و مادربزرگهایشان میخواهند .مشــاهده تودهای 5که «چارلز مج» 6روزنامهنگار و «تام هریسون»
انسانشناس با کمک فیلمسازی به نام «هامفری جنینگز» 8در سال  ۱۹۳۷ایجاد کردند ،میخواست به وسیله
مستندنگاری انسانهای معمولی که صدایشان در اغلب روزنامهها و مجالت شنیده نمیشد ،به آنچه مج
«ناخودآگاه جمعی» مینامید ،دست پیدا کند .مشاهده تودهای که در ابتدا کارش را در لندن و بولتون آغاز
کرد ،بیش از صد داوطلب فعال داشت که در نظرسنجیها شرکت میکردند و خاطرات زندگی روزمرهشان
را مینوشتند که سازمان از همینها به عنوان اساس گزارشات و کتابهایش استفاده میکرد .در اوایل دهه
 ،۴۰رویکردها به امر پدر و مادر بودن و خانواده ،موضوعی بود که عالقه مشاهده تودهای را به خود جلب
کرد .آنها با بیش از هزار زن و مرد در لندن و گالوستر ،9یعنی کالنشهر بریتانیا و شهری که فکر میکردند
زندگی معمول غیر از مدل کالنشــهر در آن جریان دارد ،مصاحبه کردند .صدها نامه که به کلینیکهای
تنظیم خانواده و برنامههای رادیویی فرستاده شده بود را تحلیل کردند و مطالعات مشاهدهمحور در میان
خانوارهای معمولی انجام دادند .تمام این کارها را انجام دادند تا بفهمند چرا مردم بریتانیا ،خصوصا مردم
طبقه متوسط ،خانوادههای کوچکتری نسبت به گذشته دارند .بنا بر گزارش مشاهده تودهای به نام «بریتانیا
و نرخ تولد آن ( ،»10)۱۹۴۵این وضعیت نمایانگر مشکلی عمیق ،با قدمتی به عمر یک دهه بود که جنگ
آن را نمایان ساخته بود:
«{مشکل} ایمان به آینده ،نه این اعتقاد که اوضاع سخت خواهد بود و مدت زمان زیادی طول میکشد
که وضع درست شود ...بلکه ،اعتقاد به اینکه هیچکس نمیخواهد تالش کند تا اوضاع را درست و بهبود
بخشد ،به اینکه ملت در همین نابهسامانیها در میان آشوبهای دیگری مانند سالهای  ۱۹۱۹تا  ۱۹۳۰تا
جنگ جهانی دیگری در سال  ۱۹۶۵پیش خواهد رفت».
این دغدغهها به نظر میرسید که تاییدی بر نظر بوریج باشند .مردم احتماال در میانه همین نابسامانیها ،با
وجود هر اتفاقی ،پیش میرفتند .اما زمانی که پای تصمیم بزرگی در میان بود ،مثال اینکه باید بچهدار شد
یا نه ،رفتارشان معموال به طور ناخودآگاه تحت تاثیر این بود که آیا کورسوی امیدی در انتهای مسیر
میبینند؟ برنامهای که بوریج در اواخر سال  ۱۹۴۲به دولت ارائه کرد ،یعنی بیش از  ۲ماه قبل از اینکه
پارلمان باالخره اجازه یافت آن را به بحث بگذارد ،بلندپروازانه بود .او وعده داد که برنامهاش به فقر پایان
میدهد و مردم را قادر میسازد به لطف سیستمی که چنانچه چرچیل میگفت «از گهواره تا گور» از آنها
ت نرخی ثابت به طور هفتگی از سوی تمامی
مراقبت میکند ،با کرامت زندگی کنند و همه اینها با پرداخ 
کسانی که شغلی داشتند ،به دست میآمد .در مورد پیشنهاد او همه گونه سوالی وجود داشت .آیا به اندازه
کافی شغل برای همه وجود خواهد داشت تا بتوانند مالیاتی که برای اجرای برنامه نیاز است را بپردازند؟ آیا
مزایایی که سیستم بوریج ارائه میدهد ،عدهای را تنبل و کاهل نخواهد کرد؟ آیا (چنانکه اعضای مرتجعتر
انجمن بهسازی نژادی میگفتند) خانوادههایی خواهند بود که توقع داشت ه باشند ،بقیه مخارج بزرگ کردن
بچه آنها را بدهند؟ اما ،وقتی صدها هزار نسخه از «بیمه اجتماعی و خدمات مربوطه» از انتشارات «دفتر نشر
اعلیحضرت »11برده شد تا بعدها در دست مردم در کافهها و کتابخانهها ،در قطارها و اتوبوسها دیده شود،
این تفکر را شکل داد که بوریج راه درازی پیموده تا به سیاستمداران نشان دهد که کشور چه میخواهد.
اگر از ناخوشنودی دولت در حال جنگ ،از اینکه مجبور به بحث درباره چنین برنامه اصالح و بازسازی
مهمی بشود ،بگذریم ،باز هم با وجود تمام این عالقهای که به گزارش بوریج نشان داده شد ،بیشتر چیزی
که او به خوانندگانش ارائه کرد ،اصال جدید نبود .او تکنوکراتی بود که وقتی پای جزییات و عملگرایی
به میان آمد ،سرآمد بود و به ایدههایی به ارزش یک قرن که سیاستمداران ،عالمان اجتماعی ،اصالحگران
اجتماعی ،مبارزان و تجار از طیفهای گوناگون سیاسی به آنها پرداخته بودند ،نظر افکنده بود و البته
او مفصال از اصولی که شالوده قوانین بیمه اجتماعی مصوب دولتهای محافظهکار و لیبرال در طول چهار
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