قلمرورفاه

کتاب رفاه

از ایده تکامل تا بهسازی
اجتماعی

یکی از برنامههای اجتماعی که مبتنی بر
اید ه تکامل بود و آشکارا به کار داروین
مرتبط میشد ،بهسازی نژادی بود .برنامهای
که حاصل اندیشه پسرعم ه جوان داروین
«فرانسیس گالتون» ( )۱۸۲۲-۱۹۱۱بود
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نمایش گذاشت .تقریبا  ۱۰هزار نفر 3 ،پنی پرداختند تا مجموعهای از
چالشها را انجام دهند که آنها را وارد رقابت با دوستان و خانوادهشان
میکرد ،در حالی که حجم عظیمی از اطالعات بیســابقه در مورد
چیزهاییمثلسرعتواکنشوبیناییرابرایگالتونفراهممیکرد.او
اولین نمونههای آنچه ما امروز پرسشنامههای استاندارد روانشناسی
مینامیم ،طراحی کرد و میان مدیران مدارس و دانشمندانی که از
طریق خانواده و محافل اجتماعی خود میشناخت ،همچنین افرادی
که در درسهای عمومی او شرکت میکردند ،توزیعکرد و گاهی
جوایز نقدی برای بهترین و کاملترین پاسخها در نظر میگرفت.
برای گالتون ،فراتر از کنجکاوی فکری ،هدفی خاص در پس همه
ای ن فعالیتها نهفته بود .او باور داشت که تبیین علل تیزهوشی،
برای سیاست و دولت پیامدی درخشان دارد .او میگفت جهانی
که هر روز پیچیدهتر میشود ،جایی که توسع ه علمی و فناوری
درکمترازیکقرنچنینتغییراتشگرفیبهخوددیده،نیازمند
فرماندهان،دولتمردان،متفکران،مخترعانوهنرمندانیتواناتر
است .اگر آنها خلق ،شناسایی و تربیت نشوند ،آنگاه بریتانیا
در خطر از دست دادن مزایای رقابتی است که به سختی در
تجارت ،صنعت و امور بینالملل بهدســت آورده است.
«گالتون» از دولت خواســت با مداخله در زندگی مردم،
تحقیقاتاورااجراییکندتامطمئنشوندکهباهوشترینو
بهترینها راه به سوی ترقی پیدا میکنند ،چنانکه پس از گزارش
ت-ترولیان» در سال  ۱۸۵۴که توصیه کرده بود به پارتیبازی در مشاغل دولتی خاتمه داده شود و
«نورثک 
استخدام بر مبنای آزمونهای رقابتی باشد« .گالتون» خواستار سیستمی بود که نهفقط سره را از ناسره متمایز کند،
بلکه تا جایی که میشود سره را دورهم گرد آورد .او معتقد بود باید به بهترین افراد ترفیع مقام داد و دولت باید
تدبیری بیندیشد که در بلندمدت افراد تیزهوش بیشتری در سیستم خود داشته باشد تا از میان آنها انتخاب انجام
شود .پیشنهاد «گالتون» این بود که دولتها باید گواهینام ه هوش و سالمت برای افراد صادر و باهوشترینها و
سالمترینها را ترغیب به ازدواج با هم کند .یا دولت برای این افراد باید مشوقهایی در نظر میگرفت که تا جایی
که میتوانند بچهدار شوند ،مانند پرداخت کمکهزین ه به خانوادههایی که صاحب فرزند میشوند .اگر گذشته
متعلق به اشرافیتی بود که زمین و پول را از طریق ازدواج و خانواده در چنگ خود نگه میداشتند ،اما بهسازی
نژادی به تیزهوشترین افراد جامعه کمک میکرد ،مهمترین مشاغل ،مثل فیزیکدان ،دولتمرد ،حقوقدان و معلم
را در اختیار داشته باشند و توسط فرزندانشان این استعداد را بازتولید کنند.
وقتی «گالتون» برای اولینبار در ده ه  ۱۸۶۰نظریهاش را مطرح کرد ،بیشــتر مخاطبان «گالتون» با او همدل
نبودند .آنان بیشتر عالقهمند به فلسف ه لیبرال بودند که امثال «اسپنسر» و «جان استوارت میل» هوادارش بودند و
میگفتند پیشرفت از آن کسانی است که برای انسان بهتر بودن در تکاپو و تالش هستند ،نه افرادی که بهتر بودن
را هنگام تولد به ارث میبرند .اما با فرارسیدن سالهای پایانی قرن نوزدهم« ،گالتون» دریافت که اوضاع تغییر
کرده است« .رونق بزرگ عصر ویکتوریا» به پایان رسیده بود .گسترش دامن ه حق رای پس از قانون اصالحات
دوم در سال ،۱۸۶۷مجموعهای از شورشها و اعتصابها مانند شورشی که در سال ۱۸۸۶در میدان «ترافالگار»
آغاز شد و به بخش غربی لندن کشید و کشف «چارلز بوث» مبنی بر اینکه یکسوم لندنیها در فقری شوکهکننده

