بودند .اما تا دهه  ،۱۸۸۰کتابهایی مانند «شیون تلخ لندن مطرود »16اثر «اندرو مرنز» و «آنگونه که فقرا
زندگی میکنند »17اثر «جورج سیمز» که هر دو در سال  ۱۸۸۳منتشر شدند ،بحث را برای عام ه کتابخوان
طبق ه متوسط یک گام به پیش بردند .حداقل در یک برداشت کلی ،به نظر آمد که فقرا گروهی بسیار بزرگتر
از آن چیزی هستند که در آمار قانون فقرا برمال شده بود .ظاهرا بخشهای ناشناختهای از شهرهای بریتانیا
خان ه تعداد قابلتوجهی از افراد بود که در حاشی ه جامعه ،به دور از کنجکاوی ،سرشان به کار خودشان بود.
زندگی این مردم چگونه بود؟ چند نفر بودند؟ آیا خودشان میخواستند که اینطور زندگی کنند؟ اگر از
ماموران قانون فقرا پول نمیگرفتند ،اموراتشان چگونه میگذشت؟ به طور خالصه ،زندگی این مردم
چگونه معنای واقعی فقیر بودن در بریتانیای قرن نوزدهم را به همگان نشان میداد؟

انگلس ،دیکنز و
سایرین ،پردههای
دنیایی را کنار زدند که
طبقه باال و متوسط را
شوکه کرد ،چون تعداد
اندکی از آنها آن را
میفهمیدند یا تجربه
کرده بودند
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یکی از مهمترین تحقیقات برای پاسخ به این سواالت توسط «چارلز
زندگی و کار در
18
خیابانهای لندن و
بوث» ( )۱۹۱۶-۱۸۴۰انجام شد .فردی ثروتمند اهل لیورپول که از
یورک
شرکت کشتیرانی خانوادهاش مال و منالی به هم زده بود و با خانوادهای
از اشراف سیاسی وصلت کرد .همســر او ،مری «کاترین مکالی»،19
گ در پارلمان و نویسنده کتاب «تاریخ انگلستان»
برادرزاده «توماس ببینگتون مکالی» ،20نماینده نامدار وی 
بود .حتی اگر بوث به دانشگاه هم نرفته بود ،جایی که تعداد فزایندهای از مردان جوان ممتاز با مفهوم «مساله
اجتماعی» آشنا میشدند ،ارتباطش را با مذهب غیرانگلیکان 21خانوادهاش از دست نمیداد {ارتباطی که
به خاطر رفتن به دانشگاه از دست داد} ،مذهبی که انگیزهای جمعی برای پرداختن به امداد فقرا و امور خیریه
را رواج میداد .بههر حال ،بوث در سال  ،۱۸۷۱در بزنگاهی مهم به لندن کوچ کرد؛ درست زمانی که «رونق
بزرگ عصر ویکتوریا» داشت کنار میرفت و راه را برای دوران طوالنی رکود اقتصادی باز میکرد .تا دهه
 ۱۸۸۰اوضاع بسیار بدتر و به عقیده بسیاری از مفســران ،موضوعی بسیار نگرانکننده شده بود .خاصه
زمستانی سخت در سال ۱۸۸۶باعث شد اندوختههای محدود مردم هم کفاف ندهد و تعداد زیادی اختالفات
کاری در مورد پرداختها و شــرایط کار رخ داده بود که بعضا خشونتآمیز بودند ،از جمله اعتصابی
لجامگسیخته در اسکلههای بخش شرقی لندن .در فوریه سال  ،۱۸۸۶تظاهراتی که در پی گردهمایی بزرگی
در میدان ترافالگار شکل گرفت و در آن  20هزار کارگر بیکار جمع شدند و درخواست برنام ه کارهای
عامالمنفعهای را داشتند که آالم آنها را تسکین دهد ،تبدیل به شورش شده بود .آتش دردسر با سرازیر شدن
تظاهرکنندگان به بخش غربی زبانه کشید ،جایی که شیشه مغازهها خرد شدند و به آنها که وضعشان خوب
بود ،دستبرد زده شد.
بوث ،پس از 15سال رسیدگی به منافع کسبوکارش که تا آن سوی اقیانوس اطلس گسترده شده و معاشرت
با نخبگان اجتماعی و روشنفکران پایتخت که همسرش به او معرفی کرده بود ،در سال  ۱۸۸۶با جدیتی
کمنظیر و ارادهای برای تحول در بحث فقر به کمک واقعیات انکارناپذیر ،پیگیر این موضوع شد .با استفاده
از شبک ه ارتباط با اصالحگران اجتماعی پایتخت ،از طریق سازمانهایی مانند «انجمن آماری سلطنتی »22و
«انجمن سازمان خیریه »23تیمی از دستیاران تحقیق گرد آورد که آنها را با دستورالعملهایی به خیابانهای
لندن میفرستاد تا با اطالعاتی درباره زندگی روزمر ه مردمی که میدیدند ،بازگردند .پروژه ،آهنربایی بود
که فعاالن و محققان اجتماعی را که میخواستند اثری بر سیاست و سیاستگذاری اجتماعی بگذارند ،به خود
جذب میکرد .از جمله اعضای تیم او« ،بئاتریس پاتر» ( )۱۹۴۳-۱۸۵۸بود که بعدها با سیدنی وب ازدواج
کرد و با نقش عمدهای که پاتر در انجمن فابیان داشت ،کمک کرد تا «مدرسه اقتصاد لندن »24و حزب کارگر
تاسیس شوند .دیگری اکتاویا هیل )۱۹۱۲-۱۸۳۸(25بود که کارهای بشردوستانهاش الگویی تاثیرگذار
برای پروژههای مسکن اجتماعی شد.

