گرین ایدهآلیست و
متفکر شاخص لیبرال
که معاون کمیسیون لرد
تانتون در رسیدگی به
مدارس در دهه ۱۸۶۰
بود ،مشتاق بود دولت
در تامین آموزش
بیشتر دخیل باشد و
آن را ابزاری برای
کمک به افراد برای
درک قابلیتهایشان و
همچنین برای تضمین
جامعه در برابر مشکالتی
که ممکن بود به دلیل
گسترش حق رای به
وجود بیاید ،میدانست
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دغدغه ارائ ه آن به شهروندانشان را داشته باشند .میل تا حدی
روشن از آن نوع چیزهایی است که دولتها باید 
به دالیل فایدهگرایانه اینطور فکر میکرد :هزینه هنگفتی که حاکمیت برای جمعیت جاهل باید بپردازد ،بسیار
بیشتر ازهزین ه پیشینیآموزشآنهاست.با این وجود ،اوهمچنینفکر میکرددولتبایدخدماتآموزش ارائه
دهد ،چون ابزاری مهم در شکلگیری آن نوع افراد متکی به خود است که جامع ه لیبرال به آنها وابسته است .البته
مسال ه بسیاری از لیبرالها این بود که آموزش ،خشت اولی بود که انگار داشت کج بنا میشد .اگر میشد آموزش
را توجیه کرد و سایرین از این فکر استقبال میکردند که دولت باید جدا در حوزههایی مانند سالمت عمومی
دستاندرکار باشد ،چه چیز دیگری ممکن بود به فکر دولتها خطور کند که برعهده آنهاست؟ نسل جدیدی
از لیبرالها پاسخ به این سواالت را در آستین داشتند و این پاسخها هم خیلی از پاسخهایی که اسالفشان در کمتر
از یک قرن پیش داده بودند ،متفاوت بود.
لیبرالهایی که در دهه  ۱۸۸۰جوانی خود را سپری میکردند ،به دنیایی
لیبرالیسم جدید
واردشدندکامالمتفاوتباآنچهویگهاکهدوراناصالحاتراکمترازیک
قرنپیشآغازکردهودرآنزندگیمیکردند.دولتدوم«ویلیامگلدستون»،
قانون اصالحات سومی را تصویب کرد و به بیشتر مردان بزرگسال حق رای
داد .صنعتی شدن ،حجم انبوهی از ثروت آفرید و زندگی کاری و چشمانداز مردم عادی را تغییر داده بود .در
حیطه علم و تفکر ،کتاب «اصل انواع» چارلز داروین در همان سال انتشار «در باب آزادی» ،منتشر شد و در درک

مردم از خودشان و عالم طبیعت انقالبی برپا کرد اما واقعیتهای جدید باید هر نوع خوشبینی به اصالحات بیشتر
راتعدیلمیکردند.درحالیکهدوراناستیالیویگهادرمیان هقرنگذشتهبودوکلیدساختمانشماره ۱۰خیابان
داونینگ ،مرتب بین نخستوزیرهای لیبرال و توری دست به دست میشد ،وضعیت اقتصادی به دوران سختی
واردشدهبود«.رونقبزرگعصرویکتوریا»دراوایلدهه،۱۸۷۰درحالیکهرقبایخارجیمانندآلمانوایاالت
متحده آمریکا به مرتب ه بریتانیا رسیده بودند و از سهم او از تجارت جهانی میخوردند ،به پایان رسید .به پیروی از
میل ،نسلی جدید از لیبرالها مصمم بودند که ایدههای اسالفشان را شکل و قالبی جدید بخشند تا در این جهان
جدید که زیاد قابل اتکا هم نبود ،بگنجند.
احتماال قویترین نشان ه تفاوتهای لیبرالیسم کالسیک و جدید ،فلسفههایی است که با آنها پیوند داشتند .تا
اواخر قرن نوزدهم ،محاسب ه بیشترین میزان شادمانی برای بیشترین تعداد افراد ،حتی به شیوههای بازآفریده
میل ،دیگر آن جاذب ه گذشته را نداشت .در واقع ،از نظر «لئونارد هابهاوس») ۱۸۶۴-۱۹۲۹) 13که در دانشگاه
آکسفورد درس خوانده بود و بعد هم در همانجا ،در اواخر دهه  ۱۸۸۰فلسفه تدریس میکرد ،فایدهگرایی به
طرز شرمآوری تاریخگذشته بود .هابهاوس ،مردی بلندقامت ،با موهایی آشفته که در میان دوستانش ،مهربانانه
به خاطر شلختگیهای فراموشکاران ه گاهبهگاهش شناخته میشد ،بینش لیبرالیسم را به عنوان پروژهای به سوی
مدرنسازیپذیرفتهبود.هرچند،اوباورداشتآیندهمدرنیزاسیونلیبرال،ایدهآلیسماست،یعنیمکتبفکریای
که معموال در پیوند با فالسف ه قارهای ،بخصوص آلمانیهایی مانند «امانوئل کانت» و «هگل» شناخته میشود.
ایدهآلیسم ،بسیار با آن نوع تجربهگرایی سرسختانهای که گمان میرفت متفکران بریتانیایی ارج مینهند ،فاصله
داشت ،اما طرز تفکر افرادی چون هابهاوس را درباره جهان پیرامونشان تغییر داد و در این فرایند ،ردی ماندگار
بر سیاست باقی گذاشت.
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ایدهآلیستشاخصبریتانیا«،توماسهیلگرین» )،)۱۸۳۶-۱۸۸۲ازاهالییورکشایربود.گرینکهدرخانوادهای
وابسته به کلیسا متولد شده بود (پدرش کشیش روستای برکین بود) ،فردی ساکت بود که سخن گفتن در جمع
معذبش میکرد .اغلب لباسهای خاکستری و سیاه میپوشید ،مشروبات الکلی نمینوشید و چهرهاش تقریبا
همیشه خسته نشان میداد .در اولین نگاه ،به نظر نمیآمد که چهرهای الهامبخش باشد ،اما در سالهای پس از

