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پرجزییات ،مجموعهای از نقشههای نشانگذاری شده با رنگ تهیه کردند که خیابان به خیابان نشان میداد
کجا میتوان این آدمها را پیدا کرد و نقشهبرداری بصری قدرتمندی از لندن ایجاد میکرد.
یافت ه اصلی بوث و چیزی که بیش از همه توجهها را به خود جلــب کرد این بود که  ۳۰درصد جمعیت
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پایتخت ،از جمله حقوقبگیران ،در فقر زندگی میکنند .این رقم حتی از ۲۵درصدی که «هنری هایندمن»
از اتحادیه سوسیال دموکرات به مردمی کامال ناباور ،از جمله خود بوث در سال  ۱۸۸۵اعالم کرد نیز بیشتر
بود .بوث با نگاه به اینکه آیا افراد شغل منظم دارند ،چگونه اوقات فراغت خود را سپری میکنند و اینکه
آیا درآمد آنها برای خریدن چیزهایی که او برای زندگی آبرومند ضروری میدانست کافی است یا نه،
تعریفی از فقر ارائه داد که او را به این نتیجه رساند و این محاسباتش حاوی بخشی از تعداد داوریهای زیاد
که در سراسر پژوهش به کار بست .رقم ۳۰درصدی بوث برای بسیاری بهتآور بود و ژرفترین مفروضات
آنها درباره رابطه بین فقر و ثروت و درک آنان از اینکه چه کسی از قدرت صنعتی بریتانیا منتفع میشود
را به چالش میکشید .بوث ،محض اطمینان فقر را به مجموعهای از عوامل مختلف نسبت داده بود ،از جمله
کسادیهای اقتصادی ،درآمد پایین و غیره ،یعنی در نتیجهگیری ،فرصت بسیاری برای متهم کردن فقرا
برای وضعیتی که در آن گرفتارند ،به دست آورده بود .اما وقتی یکسوم جمعیت در فقر ارزیابی شدهاند،
موعظه اخالقی راه به جایی نمیبرد.
فردی که گرفتار این بحث شد« ،سیبوم راوْنتری» ( )۱۹۵۴-۱۸۷۱بود .عضو خانوادهای از فرق ه مسیحی
کواکر که تولیدکننده شیرینی و ساکن یورک بودند .به تبعیت از پدر سیبوم ،جوزف که در اوايل دهه
 ۱۸۶۰به شرکت پیوسته بود ،شرکت راونتزیز 31کسبوکاری بود که بر اساس این باور رشد کرد که سود
و وجدان در کنار هم معنا دارند .این اعتقاد به انحای مختلف تجلی یافت .تجارت به نحوی انجام میشد که
جوزف راونتری باالترین استاندارد اخالقی را برایش قائل بود و شرکت رابطهای پدرمابانه با کارکنانش
ایجاد کرد .جوزف سعی میکرد تکتک کارکنانش را به نام بشناسد و مجموعهای از طرحهای رفاهی تدارک
دید که با  8ساعت کار روزانه در سال  ۱۸۹۶آغاز شد و کمکم دامنه و سطح بلندپروازی آن افزایش یافت.
این پدرمآبی ،در اولین ده ه قرن بیستم ،با ساختن شهری کامال جدید به نام «نیو ایرزویک »32در نزدیکی
کارخان ه اصلی در حوالی شهر به اوج رسید.
بسیاری از این پروژهها پس از اینکه پاستیلهای میوهای در سال  ۱۸۸۱راهی بازار شدند و کسبوکار را
رونق دادند ،تامین سرمایه شدند .اما موفقیت به معنای گسترش چشمگیر هم بود و شرکت از  ۲۰۰کارگر در
اوایل دهه  ،۱۸۸۰طی بیست سال به  ۴هزار کارگر رسیده بود .جوزف راونتری دید که ادامه دادن به بعضی
کارهای خاص مانند به خاطر سپردن نام کارکنان ،در این شرایط ممکن نیست .مسالهای که ذهن خانواده
راونتری را به خود مشغول کرد این بود چگونه در شرکتی که در چنین دامن ه وسیعی فعالیت میکرد ،به
آرمانهای اجتماعی خود پایبند بمانند .سیبوم در سال  ۱۸۸۹به شرکت پیوست و بعدها اولین مدیر نیروی
کار شرکت شد که در یافتن پاسخ این سوال آنها نقشی کلیدی داشت.
اگرچه سیبوم به ترویج مذهب کواکر خانوادهاش پایبند بود (بهطور مثال اجازه نمیداد کارگران برای
شرکت در مسابقات اسبدوانی یورک مرخصی بگیرند ،چون احتماال در آنجا مشروب مینوشیدند و قمار
میکردند) ،اما او با پیشتازی در استفاده از روانشناسی صنعتی و مدیریت علمی در کارخانه و دفاتر شرکت،
راهی نیز به سوی مدرنسازی گشود .تحقیق بوث توجه او را جلب کرد ،چون تخمین آن از سطح فقر ،اگر
در مورد یورک نیز صدق میکرد ،نشان میداد که او و خانوادهاش ،کارکنانشان را چنانکه فکر میکردند،
نمیشناسند .راونتری تصمیم گرفت که پیمایش خودش را در سال  ۱۸۹۷انجام دهد .اما به جای تکیه بر
حرف این و آن و گفتههای اشخاص ثالث که بوث در خیلی از موارد به آن تن داده بود ،او میخواست همه
چیز تمام و کمال باشد .راونتری بر آن شد که واقعا به خانههای طبقات کارگر سر بزند و با افرادی که در آن

