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برعهده گیرد.
گرین که معاون کمیسیون لرد تانتون در رسیدگی به مدارس در دهه  ۱۸۶۰بود ،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 گســترش حق رای به وجود بیاید ،میدانست .گرین میگفت
دولتها وظیفهای اخالقی دارند تا جامعهای خلق کنند که هرکس در آن ،ضمن اینکه به آرمان خیرجمعی کمک
میکند ،مفهوم لیبرال آزادی را نیز تجربه کند.
تفکرات گرین ،نمونهای از تغییرات مهمی هستند که در رویکرد طبقه متوسط به فقرا در اواخر قرن نوزدهم
در بریتانیا رخ داد .به دلیل رکود اقتصادی ،از میان ه دهه  ۱۸۸۰تا اواخر آن ،دورانی سخت برای طبقات کارگر
بود .برخی مفسران فکر میکردند که چارتیسم دیگری در راه است ،اینبار از سوی سوسیالیستها و بخصوص
«فدراسیون سوسیال دموکرات» که تظاهرات میدان ترافالگار را در سال  ۱۸۸۶ترتیب داده بود که به آن نحو
18
نگرانکنندهبهخشونتکشیدهشدوافرادیهمچون«النورمارکس»،17کوچکتریندخترکارل«،ویلیامموریس»
از«جنبشهنرهاوصنایعدستی»و«کییرهاردی» 19کهبعدهااولیننمایندهپارلمانازحزبکارگرمستقلشد،از
اعضایآنبودند.درحالیکهبخشهاییازطبق هکارگردوبارهبرایداشتننمایندگانسیاسیبیشترفشارمیآورد،
نگرانی طبقه متوسط و باال درباره فروپاشی اجتماعی به خاطر نادیده گرفتن زندگی مردمانی که به اندازه آنان
شانس نداشتند ،ناگفته آشکار بود.
لیبرالهایجدیددرمیانروزنامهنگاران،نویسندگانومحققاناجتماعیبودندکهمثل«چارلزبوث»میخواستند
بیشتر بدانند و اعتقاد راسخ داشتند که میتوانند کمک کنند .بعضی از آنان از گرین الهام گرفتند که شاگردانش را
تشویق میکرد درباره جهان بیرون دیوارهای دانشگاه بیندیشند .بهطورمثال سبب شد هابهاوس درگیر سیاست
محلی در آکسفورد و عمیقا به مسال ه اتحادیههای کارگری عالقهمند شــود .او در «تویینبی هال» هم وقت
میگذراند؛ سکونتگاهی دانشگاهی در بخش شرقی لندن که به یاد شاگرد سابق گرین نامگذاری شده بود و در
آنجاباکسانیهمچونسیدنیوبئاتریسوبطرحدوستیریخت.تاثیراینتجاربچنانبودکههابهاوستصمیم
گرفت زندگی استادی در دانشگاه آکسفورد را در سال ۱۸۹۷رها کند و به شمالغرب بریتانیا برود؛ جایی که به
کار روزنامهنگاری برای «منچستر گاردین» پرداخت که روزنام ه رادیکال سردمدار در اوایل قرن نوزدهم بود و در
21
این زمان ،سردبیر جدیدش« ،سی .پی .اسکات» ،20کمکم داشت از وفاداری بیچونوچرا به لیبرالیسم «لسهفر»
فاصله میگرفت.
عالوه بر کاوش در حیطههایی که محققان اجتماعی و سیاستمداران ادعا میکردند دربارهشان حرف میزنند،
لیبرالهای جدید خود را در تبوتاب سیاست مترقی غرق کردند ،جایی که مرز میان مواضعی همچون «لیبرال»
و «سوسیالیست» ابدا به آن روشنی که پیش از آن به نظر میآمد ،نبود« .حلقه رنگینکمان  ،»22گروه هماندیشی
مستقر در لندن بود که نامش را از میخانهای در خیابان فیلیت ،جایی که اولینبار در سال  ۱۸۹۴با هم مالقات
کردند،گرفتهبودوپاتوقروشنفکریمحبوبلیبرالهایجدیدازجمله«جی.ای.هابسون»،23سوسیالیستهای
فابیان مثل «ویلیام کالرک» 24روزنامهنگار و «ویلیام پمبر ریوز»  25دیپلمات ،نمایندگان لیبرال پارلمان همچون
«هربرت ساموئل» 26و «نوئل باکستون» 27و همچنین «رمزی مکدونالد» 28بود که آن زمان در تکاپو برای نویسنده
شدن به سر میبرد ،اما 30سال بعد اولین نخستوزیر حزب کارگر شد .یکی از نکات اصلی که به طور مشترک مورد
عالق ه آنها بود ،این سوال بود که آیا لیبرالها و سوسیالیستها میتوانند مانند ویگها و رادیکالها در نیمقرن
پیش،اختالفاتخودراکناربگذارند؟ازلحظهایکه«قانوناصالحاتسوم»درسال ۱۸۸۴تصویبشد،بسیاری
از مفسران ایجاد حزب کارگر جدیدی که بر پارلمان مسلط میشد را ناگزیر دانسته بودند .با این حال ،پیشرفت کند
بود .کارگران ماهری که با جنبش در حال رشد اتحادیههای کارگری در ارتباط بودند که تعدادشان از ۵۰۰هزار
عضو در سال ۱۸۸۰به ۲میلیون نفر در 20سال بعد رسید ،قطعا میخواستند که منافعشان نمایندهای داشته باشد،

