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قدرت برتر بریتانیای صنعتی

نمایشگاه بزرگ  ،۱۸۵۱بریتانیا را به عنوان
ابرقدرت یکهتاز جهان صنعتی معرفی کرد
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مشهور دیگر عبارتند از رمانهای چارلز دیکنز« ،الیور
توییست»« ،روزگار سخت» و «آرزوهای بزرگ» که
ابتدا به صورت پاورقی از اواخر دهه  ۱۸۳۰تا اوایل
دهه  ۱۸۶۰منتشر شدند و توجه مخاطب بیشتری از طبقه
متوسط را به خود جلب کردند؛ مخاطبانی که درباره
مرگ ،بیماری و فقری میخواندند که کودکان را به
سوی زندگی تبهکاران میراند ،درباره مردمی که در
مواجهه با جامعهای که با آنها در حد عدد و رقم برخورد
میکرد ،از پا افتاده بودند و اینکه چگونه ثروت خود
آنها در نهایت بر درد و رنج همین مردم بنا شده بود.
خوانندگانی که اغلب از خواندن این آثار منقلب شده
بودند و میخواســتند بدانند در واکنش ،چه کاری
میتوانند یا باید انجام دهند؟ در حالی که نویسندگان
و مبارزانی مانند مارکس و انگلس فکر میکردند چاره،
برنام ه سیاسی جدیدی مانند کمونیسم است .سازمانهایی
مانند «انجمن آماری منچستر »13و همتای آن در لندن
که در سال ،۱۸۸۷امتیاز سلطنتی دریافت خواهد کرد،
نوع دیگری از امید را در نظر داشتند .متخصصان آمار
و محققان اجتماعی ،آمارهای رسمی مانند اسناد قانون
فقرا و گزارش سرشماریها را مطالعه کردند ،با این باور
که چنین کاری قوانین پنهان در پس اتفاقات به ظاهر
تصادفی ،اما معمول را آشکار خواهد کرد ،یعنی تولدها،
مرگها ،ازدواجها و بیماریها .متداولترین جاهایی
این پژوهشــگران ،از جمله چدویک و جان استوارت
میل ،فیلسوف لیبرال و اقتصاددان سیاسی در اواخر قرن
نوزدهم به آنها سر میزدند« ،انجمن ملی ترویج علوم
اجتماعی »14بود .اعضای این انجمن که بیشتر با نام انجمن
علوم اجتماعی شناخته میشد ،از سالهای  ۱۸۵۷تا  ۱۸۸۶در سال یکبار گردهم میآمدند که در این
زمان ،انجمن پذیرای بیش از  ۳هزار ارائه در مورد اصالحات قانونی ،سیاستهای کیفری ،سالمت عمومی
و «اقتصاد اجتماعی» بود .انجمن علوم اجتماعی که خصوصا در میان وکال ،دکترها و آموزگاران محبوب
بود ،یعنی کسانی که گاهنام ه حزب توری به نام «اسپکتیتور »15آنان را «قانونگذاران داوطلب بریتانیای
کبیر» میخواند ،بر اساس این اعتقاد بنا شده بود که برای تمامی اقسام مسائل سیاسی ،پاسخی علمی وجود
دارد .اگرچه تعداد اندکی از قوانینی که آنان تصور میکردند بر همگان مکشوف خواهد شد ،پا به عرصه
وجود نهادند ،اما جریان مستمر اطالعات درباره جامعه و اقتصاد ،امیدشان را زنده نگه میداشت.
موضوعی که تقریبا هم ه آنچه که محل بحث این متفکران و سازمانها بود را به هم ربط میداد ،وجود فقر
بود .وقتی شنیده میشد این همه آدم ،سطح پیشرفت بریتانیا را در این دوران ستایش میکنند ،فقر فقط
گیجکننده به نظر نمیآمد ،بلکه دیگر اسرارآمیز شده بود .انگلس ،دیکنز و سایرین پردههای دنیایی را
کنار زدند که طبقه باال و متوسط را شوکه کرد ،چون تعداد اندکی از آنها آن را میفهمیدند یا تجربه کرده

