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کتاب رفاه

پدر دولت رفاه مدرن

ویلیام هنری بووریج ،بارون اول بورویج
( )۱۹۶۳-۱۸۷۹اقتصاددان و اصالحگر
اجتماعی بریتانیایی .او را به خاطر انتشار
گزارش «بیمه اجتماعی و خدمات همراه
آن» میشناسند .این گزارش هم به «گزارش
بووریج» معروف و پایه دولت رفاه در
بریتانیایی بعد از جنگ جهانی شد که
توسط دولت کارگری که در سال ۱۹۴۵
رای آورد به اجرا گذاشته شد .او به یک
معنا ،پدر دولت رفاه اروپایی است.
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گروهها آن را ســاختند و نمیتوان تمامی آنها را به
طور شسته رفته در سنت «رادیکال» یا «مترقی» جای
داد یا گفت که آگاهانه در روندی مشارکت میکنند
که به آنچه پس از جنگ جهانی دوم ختم شد ،منتهی
میشود .این افراد در زمانهای متفاوتی میزیستند،
در جایگاههای متفاتی از طیف سیاسی قرار داشتند و
اهداف و منافع متفاوتی را دنبال و نقشهای گوناگونی
نیز ایفا کردند ،از بیان مساله گرفته تا مسبب مساله بودن
که باعث میشد دیگران با آنها سروکله بزنند و امکانات
و ایدههایی برای پاسخ به آنها تهیه کنند .دولت رفاهی
که از این روند شــکل گرفت و از تالشهای جامعه
ویکتوریایی برای تنظیم جامعه و باور جدیدشــان به
ترقی ،تالش برای تطبیق ایدههای قدیمی سیاســی با
واقعیات اقتصادی جدید در اوایل قرن بیستم و دوران
بازسازی پس از جنگ را در برمیگرفت ،صرفا اقدامی
اخالقی برای حمایت از ضعیفترین اعضای جامعه یا
اعطای پاداش به مردمی که از همه چیزشان در طول نه
یک جنگ ،بلکه دو جنگ جهانی گذشتند ،نبود .دولت
رفاه قطعا همه اینها بود ،ولی غیر از این ،پروژهای بود که
جنبههای گوناگون زندگی اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
را با هدف آماده کردن بریتانیا برای چالشهای جهان
مدرن با هم همساز میکرد .احساسات در این میانه نقش
داشتند ،ولی تفکر واقعگرایانه درباره چیزهایی مانند
بهرهوری اقتصادی نیز نقش داشت .به قول بوریج که
مدت کوتاهی پس از انتشار «بیمه اجتماعی و خدمات
مربوطه» گفت « :باید نان برای همه باشد ،پیش از آنکه
کیک به کسی برسد».
در دهههایی که از پی ایجاد دولت رفاه آمد ،کیفیت مدرنکنند ه دولت رفاه غالبا از نظر پنهان شد ،چون
سیاستمداران و مفسران ،انتقادات و شکایاتشان را همچون اسالفشان بر جنبههای کامال محدود عملکرد
کلی آن متمرکز کردند .حقوق بیکاری هدف مورد پسندی بود که منتقدان از جمله« ،کیت جوزف»
ادعا میکردند ،تاثیری منفی بر رشد اقتصادی و شخصیت اخالقی دارد .با این وجود ،چنانکه خواهیم
دید ،دولت رفاه صرفا مزایای نقدی در آن مطرح نبود ،بلکه همانطور که بوریج و معاصرانش آن را
میفهمیدند ،رویکردی کلی برای شکل دادن به محیط اجتماعی مردم بود و هدفش این بود که ابزاری
برای ترقی اقتصادی و اجتماعی باشد .دولت رفاه به جای نفی سرمایهداری و صنعتی شدن ،میخواست که
اینها عملکرد بهتری داشته باشند .در طول قرن نوزدهم ،بریتانیا مانند هر کشور دیگری که پای آزادسازی
نیروهای اقتصادی در آن باز شده بود ،در این مسیر افسارگسیخته پیش رفته بود .هرچند که در این روند
مردم به این نتیجه رسیده بودند که بازارها همواره خودشان را اصالح نمیکنند یا آن نوع ثمرات اجتماعی
که مدنظر آنهاست را به دست نمیدهند .مشکالتی مانند بیکاری طوالنیمدت و مشکالت مزمن سالمت

