بدیهی است که
داستان خاستگاه
دولت رفاه بریتانیا،
طوالنیتر و
پیچیدهتر از آن
است که تمرکز بر
دهه  ۴۰و جنگ
جهانی دوم به ما
نشان میدهد.
ترسیم این تاریخ و
طی این روند و باز
کردن رشتههای
کالفی که بوریج
کمک به در هم
بافته شدنشان
کرد ،اهداف اصلی
این کتاب هستند.

65
مجل ه تحلیلی قلمرورفاه
شماره  46و  47بهمن و اسفند 1397

کارگر تلقی میشود؛ فتحی سوسیالیستی که از ویرانههای جنگ جهانی دوم سربرآورد .حزب کارگر قطعا
بازیگری کلیدی در آن زمان بود ،آنها چیزی آفریدند که بعید بود محافظهکاران ،اگر در دولت بودند ،به
همین شکل یا با استفاده از همین اجزا سرهم کنند .اما نهادهایی به عظمت دولت رفاه معموال در یک لحظه یا
توسط یک نفر ساخته نمیشوند .البته ،زمانی که نام بوریج در بیش از  40سال قبل در سیاست وارد شد ،او هم
سوسیالیست نبود ،یعنی زمانی که چرچیل که آن زمان یکی از اعضای کابینه دولت لیبرال بود ،از او دعوت
کرد تا کمک کند بیمه بیکاری با حمایت دولتی برای گروههایی خاص از کارگران برقرار شود .اگرچه در
بیشتر دوران کاریاش ،بوریج از اعالم تمایالت سیاسیاش سر باز زد ،در مراحل پایانی جنگ ،نمایندهای
لیبرال در پارلمان بود ،بهرغم اینکه او با آراء نابخشودنی رایدهندگان در ژوییه سال  ،۱۹۴۵کرسیاش را
به نفع محافظهکاران از دست داد.
بدیهی است که داستان خاستگاه دولت رفاه بریتانیا ،طوالنیتر و پیچیدهتر از آن است که تمرکز بر دهه
 ۴۰و جنگ جهانی دوم به ما نشان میدهد .ترسیم این تاریخ و طی این روند و باز کردن رشتههای کالفی
که بوریج کمک به در همبافته شدنشان کرد ،اهداف اصلی این کتاب هستند .با انجام این کار ،ما با برخی از
14
شهیرترین نامها در تاریخ سیاسی معاصر بریتانیا مواجه میشویم ،از محافظهکارانی چون «نویل چمبرلین»
گرفته تا لیبرالهایی چون «دیوید لوید جورج» 15و سوسیالیســتهایی همچون «سیدنی» و «بئاتریس
وب» ،16اعضای انجمن «فابیان» 17که کمک کردند حزب کارگر نوین شکل گیرد .این کتاب ،همچنین
عالمان اجتماعی و محققان را به ما نشان میدهد ،از نظریهپردازان قرن  ۱۹مانند «جرمی بنتام» ،18بنیانگذار
فایدهگرایی و «جان استوارت میل» ،19سرشناسترین جانشین فکری او گرفته تا وارثان قرن بیستمی آنان
مانند «سیبوم راونتری» ،20تولیدکننده شیرینی ساکن یورک و پیمایشگری که ایده «چرخه فقر» را به شهرت
رساند و «جان مینارد کینز» ،21استاد دانشگاه کمبریج و روشنفکر عرصه عمومی و پیشگام در رشته اقتصاد
کالن که در آن زمان در دهه ۲۰و ،۳۰رشتهای جدید محسوب میشد .این کتاب ،همچنین به سیاستمداران،
مفسران و مبارزانی میپردازد که به مجموعهای گوناگون از مشکالت نظر داشتند ،از سالمت عمومی گرفته
تا حقوق زنان و تا فقر کودکان و البته به ساختارهای گوناگون و دائما در حال تغییر دولت میپردازد ،از
مذاکرات سیاسی سطح باال در مجالس پارلمان گرفته تا دنیای معموال پیشپا افتادهتر (و نه کماهمیتتر)
دولتهای محلی.
مرکز ثقل این کتاب ،ایدههای مربوط به رفاه مردم بریتانیا اســت و متفکران ،سیاستمداران ،مبارزان و
محققان اجتماعی که طی یک قر نونیم منتهی به سال  ،۱۹۴۵این ایدهها را به وجود آوردند ،دربارهشان
استدالل کردند و برای آنها قانونگذاری کردند .چنانکه خواهیم دید ،این ایدهها دائما در حال تغییر و
محصوالت زمان و مکان خاص خودشان بودند و باعث شدند مردم به شیوههای گوناگونی برخورد کنند و
بعضا زمانی که به مرحله اجرا گذاشته شدند ،عمیقا تغییر کردند .جنبشهای مردمی (همان حرکت از پایین
که برخی مفسران آن را کلید تغییر اجتماعی و سیاسی میدانند) نیز نقش خود را ایفا کردند که کمترین آن
اعمال فشار به گروهها و افراد مورد بحث برای اجرایی کردن ایدههایشان در برهههایی خطیر بود .اما،
محتوا و چارچوب فکری این ایدهها درباره رفاه مردم بریتانیا ،غالبا از سوی افراد دارای قدرت یا چنانکه
میگویند ،نخبگان داده میشد ،حاال چه آنها در احزاب سیاسی بودند ،چه در دانشگاه ،تجارت یا هر نهاد
دیگری که جامعه را شکل میدهد .برخی از اوقات این اصالحگران با مقاومت روبهرو میشدند و در برخی
دیگر از اوقات فضای کلی فکری و سیاسی بیشتر پذیرای آنها بود .با این حال ،در هر مرحله ،ایدههای
ژرف درباره مفاهیمی چون طبیعت انسانی ،در گفتمان سیاسی و ساختارهای اداری به ظاهر کماهمیتتر که
در زندگی روزمره با آنها مواجه میشویم ،جای گرفته بودند.
چنانچه خواهیم دید ،دولت رفاه پروژهای میاننسلی بود که طیفی گوناگون و بعضا متعارض از افراد و

