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محمدجـواد عبدالهـی در سـال 13۶۵ در كوهدشـت بـه دنیـا آمـد. 
او مـدرک كارشناسـی و كارشناسی ارشـد خـود را در رشـته تاریـخ از 
دانشـگاه تهـران اخـذ كـرد و در سـال 139۵ از رسـاله دكتـری خود در 
دانشـگاه تهران با عنـوان »تاریخ بیکاری در ایران معاصـر 134۰-13۵۶«  
بـه راهنمایـی دكتـر داریـوش رحمانیـان و دكتـر سـهراب یزدانـی دفاع 
كـرد. »از بیـکاری پنهـان به بیـکاری آشـکار: تأثیـر اصالحـات ارضی 
در به رسـمیت شـناختن بیـکاری«، »تاریخ مردم و تاریـخ اجتماعی«، 
»زنـان و تکویـن طبقـه كارگـر انگلسـتان« و »تاریـخ حلبی آبادهـا در 
از  پاییـن«  از  برنامه ریـزی  بـا  تقابـل  در  بـاال  از  برنامه ریـزی  ایـران: 
زمـره مقـاالت منتشـر شـده وی اسـت. ترجمـه كتـاب »تاریـخ مرگ؛ 
نگرش هـای غربـی در بـاب مرگ از قرون وسـطی تاكنون« نیـز از دیگر 

آثـار علمـی دكتـر عبدالهی اسـت.

درباره پژوهشگر

برخـالف آمارهـای رسـمی، ایـران پیـش از اصالحـات ارضـی در وضعیـت اشـتغاِل كامـل قـرار نداشـت. در دهه هـای 
چهـل و پنجـاه شمسـی نیـز به رغـم بازتوزیـع زمین در میـان جمعیـت روسـتایی و سـرمایه گذاری های دولـت در بخش 
صنعـت، در قیـاس بـا پیـش از اصالحـات ارضـی، پیوسـته بـر شـمار بیکاران افـزوده می شـد. با ایـن حال، ایـن نه خود 
بیـکاری كـه مـکان اسـکان ایـن بیـکاران بـود كـه مهمترین دغدغـه دولت در ایــن دو دهـه بود. بر این اسـاس، پرسـش 
اصلـی ایـن رسـاله ایـن اسـت كـه چگونـه به رغـم فراگیـر شـدن بیـکاری در دهه های چهــل و پنجــاه شمســی، شـیوه 
سـکونت بیـکاران بـه جـای خـود پدیـده بیـکاری بـه مشـخصه اصلـی آنهـا طـی ایـن دو دهـه تبدیـل شـد؟ بـه عبـارت 
دیگـر، چـرا در ایـن برهـه بـه جـای بیـکاری، این شـیوه سـکونت بیـکاران بود كـه دولت بـه دنبـال راه حل هایـی برای آن 
بـود؟ مدعـای اصلـی پژوهـش ایـن اسـت كه نـوع شـناخت و طـرز تلقـی رسـمی دولـت از بیکاری 
و بیـکاران موجـد چنیـن رویکردی بوده اسـت. برای پاسـخ بــه ایــن پرســش و در راســتای ادعای 
مطرح شـده، رسـاله فـوق در دو بخـش تدویـن شـده اسـت. در بخـش نخسـت، از شـرایط مـادی 
پدیـدار شــدن بیکــاری در جامعــه بحــث شـده و در بخـش دوم از بازنمایـی رسـمی آن سـخن به 
بژكتیو بیـکاری  میـان آمـده و بـه ایـن مسـئله از منظـر ایـده تنـش میـان واقعیـت مـادی و بعــد ســو

پرداختـه شـده، ایـده ای كـه مورخـان اجتماعـی دربـاره مسـئله بیـکاری بسـط داده اند.
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