قلمرورفاه

مشکلی نداشتند .برای پیرسون به طور خاص ،جهان از نزاع میان افراد ،چنانکه فالسفهای چون هربرت اسپنسر در
دهههای میانی قرن نوزدهم بهعنوان جنبهای تعیینکننده از تکامل میدیدند ،فراتر رفته بود .پیرسون میگفت
تکامل حاال با رقابت میان دولتملتها در جنگها ،ایدهها و امور اقتصادی پیش میرود ،او باور داشت که
دولتها حق دارند هر گزینهای را که مزیتی احتمالی به آنها میدهد در نظر بگیرند.
هرچند ،دولت اتحادگرا/محافظهکار آرتور بالفور در مورد چنین طرحهایی آنقدرها هم اشتیاق نداشت .جدا از
هرگونه دغدغ ه اخالقی که او و همکارانش ممکن بود درباره محدود کردن باروری هرکسی داشته باشند ،بالفور
فهمید که افرادی مانند وایت چشمهایشان را راسخانه به طبقات کارگر دوختهاند .در حالی که کمیت ه نمایندگی
کارگری در پاسخ به پسرویهایی چون پرونده تفویل بسیج شده بودند و حزب لیبرال به رهبری هنری کمپبل
بنرمن فهمیده بود که دولت در قبال مجموعهای گسترده از مسائل ،از جمله تجارت آزاد آسیبپذیر است ،بالفور
هیچ میل نداشت که طبقات کارگر را علیه توریها برانگیزد .با این وجود ،نخستوزیر فکر کرد که باید دیده
شود که او دارد کاری میکند.

کتاب رفاه

گزارش کمیته که در ۲۹
ژوییه سال  ۱۹۰۴منتشر
شد .در حقیقت داستان
مثبتی دربار ه بریتانیای
مدرن ارائه کرد .با این
وجود ،در عمق تحلیل
کمیته ،موشکافی دقیقی
از کشور بود که نشان
میداد چگونه ترقی و
پیشرفت به طور نامتوازن
توزیع شده بود
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کمیت ه میانادارهای در باب زوال جسمانی در سال  ،۱۹۰۳با نیت مدارا
شکمهایی برای
سیر کردن
منصوب شد .این اقدام از سویی ،عالمتی بود برای افرادی چون وایت و
پیرسونکهدولتنگرانیهایمربوطبهرسواییسربازگیریارتشراجدی
میگیرد .از سوی دیگر ،واکنشی عقیم بود :به عنوان کمیتهای ساده ،قدرت تصمیمگیریهای الزامآور از نظر
قانونی وجود نداشت ،یعنی دولت میتوانست گزارش آنان را اگر باب میلش نبود ،کنار بگذارد .این تمهید
دوگانه در هویت هفت مردی که برای نشستن بر کرسیهای کمیته انتخاب شده بودند نیز متجلی بود .در این بین
میتوان از «کلنل جی .ام .فاکس» بازرس آمادگی جسمانی در هیات آموزش« ،اچ .ام .لیندزل» معاون اول دبیر
هیات آموزش و «جی .اف .دبلیو .تاثام» از ادارهکل ثبت احوال نام برد که همگی مردانی جدی با سابق ه کار
اجرایی مرتبط بودند و البته چهره اجتماعی هیچکدام طوری نبود که حاکی از درست کردن دردسر یا جلب توجه
دنیای بیرون باشد.
بالفور ،با اختیار کردن واژ ه «زوال» به جای «تباهی» امید هم داشت که از شدت و حدت برخی بحثهایی که
ممکن بود کمیته وسوسه شود در ورط ه آن غرق شود ،بکاهد .آموزههای اولی ه آنان این بود که «بررسی مقدماتی»
درموردادعاهایمطروحهدربابسربازگیریارتشبااینرویکردانجامدهندکهاگرتشکیلکمیسیونیسلطنتی
را واقعا الزم دانستند ،حدود و ثغور مساله را برای آن تعیین کنند .اما حوز ه اختیاراتشان بزودی شامل مجوز
صدور توصیههایی درباره اینکه چگونه دولت میتواند اطالعاتی در مورد زوال جسمانی در آینده کسب کند
و همچنین اقداماتی که میتواند برای بهبود اوضاع در نظر بگیرد ،شد .کمیته از دسامبر سال ۱۹۰۳تا ژوئن سال
بعد ،آمارهایی که در دسترس عموم بود و تعدادی از مجموعههایی که معموال حق دسترسی به آنها وجود نداشت
(مثل اسناد سربازگیری ارتش) را زیرورو کرد تا دادههایی را که کمک میکرد تصویری از جمعیت بریتانیا به
دست آید کسب کند .آنها ،همچنین از گزارشهای کتبی کمک گرفتند و 26روز جلس ه استماع در دفتر شورای
سلطنتیدروایتهاللندنبرگزارکردند؛جاییکهمجموعا 68شاهدازاداراتدولتیوحوزههاییمانندپزشکی
ت آن دوران دربار ه فقر همچون بوث ،راونتری و چارلز الک ،دبیر
و درمان ،بهعالو ه چهرههایی آشنا از مباحثا 
انجمن سازمان خیریه را استنطاق کردند.
شایددولتنفسراحتیکشید وقتیکمیتهنتیجهگرفتکه اگرچهغالبا اوضاعسالمتطبق هکارگرخوبنیست،
ت سر میگذارنند .در
اما هیچ دلیلی در دست نیست که مردم بریتانیا دارند زوال جسمانی طوالنیمدتی را پش 
واقع ،کمیته نوشت« :به همان مرتبه معقول است که از آمار جرم ،منباب اخالقیات تودههایی کثیر از مردم سخن
بگوییم ،تا از احوال جسمانی آنان با توجه به نمونههایی ناچیز که مورد توجه افسران سربازگیری ارتش قرار

