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عصر ویکتوریا» نام گرفت .در ربع سوم قرن نوزدهم ،بریتانیا با برخی سنجهها ،یعنی باالترین سرانه تولید
ناخالص داخلی و سهمی در تجارت جهانی کاالهای تولیدی که در اوایل دهه  ۱۸۸۰بیش از  ۳۵درصد
برآورد میشد ،پربازدهترین اقتصاد جهان را داشت.
با اینحال ،اینطور نبود که همه فکر کنند این چیزها ،داســتان بیچونو چرای پیشرفت است .رشد
اقتصادی ،سفر در راهی پرپیچوخم و گاهی پردستانداز است که برخی مردم معموال از آن بازمیمانند.
درآمدهای واقعی به طور مستمر یا ثابت بود و افزایش نمییافت .رکودهای دورهای ،مانند قحطی پنبه
«لنکشایر» در دهه  ۱۸۶۰هم اضافه شد و در بخشهای مختلف اقتصاد هم نرخ رشد متفاوت بود .عالوه
بر اینها ،همینطور که اقتصاد از جهانی که تاریخدانان از آن به نام «سرمایهداری نجبا »3یاد میکردند که
تحت سلط ه زمین و خدمات مالی بود ،میگذشت و به سرمایهداری صنعتی با آهن ،زغالسنگ ،فوالد و
دودکشهایی که از آنها دود برمیخاست ،میرسید ،در نیمه اول قرن نوزدهم ،مردم در مورد تاثیری
که هم ه این تغییرات بر روی کارگرانی که در قعر جامعه جان میکندند و در شرایطی میزیستند که ادوین
چدویک را در اوایل دهه  ۱۸۴۰منقلب کرد ،نگران شدند.
سرمایهداران ،صاحبان صنایع و تولیدیها در میان کسانی بودند که این دغدغه را پیش کشیدند .یکی از
اولینها و مشهورترینها« ،رابرت اوون» )۱۸۵۸-۱۷۷۱( 4بود .او شخصیتی پرانرژی داشت که ایمان
مذهبیاش را باخته بود و قبل از ورود به عرص ه مدیریت کارخانههای نساجی در دهه  ،۱۷۹۰از ساخت
ماشینآالت جدید ریسندگی پنبه پولی به جیب زد .اما در آغاز قرن جدید ،تصمیمی گرفت که به نظر
عجیب بود ،او مقادیری سهام در شهر صنعتی جدیدی به نام نیولنارک 5در اسکاتلند خرید .او این کار را با
این نیت کرد که نشان دهد میتواند در معاملهای سودآور مشارکت کند تا به جای تضعیف ،شرایط روحی و
فیزیکی کارگرانش را نیز اعتال بخشد .کار اوون مورد تردید قرار گرفت ،اما تا جایی موفق بود که گروهی
از سرمایهگذاران ،از جمله جرمی بنتام فایدهگرا را ترغیب کند تا سرمایهای برای خرید کلی نیولنارک در
سال  ۱۸۱۳برای او فراهم کنند .این کار ،اوون را قادر ساخت تا شهر را به تجربهای تمام و کمال در مدیریت
ت معنادار در
بشردوستانه و زیست سوسیالیستی تبدیل کند؛ زیستی که مبتنی بر این ایده بود که مشارک 
زندگی اقتصادی و اجتماعی از طریق «خودسازماندهی» به دست خواهد آمد .نظری ه او بیان میکرد اشتیاق

