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تجارت و سرمایهگذاری در سایر نقاط جهان باشــد ،بیش از پیش بلند شد .آنها میگفتند بریتانیا باید
کاالهای بهتر و بیشتری نسبت به هر جای دیگری تولید کند و بفروشد .با افزایش فعالیتهای تجاری،
اقتصاددانان سیاسی عصر روشنگری (و فالسفهای که پا جای پای آنان میگذاشتند) ،رشد اقتصادی را با
دسترسی به بازارهای رو به گسترش مرتبط دانستند .متفکرانی چون «آدام اسمیت» توضیح میدادند که
تولیدیها ،کارخانهها و شرکتها میتوانند در این بازارها به وسیله نوآوریهایی چون تقسیم کار موفق
شوند .اسمیت ،در مشهورترین و پرآوازهترین مثالش نشان میدهد که  10کارگر در یک کارخان ه سوزن
تهگردسازی که هیچکدام خودشان نمیتوانند بیش از  20سوزن در روز تولید کنند ،میتوانند بیش از ۴۸
هزار سوزن روزانه تولید کنند ،اگر بخشی از خط تولیدی مکانیزه باشند که وظایف را در  18شغل مختلف
تقسیم کرده است .اسمیت میگفت این پیشرفت به معنای واقعی کلمه است که بریتانیا را برای رهبری جهان
از نظر اقتصادی و صنعتی یاری خواهد کرد.
«نمایشگاه بزرگ  »۱۸۵۱را معموال لحظهای نمادین در این داستان دانستهاند .با مشارکت «پرنس آلبرت»،
همسر ملکه ویکتوریا به عنوان حامی و سازماندهنده نمایشگاه ،از طراحان و تولیدکنندگان خارجی دعوت
شد تا نمون ه محصوالت خود را برای نمایش در کنار بهترین آثار بریتانیایی در قصر بلورین شکوهمندی
که از  300هزار قطعه شیشه ساخته شده و محیطی در حدود  70هزار متر را دربرگرفته بود ،ارسال کنند .بیش
از  ۶میلیون نفر از نمایشگاه بازدید کردند .مردم با قطار به سوی لندن سرازیر شدند و با دلیجان و درشکه
به هایدپارک آمدند تا بتوانند از دیدن  100هزار محصول ،از ماشینهای چاپ گرفته تا گلیمبافتهای
منقوش 2و پیانوهای تاشو که در دو طبق ه نمایشگاه ارائه شده بود ،شگفتزده شوند .فرانسویها ،آلمانیها
و آمریکاییها ،مجموعههایی پیشرفته و پیچیده برای نمایش ارسال کردند ،اما ناظرانی که ابدا بیطرف
هم نبودند ،فکر میکردند که خود بریتانیا پیروز میدان بوده ،شاید به این خاطر که نصف فضای موجود را
اشغال کرده بود.
اقتصاددانان سیاسی راغب بودند که اعتبار این پیشرفتها را به نام خود بزنند و میگفتند رشد اقتصادی و
دستاوردهای آن نتیج ه مستقیم ایدههای آنان درباره تجارت آزاد است ،ایدههایی که دولتهای تحت
تسلط «ویگها» در یکسوم میانی قرن نوزدهم با آن همدلی داشتند .مثال مورد عالق هآنها از تاثیرشان،
تصمیم «رابرت پیل» ،نخستوزیر توری برای الغای قانون غالت در سال  ۱۸۴۱بود ،یعنی قانون مالیات بر
واردات غالت .بسیاری از ویگها و رادیکالها ،این مالیاتها را از عوارض سوءگیری ساختاری به نفع
توریها در سیاست بریتانیا میپنداشتند .ویگها میگفتند که مالکان زمین میخواهند قیمت غذا باال بماند
تا سودشان را حفظ کنند و قادر به این کار هم هستند ،چون تعداد کم رایدهندگان و توزیع غیردموکراتیک
کرسیهای پارلمان بخصوص حوزههای فاسد به این معنا بود که توریها ،یعنی نمایندگان سیاسی مالکان
زمین ،کنترل پارلمان را در اختیار دارند .چنانچه «دیوید ریکاردو» در استداللی که بعدها تاثیر شایانی بر
«کارل مارکس» گذاشت ،بیان میکند ،طبق ه مالک زمین با سایر طبقات در ستیز بودند ،چون اوضاعی که
برای هر کس دیگری ماجرایی ناگوار بود ،برای آنها صرف ه داشت .البته که تعرف ه غالت ،آثاری مستقیم بر
وسع مردم و از جمله قانون فقرا داشت ،چون قیمت باالی مواد غذایی یکی از دالیل عمدهای بود که مردم
در پی امداد میرفتند.
تصمیم پیل برای پشتیبانی از الغای قانون غالت که در طی دومین سال قحطی فاجعهبار و تاریخی ایرلند
گرفته شد ،سرنوشتساز بود .این تصمیم حزب توری را دچار انشعاب کرد و در این جریان ،تجارت آزاد
شالود ه مرکزی جدیدی در سیاست بریتانیا شــد .برای ویگها و رادیکالها که مدتها بود بر سر این
اصالحات بحث میکردند ،این الغا ،فتحی به شمار میرفت .اقتصاددانان سیاسی میگفتند تعجبی ندارد پس
از برداشتن این دست از روی خرخره ،بریتانیا وارد دوران 20سال ه رشد اقتصادی شد که بعدها «رونق بزرگ

