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میان این مسائل مختلف را به بهترین نحو نشان داد .هرچند هابسون درسخواند ه آکسفورد و در زمان تحصیل
بیشتر مشتاق ورزش بود تا ایدهآلیسم اما نتوانست از نظر علمی بدرخشد .تا اواخر دهه  ،۱۸۸۰به نظر میرسید
که او میخواهد معلمی در مدارس شهرستانی باشد ،اما ناگهان به سوی لندن رهسپار شد و شروع به تدریس
در دورههای پارهوقت دانشگاه آکسفورد در لندن کرد؛ جایی که قرار بود تفکر دانشگاهی در دسترس مخاطبان
گستردهای قرار گیرد .دلیل او برای این جابهجایی ،همسرش «فلورنس ادگار» ،34شاعری آمریکایی و مبارز
حقوق زنان بود .هابسون همواره به «مساله اجتماعی» عالقهمند بود اما به لطف فلورنس که آشپزخانهای برای
اطعام فقرا را در سال  ۱۸۸۸در لندن اداره میکرد ،با تبوتابی بیش از قبل پی آن رفت .او خود را در میان شبکه
اصالحگراناجتماعیپایتخت،ازجملهفابیانهاویارانآنانجایکردوشوریبرایآننوعاقتصادسیاسییافت
که به جای اینکه با توضیحاتی مساله را از سر خود باز کند ،با مشکالت و بیعدالتیهای بازارهای آزاد سروکله
میزند.
با آنکه بسیاری واژه «بیکاری» را در دهه ۱۸۹۰به او نسبت میدهند ،هابسون بیشتر به خاطر نظری ه «کممصرفی»
اشتهار یافت که معموال یکی از پایههای اقتصاد کینزی شمارده میشود .به گفت ه هابسون ،مجموعهای گسترده
از پدیدههای اجتماعی و اقتصادی اواخر قرن نوزدهم مانند بیکاری و رکود تجاری ،عوارض مشکالتی بسیار
بزرگتر بودند .ثروتمندان آنقدر پول داشتند که نمیدانستند با آن چه کنند و این بدان معنا بود که به جای خرج
کردن ،سرمایهگذاری و پسانداز میکردند و باعث انسداد و اشباع بازار میشدند .در واقع هابسون معتقد بود
کممصرفی ،در پس سیاست خارجی ملل اروپایی است .نگاه تاجران و سرمایهگذاران به آن سوی آبها بود تا
بازارهای جدیدی برای روانهکردن مازاد سرمای ه خود بیابند و برای این کار ،مشوق برپایی امپراتوریها بودند.
هابسون میگفت در این رابطه ،هر کدام از مســائلی که جداگانه قابل بحث هستند ،در واقعیت خیلی به هم
مربوطند .او میگفت بسیاری از مشکالت جامع ه مدرن صنعتی و حتی روابط بینالملل قاب ل حل است ،فقط اگر
ثروتمندان بیشتر در کشور خود خرج میکردند یا دولت پس از مالیات بستن به آنها ،این کار را میکرد.
دگرگونیهایی در اقتصاد بینالملل در اواخر قرن نوزدهم ،یعنی زمانی که برخی مفسران نگران شده بودند که
بریتانیا به خاطر رقابتجویی آلمان و آمریکا دستخوش انحطاطی ملی شده ،این قبیل تجویزها را تثبیت میکرد.
آنچه باعث میشد برخی ناظران نتوانند با سهم رو به کاهش کشور در تجارت جهانی کنار بیایند این واقعیت بود
یکهبریتانیادراوایلهمینقرنادعاکردهبودبرایموفقیتشالزامی
کههم هرقبایآنان،قالباجتماعیواقتصاد 
است ،اختیار نکرده بودند .آلمان که در دهه ۱۸۷۰به وسیل ه «اتو فون بیسمارک» ،صدراعظم آهنین ،وحدت یافته
بود،رویکردیکامالمتفاوتبهموضوعاتاقتصادیبخصوصبهمشکالتپیشرویکارگرانآلمانیپرورانده
بود .دولت آلمان که کمتر از «وستمینستر» دلبست ه تجارت آزاد بود ،با کارفرمایان و سازمانهای صنعتی بزرگ
کارکردتاکارگرانرادربرابربیکاریناشیازبیماریوناتوانیبیمهکند.انگیزهاینکار،رشداقتصادبهکمکدادن
دلیلی به کارگران سیار به استقرار در محلشان بود؛ زمانی که میتوانستند کاری با درآمد باالتر در محلی دیگر
پیدا کنند .در عین حال ،ارائ ه حمایت در دورا ن سختی ،بخشی از استراتژی بیسمارک برای مصونیت طبق ه کارگر
در برابر جذب ه سوسیالیسم انقالبی بود.
لیبرالهای جدید در بریتانیا بنمای ه این تفکرات آلمانی را پیش بردند و معتقد بودند دولت باید بسیار بیشتر
درگیر آنچه را که میل توزیع اقتصادی میدانست ،شود .البته که دولت در طول قرن نوزدهم ،شروع به آزمودن
مداخلهگراییکردهبود،امالیبرالهایجدیداقداماتیازقبیل«قوانینکارخانه»رامواردیبرایتنظیمتولیدتلقی
میکردند .آنها میخواستند شاهد سیاستهایی جدید باشند ،نه استمرار شالودههای اداری سابق .فراتر از همه
اینها ،آنها اقداماتی بسیار قاطعانه و خالقانهتر از دولت میخواستند .همانطور که ال .تی .هابهاوس در شرح
بلندآوازهاش بر سنت سیاسیاش ،یعنی کتاب «لیبرالیسم» ( )۱۹۱۱مینویسد« :اصل پیشگام در سال ۱۸۳۴این
بود که باید به سنخ سائالن استحقاق کمتری نسبت به گروه کارگران مستقل داد ».اما برای او و لیبرالهای جدید

