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عوارض فقر میخواست به سه گروه کمک کند .اول ،فقرای «عاجز» که معموال به دلیل اینکه بیمار یا پیر بودند،
قادر به تامین زندگی خود نبودند و تقصیری هم بر گردنشان نبود .بعد ،فقرای خوشبنیه ،همچون کودکان که
به دالیل مشروع نمیتوانستند کار کنند و در آخر فقرای خوشبنیه اما کاهل که گفته میشد صرفا نمیخواهند
کار کنند .هر یک از این گروهها دارای نیازهایی خاص بودند و در حالیکه فکر میکردند کاهلها را باید به
نحوی مجازات کرد ،به کودکان معموال این شانس داده میشد تا کاری فرا بگیرند .از طرف دیگر ،به بیماران و
پیرها جایی در نوانخانهها و گداخانهها ،یعنی نهادهایی که نیازهای اولیهشان را برآورده میکرد ،داده میشد.
البته ،هر کس که میتوانست کار کند میبایست در ازای دریافت امداد چیزی میداد .آنها معموال به «خانههای
بازپروری» میرفتند؛ جایی که به آنها گفته میشد وظایفی مانند باز کردن رشتههای طنابهای کهنه از هم،
کنفکوبی یا شکستن سنگها را بر عهده بگیرند ،چون عقیده بر این بود مهم است که «فقرا را به کار گماشت».
در حالیکه میزان عوارض را ناظران تعیین میکردند ،امداد به دو شیو ه «بیرونی» و «اندرونی» 6ارائه میشد.
امداد اندرونی معموال برای افرادی بود که اصال نمیتوانستند خرجشان را دربیاورند .اما امداد بیرونی به
شکل مقرری نقدی ،کاال و خدمات توزیع میشد و معموال برای افرادی بود که کار میکردند ،اما چون اغلب
وابستگانی داشتند ،همچنان برای تامین هزینههای اولیه زندگی ،دخل و خرجشان نمیخواند .مشهورترین و
البته بیشتر بدنامترین نوع امداد بیرونی« ،سیستم اسپینهملند» بود که نامش را از نشستی در مسافرخانه پلیکان،
در اسپینهملند برکشایر گرفته بود که در سال  ۱۷۹۵برگزار شد .افزایش شدید قیمت غالت ،فشار زیادی به
هزینههای خانواده وارد کرد و تعداد افرادی که درخواست امداد داشتند ،به سرعت باال رفت .قضات محلی
تصمیم گرفتند برای کارگران مقرری ،در حد قیمت نان تعیین کنند ،تا آنها بتوانند شکم خانوادهشان را سیر
کنند .هرچند ،در طول زمان ،اسپینهملند تبدیل به نامی عام برای طیفی گسترده از رویکردها به امداد بیرونی
به فقرا شد ،از جمله معافیت از عوارض و مقرری برای کودکان که در اوایل قرن نوزدهم در نواحی مختلف
کشور بسیار رایج بودند.
اقتصاددانان سیاسی مشــکالتی با این سیستم داشتند .اســمیت معتقد بود قانون زیستگاه ،آزادی حرکت
کارگران را سلب کرده و ریکاردو فکر میکرد امداد فقرا ،بخصوص امدادهای بیرونی ،پرداختیهایی باد
آورده است؛ پولهایی که در ازای هیچ داده میشوند و در مکانیسم بازار مداخله میکنند و مانع تعیین نرخ
دستمزد در سطح واقعی میشوند .اما مشهورترین نقد از سوی رقیب بزرگ ریکاردو ،یعنی توماس مالتوس
( )۱۷۶۶-۱۸۳۴بود .مالتوس پسر یکی از رادیکالهای حوزه ادبیات بود که زمانی میزبان «ژان ژاک روسو»،
فیلسوف عصر روشنگری در خانهشان بود و در کمبریج درس میخواند و بر مصائب ناشی از لبشکری بودنش
فائق آمد و کشیشی مورد احترام در شهر ساری و اولین استاد اقتصاد سیاسی در کالج کمپانی هند شرقی در
هرتفوردشایر شد؛ جایی که کارمندان آتی کمپانی که انحصار تجارت با شبهقاره هند و چین را در دست داشت،
در آن درس میخواندند .اما مالتوس برخالف پدرش خوشبین نبود .او فکر میکرد که جامعه در قید گرایشات
و قوانین طبیعی بالقوه ویرانگری گرفتار است.
مالتوس تفکرات بهشــدت پرطرفدار و البته به همان میزان مورد مناقشهاش در مورد این موضوعات را در
«رسالهای در اصل جمعیت» تشریح کرد؛ کتابی که ابتدا در سال  ۱۷۹۸بدون نام مولف منتشر و تا سال ،۱۸۲۶
شش چاپ جدید از آن ارائه شد .مالتوس میگوید جمعیتهای انسانی با تصاعدی هندسی رشد میکنند و
حدود هر  25سال دوبرابر میشــوند ،در حالیکه ابزارهای گذران معاش رشدی بسیار کندتر ،با تصاعدی
حسابی دارند .تنها مانع در برابر فاجع ه کامل ،چیزی است که او «بازدارندهها» میخواند که نرخ رشد جمعیت
را کند میکردند .برخی از آنها طبیعی بودند ،مثل بیماری یا قحطی .برخی دیگر را او «مصنوعی» مینامید،
مانند پرهیز جنسی .مالتوس قانون فقرا را مسالهساز میدانست ،چون در کار این بازدارندهها مداخله میکرد .با
وجود امداد فقرا ،مردم میتوانستند بدون توجه به عواقب اقتصادی ،هر تعداد بچه که میخواهند بیاورند ،چون

