26 . Tower Hamlets

 :)1870 Elementary Education Act of( . 27اولین قانون از مجموعه قوانین آموزش اجباری در انگلســتان و ولز ،برای کودکان  ۵تا  ۱۳ســال .ایــن قانون را به نام حامی و
پیشنهاددهند ه آن ،به نام قانون فورستر نیز میشناسند.
 :)William Forster( . 28سیاستمدار حزب لیبرال و نماینده مجلس عوام از سال ۱۸۶۶تا زمان مرگ در سال ۱۸۸۶
29 . The Life and Labour of the People in London

 :)Henry Hyndman( . 30نویسنده و سیاستمدار محافظهکار انگلیسی که با خواندن «مانیفست کمونیست» مارکس ،به سوسیالیسم روی آورد و اولین حزب چپگرای انگلستان،
«اتحادیه دموکراتیک» که بعدها به اتحادیه سوسیال دموکراتیک تغییر نام داد را در سال  ۱۸۸۱تشکیل داد.
 :)Rowntree’s( . 31شرکت تولید شیرینیهایی همچون «کیتکت» ،بیسکوئیت ( ،)Aeroبرندهای اسمارتیز و پاستیل است که در سال  ۱۸۶۲در شهر یورک انگلستان توسط
هنری «آیزاک راونتری» تاسیس شد .برادرش جوزف در سال  ۱۸۶۹شریک او در شرکت شد و تولیدی کوچک شکالتسازی هنری را متحول کرد {بنابراین ،برخالف متن ،اواخر دهه
 ۱۸۶۰صحیح است} .شرکت «نستله» در سال  ۱۹۸۸راونتریز را خرید.
32 . New Earswick
33 . Poverty: A Study of Town Life
34 . The Royal Commission on the Poor Laws and Relief of Distress

 :)Arthur Balfour( . 35نخستوزیر محافظهکار بریتانیا از سالهای  ۱۹۰۲تا ۱۹۰۵
ن پسر دوم
 :)Cecil Family( . 36یکی از مشهورترین و تاثیرگذارترین خانوادههای اشرافی در عرصه سیاست بریتانیا که فرزندان ویلیام سیسل ،خزانهدار الیزابت اول بودند .فرزندا 
ویلیام ،در قرن  ۱۹و  ۲۰ارتباط نزدیک با حزب محافظهکار داشتند.
 :)Liberal Unionist Party( . 37حزب بریتانیایی که در سال  ۱۸۸۶از حزب لیبرال انشــعاب پیدا کرد .این حزب حامی حفظ اتحاد پارلمانهای بریتانیای کبیر و ایرلند بود و در
مخالفت با خودمختاری ایرلند شکل گرفت.
 :)Thomas Hancock Nunn( . 38اصالحگر اجتماعی انگلیسی ()۱۹۳۷-۱۸۵۹
 :)Toynbee Hall( . 39سکونتگاهی در منطق ه تاور هملتز که با هدف زندگی افراد مرفهتر در محالت فقیر و پر کردن شکاف میان طبقات در سال  ۱۸۸۴شکل گرفت و تا امروز هم
پابرجاست .این سکونتگاه ،اولین مجموعه در «جنبش سکونتگاه» است که با هدف اعتالی زندگی فقرا ،خدماتی از قبیل نگهداری کودکان ،آموزش و درمان و حتی خدمات حقوقی
نیز به همسایگان فقیر ارائه میداد.
 :)Charles S. Loch( . 40مددکار اجتماعی ()1849-۱923
 :)Herbert Spencer( . 41فیلسوف ،زیستشناس ،انسانشناس ،جامعهشناس و نظریهپرداز لیبرال کالسیک در عصر ویکتوریا ()۱۹۰۳-۱۸۲۰
 :)Cunctator( . 42کلمهای التین که در انگلیسی به « »The Delayerترجمه شده است ،به معنای کسی که در کار درنگ و تاخیر میکند .این لقب ،از استراتژی نظامی او در پرهیز
از جنگ رو در رو و حملههای کوچک به ذخایر ارتش بزرگ هانیبال ،سردار بزرگ رومی میآید که موجب شکست هانیبال شد .او مبدع جنگهای چریکی امروزین شمرده میشود.
 :)George Bernard Shaw( . 43نمایشنامهنویس ،منتقد و فعال سیاسی ایرلندی ()۱۹۵۰-۱۸۵۶
 :)H. G. Wells( . 44نویسنده انگلیسی ()۱۹۴۶-۱۸۶۶
45 . Helen Bosanquet

 :)Tripos( . 46نام خاص امتحانات دانشگاه کمبریج برای دوره کارشناسی .این کلمه ریشه در واژه ( )Tripodانگلیسی و ( )Tripusالتین ،به معنای سهپایه دارد که زمانی رسم بوده در
امتحانات شفاهی ،فرد امتحاندهنده بر روی آن بنشیند و به سواالت ممتحن پاسخ دهد تا بتواند مدرک دوره کارشناسی را دریافت کند .از آنجا که دوره کارشناسی در بریتانیا سهساله
است ،سه امتحان در پایان هر سال ،برای دریافت مدرک الزامی است.
 :)Shoreditch( . 47منطقهای در بخش شرقی لندن ،بین تاور هملتز (محل ه تحقیقات بوث) و هکنی که در آن زمان به فقر ،فحشا و جرمخیزی شهرت داشت.
48 . Rich and Poor
49 . The Strength of the People
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 :)Salvation Army( . 50سازمان خیریهای وابسته به کلیسای پروتستان که در سال  ۱۸۵۶در لندن شکل گرفت و دارای ساختاری نظامی است .هدف اولیه این سازمان ،ترویج
مسیحیت میان فقرا بود.
 :)Whitehall( . 51خیابان مرکز ساختمانهای دولتی و کشوری در مرکز لندن.
 :)Downing Street 10( . 52دفتر نخستوزیر بریتانیا.
 :)Friendly Societies( . 53انجمنهای اخوت یا نیکوکاری که با هدف ایجاد طرحهای بیمه ،مستمری بازنشستگی ،پسانداز یا بانکداری تعاونی تشکیل میشوند .پیش از تشکیل
دولت رفاه ،این انجمنها با پشتوانههای مذهبی ،تجاری یا سیاسی ،متصدی خدمات اجتماعی بودند.
54 . Rev. Prebendary H. Russell Wakefield
55 . Francis Chandler
56 . George Lansbury

