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چکیده
از سال 1335ش تاکنون ،سرشماریهای ادواری عمومیِ نفوسِ جمعیت کشور ،اصلیترین منبع رسمی
است که در آن آمار بیکاران کشور احصاء میشود .براساس نتایج سرشماری 1335ش ،جامعۀ ایران در
آن زمان در وضعیت اشتغال کامل قرارداشت .این در حالی بود که در دهههای  1320و 1330ش ،از
سویی سرمایهگذاریهای عمرانی به بخشهای غیرمولد یا دیربازده سوق یافته بود و از سوی دیگر ،جمعیت
روستایی که اکثریت جمعیت آن زمان کشور را تشکیل میداد ،از منابع و امکانات تولیدی روستاها
پیشی گرفته بود؛ ازاینرو ،بخش زیادی از جمعیت فعال کشور بهصورت آشکار و پنهان با مشکل بیکاری
روبهرو بود؛ بنابراین ،پرسش پژوهش حاضر این است که چرا سرشماری سال 1335ش از بازنمایی این
بیکاری ناتوان بوده است؟ مدعای نوشتۀ حاضر این است که دستهبندی و مقوالتی که برپایۀ آنها در این
سرشماری به آمارگیری و احصاء بیکاران پرداخته شده است ،موجب مخدوششدن آمار بیکاری و
پنهانشدن آن میشد؛ زیرا این دستهبندی و مقوالت ،برگرفته از تقسیمبندی نیروی کار برپایۀ کار
مزدی بود ،حال آنکه در جامعۀ آن زمان ،کار رعیتی بر دیگر اشکال کار غلبه داشت .برایناساس ،نخست،
چگونگی بازنمایی بیکاری در سرشماری یادشده شرح داده میشود و سپس ،شیوۀ بهرهبرداری از زمین
پیش از اصالحات ارضی بررسی خواهد شد تا در آخر بتوان نشان داد که آمار بیکاری در سرشماری مذکور ،به
چه طریقی به شمارش نیامده و پنهان مانده بود.
واژههاي کلیدي :آمارهای اقتصادی ،بهرهبرداری رعیتی ،کار رعیتی ،کار مزدی ،بیکاری ،سرشماری
عمومی سال 1335ش.
* .رایانامۀ نویسنده:

mj.abddi@gmail.com
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 .1مقدمه
دولت در ایران همچون دیگر جوامع سنتی تا قبل از مشرروطیت و برهویرژه ترا پریش از
شروع عمدۀ فرآیند نوسازی (از دهۀ 1310ش به ایرنسرو) ،جرز در مرواردی خراص ،ازقبیرل
کمک به رعایرای خرود بره هنگراو برروز ق ریهرای عمرومی ،در مسراعدت بره اقشرار
آسیبپذیر اجتماع مدخلیت چندانی نداشت .در جهان سنتی این مسئولیتها یا بر عهدۀ
نهادهای مدنی ازقبیل اصناف بود و یا خانوادههای کالن م ابق با سراخت انرداووار خرود
چنین وظایفی را برعهده میگرفتند .بااینحال ،برنامۀ نوسرازی برا پیامردهای اجتمراعی
گستردهای که به دنبال دارد ،دولت را بهناچار با مشرکالت اجتمراعی گسرتردهای مواجره
میسازد که به شیوههرای گونراگون موجرب مریشرود همیراری در برطررفکرردن ایرن
مشکالت ،در حی ۀ وظایف دولت قرارگیرد (اکبرری 62 :1395 ،و پروالنی.)312-309 :1391 ،
یکی از این مشکالت اجتماعی که به دنبال اجرای برنامۀ نوسازی در ایران پدید آمرد و از
دهۀ 1320ش خود را در فضای شهرهای بزرگ ایران پدیدار ساخت ،بیکراری در معنرای
جدید آن 1بود ( Perry, 2000:11و کریم .)12 :1354 ،از اصلیترین ابزاری که به دولت برای
انجاو وظایف خود در مواجهه با مشکالت اجتماعی و ازجملۀ آنها بیکاری کمک میکنرد،
آمارگیری از ویژگیهای گوناگون جمعیت کشور به منظور شناخت بهتر جامعه اسرت .در
ایران پس از تالشهایی ناموفق که آخرین مورد آنها به سالهای پایرانی دهرۀ دوو سردۀ
سیزدهم شمسی بازمیگشت (سعدوندیان 163 :1379 ،و مرکز آمار ایرران ،)49 :1360 ،سرانجاو
در سال 1335ش ،نخستین سرشماری عمومی نفوس در کشور انجاو شد .برپایرۀ نترایج
همین سرشماری ،ایران در ردیف کشورهایی قرارگرفت کره در وضرعیت اشرتغال کامرل
قرارداشت (اداره کرل آمرار عمرومی .)221 :2/1340 ،ایرن در حرالی برود کره بررخالف نترایج
سرشماری مذکور ،با اضافه جمعیرت روسرتایی گسرتردهای کره ایررانِ آن زمران داشرت
(اعتماد )77 :1363 ،و با م دودیتهایی که بر سر راه اجرای برنامههای نوسازی قرارداشرت
و بهویژه ،با سوق یافتن بیشتر سرمایهگذاریهای اقتصادی به بخرشهرای غیرمولرد و یرا
دیربازده در دهههای  1320و 1330ش ،بیکراری یکری از مشرکالت اجتمراعی برود کره
شهرهای بزرگ کشور با آن دستبهگریبان بودند (سپهر 288 :1345 ،و سوداگر.)46 :1357 ،
از این سال به بعد ،اصلیترین منبع رسمی که در در ایرران بره سرشرماری و احصراء
بیکاران میپردازد ،همین سرشماریهای ادواری عمرومیِ نفروس اسرت کره از جمعیرت
کشور بهعملمیآید؛ ازاینرو ،نوشتۀ حاضر به دنبرال پاسرخ بره ایرن پرسرش اسرت کره
سرشماری سال 1335ش براساس چه دستهبندی و مقروالتی ،بره سرشرماری و احصراء
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بیکاران پرداخته است و انتخاب این دستهبندی و مقوالت ،خود ،چه پیامدی در بازنمایی
مسئلۀ بیکاری داشته است؟ از این طریق ،نشان داده میشود که چگونه سرشماری سرال
1335ش در ایران ،با پنهانساختن آمار بیکاری ،خود وسیلهای شد تا مفهوو بیکراری در
مسیر شناسایی آن بهمثابۀ مسئلهای اجتماعی مخدوش شود.
اهمیّت این مسئله را میتوان در قالب بررسی معدود پژوهشهایی کره دربرارۀ تراریخ
بیکاری در ایران صورت گرفته است ،نشان داد؛ بیشتر این پژوهشها ،ت قیقاتی هسرتند
که نهادهای زیرمجموعۀ دولت انجاو دادهاند .این پژوهشها عمدتاً کوشیدهاند تا برهزعرم
خود ،بر پایۀ آمارهای رسمی مرخخو از سرشرماریهرای عمرومی ،سیاسرتهرایی بررای
برنامهریزی دولت در زمینۀ بیکاری پیشنهاد کنند (برای مثال ن.ک :غفروری خررازی 1350 ،و
کریم .)1354 ،برپایۀ یکی از اصول بنیادی جریان غالبِ اقتصاد در ایران ،تغییرات اقتصادی
صرفاً برپایۀ دادههای آماری دستهبندیشدهای بررسی میشروند کره از سرشرماریهرای
عمومی بهدستمیآیند و در چنین ت قیقاتی بدون کمکگرفتن از دیگر رشتههای علروو
انسانی ،این دادههای آماری را آینۀ تماونمایی از تغییررات اقتصرادی مریداننرد .ایرن در
حالی است که برخی ت قیقات اقتصادی نشان دادهاند که کاربست این آموزههای جریران
غالبِ اقتصاد ،در ایران با چالشهای اساسی روبهروست؛ اصلیترین چرالش بره ناهمسران
بودن ویژگیهای ساختاری اقتصاد ایران با ویژگیهای ساختاری اقتصاد کشورهای غربری
بازمیگردد که جریانهای غالب اقتصادی برپایۀ آنها صورتبندی شردهانرد (رنرانی:1384 ،
الرف-ی) .همین خود موجب شده اسرت کره در معردود ت قیقراتی کره در زمینرۀ تراریخ
اقتصادی در ایران انجاو شده است ،پژوهشگر صرفاً با تکیه بر آمارهای رسمی ،فرض ایرن
آمارها را دربارۀ وضعیت اشتغال کامل در ایرانِ 1335ش را بپذیرد و با این پریشفررض،
به ت لیل اشتغال و بیکاری در پژوهش خود بپردازد (ن.ک :لیالز .)117 :1392 ،اهتماو ایرن
مقاله بر این است که از طریق بررسری ن روۀ پنهرانشردن آمرار بیکراری در سرشرماری
عمومی 1335ش ،نشان دهد کره چررا نبایرد بره آمارهرای اقتصرادی برهعنروان مخرزن
گرانبهایی از واقعیتهای کمّیِ تاریخی نگریسرت و بایرد آنهرا را همچرون دیگرر منرابع
تاریخی در بستر و بافت زمانی و مکانی آنها بررسی کرد.
در اینجا برای توضیح چارچوبِ اصلیِ مقاله ،باید ابتدا تمایز میران «بیکراری پنهران»
در جوامع سنتی و غالباً روستایی را با «بیکاری» در جوامع جدید بهتصریح مشخص کرد.
در این نوشته ،منظور از بیکاری پنهان در جوامع سنتی ،حرالتی اسرت کره در آن شرمار
جمعیت فعال از امکانات تولیدی پیشی میگرفت؛ یعنی برای مثال ،فرد براوجود اشرتغال
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در بخش کشاورزی از تخمین معاش حرداقلی نراتوان برود؛ زیررا ق عرهزمینری کره در آن
کشاورزی میشد ،توان تخمین معاش همۀ کشاورزان مشغولبرهکرار در خرود را نداشرت.
صورت آشکار بیکاری در این جوامع ،یعنی عدو اشتغال افراد به کاری برای امرارمعاش از
تنبلی آنها ناشی میشد (استرآبادی میرفندرسکی .)22-17 :1395 ،حالآنکه در جوامع جدید،
«بیکاری» پیش از هر چیز ،به وضعیتی گفته میشود که در آن فررد از زمرین و جامعرۀ
سنتی خود کنده میشود و باآنکه به علت نداشتن امکانات تولیدی ،در جستوجوی کرار
مزدی است ،از یافتن هرگونه شغلی برای تخمین معراش حرداقلی نراتوان اسرت .و آخرر
اینکه در سرتاسرِ این مقاله باید این نکته را در خاطر داشت که در جوامع جدیرد نیرز بره
شکلی از بیکاری ،بیکاری پنهان گفته میشود که م ل ب ث این نوشته نیست؛ پس در این
مقاله منظور از بیکاری پنهان ،بیکاری پنهان در جوامع روستایی است.
 .2بازنمايي بیکاري در سرشماري عمومي سال 1335
در نخستین سرشماری عمومیِ نفوس کشور در  1335و به دنبال آن در سرشماریهای
بعدی (سرشماریهای سالهای  1345و 1355ش) که هر ده سال یکبار انجاو میگرفت ،برای
شمارش میزان اشتغال ،ابتدا جمعیت کشور به دو دستۀ جمعیت فعال و جمعیت
غیرفعال و سپس خود جمعیت فعال ،به دو دستۀ شاغل و در جستوجوی کار (همان
بیکار) تقسیم شده است .در این سرشماریها بیکار به کسی گفته شده است که باوجود
توانایی انجاودادن کارهای مفید ازنظر اقتصادی ،در جستوجوی کار است .م ابق با این
سرشماری ،جمعیت کشور در آبان  1335در حدود  18/955/000نفر بود که تقریباً
یکسوو این جمعیت (31/4درصد=  5/953/563نفر) شهرنشین و بیش از نیمی از آن
(68/6درصد=  13 /001/141نفر) روستایی یا به تعبیر خود سرشماری ،دهنشین بودند .میزان
جمعیت غیرفعال ده سال به باالی کشور نیز 52/5( 6/717/388درصد) و میزان جمعیت
فعال ده سال به باالی کشور  6/066/643نفر (47/5درصد) برآورد شده است که از این
تعداد  5/907/666نفر به کار اشتغال داشتهاند .م ابق با نتایج این سرشماری ،از جمعیت
تقریباً  6میلیونی شاغل کشور38 ،درصد مزدبگیر بوده ،برای کارفرمایان غیردولتی کار
میکردند و 8درصد مستخدو دولت و 1درصد کارفرما بودند که یک یا چند نفر کارگر را
در استخداو داشتند و 41درصد عهدهدار انجاو کار خود بودند ،بدون اینکه کارگری در
استخداو داشته باشند و  10درصد هم کارگر خانوادگی بودند که بدون دریافت مزدی در
کارگاههایی که به خانوادههایشان تعلق داشت ،کار میکردند .در نقاط شهرنشین کشور
شغل 34درصد از مردان شاغل ،حرفههای صنعتی و عملیات تولیدی و 16درصد فروش
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و مشاغل مربوط به آن بود و 50درصد بقیه به کارهای گوناگون دیگر اشتغال داشتند،
امّا در نقاط دهنشین شغل  78درصد از مردان شاغل ،کشاورزی و 9درصد حرفههای
صنعتی و عملیات تولیدی بود و 22درصد در کارهایی غیر از کشاورزی مشغول بودند.
 158/977نفر (2/6درصد) نیز در جستوجوی کار یا به تعبیر سادهتر ،بیکار بودهاند (ادارۀ
کل آمار عمومی.)221/2 :1340 ،
همانطور که دیده میشود ،م ابق با نتایج این سرشماری ،کشور در وضعیت «اشتغال
کامل» قرارداشته است؛ زیرا اقتصاددانان ،دربارۀ کشورهایی که در وضعیت اشتغال کامل
هستند ،وجود دو تا سه درصد بیکاری را م تمل میدانند (غفوری خرازی.)73-72 :1350 ،
همانگونه که توصیف کلی باال از نتایج سرشماری نشان میدهد ،در این زمان بیشتر
جمعیت کشور ،روستایی بوده و اکثریت آنها در بخش کشاورزی اشتغال داشتهاند؛ البته
احتماالً جمعیت روستایی کشور از این هم بیشتر بوده است؛ زیرا معیار این منبع آماری،
برای تفکیک نقاط شهری از روستایی ،صرفاً معیاری جمعیتی است .م ابق با تعریف
سرشماری ،منظور از جمعیت شهرنشین عبارت از کلیۀ افرادی بود که در مناطقی با بیش از
پنج هزار نفر جمعیت سکونت داشتند و بدینترتیب ،مراد از جمعیت روستایی نیز کلیۀ
افرادی بود که در نقاطی با کمتر از پنجهزار نفر سکنه زندگی میکردند (ادارۀ کل آمار
عمومی/1 :1339 ،یج)؛ 2ازاینرو ،م ابق با این معیار ،بسیاری از نقاطی که در زمرۀ شهرها
قرارگرفته بودند ،درواقع بهل اظ کارکردی ،من قهای روستایی بهحساب میآمدند؛ زیرا
در کلیۀ جنبهها ،بهویژه در نوع فعالیت اقتصادی این قبیل مناطق ،بهروشنی حاکمیت
اقتصاد روستایی مشهود بود .در واقع ،مهمّترین نقصی که در معیار جمعیتی تمیز شهر از
روستا وجود داشت ،این بود که نوع فعالیت شهرنشینان که میتواند اساسیترین عامل
شناسایی شهر از روستا باشد ،در آن ل اظ نشده بود .معیار معقولتری که میتوانست تفاوت
شهر با روستا را مشخص کند ،فعالیتهای غیرزراعی شهرنشینان بود (فرید.)17 :1349 ،
بههرحال ،باوجود این نقصان ،همانطور که توصیف کلی باال نشان میدهد ،اصلیترین
سازوکار سرشماری برای شمارش بیکاران که از دل آن تعریف بیکاری استخراج شده
است ،همان تقسیمبندی جمعیت به دو دستۀ کلی فعال و غیرفعال و تقسیمبندی
جمعیت فعال ،به دو دستۀ شاغل و در جستوجوی کار است .در ادامه ،با سنجش
امکانات تولیدی روستاهای کشور در مقایسه با جمعیت روستایی ،سعی میشود ماهیت
زمانپریشانۀ 3این تقسیمبندی را نشان دهیم تا آنگاه ن وۀ پنهانماندن آمار بیکاری در
چنین بازنمایی از پدیدۀ بیکاری آشکار شود.
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 .3بهرهبرداري از زمین پیش از اصالحات ارضي
همانطور که کر شد ،م ابق با نتایج سرشرماری 1335ش ،جامعرۀ ایرران در وضرعیت
اشتغال کامل قرارداشت .بااینحال ،سنجش جمعیرت روسرتایی در مقایسره برا امکانرات
تولیدیِ آن مناطق ،خالف این مدعا را نشان میدهد و تصویری از وضعیت اشرتغال ایرن
مناطق را ترسیم میکند که از اساس با نتایج آن سرشماری متفاوت است .باتوجّهبه ایرن
مقدمات ،در زیر با توصیف نظاو بهرهبرداری از زمین در پیش از اصالحات ارضری ،نشران
داده میشود که جمعیت روستایی کشور چه نسبتی با امکانات تولیدیِ مناطق روسرتایی
داشته است.
توصیف پیش رو از نظاو بهرهبرداری از زمرین در پریش از اصرالحات ارضری ،عمردتاً
مبتنی بر دادههای مستخرج از تنها آمارگیری کشاورزی کشور پیش از اصرالحات ارضری
است 4.این آمارگیری ،نخستین سرشماری عمومی کشاورزی در کشور بود کره اداره کرل
آمار عمومی وزارت کشور در  1339بهانجاو رساند .آمارگیری در این سرشماری به شیوۀ
نمونه گیری بوده و همگاو با آمارگیریهای سایر کشورهای عضو سازمان ملرل مت رد در
سرشماری کشاورزی بین المللی سرال 1960و بره انجراو رسریده اسرت (ادارۀ آمارشناسری
کشاورزی .)1/15 :1339 ،باتوجّهبه تفراوت سررعت تغییررات در نظراو کشراورزی ایرران برا
ت وّالت سیاسی ،باید پذیرفت که استفاده از آمرارگیری کشراورزی  1339بررای ت لیرل
وضعیت نظاو تولیدی روستایی کشور در دهرۀ 1330ش و حتری قبرلترر از آن مشرکلی
ایجاد نمیکند.
طبق سرشماری 1339ش ،در مهرماه این سال جمع تعداد بهرهبرداریهای با زمرین
در کشور  1/877/299بهرهبردار و مجموع اراضی آنها  11/356/254هکترار بروده اسرت
(همان .)11 :در این آمارگیری ،نظاو بهرهبرداری از زمین در یل شش عنوانِ «بهرهبررداری
رعیتی»« ،بهرهبرداری ملکی»« ،بهرهبرداری اجارهای»« ،بهرهبررداری ملکری و رعیتری»،
«بهرهبرداری ملکی و اجارهای» و «بهرهبرداری اجرارهای و رعیتری» بررسری شرده اسرت
(همان.)7-6 :
جدول شمارۀ یک (صف ۀ بعد) ،نشانگر وضع مالکیتِ بهرهبرداریهای با زمین پیش از
اصالحات ارضی است .م ابق با همین جدول ،در 1339ش ،حدود 1/8میلیون بهرهبردار
در حدود 11/3میلیون هکتار اراضی مزروعی به زراعت اشتغال داشتهاند .از کلّ واحدهای
بهرهبرداری ،حدود 43درصد ،یعنی حدود 814هزار واحد بهرهبرداری ،بهرهبرداریهای
رعیتی بوده است و این بهرهبرداران در تقریباً 55درصد کلّ مساحت اراضی مزروعی،
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یعنی حدود 6/2میلیون هکتار زراعت میکردهاند .حدود 33درصد ،یعنی تقریباً 624
هزار واحد به بهرهبرداریهای ملکی یا همانطور که گفته شد ،بهاص الح مرسووتر ،به
بهرهبرداریهای خردهمالکی مربوط میشده است .وسعت اراضی این بهرهبرداریها حدود
26درصد کلّ مساحت اراضی مزروعی ،یعنی به حدود 2/9میلیون هکتار میرسیده است.
در حدود 12درصد ،یعنی تقریباً 235هزار واحد ،بهرهبرداری بهصورت اجارهای بوده و
وسعت اراضی مزروعی آنها به حدود 7درصد کلّ مساحت اراضی مزروعی ،یعنی تقریباً
844هزار هکتار بالغ میشده است .حدود 4درصد نیز ،یعنی حدود 72هزار واحد ،بهصورت
بهرهبرداریهای رعیتی-ملکی بوده و وسعت اراضی مزروعی آنها به 3/5درصد کلّ اراضی
مزروعی ،یعنی 402هزار هکتار میرسیده است .تقریباً 4درصد هم ،یعنی حدود 79هزار
واحد ،بهصورت بهرهبرداریهای رعیتی-اجارهای بوده و وسعت اراضی مزروعی آنها به
5درصد کلّ اراضی مزروعی ،یعنی 563هزار هکتار میرسیده است .حدود  3درصد نیز
یعنی تقریباً  52هزار واحد بهصورت بهرهبرداریهای ملکی-اجارهای و رعیتی-ملکی-
اجارهای بوده و تقریباً 3درصد کلّ مساحت اراضی مزروعی ،یعنی حدود 348هزار هکتار
را در تصرّف داشتهاند.
جدول شمارة  :1توزيع تعداد و مساحت بهرهبرداريهاي با زمین برحسب تصرف پیش از اصالحات
ارضي (ادارۀ آمارشناسی کشاورزی)33/15 :1339 ،
درصد

انواع بهرهبرداری

تعداد

درصد

مساحت (به هکتار)

رعیتی

814207

43.4

6221861

54.7

ملکی

624283

33.3

2975789

26.2

اجارهای

235271

12.5

843911

7.5

رعیتی -ملکی

72178

3.8

402818

3.5

رعیتی-اجارهای

79329

4.2

563072

5

ملکی-اجارهای

48041

2.5

300992

2.6

رعیتی -ملکی اجارهای

3990

0.30

47811

0.5

جمع

1877291

100

11356254

100

همانطور که یافتههای جدول نشان میدهد ،تا پیش از اصالحات ارضی کار مزدی در
جامعه فراگیر نشده بود و شکل غالب کار در کشور ،کار رعیتی بود؛ به سخن دیگر ،همانطور
که در جدول نمایان است ،بیش از 50درصد بهرهبرداریها بهصورت بهرهبرداریهای رعیتی
بوده که در آنها نظاو سهمبری یا همان نظاو ارباب-رعیتی حاکم بوده است .در این شکل
از بهرهبرداری زمین که شکل غالب بهرهبرداریِ پیش از اصالحات ارضی بود ،روابط مالک و
زارع بیشتر براساس مزارعه تنظیم میشد .میان مالک و زارع ،پنج عامل (زمین ،آب ،چهارپا ،بذر
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و کار) درنظرگرفته میشد و به هر عامل یک سهم میرسید؛ این سهم مخصوص کسی بود
که عامل را فراهم کرده بود .بااینهمه ،باید توجّه داشت که راب ۀ میان مالک و زارع بیشتر
تجریدی بود و عمالً بهندرت اتفاق میافتاد که دربارۀ هریک از عوامل مزبور ،تقسیم واقعی
م صول برمبنای پنج سهم متساوی صورت گیرد و غالباً عرف و عادت م ل بود که ن وۀ
تقسیم م صول را مشخص میکرد (لمتون .)536 :1377 ،در واقع ،پیش از اصالحات ارضی،
همین زارعان سهمبر (صاحبنسق) به همراه خوشنشینان (روستاییان بینسق) ،اکثریت م لق
روستاییان ایران را تشکیل میدادند و تفاوت زارعان با خوشنشینان در این بود که فرد
خوشنشین هرچند ممکن بود بهعنوان دستمزد سهمی از غله به او تعلق گیرد ،امّا تنها
وظیفۀ او کارکردن بود و مالک هر وقت میخواست میتوانست او را از کار برکنار کند؛
البته در عمل زا رعان نیز در بیشتر نقاط امنیت چندانی نداشتند و مالک میتوانست به
میل خود ،زارع را از ملک خود براند (همان)517 :؛ ازآنجاییکه کارشناسان کشاورزی ،با
درنظرگرفتن تنوع اقلیم در ایران ،هفت هکتار را حداقل زمین الزو برای تخمین معاش
یکسالۀ خانوادۀ پنج نفری روستایی در س ی متوسط میدانند ،در جدول زیر نظاو
بهرهبرداری از زمین پیش از اصالحات ارضی براساس وسعت آنها دستهبندی شده است
تا بتوان دریافت که امکانات تولیدی روستا در کداویک از حاالت سهگانهای که در باال
کر شد ،قرارداشته است (هوگالند.)143 :1381 ،
جدول شمارة  :2توزيع بهرهبرداريهاي با زمین برحسب اراضي داير ،به تفکیک طبقات بهرهبرداري و
تعداد بهرهبرداران و وسعت زمین پیش از اصالحات ارضي (ادارۀ آمارشناسی کشاورزی)33/15 :1339 ،
طبقات بهرهبرداری برحسب
تعداد و مساحت

بهرهبرداریهای با زمین در سال 1339
تعداد بهرهبردار

درصد

مساحت

درصد مساحت

کمتر از  1هکتار

492306

26.3

198939

2

 2-1هکتار

256496

13.7

271846

3

 5-2هکتار

474457

25

1553206

14

 10-5هکتار

340037

18

2413043

21

 10تا  50هکتار

301471

16

5263713

46.5

 100-50هکتار

8446

0.5

563805

5

بیشتر از  100هکتار

4086

0.5

991003

8.5

1877299

100

11356254

100

جمع

م ابق با جدول شماره دو ،فقط چیزی حدود 19درصد از مجموع اراضی ،مربروط بره
طبقات بهررهبررداری کمترر از  5هکترار اسرت کره حردود 66درصرد از مجمروع تعرداد
بهرهبرداریهای با زمین را تشکیل مریدادنرد و بررعکس بریش از 60درصرد از مجمروع
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زمینها مربوط به بهرهبرداریهای بیش از  10هکتار است که فقرط حردود 17درصرد از
تعداد کلّ بهرهبرداریهای با زمین را تشکیل میدهند .ترراکم جمعیتری نیرز در طبقرات
کمتر از  5هکتار بهشدت بیشتر از بهرهبرداریهای  10هکتار به باالسرت .از 1/934/160
خانوار با زمین 1/221/177 ،خانوار ،یعنی تقریباً 63درصد از خانوارها در طبقات کمتر از
 5هکتار زراعت میکردهاند ،حالآنکه در بهرهبرداریهای بریش از  10هکترار360/348 ،
خانوار ،یعنی تقریباً 19درصد کلّ خانوارهای با زمین بره زراعرت مشرغول برودهانرد (ادارۀ
آمارشناسی کشراورزی .)62/15 :1339 ،م ابق با همرین سرشرماری ،میانرۀ آمراری مسراحت
زمین ،تقریباً مساوی با  2/911هکتار بوده است که بهوضوح نشانگر ناعادالنهبودن توزیرع
زمین پیش از اصالحات ارضی است (همان .)11 :این ناعادالنهبودنِ توزیرع زمرین پیوسرته
موجب پدیدآمدن مسئلۀ «کمزمینی» در میان رعایا و بهتبع آن ناکافیبودن سهم رعیتی
از کشت زمین میشد و رعایا را همواره برای امرارمعاش با مشکل مواجه میکررد؛ 5البتره
به این نکته باید توجّه داشت که مفهوو کمزمینی ،مفهومی نسبی است و نروع آبیراری و
نوع کشت در تعیین میزان آن نقش اساسی دارد؛ برای مثال ،به علت بازده کم زمرین در
بلوچستان ،رعایایی را که حتی  50هکتار گنردوکراری دیرم دارنرد ،مریتروان در شرمار
رعایای کم زمین قرارداد ،حالآنکه مثالً در گیالن و مازندران به علت بازده باالی زمرین،
زارعی را با داشتن  4هکتار برنجکاری یا باغ مرکبات ،میتوان از دایرۀ شمول رعایای کرم
زمین خارج کرد (اشررف .)21 :1361 ،همانطور که کر شد ،کارشناسان کشاورزی کشرور،
با درنظرگرفتن تنوع اقلیم در ایران 7 ،هکتار را حداقل زمرین الزو بررای ترخمین معراش
یکسالۀ خانوادۀ پنج نفری روستایی در س ی متوسط میدانند .باتوجّهبه ایرن معیرار و
م ابق با جدول شماره دو ،حداقل 66درصد بهرهبرداران ،زمینی کمتر از آنچه برای یرک
معاش متوسط نیاز است ،در اختیار داشتهاند .در واقع ،تنها 18درصد از مجمروع اراضری،
مربوط به طبقات بهره برداری کمتر از  5هکتار است کره 65/2درصرد از مجمروع تعرداد
بهرهبرداریهای با زمین را تشکیل میدهنرد و بررعکس 60درصرد از مجمروع زمرینهرا
مربوط به بهرهبرداریهای بیش از  10هکتار است که فقط حدود 17درصد از تعداد کرلّ
بهرهبرداریهای با زمین را شامل میشوند .یافتههای باال بهوضوح ،نشانگر نابرابری نسبت
میان جمعیت و امکانات تولیدی مناطق روسرتایی اسرت؛ حرالتی کره از آن بره بیکراری
پنهان تعبیر میشود (آیرملو.)92-90 :1363 ،
البته ،تراکم جمعیت در زمینهای کموسعت ،جدا از ناعادالنهبودن توزیرع زمرین ،بره
افزایش جمعیت در روستاها بازمیگشت .ایرن افرزایش جمعیرت معلرول بهبرود شررایط
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غذایی و بهداشتی روستاهای کشور بود .در اواسط دهۀ 1300ش برای نخسرتین برار ،برا
بهبود راههای ارتباطی و ورود وسایل باربری همچون کامیون به ایران ،انتقال م صروالت
کشاورزی از مناطق دارای مازاد به مناطق ق یزده با سرعتی مناسب امکانپرذیر شرد.
(بارییر .)35 :1363 ،در واقع بروز ق یهای ادواری در مناطق روستایی عمدتاً نه از وقفره
در تولید و برداشت غالت ،که از فقدان کامل تسهیالت باربری ناشی مریشرد (همران.)5 :
کر مثالی در این زمینه ،میتواند ابعاد تخثیر ق ریهرای ادواری برر میرزان جمعیرت را
بهخوبی نشان دهد؛ ق ی 1288هر.ق همواره بهعنوان ویرانگرترین رویداد تراریخ عصرر
قاجار شناختهشده و بهزعم م ققان ،این استنباط دربارۀ ابعاد و اهمیّت آن را بههیچوجه
نمیتوان مبالغهآمیز دانست .م تاطانهترین برآوردها نشان مریدهرد کره در ایرن واقعره
حدود 1/5میلیون نفر مُردند و حتی بعضی از م ققان معتقدند حدود سره میلیرون نفرر،
یعنی نزدیک بره یرکسروو جمعیرت ایرران در آن زمران ،احتمراالً در اثرر ایرن ق ری
جانباختهاند (گرنی و صفتگل .)11 :1392 ،افزون بر این ،پیشرفت و توسعۀ ارتباطات شرهر
و روستا امکان استفادۀ روستاییان از امکانات درمرانی و بهداشرتی شرهری را نیرز فرراهم
میساخت؛ درنتیجۀ عوامل فوق و برخی عوامل دیگرر ،رشرد جمعیرت از  0/7درصرد در
سال (تا سال 1300ش) بهتدریج افزایشیافته و در دهۀ قبل از اصالحات ارضی به براالترین
حدّ خود ،یعنی حدود  3درصد رسیده بود .از طرف دیگر ،این افزایش جمعیت روسرتایی
(به علت ارزانی نیروی کار) ،همواره روشهای عقربمانرده و مبتنری برر کرارگر را در بخرش
کشاورزی به جای استفاده از ماشینآالت ترغیب میکرد .این امر موجب ق عهق عهشدن
زمینهای زیر کشت و درنتیجه کاهش بازده زمین میشد (اعتماد .)93-92 :1363 ،خالصه،
آنگونه که برخی م العات نشران مریدهرد ،بنرابر م اسربات انجراوشرده در آن زمران،
باتوجّهبه نسبت فرد به واحرد سر ح زیرر کشرت ،نیمری از جمعیرت دهرات در پریش از
اصالحات ارضی در مقایسه با س ح زیر کشت اضافی برودهانرد کره ایرن خرود برهوضروح
نشانگر شدت بیکاری پنهان در روستاها پیش از اصالحات ارضی است (همان.)77 :
نتیجۀ چنین نظاو بهررهبررداری از زمرین ،شردتیرافتن بیکراری پنهران در منراطق
روستایی بود؛ وضعیتی که موجب فقر اکثریت کشاورزان میشد.
 .4پنهانشدن آمار بیکاري روستايي
در ایران ،همانطور که نتایج سرشرماری عمرومی 1335ش و نیرز نخسرتین آمرارگیری
کشاورزی کشور پیش از اصالحات ارضی نشان میدهد ،ترا پریش از شرروع گسرتردهترر
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فرآیند نوسازی (از دهۀ 1340ش) ،این بخش کشراورزی برود کره اصرلیتررین سرهم را در
اقتصاد داشت و این موجب شده بود تا به علت شرایط م ی ی ایران ،اکثریرت جمعیرت
در روستاهایی تقریباً خودکفا پراکنده باشند (اشرف )6 :1361 ،که این پراکنردگی جمعیرت
در روستاها ،باعث میشد که کار فرد در پیوند بیواس ه برا م ریط اطررافش باشرد؛ بره
سخن دیگر ،برخالف دورۀ جدید ،بین «کار» و «زندگی» تمایزی وجود نداشت .در واقرع
کارکردن نه همچون دورۀ جدید ،صرفاً وسیلهای برای کسب معاش که خودِ زندگیکردن
بود .این همان نوع کاری است که به علت نبود همین تمایز در قیاس با کار مرزدی ،مری
توان از آن به «کار رعیتی» 6یاد کرد؛ و این تمایز ،خود ،تمرایز دیگرری بره کرار رعیتری
میبخشید و آن «وظیفهم ور»بودن ( )task-orientedکار رعیتی است .در واقع آنچه فررد
را به کار وامی داشت ،ضرورتی ملموس بود که در اطراف م یط خود احساس مریکررد و
این وظیفۀ فرد در قبال جماعتی بود که به آن تعلق داشت و نه خواست یا نیاز کارفرما و
یا قانون و مقررات کار که مدتزمانِ کار او را مشخص میکررد (7.)Thompson, 1967: 38
وظیفهم وربودن این شکل از کار در چنین جوامعی موجب میشد ترا بیکراری ،مراهیتی
ارادی پیدا کند و این مفهوو در تعریف افراد کاهل و تنپرور بهکار رود؛ درکی از بیکراری
که کامالً با بیکاری در معنای جدید آن (ناتوانی غیررارادی در کسرب معراش) در تضراد برود و
تجلی آن را میتوان در عباراتی همچون «عاطل و بیکار»« ،بیکاره» و «بیکار و بریعرار»
در ادبیات گذشتۀ مردو ایران دید (برهان 515/1 :1342 ،و دهخدا :1377 ،یل «بیکار») .نکترۀ
دیگری که باید درنظرداشت ،این است که چنین مناسبات اجتماعی ،مفهروو فقرر را نیرز
بهتبع تعریفی که از کار وجود داشت ،با دوران جدید متمایز مریسراخت .در گذشرته ،در
چنین شرای ی ،فقر نه در اثر عدو امکان فروش نیروی کار خود (تعریف مدرن بیکاری) کره
عمدتاً براثر بیخانمانی و نداشتن زمین و یا زمین کافی بررای کشرت و زرع و کرمکراری
پدید میآمد (.)Perry, 2000: 11
این روابط کار و شیوۀ زندگی و روابط اجتماعی روستانشینان و چهرۀ روسرتاها ،ابتردا
به آرامی و در ادامه با شتابی فراوان ،دگرگون شد؛ این دگرگونی از زمانی آغاز شد کره در
سدۀ نوزدهم میالدی ،اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی پیونرد یافرت و بخرش کشراورزی و
جامعۀ روستایی در ان باق با شرایط جدید ،در مسیر تغییر قرارگرفت .مهرمّتررین عامرل
تغییر آن بود که بخش کشاورزی عهدهدار وظیفۀ تازهای شد؛ یعنی تولید م صوالتی کره
موردنیاز بازار جهرانی برود کره درعرینحرال ،نقردینگی الزو بررای واردکرردن کاالهرای
کارخانههای درحال گسترش غربی را نیز فراهم میساخت .عامل عمدۀ دیگر دربارۀ برازار
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جهانی ،تغییر در آرایش فضایی سررزمینهرای کشرور و رشرد مراکرز شرهری در مسریر
راههای بازرگانی بینالمللی بود تا کار مبادلۀ کاالها را که بهطور عمده صرادرات کاالهرای
کشاورزی و واردات کاالهای غربی بود ،سامان دهد .این تغییرات در روابط سنتی شرهر و
روستا نیز تخثیر گذاشت و با توسعۀ بازار کار در شهرهای تجاری و خدماتی همراه با رشد
جمعیت روستایی ،مهاجران روستایی را به شهرها روانه کررد .در جریران ایرن رویردادها
درهای نیمهباز روستاها به شهرها و بره کاالهرای شرهری و کاالهرای غربری کره شرهرها
واس ۀ مبادلۀ آنها بودند ،باز شد و روستاها رفتهرفته از خودکفایی نسبی بیرون آمدنرد و
به مناطق شهری وابسته شدند و دادوستد و رفت وآمد میان شرهرها و روسرتاها افرزایش
یافت .در این اوضاع ،کشاورزی تجاری نیز رفتهرفته در روستاها توسعه یافت و همرراه برا
ت وّالتی که درجهت رشد بخشهای دولتی و خصوصی در اقتصاد کشور جریران داشرت،
زمینه برای دگرگونیهای بنیادی آینده در بازار کار ایران فراهم شرد (اشررف.)8-7 :1361 ،
بااینحال ،جامعۀ ایران همچنان تا شروع گستردهتر فرآینرد نوسرازی در دهرۀ 1340ش،
جامعهای پیشاسرمایهداری بود 8.روستاها مکان اصلی تولید و استقرار جمعیرت برهشرمار
می آمدند و بخش اعظم جمعیت کشور (72درصد) را در خود جایداده بودنرد و همچنران
80درصد از تولید داخلی به بخش کشاورزی تعلق داشت و به همین دلیل ،نقش تولیدی
شهرها (شامل انواع صرنایعدسرتی و پیشرهوری) در ایرن دوره در قیراس برا منراطق روسرتایی
اهمیّت چندانی نداشت (حسرامیان .)39-38 :1363 ،چنین مناسباتی و نیز غلبۀ کار رعیتری
موجب میشد که حتی در سالهرای آغرازین پیونرد اقتصراد ایرران برا اقتصراد جهرانی،
همچنان کار رعیتی عهدهدار وظایف جدید باشد (برای مثال ،ن.ک :عیسوی.)72 :1362 ،
باتوجّهبه م الب گفتهشده ،آنچه موجب پنهانشدن آمار بیکاری و قرارگررفتن ایرران
در وضعیت اشتغال کامل در سرشماری 1335ش شد ،تقسیمبندی زمانپریشرانۀ نیرروی
کار در این منبع آماری بود؛ یعنی تعریف این سرشماری از مفهوو نیروی کار ،م رابق برا
وضعیت آن زمان جامعۀ ایران نبود؛ به سخن دیگر ،وجه تاریخی مفهوو بیکاری ،ماهیرت
زمانپریشانۀ این سرشرماری و مغفرولگذاشرتن اصرلیتررین وجره بیکراری در پریش از
اصالحات ارضی ،یعنی بیکاری پنهان در روسرتاها را عیران مریکنرد .مفراهیمی ازقبیرل
جمعیت فعال و غیرفعال و بیکار که برپایۀ مفهوو کار مزدی شرکلگرفترهانرد ،مفراهیمی
بیزمان نیستند و نمیتوان آنها را بر نیروی کار هر جامعهای در هر دورۀ تاریخی اطرالق
کرد و باید ت وّالت حاد شده بر این مفاهیم را درنظرگرفرت .پریششررط برهکرارگیری
چنین تعریفی در سرشماریها این است که در آن جامعه ،کار مزدی گسرترش و روابرط
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مزدم ور در آن استیال یافته باشد و بهل اظ مکانی جدایی بنیادینی در میران نیرروهرای
کار پدید آمده باشد ( .)Poire, 1987: 1836حالآنکه تا پیش از اصالحات ارضی کار مزدی
در جامعه فراگیر نشده و شکل غالب کار در کشور نه کار مرزدی کره کرار رعیتری برود و
چنین جابهجایی که در باال به آن اشاره شد ،در میان اکثریت جمعیت فعرال جامعره ر
نداده بود و باوجود شدت بیکاری پنهان و فقر در روستاها ،بسیاری از نیروی کار روستاها
(به علت نبود چشمانداز کاری بهتر در مناطق دیگر) نه خواست و نه امکان مهاجرت بره شرهر را
داشتند .برایناساس ،سازمان بینالمللی کار در انتقاد از سرشماریها برهدرسرتی مترذکر
شده بود که در قلب مسئلۀ بیکاری در ایران ،نه بیکاری به معنای مرسوو غربی آن ،بلکه
بیکاری پنهان در مناطق روستایی قراردارد کره طبیعتراً چنرین شریوۀ سرشرماری آن را
نشان نمیداد ()International labour office, 1973: 27؛ نکتۀ پراهمیّتی که صررفاً پرس از
اصالحات ارضی و تنها برای توجیه ن وۀ توزیع زمین در اصالحات ارضی ،به ت لیلهرای
اقتصادی رسمی راه یافت.
حتی با اجرای اصالحات ارضی و شدتگرفتن جریان مهراجرتهرای داخلری ،از آمرار
بیکاری پنهان در روستاها کاسته نشد .یکی از ت قیقات وزارت کار و امور اجتمراعی کره
مربوط به بعد از اصالحات ارضی و دهۀ پنجاه است ،نشان میدهد که حتی در این زمران
و بعد از بازتوزیع زمین و مهاجرتهرای گسرترده بره منراطق شرهری ،در غیرر از فصرل
برداشت م صول ،تقریباً 40درصد نیروی کار روستایی ،در هفته کمتر از  42ساعت کرار
میکردند و 15درصد از آنها در هفته بیشتر از  28ساعت کار نمیکردنرد ( International
 .)labour office, 1973: 26در واقع معدل ساالنۀ تعداد روزهای کرار در منراطق روسرتایی
در اوایررل دهررۀ پنجرراه ،فقررط  108روز برروده اسررت (هالیرردی)199-198 :1358 ،؛ ازایررنرو،
باتوجّهبه شدت بیکاری پنهان در روستاها و گسرترش جریران مهراجرتهرای داخلری در
کشور ،طبیعی بود که این معیار در مناطق روستایی نمیتوانست چنردان کراربرد داشرته
باشد؛ زیرا بیکاران روستایی بهاحتمالزیاد ،در زمان سرشماریهرا در منراطق شرهری در
جستوجوی کار بودهاند.
 .5شکلگیري بیکاري غیررسمي در شهرها
اگر بتوان با اغماض این دستهبندی سهگانۀ نیروی کار را در سرشماریهای بعدی
پذیرفت ،موانعی دیگر هم در کار بود که موجب میشد سرشماری سال 1335ش ،از
بازنمایی درست وضعیت بیکاری در شهرهای بزرگ نیز ناتوان باشد 9.برای درک این
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موانع ،باید معیارهای این سرشماری و سرشماریهای بعدی را در تعریف شخص بیکار
درنظرگرفت .م ابق با تعریف این سرشماریها ،بیکار کسی بود که چهار شرط زیر در او
جمع باشد .1 :در هفتۀ قبل از تاریخ آمارگیری هیچگونه کاری نداشته و یا کاری کمتر
از  8ساعت داشته باشد؛  .2سن او بین  12تا  64سال باشد؛  .3توانایی کارکردن داشته
باشد و  .4در جستوجوی کار باشد (کریم )1 :1354 ،و یکی از معیارهای اصلی برای در
جستوجوی کار بودن ،این بود که در ادارات مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی بهعنوان
بیکار ثبتناو کرده باشد (غفوری خرازی .)10 :1350 ،در مناطق شهری ،هرچند دربارۀ افراد
نسبتاً ت صیلکرده امکان بیشتری وجود داشت که بیکاری خود را اطالع دهند ،امّا افراد
تهیدست در م الت فقیرنشین و زاغهنشینها و ساکنان آلونکها که عموماً در میان آنها
میزان سواد بسیار پایین بود ،معموالً چنین کاری نمیکردند .این نکته را میتوان بهخوبی از
این مسئله دریافت که در سرشماریها ،ضریب بیکاران در گروه  24-15سال از دیگر
گروههای سنّی بیشتر بود .بسیاری از این افراد دانشآموزانی بودند که تازه دورۀ دبیرستان
را تماو میکردند (هالیدی .)199 :1358 ،در سالهای بعد نیز وضعیت به همین صورت بود .در
بررسیای که در سازمان برنامه دربارۀ سیر بیکاری در حدّفاصل سالهای  1348تا 1353ش بر
پایۀ منابع رسمی صورت گرفته است ،در سال 1348ش67 ،درصد و در 1353ش70 ،
درصد از جویندگان کار ،کمتر از سی سال سن داشتهاند (کریم.)78 :1354 ،
امّا نقصان دیگر این سرشماریها در تعریف بیکاران که ما را به مشکل ساختاری آنها
در بازنمایی مسئله بیکاری رهنمون میکند ،درنظرنگرفتن میزان دستمزد است؛ اینکه
آیا کسانی که به کاری اشتغال داشتند (اعم از مولد و غیرمولد) ،مزد دریافتی آنها در مقابل
کاری که انجاو میدادند ،هزینۀ زندگی یک خانوادۀ متوسط را کفایت میکرد (همان)1 :؛
برای مثال ،برپایۀ م العهای که در  1346دربارۀ م الت کمدرآمد تهران صورت گرفت،
81درصد از مردان و 77درصد زنان تنها بدان علت کارهای مستقلی انجاو میدادند که
نتوانسته بودند برای خود کار دیگری بیابند و این کارهای موقّت را صرفاً برای گذران
وقت انتخاب کرده بودند (سوداگر.)90 :1357 ،
نتیجۀ این م العه ما را به اصلیترین علتی که سرشماریها را از بازنمایی درست
وضعیت بیکاری ناتوان میساخت ،رهنمون میسازد و آن درنظرنگرفتن میزان مزد دریافتی
افراد شاغل و در پیوند آن ،نبود هرگونه نظاو حمایتی برای بیکاران بود و این خود موجب
شده بود که به یک معنا بیکاری برای فقرا امکانناپذیر باشد؛ زیرا فقرا باید به ن وی از
ان ا امرارمعاش کنند .هرچند برای برقراری بیمۀ بیکاری در مقاطعی تالشهایی صورت
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گرفت و طرحهایی آماده شد و باآنکه سابقۀ تالش در این باره به همان زمان تصویب
اولین قانون کار بازمیگشت ،امّا تا زمان انقالب ،قانون خاصی برای حمایت از بیکاران به
تصویب نرسیده بود (وزیری 10 -9 :1373 ،و موجدی :1356 ،پیشگفتار).
نبود همین نظاوهای حمایتی از بیکاران در کشور ،مشکل مبنایی بود که مانع از
بازنمایی درست میزان بیکاری در سرشماریها میشد .به همین علت بود که سازمان
بینالمللی کار نیز مسئوالن کشور را از بهکارگیری چنین سرشماریهایی برحذرمیداشت:
«بیکاری به آن معنای مرسومی که در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی بهکارمیرود ،اندازهگیری
و تشخیص آن در ایران دشوار است؛ زیرا هیچ برنامۀ ملی برای ثبت بیکاری و برقراری
بیمههای بیکاری وجود ندارد» ( .)International labour office,1973: 27ازاینرو ،تعداد
زیادی از فروشندگان دورهگرد و بسیاری از افراد شاغل در فعالیتهای خدماتی زائد که
در این سرشماری و سرشماریهای بعدی بهعنوان «کارکن مستقل» ثبتشدهاند ،در واقع
همان کارگران بیکاری هستند که در جستوجوی کار مناسب بودند و از آنها میتوان به
بیکاران غیررسمی یادکرد؛ به سخن دیگر ،افراد زیادی از این گروه که هرگز در شمار
بیکاران رسمی قلمداد نمیشدند ،به علت پیدانکردن کار منظم ،دست به کارهای موقت
مزدوری یا دستفروشی و کارهایی ازاین قبیل میزدند ،به امید آنکه شاید روزی بتوانند
کار ثابتی با حداقل دستمزد بهدستآورند .افزایش فعالیتهای خردهکاالیی در اقتصاد
شهری در واقع چیزی جز بیکاری پنهان نیست (بهداد و نعمانی)294-293 :1387 ،؛ بنابراین،
با این شیوۀ م اسبۀ میزان بیکاری ،باید توجّه داشت که نهتنها کسانی که دست از
جستوجوی کار کشیدهاند یا امیدی به یافتن کار نمیبینند ،ازقلممیافتند ،بلکه بخش
بزرگی از افرادی نیز که به علت نبودن شغل مزدی به کسبوکار خردهکاالیی میپردازند،
بیکار بهشمارنمیآیند (همان)260-259 :؛ ازاینرو ،باید گفت که نبود همین نظاوهای
حمایتی ،موجب شده بود بازنمایی پدیدۀ بیکاری در کشور در سرشماریهای عمومی از
اساس مخدوش باشد و امکان آمارگیری جامعی از بیکاران وجود نداشته باشد.
ازاینرو ،همانطور که یکی از نخستین م العات جامعی که دربارۀ فقر در ایران
براساس آمارهای مصرف خانوارهای شهری و روستایی ،طی سالهای 1354-1353ش
در مؤسسۀ برنامهریزی ایران انجاوگرفته بود ،نشان میداد که حجم فقر در ایران آن
زمان بسیار گسترده بوده است و از کل جمعیت کشور در سال 1351ش ،یعنی از 30/8
میلیون نفر (17/9میلیون نفر شهری و 12/9میلیون نفر روستایی) ،حدود 47درصد از جمعیت
شهری و 48درصد از جمعیت روستایی کشور در آن زمان دچار فقر تغذیهای بودهاند

 /148ناکارآمدي سرشماري عمومي سال 1335ش در احصاء بیکاري؛ نمونهاي از نسبت آمارهاي اقتصادي با امر واقع تاريخي

(عظیمی آرانی ،)203-202 :1383 ،در سرشماری 1345ش نیز وضعیت کشور به اشتغال
کامل نزدیک بود و در سرشماری  1355هم میزان بیکاری نیرویِ فعال جامعه چندان
ب رانی بهچشمنمیآمد10.
بنابراین ،سرشماری 1335ش در ایران و بهتبع آن دو سرشماری بعدی ( 1345و
 ،)1355در وضعیتی پرتناقض ،با پنهانساختن آمار بیکاری ،به مانعی برای پذیرش آن
بهعنوان مسئلهای اجتماعی بدل شدند .اهمیّت این صورت از بازنمایی بیکاری در
سرشماریها زمانی آشکار میشود که یل اصل «تخخیر در شناسایی بیکاری» قرارگیرد؛
م ابق با این اصل که م صول م العات مورخان اجتماعی و اقتصادی است (ن.کGarraty, :
 ،)1978 & Keyssar, 1986مفهوو بیکاری انعکاس مکانیکی از عوامل ساختاری و عینی
نیست ،بلکه در شکلگیری معنای آن در جامعه ،افکار و ایدههای گروههای مختلفی
میتواند دخیل باشد .در واقع ،بنا بر م العات این مورخان ،بیکاری پیش از آنکه بهمثابۀ
مشکلی اجتماعی (یعنی اهمیّتیافتن وجه غیرارادی آن) پذیرفته شود ،برای سالها به شکلی
گسترده در جامعه پدیدار شده بود .آنگونه که این مورخان نشان دادهاند ،با آنکه بیکاری
بهمثابۀ ناتوانی غیرارادی در کسب معاش ،ریشه در ساختار سرمایهداری صنعتی داشت و
به دنبال انقالب صنعتی در شهرها گسترش یافته بود ،موانع مختلفی ازقبیل نگرشهای
غالب دربارۀ بازار آزاد ،فقر ،کمک به فقرا و فضیلت و جنبۀ اخالقی کار مانع از پذیرفتن
آن بهمثابۀ مشکلی اجتماعی بودند .اهمیّت این موانع چنان است که برخی مورخان تاریخ
پذیرش بیکاری را بهمثابۀ مشکلی اجتماعی ،بین دو جنگ جهانی میدانند و از آن به
«کشف بیکاری» تعبیر کردهاند (.)Perry, 2007:4
 .6نتیجه
سرشماری عمومی 1335ش ،با تقسیم جمعیت کل کشور بره دو دسرتۀ کلری جمعیرت
فعال و غیرفعال و نیز تقسیم جمعیت فعال به دو زیرشراخۀ جمعیرت شراغل و جمعیرت
درجستوجوی کار (بیکار) ،تعریفی از مفهوو نیروی کرار ارائره مریکررد کره م رابق برا
وضعیت آن زمان جامعه ایران نبود و موجب میشرد اصرلیتررین وجره بیکراری در دورۀ
پیش از اصالحات ارضی ،یعنی بیکاری پنهان در روستاها مغفول بماند؛ زیررا پریششررط
بهکارگیری چنین تعریفی در سرشماریها این بود که در آن جامعه ،کارِ مزدی گسترش
و روابط مزدم ور در آن استیال یافته باشد و بهل اظ مکرانی جردایی بنیرادینی در میران
نیروهای کار پدید آمده باشد ،درحالیکه تا پیش از اصالحات ارضی کار مزدی در جامعه
رواج نیافته و شکل غالب کار در کشور نه کار مزدی که کار رعیتری برود و چنرین جابره
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جایی در میان اکثریت جمعیت فعال جامعه ر نداده بود و باوجود شدتیرافتن بیکراری
پنهان و فقر در روستاها ،بسیاری از نیروی کار روستاها نه خواست و نه امکران مهراجرت
به شهر را داشتند .سرشماری عمومی  1335از سوی دیگر با درنظرنگرفتن معیار حداقل
دستمزد در تعریف کار به هنگاو سرشماری و احصاء بیکاران ،دستهای پرشمار از بیکاران
شهری را در زمرۀ بهاص الح شاغالن میآورد که بهواس ۀ درآمد اندکی که از شغل خرود
داشتند ،اساساً از خارجکردن خانوار خود از زیر خط فقر ناتوان بودنرد؛ ازایرنرو ،طبیعتراً
چنین شیوۀ سرشماری از اساس نمیتوانست مسئلۀ بیکاری را بازنمرایی کنرد و بره ایرن
طریق با پنهانساختن آمار بیکاری ،خرود بره مرانعی در راه پرذیرفتن بیکراری برهمثابرۀ
مسئلهای اجتماعی بدل شد .بنابراین ،بنا بر مباحث یادشده ،اگر این نمونه کفایت درونی
داشته باشد ،باید پذیرفت میان آمارهای اقتصادی و امور واقرع تراریخی نسربتی پررتنش
برقرار است و بدینخاطر نمیتوان به آمارهای اقتصادی به چشرم مخرزن گررانبهرایی از
واقعیتهای کمّیِ تاریخی نگریست و باید آنها را همچون دیگر منابع تاریخی در بسرتر و
متن زمانی و مکانی آنها بررسی کرد.
پينوشت
 .1تقابلِ تعیینکننده میان ناتوانی غیرارادی در کسب معاش در دوران جدیرد و امتنراع ارادی از کسرب
معاش در دوران پیشامدرن.
 .2البته در این سرشماریها ،برخی نقاط را که بهل اظ اداری اهمیّت داشتهاند ،باوجود اینکره جمعیرت
آنها کمتر از  5000نفر بوده است ،شهر بهشمارآوردهاند .در سرشماری  1335تعداد این نقاط به  13عدد
میرسید (امانی.)4 :1350 ،
 .3به این معنا که تعریفی از مفهوو نیروی کار ارائه میکرد که م ابق با وضعیت آن زمان جامعرۀ ایرران
نبود.
 .4برای استخراج دادهها از سرشماریهای کشاورزی ،از کتاب مسئلۀ ارضی و دهقانان تهیدست در ایران
(خسروی )1360 ،کمک گرفتهشده است.
 .5در کشت زمین به شیوۀ ارباب-رعیتی ،قسمت نسبتاً مهمّی از م صول (به علت فراهمکردن عاملهای
بیشتری برای کشت و زرع) نصیب مالک میشد و سهمی که به زارع میرسرید ،در اغلرب مروارد کفراف
زندگی او را نمیداد .به علت کم زمینی و ناباوری زمینها این حکم در مورد خردهمالکان نیز صادق برود
(لمتون.)655 :1377 ،
 .6در اینجا «کار رعیتی» را به مفهوو عاوّ آن بهکاربردهایم ،نه به معنای صرف کارِ دهقانانی که در نظراو
ارباب-رعیتی کار میکردهاند .در واقع ،آنچه در اینجا مهمّ است ،وابستهشدن حیات فرد بهواس ۀ کار برر
روی زمین و در بخش کشاورزی و از طریق این شکل از کار به جماعت یا اجتماعی خاص است .با درنظر
داشتن تقابل بین مفهوو رعیت با شهروند (که بر مبنای برابری قانونی و باتوجّهبه گسترش اقتصاد شهری
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بهل اظ صوری میتواند نه در یک جماعت خاص که در واقع در کل م دودۀ یرک دولرت-ملرت خراص
عضویت یابد و کار کند) ،معنای اص الح کار رعیتی بیشتر روشن خواهد شد.
 .7این تمایز را ای.پی .تامسون میان کار در جوامع سنتی و جوامع صنعتی وضع کررده اسرت و اصر الح
«کار وظیفه م ور» نیز از او گرفته شده است.
 .8دربارۀ ماهیت جامعۀ ایران در دوران پیشاسرمایهداری ب ث و اختالف فراوان است .در کتراب مفهروو
پردازی واقعیّت در ایران :نظاو ارباب غایب در ایران (عبداللهیان )1391 ،میتوان با نظریرات مختلرف در
این باره و انتقادات واردشده به آنها آشنا شد.
 .9بدینخاطر با اغماض ،چون در این زمان اصالحات ارضی همچنان ادامه داشت و تا چند سرال بعرد از
سرشماری  1345این اصالحات به پایان نرسید و حتی با پایانرسیدن اصالحات ارضی هرچند از شردت
بیکاری پنهان در مناطق روستایی کاسته شده بود ،امّا کامالً ازبیننرفت.
 .10در سرشماری  1345با افزودهشدن عبارت «به علت عدو اقتضاء فصل بیکار برودهانرد ،».بره تعریرف
بیکاری ،میزان بیکاری  3/8درصد برآورد شده است که همانطورکه دیده میشود ،م ابق با ایرن منرابع
رسمی ،وضعیت کشور همچنان به وضعیت اشتغال کامل نزدیک است؛ البته برا افرزودن بیکراران فصرلی
میزان بیکاری به  9/3درصد میرسد (مرکز آمار ایران/168 :1346 ،ش) .در سرشرماری  1355نیرز کره
نتایج آن بعد از انقالب انتشار یافت ،میزان بیکاری  3/6درصد بوده است که با افرزودن بیکراران فصرلی،
میزان بیکاری به  10/2درصد میرسد (مرکز آمار ایران/186 :1359 ،سیوچهار).
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