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چکیده

در ایران بیشترِ پژوهشها دربارۀ تاریخ بیکاار ،تقیییااته هناتکه ناا هاادهاا،
زیرمجموعۀ دولت اهجام دادهاهه .این پژوهشهاا عماهتاک نودایههاهاه تاا باازعا

خود برپایۀ آمارها ،رسمه سیاساتهاایه بارا ،برهامااریای ،دولات در زمیکاۀ

بیکااار ،فااراه نککااه .فاارد پکاااان در ایاان بررسااههااا بااا روشهااا ،نم،ااه

غیرتاریخهبودن و اینتایه مفاهی اقتصاد ،از قبیل بیکاار ،اسات .باا ایانحاا،

آهچا در این تقیییات مغفو ،مهماهه هاهمگنباودن منکاا ،مفااهی اقتصااد ،از

قبیل بیکار ،در دورهها ،مختلف است .بکابراین پرسش هودتۀ حاضر این اسات

نا چگوها بیکار ،بامثابا مفاومه نا منموالک اینتا در هظار ررفتاا ماهداود باا

موضوع تقیییه تاریخه تباهیل داود .ماهعا ،هوداتۀ حاضار ایان اسات ناا باا

نمک ررفتن از رویکارد مورخاان امتمااعه در تشاریی پهیاهار داهن بیکاار،

باعکوان مشکله امتماعه مهتوان هشان داد نا با فرا رفتن از سر،هاا ،آماار،

بیکار ،مهتواهه با مثاباا مفااومه در حاا ،تغییار باا موضاوعه بارا ،تقیییاات
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تاریخه تبهیل دود .بر این اساس هخنت وما تااریخه مفااوم ناار دارا داده

مهدود .سپس تأخیر در پذیرش بیکار ،بامثابا منئلاا ،امتمااعه بررساه ماه-
دود تا در پایان با درا رویکردِ مورخان امتماعه با این موضوع بتوان هشاان داد
نا چگوها منکا ،بیکار ،در طه زمان تغییر یافتا و در تقلیل بیکار ،همهتوان با

دکله خودبنکهه با تقلیلها ،نم،ه انتفا نرد.

واژههای کلیدی :ایران تاریخ تاریخ امتماعه بیکار ،بیکاران.

مقدمه
در پسِ پشت استفاده از روشها ،نم،ه نا در دورۀ پس از مکگ مااهه دوم بنط یافتکه طارد و

رد ،تاریخ وقایعهگاراهاا ،قرار دادت نا تختابکه روایت حیات و اعما ،سیاسه ماردان و دودماان-
ها ،بیرگ و فراز و فرود سلنلاهاا ،حکاومتگر باود .یکاه از حاوزههاا ،ماالنااته ناا در آن

تقلیلها ،نم،ه در میابلا با این سبک از تاریخهگار ،دست باال را پیها نرد تاریخ اقتصاد ،بود
نا در هیئت «تاریخسکجه»  1تقلیل نم،ه موضوعات تاریخه را در دستور نار خاود قارار داد .باا
آهکا عکوان تاریخ اقتصاد ،این منکا را با ذهن متبادر مهنکه نا رویه حوزه ماالنااته اسات ناا

باصورته میانردتا ا ،قصه فاا رذداتا اقتصااد ،بشار را دارد رویکارد تااریخساکجه هشااهگرِ

رننت میان این دوه حوزه است .در تاریخسکجه باا درهظرداداتن تنریاف علا اقتصااد بااعکاوان

ماالنۀ مکاسبات میان اههاف متنهد چکین هتیجا ررفتا مهدود نا تاریخ اقتصاد ،چیی ،می ماالنۀ
مصادییه از تجلّه این مکاسبات در رذر زمان هینت(مالجو .)147 :1379

در ایران هیی پژوهش هایه نا دربارۀ تاریخ بیکار ،صورت ررفتا است تقیییااته هناتکه ناا

هاادها ،زیرمجموعۀ دولت با این روش اهجام دادهاهه .این پژوهشها عمهتاک نودیههاهه تا باازعا

خود برپایۀ آمارها ،رسمهِ مأخوذ از سردمار،هاا ،عماومه سیاساتهاایه بارا ،برهامااریای،

دولت در زمیکۀ بیکار ،فراه نککه .در این بررسههاا تغییار در بیکاار ،در طاه دورههاا ،زمااهه

نوتاااهمااهت و بلکهمااهت صاارفاک برپایااا ساار،هااا ،زماااهه و آمااار ،بررسااه مااهدااوهه نااا از

سردمار،ها ،عمومه بادست مهآیکه و در آنها بهون نمکرارفتن از دیگار رداتاهاا ،علاوم
اهناهه این سر،ها ،زماهه و آمار ،را آییکۀ تمامهمایه از تغییرات اقتصاد ،ماهداهکاه(برا ،مثاا،

هک :غفور ،خراز1350 ،؛ نری  .)1354در واقع فرد پکاان و منتتر در این روشها ،نم،اهْ
1. Cliometrics
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غیرتاریخهبودن و اینتایه مفاهی اقتصاد ،از قبیل بیکار ،است .با اینحا ،ساختن سلنلامراتباه

نم،ه تکاا زماهه منیو ،است نا زمیکاها و دورهها ،تاریخه نا با ه میاینا مهدوهه باا لقاا

نیفه همگن بادکه .ایراد اصله نا در تاریخسکجه دیهه مهدود ریشا در میاینۀ آن موضاوعاته

دارد نا میایناپذیر هینتکه .منکا ،میوالت اقتصاد ،در طو ،زمان تغییر مهنککاه و بااهرصاورت

امکان پذیر هینت نا منیارها ،زههره موامع در بازهها ،زماهه باه میاینا داوهه ناا باا لقاا

ساختار ،بااه تفااوت دارهاه .در واقاع مورخاان امتمااعه باا درساته اساتهال ،ماهنککاه بناط

روشها ،نم،ه با دورهها ،زماهه متفاوت بامنکا ،مغشوشسااختن فاناتهاسات .آنهاا بار ایان
اعتیادهه نا «تاریخسکجه» صرفاک موما

«تاوهمه از دقات» ماهداود ناا بااواسااۀ تخماینهاا و

تقریفها ،عجوالها بادست مهآمه؛ آنها برا ،مثا ،منتیههه نا چگوها مهتوان برا ،اهناهه در

سههها ،میاها رضایته مشابا رضایته نا اهناان اماروز ،از مالکیات یاک دساتگاه رایاهاا ننا

مهنکه تنیین نرد (.)Boldizzoni, 2011:125

ازاینرو در این هودتا سنه مهدود طرحه از رویکارد ،تااریخه درباارۀ بیکاار ،باا اقتاراا

رذادتا دود نا باواساۀ آن این امکان فراه رردد تا از تقیییات نم،ه در این زمیکا بتاوان فراتار
رفت .برا ،این ما ابتها سنه مهدود تاریخمکاه ،دو مفااوم ناار و بیکاار ،دارا داده داود و

سپس دو رویکرد عمهها ،را نا مورخان امتماعه پیرامون این تاریخمکه ،در ماالنات خود بنط

دادهاهه بررسه ررد د تا از خال ،آن دالیل اهتخاا رویکارد ماههظر هوداتۀ حاضار آداکار داود.

درواقع هماانطاور ناا از عکاوان پیهاسات منائلا ایان هوداتا آن اسات ناا از ایان طریای ینکاه

باسایآوردن وما تاریخه نار و بیکار ،هشان دهه چگوها بیکار ،بامثابۀ مفااومه ناا منماوالک
بهزمان 1در هظر ررفتا مهدود مه تواهه چوهان مفاومه در حا ،تغییر با موضوع تقیییه تاریخه

تبهیل دود .اهمیت این رویکرد در آن است نا در تیابل با رویکرد اقتصادداهان مریان غال

قرار

مهریرد نا هگاهه غیرتاریخه 2با اقتصاد دارهه و در تقلیلها ،عموماک نم،ه خود میاان مامناا و
اقتصاد تمایی ،نامل قائل مهدوهه.

3

وجه تاریخی کار
امروزه در بازار نار هیرو ،نار با دو دستۀ نلاه ممنیات فناا ،و ممنیات غیرفناا ،و آهگااه در
اداما ممنیت فنا ،با دو زیرداخۀ ممنیت داغل و ممنیتِ در منتجو ،نار (یا با تنبیر ساادهتار
1. a-chronic
2. ahistorical

 .3نار ،پوالهه مورخ اقتصاد ،در اثر نالسیک خود دررروهه بیرگ :خاستگاهها ،سیاسه و اقتصاد ،روزرار ماا
(پوالهه  )391ریشاها و پیامهها ،مریاهه را نا مهنوده اقتصاد را از مامنا فک نکه بررسه نرده است.
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بیکار) تینی مهدود و ماابی با این هگاه با ننه بیکار رفتا مهدود نا با آهکا خواهان و قادر با
اهجام نار هنت از یافتن نار هاتوان است(ادارۀ نل آماار عماومه  .)221 :2/1340در هگااه او،

باهظرمهرسه این دستابکه ،مبتکه بر میوالته بهزمان و اینتاست نا همواره ومود داداتااهاه .اماا

آیا باواقع اینچکین است؟ با سخن دیگار آیاا ایان دساتابکاه ،و میاوالتِ تبیایننککاهۀ آن فاقاهِ

هرروها تاریخمکه ،و تکو،ناهه؟ حا ،ماابی با ادعا ،این هودتا ارر اینچکین هینت و دستابکهِ،
هیرو ،نار مبتکاه بار میاوالته باهزماان هینات چاا مفااومه را بایاه در ناار آورد ناا تکاو،ن و

رخدادره این دستابکه ،را تبیین مهنکه؟ با رمان ما در این ماات و در وهلاۀ هخنات مفااوم
ادتغا ِ،مبتکه بر نارمید 1،و هنبت آن با سرمایا دار ،صکنته راهگشا خواهاه باود؛ هنابته ناا در

هاایت منکا ،تااریخمکاه بیکاار( ،بیکاار ِ،پیشاا -ماهرن/بیکار ِ،ماهرن) را فاراه خواهاه آورد

( . )Perry, 2000, p. 11باا ساخن دیگار توماا باا وماا تااریخه ناار و میاوالت مارتبط باا آن

رخدادره و حادثبودن بیکار ،را آدکار خواهه ساخت.

درواقع امروزه نارِ مید ،چکان با موامع ما عجین دهه نا نمتر ننه با حادثبودن آن فکار

مهنکه و چکان با این مفاوم عادت نردهای نا ارار بشاکوی بنایار ،از نااررران تاا ماهتهاا از
پذیرش نار مید ،سرباز مهزدهه از آن در دگفت مهدوی  .باااینحاا ،وقتاه باا دوران اهیاال

صکنته بازمهرردی مهبیکی نا میاومت ناررران در برابر نارِ ماید ،داهیه باوده اسات .زمیکاۀ

تاریخه چکین مخالفته با از میان رفتن تهریجه استیال ،پیشاوران بازمهرشت نا در آن زمان در

قال

اصکاف سازماندهه دههبودهه .وقته نارخاهاها با مثابا مکاهه نا در آن با افراد در قبا ،نار

مید پرداخت مه ده تأسیس داههه از قاهرت ایان اصاکاف ناساتا داه .فیاط تاامران ثروتمکاه

استااعت راهاههاز ،نارخاهاها را دادتکه و تنهاد زیاد ،از پیشاوران نا عضو اصکاف بودهه همه-
تواهنتکه با نارخاها ها رقابت نککه و با اهیمار زیاد بایه با ناررران میدبگیر ایان نارخاهااهاا باه،

مهدههه .ماها ،ازباین رفاتن اساتیال ،علات دیگار بیایار ،از ناار در نارخاهااهاا بااساخته و

یککواختهِ این دکل از نار برمهرشت .بنیار ،از صاحبان نارخاهاها با تکبیا بههه باویژه هنابت
با ناررران خردسا ،متوسل مهدههه و عهها ،دیگر ه با مریماناردن باادهباا ،برقارار ،هظا

موردهظر خود در نارخاها هاا بودهاه .ممکان باود نناه باا خااطر تکبلاه هگااه باا بیارون پکجاره

حرفزدن با ناررران دیگر و موارد مشابا مریما دود .مجاله برا ،ن ناار ،هباود و هظاارت بار

نار دهیه بود .بااینحا ،علت عمهۀ بییار ،ناررران از ناارِ ماید ،هماان ازباینرفاتن اساتیال،
دخصه بود این واقنیت نا آنها مایع ارادۀ نس دیگر ،ماهداههه .آنهاا دوسات ههاداتکه باا
1. wage labour
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ننه نا دستمید مشخصه با آنها مهداد پاسخگو بادکه و خیلهها این وضنیت را باا بردراه یاا

روسپهرر ،میاینا مهنردهه(اسوههسن 157-156 :1393؛ پوالهه . )312-309 :1391

با آهکا ریشاها ،نار ماید ،را ماهتاوان باا دوران باساتان بازررداهه(ارسااو  )38 :1390در

اروپا ،غربه طه سهۀ هفهه بود نا نار مید ،در قیاس با دیگر ادکا ،نار بیشازپایش اهمیات
یافت و در قرن هوزده تواهنت با دکل غال

نار تبهیل دود و خودادتغاله پیشاوران در دارها

و خردهمالکه را در بخش نشااورز ،باا حادایا براهاه( .)Perry,2000:11آنروهاا ناا مورخاان

امتماعه هشان دادهاهه اصلهترین تمایی ،نا نار مید ،در قیاس با دیگر ادکا ،نارِ پیش از خود
ایجاد نرد مهایه بکیادین میان فضا و زمان نار در نارخاهاها ،صکنته در قیاس با زمان و فضاا،

نار در فنالیتها ،خااهوادره باود ( .)Keyssar,1986; Poire,1987,pp. 1834-1850تاا پایش از
رواج سرمایادار ،صکنته و برخالف دورۀ مهیه میان «نار» و «زههره» تمایی ،وماود ههادات.

درواقااع نااار نااردن هااا همچااون دورۀ مهیااه صاارفاک وساایلاا ،باارا ،نن ا مناااش نااا خااودِ

زههرهنردن بود .این آن هوع نار ،است نا با علت هبود هماین تماایی در قیااس باا ناار ماید،

مهتوان از آن با نارِ «وظیفامقور» 1مراد نرد .درواقع آهچا فرد را با نار واماهدادات ضارورته

ملموس بود نا در اطراف مقیط خود احناس مهنرد و این وظیفۀ فرد بود در قباا ،ممااعته ناا

با آن تنلی دادت و ها خواست یا هیاز نارفرما و یا قاهون و میررات نار نا هوع و مهتزماان ناار

او را مشخص مهنرد ( .)Thompson, 1967: 38فرد براساس منئولیتهایه نا هنبت با خااهواده
و امتماع دادت موظف با قبو ،مشاغله برا ،تأمین مناش خود و اهجام وظایفش هنبت با امتماع

بود .تینی نار ابتهایه بود و ترسی خاوط متمایینککهۀ مشاغل از یکهیگر ددوار بود .فنالیت افراد

در نشاورز ،صکنت (پیشاور )،فنالیتها ،تجار ،و نارها ،خاهوادره چکان دره تکیهه باود
نا در قیاس با نار مید ،باسخته مهده آنها را از یکهیگر تمیی داد (.)Perry, 2000:12
اما در ساختار امتماعهِ مکبنا

از سارمایا دار ،صاکنته باا ماهایه بکیاادیکه ناا میاان ناار و

زههره با ومود آمه وابنتگه بنیار ،از افراد با زمین و قیهوبکهها ،ناکۀ امتماعاته ناا در آن
عضویت دادتکه پایان یافت و فرد بنیار ،از حمایاتهاایه را ناا باا هکگاام تکگهساته از طریای

همیار ،از این امتماعات نن

مهنرد از دست داد و با تولیهنککاهه ا ،باه ،داه ناا تکااا ایان

امکان را یافت تا هیرو ،نار خود را در منرد فروش قرار دهه یا با عباارت ساادهتار باا نااررر

میدبگیر تبهیل دود (پوالهه  .)312 -309 :1391آنروها نا مورخان امتماعه هشاان دادهاهاه تاا
پیش از دکلریر ِ،نامل ایان تماایی نااررران بااومود ناارِ ماید ِ،فصاله در صاکایع باا علات
1. task-oriented
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تنلیدادتن با دارها ،نوچک و مکاطی روستایه نا در آنها غلبا با خااهوادههاا ،رناترده باود
خود را بیکار باحنا همهآوردهه .مکاابع خااهوادره مشاتر

مهنرد ماهع از بیکار دهن آنها مهده(.)Poire,1986:1836

و وظاایفه ناا ایان مکاابع ایجاا

بکابراین در راباا با هودتۀ حاضر اصلهترین پیامه رنترش ناارِ ماید ،دررراوهه سردات و

چارۀ فیر بود .با رده بیشتر سرمایادار ،صکنته در قرن هوزده مشخصۀ فیر از ولگرد ،ناهله

ن نار ،و یا ههادتن زمین

با بیکار( ،هیافتن خریهار برا ،فروش هیرو ،نار) تغییر یافت ( Perry,

 .)2000:11ازایاانرو ماهیاات و تنریااف بیکااار ،در دوران مهیااه متفاااوت از ماهیاات و تنریااف
بیکار ،پیش از رواج صکنته دهن است .ارر بیکار ،در منکا ،مهرن آن در اطالق باا افاراد ،باا

نار مه رود نا می هیرو ،نار خود چیی ،برا ،فروش ههارهه در مواماع ساکته بیکاار ،مااهیته
اراد ،دادت نا در تنریف افراد ناهل و تنپرور با نار ماهرفات .در زباان اهگلیناه تاا پایش از

دوران مهرن برا ،اداره با این منکاا ،ساکته بیکاار ،از وا ههاا ،مختلفاه ازمملاا بیکاارره و

ناهله 1استفاده مهده نا بار منکایه متفاوته با بیکار ،در منکا ،مهرن آن دارد 2.عکصر ماا در

بارِ منکایه این قبیل وا هها در تنریف بیکار ،دخالتدادن اختیاار افاراد در بیکاار ،آنهاا اسات.

تجله این مفاوم از بیکار ،را مهتوان در عباراته همچون «عاطال و بیکاار» «بیکااره» و «بیکاار و

بهعار» در ادبیات رذدتۀ ما هیی مشاههه نرد(دهخها  .)5249-5248 :1377ازاینرو ارر با هگااهه
تاریخه با پهیهه بیکار ،هگرینتا دود بیکار ،در منکا ،مهیه آن پهیهها ،اراد ،هینت بلکاا

میولا ا ،تقمیله است نا خارج از اراده و خواست فارد اسات و از سااخت اقتصااد ،و مکاسابات
تولیه ،متأثر است و دامنریر رروهه از اهنانهایه مهدود نا از وسایل نن

مناش خاود ماها

دهه و باایککا ه توان نار نردن دارهه و ه خواهان نار هناتکه اماا دارایط و امکاهاات مامناا

چکین فرصته را با آنها همهدهه(پوالهه 309 :1391؛ مقیی .)36 :1358

تأخیر در پذیرش بیکاری
باومود اهمیت بیکار ،در ساخت سرمایادار ،صکنته مفاومپارداز ،بیکاار ،باا تاأخیر فراواهاه
همراه بود .برا ،مثا ،اصاالا «بیکار 3»،در زباان اهگلیناه بارا ،هخناتین باار در ساا 1888 ،باا

لغتهاماها راه یافت و آنروها نا لغتهامۀ اهگلیناه آننافورد هشاان ماهدهاه در اهگلناتان ایان
1. idleness

 .2ا ،په تامنون مورخ هامهار اهگلینه منل وا ۀ  unemploymentرا برا ،مفاوم مهرن بیکار ،با مقافال رادیکاا،
دهاها ،بینت و سه قرن هوزده هنبت مهدهه (.)Thompson, 1966 : 776

3. unemployment
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اصاالا تا سا 1895 ،رواج عام پیها هکرد .اصاالا بیکار ،در دیگر زبانها ،غربه ه سرهودت

مشاباه دادت .اصاالا فراهنو ،مرد بیکار  1منل دهۀ  1870بود و اصاالا آلماهه بیکار 2تا دهۀ

 1890در میان عاما رواج پیها هکرد .در آمریکا هیی تا قبل از دهۀ  1850بکهرت اصاالا بیکار ،باا

نار مهرفت و تازه در دهاا  1870باود ناا ایان اصااالا در آمریکاا نااربرد عاام پیاها نارد .در
سردمار،ها ،عمومه هیی بیکار ،وضنیت مشاباه دادت .در آلمان تاا ساا 1895 ،در فراهناا تاا
سااا 1896 ،و در اهگلنااتان تااا سااا 1881 ،در سرداامار،ه اا ،عمااومه بااا ثباات آمااار بیکااار،
همهپرداختکه و در آمریکا این موضوع حته با اوایل سهۀ بینت نشیهه ده (.)Perry,2000:19

اقتصادداهان هیی برا ،سالیان بنیار ،چش بر بیکار ،بنتا بودهه و در نل تاا اوایال قارن بینات

برا ،آن اهمیت چکهاهه قائال هبودهاه .ایان هادیاههاهگاداتن بیکاار ،باا مبااهه اقتصااد نالسایک

بازمهرشت .آدام اسمیت در نتا ثروت ملل بر این اعتیاد بود نا مییت سینت بازار آزاد در این

است نا از طریی سازونار قیمت مییان عرضا و تیاضا با تناد ،مهرسه .اقتصادداهان این منادلا را
با بازار نار تنمی مهدادهه و بر اساس آن بیکار ،پهیهها ،عرضه بود ناا هماهتواهنات وماود
واقنه دادتا باده و ذاته هظام اقتصاد ،باده .ازاینرو اقتصادداهان نالسیک از قبیل آدام اسمیت

دیویه ریکاردو و میمی میل برا ،بیکار ،اهمیته قائل هبودهه( .)Ibid:17در سهۀ هوزده تقوالت
عمهۀ بنه ،در عل اقتصاد ینکه برآمهن مکت

هئونالسایک هیای در ایان وضانیت تغییار چکاهاهه

ایجاد هکرد .در این دکل از اقتصاد هیی نا بر سود دخصه و با حاهانثر رسااههن رضاایت خااطر

فرد ،در چارچو رقابت بازار و بر مفاوم یگاها تناد( ،تنادله نا بازع این روش حتماک با دهبا،
مکاهین بازار با دست مهآیه) متکه است قیمت عوامل تولیه ازمملا دستمید و درآماه هیارو،

نار و هیی درآمه حاصل از فنالیت زارعان و فرودکهران خردهپا و سا آهان در توزیع درآمه ملاه
در چارچو مبادالت بازار ارزیابه مهدود و بااموما

آن ارار ساازونار رقابات و باازار نامال

باده هظام اقتصاد ،با عهالت نامل مهرسه و بکابراین مایه برا ،فیر باقه همهماهاه .فییاران بایاه
صبر نککه تا در بلکهمهت عرضا و تیاضا ،بازار آنها را در مفاوم تناد ،نله دربربگیرد .باهرحا،

بازع این رویکرد دمار ،فییرانِ خودمیصر ومود خواهکه دادت نا این فیار البتاا از نااهله و
تکبله خود آنها هاده مهدود(رئیسداها .)17 :1379

افیون بر هظریات اقتصاد ،هظریاات امتمااعهِ متناارف در آن زماان هیای مااهع دیگار ،در راه

دکاسایه بیکار ،بودهه .ازمملۀ این هظریات امتماعه مهتوان باا آرا متفکراهاه همچاون تومااس
مالتوس مرمه بکتام و ساموئل اسمایلی اداره نرد نا هرنهام با طرییاه مااهنه فکار ،بار سار راه
1. chômeur
2. Arbeitslosigkeit
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دکاسایه بیکار ،عل نردهه .برا ،مثا ،مالتوس مشکالت امتماعه را در اصل برحن

ممنیت

و وسایل ارتیاق فا مهنرد .طبی هظریۀ ممنیتدکاخته مالتوس با افیایش درآماه طبیاات فییار
امکان زادووله بیشتر ،برا ،آنها فراه مهدود و همین موم

افیایش ممنیت آنها داهه و راه

را بار هرروهااا افاایایش رفاااه ایاان طبیااات مااهبکاهد .ازایاانرو بااازعا و ،فیاار باایش از آهکااا از

مشخصاها ،سرمایادار ،باده از بهقیاه ،اخالقاه و مکناه فیارا یاا باا ساخن دیگار از اضاافا
ممنیت هاده مهده(سایموئلی و مِاهِما .)376-355 :خالصاا آهکاا طبای هظارات افاراد ،همچاون

مالتوس مشکل فیرا مشکله فرد ،و اخالقه بود و وضنیت فیرا از طریی نکار رذاداتن نااهله و

تندادن با سختنار ،و فهانار ،مهتواهنت بابود یابه (.)Perry, 2000 :17-18
دستگاه وا راهه ساهۀ هاوزده هیای موما

پکااانماهاهن بیکاار ،ماهداه وا رااهه از قبیال

بیکارره 1در خود حامل این بار منکایه بودهه نا خود فیرا را بایه با خاطر فیردان سرزهش نرد و
هشان از رواج تبیینها ،سکته از بیکار ،در میان مردم داداتکه(.)Stedman Jones,1984: Preface

ازاینرو برا ،در

این تبیین ها ،سکته بایه با تقو ،مفاوم نار در آغاز عصر مهیه بازرشت.

نار در قرونوساه در قیاس با امر قهسه هیشه فرعه ایفا مهنرد زیرا عبادت و مراقبت هفس

اهمیت خیله بیشتر ،دادت و نار عار ،از ارزش ذاته تلیه مهده .این وضنیت در دوران مکبش

اصالحات پروتنتاهه بانله تغییر نرد .هید مارتین لوتر اصالحگر نلینا در قرن دااهیده باتارین
راه خهمت با خها این بود نا آدمه خود را وقف حرفااش نکه .بازع او آهچا خها مهخواست

تکاا دعا و اعما ،هیکِ راهباراه هنبت با همنایگان هبود بلکا درعینحا ،هوعه از زههره بود نا
درمجموع متشکل از نار و عبادت باده .با سخن دیگر لوتر آرمان رهباههِ وقف نامل زههره در
راه خها را پذیرفت اما آن را از چااردیوار ،صاومنا بیارون آورد و باا اخالقیاات همگااههِ ناار

تبهیل نرد .عالوه بر این دغلهاا« ،دهیاو »،ها حاهاقل باااهاهازۀ ناار راهباان در صاومناهاا،

دورافتاده باارزش تلیه ده .تمام مشاغل بخشه از طرا نله خهاوهه دههه و اهجام نار با باتارین
هقو ممکن ه با یک وظیفۀ دیکه به ،ده .درواقع این مکبش دیکه نار را امر ،مثبت برا ،تمام

افراد و حته ثروتمکهان قلمهاد مهنرد و ایهۀ نار بامثابا تکلیف را با دکله بکیااد ،رناترش داد

(اسوههسن  .)43-42 :1393باآهکا این ایهۀ پروتنتاههِ نار بامثابا تکلیف با دهبا ،تقوالت بناه،
رهگ باخت بیراه هینت ارر رفتا دود نا فرهکگ مهرن نار را در ناهون ایهئولو  ،خاود قارار

داده است .با تنبیر هاها آرهت در وضع بشر ماان مهرن مااهه است نا نار را آنقهر ارج هاااده

نا ما هیچ روها تصور ،از این ههاری نا زههره بشر بهون نار چگوها مهتواهاه یاا چگوهاا بایاه
1. idleness
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باده(همان .)195-194 :اینروها بود نا در فرهکگه نا نار ماهیته اخالقاه دادات بیکاار ،هیای
سردته اخالقه و فرد ،پیها مهنرد .برا ،مثاا ،در ساهۀ هفاهه هکگاامهناا وزارت بازررااهه

اهگلنتان ریارده دربارۀ فیرا مکتشر نرد و راههایه برا« ،مفیه نردن آهان با حا ،ماردم » پیشاکااد

داد صراحت کا و مشخص کا عکوان نرد نا مکشأ فیار هاا نمباود ماواد غاذایه اسات هاا بیکاار ،بلکاا

«تضنیف اهضباط و بهقیه ،در رفتار و عادات اخالقه» است .این وماا از بیکاار ،را ماهتاوان در
مرانی اقامت امبار ،دیه نا طه قرن هفاهه باا داکل وساینه بارا ،هگااهار ،فیارا بیکااران

مجرمان و دیواهگان پهیهار دههه .این افراد تکاا در قلمرو مرانی اقامت امبار ،پذیرفتا مهداههه و

بهینترتی

از مامنا تبنیه و رویه مکتیع مهدههه .با واقع راباۀ بین هگاهار ،فیرا و بیکااران در

مرانی اقامت امبار ،و ضرورتها ،ناار بااهایچعکاوان صارفاک از زاویاۀ وضانیت اقتصااد ،بیاان

همهده بلکا ادرانه اخالقه مهافع آن بود و بهان مان مهبخشیه(فونو .)69 :1390
بااینحا ،طه بقرانها ،اقتصاد ،تصویر فیر و منککت اهه

اهه

از مفاهی نان و مبا

اخالقه مها مهده و بیکار ،چارها ،مهیافت نا دیگر باا تکبلاه مشاتبا هماهداه .فیار و باالات

امبار ،در روستاها رنترشیافتا بود ینکه در همانمایه نا در آن زمان تصور مهرفات زهاهره
اخالقه با بهواسااترین و ها ترین دکل ومود دارد .این واقنیات هشان مهداد نا منککت داایه
صرفاک از خاا و تیصیر هاده هشود بکابراین فیر با امر ،اقتصااد ،تباهیل ماهداه .صاکنتِ در حاا،

پیهایش هیی نا با بازو ،نار هیاز دادت این امر را تیویت مهنرد و بهینترتی

بااتاهری فیارا و

بیکاران دوباره میئه از پیکر ملت دههه(همان .)224-222 :بااینحا ،پاذیرش بیکاار ،بااعکاوان

منئلاا ،امتماعه همانطور نا در باال درا داده ده با مواهع زیاد ،روباارو باود .آنروهاا ناا
تاریخ نشورها ،غربه هشان مهدهه پذیرش بیکار ،باعکوان منئلاا ،امتماعه از طریی یکردتا

مکازعات ایهئولو یک و هااد ،مینر ده نا باا برآماهن احایا سوسیالیناتِ تاودها ،در باین دو
مکگ مااهه در تنهاد ،از نشورها ،اروپایه (در قال

نار) ه زمان بود(.)Perry,2000: 19-23

تالش برا ،با رسمیت دکاختا دهن حای

پرداختن با میئیاات مباارزات احایا سوسیالینات و خاودِ بیکااران در باا رسامیت داکاختن

بیکار ،از حوصلۀ این هودتار خارج است اما چگوهگه تبهیل بیکار ،با موضوعه بارا ،تقییای

توما با مکبۀ سوبژنتیو این منئلا را ضرور ،مهسازد .با لقا سوبژنتیو تقلیل مارنس از هظاام

سرمایادار ،دراینباره ما ترین هیش را ایفا نارد و او باا هیاه اقتصاادداهان نالسایک باا نشاف
پهیهه بیکاار ،در اقتصااد سارمایادار ،پرداخات .ماارنس بارخالف اقتصاادداهان نالسایک ناا

میوالت اقتصاد ،را میوالته ابه ،و ازله و تغییرهاپذیر مهپکهادتکه با دهبا ،درا هقوۀ پهیهآمهن
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این میوالت و یا باعبارتدیگر وما تاریخه آنها است( .)Marx, 1892:104طبای هظار ماارنس

در مله او ،سرمایا اضافا ممنیت ناررران دارط وماود ،سارمایادار ،ماهرن اسات .اهبادات

سرمایا همانروها نا مارنس توضایی ماهدهاه در سارمایادار ،صاکنته از طریای تغییار نیفاه
پیوستۀ ترنی

خود ینکه از طریی افایایش دائماه مای ثابات آن باا زیاان مای متغیار آن تقیای

مهیابه .اما تیاضا برا ،نار ،نا سرمایا ایجاد مهنکه ها با میهار مالی آن بلکا با بخش متغیار آن
هنبت دارد .ازاین رو چون تیاضا برا ،نار ها برحن

حج نل سرمایا بلکا فیط با می متغیار آن

تنیین مهدود تیاضا ،نار با هقو فیایکهها ،با رده نل سرمایا ناهش مهیابه .باعبارتدیگر باا
اهبادت سرمایا از میهار هنبهِ بخشِ متغیرِ سرمایا ناستا مهدود و با همین هنبت تیاضا بارا ،ناار

هنبه ن مهدود .با ایککا اضافا ممنیت ناررران بااینترتی

مقصو ،ضرور ِ،اهبادت یا رداه

ثروت برپایاها ،سرمایاداراها است در رام بنه ،خاودِ هماین اضاافا ممنیات باا اهارم اهبادات

سرمایا دار ،و در حیییت با درط ومود ،دیوه تولیه سرمایاداراها به ،مهدود(مارنس :1388

صص  .)679-676آنروها نا مارنس درا مهدهه این اضافا ممنیت یا ارتاش ذخیارۀ صاکنته

در دورهها ،رنود و روهی متوسط بر ارتش فناا ،نااررر ،فشاار وارد ماهنکاه و در دورههاا،

اضافاتولیه بر خواستها ،آنها لگام مهزهه .بکابراین اضافا ممنیتِ هنبه پیشزمیکاا ،است ناا
برپایۀ آن قاهون عرضا و تیاضا ،ناار ماهچرخاه و موما

ماهداود میاهان عمال ایان قااهون باا

.)686

مرزهایه مقهود دود نا نامالک با ررایش سالااماویه سارمایا ساازرار باداه (هماان:

اهمیت هیه مارنس از سرمایادار ،و تبیین و ،از بیکار ،در این باود ناا بااواسااۀ آن بیکاار،

تواهنت با موضوعه برا ،تقیییاات و اصاالحات امتمااعه باه ،داود .باا هماین ماات ردپاا،

مارنس را مهتوان در تقیییات اولیاا ،نا دربارۀ بیکار ،صورت ررفت مشاههه نرد.

1

تاریخمندی بیکاری نزد مورخان اجتماعی
توضیقات باال هتیجۀ ماالنات مورخان امتمااعه اسات ناا بارخالف آهچاا در هگااه او ،باا هظار

مهرسه در آثار خود هشان دادهاهه نا پهیاهار داهن بیکاار ،و باارسامیتداکاختن آن بااعکاوان
مشکله امتماعه دو میولۀ مها از ه هنتکه نا دومه منموالک با تأخیر فراوان همراه است .درواقع

در موامع مختلف با هنبتدادن بیکار ،با مشکالت مختلفه از قبیل مشکالت اخالقاه و یاا حتاه
 .1برا ،مثا ،مهتوان بانارریر ،اصاالا ارتش ذخیره صکنته مارنس را در اثر چکه مله ،چارلی باوث ( Charles

 )Boothیکاه از ماا تارین مصالقان امتمااعه ساهۀ هاوزده باا عکاوان Life and Labour of the People in
 London:1889–1902مشاههه نرد .بوث درواقع از هخنتین مقییاهه است نا با بیکار ،بامثابا منئلاا ،امتماعه

مهپردازد (.)Perry,2000:22
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بیولو یک و اهکار ریشاها ،مقیاه فیر پذیرفتن آن باعکوان یک منئلا امتماعه منموالک با تأخیر

فراواهه فراه مهدود( .)Perry, 2007:4این مورخان در آثار خود رویکردهاا ،مختلفاه را بناط

دادهاهه نا باواساۀ آن این راباۀ دووماه بیکار ،را برمنتا ساختا صورتبکاه ،نارده بناط

داده و در تقلیل پهیهه بیکار ،در دورهها ،تاریخه مختلف با نار ررفتااهه .دارا یکاه از ایان
ماالنات هقوۀ مفصل بکه ،این راباۀ دووماه را باتر هشان خواهه داد.

ررت استهمن موهی مورخ بریتاهیایه در نتابه با عکوان لکهن مارود :ماالناا ،در رابااۀ باین

طبیات در مامنۀ ویکتوریایه هقوۀ مواماا با بیکار ،در لکهن هیمۀ دوم سهۀ هاوزده را دساتمایۀ
تقییی خویش قرار داده است .اهمیت الگو ،موهی در هنبت با هودتۀ حاضر در این اسات ناا در

ماالنۀ خود با تشریی تکش میان واقنیات مااد ،و بناه ایاهئولو یک بیکاار ،در ماورد نااررران

فصله مقلۀ اینتاهه 1لکهن تقلیل خود را با بنتر 2واقنیاات ممنیتاه و اقتصااد ،آن دوره پیوهاه

داده است و باما ،یک تیابل دوتایه و سادهاهگاراها بین ایهئولو  ،و واقنیت امتمااعه نودایهه
است هشان دهه مفاوم بیکاار ،اهنکااس مکااهیکه از عوامال سااختار ،و عیکاه هینات بلکاا در

دکلریر ،منکا ،آن در مامنا افکاار و ایاهههاا ،راروههاا ،مختلفاه ماهتواهاه دخیال باداه

موضوعه نا از طریی آن تاریخمکه ،بیکاار ،آداکار ماهداود (.)Jones, 1984: 239 Stedman

همانطور نا هوینکهه درا مه دهه تا پیش از اهیال صکنته چکه عامل مرتبط باا ها باا لقاا

تاریخه اهمیت اقتصاد ،خاصاه باا لکاهن بخشایهه بودهاه :هخنات ایککاا لکاهن ماا تارین بکاهر
بازرراهه اهگلیس و مرنی واردات مقصوالت از طریی نشته بود .دوم ایککاا بایرگتارین باازار
مصرفه نشور را در اختیار دادت و سوم ایککا مرنی حکومت و میر درباار در آهجاا قارار دادات.
این عوامل با همراه حضور ناررران ماهر در لکهن موم

دهه بود این دار با لقاا صاکنته بار

دیگر دارها برتر ،دادتا باده .اما با اهیال صکنته لکهن این برتر ،صکنته خود را در رقابات باا

صکایع واقع در میهلکه 3و دما ،اهگلنتان نا با هظام تولیه مهرن نارخاهاا ،مجای داهه بودهاه از
دست داد و حته برخه صکایع آن از قبیل نشتهسااز ،و ابریشا باافه تیریبااک از باین رفتکاه .دیگار

صکاینه نا در رقابت با تولیه مهرن نارخاها ا ،دوام آوردهه صکایع مصرفه بودهه نا برا ،رقابت

با صکایعِ دیگر مکاطی با هظام تولیه ،رو ،آوردهه نا ناررربر بود .درواقع تأثیر اهیال صکنته بر
لکهن تشهیه مشخصاها ،پیشاصاکنته آن باود( .)Ibid: 19-26ساا عامال عماهه رناترش صاکایعِ

ناررربر را در لکهن تنایل مهنرد :از پیش تنهاد زیاد ،ناررر فصله در بکهر و فنالیتهایه ناا
1. East End
2. context
3. Midlands
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ماهیت فصله دادتکه ومود دادت نا در فصلها ،بیکار ،آمادۀ اهجام هر ناار ،بودهاه؛ وماود

فرزههان و همنران این ناررران نا با علت پایینبودن دستمید پهر یا دوهراهشان حاضار باا ناار
بودهه؛ و ماامرت پیوساتا از مکااطی روساتایه و ایرلکاه باا لکاهن ناا چاون مااارته ههاداتکه در
هرمایه نا فرصته با دست مهآوردهه حاضر با نار مهدههه .این خصلت تولیه ،لکهن موم

ده تا ماهیت فیر در آن با دیگر مکاطی صکنته اهگلنتان متفاوت باده .تولیه نارراهه و نااررربر

در صکایع مصرفه باع

مهده نا هیرو ،نار در فصوله از سا ،بیکار باده .زیارا هماانطاور ناا

اقتصادداهان هشان دادهاهه صکایع مصرفه تابع تیاضاها ،فصله هنتکه .درواقاع طبیاا ناارررِ لکاهن
عمهتاک با بیکار ،فصله مواما بودهه (.)Ibid: 32-33

با این حا ،موهی هشاان ماه دهاه مکتیاهان و متفکاران امتمااعه و طبیاات بااال ،لکاه ِن عصار

ویکتوریا در

واقنه از نارِ فصله ههادتکه و باما ،دارایط مقیااه فیار را هتیجاۀ دخصایت و

مکشِ آدمه مهدیههه و ازاینرو باما ،درایط اقتصاد ،فیار را عماهتاک براسااس دارایط اخالقاه
تبیین مهنردهه تبیینهایه نا ماهع از بارسامیتداکاختن بیکاار ،ماهداه و رواباط میاان طبیاات

امتماعه را دکل مهداد .موهی نودیهه است هنبت این تبیینها دربارۀ بیکار ،را با مشخصااهاا،
اقتصاد ،دار لکهن نا در باال درا داده ده توضیی دهه( .)Ibid: 239-262همانروها نا موهی

درا مهدهه چکین تبیین هایه از پهیهۀ بیکار ،تا وقوع مکگ مااهه او ،و هیاز دولت با هیارو،
نار این ناررران و دکلریر ،صکایع بیرگ در لکهنِ پس از مکگ از میان هرفت .وظیفادکاسه
این ناررران در زمان مکگ باع

ده چکین تقلیالهاا ،غیراقتصااد ،از فیار و نااررران فصاله

اعتبار خود را از دست بههکه(.)Ibid: 336

بکااابراین اصاالهتاارین مشخصااۀ رویکاارد مورخااان امتماااعه بااا بیکااار ،را مااهتااوان در

برمنتاساختن تکش میان بنه ماد ،و بنه ایهئولو یک یاا ساوبژنتیو بیکاار ،داهنات .باا عباارت

دیگاار در هتیجااۀ ماالنااات ایاان مورخااان امتماااعه دوراااهگه مااالبه میااان ومااود بیکااار ،و

بارسمیتدکاختن آن باعکوان منئلاا ،امتماعه پهیهار مهدود .این بردادات از تاأخیر در نشاف
بیکار ،در تقیییات مربوط با تاریخ بیکار ،بنیار تأثیررذار بوده اسات .از پیشاروترین آثاار ناا

براساس این اصل تأخیر در نشف بیکار ،پهیه آمههه نتا مورخ آمریکایه مان ررته 1است.

بصیرت نتا ررته بیکار ،در تاریخ برا ،مورخان در این بود نا با استفاده از داواهه فراواهاه
هشان مه داد نا بیکار ،پیش از آهکا عموماک در مامنا تشخیص داده دود درهتیجۀ اهیال صاکنته
با دکل وسینه رنترش یافتا بود( .)Garraty, 1978:85-103متناقباک مورخان امتماعه ناا درباارۀ
1. John Garraty
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بیکار ،تقییی ناردهاهاه(برا ،مثاا ،هاک )Keyssar,1986 :بار اعتباار اصال «تاأخیر در نشاف»

بیکار ،افیودهاهه .ررته و دیگر مورخاهه نا از او تبنیت نردهاهه هشان دادهاهه نا پایاها ،ماد،
بیکااار ،در مااهایه نااار از خاهااا دااکلریاار ،نااارِ مااید ،و بااازار نااار قاارار دارد .بااااینحااا،

هگرش ها ،غال

دربارۀ بازار آزاد فیار نماک باا فیارا و فضایلت و مکباۀ اخالقاه ناار مواهاع

ایهئولو یک مقکمه بر سار راه دکاساایه و پاذیرش بیکاار ،بودهاه و اعتاراف دولات باا وماود

بیکار ،تکش میان بنه ایهئولو یک بیکار ،و واقنیت ماد ،آن را رفاع هماهنکاه .هماانطاور ناا

بررسهها ،مورد ،هشان مهدهه دولت با هادیههررفتن نشف بیکار ،یا اهکار اهمیت آن موم
اداما پیها نردن این تکش مهدود (.)Perry, 2007: 4-5

با این حا ،هارفتا پیهاست چون بیکار ،مفاومه است ناا منکاا آمارهاا راهحالهاا و برخاه

مواقع حته خود ومود آن مقل مکاقشا است پس بهیاه است در تقیییات و ماالناات تااریخهْ

این رویکرد مورخان امتماعه تکاا رویکرد تاریخه پیرامون این پهیهه هباده .باوموداین با توما
با هقوۀ طرا منئلا در این تقیییات در یک هگاه نله رویکارد دیگار ،را هیای ناا باا دایوها،

تاریخه برا ،بررسه بیکار ،با نار ررفتا دهه است مهتوان دکاسایه نرد.

این رویکرد دوم آثار ،هنتکه نا رهیافت آنهاا متاأثر از رداه و توسانۀ خاهمات امتمااعه

است نا عمهتاک بنه از مکگ مااهه دوم در دولتها ،موس با رفاه برا ،بیکاران وضع ده 1.آثار

این مورخان را نا از مکظر سیاستها ،امتماعه با بیکار ،مههگرهه و بر سیاساتهاا ،دولات در

این زمیکا تمرنی مهنککه چابنا بتوان مکت

هاادررایه 2خواهه .این مورخان بیکاار ،را باامثاباا

برساختۀ چکه هااد نلیه ،باویژه قاهون نار هاادها ،تاأمین امتمااعه و هاادهاا ،آماار ،دولات

مهداهکه .از هموهاها ،داخص این رویکرد مهتوان با اثر پیشگاماهۀ روبر سالا  3مهیر سابی مؤسناا
ماالنات اقتصاد ،و آمار ،فراهنا 4و همکاراهش با عکوان اباهاع بیکاار(،

Salais, Baverez, and

 )Reynaud,1986اداره نرد .هیاۀ دروع و عییمت این ماالنا باوضاوا رویکارد آن را آداکار

مهسازد .هوینکهرانِ نتا ماالنۀ خود را ها با تقوالت حادثدهه بر خودِ بیکار ،نا با تنریف و
اههازهریر ،آن باوسیلۀ دولت فراهنا آغاز مهنککه .آنها درواقع با بیکار ،از مکظر و چشا اهاهاز

 .1عکاوین برخه از این آثار با درا زیر است:

Christine Daniel and Carole Tuchszirer, L’Etat Face aux Chômeurs: l’Indemnisation du
Chômage de 1884 à nos Jours (Paris, 1999); Jacques Caritey, ‘Une idée neuve: l’histoire de la
sécurité sociale’, Mouvement Social, 137 (1986): 1–5; Noel Whiteside and Robert Salais
)eds(, Governance, Industry, and Labour Markets in Britain and France: the Modernising
(State in the Mid-Twentieth Century )London, 1998
2. institutional school
3. Robert Salais
4. L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
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هاادها (دولت درنتها ،بیرگ و قراردادها ،نار )،مههگرهه .باازعا ایان هویناکهران ایان

هاادها بودهه نا با لقا امتماعه بیکار ،را برساختااهه و آن را پهیه آوردهاهه و دساتآخار هیای

خود این هاادها هنتکه نا مه تواهکاه آن را از میاان بردارهاه .ایان رویکارد باا بیکاار ،را مقییاان

فراهنو ،و اهگلینه در مجموعاا ،از رساالت با عکوان مکابع بیکاار ،ناا ساالا و دو هفار دیگار از
همکاراهش آن را ویراستار ،ناردهاهاه بااپایش باردهاهاه

)Mansfield, Salais and Whiteside

( .)eds(, 1994آنها در این اثر با دهبا ،آن هنتکه نا «فرآیکه چکهوماه برساختادهن بیکار »،را
هشان دهکه .در ایکجا هیی بر مشخصۀ رفتماهه بیکار ،تأنیه دهه است و مضامین اباهاع بیکاار ،باا

اعتماد و دامکا بیشتر ،مفصلبکه ،دهه اهه .سالا در این اثار هیای بار ایان اعتیااد اسات ناا بیکاار،

«اهنکاااس مکاااهیکه عواماال ساااختار ،و عیکااه» هیناات بلکااا باااعکااس طااه فرآیکااه ،پیچیااهه

«ابهاعدهه» است .درمجموع بایه رفت این رویکرد نا متأثر از پناسااختارررایه اسات باا آهکاا
بصیرت ها ،ارزدمکه ،درباره بیکار ،با دست داده است دو مشکل و هیص عمهه دارد :هخنات
ایککا در این رویکرد با تمرنی بر هاادهاا تجرباا خاود بیکااران را در فاا منائلا بیکاار ،هادیاهه

مهریرهه و دیگر ایککا از منئلاا ،نا باداهت سیاساه اسات سیاساتزدایاه ماهنککاه (

Perry,

 .)2007: 2-4زیرا ارر دولت در موامع سکتهِ تا پیش از دروع عصر مهیه می در موارد خاصه از
قبیل نمک با رعایا ،خود با هکگام بروز ققاهها ،عمومه در مناعهت باا اقشاار آسای پاذیر
امتماع مهخلیت چکهاهه ههادت و این منئولیت ها یا برعاهه هاادها ،مههه از قبیل اصکاف باود و

یا خاهوادهها ،نالن 1ماابی با ساخت اههاموار خود چکین وظایفه را برعاهه مهررفتکه؛ بااینحا،

برهاما مهرهییاسیون در عصر مهیه با پیامهها ،امتماعه رناتردها ،ناا باا دهباا ،دارد دولات را

باهاچار با مشکالت امتماعه رنتردها ،مواما مهسازد نا با دیوهها ،روهارون موم

مهداود

مناعهت و همیار ،در برطرفنردن این مشکالت از مملا بیکار ،در حیاۀ وظایف دولت قرار

ریرد (انبر 62 :1395 ،پوالهه .)312-309 :1391

طرحی از بیکاری در تاریخ ایران
با توما با صورتبکه،ا ،نا در باال درا داده ده برا ،مفصلبکه ،مؤلفاها ،طرحاه از تااریخ

امتماعهِ پهیهه بیکار ،در ایران در ابتها بایه منکا ،تااریخمکاه بیکاار( ،بیکاار ِ،پیشاا -ماهرن/

بیکار ِ،مهرن) در تاریخ ایران را هشان داد .با سخن دیگار باا درهظررارفتن وماا تااریخه ناار و
میوالت مرتبط با آن رخدادره و حادثباودن بیکاار( ،ینکاه تیابالِ تنیایننککاهه میاان هااتواهه

غیراراد ،در نن

مناش و امتکاع اراد ،از نن

مناش در دوران پیشا -مهرن) را هشان داد.

1. clans
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این وما تاریخمکه بیکار ،را مه توان از طریی تمایی مفاومه ناار در پایش و پاس از داروع

برهاما هوساز ،در ایران پهیهار ساخت .در ایران تا پیش از داروع عماهۀ فرایکاه هوسااز ،از دهاۀ

1300ه.ش با اینسو درایط مقیاه ایران و غلبااداداتن بخاش نشااورز ،بار دیگار بخاشهاا،
اقتصاد ،موم

دهه بود انثریت ممنیت در روساتاهایه تیریبااک خودنفاا پرانکاهه باداکه .ایان

مهده نا نار فارد در پیوهاه

پرانکههبودن در روستاها ،تیریباک خودنفا از سو ،دیگر خود باع

بالواساا با امتماعه باده نا با آن تنلی دادت (ادرف  6 :1361؛ نااظمه و آبراهامیاان :1393

 .)90-89سامانیافتن پیشاوران در دارها در قال

اصکاف مختلف هیی موم

مهدود همین فا از

نار و بیکار ،را هیی بتوان بر آنها اطالق نرد .همانروها نا سکت اههیشا سیاساه در ایاران هشاان

مهدهه تنلیدادتن فرد با این امتماعاتِ خودنفا سب

ماهداه ناا ناار در ایان هیای امتماعاات

ماهیته وظیفامقور پیها نکه و و بیکار ،با منکا ،داها خالهنردن از وظیفا در قبا ،امتمااع باداه

نا عهم اهجام آن با ناارِ دیگار اعضاا هیای خلال وارد ماهنارد .هماانروهاا ناا دیاهه ماهداود

وظیفامقور بودن نار موم

مهدهه است تا بیکار ،بامثاباا دااها خاالهناردن از منائولیته ناا

امتماع برعاهۀ فرد مهرذادت در ذیال اماور اخالقاه قارار ریارد و ماورد هکاوهش واقاع داود.

سامانیافتن پیشاوران در دارها در قال

اصکاف مختلف هیی موم

مهداود هماین فاا از ناار و

بیکار ،را هیی بتوان بر آنها اطالق نرد (استرآباد ،میرفکهرسکه 90-88 :1387؛ پازونه :1386

.)102-101

هکوهش از بیکار ،با این منکا با آدکایه ایراهیان با اههیشۀ تجهد دهت یافت و آن هکگاام ناا

مصلقان دوره قامار با هکوهش از «بیکار »،مههشنتکه همین منکا از بیکار ،را ماراد ماهنردهاه.
این مصلقان هیی بیکار ،را ذیل میولۀ اخالق تنریف مهنردهه و ازمملا مصادیی اهقااط اخالقاه

ایراهیان را «تنآساهه بیکار ،و بهعاار »،ماهداهناتکه و ریشاا عماهۀ تبااهه مواهاان را در هماین
بیکااار ،مااهداهنااتکه نااا آنهااا را بااا نارهااایه همچااون قمااار نشاایهن تریااا

وامهدادت(ناظ زاده ایراهشار 103 :1363؛ مراغاا.)182 :1393 ،

دزد ،و غیااره

پس از آدکار دهن منکا ،تاریخمکه بیکار ،حا ،ارر هقوۀ مفصلبکه ،وما تاریخه بیکار،

را برپایا رویکرد مورخان امتماعه بپذیری با فردِ این هقوۀ مفصلبکه ِ،وما تااریخه بیکاار،

مهتاوان در تااریخ ایاران هیای هاوعه تاأخیر را در دکاساایه بیکاار ،بااعکاوان منائلاا ،امتمااعه

صورتبکه ،نرد .در ایران هیی بیکار ،در منکا ،مهیه آن با درحه نا در زیر مهآیه پایش از

آهکا عموماک در دهۀ چاال دمناه در مامناا تشاخیص داده داود و بااعکاوان منائلاا ،امتمااعه

پذیرفتا دود درهتیجۀ برهامۀ هوساز ،در دارها ،بیرگ رنترشیافتا بود .مهتاوان هشاان داد ناا
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پایا ها ،ماد ،بیکار ،در بیکار ،پکاان در روستاها دکلریر ،ناارِ ماید ،و باازار ناار ،قارار

دادت نا درهتیجۀ برهامۀ هوساز ،در مامناا ایاران پهیاه آماهه باود .باااینحاا ،مقاهودیتهاا،

هوساز ،باویژه در دهاها 1320 ،و  1330با سوقیافتن سرمایارذار،ها با بخشها ،غیرموله و یا

دیربازده(سودارر  )26 :1357پیش از اصالحات ارضه موم

مهده تا دولت باا اساتکاد باا ایان

ادعا نا برا ،ماامران در روستاها نار ومود دارد و عمهتاک باا فروناساتن و ایکاماان داهناتن فارد

بیکار با دهیان ماامر روستایه و نودش برا ،بازررداهاهن آنهاا باا روساتاها منائلۀ بیکاار ،را

مکقل نکه(هفینه 6 :1324؛ رحماهیان و عبهالاه  .)121 :1396این در حاله بود نا بکاابر برخاه

مقاسبات اهجامدهه با توما با هنبت فرد با واحهِ سایِ زیر نشت هیمه از ممنیت روستاها پیش
از اصالحات ارضه در میاینا با سای زیر نشت اضافه بودهه(اعتماد .)77 :1363

بااینحا ،بنه از اصاالحات ارضاه دولات دیگار هماهتواهنات مکقالناردن بیکاار ،را در

بازرشت ماامران با روستاها بجویه و چکین امکاهه عمالک پس از اصاالحات ارضاه هااممکن باود.

زیرا دعو ،بازررداههن ماامران با روستاها مهتواهنت با خواست زمین از سو ،هماین روساتاییان
همراه باده و با توما با مقهود بودن زمینهایه نا در اصالحات ارضه قارار بار باازتوزیع آنهاا

بود روهه اصالحات ارضه و بازتوزیع زمین باا دایوۀ ماههظر دولات ماهتواهنات باا بازررداهاهن

ماامران مختل دود(رحماهیان و عبهالاه  .)109 :1396بکابراین باهوعه مهتوان پذیرفتن بیکاار،

را باعکوان منئلاا ،امتماعه با عیم دولت برا ،امرا ،اصالحات ارضه ها زماان داهنات .اساکاد
رسمه چکین فرضه را باصراحت تأییه مهنککه (مرنی پژوهش سکجش و اسکاد ریاستمماور،

 .)248-247 :1390از سو ،دیگر توسانۀ اقتصااد ،نشاور پاس از اصاالحات ارضاه ضارورت
تقر

بیشترِ هیرو ،فنا ،مامنا را ایجا مهنرد و اضافا ممنیت روساتایه ماهتواهنات هیارو،

نارِ موردهیاز صکایع تازهتأسیس و بخش خهمات دار ،را ناا رو باا رناترش باود تاأمین نکاه.

بکابراین در این مرحلا با اذعان با ومود مشکل بیکار ،پکاان در روستاها ماابی با متن برهاماهاا،

عمراهه باویژه برهاما عمراهه سوم فرد بر این بود نا اضافا ممنیت روستایه با دارها هیلمکان
نرده تا بتواهکه در دارها موفی با یافتن نار و امرارمناش دوهه و البتا برهامارییان اقتصاد ،دولات

مه داهنتکه نا اقتصاد دار ،توان مذ تمام مویکهران نار را هخواهه دادت و ازاینرو بیکاار،

را باعکوان منئلاا ،امتماعه پذیرفتا و در برهاماها ،عمراهه با دهبا ،راهحله برا ،ناستن از ابناد

آن بودهه (هیئت مرنی ،امور اقتصاد .)35 :1340 ،با چکین الگاو ،توسانۀ اقتصااد ،دولات از

بارسمیت دکاختن بیکار ،رریی ،ههادت و طبینه بود نا سکۀ بازررداههن مااامران باا روساتاها

دیگر از عیار مهافتاد(رحماهیان و عبهالاه .)130-129 :1396
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در رام بنه ،مهتوان هشان داد اعتراف دولت با ومود بیکار ،و پذیرش آن پس از اصالحات

ارضه تکش میان بنه سوبژنتیو بیکار ،و واقنیت ماد ،آن را لیوماک رفع همهنکه .درواقع دولت با
هادیااههراارفتن ررفتااار ِ،برآمااهه از پااذیرش بیکااار ،یااا اهکااار اهمیاات آن موماا

تشااهیه

پیشبیکههاپذیرِ این تکش مهدود .چون خود همین راهبرد برهاماها ،عمراهه پایاها ،تکش میان این
دو وما از بیکار ،را پس از اصالحات ارضه تشکیل مهداد .زیارا روهاه تشاکیل «سارمایا ثابات»

(این منیار داخصه است نا مهتواهه در هنبت با سارمایۀ متغیار میایان و هقاوۀ توسانا صاکنت و

تران سرمایا و درهتیجا حهود فرصتها ،دغله ایجاددهه را هشان دهه) در صکایع نشور طه این

دو دها هشان از ظرفیت مقهود این سرمایارذار،ها در تولیه اداتغا ،دادات(خیاعه -11 :1363

 .)12اصلهترین همود این منئلا در فضا ،دارها ،بیرگ پس از اصاالحات ارضاه قابالمشااههه
بود .ارر در دهاها ،قبل بیکار ،عموماک با دکل فصله و رذرا در فضا ،دار ،پهیهار مهده در

سا،ها ،پس از اصالحات ارضه بیکاران برا ،خود امتماعاته ماهاهرار در د ِ،داارها ،بایرگ

تشکیل دادهه و وسنتیافتن پهیهۀ اسکان «غیررسمه» در دارها ،بیرگ باا یکاه از اصالهتارین
مشکالت امتماعه در ایران به ،ده .با سخن دیگر در دهاها ،چال و پکجاه دمنه بیکااران و

فیرا ،دار ،در وضانه پ،ار از تکااقا از میاماهاان فصاله باا ساانکانِ هاخواهاهه ،غیررسامه و

همیشگه دارها ،بیرگ به ،دههه نا حته با ومود فیر دهیه و بیکار ،همهتواهنتکه تماایله از
خود برا ،بازرشت با موطن اولیادان یا تر

دارها هشان دهکه .بهینترتیا

باا رناترش فیار و

اسکان غیررسمه و همچکین قرار دادتن نشور در حالته دبیا با ادتغا ،نامل در آمارها ،رسمه

فضا ،امتماعه دارها ،بیرگ نشور ملوهراه اصله تکش میاان دو وماا از بیکاار ،در تااریخ

ایران بود (مرنی آمار ایران  :1359سهوچاار؛ عظیمه آراهه  .)203-202 :1383این رئوس نلاه
طرحه است نا مهتوان رامبارام طه نرد تا بتوان باهوعه تاریخ امتمااعه از پهیاهه بیکاار ،در
تاریخ ایران هیدیک ده.

نتیجهگیری
با درهظردادتن استهال،هایه نا در باال عرضا ده باهرصورت هتیجۀ ررییهاپاذیر ،ناا در آخار

مهتوان ررفت این است نا بیکار ،وامهِ دو بنه است :هخنات بناه عیکاه مااد ،و سااختارِ،
بیکار ،و دیگر ،بنا ِه برسااخته اباهاعه ایاهئولو یک و رفتاار ،آن .باا ساخن دیگار مفااوم

بیکار ،اهنکاس مکاهیکه از عوامل ساختار ،و عیکه هینات بلکاا در داکلریار ،منکاا ،آن در

مامنا افکار و ایههها ،رروهها ،مختلفه مه تواهه دخیل باده نا هشاهگر متغیر بودن ایان مفااوم
در طه زمان است .و از سو ،دیگر پهیهار دهن بیکار ،و بارسامیتداکاختن آن بااعکاوان یاک
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مشکل امتماعه دو میولۀ مها از ه هنتکه نا دومه منموالک با تأخیر فراوان همراه است .بکابراین

تاریخهبودن نار و بیکار ،تأخیر در دکاسایه بیکار ،و ازاینرو تکش میان بنه ماد ،و سوبژنتیو
بیکار ،سا عکصر مفاومه مامه هنتکه نا از طریای آن هاا تاالش داه تاا امکاان بررساه تااریخ
بیکار ،در ایران فراه دود عکاصر مفاومه ناا از رویکارد مورخاان امتمااعه باا بیکاار ،اخاذ

دهه اهه .استفاده از این عکاصر مفاومه در هودتۀ حاضر در پیوهه باا تااریخ بیکاار ،در ایاران ایان

امکان پایاا ،را فراه ساخت تا باواساۀ درهظرررفتن تکشِ میان این دو وما از بیکار« ،بهاهتِ»
مفاوم بیکار ،از آن سل

دهه و با تاریخ مکه دهن آن امکان تاریخه دیاهن آن و تباهیل آن باا

موضوع بررسه در تاریخ ایران ممکن دود .امکاهه نا از طریی آن مهتاوان از تقلیالهاا ،نم،اه
درباره بیکار ،فراتر رفت زیارا فارد پکااان و مناتتر در ایان روشهاا ،نم،اه ایناتایه مفااهی
اقتصاد ،از قبیل بیکار ،است.
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