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کتاب رفاه

اولین مهدکودک جهان

تصویری از موسسه آموزشی که رابرت
اوون در نیولنارک برای فرزندان کارکنان
ایجاد کرد و اولین مهدکودک جهان در آنجا
شکل گرفت .با وجود مهدکودک ،مادران
میتوانستند به راحتی به کار در کارخانه
بپردازند

ینوشت فصل: 2
پ

 :)Andover( . 1شهری در ناحیه همپشایر در جنوب شرقی بریتانیا
 . 2تاپستری ( :)Tapestryیا پردههای نگارین ،شیوهای از بافت پارچه به روش گلیمبافت است ،به نحوی که پود به طور کامل روی تار را میپوشاند و نقوش گوناگونی ایجاد میکند .از
تاپستریها به عنوان دیوارکوب و پیکرههای تجسمی استفاده میشود.
 :)Gentlemanly Capitalism( . 3نظریهای در امپریالیسم جدید که «پیتر جی .کین» و «ای .جی .هاپکینز» در کتاب «امپریالیسم بریتانیا» در سال  ۱۹۹۳به آن پرداختند .براساس
این نظریه ،امپریالیسم بریتانیایی ناشی از منافع تجاری صاحبان زمین و صنایع و نجبای لندنی شکل گرفت .به این معنا ،میتوان امپریالیسم برتانیا را تالشی دانست برای تقویت نظم
مدنظر نجبا و اشرافزادگان بریتانیایی در داخل کشور .اگرچه نیازهای صنعتی در گسترش امپراتوری بریتانیا اهمیت داشتند ،اما بخش مالی و خدماتی هم تاثیری مهم در حضور این
کشور در خارج از مرزهای بریتانیا داشت.
 :)New Lanark( . 5شهری در اسکاتلند و در جنوبشرقی گالسکو

4 . Robert Owen

6 . New Harmony, Indiana

 :)Lord Shaftesbury( . 7با نام «آنتونی اشلی کوپر » ،هفتمین «ارل شفتسبری» ،نماینده پارلمان از سالهای  ۱۸۳۲تا  ۱۸۵۰و همچنین استاد دانشگاه آکسفورد در ریاضیات بود.
 . 8مسیحیت تبشیری یا انجیلی ( ،)Evangelicalismشاخه از پروتستانتیسم است که در اوایل قرن هجدهم شکل گرفت و معتقد است که جوهر انجیل ،اعتقاد به رستگاری از طریق
ایمان به این امر است که مسیح خود را به جبران گناهان انسان ،قربانی کرد.
 :)Factory Acts( . 9مجموعه قوانین کار برای تنظیم شرایط اشتغال در صنعت .قوانین اولیه بر ساعات کار و رفاه کودکان مشغول به کار در کارخانههای نساجی تاکید داشتند ،اما تا
سال  ۱۸۳۳و تعیین بازرسان کارخانه ،ضمانت اجرا نداشتند .در سال  ،۱۸۴۴قانون ساعت کار مشمول زنان نیز شد .در سال  ،۱۸۴۷قانون کارخانه که به قانون  ۱۰ساعت نیز شهرت
دارد ،ساعات کار برای زنان و کودکان را به حداکثر  ۱۰ساعت در روز تقلیل داد.
 :)The Combination Laws( . 10قانون مصوب دولت «ویلیام پیت» جوانتر که در واکنش به فعالیتهای ژاکوبنها که سیاست انقالبی چپگرا داشتند ،شکل گرفت و سازمانهای
کارگری را زیرزمینی کرد .در سال  ،۱۸۲۴این قوانین الغا شدند اما «قانون اتحادی ه کارگران» در سال  ۱۸۲۵تصویب شــد که اگرچه اتحادیه کارگری را مجاز میشمرد ،اما قوانین
محدودکنند ه بسیاری برای آنان وضع کرده بود .قانون اتحادیههای کارگری مصوب سال  ۱۸۷۱هم جانشین قانون اخیر شد.
 :)Co-operative Movement( . 11مجموعهای از فعالیتهای ســازمانیافته در قرن  ۱۹که از بریتانیا آغاز شد تا نیازهای کارگران ،به دست خودشان و نه برای کسب منفعت،
برطرف شود .رابرت اوون را پدر جنبش تعاونی میدانند.
 :)Rochdale Society of Equitable Pioneers( . 12از اولین تعاونیهای مصرف در بریتانیا که با آنکه اولین در نوع خود نبود ،اما اصول کاری آن سرمشقی برای جنبش تعاونی
و اقتصاد تعاونی در سراسر جهان شد.
 :)Manchester Statistical Society( . 13اولین موسسه در بریتانیا که به بررسی علمی مشکالت اجتماعی پرداخت و از اطالعات آماری برای اهداف اجتماعی استفاده کرد و اولین
پیمایشهای خانه به خانه را در این کشور انجام داد .این موسسه که در سال  ۱۸۳۴تاسیس شد و به همراه انجمن آماری لندن که امروزه با نام انجمن آماری سلطنتی شناخته میشود،
تنها موسسات در نوع خودشان هستند که از عصر ویکتوریایی بر جای ماندهاند.
 :)National Association for the Promotion of Social Science( . 14در سال  ۱۸۵۷تاسیس شد و در سال  ۱۸۸۶منحل گشت.
 :)Spectator( . 15به معنای تماشاگر
 :)Bitter Cry of Outcast London by Andrew Mearns( . 16جزوهای چاپ سال  ۱۸۸۳که به وضعیت مسکن غیربهداشتی و پرجمعیت شهر لندن میپردازد .نویسنده جزوه
که کشیش بود ،وضعیت اخالقی زاغههای لندن را نیز بر اساس مشاهدات خود در این محالت بررسی میکند.
 :)How the Poor Live by George Sims( . 17جورج سیمز روزنامهنگار ،شاعر و داستاننویس بود که این اثر نتیج ه مشاهدات او از زندگی افراد در محالت فقیرنشین لندن است.
او از تصویرگری نیز برای هدف خود که جلب توجه طبقه مرفه به وضعیت این اقشار بود ،بهره برده بود.
18 . Charles Booth
19 . Mary Catherine Macaulay
20 . Thomas Babington Macaulay
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 :)Nonconformist( . 21پروتستانهایی که پیرو کلیسای انگلستان نیستند.
 :)Royal Statistical Society( . 22همان انجمن آماری لندن که بعدا امتیاز سلطنتی دریافت کرد.
 :)Charity Organisation Society( . 23در سال  ۱۸۶۹به پیشگامی «هلن بوسنکوئت» و «اکتاویا هیل» تاسیس شد و از مفهوم خودیاری و حداقل دخالت دولت در مورد کمک به
فقرا حمایت میکرد .این انجمن مدعی بود که از اصول علمی برای اهدای امداد در زمانی که واقعا به آن نیاز است ،استفاده میکند .در سال  ،۱۹۴۶به «انجمن رفاه خانواده» تغییر نام داد.
)24 . London School of Economics (LSE

 :)Octavia Hill( . 25متولد سال  ،۱۸۳۴دختر تاجر غالت و بانکدار بریتانیایی و همسر سوم او که به دلیل ناکامیهای مالی پدرش و ورشکستگی او در سال  ،۱۸۴۰تحت حمایت
پدربزرگ مادری که خود اصالحگری در زمین ه سالمت ،کار کودکان در معادن و مسکن فقرا بود و با آموزش خانگی مادر رشد کرد.

