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اگرچه «ادوین چدویک» مباهات میکرد که قانون اصالح قانون فقرا،
فصل دوم:
زیر خط فقر
مصوب سال « ،۱۸۳۴نخستین فقر ه بزرگ قانونگذاری مبتنی بر اصول
علمی و اقتصادی» بوده ،اما گزارش کمیسیون سلطنتی درباره قانون فقرا
اذعان کرد که آنان پاسخی برای برخی از مسائل مهم ندارند .به طور خاص و با توجه به تغییراتی که گزارش
عامل آنها بود ،تا حدی به طور تعجبآور ،کمیسیون سلطنتی اعتراف کرد در تعیین چیستی واقعی اصل
«استحقاق کمتر» به مشکل برخوردهاند ،یعنی همان اصلی که معتقد بود امداد درون دارالمساکی ن باید همواره
کمتر از چیزی باشد که کمدرآمدترین شغل خارج از دارالمساکین میپردازد .وقتی صحبت زندگی کارگران
مستقل در میان آمد ،یعنی کسانی که چدویک و همکارش «نسا سینیور» بسیار مشتاق بودند دربارهشان
موعظات اخالقی سر دهند ،گزارش کمیسیون سلطنتی در واقع اذعان کرده بود «آنان که امداد را توزیع یا
اهدا میکنند ...چیز چندانی نمیدانند».
این غفلتها اهمیت داشتند ،چون اصل «استحقاق کمتر» باید به اجرا درمیآمد .در سراسر کشور ،مسئوالن
اجرایی موظف بودند تا شرایطی ایجاد کنند که مردم از درخواست کمک منصرف شوند .با گزارشهایی که
از نشان میداد مردم مجبور شده بودند در شرایطی خفتبار و در نظر امروزی ،باورنکردنی زندگی کنند،
نتیجه ،فراتر از حد تصور دهشتناک بود .در سال  ،۱۹۸۵زمانی که روزنامهها از جمله روزنامه تایمز درباره
دارالمساکین اندوور ،1شهری در همپشایر برای خوانندگانشان نوشتند ،اعتراضی عمومی شکل گرفت .در
ف استخوانهای حیواناتی که برای ساختن کود در
آنجا ،مردم آنقدر گرسنه بودند که مغز استخوان و غضرو 
ازای امدادی ناچیز ،خرد میکنند را میجویدند .شاید استحقاق کمتر ،در ظاهر امر جذابیت نظری داشت،
اما اگر از خیل عظیم مردمی که دورادور درباره وقایع میخواندند هم بگذریم ،بسیاری از ناظران هم ،زمانی
که دیدند عاقبت آن چنین صحنههای ظالمانهای است ،عمیقا متاثر شدند .با این حال ،این صحنهها نتیج ه
نهای ی و منطقی رویکرد جدید به قانون فقرا و ظاهرا همان چیزی بود که اصالحگران میخواستند.
اما تا اوایل قرن نوزدهم ،مناسبات بحث تغییر کرده بودند .در این فاصله ،محققان اجتماعی خود را به میان
زاغههای کثیف و پرازدحام انداخته و شبکهای از نیروها را کشف کرده بودند که به نظر میرسید حتی
مصممترین افراد را نیز از رهایی از چرخ ه بیپایان فقری که آنان را احاطه کرده ،بازمیدارند .فهمی جدید،
پویا و پیچیده از جامعه نمایان شده بود .فهمی که در آن ،زندگی و سرنوشت مردم به طرقی مرتبط دانسته
میشد که تا پیش از آن اینطور درک نمیشد .صرفهجویی ،کار سخت و خصایل فردی ،یعنی ویژگیهایی
که پیشتر ،اصالحگران قانون فقرا تنها راه نجات از فقر و همچنین بنیانهای شکوفایی ملی میدانستند،
دیگر به نظر میرسید که فقط توضیحدهند ه بخشی (و معموال نه حتی مهمترین بخش) از علتی باشند که چرا
دخل فردی ممکن است کفاف خرجش را ندهد .در حالی که ناظرانی از جمله چدویک پذیرفته بودند که
رویدادهایی همچون بیماری و مرض میتوانند در توضیح اینکه چرا برخی افراد در مضیق ه مالی میافتند
موثر باشند ،برای دیگران این سوال پیش آمده بود نکند فقر مشکلی است که در خود ساختار زندگی مدرن
تنیده شده است؟ پس سوالشان این بود که قانون فقرایی در تناسب با این شرایط ،باید چه شکلی باشد؟
پاسخها هم شامل انواعی از احکام اخالقی درباره فقر بود که از دهه  ۱۸۳۰در بحث جای داشتند و هم شامل
انبوهی از ایدهها دربار ه راههای ممکن ریشهکنی فقر که تا پیش از آن نامعقول شمرده میشدند.

رشد اقتصادی و
ناخرسندیهای آن

وقتی نمایندگان پارلمان و اقتصاددانان سیاسی در زمانی که قانون فقرا
در آغاز قرن هفدهم برای اولینبار وضع شد ،درباره رابطه حکومت و
جامعه فکر میکردند ،معموال دغدغ ه ثبات داشتند .اما تا اواخر قرن،
صدای بازرگانان و سرمایهداران در این استدالل که دولت باید حامی

