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 چکیده
ین منبع رسمی تراصلی، کشور جمعیت های ادواری عمومیِ نفوسِسرشماری تاکنون، ش1335از سال 

در ، جامعۀ ایران ش1335نتایج سرشماری  براساسشود. میاحصاء  کشور بیکارانآمار است که در آن 
از ، ش1330و  1320های ی بود که در دههداشت. این در حالاشتغال کامل قرار وضعیتدر ان آن زم
 جمعیتدیگر،  سوی از و بود یافته سوق بازدهدیر یا مولدغیر هایبخش به عمرانی هایگذاریسرمایه سویی

روستاها ی داد، از منابع و امکانات تولیدآن زمان کشور را تشکیل می جمعیت اکثریتروستایی که 
آشکار و پنهان با مشکل بیکاری  صورتکشور به فعال جمعیتبخش زیادی از  ،رونیازا پیشی گرفته بود؛

این  از بازنمایی ش1335حاضر این است که چرا سرشماری سال بنابراین، پرسش پژوهش رو بود؛ بهرو
در این  هاآنپایۀ که بر تیبندی و مقوال؟ مدعای نوشتۀ حاضر این است که دستهه استناتوان بود بیکاری

بیکاری و  آمارشدن است، موجب مخدوش شده پرداختهسرشماری به آمارگیری و احصاء بیکاران 
یۀ کار پابرنیروی کار  بندیتقسیمبرگرفته از  ،بندی و مقوالتشد؛ زیرا این دستهشدن آن میپنهان
، اساس، نخستاینبر داشت. غلبه کار اشکال رگدی بر رعیتی کار ،زمان آن ۀجامع در آنکه حال بود، مزدی

از زمین  برداریبهرهشیوۀ  ،سپس و شودبازنمایی بیکاری در سرشماری یادشده شرح داده می چگونگی
سرشماری مذکور، به  در بیکاری آمار که داد نشان بتوان آخر در تا شد خواهد بررسی ارضی اصالحات از پیش

  ان مانده بود.به شمارش نیامده و پنهچه طریقی 

 

بیکاری، سرشماری رعیتی، کار رعیتی، کار مزدی،  برداریبهرهآمارهای اقتصادی،  :هاي کلیديواژه
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 . مقدمه  1

ترا پریش از    ژهیر وبره در ایران همچون دیگر جوامع سنتی تا قبل از مشرروطیت و   دولت

قبیرل  از ،جرز در مرواردی خراص   ، (سرو نیر ابه  ش1310 ۀاز ده)شروع عمدۀ فرآیند نوسازی 
اقشرار  در مسراعدت بره   هرای عمرومی،   کمک به رعایرای خرود بره هنگراو برروز ق  ری      

 ۀها یا بر عهددر جهان سنتی این مسئولیتاجتماع مدخلیت چندانی نداشت.  ریپذبیآس
ار خرود  وم ابق با سراخت انرداو   ی کالنهاخانوادهقبیل اصناف بود و یا نهادهای مدنی از

نوسرازی برا پیامردهای اجتمراعی      ۀ، برنامحالنیباا گرفتند.می عهدهبرایفی را وظچنین 

ای مواجره  با مشرکالت اجتمراعی گسرترده    ناچاربهای که به دنبال دارد، دولت را گسترده
ایرن  کرردن  شرود همیراری در برطررف   هرای گونراگون موجرب مری    سازد که به شیوهمی

. (312-309: 1391پروالنی،   و 62: 1395کبرری،  )ا گیرد، در حی ۀ وظایف دولت قرارمشکالت
نوسازی در ایران پدید آمرد و از   ۀیکی از این مشکالت اجتماعی که به دنبال اجرای برنام

خود را در فضای شهرهای بزرگ ایران پدیدار ساخت، بیکراری در معنرای    ش1320دهۀ 

بزاری که به دولت برای ین اتراصلیاز . (12: 1354کریم،  و Perry, 2000:11) بود 1آنجدید 
کنرد،  کمک میآنها بیکاری  ۀازجملو انجاو وظایف خود در مواجهه با مشکالت اجتماعی 

در  شناخت بهتر جامعه اسرت.  منظوربهکشور  جمعیتهای گوناگون آمارگیری از ویژگی
های پایرانی دهرۀ دوو سردۀ    ها به سالهایی ناموفق که آخرین مورد آنپس از تالشایران 
، سرانجاو (49: 1360مرکز آمار ایرران،   و 163: 1379)سعدوندیان،  گشتهم شمسی بازمیسیزد

پایرۀ نترایج   بر .شدنخستین سرشماری عمومی نفوس در کشور انجاو  ،ش1335در سال 
اشرتغال کامرل    وضرعیت گرفت کره در  ری، ایران در ردیف کشورهایی قرارهمین سرشما

نترایج   بررخالف . ایرن در حرالی برود کره     (221: 1340/2)اداره کرل آمرار عمرومی،     داشتقرار
 آن زمران داشرت   ای کره ایررانِ  روسرتایی گسرترده   جمعیرت با اضافه ، مذکورسرشماری 

داشرت  رهای نوسازی قرایی که بر سر راه اجرای برنامههاتم دودیبا و  (77: 1363)اعتماد، 

و یرا   مولرد هرای غیر های اقتصادی به بخرش ذاریگبا سوق یافتن بیشتر سرمایه، ژهیوبهو 
، بیکراری یکری از مشرکالت اجتمراعی برود کره       ش1330و  1320های در دهه بازدهدیر

 . (46: 1357سوداگر،  و 288: 1345سپهر، ) بودند بانیگربهدستشهرهای بزرگ کشور با آن 
بره سرشرماری و احصراء    در ایرران  ین منبع رسمی که در تراصلیاین سال به بعد،  از

 جمعیرت اسرت کره از    های ادواری عمرومیِ نفروس  سرشماریهمین ، دازدپرمیبیکاران 

 نوشتۀ حاضر به دنبرال پاسرخ بره ایرن پرسرش اسرت کره       ، رونیازا ؛آیدمیعملکشور به
بندی و مقروالتی، بره سرشرماری و احصراء     چه دسته براساس ش1335سرشماری سال 
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د، چه پیامدی در بازنمایی بندی و مقوالت، خوو انتخاب این دستهاست  بیکاران پرداخته
سرشماری سرال   گونهشود که چمینشان داده ، از این طریق ؟بیکاری داشته است ۀمسئل

مفهوو بیکراری در  شد تا ای بیکاری، خود وسیله آمار ساختندر ایران، با پنهان ش1335
   مخدوش شود. اجتماعی ایهمسئل ۀمثاببه شناسایی آنمسیر 

هایی کره دربرارۀ تراریخ    توان در قالب بررسی معدود پژوهشاین مسئله را می اهمیّت
ها، ت قیقاتی هسرتند  بیشتر این پژوهش ؛بیکاری در ایران صورت گرفته است، نشان داد

زعرم  اند تا بره ها عمدتاً کوشیدهاند. این پژوهشکه نهادهای زیرمجموعۀ دولت انجاو داده

هرایی بررای   سیاسرت  ،هرای عمرومی  آمارهای رسمی مرخخو  از سرشرماری   یۀبر پاخود، 
 و 1350ک: غفروری خررازی،   .)برای مثال ن کنند پیشنهادبیکاری  ۀنیزم دردولت  ریزیبرنامه

ایران، تغییرات اقتصادی اقتصاد در  پایۀ یکی از اصول بنیادی جریان غالبِ. بر(1354کریم، 
هرای  ز سرشرماری شروند کره ا  بررسی می ایشدهبندیهای آماری دستهداده ۀپایصرفاً بر

های علروو  گرفتن از دیگر رشتهبدون کمک چنین ت قیقاتید و در نآیمیدستعمومی به

ایرن در  داننرد.  نمایی از تغییررات اقتصرادی مری   نۀ تماویآماری را آهای دادهانسانی، این 
های جریران  کاربست این آموزه که اندکه برخی ت قیقات اقتصادی نشان داده حالی است

 چرالش بره ناهمسران   ین تراصلی ؛ستروروبههای اساسی در ایران با چالش ،اقتصاد غالبِ
 اقتصاد کشورهای غربری  های ساختاریهای ساختاری اقتصاد ایران با ویژگیبودن ویژگی

: 1384)رنرانی،   انرد بندی شرده آنها صورت یۀپابرهای غالب اقتصادی گردد که جریانبازمی

تراریخ   ۀنر یزم دراسرت کره در معردود ت قیقراتی کره      همین خود موجب شده . ی(-الرف 
فرض ایرن  صرفاً با تکیه بر آمارهای رسمی، پژوهشگر  ،است هانجاو شداقتصادی در ایران 

فررض،  و با این پریش  بپذیرد ش را1335 ایرانِدر اشتغال کامل  وضعیتدربارۀ  را اآماره
. اهتماو ایرن  (117: 1392ز، لیال ن.ک:) به ت لیل اشتغال و بیکاری در پژوهش خود بپردازد

بیکراری در سرشرماری   آمرار  شردن  بررسری ن روۀ پنهران   مقاله بر این است که از طریق 

مخرزن   عنروان نشان دهد کره چررا نبایرد بره آمارهرای اقتصرادی بره        ،ش1335عمومی 
همچرون دیگرر منرابع    را  آنهرا تاریخی نگریسرت و بایرد    های کمّیِواقعیتاز  ییبهاگران

 بررسی کرد. هامانی و مکانی آنبافت زستر و در بتاریخی 
« بیکراری پنهران  »در اینجا برای توضیح چارچوبِ اصلیِ مقاله، باید ابتدا تمایز میران  

مشخص کرد.  حیتصربهدر جوامع جدید « بیکاری»در جوامع سنتی و غالباً روستایی را با 

سرت کره در آن شرمار    در این نوشته، منظور از بیکاری پنهان در جوامع سنتی، حرالتی ا 
اشرتغال   براوجود یعنی برای مثال، فرد  ؛گرفتاز امکانات تولیدی پیشی می فعال جمعیت
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زمینری کره در آن   معاش حرداقلی نراتوان برود؛ زیررا ق عره      نیتخمدر بخش کشاورزی از 
 را نداشرت.  خرود کرار در  بره کشاورزان مشغول همۀشد، توان تخمین معاش کشاورزی می

از  امرارمعاشد به کاری برای افرا، یعنی عدو اشتغال ری در این جوامعصورت آشکار بیکا
 ،در جوامع جدید آنکهحال .(22-17: 1395)استرآبادی میرفندرسکی، شد ناشی می آنهاتنبلی 

 ۀشود که در آن فررد از زمرین و جامعر   ی گفته میوضعیتبه  ،پیش از هر چیز« بیکاری»
ی کرار  وجوجستنداشتن امکانات تولیدی، در  علتبه  باآنکهو  شودمیسنتی خود کنده 

مزدی است، از یافتن هرگونه  شغلی برای تخمین معراش حرداقلی نراتوان اسرت. و آخرر      

 بره  نیرز  اینکه در سرتاسرِ این مقاله باید این نکته را در خاطر داشت که در جوامع جدیرد 
 این در پس ؛ته نیستکه م ل ب ث این نوش شودمی گفته پنهان بیکاری بیکاری، از شکلی
 روستایی است.    در جوامع پنهان پنهان، بیکاری از بیکاری منظور مقاله

 

   1335. بازنمايي بیکاري در سرشماري عمومي سال 2
های سرشماری در آن دنبال به و 1335 در کشور نفوس عمومیِ سرشماری نخستین در

گرفت، برای انجاو می بارکیل هر ده ساکه  (ش1355و  1345های های سال)سرشماریعدی ب
 جمعیتو  فعال جمعیتدستۀ  کشور به دو جمعیتابتدا شمارش میزان اشتغال، 

)همان ی کار وجوجستدستۀ شاغل و در  به دو، فعال جمعیت سپس خود و فعالغیر

 باوجودکه  استشده  بیکار به کسی گفته هااست. در این سرشماری شده تقسیمبیکار( 
 این با م ابق .است ی کاروجوجستدر  ،ازنظر اقتصادیکارهای مفید  دادنوتوانایی انجا

نفر بود که تقریباً  000/955/18حدود  در 1335 آبان در کشور جمعیت ،سرشماری
شهرنشین و بیش از نیمی از آن  نفر( 563/953/5 =درصد4/31) جمعیتاین  سووکی
میزان . بودند نینشده ،ر خود سرشماریروستایی یا به تعبی نفر( 13/ 141/001 =درصد6/68)

 جمعیتو میزان  درصد(5/52) 388/717/6 نیز به باالی کشور ده سال فعالغیر جمعیت
برآورد شده است که از این  درصد(5/47)نفر  643/066/6به باالی کشور  ده سال فعال

 جمعیتاز  ی،سرشمار این نتایج با م ابق اند.داشته اشتغال کار به نفر 666/907/5 تعداد
کار  یردولتیغبرای کارفرمایان  ه،درصد مزدبگیر بود38 ،میلیونی شاغل کشور 6تقریباً 
کارگر را درصد کارفرما بودند که یک یا چند نفر 1درصد مستخدو دولت و 8کردند و می

گری در بدون اینکه کار ،انجاو کار خود بودند دارعهدهدرصد 41در استخداو داشتند و 
درصد هم کارگر خانوادگی بودند که بدون دریافت مزدی در 10شته باشند و استخداو دا

کشور  کردند. در نقاط شهرنشینداشت، کار می تعلقیشان هاخانوادهبه هایی که کارگاه
درصد فروش 16های صنعتی و عملیات تولیدی و ، حرفهدرصد از مردان شاغل34شغل 
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 ،کارهای گوناگون دیگر اشتغال داشتند درصد بقیه به50و مشاغل مربوط به آن بود و 
های درصد حرفه9کشاورزی و  ،درصد از مردان شاغل 78شغل  نینشدهدر نقاط ا امّ

درصد در کارهایی غیر از کشاورزی مشغول بودند. 22و  بود صنعتی و عملیات تولیدی
)ادارۀ  اندتر، بیکار بودهیا به تعبیر سادهی کار وجوجستنیز در  درصد(6/2)نفر  977/158

 . (2/221: 1340کل آمار عمومی، 
 اشتغال» وضعیت در کشور سرشماری، این نتایج با م ابق شود،می دیده که طورهمان

اشتغال کامل  وضعیت در که کشورهایی بارۀدر اقتصاددانان، زیرا ؛است داشتهقرار «کامل

 .(73-72: 1350، ازی)غفوری خر دانندهستند، وجود دو تا سه درصد بیکاری را م تمل می
در این زمان بیشتر  ،دهدباال از نتایج سرشماری نشان می کلیگونه که توصیف همان
 البته ؛اندا در بخش کشاورزی اشتغال داشتهنهآ اکثریتو  کشور، روستایی بوده جمعیت
 ،زیرا معیار این منبع آماری؛ روستایی کشور از این هم بیشتر بوده است جمعیتاحتماالً 
تعریف  با م ابق است. یجمعیت معیاری صرفاً ،روستایی از شهری نقاط تفکیک برای

بیش از  با مناطقی در که ی بودافراد ۀکلی از عبارت شهرنشین جمعیت از منظور ،سرشماری
 ۀکلیروستایی نیز  جمعیتمراد از ترتیب، بدینو  داشتند سکونت جمعیت نفر پنج هزار
)ادارۀ کل آمار  کردندسکنه زندگی مینفر  هزارپنجکمتر از  باکه در نقاطی  بودافرادی 

شهرها  زمرۀ در که یز نقاطا معیار، بسیاری این با م ابق ،روازاین 2؛یج(/1: 1339عمومی، 
زیرا  آمدند؛می حسابای روستایی بهمن قهل اظ کارکردی، درواقع به ،نده بودرفتگقرار

روشنی حاکمیت به ،یت اقتصادی این قبیل مناطقعالفنوع در ویژه به ،هاۀ جنبهکلیدر 
شهر از  تمیز یجمعیت ترین نقصی که در معیارمهمّواقع،  . درمشهود بوداقتصاد روستایی 

عامل  تریناساسی تواندمی که شهرنشینان یتفعال نوع که بود این شت،دا وجود روستا
توانست تفاوت می که تریمعقول رمعیا .بود نشده ل اظ آن در ،باشد روستا از شهر شناسایی

 . (17: 1349فرید، ) بودزراعی شهرنشینان های غیریتفعالشهر با روستا را مشخص کند، 

ین تراصلیدهد، می نشان باال کلی توصیف که طورهمان نقصان، این باوجود ،هرحالبه
 شده استخراجکه از دل آن تعریف بیکاری  سرشماری برای شمارش بیکاران سازوکار

 بندیتقسیمو  فعالریغو  فعال کلیبه دو دستۀ  جمعیت بندیتقسیماست، همان 
با سنجش  ،ی کار است. در ادامهوجوجستشاغل و در  ۀبه دو دست ،فعال جمعیت

ماهیت شود یی، سعی میروستا جمعیت در مقایسه باامکانات تولیدی روستاهای کشور 

بیکاری در آمار ن ماندپنهان ۀتا آنگاه ن و هیمدرا نشان  بندیتقسیماین  3پریشانۀزمان
 آشکار شود. ۀ بیکاریپدیدچنین بازنمایی از 
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 از زمین پیش از اصالحات ارضي برداريبهره. 3
 وضرعیت جامعرۀ ایرران در    ،ش1335طور که  کر شد، م ابق با نتایج سرشرماری  همان

برا امکانرات    مقایسره روسرتایی در   جمعیرت ، سنجش حالنیباا. شتدااشتغال کامل قرار
اشرتغال ایرن    وضعیتدهد و تصویری از می مدعا را نشاناین ، خالف آن مناطقتولیدیِ 

ایرن   بهباتوجّهکند که از اساس با نتایج آن سرشماری متفاوت است. مناطق را ترسیم می
نشران   ،از زمین در پیش از اصالحات ارضری  برداریبهرهدر زیر با توصیف نظاو مقدمات، 

 چه نسبتی با امکانات تولیدیِ مناطق روسرتایی روستایی کشور  جمعیتکه  شودمی داده

 داشته است.
از زمرین در پریش از اصرالحات ارضری، عمردتاً       برداریبهرهرو از نظاو  توصیف پیش
 پیش از اصرالحات ارضری  آمارگیری کشاورزی کشور تنها های مستخرج از مبتنی بر داده

ن سرشماری عمومی کشاورزی در کشور بود کره اداره کرل   نخستی ،آمارگیریاین  4است.
انجاو رساند. آمارگیری در این سرشماری به شیوۀ به 1339 آمار عمومی وزارت کشور در

در  های سایر کشورهای عضو سازمان ملرل مت رد  گیری بوده و همگاو با آمارگیرینمونه
)ادارۀ آمارشناسری   تو بره انجراو رسریده اسر    1960المللی سرال  اری کشاورزی بینسرشم

سررعت تغییررات در نظراو کشراورزی ایرران برا        تفراوت  بهباتوجّه. (15/1: 1339 کشاورزی،
بررای ت لیرل    1339الت سیاسی، باید پذیرفت که استفاده از آمرارگیری کشراورزی   ت وّ

مشرکلی  ترر از آن  قبرل  حتری و  ش1330نظاو تولیدی روستایی کشور در دهرۀ   وضعیت

 .کندنمیایجاد 
های با زمرین  برداریبهره ، در مهرماه این سال جمع تعدادش1339ق سرشماری طب

 هکترار بروده اسرت    254/356/11 هابردار و مجموع اراضی آنبهره 299/877/1 در کشور

 بررداری بهره» از زمین در  یل شش عنوانِ برداریبهرهدر این آمارگیری، نظاو . (11همان: )
، «ملکری و رعیتری   بررداری بهره»، «ایاجاره برداریبهره»، «ملکی برداریبهره»، «رعیتی

 اسرت  شرده  بررسری « ای و رعیتری اجراره  برداریبهره»و « ایملکی و اجاره برداریبهره»

 . (7-6)همان: 
های با زمین پیش از برداری، نشانگر وضع مالکیتِ بهره)صف ۀ بعد( یک ۀجدول شمار

بردار میلیون بهره8/1 حدودش، 1339در  اصالحات ارضی است. م ابق با همین جدول،
واحدهای  کلّ از اند.داشته اشتغال زراعت به مزروعی اراضی هکتار میلیون3/11 حدود در

های برداریبرداری، بهرههزار واحد بهره814یعنی حدود  ،درصد43برداری، حدود بهره
 ،اراضی مزروعی مساحت درصد کل55ّبرداران در تقریباً رعیتی بوده است و این بهره
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 624یعنی تقریباً  ،درصد33اند. حدود کردهمیلیون هکتار زراعت می2/6 یعنی حدود
به  ،تراص الح مرسووبه ،طور که گفته شدهای ملکی یا همانبرداریهزار واحد به بهره

ها حدود برداریشده است. وسعت اراضی این بهرهمالکی مربوط میهای خردهبرداریبهره
رسیده است. میلیون هکتار می9/2 یعنی به حدود ،مساحت اراضی مزروعی د کلّدرص26

ای بوده و صورت اجارهبرداری بههزار واحد، بهره235یعنی تقریباً  ،درصد12در حدود 
یعنی تقریباً  ،مساحت اراضی مزروعی درصد کل7ّوسعت اراضی مزروعی آنها به حدود 

صورت واحد، به هزار72 حدود یعنی ،نیز درصد4 دحدو شده است.بالغ می هزار هکتار844

اراضی  درصد کل5/3ّ به نهاملکی بوده و وسعت اراضی مزروعی آ-های رعیتیبرداریبهره
هزار 79یعنی حدود  ،درصد هم4رسیده است. تقریباً هزار هکتار می402یعنی  ،مزروعی
اراضی مزروعی آنها به ای بوده و وسعت اجاره-های رعیتیبرداریصورت بهرهواحد، به

درصد نیز  3رسیده است. حدود هزار هکتار می563یعنی  ،اراضی مزروعی درصد کل5ّ
 -ملکی-ای و رعیتیاجاره-های ملکیبرداریصورت بهرههزار واحد به 52یعنی تقریباً 

هزار هکتار 348یعنی حدود  ،مساحت اراضی مزروعی درصد کل3ّای بوده و تقریباً اجاره
  اند. ف داشتهتصرّرا در 

 

برحسب تصرف پیش از اصالحات هاي با زمین برداريمساحت بهره : توزيع تعداد و1جدول شمارة 

 (15/33: 1339، ادارۀ آمارشناسی کشاورزی) ارضي

 درصد مساحت )به هکتار( درصد تعداد برداریبهرهانواع 

 54.7 6221861 43.4 814207 رعیتی

 26.2 2975789 33.3 624283 ملکی

 7.5 843911 12.5 235271 ایاجاره

 3.5 402818 3.8 72178 ملکی -رعیتی

 5 563072 4.2 79329 ایاجاره-رعیتی

 2.6 300992 2.5 48041 ایاجاره-ملکی

 0.5 47811 0.30 3990 ایملکی اجاره -رعیتی

 100 11356254 100 1877291 جمع
 
 

مزدی در  کار ارضی اصالحات از پیش تا ،ددهمی نشان جدول هاییافته که طورهمان
 طوردیگر، همان سخن به ؛بود رعیتی کار ،کشور در کار غالب شکل و بود نشده فراگیر جامعه

های رعیتی برداریبهرهصورت به هابرداریبهره درصد50 از بیش است، نمایان جدول در که
 شکل این در است. حاکم بوده رعیتی-بری یا همان نظاو اربابها نظاو سهمبوده که در آن

از اصالحات ارضی بود، روابط مالک و  پیش برداریِبهره غالب شکل که زمین برداریبهره از
 بذر آب، چهارپا، )زمین، عامل پنج زارع، و مالک میان شد.می تنظیم مزارعه براساس بیشتر زارع
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سهم مخصوص کسی بود  این ؛رسیدمی سهم یک عامل هر به و شدمی گرفتهدرنظر کار( و
 بیشتر زارع و مالک میان راب ۀ که داشت توجّهباید  ،همهکه عامل را فراهم کرده بود. بااین

 واقعی تقسیم ،مزبور عوامل از یکهر بارۀدر افتاد کهفاق میات ندرتبه عمالً و بود تجریدی
که ن وۀ متساوی صورت گیرد و غالباً عرف و عادت م ل بود  سهم پنج برمبنای م صول

، ارضی اصالحات از پیش ،واقع در .(536: 1377)لمتون،  کردتقسیم م صول را مشخص می
م لق  اکثریت، نسق()روستاییان بینشینان به همراه خوش نسق()صاحب برسهم زارعان همین

نشینان در این بود که فرد با خوش زارعاندادند و تفاوت ران را تشکیل میروستاییان ای

تنها  امّاعنوان دستمزد سهمی از غله به او تعلق گیرد، هرچند ممکن بود به نشینخوش
 ؛توانست او را از کار برکنار کندخواست میکردن بود و مالک هر وقت میاو کار ۀوظیف
توانست به رعان نیز در بیشتر نقاط امنیت چندانی نداشتند و مالک میادر عمل ز البته

کارشناسان کشاورزی، با  کهییازآنجا ؛(517: انهم)براند  میل خود، زارع را از ملک خود
هکتار را حداقل زمین الزو برای تخمین معاش  هفتاقلیم در ایران،  تنوعگرفتن درنظر

 دانند، در جدول زیر نظاونفری روستایی در س  ی متوسط می پنجسالۀ خانوادۀ یک
 است شده بندیا دستهنهت آوسع براساساز زمین پیش از اصالحات ارضی  برداریبهره

باال  که در یاگانهسهیک از حاالت تا بتوان دریافت که امکانات تولیدی روستا در کداو
 .(143: 1381)هوگالند،  داشته استقرار کر شد، 

 

و  برداريبهرهبه تفکیک طبقات  ،هاي با زمین برحسب اراضي دايربرداريبهره: توزيع 2جدول شمارة 

 (15/33: 1339 کشاورزی، آمارشناسی ادارۀ) رداران و وسعت زمین پیش از اصالحات ارضيبتعداد بهره
 

برحسب  برداریبهرهطبقات  1339های با زمین در سال برداریبهره

 بردارتعداد بهره درصد مساحت درصد مساحت تعداد و مساحت

 هکتار 1کمتر از  492306 26.3 198939 2

 هکتار 1-2 256496 13.7 271846 3

 هکتار 2-5 474457 25 1553206 14

 هکتار 5-10 340037 18 2413043 21

 هکتار 50تا  10 301471 16 5263713 46.5

 هکتار 50-100 8446 0.5 563805 5

 هکتار 100بیشتر از  4086 0.5 991003 8.5

 جمع 1877299 100 11356254 100
 

 

درصد از مجموع اراضی، مربروط بره   19جدول شماره دو، فقط چیزی حدود م ابق با 
درصرد از مجمروع تعرداد    66هکترار اسرت کره حردود      5کمترر از   بررداری بهرره طبقات 
درصرد از مجمروع   60 عکس بریش از ردادنرد و بر  های با زمین را تشکیل مری برداریبهره
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درصرد از  17است که فقرط حردود   هکتار  10 بیش از هایبرداریبهرهها مربوط به زمین
ی نیرز در طبقرات   جمعیتر دهند. ترراکم  های با زمین را تشکیل میبرداریبهره تعداد کلّ

 160/934/1 سرت. از هکتار به باال 10های برداریبهرهتر از یشب شدتهکتار به 5کمتر از 
در طبقات کمتر از  خانوارهادرصد از 63 یعنی تقریباً ،خانوار 177/221/1 خانوار با زمین،

 348/360 ،هکترار  10 بریش از  هایبرداریبهرهآنکه در حال ،نداکردههکتار زراعت می 5
)ادارۀ  انرد خانوارهای با زمین بره زراعرت مشرغول بروده     درصد کل19ّیعنی تقریباً  ،خانوار

آمراری مسراحت    ۀ. م ابق با همرین سرشرماری، میانر   (15/62: 1339 آمارشناسی کشراورزی، 

توزیرع   بودنهناعادالننشانگر  وضوحکه بههکتار بوده است  911/2زمین، تقریباً مساوی با 
توزیرع زمرین پیوسرته     بودنِهناعادالناین  .(11)همان:  پیش از اصالحات ارضی است زمین

بودن سهم رعیتی آن ناکافی تبعبهدر میان رعایا و « ینیزمکم» ۀآمدن مسئلموجب پدید
 البتره  5؛کررد میمواجه شد و رعایا را همواره برای امرارمعاش با مشکل از کشت زمین می
، مفهومی نسبی است و نروع آبیراری و   ینیزمکمداشت که مفهوو  توجّهبه این نکته باید 

بازده کم زمرین در   علتبرای مثال، به  ؛نوع کشت در تعیین میزان آن نقش اساسی دارد
تروان در شرمار   کراری دیرم دارنرد، مری    هکتار گنردو  50 حتیبلوچستان، رعایایی را که 

بازده باالی زمرین،   علتمثالً در گیالن و مازندران به  آنکهحالکم زمین قرارداد،  رعایای
کرم  شمول رعایای  ۀتوان از دایرکاری یا باغ مرکبات، میهکتار برنج 4زارعی را با داشتن 

، کارشناسان کشاورزی کشرور،  طور که  کر شد. همان(21: 1361 )اشررف،  خارج کرد نیزم

هکتار را حداقل زمرین الزو بررای ترخمین معراش      7اقلیم در ایران،  تنوعگرفتن با درنظر
ایرن معیرار و    بهباتوجّهدانند. نفری روستایی در س  ی متوسط می پنجسالۀ خانوادۀ یک

آنچه برای یرک   زمینی کمتر از ،برداراندرصد بهره66، حداقل دوم ابق با جدول شماره 
درصد از مجمروع اراضری،   18، تنها واقع درد. انمعاش متوسط نیاز است، در اختیار داشته

درصرد از مجمروع تعرداد    2/65 هکتار است کره  5کمتر از  برداریبهرهمربوط به طبقات 

هرا  درصرد از مجمروع زمرین   60کس بررع دهنرد و  های با زمین را تشکیل میبرداریبهره
 داد کرلّ درصد از تع17است که فقط حدود هکتار  10 بیش از هایبرداریبهرهمربوط به 

نسبت نابرابری ، نشانگر وضوحبههای باال یافتهشوند. های با زمین را شامل میبرداریبهره
حرالتی کره از آن بره بیکراری      ؛مناطق روسرتایی اسرت  و امکانات تولیدی  جمعیتمیان 

 .(92-90: 1363)آیرملو،  شودپنهان تعبیر می

بره   توزیرع زمرین،   بودنهاعادالنز نجدا ا وسعت،های کمدر زمین جمعیت، تراکم البته
معلرول بهبرود شررایط     جمعیرت گشت. ایرن افرزایش   در روستاها بازمی جمعیتافزایش 
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برای نخسرتین برار، برا     ش1300 ۀغذایی و بهداشتی روستاهای کشور بود. در اواسط ده
های ارتباطی و ورود وسایل باربری همچون کامیون به ایران، انتقال م صروالت  بهبود راه

د. شر پرذیر  با سرعتی مناسب امکانزده اطق دارای مازاد به مناطق ق  یورزی از منکشا
های ادواری در مناطق روستایی عمدتاً نه از وقفره  واقع بروز ق  ی . در(35: 1363یر، )باری

. (5: ان)همر  شرد ناشی مری  باربریکه از فقدان کامل تسهیالت  ،در تولید و برداشت غالت
 را جمعیرت هرای ادواری برر میرزان    ابعاد تخثیر ق  ری تواند می ،ینهدر این زم مثالی کر 
عنوان ویرانگرترین رویداد تراریخ عصرر   .ق همواره بهره1288ق  ی  ؛خوبی نشان دهدبه

وجه هیچآن را به اهمیّتاین استنباط دربارۀ ابعاد و  ،زعم م ققانشده و بهقاجار شناخته
دهرد کره در ایرن واقعره     ترین برآوردها نشان مری نهآمیز دانست. م تاطاتوان مبالغهنمی

 ،حدود سره میلیرون نفرر    معتقدندبعضی از م ققان  حتیو  مُردندمیلیون نفر 5/1حدود 
ایرران در آن زمران، احتمراالً در اثرر ایرن ق  ری        جمعیرت سروو  یعنی نزدیک بره یرک  

سعۀ ارتباطات شرهر  افزون بر این، پیشرفت و تو .(11: 1392گل، صفت و)گرنی  اندباختهجان

روستاییان از امکانات درمرانی و بهداشرتی شرهری را نیرز فرراهم       ۀو روستا امکان استفاد
درصرد در   7/0ز ا جمعیرت ، رشرد  فوق و برخی عوامل دیگرر  عوامل ۀدرنتیج ؛ساختمی

و در دهۀ قبل از اصالحات ارضی به براالترین   هیافتافزایش تدریجبه (ش1300)تا سال سال 
روسرتایی   جمعیتدرصد رسیده بود. از طرف دیگر، این افزایش  3یعنی حدود  ،خود حدّ
مانرده و مبتنری برر کرارگر را در بخرش      های عقرب ، همواره روشارزانی نیروی کار( علت)به 

شدن ق عهکرد. این امر موجب ق عهآالت ترغیب میجای استفاده از ماشین کشاورزی به
. خالصه، (93-92: 1363)اعتماد،  شدبازده زمین می کاهش جهیدرنتهای زیر کشت و زمین
، در آن زمران  شرده بر م اسربات انجراو  دهرد، بنرا  گونه که برخی م العات نشران مری  آن

دهرات در پریش از    جمعیرت نسبت فرد به واحرد سر ح زیرر کشرت، نیمری از       بهباتوجّه
وضروح  هانرد کره ایرن خرود بر     اصالحات ارضی در مقایسه با س ح زیر کشت اضافی بروده 

 .(77: ان)هم پیش از اصالحات ارضی است بیکاری پنهان در روستاها شدت نشانگر
در منراطق  بیکراری پنهران    یرافتن شردت  ،از زمرین  بررداری بهرره نتیجۀ چنین نظاو 

 .شدمی کشاورزان اکثریتفقر  ی که موجبوضعیت ؛روستایی بود
 

  بیکاري روستاييآمار شدن . پنهان4

و نیرز نخسرتین آمرارگیری     ش1335که نتایج سرشرماری عمرومی   طور ایران، هماندر 
ترر  شرروع گسرترده   ترا پریش از   ،دهدکشور پیش از اصالحات ارضی نشان می یکشاورز
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ین سرهم را در  ترر اصرلی این بخش کشراورزی برود کره    ، (ش1340از دهۀ )نوسازی  فرآیند
 جمعیرت  کثریرت اشرایط م ی ی ایران،  علتاقتصاد داشت و این موجب شده بود تا به 

 جمعیرت  گیاین پراکنرد  که (6: 1361اشرف، )باشند در روستاهایی تقریباً خودکفا پراکنده 
بره   ؛واس ه برا م ریط اطررافش باشرد    یشد که کار فرد در پیوند بث میباع، در روستاها

واقرع   وجود نداشت. در تمایزی« زندگی»و « کار» بین، سخن دیگر، برخالف دورۀ جدید
کردن زندگیکه خودِ  ای برای کسب معاشکردن نه همچون دورۀ جدید، صرفاً وسیلهکار

نبود همین تمایز در قیاس با کار مرزدی، مری   علتنوع کاری است که به  همانبود. این 

   خود، تمرایز دیگرری بره کرار رعیتری       ،این تمایز ؛ وکرد ادی 6«کار رعیتی»توان از آن به 
واقع آنچه فررد   کار رعیتی است. در (task-oriented) بودن«رم ووظیفه»و آن بخشید می

کررد و  داشت، ضرورتی ملموس بود که در اطراف م یط خود احساس مری میرا به کار وا
که به آن تعلق داشت و نه خواست یا نیاز کارفرما و بود فرد در قبال جماعتی  ۀاین وظیف

 7.(Thompson, 38 :1967)کررد  مشخص میاو را  کار زمانِیا قانون و مقررات کار که مدت

ی مراهیت ، شد ترا بیکراری  ر در چنین جوامعی موجب میبودن این شکل از کام وروظیفه
بیکراری   درکی از ؛کار رودپرور بهارادی پیدا کند و این مفهوو در تعریف افراد کاهل و تن

در تضراد برود و    اش(در کسرب معر   یرارادیر غ)ناتوانی که کامالً با بیکاری در معنای جدید آن 
« عرار بیکار و بری »و « بیکاره»، «عاطل و بیکار»توان در عباراتی همچون تجلی آن را می

نکترۀ   .(«بیکار»:  یل 1377، دهخدا و 1/515: 1342برهان، ) دید ردو ایراندر ادبیات گذشتۀ م

 زاین است که چنین مناسبات اجتماعی، مفهروو فقرر را نیر    ،داشتدیگری که باید درنظر
سراخت. در گذشرته، در   داشت، با دوران جدید متمایز مری  وجود تبع تعریفی که از کاربه

کره   )تعریف مدرن بیکاری(چنین شرای ی، فقر نه در اثر عدو امکان فروش نیروی کار خود 
کراری  خانمانی و نداشتن زمین و یا زمین کافی بررای کشرت و زرع و کرم   عمدتاً براثر بی

 .(Perry, 2000: 11)آمد پدید می

این روابط کار و شیوۀ زندگی و روابط اجتماعی روستانشینان و چهرۀ روسرتاها، ابتردا   
این دگرگونی از زمانی آغاز شد کره در   ؛آرامی و در ادامه با شتابی فراوان، دگرگون شدبه

سدۀ نوزدهم میالدی، اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی پیونرد یافرت و بخرش کشراورزی و     
تررین عامرل   مهرمّ گرفت. قرار تغییرجدید، در مسیر  شرایطایی در ان باق با جامعۀ روست

یعنی تولید م صوالتی کره   ؛ای شدوظیفۀ تازه دارعهدهآن بود که بخش کشاورزی  تغییر

واردکرردن کاالهرای   الزو بررای  گی نقردین  ،حرال درعرین  کره موردنیاز بازار جهرانی برود   
برازار   بارۀدر ساخت. عامل عمدۀ دیگرفراهم میز حال گسترش غربی را نیهای درکارخانه
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هرای کشرور و رشرد مراکرز شرهری در مسریر       در آرایش فضایی سررزمین  تغییرجهانی، 
طور عمده صرادرات کاالهرای   المللی بود تا کار مبادلۀ کاالها را که بههای بازرگانی بینراه

در روابط سنتی شرهر و   اتتغییرکشاورزی و واردات کاالهای غربی بود، سامان دهد. این 
تخثیر گذاشت و با توسعۀ بازار کار در شهرهای تجاری و خدماتی همراه با رشد  روستا نیز
روستایی، مهاجران روستایی را به شهرها روانه کررد. در جریران ایرن رویردادها      جمعیت

ی غربری کره شرهرها    باز روستاها به شهرها و بره کاالهرای شرهری و کاالهرا    درهای نیمه
رفته از خودکفایی نسبی بیرون آمدنرد و  ها بودند، باز شد و روستاها رفتهۀ مبادلۀ آنواس 

وآمد میان شرهرها و روسرتاها افرزایش    به مناطق شهری وابسته شدند و دادوستد و رفت
و همرراه برا    یافترفته در روستاها توسعه کشاورزی تجاری نیز رفته ،یافت. در این اوضاع

 ،صوصی در اقتصاد کشور جریران داشرت  خدولتی و  هایبخش جهت رشدالتی که درت وّ
. (8-7: 1361اشررف،  )شرد  های بنیادی آینده در بازار کار ایران فراهم زمینه برای دگرگونی

، ش1340دهرۀ   درتر فرآینرد نوسرازی   جامعۀ ایران همچنان تا شروع گسترده ،حالبااین

 شرمار بره  جمعیرت لی تولید و استقرار روستاها مکان اص 8.ودبداری سرمایهای پیشاجامعه
داده بودنرد و همچنران   ایرا در خود ج درصد(72)کشور  جمعیتآمدند و بخش اعظم می
نقش تولیدی  ،و به همین دلیل ق داشتتعلبخش کشاورزی  بهدرصد از تولید داخلی 80

یی در ایرن دوره در قیراس برا منراطق روسرتا     وری( دسرتی و پیشره  )شامل انواع صرنایع شهرها 
کار رعیتری   ۀغلبنیز . چنین مناسباتی و (39-38: 1363 حسرامیان، )نداشت چندانی  اهمیّت

پیونرد اقتصراد ایرران برا اقتصراد جهرانی،        آغرازین هرای  در سال حتیشد که موجب می
 .(72: 1362 ک: عیسوی،.)برای مثال، ن وظایف جدید باشد دارعهده همچنان کار رعیتی

گررفتن ایرران   بیکاری و قرارآمار شدن ، آنچه موجب پنهانشدهم الب گفته بهباتوجّه
نیرروی   پریشرانۀ زمان بندیتقسیم، شد ش1335اشتغال کامل در سرشماری  وضعیتدر 

 م رابق برا   ،از مفهوو نیروی کاراین سرشماری تعریف یعنی  ؛بودکار در این منبع آماری 

 ماهیرت خی مفهوو بیکاری، به سخن دیگر، وجه تاری ؛ایران نبود ۀجامع آن زمان وضعیت
ین وجره بیکراری در پریش از    ترر اصرلی گذاشرتن  این سرشرماری و مغفرول   پریشانۀزمان

قبیرل  کنرد. مفراهیمی از  تاها را عیران مری  اصالحات ارضی، یعنی بیکاری پنهان در روسر 
یمی مفراه ، انرد گرفتره شرکل مفهوو کار مزدی  یۀپابرکه  و بیکار فعالو غیر فعال جمعیت

ای در هر دورۀ تاریخی اطرالق  ا را بر نیروی کار هر جامعهنهتوان آتند و نمیزمان نیسبی

کرارگیری  شررط بره  پریش  گرفرت. شده بر این مفاهیم را درنظرت حاد الکرد و باید ت وّ
و روابرط   ها این است که در آن جامعه، کار مزدی گسرترش چنین تعریفی در سرشماری
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هرای  ل اظ مکانی جدایی بنیادینی در میران نیررو  هم ور در آن استیال یافته باشد و بمزد
آنکه تا پیش از اصالحات ارضی کار مزدی . حال(Poire, 1987: 1836)باشد کار پدید آمده 

و شکل غالب کار در کشور نه کار مرزدی کره کرار رعیتری برود و       فراگیر نشدهدر جامعه 
جامعره ر    فعرال  جمعیتیت اکثر جایی که در باال به آن اشاره شد، در میانچنین جابه
بیکاری پنهان و فقر در روستاها، بسیاری از نیروی کار روستاها  شدت باوجودنداده بود و 

کان مهاجرت بره شرهر را   نه خواست و نه ام انداز کاری بهتر در مناطق دیگر(نبود چشم علت)به 
مترذکر   یدرسرت بره ها المللی کار در انتقاد از سرشماریاساس، سازمان بیناینداشتند. بر

که بل ،بیکاری به معنای مرسوو غربی آننه  ،رانبیکاری در ای ۀدر قلب مسئل شده بود که
آن را  رد کره طبیعتراً چنرین شریوۀ سرشرماری     داقرار بیکاری پنهان در مناطق روستایی

که صررفاً پرس از    یاهمیّتپر ۀنکت ؛(International labour office, 1973: 27) ددانمینشان 
هرای  به ت لیل توزیع زمین در اصالحات ارضی، ۀبرای توجیه ن و تنهاو  حات ارضیاصال

 .اقتصادی رسمی راه یافت

آمرار  از  ،هرای داخلری  گرفتن جریان مهراجرت شدتاصالحات ارضی و  اجرایبا  حتی
بیکاری پنهان در روستاها کاسته نشد. یکی از ت قیقات وزارت کار و امور اجتمراعی کره   

در این زمران   حتیدهد که عد از اصالحات ارضی و دهۀ پنجاه است، نشان میبه ب مربوط
از فصرل  هرای گسرترده بره منراطق شرهری، در غیرر       زمین و مهاجرت عیتوزبازو بعد از 

ساعت کرار   42تر از درصد نیروی کار روستایی، در هفته کم40برداشت م صول، تقریباً 

 International)کردنرد  ساعت کار نمی 28ز ها در هفته بیشتر ادرصد از آن15کردند و می

labour office, 1973: 26)واقع معدل ساالنۀ تعداد روزهای کرار در منراطق روسرتایی     . در
رو، ازایررن ؛(199-198: 1358هالیرردی، )اسررت روز برروده  108فقررط  پنجرراه،در اوایررل دهررۀ 

ای داخلری در  هر جریران مهراجرت   شسرتر بیکاری پنهان در روستاها و گ شدت بهباتوجّه
توانست چنردان کراربرد داشرته    کشور، طبیعی بود که این معیار در مناطق روستایی نمی

طق شرهری در  هرا در منرا  ، در زمان سرشماریادیزاحتمالبهزیرا بیکاران روستایی ؛ باشد
  اند.ی کار بودهوجوجست

  

 در شهرها يررسمیغگیري بیکاري شکل. 5
های بعدی در سرشماریرا نیروی کار  ۀگانبندی سهن با اغماض این دستهاگر بتوا
، از ش1335سال  شد سرشماریدر کار بود که موجب می مهموانعی دیگر  پذیرفت،

برای درک این  9باشد.در شهرهای بزرگ نیز ناتوان  یبیکاروضعیت بازنمایی درست 
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را در تعریف شخص بیکار  ی بعدیهاو سرشماری موانع، باید معیارهای این سرشماری
چهار شرط زیر در او  که بودها، بیکار کسی سرشماریاین گرفت. م ابق با تعریف نظردر

گونه کاری نداشته و یا کاری کمتر قبل از تاریخ آمارگیری هیچ ۀدر هفت. 1جمع باشد: 
کردن داشته توانایی کار. 3سال باشد؛  64تا  12سن او بین . 2ساعت داشته باشد؛  8از 

در  برای اصلی معیارهای از یکی و (1 :1354 )کریم، باشد کار یوجوجست در. 4باشد و 
عنوان این بود که در ادارات مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی به ،ی کار بودنوجوجست

 افراد بارۀدر هرچند شهری، مناطق در .(10 :1350 خرازی، غفوری) باشد ناو کردهبیکار ثبت

افراد  اامّ دهند، اطالع را خود بیکاری که داشت وجود بیشتری امکان کردهنسبتاً ت صیل
ها نها که عموماً در میان آها و ساکنان آلونکنشینالت فقیرنشین و زاغهتهیدست در م 

خوبی از توان بهمی را نکته این کردند.نمی کاری چنین معموالً بود، پایین بسیار سواد میزان
از دیگر  سال 24-15گروه  ها، ضریب بیکاران دراین مسئله دریافت که در سرشماری

دورۀ دبیرستان  هتاز که بودند آموزانیدانش افراد این از بسیاری بود. بیشتر یسنّ هایگروه

در  بود. صورت همین به وضعیت نیز بعد یهاسال در .(199 :1358 هالیدی،) کردندرا تماو می
 بر ش1353تا  1348 هایسال فاصلحدّ در بیکاری سیر دربارۀ برنامه سازمان در که ایبررسی
 70، ش1353در  و درصد67 ،ش1348 سال در ست،ا گرفته صورت رسمی منابع پایۀ

 .(78: 1354کریم، )اند درصد از جویندگان کار، کمتر از سی سال سن داشته
 آنهاکه ما را به مشکل ساختاری  ها در تعریف بیکارانا نقصان دیگر این سرشماریامّ

اینکه  ؛نگرفتن میزان دستمزد استدرنظر ،کنددر بازنمایی مسئله بیکاری رهنمون می
ها در مقابل دریافتی آن مزد ،(مولدو غیر مولد)اعم از  شتندآیا کسانی که به کاری اشتغال دا

 ؛(1: انهم) کردرا کفایت میمتوسط  ۀزندگی یک خانواد ۀهزین ادند،دکاری که انجاو می
، گرفتدرآمد تهران صورت م الت کم دربارۀ 1346ای که در پایۀ م العهبربرای مثال، 

دادند که کارهای مستقلی انجاو می علتبدان  تنهادرصد زنان 77از مردان و  درصد81

ت را صرفاً برای گذران و این کارهای موقّ نتوانسته بودند برای خود کار دیگری بیابند
 .(90: 1357سوداگر، )بودند وقت انتخاب کرده 

نمایی درست ها را از بازی که سرشماریعلتین تراصلینتیجۀ این م العه ما را به 
مزد دریافتی  میزان نگرفتندرنظر آن و سازدمی رهنمون ساخت،می ناتوان بیکاری وضعیت
خود موجب  این و بود بیکاران برای حمایتی نظاو هرگونه نبود ،آن پیوند در و شاغل افراد

زیرا فقرا باید به ن وی از ؛ باشد ناپذیربه یک معنا بیکاری برای فقرا امکانشده بود که 
هایی صورت هرچند برای برقراری بیمۀ بیکاری در مقاطعی تالش امرارمعاش کنند.ان ا 
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باره به همان زمان تصویب  این هایی آماده شد و باآنکه سابقۀ تالش درگرفت و طرح
حمایت از بیکاران به  برایا تا زمان انقالب، قانون خاصی گشت، امّاولین قانون کار بازمی

 .(پیشگفتار: 1356موجدی،  و 10 -9: 1373وزیری، ) ه بودتصویب نرسید
که مانع از بود مشکل مبنایی  ،های حمایتی از بیکاران در کشورنبود همین نظاو
بود که سازمان  علت. به همین شدمی هاان بیکاری در سرشماریبازنمایی درست میز

داشت: مییی برحذرهاسرشماری چنین کارگیریبه از را کشور مسئوالن نیز کار المللیبین
گیری رود، اندازهمیکاربه صنعتی ۀپیشرفت کشورهای در که مرسومی معنای آن به بیکاری»

 برقراری و بیکاری ملی برای ثبت ۀزیرا هیچ برنام؛ تشخیص آن در ایران دشوار است و
اد رو، تعدازاین. (International labour office,1973: 27) «ندارد وجود بیکاری هایبیمه

که  های خدماتی زائدیتفعالدر  شاغلگرد و بسیاری از افراد زیادی از فروشندگان دوره
واقع  در اند،شدهثبت «مستقل کارکن» عنوانبه بعدی هایسرشماری و سرشماری این در

توان به ها میند و از آنبود ی کار مناسبوجوجستکه در  هستند یهمان کارگران بیکار

از این گروه که هرگز در شمار  افراد زیادیبه سخن دیگر،  ؛ادکردیبیکاران غیررسمی 
نکردن کار منظم، دست به کارهای موقت پیدا علتند، به شدبیکاران رسمی قلمداد نمی

ی بتوانند که شاید روزآن، به امید نددزمیقبیل  اینفروشی و کارهایی ازیا دستمزدوری 
کاالیی در اقتصاد های خردهیتفعالافزایش  .دآورندستبا حداقل دستمزد بهی کار ثابت
بنابراین،  ؛(294-293: 1387نعمانی،  وبهداد ) ستینچیزی جز بیکاری پنهان  واقع درشهری 

از  دست که کسانی تنهانه که داشت توجّه باید بیکاری، میزان ۀم اسب شیوۀ این با
د، بلکه بخش نافتمیازقلم ،بیننداند یا امیدی به یافتن کار نمیی کار کشیدهوجوجست
 ،پردازندمی کاالییخرده وکارکسب به مزدی شغل نبودن علت به که نیز افرادی از بزرگی
های ، باید گفت که نبود همین نظاورونیازا ؛(260-259: انهم) آیندشمارنمیبهبیکار 
می از های عموبازنمایی پدیدۀ بیکاری در کشور در سرشماریموجب شده بود  ،حمایتی

 .و امکان آمارگیری جامعی از بیکاران وجود نداشته باشد اساس مخدوش باشد
یکی از نخستین م العات جامعی که دربارۀ فقر در ایران  طور کههمان، رونیازا

 ش1354-1353های آمارهای مصرف خانوارهای شهری و روستایی، طی سال براساس
داد که حجم فقر در ایران آن د، نشان میگرفته بوایران انجاو ریزیبرنامهدر مؤسسۀ 

 8/30یعنی از  ،ش1351کشور در سال  جمعیتزمان بسیار گسترده بوده است و از کل 

 جمعیتدرصد از 47، حدود میلیون نفر روستایی(9/12میلیون نفر شهری و 9/17)میلیون نفر 
ند اهبودای روستایی کشور در آن زمان دچار فقر تغذیه جمعیتدرصد از 48شهری و 
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کشور به اشتغال  وضعیتنیز  ش1345، در سرشماری (203-202: 1383عظیمی آرانی، )
جامعه چندان  فعالهم میزان بیکاری نیرویِ  1355کامل نزدیک بود و در سرشماری 

 01آمد.نمیچشمب رانی به
و  1345)آن دو سرشماری بعدی  تبعبهو  در ایران ش1335بنابراین، سرشماری 

بیکاری، به مانعی برای پذیرش آن آمار ساختن پنهان با، پرتناقضی وضعیتر د، (1355
این صورت از بازنمایی بیکاری در  اهمیّت ای اجتماعی بدل شدند.مسئله عنوانبه

 ؛دقرارگیر «تخخیر در شناسایی بیکاری»شود که  یل اصل ها زمانی آشکار میسرشماری

 ,Garraty ن.ک:) است یاقتصاد و اجتماعی انرخمو م العات م صول که اصل این با م ابق

Keyssar, 1986 & 1978) ، مفهوو بیکاری انعکاس مکانیکی از عوامل ساختاری و عینی
های مختلفی های گروهگیری معنای آن در جامعه، افکار و ایدهنیست، بلکه در شکل

 ۀمثاببهیش از آنکه بیکاری پان، مورخم العات این  بنا بر، واقع درتواند دخیل باشد. می
ها به شکلی پذیرفته شود، برای سالآن(  یرارادیغیافتن وجه اهمیّت)یعنی مشکلی اجتماعی 

بیکاری  آنکه با ،اندداده نشان انمورخ این که گونهآن بود. شده پدیدار جامعه در گسترده
تی داشت و داری صنعدر کسب معاش، ریشه در ساختار سرمایه یرارادیغناتوانی  ۀمثاببه

های نگرشقبیل موانع مختلفی ازبود،  افتهی گسترشبه دنبال انقالب صنعتی در شهرها 
مانع از پذیرفتن  غالب دربارۀ بازار آزاد، فقر، کمک به فقرا و فضیلت و جنبۀ اخالقی کار

ان تاریخ مورخ برخی که است چنان موانع این اهمیّت دند.بو اجتماعی مشکلی ۀمثاببه آن

به دانند و از آن بین دو جنگ جهانی می ،مشکلی اجتماعی ۀمثاببه را یکاریب پذیرش
 .(Perry, 2007:4) اندتعبیر کرده «کشف بیکاری»
 

 . نتیجه6

 جمعیرت بره دو دسرتۀ کلری     جمعیت کل کشور، با تقسیم ش1335سرشماری عمومی 
 جمعیرت  شراغل و  جمعیرت به دو زیرشراخۀ   فعال جمعیتنیز تقسیم و  فعالو غیر فعال

 اکررد کره م رابق بر    تعریفی از مفهوو نیروی کرار ارائره مری    ،(بیکار) ی کاروجوجستدر
ین وجره بیکراری در دورۀ   ترر اصرلی  شرد یمو موجب  جامعه ایران نبود آن زمان وضعیت

شررط  پریش  زیررا ؛ پیش از اصالحات ارضی، یعنی بیکاری پنهان در روستاها مغفول بماند
 دی گسترشمز ها این بود که در آن جامعه، کارِسرشماری کارگیری چنین تعریفی دربه

ل اظ مکرانی جردایی بنیرادینی در میران     م ور در آن استیال یافته باشد و بهو روابط مزد

تا پیش از اصالحات ارضی کار مزدی در جامعه  کهدرحالی ،های کار پدید آمده باشدنیرو
دی که کار رعیتری برود و چنرین جابره    نیافته و شکل غالب کار در کشور نه کار مز رواج
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بیکراری  یرافتن  شدت باوجودجامعه ر  نداده بود و  فعال جمعیت اکثریت جایی در میان
پنهان و فقر در روستاها، بسیاری از نیروی کار روستاها نه خواست و نه امکران مهراجرت   

ر حداقل نگرفتن معیااز سوی دیگر با درنظر 1335سرشماری عمومی به شهر را داشتند. 
ای پرشمار از بیکاران دستمزد در تعریف کار به هنگاو سرشماری و احصاء بیکاران، دسته

درآمد اندکی که از شغل خرود  واس ۀ آورد که بهشاغالن می اص الحبهشهری را در زمرۀ 
طبیعتراً   ،رونیر ازا ؛خط فقر ناتوان بودنرد  یرزکردن خانوار خود از اساساً از خارج داشتند،
بیکاری را بازنمرایی کنرد و بره ایرن      ۀتوانست مسئلشیوۀ سرشماری از اساس نمی چنین

 ۀمثابر بره بره مرانعی در راه پرذیرفتن بیکراری     خرود   ،بیکاری آمار ساختنبا پنهان طریق
اگر این نمونه کفایت درونی  ،ادشدهیبنا بر مباحث بنابراین، ای اجتماعی بدل شد. مسئله

 پررتنش ان آمارهای اقتصادی و امور واقرع تراریخی نسربتی    داشته باشد، باید پذیرفت می
از  ییبهرا گرران آمارهای اقتصادی به چشرم مخرزن    توان بهنمی خاطربدین برقرار است و

در بسرتر و  همچون دیگر منابع تاریخی را  آنهاتاریخی نگریست و باید  های کمّیِواقعیت

 .بررسی کرد هامتن زمانی و مکانی آن
 

 نوشت  پي
و امتنراع ارادی از کسرب   در دوران جدیرد  در کسب معاش  یرارادیکننده میان ناتوانی غلِ تعیینتقاب  .1

 .معاش در دوران پیشامدرن

 جمعیرت اینکره   اند، باوجودت داشتهل اظ اداری اهمیّها، برخی نقاط را که بهدر این سرشماری البته  .2
عدد  13تعداد این نقاط به  1335در سرشماری اند. آوردهشمارنفر بوده است، شهر به 5000ها کمتر از آن

 (.4: 1350)امانی،  دیرسمی

 ایرران  جامعرۀ  زمان آن وضعیت با م ابق که کردمی ارائه کار نیروی مفهوو از تعریفی که معنا این به  .3
 .نبود

 ارضی و دهقانان تهیدست در ایران ۀمسئلهای کشاورزی، از کتاب ها از سرشماریبرای استخراج داده  .4
 شده است.( کمک گرفته1360)خسروی، 

های کردن عاملی از م صول )به علت فراهمرعیتی، قسمت نسبتاً مهمّ-ۀ اربابدر کشت زمین به شیو  .5
مروارد کفراف    اغلرب در  ،رسرید سهمی که به زارع میشد و بیشتری برای کشت و زرع( نصیب مالک می

مالکان نیز صادق برود  ها این حکم در مورد خردهمینکم زمینی و ناباوری ز علتداد. به را نمی اوزندگی 
 (.655: 1377)لمتون، 

 نظراو  در که دهقانانی کارِ صرف معنای به نه ،ایمکاربردهبه آن عاوّ مفهوو به را «رعیتی کار» اینجا در  .6
 برر  کار ۀواس به فرد حیات شدنوابسته است، مهمّ اینجا در آنچه واقع، در. اندکردهمی کار رعیتی-ارباب
 درنظر با. است خاص اجتماعی یا جماعت به کار از شکل این طریق از و کشاورزی بخش در و زمین روی

 شهری اقتصاد گسترش بههباتوجّ و قانونی برابری مبنای بر که) شهروند با رعیت مفهووبین  تقابل داشتن
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 خراص  ملرت -دولرت  یرک  ۀم دود کل در واقع در که خاص جماعت یک در نه تواندمی صوری ل اظبه
 .شد خواهد روشن بیشتر رعیتی کار اص الح معنای ،(کند کاربد و یا عضویت

تامسون میان کار در جوامع سنتی و جوامع صنعتی وضع کررده اسرت و اصر الح    این تمایز را ای.پی.  .7
 شده است.گرفته نیز از او « کار وظیفه م ور»

مفهروو  کتراب  در. است فراوان اختالف و ب ث دارییهپیشاسرما دوران در ایران ۀجامع ماهیت بارۀدر  .8
 در مختلرف  نظریرات  با توانمی( 1391 عبداللهیان،) ایران در غایب ارباب نظاو: ایران در تواقعیّ پردازی

 .شد آشنا آنها به شدهوارد انتقادات و باره این

و تا چند سرال بعرد از    در این زمان اصالحات ارضی همچنان ادامه داشتبا اغماض، چون  خاطربدین  .9
 شردت رسیدن اصالحات ارضی هرچند از با پایان حتیو  به پایان نرسیداین اصالحات  1345سرشماری 

 نرفت.بین ازا کامالًامّ ،بیکاری پنهان در مناطق روستایی کاسته شده بود

 تعریرف  بره  ،«.انرد بروده  بیکار فصل اقتضاء عدو علت به» عبارت شدنافزوده با 1345 سرشماری در .10
 منرابع  ایرن  با م ابق شود،می دیده طورکههمان که است شده برآورد درصد 8/3 بیکاری میزان بیکاری،
 فصرلی  بیکراران  افرزودن  برا  البته ؛است نزدیک کامل اشتغال وضعیت به همچنان کشور وضعیت رسمی،
 کره  نیرز  1355 یسرشرمار  در(. ش/168: 1346 ایران، آمار مرکز) رسدمی درصد 3/9 به بیکاری میزان
 فصرلی،  بیکراران  افرزودن  با که است بوده درصد 6/3 بیکاری میزان یافت، انتشار انقالب از بعد آن نتایج
 (.چهاروسی/186: 1359 ایران، آمار مرکز) رسدمی درصد 2/10 به بیکاری میزان

 

 منابع
 .1363، 116-79، 133ش ،های فلسفیپژوهش، «مهاجرت از روستاها به شهرها در ایران»آیرملو، رضا، 

نتایج آمارگیری  ۀگزارش خالص ؛1339آمارگیری کشاورزی کشور سال  ،ادارۀ آمارشناسی کشاورزی
 .1339، ، جلد پانزدهم، تهران، وزارت کشورکشاورزی کل کشور

وزارت تهران، ، 2و1، جلد1335گزارش خالصۀ سرشماری عمومی کشور در سال  ،یادارۀ کل آمار عموم
 .1340و  1339، کشور

 ۀسسر ؤ، بره کوشرش حسرن جمشریدی، قرم، م     رسالۀ صناعیّه ،استرآبادی میرفندرسکی، میرزا ابوالقاسم
  .1387، بوستان کتاب

مسائل ارضی و  )مجموعه مقاالت(؛ مجموعۀ کتاب آگاه، «دهقانان، زمین و انقالب» ،احمداشرف، 
 .1361تهران، آگاه،  ،دهقانی

، ، تهران، آگاهشهرنشینی در ایران، «1355-1335 های اخیر:در دههمهاجرت در ایران »، اعتماد، گیتی
1363. 
 .1395، عالی پژوهش تخمین اجتماعیۀ سسؤ، تهران، مرفاه اجتماعی در ایران معاصر، یم مدعلاکبری، 

 ۀسسؤمتهران، ، انضماو موقعیت و نقش تهران(ه شهرگرائی و شهرنشینی در ایران )ب ،امانی، مهدی
 .1350، قیقات اجتماعی دانشگاه تهرانم العات و ت 

مرکز ت قیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی،  ۀ، ترجم1349-1279اقتصاد ایران  ،یر، جیباری
 .1363، حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه ۀسسؤتهران، م
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، تهران، ، چاپ دوو، به اهتماو م مد معین1، جلدبرهان قاطع ،تبریزیبرهان، م مدحسین بن خلف 
 .1343، سیناابن

 .1387، ، ترجمۀ م مود مت د، تهران، آگاهطبقه و کار در ایران ،فرهاد نعمانیبهداد، سهراب و 

، ترجمۀ م مد مالجو، تهرران،  های سیاسی و اقتصادی روزگار ماخاستگاه ؛دگرگونی بزرگ ،پوالنی، کارل
 .1391، پردیس دانش
 .1363، ، تهران، آگاهشهرنشینی در ایران ،«شهرنشینی مرحلۀ گذار» ،حسامیان، فر 

 .1360، ، تهران، بیداریارضی و دهقانان تهیدست در ایران ۀمسئل ،خسروخسروی، 
 .1377، ، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوو4، جلدنامهلغت ،اکبردهخدا، علی
، تهران، سرازمان مردیریت و   رانی کارایی نظاو بازار در اقتصاد اینهادموانع  ر؛بازار یا نابازا ،رنانی، م سن
 .1384، ریزی کشوربرنامه
 .1345امیرکبیر، ، ، تهرانبیکاری ،جعفرسپهر، 

، تهران، وزارت فرهنگ و شناسی تاریخی ایران در عصر قاجاردرآمدی بر جمعیت ،روسیسسعدوندیان، 
 .1379، ارشاد اسالمی
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