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متمرکز بر حقوقی سلبنشدنی بود که خداوند به انسان اعطا کرده است .رادیکالها درگیر نظامهایی فکری
همچون ماتریالیسم بودند که در آن همه چیز ریشه در اصول و خواص مادی داشت .شناختهشدهترین برنامه
رادیکال اواخر عصر روشنگری ،فایدهگرایی بود که «جرمی بنتام» ( ،)۱۷۴۸-۱۸۳۲فیلسوف انگلیسی و
اصالحگر اجتماعی آن را بنا نهاد .پدر بنتام که وکیلی در لندن بود ،پسرش را از کودکی مورد آموزش قرارداد
و درحالیکه فقط سه سال داشت ،مجبورش کرد التین بیاموزد و قبل از 13سالگی ،او را وارد دانشگاه آکسفورد
کرد .با داشتن این باورکه افکار بازمانده از روزگارانی که از روزگار او کمتر پیشرفته بودهاند ،میتوانند از
عرفهای اجتماعی ،قواعد سیاسی و نهادهای عمومی زدوده شوند ،کار بسیار تاثیرگذار و البته غالبا ناکام
بنتام ریشه در ایدهای داشت که ظاهرا ساده میبود :اینکه «طبیعت ،انسان را تحت استیالی دو ارباب مطلق قرار
داده است :درد و لذت ».او میگفت اگر کسی این گزاره را صحیح بداند ،دیگر ارزیابی مسیر درست عمل آسان
خواهد بود ،چون همان عملی است که از آنچه او «اصل فایده» میخواند ،میآید .اصل فایده ،چنانچه او در
کتاب «مقدمهای بر اصول اخالقیات و قانونگذاری» ( )۱۷۸۹بیان میکند ،یعنی این گزاره که مبنای سنجش
همه چیز ،گرایش آنها به «افزودن یا کاستن از شادمانی طرفی است که منفعت او مورد نظر است» .کار درست،
همواره آن است که بر خوشی بیفزاید.
اقتصاد سیاسی که در مراحل متاخرتر عصر روشنگری شکل گرفت ،یعنی همان چیزی که «آدام اسمیت» مولفه
مرکزی پروژهای میدانست که «علم قانونگذار» میخواندش ،در قلب این متفکران رادیکال جای گرفت .آنها
میگفتند باید افراد را تشویق کرد که در پی منافع خود باشند ،چون تالش آنان نهفقط در نظم اجتماعی باثبات،
منجر به افزایش ثروت ملی میشود ،بلکه افرادی بالغ و منطقی میآفریند که وابستگی کمتری به اشرافیت
قیممآب دارند .ریکاردو که میگویند بنتام او را «نوه معنوی» خود خوانده ،در میان این متفکران شاخص بود.
ریکاردو دوست صمیمی مشهورترین شاگرد بنتام« ،جیمز میل» ( ،)۱۷۷۳-۱۸۳۶فیلسوف سیاسی و تاریخدان
اسکاتلندی بود که در کتاب «رسالهای درباره حکومت» میگوید حکومت فقط باید برای تضمین شادمانی
حکومتشوندگان وجود داشته باشد و ریکاردو استدالل اقتصادی او را در مورد تعداد زیادی از مسائل سیاسی
به کار برد .یکی از موضوعاتی که ریکاردو بسیار مهم تلقی میکرد ،قوانین و رویههایی بود که زمانی که فقرا
مستحق دریافت کمک از مراجع عمومی بودند ،به آنها حکم میشد؛ قوانین و رویههایی که آنقدر غلط بود
که او باور داشت باید به کلی حذف شوند.
هدف خاص نقد ریکاردو ،قانون «چهلوســوم الیزابت» بود؛ قانونی که پارلمان در ســال  ،۱۶۰۱یعنی
چهلوسومین سال سلطنت الیزابت اول تصویب کرده بود و در آن زمان ،در اوایل دوران مدرن اروپا ،قانونی
بیهمتا بود .زمانی ،امداد به فقرا مسالهای منحصر به امور خیریه بود ،اما پس از تجرب ه ترتیبات گوناگون در
اواخر قرون وسطی ،طبقات حاکم ،نیاز به قانونگذاری برای سازمند کردن قواعد و مسئولیتها را پذیرفته
بودند .ثمر ه آن سیستمی تحت کنترل دولت بود که در انگلستان به افراد دچار مشقت ،حق درخواست امداد
میداد .ناحی ه کلیساهای محلی که هر کدام معموال شامل حدود  600نفر میشد ،مسئول این سیستم بود که به
وسیله ناظری بیجیره و مواجب اداره میشد و قاضی محلی او را منصوب میکرد و به مجمع اعضای کلیسا که
از مردم محلی بودند و با پرداخت عوارض فقر ،تامین مالی سیستم را بر عهده داشتند ،پاسخگو بود.
این عوارض ،مالیات محلی تصاعدی بود که به نسب ارزش اموال و خانوار دریافت میشد .پارلمان آماده بود
قوانین متحدالشکل در مسائل مشخص را به تصویب برساند ،چنانکه در «قانون زیستگاه »۱۶۶۲چنین کرد .این
قانون توضیح داد افرادی مشمول دریافت امداد به دلیل فقر میشوند که با ناحی ه کلیسای محلی به وسیله تولد،
ازدواج ،کارآموزی یا ارث مرتبط باشند .البته در بیشتر موارد ،خود این نواحی ،سرخود در مورد نحوه اداره
امور و پرداختها تصمی م میگرفتند و قوانین و اقداماتشان با توجه به شرایط اقتصادی ،اجتماعی و جمعیتی
مانند جنگ ،تورم و بیماریها متغیر بود.

