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جی .ولز» ،44سازمان را در شبک ه قدرت سیاسی و فکری زمانه داخل کنند .آنها میخواستند توجه افراد
متنفذ در حلقههای ادبی و علمی را به خود جلب کنند ،در دولت و مشاغل دولتی جایگاهی به دست بیاورند
و در این مسیر ،تاثیری به جای بگذارند که بسیار عمیقتر از تعداد افرادشان باشد .آنها حتی دانشگاهی به
راه انداختند «مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن» در سال  ۱۸۹۵تاسیس شد تا تحقیق و تدریسی که فکر
میکردند میانجی آن نوع از تغییرات اجتماعی مدنظر آنان است را ترویج کند.
رقیب اصلی وب در کمیسیون سلطنتی« ،هلن بوسنکوئت» ،)۱۹۲۶-۱۸۶۰( 45عقایدی کامال متفاوت
داشت .بوسنکوئت اهل منچستر که تحصیالت خانگی داشت ،رفتاری چنان محتاطانه و تودار داشت که
به ندرت نشانهای از اندیش ه عمیقش را بروز میداد .یکی از اولین زنانی که در «ترایپوس» 46علوم اخالقی
دانشگاه کمبریج ،که نام ساختار امتحات سهگانه این دانشگاه است ،مقام اول را کسب کرد .او به اقتصاد
سیاسی عالقهمند شده بود و اعتقاد راسخ داشت که آدام اسمیت ،دیوید ریکاردو و پیروان آنها به طور
کلی در مورد اقتصاد ،دولت و زندگی روزمره درست گفتهاند .او نیز مانند وب ،به انجمن سازمان خیریه
ت فیلسوف آشنا شد .برخالف رقیب فابیانش،
عالق ه پیدا کرد و از همین طریق با همسرش ،برنارد بوسنکوئ 
عمیقا به ظرفیت دولت برای انجام امر خیر مشکوک بود و خود را وقف ماموریت انجمن برای همکاری و
بهبود تالشهای داوطلبانه در مهار فقر کرد و در این راه ،دبیر انجمن در منطق ه شوردیچ 47شد .همانطور
که در کتابهای پرفروشش ،از جمله «فقیر و غنی )۱۸۹۶( »48و «توانایی مردم )۱۹۰۲( »49توضیح داده
است ،هر شهر و شهرستان بزرگ ،انجمن امداد یا تامی ن آتی خودش را داشت که اعضایش کمکهای مردمی
را جمعآوری و اقالم ضروری مانند غذا و تنپوش را توزیع میکردند که غیر از آن ،خیریههایی مختص
امور خاص و سازمانهای مذهبی مانند «سپاه رستگاری »50هم بودند .او معتقد بود که این سازمانها به نیت
خوبی بنا شدهاند و قابلیتهای بالقو ه بسیاری دارند که از آنها بهرهای برده نشده ،اما اگر میخواهند با
دگرگونی دریافتکنندگان تسهیالت به افرادی صرفهجو ،متکی بر خود و از همه مهم تر ،عمیقا اخالقی،
تاثیری معنادارتر بر فقر بگذارند ،نیازمند رویکردهایی حرفهایتر هستند.
هلن بوسنکوئت و انجمن سازمان خیریه ،قانون فقرا را مانعی جدی در راه این اهداف میدیدند .آنها معتقد
بودند که سازمانهای محلی مردمی ،بهترین وسیل ه تغییر اجتماعی هستند ،چون مردم و مکانهای حول آنها
را بهتر از هرکس در خیابان وایتهال 51میشناسند .بوسنکوئت این مسائل را در سطح عمومی مطرح کرد
و با هر کسی که فکر میکرد مشوق این ایده باشد که فقر و مضیق ه اقتصادی باید به هر نحوی به جز مسائلی
اخالقی درک شوند ،بنای مخالفت گذاشت .او میگفت وظیفه کامال روشن است :ساختن شخصیتهایی بهتر
در میان مردم تا زمانی که خود را در شرایطی دشوار یافتند ،بتوانند خود را از مهلکه نجات دهند .او حتی
بعد از انتشار «فقر :مطالعهای در زندگی شهری» ،با «سیبوم راونتری» هم بنای عدمسازگاری گذاشت ،چون
چیز دیگری میگفت .او آشکارا یافتههای راونتری در مورد فقر اولیه را زیر سوال میبرد و معتقد بود این
سطح از مضیقه ابدا ،حتی در حدی نزدیک به آنچه او ادعا کرده نیز رایج نیست.
بسیار تالش شد تا در تحقیقات گسترده ،متنوع و پیچید ه کمیسیون سلطنتی ،این اختالفات برای مدتی
نهان شوند .مناسبتهای نسبتا اندکی دست داد که هم ه هجده عضو بخواهند دور هم جمع شوند .در عوض،
کمیتههای مختلفی شکل گرفت ،از جمله گروههای «آماری» یا «اسنادی» که اعضای کمیسیون هر وقت که
دلشان میخواست در آنها شرکت میکردند .آنان غرق در مطالع ه گزارشات مکتوب مقامات قانون فقرا،
ادارات مرکزی دولتی ،اتحادیههای کارگری ،کارفرمایان عمده ،اقتصاددانان و محققان اجتماعیشدند.
همچنین از اتحادیههای قانون فقرا در سراسر کشور بازدید و به خارج سفر کردند تا ببینند امداد فقرا در سایر
کشورها ،مانند بلژیک ،سوییس و آلمان چگونه مدیریت میشود .اعضای کمیسیون در محلهای مختلف
وستمینیستر مالقات میکردند ،از جمله در ساختمانهای کاخمانند وزارت امور خارجه ،روبهروی

