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دستیاران بوث (تقریبا  8کارمند تماموقت که تعداد بیشمار دیگری
کمکشان میکردند) ،کارشان را در زاغهای در شرق لندن به نام «تاور
هملتز »26آغاز و سعی کردند بفهمند پشت درهای بست ه این محالت
فقیرنشین لندن چه میگذرد .بئاتریس پاتر نقشی مخفی که سه سال قبل
از آن هم در تحقیق اجتماعی دیگری در مورد زندگی طبقه کارگر
انجام داده و در شخصیت مبدل دختر کشاورزی ولزی به لنکشایر
رفته بود را تکرار و شــغلی در شلواردوزی در مغازه خیاطی در
خیابان «مایل اند» پیدا کرد؛ جایی که به طور ناشناس شاهد بود که
زندگی بر مردمی که در یکی از بدنامترین مشاغل استثمارکننده
پایتخت کار میکنند ،چگونه میگذرد .از دســتیاران دیگر
خواسته شده بود تا به دقت جزییات زندگی در خانههای فقرا را
بررسی کنند .با این حال ،چون آنها با جماعتی مواجه شدند
که معلوم شد چنانچه میشد درک کرد به قصد آنان مشکوکند،
دستیاران بوث مجبور شدند مانند پاتر دست به خالقیت بزنند.
کارسازترین شیوه ،مصاحبه با بازرسان هیات مدرسه بود .پس
از قانون آموزش ابتدایی 27سال  ۱۸۷۰که نماینده لیبرال
پارلمان «ویلیام فورستر» 28تهیه کرده بود ،اصل تحصیالت
اولیه برای تمامی کودکان از ســن  5تا  13سالگی وضع
شده بود ،قانون آموزش ابتدایی سال  ،۱۸۸۰حضور در
مدرسه را تا سن  10سالگی اجباری کرده بود؛ هرچند
رایگان نبود و هم خانوادههایی کــه از قانون تبعیت
نمیکردند و هم کارفرماهایی که کودکان زیر  13سال را
استخدام میکردند و نمیتوانستند گواهی برای اثبات حضور در مدرسه ارائه کنند،
مشمول جریمه میشدند .بازرسان هیات مدرسه ،برای ضمانت اجرای این قوانین ،اختیار ورود به منازل
را داشتند که اطالعات دستاولی از برخی آدمهایی که بوث دربارهشان کنجکاو بود به آنها میداد .این
روش نقصهای آشکاری داشت .از جمله اینکه بازرسان هیات مدرسه فقط اطالعاتی در مورد خانوارهایی
که کودکان  12سال و کوچکتر داشتند ،به محققان میدادند .با این وجود ،بوث و محققانش مجموعهای
بیهمتا از اطالعات گرد آوردند که در  17جلد ،از سالهای  ۱۸۸۹تا  ۱۹۰۳با نام «زندگی و کار مردم در
لندن »29منتشر شد.
بوث ،جمعیت پایتخت را بر اساس معیارهایی چون درآمد خانوار به  8گروه مختلف تقسیم کرده بود که
تصوری از عینیت علمی به دست میداد اما این طبقهبندیها اغلب حاوی داوریهایی با بار ارزشی در مورد
تجربه زندگی سوژههایش بود .در «طبقه  ،»۱بوث افرادی را جا داد که به عنوان تبهکاران و شروران در
حد وحوش توصیف کرده بود .در همین حال« ،طبقه  »۲شامل کارگران موقتی بود که به خاطر آنچه او از
نوعی ضعف شخصیت میدانست ،از طبقات باالتر فرو افتاده بودند و در وضع نیازمندی مادامالعمر زندگی
میکردند .از سوی دیگر« ،طبقه  »۳کسانی بودند که بوث آنها را شریف میپنداشت ،مانند کارگران
کارخانهها و مستخدمان و مانند آنها که سخت کار میکردند تا درنمانند و «طبقه  ،»۸طبقات محترم و
ثروتمند متوسط رو به باال بودند .بوث و همکارانش عالوه بر صدها صفحه نمودار و جدول و تحلیلهای

