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برخالف آن کمیسیون فقرایی که در اوایل دهه « ،۱۸۳۰ادوین چدویک»
بازآفرینی
در آن کار میکرد ،کمیسیون قوانین فقرا و امداد تنگدستی که گزارشش
لیبرالیسم
در سال  ۱۹۰۹منتشر شــد ،در بدو امر تاثیر کمی بر دولت یا موسسات
عمومی داشت .اما احکام دوگانه سا ل  ۱۹۰۹که به انتشار دو گزارش منجر
شد (یکی وفادار به ایده خودیاری و همت فردی و دیگری که میگفت زمان آن است که دولت دخالت گستردهای
در زندگی اجتماعی کند) ،شاخصی برای رویکرد در حال دگرگونی به فقر در اوایل قرن بیستم بود .دولت لیبرال
هم که در سال ۱۹۰۶با اکثریتی تاریخی برای اولینبار پس از بیش از یک دهه در انتخابات برنده شده بود ،خاصه
بر این امر صحه گذاشت و به جای اینکه منتظر بنشیند تا کمیسیون سلطنتی گزارش دهد ،به کار روی تعدادی
طرح نوآورانه ادامه داد ،از جمله مستمری سالمندان و بیمه اجتماعی برای بیماران و مالیاتهایی جدید برای
ثروتمندان وضع کرد تا هزین ه این طرحها را فراهم کند .دولت حتی عمال مجلس اعیان را که یکی از نهادهای
اصالحنشدهای بود که همچنان کف ه سیاست را به نفع توریها سنگین میکردند ،تهدید کرد که برای بردن این
الیحهها به پارلمان ،با آنها میجنگد .طرحهای لیبرالها با آنچه «بئاتریس وب» و همپیمانانش در گزارش اقلیت
گ آنها) در بیشتر صد
خواسته بودند ،خیلی فاصله داشت ،اما از ایدههایی که لیبرالها (و اسالف رادیکال و وی 
سال گذشته پشتیبانی میکردند نیز بسیار تخطی کرده بود.
برنامه اجتماعی جدید لیبرالها ،بسیار وامدار دگردیسی لیبرالیسم بریتانیایی در طول قرن نوزدهم بود .تا دهه

 ،۱۸۸۰نسل جدیدی از متفکران به این نتیجه رسیده بودند که برای دستیابی به هدف دیرین اصالحات ،یعنی
رسیدن به جامعهای متشکل از افراد مستقل و خوشفکر ،دولت باید حسابی مایه بگذارد .سنت فکری سیاسی که
با نام لیبرالیسم شناخته میشد و آفرینند ه قانون جدید فقرا بود که بر اهمیت حداقل کمک ممکن به مفلسان ،در
حدیکهازگرسنگینمیرند،تاکیدمیکرد،تاآنجاپیشرفتکهبهنیروییدرپساشکالیچشمگیرازمداخل هدولتی
تبدیلشدکهبرایدورههایپیشین،کامالغیرقابلپذیرشبود.پراگماتیسمکارخودشراکردهبود.سیاستمدارانی
مانند «دیوید لوید جورج» 1که به عنوان سیاستمدار مسلط بر حزب لیبرال در اوایل قرن بیستم شناخته میشد،
چنانکه«چدویک»پیشازآناندریافتهبود،فهمیدندکهاگردرموردبرخیمشکالتپاپیشبگذارند،شایدبهتر
از آن باشد که دست روی دست بگذارند و در بعضی موارد خرجش نیز کمتر خواهد بود .اما ظهور تفکرات جدید
نیزموثربود.صنعتیشدنوظهورسرمایهداری،بریتانیاراکامالدگرگونکردهبود.باوجودسوسیالیستهاوحزب
کارگر در حال تکوین که مدعی بودند راهحل مشکالتی که این پیشرفتها به همراه آورده را میدانند ،لیبرالها
مجبور بودند در معنای عملی ایدههایی مانند آزادی ،استقالل و مسئولیت ،تجدیدنظر کنند.
پیمانخان ه «لیچفیلد» در سال  ،۱۸۳۵یعنی زمانی که ویگها ،رادیکالها و
آزادی
حزبریپیلایرلندتوافقکردندتادربرابرتوریهادرپارلمانباهمهمکاری
پیشرفت و دولت
کنند ،سازمانی که ما امروزه به عنوان حزبی سیاسی میشناسیم ایجاد نکرد.
هیچ دفتر مرکزی ،نشان یا ادبیات مبارزاتی در کار نبود؛ هرچند چهل سال
بعد ،حزب لیبرال به عنوان اپوزیسیون اصلی توریها جا افتاد .اینکه تاریخ دقیق روی کار آمدن حزب لیبرال چه
2
زمانی بود ،محل بحث است .بسیاری از تاریخدانان میگویند در سال  ،۱۸۵۹زمانی که «ویکنت پالمرستون»
نمایندگانپارلمانرادریکیازکلوبهایاجتماعیلندنجمعوآنانراترغیبکردتاتحترهبریاومتحدشوند،
این تاریخ بیش از سایر تاریخهای ذکر شده ،مناسب به نظر میرسد .حامیان توری سر «رابرت پیل» که از تجارت
آزاددربرابرمنافعزمیندارانحمایتکرد،بهویگهاورادیکالهاییپیوستندکهرابطهشاندراوایلقرننوزدهم،
3
سیاست اصالحطلبانه را معنا بخشیده بود .سیستمی دوحزبی شکل گرفت که یک طرف آن «ویلیام گلدستون»
لیبرال و یکی از توریهای سابق طرفدار پیل بود و در طرف دیگر« ،بنجامین دیزراییلی» 4توری که در صحن

