده مشابه  دهند. آنچه در تمامی موارد مشاهده دلیل تغییر در پیکربندی خانواده تغییر می را به

شوند و نه آمال و  ، عوامل بیرونی موجب تغییر در نوع پیکربندی میاست این است که اغلب

های فردی. عوامل بیرونی ممکن است شامل نیاز به اشتغال بیرون از مزرعۀ خانوادگی،  خواسته

رسد چرخۀ خانوادگی  تر یا شریک یا گاهی تولد فرزندان باشد. به نظر می مرگ نسل مسن

ترین تأثیر بر پیکربندی خانوادۀ  کار در خانواده( دارای قوی )تغییرات در ساختار روابط و تقسیم

ترین تأثیر را بر گذار از یک نوع پیکربندی به نوع دیگر دارد.  کشاورز است و درنتیجه قوی

های تخصصی بیرون از  کشیدن زنان از فعالیت توان با عقب شایان توجه است که این مسئله را می

 1ضیح داد که تأییدکنندۀ این نظر کاریرو است که فرزندپروریمزرعه بعد از تولد فرزندان تو

 های جنسیتی در تقسیم نیروی کار با های بزرگ و نابرابری رویدادی است که به عدم تقارن

 (.8: 2011شود )کاریرو،  حقوق و بی حقوق در خانواده منجر می

                                                           
1
. parenthood 
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مانده،  ردانه باقیشناسی بیانگر آن است که در روستا کشاورزی ذاتاً یک شغل م این نوع

پذیری نداشته و نقش مردان و زنان تخصیص  الگوهای تقسیم کار در کشاورزی اغلب انعطاف

های  ( و یافته1392  گیری از مفاهیم فردیت شخصی و فردیت جمعی )زیمل، یافته است. با بهره

ۀ گیری پیکربندی فردگرایی تخصصی در خانواد توان استدالل کرد متعاقب شکل تحقیق می

شدن پیوندهای خانواده و کار در مزرعه بیشتر و درنتیجه فروپاشی  کشاورز، احتمال سست

مزرعه تا حدودی در حالت میانه قرار  شود. این مورد در نوع فردگرایی درون تر می مزرعه محتمل

مزرعه، هم فردیت شخصی  رسد در نوع فردگرایی درون گیرد. به این معنا که به نظر می می

عنوان یک کل  شود و هم فردیت جمعی خانواده به ت اصلی تا حدودی حفظ میاعضای جف

برداری خانوادگی با پیکربندی  ماند؛ بنابراین احتمال پایداری نسلی واحد بهره واحد باقی می

 مزرعه بیشتر از دیگر انواع پیکربندی است. فردگرایی درون

 پیشنهادها

نسلی واحد  انوادگی در این مطالعه، انتقال بینبرداری خ منظور از پایداری نسلی نظام بهره

رسد بازسازی الگوهای  برداری کشاورزی خانوادگی و ادامۀ حیات آن است. به نظر می بهره

پذیری را  تواند انعطاف مزرعه می گیری نوع فردگرایی درون سمت شکل تقسیم کار در خانواده به

اورزی خانوادگی را بهبود ببخشد و وکار کش انداز آتی کسب افزایش دهد و درنتیجه چشم

 برداری خانوادگی را افزایش دهد. احتمال پایداری نسلی نظام بهره

ها بسیار متفاوت است و با  هزینۀ اجتماعی بازتولید کارگر در بخش کشاورزی با سایر بخش

 وری اقتصادی و تقویت پایداری اقتصادی مقایسه نیست؛ بنابراین برای افزایش بهره هم قابل

های اجتماعی بازتولید این واحدها کاهش پیدا کند.  برداری خانوادگی باید هزینه واحدهای بهره

برداری خانوادگی درنهایت موجب پایداری اقتصادی و  تقویت پایداری اجتماعی نظام بهره

 شود. محیط زیستی می

وژیکی و کنندۀ روابط متقابل پیچیده بین فرایندهای اکول محور، برجسته رویکرد رابطه

وکار کشاورزی  اجتماعی است که هردو برای درک مزارع خانوادگی حیاتی هستند. کسب

که کشاورز  تواند طرفدار یکی از این دو جنبه باشد. درحالی آوربودن نمی خانوادگی برای تاب

های تولید داشته  ممکن است قابلیت باالیی برای مقابله با بحران اقتصادی از طریق تشدید شیوه
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زیست یا تغییر  خطرانداختن محیط ازای سالمت حیوانات، به شد، این قابلیت ممکن است بهبا

تر به نظر برسند،  های اقتصادی ممکن است مهم که شاخص وهوا باشد. درنتیجه درحالی آب

ها فرایندهای نامرئی اجتماعی و اکولوژیکی هستند که زیربنای پایداری اقتصادی  اساس آن

 ریزان به این مورد توجه ویژه داشته باشند. شود محققان و برنامه یشنهاد میشوند. پ محسوب می

کنندۀ این برداشت است که روابط واضح، جهانی و علی که بتواند  نتایج این تحقیق تقویت

دلیل توانایی بعضی از مزارع در پیشروی درست در زمان بحران و ناتوانی برخی دیگر را توضیح 

دلیل  تنها به دستورالعمل واحد برای موفقیت وجود ندارد؛ که این نهیک . دهد، وجود ندارد

بودن روابط متقابل ساختاری پیچیده، بلکه به این دلیل که هرکدام از اعضای  بینی پیش غیرقابل

های متفاوتی را دیده و ارزش متفاوتی  خانوادۀ کشاورز برداشت متفاوتی دارند و درنتیجه فرصت

توان  برداری خانوادگی را نمی قائل هستند. درواقع پایداری نظام بهرههای مشابه  برای فرصت

های اساسی بین  شدن تفاوت گرفته گیری کرد؛ زیرا موجب نادیده براساس معیارهای ثابت اندازه

محور با تأکید -شود. دیدگاه رابطه گیرنده می گیری و معنای آن برای تصمیم اندازه یک مؤلفه قابل

شدن است،  با پدیدارشدن روابط، تعامالت و معانی همیشه در فرایند تبدیل بر اینکه کشاورزی

کند. تأکید بر روابط و الگوهای  پذیر می پذیری را امکان پذیری و تحول تمرکز روی تطبیق

کنند. این مسئله فراتر از  پذیر می پیکربندی است که تغییر مداوم، خالق و پاسخگو را امکان

ها یا روابط گذشته و حال استفاده  ایستا بین شیوه-یک رویکرد تطبیقیرویکردهایی است که از 

دهندۀ تغییر یا ثبات هستند؛ بنابراین پیشنهاد  های توضیح دنبال سازوکار کرده یا رویکردهایی که به

 از این رویکرد نظری بهره برده شود.  شود در مطالعات آتی در این زمینۀ تخصصی، می

 منابع
، ترجمۀ هوشنگ ایروانی و کشاورزی برای توسعه(، 1389برای بازسازی و توسعه )المللی  بانک بین

 حجت ورمزیاری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

زن در توسعه و های جنسیتی در جهان،  (، چارچوب تحلیلی در مطالعات نابرابری1389خانی، فضیله )
 .7-30: 3، دورۀ هشتم، شمارۀ سیاست

  تهران:  ترجمۀ عبداهلل گیویان،  ،راهنمای کدگذاری برای پژوهشگران کیفی  (،1395جانی )  سالدنا،

 فرهنگی.-انتشارات علمی
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