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گرفته است ،سخن برانیم ».اما چنانکه مدیر کل خدمات درمانی ارتش ،سر ویلیام تیلور توضیح داد ،این یافته
لزوما خبر خوبی برای دولت نبود« :حتی اگر نسبتها هم چندان از گذشته بیشتر نیست» ،همچنان چیزی است
که «هیچ مرد عاقلی نمیتواند استمرار آن را طلب کند ».در حقیقت او گفت این اظهارات که مشکالت متاخر در
سربازگیری ارتش در منچستر ،هیچ بدتر از آنچه که ممکن بود در قرن گذشته رخ بدهد نیست ،ابدا تسلیخاطری
محسوب نمیشود .دالیل خوبی در دست بود که درباره احوال جسمانی تمامی گروههای جمعیتی نگران ی وجود
داشته باشد.
مثالی از آن نوع چیزهایی که موجب نگرانی کمیته شد ،شاخصی به ظاهر بیضرر بود ،یعنی قد .به عنوان بخشی
از تحقیقاتشان برای یافتن دادههایی تاریخی که کمکشان کند رسوایی سربازگیری ارتش را مورد مقایسه
قرار دهند ،به تحقیقی از فرانسیس گالتون برخوردند که در اواخر ده ه  ۱۸۷۰و اوایل ده ه  ،۱۸۸۰برای انجمن
بریتانیایی برای پیشبرد علم انجام داده بود؛ انجمنی که برای ترویج علم و مشارکت عمومی ،بیش از 70سال پیش
از آن تاسیس شده بود .گالتون ،با همکاری با ارتش ،مدارس و سایر نهادهای عمومی ،در تالش برای اثبات
باورهایش در مورد بهسازی نژادی ،مجموعهای اطالعات در مورد ۵۳هزار نفر ،از جمله مقادیر معتنابهی داده در
مورد پسران 11و 12ساله گرد آورده بود .او با مقایس ه نتایج در مورد پسران در دو نوع متفاوت سازمان آموزشی
(مدارس خصوصی و مدارس حرفهای برای بزهکاران نوجوان ،یتیمان و سایر بچههایی که موارد خاص یا دشوار
ارزیابی میشدند) ،واقعیاتی تکاندهنده و گزارشنشده را دریافت .یکی آن بود که قد متوسط پسران مدارس
خصوصی حدود پنج اینچ ( ۱۲.۷سانتیمتر) بلندتر از متوسط قد پسران همسال در مدارس حرفهای بود .دیگری
آنکه این فاصله با رشد سن از بین نمیرفت .تفاوت قد میان بزرگساالن در دو سوی طیف طبقاتی به این زیادی
نبود ،اما سهونیم اینچ ( ۸.۹سانتیمتر) هم چیزی نبود که بتوان نادیده گرفت.
گزارش کمیته که در ۲۹ژوییه سال ۱۹۰۴منتشر شد ،با بررسی مسائلی چون رژیم غذایی نابسنده ،شرایط زندگی
غیربهداشتی و پرازدحام ،فشار بر روی مادرانی که مجبور بودند تا اواخر دوران بارداری کار کنند و بعد از
زایمان سریع به سر کار بازگردند ،کاهش دوران شیردهی ،رشد عاداتی مثل سیگار کشیدن بچههای طبق ه کارگر
و تاثیر اشکال خاص اشتغال بر جثه ،در حقیقت داستان مثبتی درباره بریتانیای مدرن ارائه کرد .با این وجود ،در
عمق تحلیل کمیته ،موشکافی دقیقی از کشور بود که نشان میداد چگونه ترقی و پیشرفت به طور نامتوازن توزیع
شده بود .شاید آنان که در قعر جامعه بودند ،عمرشان طوالنیتر شده بود ،اما نرخ باالی مرگومیر نوزادان،
مزاج ناخوش و توقف رشد جسمانی هنوز رایج بود .کمیته نتیجه گرفت که علت ،چنانکه امثال آرنولد وایت
گفتند ژنتیک نیست ،واژهای که تازه در آن زمان در محاورات مردم باب شده بود ،بلکه محیطی است .توضیح
این مغایرتهای جسمانی میان طبقات اجتماعی در سبک زندگی ،عادات و دسترسی آنان به منابعی نهفته بود که
مردم را به زندگیهایی سالمتر قادر میساخت.
کمیته در مجموع  53توصیه ارائه کرد .بسیاری از آنها متشکل از شبکهای مرتبط از پیشنهاداتی برای کسب
اطالعات بهتر و یکپارچهتر بود تا زیربنایی برای مالحظ ه زودهنگام مشکالت در آینده شکل گیرد .برنامهای از
این دست ،معضل عدم وجود دادههای تاریخی قاب ل اتکا را با ادغام آمارهایی که تا آن زمان هیاتهایی همچون
ماموران درمانی قانون فقرا و دفتر رییس کل ثبت احوال در اختیار داشتند ،برطرف میکرد .همچنین ،محلی
برای کندوکاو در مسائلی مانند وفور مردهزایی که همچنان در پسپرده ناآگاهی بودند ،ارائه میداد و سنگری
بهدردبخور در برابر نظرات افراطیتری بود که از حواشی سیاسی نشأت میگرفتند؛ کاری که البته بالفور امیدوار
بود کمیته در حقش انجام دهد.
سایر توصیهها شامل راهحلها برای مشکالتی بودند که کمیته میگفت ریشهشان در محیطهای انسانساخت در
شهرهای کشور است .معدودی از پیشنهاداتشان ،چه در روش و چه در محتوا انقالبی بودند .در بیشتر اوقات
به سنت چدویکی بحث میکردند ،یعنی بهبود محیطی از منابع حکومتی میآید .در حالی که قوانین موجود،

