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کتاب رفاه

اگرچه بسیاری از
این متفکران باور
داشتند خودباوری
و سختکوشی ،راهی
برای برونرفت از فقر
است ،اما در عین حال
ایدههای متضاد و
گاهی تحیرآور درباره
قانون فقرا و حتی رابطه
مطلوب میان دولت و
افراد داشتند .بهطور
مثال هیل از خواس ت رو
به فزونی حق رای زنان
حمایت نمیکرد و معتقد
بود نقش زنان محدود به
عرص ه خانگی است
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خط قانون فقرا را چنانکه نسا سینیور و ادوین چدویک بیش از  70سال پیش ایجاد کردند ،دارد .تمامی
 18عضو کمیسیون دارای دانش و تجربه بودند ،حال یا در مدیریت سیستم که اغلب مفسران میگفتند الزمه
اصالح است یا در مورد زندگی در حاشی ه شهرها« .اکتاویا هیل» ،در سن  67سالگی ،فردی کهنهکار در
عرص ه کارهای خیریه و کمکهای داوطلبانه لندن بود .او در پیمایش بوث کار کرده بود و برای پیشگامی
در پروژههای کوچک مسکن اجتماعی که در ازای شرایط سختگیران ه اجاره ،خانههایی بسیار مرغوب به
افراد ارائه میداد ،آوازهای به هم زده بود« .توماس هنکاک نان» 38از موسسان ساکن در «توینبیهال،»39
سکونتگاهی دانشگاهی در شرق لندن بود که به محققان اجتماعی و سیاستمداران مشتاق ،از جمله «ویلیام
بوریج» جوان ،شانسی برای زندگی در میان فقرا میداد تا بتوانند مشکالتی که میخواهند حل کنند را از
نزدیک لمس کنند« .چارلز اس .الک» 40دبیر افتخاری انجمن سازمان خیریه بود که در سال  ۱۸۶۹با هدف
هماهنگی این سازمانهای متنوع و تبدیل آنها به سازمانهایی با عملکرد حرفهای و تحت لوای فلسفهای
واحد ،تاسیس شد .اگرچه بســیاری از این متفکران باور داشتند خودباوری و سختکوشی ،راهی برای
برونرفت از فقر است ،اما در عین حال ایدههای متضاد و گاهی تحیرآور درباره قانون فقرا و حتی رابطه
ت رو به فزونی حق رای زنان حمایت نمیکرد
مطلوب میان دولت و افراد داشتند .بهطور مثال هیل از خواس 
و معتقد بود نقش زنان محدود به عرص ه خانگی است .او حامی مستمری بازنشستگی سالمندان نیز نبود و فکر
میکرد این لقمهای بزرگتر از دهان دولت است.
در هر حال ،دو زن با دو چشمانداز کامال متفاوت نسبت به قانون فقرا و فقر به طور کلی ،بر کمیسیون سلطنتی
مسلط شدند .یکی ،دستیار تحقیق سابق بوث« ،بئاتریس پاتر» بود که پس از ازدواج به نام بئاتریس وب
شناخته میشد .او در سال  ۱۸۵۸در خانوادهای ثروتمند و سطح باال متولد شد و متفکران و اصالحگران
اجتماعی پیشروی زمان ،از جمله «هربرت اسپنسر» ،41فیلسوف متولد شهر دربی و واضع عبارت «بقای
اصلح» ،همواره به خان ه او ســر میزدند .بئاتریس ،با ذهنی آزاد و مستقل ،دوران نوجوانی خود را در
جستوجوی هدفی معنادار در جهانی صرف کرد که بسیاری از روشنفکران بورژوایی که او میدید از
ایدههای فرهنگی و معنوی مسلط جامع ه عصر ویکتوریایی سرخورده شده بودند .او هم مانند آنها با ایمان
مسیحی خود در کشــمکش بود و به دنبال راههایی جایگزین برای فهم و تجرب ه جهان میگشت .او خود
را در سیاست و مباحث مربوط به اصالح اجتماعی غرق کرد ،مسیری که او را به انجمن سازمان خیریه و
پیمایش بوث درمورد لندن کشاند .در این روند ،او سوسیالیسم را پذیرفت و در سال  ۱۸۹۲با سیدنی وب،
عقلباوری ثابتقدم که از هر نظر ،فکر و اندیشهای همسطح بئاتریس داشت ،اما از خانوادهای کمادعاتر از
طبق ه متوسط رو به پایین میآمد ،ازدواج کرد .با توجه به رکگویی بئاتریس در ابراز احساساتش نسبت به
«هیکل بچهقورباغهمانند کوچکش ،پوست خرابش ،لهجه پایینشهری و فقرش» ،بعضیها تعجب کردند
که دقیقا چه چیزی در سیدنی ،او را جذب کرده است؟ اما دیدار آنها ،دیدار اذهان بود ،تعهدی مشترک به
سوسیالیسم ،بنیان ازدواجی شد که تا مرگ بئاتریس در سال  ۱۹۴۳به طول انجامید.
اولین مواجه ه بئاتریس با سیدنی در سال  ،۱۸۸۹مقالهای بود که او در کتابی که انجمن فابیان منتشر کرد
نوشته بود .انجمن فابیان ،سازمانی سوسیالیست بود که نامش را از ژنرال رومی «فابیوس ماکسیموس» ،ملقب
به «درنگکار »42گرفته بود و استراتژی نظامی تدریجی و کمابیش فرسایشی فابیوس در جنگ ،الهامبخش
آنان بود .بئاتریس و سیدنی از لحظهای که در سال  ۱۸۹۱به انجمن فابیان پیوستند ،از اعضای صاحب نفوذ
آن بودند .آنان تعبیر متمایزی از سوسیالیسم را در آنجا شکل دادند که سیاست انقالبی را نادیده میگرفت و
در مورد توانایی طبقه کارگر برای اثرگذاری بر تغییر اجتماعی تردید داشت .به جای اینها ،سوسیالیسم برای
فابیانها به کمک متخصصان و بوروکراتها تحقق مییافت .استراتژی خانواد ه وب این بود که با استفاده
از آشنایان بئاتریس و سایر همراهان فابیانها ،از جمله نویسندگانی مانند «جورج برنارد شاو» 43و «اچ.

