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کتاب رفاه

پایان عصر ویکتوریا

«رونق بزرگ عصر ویکتوریا» در اوایل
دهه  ،۱۸۷۰در حالی که رقبای خارجی
مثل آلمان و ایاالت متحده آمریکا به مرتبه
بریتانیا رسید ه بودند و از سهم او از تجارت
جهانی میخوردند ،به پایان رسید
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مرگ نابهنگامش ناشی از عفونت خونی در سن 45سالگی،
به عنوان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین متفکران نسل
خودش مورد تکریم قرار گرفت و این امر تا حد زیادی
مدیون موجی از شاگردان ســابق او ،از جمله «هربرت
اسکویث» ،15نخستوزیر لیبرال و «آرنولد توینبی»،
اقتصاددان سیاسی و اصالحگر اجتماعی بود که بر زندگی
مردم تاثیری بهیادماندنی گذاشتند .این شاگردان ،با عالقه
از شخصیت گرین میگفتند و او را میستودند که شعلهای
در آنها برافروخته که تا عمر دارند ،خاموش نخواهد شد.
گرین ،درباره موضوعات معمول فلسفی ،خصوصا اخالق
و متافیزیک درس میداد و مینوشت ،اما شیوهای کامال
متفاوت از همعصرانش داشت که ســنت تجربهگرایی
بهجامانده از «جان الک» در قرن هفدهم را ادامه میدادند.
تجربهگرایان میگفتند انســان لوحی سفید است و ما با
تجربه کردن ،جهان را میآموزیم .هرچند که این فرایند
مسالهســاز بود ،مثال حسها میتوانند به راحتی فریب
دادهشوند ،تجربهگرایان باور داشتند که اگر از شیوههای
درست مشاهده استفاده شــود ،میتوان به راحتی بر این
مسائل غلبه کرد .در هرحال ،گرین تمامی این اعتقادات را
غلط میپنداشت .او پذیرفته بود که جدا کردن آنچه فکر
میکنیم میشناسیم ،از اذهانی که فکر میکنند آن چیز
را میشناسند ،غیرممکن است ،تمایز آشکاری میان ذهن
انسان و جهان خارجی نبود بلکه بیشتر چیزی شبیه طیف
وجود داشت .گرین به خوانندگان و شاگردانش میگفت
ذهن انسان عاملی فعال و سازا در آفرینش جهانی است که
تجربهمیکنیم.
با همین منطق ،ایدهآلیستها میگفتند جامعه ارگانیسمی
متشکل از اجزایی بهشدت تخصصی است که موجودیتی زنده خلق کرده و مانند خود انسانها ،به نحوی چیزی
بیش از مجموع اجزایش است .ایدهآلیستها توضیح میدادند که مردم در این ارگانیسم به هم مرتبط هستند،
بنابراین بخشی بسیار فراتر از خود هستند و پیامد این امر آن است که هر فرد در سالمت ارگانیسم نقش دارد .اگر
افراد خودخواهانه و با کمتوجهی به دیگران عمل کنند ،هرکس به راهی میرود و به تدریج بندهایی که آنها را
در کنار هم نگه میدارد ،از هم میگسلد .در این دیدگاه ،خیر جمعی و توانایی افراد در زندگی به نحوی معنادار
و کامیاب ،به هم وابسته بودند .مردم فقط افراد نبودند بلکه شهروند نیز به شمار میرفتند.
گرین،چنانکهدرتقریراتویادداشتهایتاثیرگذارشازجمله«اصولتعهدسیاسی)۱۸۸۵(»16کهپسازمرگش
منتشر شد ،بیان کرد ،باور داشت دولتهای محلی و ملی میتوانند مانع از رانده شدن افراد از بدنه اجتماعی
شوند .او که طرفدار متعهد حزب لیبرال بود ،به آرمان افرادی خردورز و متکی به خود باور داشت ،اما میاندیشید
خیرجمعی ،مستلزم آن است که دولت مسئولیتهایی ایجابی ،فراتر از حفظ نظم اجتماعی یا رفع موانع تجارت

