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بعدها «نظریه میکروبی بیماریها» نامیده شد؛ زمانیکه افرادی مانند «جان اسنو» باعث شدند که سایه
تردید بر وجود ابرهای بیماریگستر بیفتد .کسی که پزشک مقیم لندن بود و توانست رد شیوع بیماری
وبا در ســال ۱۸۵۴را تا یک پمپ آب در نزدیکی خانهاش در محله «سوهو» ،جایی که امروزه خیابان
«برادویک» است ،پی بگیرد .البته ،سایمن که اهل ادبیات و فلسفه و دوست منتقد هنری« ،جان راسکین»
بود ،دیپلماتی برجسته هم محسوب میشد که میدانست چطور مردم را به کار برای خودش وادارد .او
سالها به جد و جهد سرسپرد ه روند ســاماندهی ائتالفهایی از طرفین ذینفع با یکدیگر بود و گاهی
دستاوردهای بزرگی داشت ،مثال هنگامی که مقامات محلی قدرت رسیدگی به مساله آلودگی صنعتی را
نیز عالوه بر پسماندهای خیابانی به دست آوردند .اما گاهی هم موفقیتهایش چشمگیر نبود ،چنانچه
در مورد قانون بهداشت سال  ۱۸۶۶رخ داد ،تالشــی با حسننیت ،اما مبهم برای مقرر کردن مسئولیت
الزامآور در زمینه سالمت عمومی برای مسئوالن محلی که آنقدر جای فرار باقی گذاشته بود که کسانی
که میخواستند ،میتوانستند از آن طفره بروند .با این حال ،او پاداش صبر و پشتکارش را در واپسین
دهههای قرن و با قوانینی همچون قانون سالمت عمومی سال  ۱۸۷۵گرفت؛ قانونی که هر منطقه را موظف
میکرد که یک مامور پزشکی سالمت داشته باشد.
یکی از مهمترین خصلتهای این پیشرفتها ،پا پس کشیدن از تمایل به تمرکزگرایی قدرتمندی بود
که در دهه  ،۱۸۳۰چدویک را برانگیخته بود .درست است که وستمینیستر منشاء قانونگذاری بود و
در برخی موارد ،منشاء پول ،اما این دولتهای محلی بودند که انتظار میرفت بار سنگین مسئولیت را
در عمل کردن به چیزهایی مانند برنامههای سالمت عمومی بر دوش بکشند ،تازه اگر از جنب ه کارآمدی
و کاهش هزینهها در سایر طرحها بگذریم که آن هم بر دوش آنها بود .این نوع رهیافت ،تا آخر قرن
نوزدهم نگرشی تازه به دولت و سازمان محلی در جاهایی ایجاد کرد که بدترین تاثیرات صنعتی شدن را
دیده بودند .بیرمنگام ،در زمان شهرداری «جوزف چمبرلین» لیبرال در دهه  ،۱۸۷۰شروع به پیشتازی
در چیزی کرد که با نام «سوسیالیسم شهری» شناخته شد که به موجب آن خدمات شهری مثل گاز و آب
غالبا از طریق خرید اجباری ،تحت تملک و کنترل جمعی قرار گرفتند و زاغهها خراب شدند .هدف ،سود
مالی نبود ،بلکه ارائه خدماتی بود که تشخیص میدادند منافعی گستردهتر و اغلب باصرفهتر برای مردم
محلی دارد که در غیر ای ن صورت ممکن بود نتوانند این خدمات را دریافت کنند یا بهای آن را بپردازند.
سیاستمداران و مدیرانی چون چمبرلین میگفتند که فقط مقامات محلی میتوانند چنین کاری کنند ،چون
آنها با ناحیهای که باید پیشرفت میکرد ارتباط داشتند و آن را میشناختند.
کاستن از هزینهها در بحث فقر ،عواقبی به دنبال داشت که تعداد کمی از معماران آن ،از جمله چدویک،
چهل سال قبل پیشبینی میکردند .هرچند که راهی طوالنی تا تبدیل شدن به اصلی کلی در حکمرانی طی
شد ،اما اید ه پول خرج کردن در یک حیطه ،با هدف پسانداز کردن مبلغی بسیار بیشتر در حیطهای دیگر،
پا گرفت .عالوه بر آن ،این ایده که راهحل مشکالت بزرگ و ب ه ظاهر ملی ،باید شامل دادههایی از سوی
دولتهای محلی و سایر کنشگران نیز باشد ،احیا شد؛ ایدهای که از جانب اصالحگران در طول دهه ۱۸۳۰
نادیده گرفته شده بود .اما آنچه کامال نیز آشکار بود ،این بود که اصالحات ،به جای پاسخ ،سواالت
بسیار بیشتری به بار آورده است .به طور خاص ،به نظر میآمد فقر نتیجه چیزی فراتر از تصمیمات غلط
یا شخصیت بد باشد و مفهومی است که فهم آن بسیار دشوارتر از چیزی است که بسیاری از مشاهدهگران
از خود مطمئن ،در اوایل قرن نوزدهم میگفتند .در حالیکه چدویک بر نقش امراض و بیماریها در فقر
صحه گذاشت ،دیگران نیز از خود پرسیدند آیا عوامل دیگری هم ،فراتر از کنترل افراد هستند که در این
میان نقشی داشته باشند؟ روند دستیابی به این پاسخ ،کمک میکند که آرمان اصالح اجتماعی را از جهاتی
جدید در نظر بگیریم.

