توریها تنها مخالفان
لیبرالها نبودند.
سازمانهای تعاونی و
کارگری که در واکنش
به چالشهایی که در
جامع ه سرمایهداری و
صنعتی با آن مواجه
بودند ،در جوامع
کارگری گسترش یافته
بودند ،زمینی بارور
برای مجموعهای از
ایدههای سیاسی که با
نام «سوسیالیسم» شناخته
خواهند شد ،فراهم
کردند
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 »۱۸۳۲که تعداد رایدهندگان را به وسیل ه پایین آوردن آستان ه شرط مالکیت ،دوبرابر کرد و حوزههای فاسد را از
مطالبه حق رای همگانی برای تمامی مردان و انتخابات با آرای محرمانه
میان برداشت ،جنبش «چارتیستها» 7
را مطرح کرد .اگرچه در دهه ،۱۸۴۰چارتیستها از تک و تا افتادند و نتوانستند در زمانهای که انقالبها داشتند
شهرهای مهم اروپا در سال ۱۹۴۸را درمینوردیدند و انگار هشدار میدادند که عاقبت عدم ثبات سیاسی چیست،
به اهداف اصلیشان برسند ،اما توانستند مسال ه حق رای را در دستور کار حفظ کنند .در مرکز بحث ،سوال اصلی
این بود که مشارکت در روند سیاسی به چه معناست؟ آیا حقی است که همگان باید داشته باشند یا چیزی است
که با شرایطی خاص اعطا میشود؟
این سواالت اهمیت داشتند ،چون قلب فرضیات بسیاری از لیبرالها در مورد رابط ه توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسیرانشانهمیرفتند.باوجودحرکتبهسمتتجارتآزادکهسیاسترسمیاقتصادیحکومتبریتانیابود،
نشانههای اندکی در دست بود که آنچه ما امروز دموکراسی میشماریم نیز در پی آن آمده باشد .آشکارتر از همه
اینکه حتی در میان رادیکالها و اصالحگران هم تعداد کمی به این فکر بودند که زنان نیز باید رای بدهند ،یعنی
نیمی از جمعیت ،از روند سیاسی کنار گذاشته شده بودند .در میان مردان هم مشارکت سیاسی چندان زیاد نبود.
باوجودتمامینگرانیتوریهادربارهپیامدهایافزایشرایدهندگانبرایثباتدولتومنافعاقتصادیآنان،از
هر هفت مرد ،همچنان شش نفرشان تا میانه قرن نوزدهم نمیتوانستند رای دهند .حتی با وجود «قانون اصالحات
دوم »۱۸۶۷هم که حق رای را گستردهتر کرد ،تا اواسط دهه ۱۸۸۰طول کشید که بیش از نیمی از مردان بزرگسال
کشور حق رای به دست بیاورند .شرط مالکیت تا اوایل قرن بیستم پابرجا بود و مانعی برای مشارکت توده ،اما
حامیانش آن را نشانهای میدانستند که رایدهندگان نهفقط در جامعه سهمی دارند ،بلکه گواهی قدرتمند بر آن
نوع شخصیتی میدیدند که توانایی اکتساب و سپس نگهداری آن سهم را نیز دارد.
به هرحال ،توریها تنها مخالفان لیبرالها نبودند .سازمانهای تعاونی و کارگری که در واکنش به چالشهایی که
در جامع ه سرمایهداری و صنعتی با آن مواجه بودند ،در جوامع کارگری گسترش یافته بودند ،زمینی بارور برای
مجموعهای از ایدههای سیاسی که با نام «سوسیالیسم» شــناخته خواهند شد ،فراهم کردند .سوسیالیسم هم
مانند اصالحطلبی ،شاخههایی گوناگون داشت .برخی متفکران ،متاثر از سنتهای بومی رادیکال که به دوران
گ داخلی انگلستان بازمیگشت و البته متاثر از متفکران
مساواتطلبان  8و حفاران  9در میانه قرن هفدهم و جن 
قارهای مانند «کارل مارکس» و سیاستمدار فرانسوی «پیر ژوزف پرودون» ،10باور داشتند مالکیت دزدی و اقدام
انقالبی برای وادار به تغییر اجتماعی ناگزیر است .اگرچه طرف دیگر بسیار محبوبتر ،جنبشی سوسیالیستی
بود که همچنان به پارلمان و دموکراسی به عنوان ابزارهایی برای دستیابی به بدهوبستانی منصفانهتر برای همه
بخصوص برای آنان که از اقشار پایین جامعه بودند ،باور داشتند .آنها معتقد بودند امکان وجود کمبود کاالهای
اساسی و دورههای بیکاری گسترده در اقتصادی که ظاهرا قابلیت تولید این همه ثروت را دارد ،نشانهای است که
یکجایکارغلطاست.آنهافکرمیکردندنیازهایاجتماعیونهفقطفردی،بایددرتصمیمگیریهایاقتصادی
و اجتماعی لحاظ شوند .بسیاری از لیبرالها که با هر چیزی که به نظر میرسید مانعی در برابر تجارت آزاد باشد،
مخالفت و به راحتی این مطالبات را رد میکردند ،خصوصا سوسیالیستها که در دهههای میانی قرن نوزدهم،
نمایندهای در پارلمان نداشتند.
اما اینطورهمنبودکهدربرابر انتقاداتگوششنواییدر میان لیبرالهاپیدانشودیافکرکنند لیبرالیسممیتواند
همهرابیدردسرنادیدهبگیرد.جاناستوارتمیل(،)۱۸۷۳-۱۸۰۶پسرفیلسوفسیاسیاسکاتلندی«،جیمزمیل»
کهنامدارترینشاگرد«جرمیبنتام»بود،یکیازهمینافرادبود.جیمزتصمیمگرفتهبودکهدورانکودکیپسرش
راتبدیلبهتجربهایدرمکتبفایدهگراییکند،بنابراینمسئولیتآموزشاوراخودبرعهدهگرفت.جانشروعبه
آموختنزبانیونانیدرسن 4سالگیوالتیندر 8سالگیکردوتا 12سالگیدرمتونکالسیک،خصوصاکارهای
دوستنزدیکپدرش«،دیویدریکاردو»،خبرهبود.میلکودکینابغهبود،اماگسترهشگفتانگیزدانشاوبهبهایی

