قلمرورفاه

کتاب رفاه

وقتی صحبت از
تاریخ دولت رفاه
در بریتانیا در میان
است ،دالیل خوب
و آشکاری وجود
دارد که بحث را با
ویلیام بوریج و از
اوایل سال ۱۹۴۳
آغاز کنیم« .بیمه
اجتماعی و خدمات
مربوطه» را معموال
به عنوان گزارش
بوریج میشناسند
که نام او را در
فرهنگ عمومی
و سیاسی ،معادل
دولت رفاه ساخت
و او را تبدیل به
چهرهای اصلی در
انتخابات عمومی
سال  ۱۹۴۵کرد.
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لندن غرق کرد و دیر زمانی نگذشــت که ثروتی برای خودش اندوخت .خانــهای در یکی از گرانترین و
بهروزترین مناطق لندن ،یعنی میدان گروونر در محله «میفیر» داشت و خانهای ییالقی ،یعنی عمارتی  ۹خوابه
در منطقه گالسترشایر ،همراه با کتابخانه و سالن بیلیارد و زمینهایی وسیع که بعدها خانواده سلطنتی آن را
خرید.
البته ریکاردو باور داشت که مفهوم زندگی بیش از پول است .او عمیقا درباره جهان اطرافش میاندیشید و تصور
میکرد چگونه راهی که خودش برای دستیابی به ثروت پیموده است ،میتواند اساسی برای جامعهای بهتر
باشد .او شماری از رساالت و جزوات درباره اقتصاد نوشت که توجه متفکران و مفسران سیاسی متنفذ را به خود
جلب کرد .بعد ،در میانه دهه  ،۱۸۱۰کار بر روی «اصول اقتصاد سیاسی و مالیاتستانی» ( )۱۸۱۷را آغاز کرد
که میخواست آنچه قوانین حاکم بر اقتصاد و تولید ثروت میداند را در آن شرح دهد .بسیاری از کسانی که
همعصر او بودند و پس از او آمدند ،وقتی کتاب را خواندند ،آنقدر آن را خوب دانستند که فقط «آدام اسمیت»
(نویسنده تازه درگذشت ه اسکاتلندی کتاب «ثروت ملل» ( )۱۷۷۶که ب ه عنوان بزرگترین اقتصاددان سیاسی
عصر روشنگری مورد تکریم بود) را در فهم رابطه آزادی فردی ،فعالیت و رونق اقتصادی باالتر از او شمردند.
برخی مفسران در مورد نحو ه ارائه افکار ریکاردو که به شکلی غریب ،دقیق و قاطع بود ،تردیدهایی داشتند،
افکاری که میتوانستند آنقدر انتزاعی باشند که بهنظر میآمد رابط ه کمی با واقعیت درهم و برهم اقتصادی
دارند که اکثر مردم تجربه کردهاند .اما ریکاردو سرسختانه معتقد بود که این نقدها ،موضع او را درنیافتهاند .او
اصالحگری سیاسی بود که نهفقط نحو ه کار اقتصاد را شرح میداد ،بلکه میگفت چگونه قوانین آن میتوانند
بنیانی برای جامعهای بهتر باشند.
ماموریت ریکاردو ارتباطی قوی با دار و دسته ویگها 2در سیاست بریتانیا داشت .نام «ویگ» ،3مانند نام
«توری» 4یا همان مخالفان اشرافی آنها در پارلمان ،در ابتدا اصطالحی تحقیرآمیز بود ،نامی که به طرفداران
کلیسای پرزبیتاریان  5اطالق میشد که در سال  ۱۶۸۵با سلطنتطلبان در اسکاتلند میجنگیدند و باور داشتند
جیمز دوم که کاتولیک بود ،نباید وارث سلطنت باشد .در حالیکه توریها باور به اهمیت اختیارات سلطنتی
نسبت به نظرات پارلمان ،ارتباط ناگسستنی کلیسای انگلستان و حکومت و مرکزیت سنت در زندگی اجتماعی
و سیاسی داشتند ،ویگها معتقد بودند بهترین شکل حکومت آن است که قدرت به طور برابر میان سلطنت،
اشراف و نمایندگان مردمی تقسیم شود؛ شیوهای که باعث میشد هیچ گروهی نتواند بر گروهی دیگر استیال یا
حقوق اساسی همچون مالکیت خصوصی را تهدید کند .ویگها ،وقایعی چون «انقالب باشکوه» سال ۱۶۸۸
را الهامبخش میدانســتند ،یعنی زمانی که پارلمان «جیمز دوم» را از سلطنت خلع کرد و «ویلیام» و «مری»
که پروتســتانهایی هلندی بودند را به جای او بر تخت نشاند و فیلسوفی چون «جان الک» را نیز منبع الهام
میدانستند؛ کسی که حامی او« ،ارل شفتسبری» ،یکی از چهرههای بنیانگذار جنبش ویگ بود .الک در کتاب
«دو رساله درباره حکومت» که یک سال پس از انقالب باشکوه ،در سال  ۱۶۸۹منتشر شد ،میگوید حکومتها
باید با مردمی که بر آنها حکم میرانند قراردادی داشته باشند .برخالف توریها که فکر میکردند پادشاهان
اقتدار خود را از خدا میگیرند ،الک میگوید مردم حقوق سلبنشدنی خاصی دارند و اینکه حکومتها تا
جایی مشروعیت دارند که مجموعهای از وظایف تعریفشده ،از جمله حفظ نظم عمومی را ایفا کنند .حکامی که
از ایفای این وظایف درمیمانند ،قرارداد خود را شکستهاند و این بدان معناست که مردم حق دارند آنها را با
کسی یا چیزی دیگر عوض کنند .ویگها میگفتند با برقراری چنین سنجهای ،تاریخ بریتانیا داستان پیشرفتی
تدریجی ،اما حتمی است.
البته تا اوایل قرن نوزدهم ،جریانهایی ناهمگون که به عنوان «رادیکالیســم» شناخته میشدند و ریشه در
روشنگری اروپایی داشتند ،به این اصالحطلبی معتدل پیوستند .برنامهها و ایدئولوژیهای سیاسی که از این
محیط برخاستند ،غالبا مبتنی بر بنیانهای فلسفی بحثبرانگیزی بود .در حالیکه مبانی اساسی عقاید ویگها

