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مجلس عوام ،در طی یکی از مشهورترین و نامدارترین دورانهای سیاست اعالی عصر ویکتوریا ،مشغول بحث
و جدل بودند.
حزب لیبرال متعهد به ادام ه برنام ه اصالحات قانون اساسی و اجتماعی بود که در نیم ه نخست قرن نوزدهم
پدیدار شده بود .در حالی که تجارت آزاد ،از جمله برچیدن گمرکاتی که مانع کسبوکار میدانستند ،رویکرد
مورد توافق حزب در امور اقتصادی بود ،قوانینی برای آزادیهای بیشتر پیروان مذاهب غیرانگلیکان ،مانند
حق ورود به دانشگاههای آکسفورد و کمبریج که تا پیش از آن مختص پیروان کلیسای انگلستان بود ،وضع و
اصالحاتیدرنظامقضایی،ارتشوخدماتدولتیایجادکردند.درهمینحال،وارثانسنترادیکال،بهتکاپو
طبقه نخبه را از کنترل مطلق مالکیت
برای دگرگونیهای اساسیتر مانند اصالحات ارضی ادامه دادند و دست 
زمین کوتاه کردند.
مجادله در مورد این مسائل در صفحات نشریاتی چون «ادینبرا ریویو» و «وستمینستر ریویو» شدت داشت
و در کلوبهای دارای اعضای خاص و در انجمنهای ادبی و فلسفی که در شهرها و شهرستانها پیدا شده
بودند مورد بحث قرار میگرفت .همچنین در شهرها و شهرستانهایی که به خاطر انقالب صنعتی و تجارت آزاد
رونق گرفته بودند .طرز فکر جامعی که غالبا «لیبرالیسم کالسیک» خوانده میشد و ریشه در آرمانهای آزادی
بیان ،دخالت محدود دولت در مسائل مرتبط با وجدان فردی (بخصوص مذهب) و تجارت آزاد داشت ،در این
محیط پروبال گرفت .برای افرادی چون «هربرت اسپنسر» ( )۱۸۲۰-۱۹۰۳که کارش را به عنوان ویراستار در
«اکونومیست»آغازکرد؛مجلهایکهدرسال ۱۸۴۳درکارزارحمایتازتجارتآزادتاسیسشدبریتانیایقرن
نوزدهم به مرحلهای بیسابقه در توســع ه اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی دست یافته بود .اسپنسر ،همانطور
که در کتابهایی مانند «انسان در برابر دولت )۱۸۸۴( »5توضیح داد ،باور داشت از بین بردن امتیازات مستقر،
خصوصا امتیازات طبقه اشراف و کاستن از وزن دولت ،به افراد آزادی میدهد تا قابلیت بالقوه درونی خود
را دریابند و در این فرایند بریتانیا را ثروتمندتر سازند .در فرهنگ عامه ،امثال «ساموئل اسمایلز» ،6نویسنده
ثمرهناگزیراینوفاق
کتابهای«خودیاری»()۱۸۵۹و«شخصیت»(،)۱۸۷۱فضایلقناعتوسختکوشیراکه 
نوباب پنداشته میشدند ،میستودند.
با این حال ،مسال ه سیاسی عمده در میان ه قرن نوزدهم ،اصالحات انتخاباتی بود .پس از «قانون اصالحات بزرگ

