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کتاب رفاه

راونتری و تیمش،
همچنان که در میان
یورک میگشتند،
تصویری دقیق از زندگی
در شهری تصویر کردند
که اگرچه بخش عمدهای
از معماری رومی و
قرون وسطاییاش را
حفظ کرده بود ،اما ناظر
رشد زاغهها در اطرافش
نیز بود
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خانهها زندگی میکردند ،صحبت کند .او و دستیارانش که به لیستی از سواالت از قبل طراحیشده مجهز
بودند ،به  ۱۱هزار و  ۵۶۰خانواده سر زدند و روی هم با  ۴۶هزار و  ۷۵۴نفر مالقات کردند .راونتری در
اینباره نوشته است« :سواالتی که شایق به دانستن درباره آنها بودم ،عبارتند از:
«معیار حقیقی فقر در شهر ،چه از لحاظ گستره و چه سطح آن چه بود؟ چه میزان از آن ناشی از عدم کفایت
دستمزدها بود و چه میزان ناشی از الابالیگری؟ چه تعداد خانواده چنان در فقر غرق شدهاند که افرادشان از
کمبود مزمن غذا و تنپوش در رنجند؟»
راونتری و تیمش ،همچنان که در میان یورک میگشتند ،تصویری دقیق از زندگی در شهری تصویر کردند
که اگرچه بخش عمدهای از معماری رومی و قرون وسطاییاش را حفظ کرده بود ،اما ناظر رشد زاغهها در
اطرافش نیز بود .هرچند در مورد ورود به خانههای طبقه کارگر ،آنها موفقتر از محققا ن بوث بودند ،اما
آنان نیز با مشکالت مشابهی مواجه شدند .برخی از افراد اصال مایل نبودند اطالعاتی که راونتری مشتاق
دانستن بود را برمال کنند .برخی دیگر بدون شک نگران بودند که اگر فردی در قدرت ،یا حتی زن خودشان
بفهمد چقدر درآمد دارند ،چه بالیی ممکن است سرشان بیاید و ترجیح میدادند دروغ بگویند تا از شر
غریبههای کنجکاو دم در خانهشان خالص شوند .راونتری و محققانش مجبور بودند اطالعات هر پاسخ
مصاحبهشوندگان را با اطالعات سایر منابع از جمله کارفرمایانی که به او کمک کردند بفهمد که حدود ۶۰
درصد کارگران یورک چقدر حقوق میگیرند ،تطبیق دهند .راونتری حتی نقش ه نشانگذاریشده با رنگ
خودش را درست کرد ،البته نقش ه او محل تکتک بارها و فروشگاههای مجاز به فروش مشروبات در یورک را
نشان میداد ،کاری که بیانگر مشغولیات ذهنی مذهبی او بود.
نتیج ه این مساعی ،کتاب «فقر :مطالعهای در زندگی شهری »33بود که در سال  ۱۹۰۱منتشر شد .نتیجهگیری
اصلی راونتری ساده و سرراست بود :ادعای  ۳۰درصدی بوث ،خالف قاعده نبود .سطح فقر در یورک،
شهرستانی معمولی ،نه خیلی بزرگ و نه خیلی کوچک ،شبیه لندن بود که احتمال اینکه سایر شهرها هم همین
اوضاع را داشته باشند ،خیلی باال میبرد .منتها داونتری با کندوکاو بیشتر در مفهوم و تعریف فقر ،از بسیاری
جهات از کار بوث فراتر رفت که برای مباحث متعاقب درباره این موضوع بسیار مهم بود.
اولین مساله «خط فقر» بود .ایدهای که مدتی بود سر زبانها بود ،اما راونتری آن را به شیوهای جدید و
موشکافانه تعریف کرد .راونتری با استفاده از اطالعاتی همچون آخرین برآوردهای پزشکی درباره حداقل
کالری مصرفی فرد بزرگسال در طول روز ،درآمد الزم برای خرید تسهیالت ابتدایی زندگی را محاسبه کرد
و آن را آستانه فقر نامید .دومین کار ،تمایزی بود که راونتری میان فقر «اولیه» (که ناشی از کاستی درآمد
برای نگهداشتن افراد باالی خط فقر بود) و فقر «ثانویه» (که ناشی از ولخرجی بیش از حد یا سبکسرانه بود)
قائل شد .مانند تصمیماش برای نشانگذاری بارهای یورک در نقشه .این تمایز هم بیشتر مدیون باورهای
راونتری درباره نوع «درست» زندگی بود .راونتری هم درست مانند کار بوث در لندن ،داوریهایی درباره
اینکه چه مخارجی ضروری و چه مخارجی غیرضروری است ،صادر کرد.
اما سومین و مهمترین کمک راونتری ،مسال ه «چرخه فقر» ،تالش او برای مرتبط ساختن آن مفاهیم با زندگی
واقعی مردم بود .به جای اینکه در کارش گروهی واحد و همگن با برچسب «فقرا» بسازد ،راونتری مشاهده
کرد که به نظر میآید تعداد کثیری از مردم زندگی خود را در مبارزهای بیامان در برابر نیروهایی صرف
میکنند که آنها را به زیر خط فقر میکشانند و بعد به باالی آن هل میدهند .راونتری توضیح میدهد
«زندگی کارگر به پنج دوران متناوب احتیاج و وفور نسبی تقسیم میشود ».اولین دوران ،خردسالی است،
زمانی که «او احتماال در فقر است ،مگر آنکه پدرش کارگری ماهر باشد ».این دوران تا زمانی طول میکشد
که او یا یکی از خواهران و برادرانش کاری پیدا کنند و پولی از آن خودشان به دست بیاورند که به درآمد
والدین بیفزاید .دوران دوم مدت کوتاهی پس از آنکه افراد دستشان در جیب خودشان رفت ،از راه

