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پی نوشت فصل

 ،)Workhouse( . 1نهادی دولتی که در آن افراد فقیر ساکن ناحی ه یک کلیسای محلی ،در ازای کار ،سرپناه و غذا دریافت میکردند.

 . 2ویگها ( ،)Whigsلیبرالهای طرفدار سلطنت مشروطه و آزادی مذهبی و بورژوازی تازه شکلگرفته شهری و مخالفان سرســخت بردهداری و توریها ( ،)Toriesسلطنتطلبان و
طرفداران اشرافیت و کلیسای انگلستان بودند .این دو ،اولین احزاب سیاسی بریتانیا هستند که در قرن  ۱۷شکل گرفتند .ویگها بعدتر به حزب لیبرال تکامل یافتند و توریها همان حزب
ی خوانده میشوند.
محافظهکار امروز هستند که همچنان هم به نام تور 
 . 3لفظ ویگ ،مخففی است برای کلمه ( )Whiggamorبه معنای «گلهچران» که به اسکاتلندیهایی گفته میشد که به خاطر ذرت به شهر لیث در ادیبرا میرفتند .بعدها به شورشیان
اسکاتلندی طرفدار کلیسای پرزبیتاریان گفته میشد که مخالف کلیسای انگلیکان بودند .کلمه ویگ در گفتمان سیاسی انگلیس در «قانون محرومسازی» بر سر زبانها افتاد ،در زمانی که
جدال بر سر اینکه آیا برادر چارلز دوم که به مذهب کاتولیک گرویده بود ،حق دارد ولیعهد او باشد یا نه؟ ( )۱۶۸۱-۱۶۷۸ویگ اصطالحی تحقیرآمیز بود که به حامیان محرومسازی جیمز از
ولیعهدی و مخالفان رادیکال کاتولیکها اطالق میشد.
 . 4کلمه ( )Toryریشــه در لفظی ایرلندی به معنای راهزن و یاغی دارد .در ایرلند ابتدا به گروههای چریکی اطالق میشد که در  ۱۶۵۰-۱۶۴۹در برابر الیور کرامول میجنگیدند و متحد
سلطنتطلبان بودند .بعدها ،در دوران اعاده سلطنت ،به کاتولیکهایی گفته میشد که زمینهایشان در دوران جمهوری مصادره شده بود .در اصل توری لفظی تحقیرآمیز به معنای «ایرلندی
یاغی» است ،اما در دوران بحران جانشینی چارلز دوم ،به کسانی گفته میشد که با کاتولیکها همدلی نشان میدادند.
 . 5گروهی پروتستان ( )Presbyterianکه در اسکاتلند تحت تاثیر عقاید الهیاتدان اصالحطلب فرانسوی« ،جان کالوین» شکل گرفت .میثاقگران اسکاتلندی از این فرقه پروتستان،
مخالف کلیسای اسقفی انگلستان بودند و در میثاق ملی در سال  ۱۶۳۸پیمان بستند که از کلیسای خود در اسکاتلند محافظت کنند .در دوران اعاده سلطنت در سال  ،۱۶۶۰آنها یاغی
تلقی میشدند و بهشدت سرکوب شدند.
 . 6منظور کمک به فقرا از جهات اسکان و تغذیه آنها در درون نوانخانهها و دارالمساکین است.
« )Pitt the Younger( . 7ویلیام پیت» ،جوانترین نخست وزیر انگلستان که در  ۲۴سالگی به این مقام رسید .برای تمییز او از پدرش ،او را پیت جوانتر و پدرش را پیت مسنتر میخوانند
که او هم نخستوزیر انگلستان بوده است.
 . 8حوزههای انتخابی خالیشده از جمعیت که تعداد نمایندگان خود را حفظ میکردند .این حوزهها توسط اشــراف یا سلطنت حفظ میشدند تا نمایندگان پارلمان در کنترل آنان باقی
بمانند .قبل از اصالحات سال  ۱۸۳۲که این حوزهها را از بین برد ،از  ۶۵۸کرسی پارلمان ،بیش از  ۱۴۰نماینده از حوزههای اینچنینی انتخاب میشدند که در  ۵۰حوزه ،تعداد رایدهندگان
به  ۵۰نفر هم نمیرسید.
 :)Swing Riots( . 9نام این شورشها از نامههای تهدیدآمیزی گرفته که با نام «کاپیتان سوئینگ» امضا میشد و به دست کشاورزان ،قضات محلی ،کشیشها و دیگران میرسید و به نظر
میرسید که نام اسطورهای رهبر جنبش باشد .بسیاری از شورشیان با زندان ،تبعید و حتی اعدام مواجه شــدند« .ارل گری» از نخستوزیر تقاضای اصالحات کرد ،اما «دوک ولینگتون»
نپذیرفت .بعد از سقوط دولت ولینگتون ،ارل گری اصالحات سیاسی را ،تحت تاثیر عواقب این شورشها به عنوان نخستوزیر پی گرفت.
 :)Repeal Part( . 10حزب ریپیل به معنای «الغا» ،حزبی بود که در صدد الغای قانون اتحاد سال  ۱۸۰۰میان بریتانیا و ایرلند که منجر به ایجاد پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شده
بود .بعدها با رادیکال شدن حزب ،جنبش جوانان ایرلند از آن زاده شد.
 :)Daniel O’Connell( . 11سیاستمدار ایرلندی که او را رهاییبخش میخوانند .او طرفدار انتخاب کاتولیکها به نمایندگی پارلمان و الغای قانون اتحاد بریتانیا و ایرلند بود .او اصالحطلبی
بود که به کار درون ساختارها و اصالح آنها باور داشت.
 )1834 Poor Law Amendment Act of( . 12که به نام قانون جدید فقرا نیز شناخته میشود.
 . 13در قانون جدید فقرا ،این آزمون به عنوان شــرطی برای دریافت کمک آمده بود که در واقع همان دریافت امداد به شیوه اندرونی است ،یعنی اگر کسی خود را مستحق دریافت کمک
میداند ،باید وارد دارالمساکین شود و اگر خانوادهای هستند ،باید از هم جدا شوند ،چون ساختمانهای زنان و مردان و کودکان از هم جدا بود و باید شرایط سخت و اسفبار این نوانخانهها را
تاب بیاورند و این را آزمونی برای تشخیص مستحق واقعی و البته حذف امداد فقرا به شیوه بیرونی میدانستند که هرگز محقق نشد.
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. 14این که افراد متقاضی امداد بیرونی نیز باید در قبال پول یا غذا و مانند آن ،کارهایی ماند شکستن سنگ و ...کنند.
 :)Corn Laws( . 15این واژه در قرن نوزدهم در بریتانیا برای غالت ،بخصوص گندم به کار میرفت ،نه ذرت.
 ،)Economies of scale( . 16مفهومی در اقتصاد خرد به معنای افزایش بهرهوری و سود از طریق افزایش سطح عملکرد و در نتیجه ،کاهش هزینه به ازای هر واحد است.

