مشکل «استیونسون»
این بود که اید ه بررسی
طبقات اجتماعی بهطور
عینی کمابیش ایدهای
جدید بود .همانطور که
«بوث» و «راونتری»،
زمانی که طبقهبندی
اجتماعی خود را ساختند
نشان دادند ،جایگذاری
مردم در گروهها کار
سادهای نیست
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حالی که محققان اجتماعی پیشفرضهای خود را در مورد ارزش انواع گوناگون کار و تاثیر عادات خاص مثل
نوشخواری در حال و روز فرد داشتند ،مردمی که مورد مطالع ه آنان بودند تصورات خود را داشتند .مثال در طبقه
کارگران ماهر ،احساس استقالل قدرتمندی شکل گرفته بود که کار و حرفهشان را متمایز از رنجبری دونپایه
ی که در اتحادیههای کارگری و تعاونیهایشان که به آنان مزایا و تامیناتی
کارگران غیرماهر میدیدند؛ برتر 
میداد که کارگران عادی خوابش را هم نمیدیدند ،آشکار بود.
با این وجود« ،استیونسون» که در دفترش در ساختمان معظم نئوکالسیک سامرست هاوس در خیابان استرند
لندن ،نشسته بود ،میتوانست از دل این پیچیدگیها عبور کند و درباره بیش از ۴۶۵گروه شغلی که به شاخهها و
زیرشاخهها تقسیم شده و در دادههای سرشماری ردیف شده بودند ،نظر صادر کند .کاری که او انجام داد بعدها
با نام «الگوی حرفهای طبقات اجتماعی» شناخته شد؛ سلسلهمراتب درجهبندیشد ه گروهها که بهطور موسع به
دو دست ه یدی و غیریدی تقسیم میشد ،اما زیرشاخههایی مبتنی بر طبقات ماهر و غیرماهر داشت .او از الگوی
اطالعات در مورد دستمزدها استفاده کرد ،اما استنباط او ،ارزش اخالقی و اجتماعی مشاغل گوناگون را نیز
دربرمیگرفت ،مثال طب ،مهندسی و حسابداری مرتبتی باالتر از روزنامهنگاری داشتند و با این باور طراحی شده
بود که کاهش باروری ،روندی است که در تمامی جامع ه بریتانیا گسترش یافته است .تنظیم اطالعات مربوط به
نرخ باروری این گروهها و ارائ ه نتایج آن تقریبا 12سال طول کشید .وقتی «استیونسون» سرانجام یافتههایش را
در دو گزارش ،اولی در سال ۱۹۱۷و دومی در سال ۱۹۲۳منتشر کرد ،گمانهزنیهایی که پای ه بدترین ترسهای
برخی افراد درباره آینده را تصدیق کرد .سرشماری باروری نشان داد که از سا ل  ۱۸۶۰تا  ،۱۹۱۱تعداد متوسط
کودکان متولد در میان زوجهای متاهل تقریبا نصف شده است .همچنین اندازه خانوادههای کارگران غیرماهر،
با متوسط چهار فرزند ،دوبرابر خانواد ه حرفهایهاست« .استیونسون» گفت« :جمعیت ما تحت شرایطی کامال
متفاوت از آنچه در گذشته وجود داشت ،دوباره شکل گرفته است».
اما این واقعیات محرز تنها بخشی از آن چیزی بود که سیاستمداران ،اصالحگران اجتماعی ،زیستشناسان و سایر
کسانی را که در بحثهای مربوط به روندهای جمعیتی دخیل بودند نگران میکرد .کمیسیون ملی نرخ تولد در
سال  ۱۹۱۳توسط شورای ملی اخالقیات عمومی ،تشکیل شد .کمیسیون ملی نرخ تولد ،به تقلید از کمیسیون
سلطنتی ،تحقیقات خود را انجام داد ،از جمله تحقیقی که از مفصلترینها تا امروز درباره عادات جلوگیری زنان
است و برای پرسشو پاسخ ،گواهانی را در نقاط گوناگون لندن فراخواند« .بئاتریس» و «سیدنی وب»« ،جان
اتکینسون هابسون» (اقتصاددانان لیبرال جدید)« ،رمزی مکدونالد» (نماینده پارلمان از حزب کارگر)« ،ماری
اســتوپس» (مبارز فعال در زمینه تنظیم بارداری) و «آرتور کونان دویل» (نویسنده و فیزیکدان) از جمله
چهرههای شهیر از دنیای علم ،سیاست و فرهنگ بودند که در جلسات آن شرکت کردند .آنچه آنان را نگران
میکرد صرفا احتمال کاهش جمعیت نبود ،بلکه موضوع این بود که کشور با توجه به وضعیت افرادی که در آن
میزیستند ممکن بود ب ه نحوی عینی و واقعی مضمحل شود.
در یک کلمه ،با بسامدی بیشازپیش در مباحث مربوط به جمعیت بریتانیا
تباهی و زوال
پس از سال  1900تکرار میشد :تباهی .لفظی که روزنامهنگار فرانسوی،
«مکس نورداو» در ده ه  ۱۸۹۰آن را به محبوبیت رســاند و از آن برای
توصیف شرایطی استفاده میکرد که باور داشت کل تمدن غرب ،از فلســفه و ادبیاتش گرفته تا مردمانش و
خانههایشان به آن مبتال هستند .تباهی معنایی فنی داشت ،دقیقا معنایی متضاد آنچه منظور هربرت اسپنسر بود؛
وقتی نی م قرن قبل شروع به نوشتن درباره تکامل کرد .چنانکه «ای .ری لنکستر» ( )۱۹۲۹-۱۸۴۷در کتابش با
همین نام بیان میکند ،تباهی «فقدان سازمانی است که خلف را در ساختار ،بسیار سادهتر یا پستتر از سلفش
میسازد ».مجل ه لنست از جمل ه مجموع ه کثیری از صاحبنظران بود که میگفتند این فرایند در بریتانیای مدرن

