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است ،اما در پذیرش مردمی که میگویند نیازمند کمک هستند زیادی دست و دلباز است ،اغلب به
این دلیل که روابط ریشهداری در جامعه محلی دارند .بنابراین ،بسیاری از کارگران پایینترین طبقات
دریافتهاند درآمدی که از سیستم امداد فقرا کسب میکنند ،بهتر از درآمد کاری است که ممکن است
گیرشان بیاید و گزینه سهل و آسان زندگی در میان باالترین طبقات مفلسان را برگزیدهاند .سینیور و
چدویک واقعا باور داشتند «وظیفهای دردناک» دارند که به اطالع برسانند که در تمامی کشور ،پول
در «مقاصدی خالف نص صریح و فراتر از آن خالف روح {قانون فقرا} صرف میشود که مخرب
اخالقیات پرتعدادترین طبقات و رفاه همگان است».
ش آنها نشان میداد که قانون فقرا با هر
استداللهای سینیور و چدویک مبتنی بر چند تردستی بود .اگرچه گزار 
نوع فقر ،از بیماران گرفته تا سالمندان و کودکان سروکار دارد ،اما آنها تقریبا تمام کارشان را بر کارگران،
خصوصا کارگران مزارع در جنوب انگلستان متمرکز کرده بودند که بیشتر مثالها و مطالعات موردی آنها
را تشکیل میداد .در واقع ،دغدغه اصلی سینیور و چدویک ،امدادهای بیرونی بود که میگفتند منشاء اصلی
بیشتر مشکالتی است که کمیسیون کشف کرده است .آنها نوشتهاند که «در تمامی جوامع گسترده ،شرایطی رخ
میدهد که در آن فرد ،به دلیل کاستی امکانات معاش ،در معرض خطر تباهی قرار میگیرد» و در اینجا تعهدی
اخالقی و اجتماعی برای یاری رساندن وجود خواهد داشت .آنها ادامه میدهند که «اما در هیچ قسمتی از
اروپا ،به جز انگلستان ،چنین اندیشیده نشده که چنین تامینی ،چه الزامی باید داشته باشد و بایستی شامل کمک به
افرادی غیر از تهیدستان نیز شود ».آنها میگفتند که قانون فقرا در گذشته نیز به نحوی کشور را به کار نابخردانه
خالصی از شر فقر کشانده بود که به معنای کمک به مردمی است که یا کار میکردند یا میتوانستند کار کنند.
البته سینیور و چدویک باور نداشتند که همه چیز از دست رفته است .آنها فکر میکردند ممکن است بتوان
سیستمی اقتصادی ،منصفانه و آبرومندانه به راه انداخت؛ سیستمی که «اوضاع توده انبوه جامعه را تعالیبخشد».
یکسوم نهایی گزارششان نشان میداد که این سیستم چگونه میتواند باشد .آنها سه اصل مرکزی را شناسایی
کردند .اولین و مهمترین آ ن این بود که همواره باید انگیزهای برای مردم باشد که کار را بر امداد ارجح بدانند.
این امر محقق نمیشد مگر آنکه آنچه مردم میتوانستند از امداد فقرا انتظار داشته باشند ،به پای آنچه از کار
کردن به دست میآوردند ،نمیرسید یا چنانچه در کالم سینیور و چدویک در گزارش آمده ،اگر هدف سیستم
این باشد وضعیت آنان که امداد دریافت میکنند «نباید ظاهرا یا واقعا به مطلوبیت وضعیت کارگری مستقل ،از
پایینترین طبقات برسد ».دومین اصل این بود که امداد فقرا صرفا باید به طریق اندرونی و در دارالمساکینها
توزیع شود .این نهادها ،مسئوالن را قادر میســاخت تا فقرای عاجز ،کودکان ،زنان خوشبنیه و مردان
خوشبنیه را ترجیحا در ساختمانهای متفاوت از هم جدا کنند .به همین دلیل ،اصل سوم نیازمند کنترل متمرکز
قاب ل توجهی بود .سینیور و چدویک میگفتند که تصمیمگیریهای محلی ،در سطح ملی هرجومرج ایجاد کرده
است و هیاتی مرکزی باید باشد که دارای قدرت تضمین اجرای مقررات متحدالشکل در سراسر کشور باشد.
نواحی مختلف باید با هم متحد شوند تا اتحادیههای جدید قانون فقرا را بسازند؛ اتحادیههایی که مسئول اجرای
قوانین مصوب این هیات مرکزی خواهند بود.
سینیور و چدویک باور داشتند این سیستم ،رویکردی که تا آن زمان در چند ناحیه ایجاد شده بود را گسترش
خواهد داد و آن را به سطح برنامهای مبتنی بر مستندات ،پربازده و منسجم خواهد رساند .آنها میگفتند که
سیستم حاصله ،سادهتر خواهد بود و هزینهها را کاهش خواهد داد .اما آنها میخواستند که خوانندگانشان
را هم قانع کنند که مجموعهای کثیر از منافع اخالقی ،اقتصادی و اجتماعی دیگر هم در کار خواهد بود .آن
کارگران خوشبنیه که چیزی مانند این سیستم را تجربه کرده بودند ،کار سختشان را «احیا شده و بازیافته»
میدیدند و «عادات صرفهجویی در آنها ایجاد یا تقویت شده» ،احتمال ازدواج نابخردانهشان کاهش یافته و
شانس یافتن کاری با درآمد بهتر برایشان افزایش مییافت .سینیور و چدویک معتقد بودند که «در هر لحظه ،از

