«گالتون» معتقد بود باید
به بهترین افراد ترفیع
مقام داد و دولت باید
تدبیری بیندیشد که در
بلندمدت افراد تیزهوش
بیشتری در سیستم خود
داشته باشد تا از میان
آنها انتخاب انجام
شود .پیشنهاد «گالتون»
این بود که دولتها باید
گواهینام ه هوش و
سالمت برای افراد صادر
کنند و باهوشترینها
و سالمترینها را ترغیب
به ازدواج با هم کنند
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بهسر میبرند ،باعث شد حسی از پریشانی در میان طبق ه متوسط شکل گیرد؛ چراکه آنها نگران بودند طبق ه کارگر
درصدد سرنگونی نظامی باشند که 50سال وقت صرف اصالحش کرده بودند.
ت احوال ،جان تازهای به این دغدغهها داد؛ از سال ۱۸۳۷مردم بر اساس قانون موظف
آمارهای دفتر رئیس کل ثب 
بودند تولدها ،ازدواجها و درگذشتها را ثبت کنند .چنانکه پیشتر گفته شد« ،توماس مالتوس» در آغاز قرن
نوزدهم ،چندین پیشبینی غمانگیز در مورد واقعیات رشد جمعیت ،کرده بود .او معتقد بود ،جمعیت همواره
با نرخی بسیار سریعتر از امکانات معاش آدمیان رشد خواهد کرد .یعنی جامعه ،گاهی با سرعتی زیاد ،بزرگتر
میشود ،اما همیشه ب ه وسیله آنچه او «بازدارندهها» میخواند به عقب کشیده میشود؛ مانند گرسنگی ،بیماری و
مرگ .برخالف این پیشبینیها ،جمعیت بریتانیا ب ه سرعت و با تداوم در طول قرن گذشته افزایش یافت و فقط
جمعیت انگلستان در نخستین سرشماری در سال ،۱۸۰۱از کمتر از ۸میلیون نفر به کمی بیش از ۳۰میلیون نفر در
قرن بعد رسید ،بدون آنکه هیچیک از عواقبی که «مالتوس» پیشبینی کرده بود ،محقق شود .اگر تجارت آزاد را
در نظر نگیریم که دسترسی به مواد غذایی اولی ه ارزان را میسر کرد ،به لطف بهبود وضع سالمت عمومی که ناشی
گومیر را کاهش داد.
از عواملی چون برنام ه واکسیناسیون عمومی و بهداشت در شهرهای کشور بود ،نرخ مر 
بهرغم قحطی بزرگی که در اواخر ده ه  ۱۸۴۰و اوایل ده ه  ،۱۸۵۰ایرلند را به خاک سیاه نشاند ،به نظر میرسید
جمعیت بدون تهدید ثبات ساختار اجتماعی یا آینده ملت رو به فزونی است.
به هر حال« ،تی .اچ .سی .استیونسون» ،رئیس بخش آمار ادارهکل ثبت احوال و سایر کارشناسان آمار به تامل و
تفکر در مورد اطالعاتی که در طول قرن نوزدهم گرد آمده بود ،پرداختند و متوجه مسئله بسیار مهم شدند؛ نرخ
تولد که پس از ثبت رکورد  36/3بهازای هر هزار نفر در سال  ،۱۸۷۶آهسته رو به افول گذاشته بود .تا آغاز
قرن بیستم ،نرخ تولد به رقمی هشداردهنده رسید؛ 28/5به ازای هر هزار نفر .مجل ه «لنست» ،یکی از قدیمیترین
نشریات طبی جهان ،در این مورد نوشت« :این روند فاجعهای ملی است که رفاه آتی نژاد ما را در معرض خطر قرار
داده است ».اما چرا چنین اتفاقی رخ داد؟
این سوال پاسخ روشنی نداشت .از سویی ،با توجه به اینکه حجم و کیفیت اطالعات آماری بسیار بهبود یافته
بود ،مقایس ه گذشته و حال دشواریهایی داشت .از سوی دیگر ،دالیل خوبی وجود داشت که گفته مجله «لنست»
را رد میکرد .شاید این افت ،حاصل رشد کلی جمعیت بود؟ با این حال ،برخی کارشناسان آمار فکر میکردند
که میتوانند علل آن را شناسایی کنند« .کارل پیرسون» ( ،)۱۹۳۶-۱۸۵۷سوسیالیستی تکنوکرات ،فمینیستی
رادیکال و آماردانی پیشرو بود و از طرفداران برجست ه «گالتون» نیز بهشمار میرفت ،نخستین فردی بود که
کاهش باروری در زنان را مطرح کرد« .پیرسون» بر این عقیده بود که گرایش به خانوادههای کوچکتر بیشتر
شده و تعداد زنانی که پنج فرزند یا بیشتر دارند ،کمتر شده است.
علل این گرایش بسیار مورد بحث قرار گرفت؛ آیا در طول قرن نوزدهم اطالعات در مورد شیوههای جلوگیری
بیشتر شده بود؟ آیا سیاست مترقی اصالحگران اجتماعی که مسئول اصلی گسترش دانش جلوگیری از بارداری
بودند ،باعث این وضعیت شده بود؟ آیا امثال «چارلز بردلو» ،نماینده لیبرال که از ادای سوگند وفاداری پارلمانی
سر باز زد« ،انی بسنت» ،رهبر سوسیالیست اعتصابات دختر کبریتفروش در اواخر ده ه ۱۸۸۰و «جان استوارت
میل» ،با وجود قانونی که پخش جزوات مربوط به جلوگیری از بارداری را قبیح تلقی میکرد ،بهدردسر افتاده
بودند؟ شاید همانطور که منتقدان محافظهکار باور داشتند ،زنها مقصر بودند ،چون با این اطالعات ترغیب
شده بودند از وظیف ه خود در قبال آینده ملت دست بکشند .شاید مسئله هزینههای فرزندآوری بود که چنان سر
به فلک میکشید که افراد خیلی راحت تصمیم میگرفتند آن را به دوش نکشند.
هرچه کارشناســان آمار و محققان اجتماعی در مسئل ه افت نرخ تولد دقیقتر شــدند ،مسئله دشوارتر به نظر
میرسید .به نظر میرسید جغرافیا در افت نرخ تولد مهم باشد؛ نرخ تولد در محلههای شلوغ داخل شهرها کمتر
از نواحی روستایی بود که کارگران در طول انقالب صنعتی ترکشان کرده بودند .گویا طبق ه اجتماعی هم تاثیر

