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ال شك أن األفكار هلا تبعات ،ال أحد جيادل يف ذلك .لكن ،ما مدى مسؤولية املفكر
عن تبعات فكرته؟ خاصة تلك اليت طُوِرت بعد مماته؟
هذا هو السؤال املركزي الذي شغل مؤلف هذا الكتاب ،ودار حبثه كله حملاولة الوصول إىل
إجابة له .حلق وايكارت غربا وشرقا ليجمع شتات نطاق واسع من الربامج واملؤسسات
واملفكرين الذين شكلوا الفكر الدارويين االجتماعي والسياسي يف أواخر القرن التاسع
عشر وأوائل القرن العشرين يف أملانيا .وسار يف طريق شاق يف حبثه ،والعديد من املاصادر
اليت أخرجها يف هذا الكتاب مل يسبقه إليها أحد ،مما جيعل حبثه فريد يف بابه ،ورروري
لكل من يريد أن يقرأ عن الداروينية االجتماعية.
انطلق وايكارت يف هذا البحث اجلاد ،ليشرح تأثريات الداروينية اخلطرية واجلذرية على
األخالق .ويورح كيف أن العديد من رواد البيولوجيا التطورية يف أملانيا وكذلك املفكرين
االجتماعيني ،آمنوا أن الداروينية أطاحت باألخالق املسيحية واليهودية وحىت أخالق
التنوير ،خاصة تلك املتعلقة بقدسية حق اإلنسان يف احلياة .العديد من هؤالء آمنوا بنسبية
األخالق ،واألدهى من ذلك أهنم اختذوا من مبدأ (البقاء لألصلح) التطوري مرجعية أعلى
دورا رئيسيا ،ليس فقط يف قيام
لألخالقَ .خلُص وايكارت يف حبثه إىل أن الداروينية لعبت ً
اليوجينيا –حتسني النسل عن طريق التخلص من جينات األعراق غري املرغوب فيها–
ولكن أيضا يف قيام اليوثنيچيا –القتل الرحيم– ،ووأد األطفال ،واإلجهاض ،واإلبادات
العرقية.
مثلت تلك األمور قواعد اإلميان لدى النازيني .وعلى عكس ما يشاع من أن منطلقات
متاما.
هتلر كانت عدمية ،يثبت وايكارت أن مبادئه األخالقية كانت داروينيةً ً
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كيف ذلك؟ وما عالقة نظرية بيولوجية بالفكر النازي؟ وهل اهلولوكوست هو النتيجة
احلتمية للداروينية؟ هذا الكتاب كله يف بيان ذلك .لكن كما ختم املؤلف كتابه ،نقول:
"مل تنتج الداروينية وحدها اهلولوكوست ،لكن بدون الداروينية –خاصة تفرعاهتا من
داروينية اجتماعية وتوجهات التحسني املستقبلي للعرق– مل يكن هلتلر أو أتباعه النازيني
األسس العلمية الضرورية إلقناع أنفسهم وأعواهنم أن إحدى أعظم الفظائع المرتكبة في
العالم كانت بالحقيقة محمودة أخالقيا .لقد جنحت الداروينية ،أو على األقل بعض
أسا على عقب".
تأويالهتا الطبيعية ،يف قلب ميزان األخالق ر ً
نأمل أن يرتقي هذا الكتاب مبستوى الطرح يف القضايا املرتبطة بالعلم والدين يف عاملنا
العريب ،وأن يدفع الباحثني حنو جدية أكثر يف العرض والتناول .ولعلنا نتخذ من الاصرامة
البحثية اليت انتهجها املؤلف يف هذا الكتاب مثاال حيتذى به ،حنو طرح فكري أرقى.
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لقد أصبحت شغوفا باألخالق التطورية أثناء إعدادي ألطروحيت (الداروينية االجتماعية:
التطور يف الفكر االجتماعي األملاين من ماركس حىت برنشتاين Socialist Darwinism:
)Evolution in German Socialist Thotght from Marx to Bernstein
واليت نشرت يف  .9111مل خيطر ببايل قط ،الطريق الذي ستسري فيه الدراسة .فبينما كنت
أفحص اخلطاب الدارويين يف أملانيا ،وجدت أن معظم الداروينيون يعتقدون أن للداروينية
أسسا جديدة لألخالق والقيم ،وتطيح بالنظم
تبعات ثورية على األخالق والقيم ،وأهنا تقدم ً
األخالقية التقليدية .حفزتين هذه األفكار على البحث يف األخالق التطورية ،وكنت يف
البداية أنوي فقط أن أقوم بوصف وحتليل تقدم األخالق التطورية يف أملانيا ويف أي مكان
آخر .ولكن مبجرد قراءيت لكتابات (إرنست هيكل  )Ernst Haeckelوغريه من
الداروينيني األوائل ،حتول تركيزي إىل جمال أخالقي بعينه؛ وهو ما يسمى اليوم بأخالقيات
الطب احليوي .biomedical ethics
أحد أسباب هذا التحول هو دراسيت ألعمال إرنست هيكل نفسه ،واليت للمفاجأة ،دافع
فيها عن قتل الرضع املصابني بإعاقات معينة .مث اكتشفت أن هناك الكثري من اليوجينيني
األملان كتبوا مقاالت وفقرات يف كتبهم عن كيفية تطبيق الداروينية على األخالق والقيم .مل
مقررا أن يقوم اليوجينيون بدور مهم يف هذه الدراسة ،ولكين مل أمتكن من استبعادهم؛
يكن ً
فقادة احلركة اليوجينية (حركة حتسني النسل) كانوا من أبرز الداعمني لألخالق التطورية.
آخرا– أثار انتباهي كتاب (جيمس ريتشلز )James Rachels
ً
أخريا –وبالتأكيد ليس ً
الذي صدر يف أكسفورد عام ( 9111خملوقون من احليوانات :التبعات األخالقية للداروينية
.)Created from Animals: The Moral Implications of Darwinism
شبيها
يذكر ريتشلز أن الداروينية تقوض قدسية احلياة البشرية ،ويبدو دعمه للقتل الرحيم ً
8

بأفكار صادفتها يف أملانيا يف أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين .كتاب
ريتشلز ،باإلضافة إىل آراء هيكل وبعض أنصار الداروينية االجتماعية واليوجينية ،اقرتحوا
علي البحث عن إجابة سؤال جديد :هل استخدم الداروينيون األملان النظرية الداروينية
لتحطيم مبدأ قدسية احلياة البشرية؟ أو بصياغة أخرى :ماذا تقول الداروينية أو حىت املتأثرين
هبا عن قيمة حياة اإلنسان؟ بعد أن صغت السؤال هبذه الطريقة ،انبثقت موضوعات أخرى
تتعلق باملوت واحلياة ،وحتديدا باحلروب والصراعات العنصرية.
بعد أن أعدت صياغة أطروحيت عن األخالق التطورية لتشمل قيمة احلياة البشرية ،كان
جديدا يصعب اهلروب منه؛ أال وهو تأثري هذا اخلطاب على هتلر .مل يكن
هناك
موضوعا ً
ً
ظاهرا أمامي يف الصورة ،وحماولة (دانيال جامسان )Daniel Gasman
هتلر يف البداية ً
األحادية للربط بني هيكل وهتلر جعلتين أقلق .ولكن كلما زادت قراءيت يف كتب ومقاالت
الداروينيني واليوجينيني يف أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ،وكذلك قراءيت
اقتناعا بوجود رابط تارخيي واضح بني الداروينية وبني أفكار هتلر.
عن هتلر ،كلما ازددت ً
سأترك القارئ ليقرر بعد االنتهاء من قراءة أطروحيت إن كان الطريق بني هتلر والداروينية

مستقيما أو منحرفًا .ودوري يف هذه األطروحة مقتصر على إظهار هذا الطريق من زمن
ً
داروين وحىت احلرب العاملية األوىل تقريبًا (يف حالة هتلر ،امتد النقاش زمنيًا ملا بعد احلرب
نظرا ألن معظم خطب هتلر وكتاباته كانت بعد احلرب العاملية األوىل).
العاملية األوىل ً
بعض املواد املعروضة يف هذا الكتاب ظهرت من قبل يف مقاالت دورية مثل( :أصول
الداروينية االجتماعية يف أملانيا ،من  9581إىل  )9518و(الداروينية واملوت :احلط من
قيمة احلياة يف أملانيا ،من  9581إىل  ،)9191و(تطور اإلبادة العنصرية يف الداروينية
واليوجينية والسلمية يف أملانيا ،من  9581إىل  .)9195والفضل يرجع للقراء اجملهولني
وحملرر جملة الدراسات األملانية (ديتهيلم بوڤا  ،)Diethelm Proweلتعليقاهتم الثرية النافعة
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على هذه املقاالت.

*

كذلك أود أن أتقدم بالشكر ألولئك الذين جعلوا من هذا الكتاب ممكنًا .أوال وقبل كل

شيء جامعة والية كاليفورنيا يف ستانيسالوس؛ اليت قدمت مراجع عديدة باإلضافة إىل
منحهم إياي تفر ًغا حبثيًا ومنحة حبثية .قسم اإلعارة يف مكتبة اجلامعة (الشكر لـ جويل روبني
 )Julie Reubenقدم دورا حموريا للمشروع ،ولواله لكانت هذه الدراسة بالغة الصعوبة
أيضا أن أشكر زمالئي يف قسم التاريخ على تشجيعهم املتواصل وإهلامهم.
أو مستحيلة .أود ً
أيضا ملركز العلوم والثقافة (على األخص جاي ريتشاردز Jay Richards
وجزيل الشكر ً
وستيفن ماير  )Steve Meyerعلى الدعم املادي األساسي والتشجيع املستمر ،الذي
أيضا أن أشكر مؤسسة تيمبلتون
لواله الستغرقت هذه الدراسة وقتًا أطول .أود ً

 Templeton Foundationعلى متويلهم ملؤمتر الكلية الصيفي لعام  ،9119والذي
أقيم حتت عنوان( :البيولوجيا واهلدف :اإليثارية واألخالق والطبيعة اإلنسانية يف نظرية التطور
and Human Nature in ،Morality ،Biology and Purpose: Altruism
كثريا يف حتفيز تفكريي.
 )Evolutionary Theoryوالذي ساهم ً
أيضا أن أشكر العديد من املكتبات وسجالت األرشيف اليت مسحت باطالعي على
أود ً
املعلومات اليت احتجتها إلمتام هذا البحث؛ أذكر منهم  :مكتبة جامعة كاليفورنيا يف بريكلي
 ،Berkeley ،University of Californiaوأرشيف ومكتبة جامعة ستانفورد Stanford

 ،Universityومعهد هووفر  ،Hoover Institutionومكتبة والية برلني للرتاث الثقايف
الربوسي  ،Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitzوأرشيف
* "The Origins of Social Darwinism in Germany, 1859-1895," Journal of the History of
Ideas 54 (1993): 469-88; "Darwinism and Death: Devaluing Human Life in Germany, 18601920," Journal of the History of Ideas 63 (2002): 323-44; and "Progress through Racial
"Extermination: Social Darwinism, Eugenics, and Pacifism in Germany, 1860-1918,
German Studies Review 26 (2003): 273-94.
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أكادميية الفنون  Akademie der Künsteيف برلني ،وأرشيف جامعة مهبولدت
 Humboldt Universityيف برلني ،وأكادميية برلني براندنبورج للعلوم –Berlin
 Brandenburgische Akademie der Wissenschaftenيف برلني ،واألرشيف
الفيدرايل يف كوبلنس  ،Bundesarchiv Koblenzومكتبة والية بايرن Bayerische
 Staatsbibliothekيف ميونخ ،وأرشيف بيت إرنست هيكل Ernst–Haeckel–Haus

يف يينا ،وأرشيف جامعة فرايبورج  ،University of Freiburgوأرشيف جامعة زيوريخ
 ،University of Zurichوأرشيف مدينة ووالية فيينا Wiener Land– und
 ،Stadtarchivومكتبة النمساوية العامة  Österreichische Nationalbibliothekيف
فيينا ،ومركز األحباث ومركز توثيق الفلسفة النمساوية Forschungsstelle und
 Dokumentationszentrum für österreichische Philosophieيف جراتس،
وأرشيف عصبة األمم  League of Nations Archivesيف جنيف ،وأرشيف جامعة جنيف
 ،University of Genevaوأرشيف جامعة ڤروتسواف .University of Wroclaw
وشكر خاص لڤيلفريد بلوتس  ،Wilfried Ploetzالذي مسح يل باالطالع على أوراق والده
ألفريد بلوتس  ،Alfred Ploetzوكان مضيافًا حبق.
كثريا من تواصلي مع زمالء كثر سامهوا بفعالية يف تطوري الفكري ،وبدوهنم كان
استفدت ً
أيضا على وجه اخلصوص ميتش آش  Mitch Ashوأالن
هذا املشروع
ً
مستحيال .أشكر ً

ميجل  Allan Megillملساعديت يف استيعاب تاريخ أملانيا الثقايف وتاريخ العلوم .وكذلك
ممنت للغاية إلدوارد روس ديكينسون  Edward Ross Dickinsonلقراءة جزء من
املخطوط ومراجعته وإضافة اقرتاحات للتحسني ،وكذا مشاركته يف املؤمتر واملراسالت بيننا
أيضا يصعب ذكرهم باالسم ممن شاركوا يف املؤمتر أو
عرب الربيد اإللكرتوين .هناك الكثريون ً
راسلتهم عرب الربيد اإللكرتوين ،أو استفدت من كتبهم ومقاالهتم .وأي خطأ يف البحث
يبقى خطئي وحدي وما كان فيه من صواب فالفضل هلؤالء الباحثني وغريهم والكثري منهم
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جتد امسه يف مسرد املصادر.
قام احملرر براندن أوميلي  Brendan O'Malleyجبهد رائع .حيث أبقاين على معرفة
دائمة بكل مرحلة من مراحل املراجعة وأجاب عن كل تساؤاليت يف وقت وجيز .جزيل
الشكر له على كل ذلك.
أخريا أود أن أشكر والداي ،راي ولويس ،على دعمهم وتشجيعهم بشكل ال ميكن إحصائه.
َ
وأهدي هذا الكتاب لزوجيت؛ ليزا ،وأبنائي الغاليني؛ جوي ،وجون ،وجوزيف ،ومرييام،
وكريستني ،وهانا .لقد أضفوا على حيايت هبجة بينما كنت منهم ًكا يف املشروع ،وكانوا
دائما بقيمة حياة النفس البشرية.
يذكرونين ً
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اشتعل الصراع مبجرد ظهور كتاب داروين (أصل األنواع )On the Origin of Species
يف  ،9581ومل يقتصر اجلدل على هل تنبثق الكائنات وحيدة اخللية بطرق طبيعية أم خارقة
للطبيعة .ولكن العديد من معاصري داروين اعتربوا التطبيق األخالقي غري واضح ،رغم أنه
مل يناقش مسألة تطور اإلنسان وتأثريها على األخالق بشكل صريح إال يف العام 9589
يف كتابه (أصل اإلنسان  .)The Descent of Manجزء كبري من االعرتاضات املبدئية
على الداروينية كان مصدره هتديدها امللموس للنظام األخالقي .آدم سيدچويك Adam
 Sedgwickنفسه ،أستاذ داروين السابق لألحياء جبامعة كامربيدج عرب عن خوفه البالغ
يف خطاب أرسله لداروين عام  .9581وفور قراءته لكتاب (أصل االنواع) قال لداروين:
"هناك فقرات كاملة يف كتابك ...صدمت ذائقيت األخالقية".
أيضا جوانب أخالقية
وأوضح أيضا" :كما أن هناك جانب مادي للطبيعة ،هناك ً
وميتافيزيقية ،ومن ينفي ذلك يسقط يف وحل احلماقة .إن ذروة عظمة العلوم الطبيعية أهنا
تربط املادة باألخالق ...وقد جتاهلت أنت هذا الرابط ،وإذا مل أخطئ يف فهم مرادك ،فقد
حاولت جاهدا لكسر هذا الرابط يف حالة هامة أو حالتني .وإذا أصبح كسر هذا الرابط
بني املادة واألخالق ممكنًا –وأشكر الرب أنه ليس كذلك– أظن أن اإلنسانية ستعاين ض ًررا
قد يصيبها بالتوحش ،وسيغرق اجلنس البشري يف أدىن درجات االحنطاط اليت مل يسبق أن
()9
وصل إليها حسبما يوثق تارخيه املكتوب".
مل يكن سيدچويك الوحيد الذي اهتم داروين بتحطيم األخالق .فقد كان تأثري الداروينية
على منظومة األخالق هو احملرك األساسي حلملة ويليام چينينجز براين William
 Jennings Bryanضد الداروينية يف مطلع القرن العشرين يف الواليات املتحدة .وبصفته
داٍع للسالم فإن براين كان غاضبًا من اخلطاب الدارويين للماديني األملان ،الذين محلهم
01

مسئولية نشوب احلرب العاملية األوىل .وبسبب ارتعابه من الذبح الفاجر لشعوب يفرتض
أهنا متحضرة اتفق مع سيدچويك يف أن للداروينية تأثري وحشي واحنطاطي على البشر .كما
عرب أملان آخرون عن قلقهم من التأثري األخالقي للداروينية؛ فقد أوضح الراهب الربوتستانيت
رودولف مشيد  Rudolf Schmidيف كتابه الصادر يف  9588أن الكثري من منتقدي
الداروينية يعتربوهنا "جمرد فرضية غري مثبتة ،هتدد بإشعال النار يف أنبل وأرفع إجنازات القرن
() 9
املنصرم الثقافية ،حمولة إياها لكومة من رماد".
مازال اخللقويون يتهمون الداروينيني بتقويضهم ملنظومة األخالق بشكل روتيين ،بينما على
اجلانب الآلخر يبتهج الداروينيون بالتحرر األخالقي للداروينية .جمّد دانيال دينيت Daniel
– Dennettأحد أبرز الفالسفة املاديني– (فكرة داروين اخلطرية Darwin's
 ،)Dangerous Ideaواليت وصفها بـ"حامض عاملي" ،يأكل يف طريقه كل املعتقدات
التقليدية عن الدين واألخالق .ذهب عامل األخالق احليوية الشهري بيرت سينجر Peter
 Singerوزميله چيمس ريتشلز  James Rachelsإىل أنه بسبب تأثري الداروينية الرافض
ملفهوم قدسية احلياة البشرية يف التقاليد املسيحية اليهودية ،فإن حاالت اإلجهاض والقتل
حتررا أخالقيًا،
الرحيم وقتل األطفال ستُربر أخالقيًا .وبينما يرى كل من سنجر وريتشلز ذلك ً
تأكيدا على نبوءته بتوحش ميول
أظن أن سيدچويك كان من املمكن أن يعترب آرائهم
ً
الداروينية.
طويال لتتحقق خماوفه .فقد بدأ الكثري من
يف الواقع مل يكن على سيدچويك االنتظار ً
الداروينيني يف أواخر القرن التاسع عشر يف تطبيق الداروينية على أمور أخالقية ،من ضمنها
التساؤل عن قيمة حياة اإلنسان .عامل احليوان األملاين رويب كومسان Robby

 ،Kossmannالذي أصبح الح ًقا أستا ًذا يف الطب ،كان أكثر صراحة من غريه يف مقاله
"قيمة حياة الفرد يف الرؤية الداروينية للعامل" يف  ،9551حيث أعلن:
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"إن الرؤية الداروينية للعامل جيب أن تنظر للمفهوم العاطفي احلايل لقيمة النفس البشرية
كمفهوم مبالغ فيه يعرقل تقدم البشرية .وضع البشر –كغريهم من اجملتمعات احليوانية–
جيب أن يصل إىل أعلى درجات الكمال املمكنة ،فعرب التخلص من العناصر األقل
موهبة لصاحل األفراد األكثر موهبة لكسب مساحة أكرب النتشار الذرية ...وعلى
()3
الدولة أن هتتم حبفظ النوع واحلياة املتميزة على حساب حياة األقل متيًزا".
كانت آراء كومسان عن املوت واحلياة صادمة ومستفزة يف وقته ،ولكن كما سنرى ،الكثري
من نظرائه الداروينيني عربوا عن أفكار مشاهبة.
ومع بدايات القرن العشرين انتشرت أفكار شبيهة بأفكار كومسان على نطاق واسع ،خاصة
عند أنصار اليوجينية –اليت تعرف نفسها على أهنا علم حتسني النسل البشري– اليت
استلهمت أفكارها من الداروينية .على الرغم من ذلك ،مل يتفق كل أنصار احلركة على أين
متيزا"
جيب أن ترتكز اجلهود .من جيب أن يتم إدخاله يف الفئات "األقل موهبة" و"األقل ً
اليت ذكرها كومسان؟ من هو الشخص الذي تعترب حياته أقل قيمة؟ أو دعنا نستخدم التعبري
الذي دأب اليوجينيون على استعماله؛ من هم األدىن؟

من وجهة نظري ،السؤال واحتماالت إجاباته خبيثة ،لكن أنصار الداروينية االجتماعية
واليوجينية كانوا خائفني من مسامهة نواحي احلضارة احلديثة يف االحنطاط البيولوجي .ركزت
محلتهم حملاربة االحنطاط املرعب على جمموعتني :املعاقون ،واألعراق غري األوروبية األصل،
ظنا منهم أهنما يهددان صحة وسالمة اجلنس البشري .ورغم عدم اتفاقهم حول أي
خطرا أكرب ،إال أن الكثري منهم –إن مل يكن معظمهم– اعتربوا املعاقني
اجملموعتني تشكل ً
وغري األوروبيني (وأحيانا بعض األوروبيني غري اجلرمانيني) أجناس أدىن ،وشعروا بضرورة
القضاء عليهم بطريقة أو بأخرى ،سواء اآلن أو يف املستقبل.
ومن بني هؤالء الذين اعتنقوا الداروينية االجتماعية ونسخة عنصرية من اليوجينية ،ظهر هذا
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كفيال باستدعاء خياالت
السياسي األملاين منساوي امليالد ،كان جمرد ذكر امسه –هتلر– ً
رمزا للشر ،بينما كان لداروين مكانته العلمية املرموقة ،فإن
الشر واملوت .وألن هتلر كان ً
أية حماولة للربط بينهما تبدو غري منطقية .والسبب يف ذلك منطقي؛ ببساطة داروين ليس
هتلر .التمايز بني حياة الرجلني ووضعيهما كبري .داروين جتنب السياسة وتعامل مع منزله
زعيما للدمهاء،
يف مدينة داون كمعزل إلجراء أحباثه البيولوجية وكتاباته .بينما كان هتلر ً
يعيش ويتنفس على السياسة ويهيج مشاعر احلشود خبطاباته احلماسية.
سياسيًا ،كان داروين ليرباليًا إجنليزيًا تقليدي ،يدعم اقتصاد عدم التدخل ويعارض العبودية.
وكمعظم معاصريه فإن داروين اعترب العرقيات غري األوروبية أدىن من العرق األورويب ،إال أنه
مل يعتنق اآلرية أو معاداة السامية الشرسة ،واليت كانت الفكرة املركزية يف فلسفة هتلر
السياسية.
إذن ما هو الرابط بني الداروينية وهتلر؟ وهل مها مؤثران هلذه الدرجة؟ لعلنا نطرح السؤال
بطريقة أخرى :هل اختطف هتلر الداروينية واختذها رهينة لفلسفته السياسية اخلبيثة؟ أم أنه
فقط امتطاها وتركها تسري به إىل وجهتها؟ الرأي األخري ميكن أن نبالغ يف تبسيطه كالتايل:
يف البداية قوضت الداروينية منظومة األخالق التقليدية وقيمة النفس البشرية ،مث أصبح
التقدم التطوري هو الضرورة األخالقية اجلديد .ساعد هذا على ظهور احلركة اليوجينية ،واليت
أُسست بشكل صريح على مبادئ الداروينية .مث بدأ بعض أنصارها يف الدفاع عن القتل
الرحيم وقتل األطفال املعاقني .وعلى صعيد موا ٍز ،ذكر بعض الداروينيني أن الصراع العرقي
البشري واحلروب هي جزء من الصراع الدارويين للبقاء .خلط هتلر هذه األفكار الداروينية
الخبيثة مع معاداة السامية لينتج لنا؛ الهولوكوست.
يف الواقع ،حتدث كثري من العلماء عن أمهية الداروينية ،أو على األقل الداروينية االجتماعية،
يف متهيد األرض لظهور األيدولوجيات النازية واهلولوكوست )4(.يف دراسته عن تأثري الداروينية
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االجتماعية على تشكيل أيدولوجيات النازية ،كتب هانز جونرت تسمارتسليك Hans-

 Günther Zmarzlikأن "حتليل خطاب الداروينية االجتماعية يشي بعملية تردي
للمعايري ،مصاحبة برغبة يف التضحية بالفرد لصاحل النوع ،للحط من قيمة فكرة املساواة
اإلنسانية إىل اعتبار عد املساواة (الطبيعية) بني البشر ،للحط من قيمة قواعد املنظومة
()8
مؤخرا دافع ريتشارد إيڤانز Richard J. Evans
األخالقية لصاحل احلاجات البيولوجية".
ً
عن موقف تسمارتسليك ضد أنصار التعديل التارخيي الذين يقللون من أمهية الداروينية
()8
االجتماعية يف مساعدة األيدولوجيات النازية على الظهور.
الرأي املقابل الذي يقول إن هتلر اختطف الداروينية له أدلته املنطقية ،فقد أوضح الكثري
أحدا العتناق فلسفة سياسية معينة أو ممارستها.
من الباحثني أن الداروينية مل تقد ً
الدميوقراطيون االجتماعيون الذين كانوا حيملون اعتمادات ماركسية معصومة كانوا
وتأكيدا لرؤيتهم للعامل .وبعد قراءته لكتاب (أصل
ترسيخا
متحمسني للداروينية واعتربوها
ً
ً
األنواع) لداروين ،كتب ماركس لفريدريك إجنلز" :رغم أنه كتب بطريقة إجنليزية خشنة ،إال
تأصيال يف علم األحياء ألفكارنا" )8(.عالوة على ذلك ،فإن الكثري
أن هذا الكتاب حيمل ً

من دعاة السالم ودعاة املساواة بني اجلنسني واملدافعني عن تنظيم النسل ونشطاء حقوق
املثليني
–الذين اضطهد النازيني بعضهم أو حىت قتلوهم– كانوا يف األساس داروينيون متحمسون،
واستخدموا الداروينية لدعم أجندهتم السياسية واالجتماعية .اخلطاب اليوجيين كان متوسطًا
بني كل األطياف السياسية ،مما جعل املؤرخة آتينا جرومسان  Atina Grossmannتقول
باقتناع أن الطريق من اليوجينية واإلصالح اجلنسي إىل النازية "طريق ملتف ومليء
بالنزاعات" )5(.مل تكن النازية يف حسابات الداروينيني أو اليوجينيني من البداية ،وال حىت
يف النسخ العنصرية من اليوجينية.
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التكافؤ متعدد املستويات بني أيدولوجيات الداروينية والنازية ،خاصة عند تطبيقها على
املستويات األخالقية والسياسية والفكر االجتماعي ،باإلضافة للجذور املتعددة أليدولوجيات
النازية ،جيب أن يقودنا للشك يف دعاوى أحادية أصل النازية .وقد أصاب املؤرخ اليهودي
ستيڤن أسكهامي  Steven Aschheimحني حذرنا من التوقف عن حماولة تتبع املؤثرات
الثقافية املؤدية للنازية ،مهما كانت املهمة يف غاية التعقيد .فإن كانت الداروينية ال تقود
بوضوح تام إىل النازية ،فإن هذا ال يعين إسقاط الداروينية من قائمة املؤثرات اليت ساعدت
هتلر على تكوين آرائه ،وبالتايل مهدت الطريق للهولوكوست .يقول أسكهامي:
جدا أن الطريق من داروين وڤاجنر ونيتشه ،وحىت من العنصرية ومعاداة
"من الواضح ً
مباشرا .بالطبع تؤدي الطرق املتباينة إىل اجتاهات
السامية ،إىل النازية مل يكن ً
سهال أو ً

متباينة .ولكن رغم أهنا تبدو ملتوية إال إن أحدها قاد إىل معسكرات أوشڤيتز
.Auschwitz
مهما بلغت املخاوف من غائية البحث ،ال جيب أن يفل هذا تصميمنا على فهم
العملية والدوافع اليت قادت –على األقل يف إحدى احلاالت– إىل هذا املصري .أؤمن
()1
أن اخلوف من تعقيد املسألة سبب واهٍ ،هلجر التاريخ الثقايف".
لذلك ،رغم إحاطتنا باإلمكانيات املتعددة للخطابات للداروينية واليوجينية والعنصرية يف
حقبة ما قبل النازية ،إال أننا ال جيب أن نغمض أعيننا عن التشاهبات والتوازي بينها وبني
الفكر النازي املتأخر( .أود هنا أن أوضح من البداية أنين رغم تركيزي على التأثري الثقايف
أيضا وجود تأثري سياسي واجتماعي واقتصادي –باإلضافة لعوامل
للتاريخ ،إال إنين الحظت ً
أخرى– على تطوير األيدولوجيات بوجه عام ،والنازية باألخص ،ولكن هذه املوضوعات
خارج نطاق هذه الدراسة).
حافظ كيڤني ريب  Kevin Rippعلى هذا التوازن بدقة بالغة يف عمله املبهر عن املصلحني
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االجتماعيني األملان الفاعلني خالل القرن العشرين .نظرية ريب تقول أن الوسط اإلصالحي
االجتماعي يف أملانيا أثناء عصر ڤيلهيلم – Wilhelmوالذي يضم بني أطيافه مصلحني
أخالقيني ويوجينيني (سيظهر اسم بعضهم يف ثنايا هذه الدراسة)– حيوي احتماالت متباينة؛
بعضها محيد ،وبعضها خبيث .كان هناك طرقًا عديدة حنو احلداثة ،ومعظمها ال يقود الجتاه
النازية .إضافة لذلك ،كان ريب يعلم أن بعض جوانب اإلصالح االجتماعي األملاين يف
مطلع القرن العشرين سامهت يف تطور األيدولوجيات النازية ،كما سامهت الداروينية بشكل
حموري "يف صناعة هذه األيدولوجية املرتبكة والبشعة واملمسوخة ،رغم أن التوليفة النازية من
الداروينية واجملتمع احمللي تدعم وجود أكثر من جمرد التشابه السطحي مبحاوالت اإلصالحيني
يف عصر ڤيلهيلم إلصالح املشهد املتسع املتغري يف سياسات مجهورية ڤاميار" )91(.وبينما
دأب ريب على تذكرينا أن املصلحني االجتماعيني يف العصر الڤيلهيلمي مل يشكلوا بدايات
النازية ،إال أنه مل يربؤهم بالكلية ،حيث يؤكد على:
"بل إنه كما يشري جريڤن آشوف وجريهارد أن محاسة احلركات النسوية واحلركات
اإلصالحية األخرى يف العصر الڤيلهيلمي بالصحة العرقية وسياسات السكان مرتبطة
بالتوحش والالإنسانية يف اهلولوكوست .ذلك ألهنم أضفوا املشروعية على مثل هذه
املفاهيم .مشروعية مل يكونوا ليستمتعوا هبا يف دوائر عديدة ،مشروعية تتجاوز الظرف
()99
التارخيي العابر الذي استدعى هذه احلماسة".
مل يقتصر الغموض األخالقي والسياسي على اليوجينيني وحركات اإلصالح االجتماعي،
نظرا
بل إنه امتد إىل علماء األنثروبولوجيا األملان ،والذين يعدون مكونًا حامسًا يف دراستناً ،

لشرعنتهم للعلوم العنصرية على أساس من الداروينية .يف دراسته لعلماء األنثروبيولوجيا األملان
يف أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ،أوضح أندرو زميرمان Andrew
" Zimmermanاإلمكانيات املتكافئة واملتناقضة" املالزمة هلذا النظام .باإلضافة لذلك
09

أقر ان األنثروبولوجيا األملانية" :تقدم سلسة من املمارسات ،والنظريات واأليدولوجيات اليت
تعد من أخطر الشرور يف التاريخ اإلنساين؛ أال وهي االستعمارية واإلبادة اجلماعية
النازية" )99(.ليس من املهم كم كان الطريق بني الداروينية والنازية ملتويًا ،فقد مهدت
الداروينية واليوجينية الطريق أليدولوجيات النازية ،خاصة لرتكيز النازية على التوسع والصراع
العنصري والتصفية العرقية.

تتوقف نظرة املرء إىل استقامة أو التواء الطريق بني الداروينية والنازية على الزوايا اليت ينظر
للنازية منها ،فالداروينية االجتماعية تعترب أحد مكونات الفكر النازي –حىت ولو كانت
مهما
املكون املركزي– فقط .ولو ركز املرء على معاداة السامية ،واليت تشكل بالطبع جانبًا ً
من آراء هتلر ،فحينها لن يعود هناك أية رابط بني الداروينية والنازية )93(.بعض اليهود كانوا
داروينيني شرسني ،وبعضهم كان يوجينيًا ،وسيظهر القليل منهم على صفحات هذا
العمل )94(.وهناك جوانب أخرى من رؤية هتلر للعامل وممارساته السياسية ال عالقة هلا
بالداروينية؛ مثل الديكتاتورية على سبيل املثال .ولكن إذا ركزنا على مسألة األخالق ،وقيمة
حياة النفس البشرية ،واملسألة العرقية –كما سأفعل خالل الصفحات املقبلة– سيظهر
الرابط التارخيي جليًا .بعد عرضها الشامل للجذور الداروينية لليوجينية ،كانت شيال فيث
ڤايس  Sheila Faith Weisحمقة حني قالت:
أخريا ،بإمكان املرء أن يضيف ،أن تصنيف الناس إىل "ذوي قيمة" و"عدميي القيمة"،
" ً
متاما كما فعل
واعتبارهم جمرد متغريات راضخة للتعديل للوصول إىل "أعلى النتائج"ً ،
شاملاير وكل اليوجينيني األملان ،مل يكن سوى اعتناق وجهة نظر أدت بعد مرورها
بكثري من األدوار واملراحل إىل ظهور العمالة املستعبدة ومعسكرات املوت يف
()98
أوشڤيتز".
دعونا نستكشف إذن باختصار الروابط بني الداروينية وهتلر قبل االنتقال إىل موضوع آخر.
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أوال ،من املهم أن نفهم أن آراء هتلر عن القيم واألخالق ،بالرغم من أن بعض مواقفه تبدو
ً

حمافظة أو رجعية ،لكنها ليست كذلك بأي حال من األحوال .على سبيل املثال؛ يركز
بعض العلماء على أن رفض هتلر للنسوية واإلجهاض توضح رجعية أفكار هتلر )98(.ولكن،
كما بني مايكل برييل  Michael Burleighوڤولفجانج ڤيربمان Wolfganag
 Wippermannيف كتابيهما (أملانيا :الدولة العرقية  )9148 - 9133أن األيدولوجية
النازية ال ميكن تصنيفها بتلك البساطة ،ألن هتلر عارض النسوية واإلجهاض خبلفية ختتلف
متاما عن خلفية احملافظني التقليدين .فقد اعتقد أن النسوية واإلجهاض أمور مؤذية بيولوجيا،
ً
وبالتايل معارضة للعلم (وهو كان ضد إجهاض "اآلريني" فقط) .رغم توافق بعض سياساته
ثائرا سيجلب التقدم والتطور ألملانيا والعامل )98(.كان برييل
مع احملافظني ،لكنه اعترب نفسه ً
حمقا عندما ذكر أن النازية كانت "حماولة ديستوبية لصناعة رجال ونساء جدد عرب حمو أو
تغيري قيمهم األخالقية املوروثة إىل قيم مستقاة من نسخة حمدثة وعلمية من قيم ما قبل
اليهودية واملسيحية .بعبارة أخرى ،هي نقل للحضارات البدائية والقدمية عرب منظور داروين
()95

ونيتشه".

ميكن تلخيص رأي هتلر يف األخالق يف االقتباس التايل" :املثالية األخالقية تطالبنا أن نضع
حياتنا كلها يف خدمتها ،بينما املثالية العرقية هي اليت متكننا أن نعيش وفق قواعده .يف كل
حلظة عمل أو حلظة فراغ جيب أن نسأل أنفسنا؟ هل خيدم هذا عرقنا؟ مث نتخذ قرارنا بناء
على ذلك" .مل يكتب هتلر أو أحد حاشيته هذه الكلمات .كتبها بيولوجي دارويين شهري؛
فريتس لينتس  Fritz Lenzاملتخصص يف اجلينات ،والذي أصبح أستاذ اليوجينيا يف جامعة
ميونخ يف العام .9193كتب لينتس هذه الكلمات يف مقاله (العرق كمبدأ قيمي :حنو
جتديد منظومة األخالق) ،ويف العام  9133كان لينتس يفخر أن هذا املقال "حيتوي على
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()91

مجيع اخلصائص األساسية لرؤية احلزب النازي للعامل".

أحد املكونات األساسية للرؤية النازية للعامل هو عدم املساواة اإلنسانية ،حيث ختتلف قيمة
البشر بناء على مساهتم البيولوجية .ويف كتابه (كفاحي  )Mein Kampfعرب هتلر عن

هذه األفكار مر ًارا ،عندما ّبني رؤيته للعامل:

"ال أؤمن مطل ًقا باملساواة بني األجناس ،بل أدرك اختالفاهتم جبانب قيمتهم األعلى
أو األقل ،وعليه تُلزم هذه املعرفة ،وفقا لإلرادة األبدية اليت حتكم هذا الكون ،مساعدة
األفضل واألقوى لينتصر ،واستسالم األسوأ واألضعف .وبذلك أتبىن من حيث املبدأ
قانون الطبيعة األرستقراطي وأؤمن بصحة هذا القانون على اجلميع حىت آخر كائن.
أيضا االختالف يف قيمة كل
فال أعرتف باالختالف يف قيمة األعراق فحسب ،بل ً
فرد من أفرادهم ...لكن ال ميكن مطل ًقا املوافقة على صحة فكرة أخالقية ،إذا كانت
()91
خطرا على احلياة العرقية حلاملي األخالق األعلى".
هذه الفكرة تشكل ً
سأشرح هذه العبارة بالتفصيل الح ًقا (يف الفصل احلادي عشر) ،ولكنين سأكتفي اآلن
بالقول إن هتلر كان يؤمن أن هؤالء األفراد غري املتساوين بيولوجيًا ،مثل كل الكائنات،

حمبوسني يف صراع دارويين أبدي ال فكاك منه للبقاء ،حيث ينتصر القوى ويبقى ،وينهزم
األضعف ويتالشى.
انتشرت يف خطابات هتلر املصطلحات والتعابري الداروينية ،وعلى حد علمي مل يشكك
أحد فيما أكده علماء كثريون عن كون هتلر داروينيا اجتماعيا .فهذا أوضح من أن ميكن
نفيه )99(.وألجل إنقاذ العلم الدارويين من التلويث النازي ،يؤكد بعض املؤرخني أن آراء هتلر
كانت غري علمية أو شاذة ،أو يشريون إىل نظرته للداروينية كنظرة فظة ومبتذلة .على سبيل
املثال ،كتبت بريجيت هامان  Brigitte Hamnnيف كتاهبا الرائع (ڤيينا هتلر Hitler's
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" :)Viennaمعظم النظريات املفضلة لدى هتلر تشرتك يف أهنا ال تتوافق مع العلوم
األكادميية ،ولكنها كانت نتيجة املعاجلة الذاتية ألفكار علماء بعينهم يزدرون العلماء
املعتربين ألقصى درجة ،والذين كانوا يرفضوهنم ،ويبدو أن سبب ذلك منطقي" )99(.على
النقيض ،أظهرت دراسات حديثة عن العلوم النازية (خاصة تلك املتعلقة بالبيولوجيا والعلوم
الطبية واليوجينيا) أن التيار السائد من العلماء واألساتذة واألطباء –مبا فيهم أولئك احملسوبون
على اليسار السياسي– يعتنقون آراء عن الداروينية واليوجينية شبيهة بأفكار هتلر )93(.مل
انسجاما بني أفكاره وبني النازية .حيث ستبني
يكن فريتس لينتس العامل الوحيد الذي الحظ
ً

دراسيت أن الكثري من أفكار هتلر مستقاة يف األساس من علماء وأساتذة معتربين كانوا
يواجهون تأثري الداروينية على منظومة األخالق واجملتمع (رغم تشرب هتلر لتأثريات الداروينية
الح ًقا عن طريق وسيط ثان أو ثالث) .ال ينسحب الكالم هنا على العلماء واألطباء
البارزين وحدهم بل يتعداهم إىل أساتذة الفلسفة واالقتصاد واجلغرافيا.

حىت آراء هتلر الداروينية االجتماعية عن التطرف العرقي كانت نفس آراء علماء ومفكرين
اجتماعيني داروينيني بارزين ،ولكن غالبا بدون اإلشارة لليهود .كما أوضح الكثري من
البيولوجيني الداروينيني واملنظرين االجتماعيني أن التمييز العنصري ال ميكن الفكاك منه ،كما
أيضا ،ألنه جيلب التقدم التطوري للنوع بشكل كامل )94(.أوسكار بيشل Oscar
أنه مفيد ً
 Peschelالدارويين البارز املختص يف علم األعراق واحملرر يف دورية (داس آوسالند Das
 ،)Auslandأوضح يف – 9581قبل أن ينشر داروين (أصل اإلنسان) ،بل وقبل ميالد
هتلر نفسه– أن األخالق ال ميكن أن تناقض العملية الطبيعية اإلبادة العرقية ،وكتب:
" كل ما نعتربه ح ًقا لألفراد جيب أن خيلي مكانه لصاحل املتطلبات العاجلة للمجتمع
اإلنساين ،إن مل تكن متوافقة مع هذه املتطلبات .على هذا جيب أن نطالع انقراض
الذئاب التسمانية ك ّقدر جيولوجي أحفوري؛ حيث حل النوع األقوى مكان النوع
11

األضعف .هذا االنقراض حمزن يف ذاته ،ولكن احملزن أكثر هو أن النظام الطبيعي
()98
للعامل يسحق األخالق حتته يف كل مواجهة بينهما".
بيشل يريد منا أن نؤمن أن الطبيعة تتفوق على األخالق كل مرة ،حيث يعلمنا العلم أن
نستسلم للحقيقة القائلة بأنه ال توجد حقوق لإلنسان يف هذا العامل ،وال حىت احلق يف
احلياة .ال عجب إذن أن سيدچويك كان قل ًقا.
سأناقش هتلر بشكل أوسع يف الفصل احلادي عشر ،حيث سأبني كيف اعتمد هتلر على
رصيد سخي من األفكار الداروينية لتأسيس فلسفته العنصرية اخلاصة .ما كان يهمين حقا
يف هذا العمل ليس هتلر بل الداروينية ،وباألخص تأثريات الداروينية على منظومة األخالق،
وكذا على فهمنا للحياة واملوت.
عند استخدامي ملصطلح الداروينية يف هذا البحث فإين أعين به التطور عرب االنتقاء الطبيعي
كما قدمه داروين يف كتابه أصل األنواع .بينما كان مصطلح الداروينية يف أواخر القرن
كثريا بطريقة فضفاضة .أحيانًا يشري إىل فكرة التطور بشكل عام،
التاسع عشر يستخدم ً
وأحيانًا يشري إىل نظرية االنتقاء الطبيعي (كما أستخدمها هنا) ،ويف أحيان أخرى يشري إىل
الرؤية الطبيعانية للعامل اليت يوجد التطور البيولوجي يف صلبها.
ظهرت اخلالفات بني هؤالء الذين اتفقوا على صالحية فكرة التطور يف أواخر القرن التاسع
عشر حول آليتها .الكثري من البيولوجيني تبنوا فكرة المارك –واليت مل تعد حمل ثقة حاليًا–
اليت تقول أن الكائن ميرر السمات املكتسبة لنسله .على الرغم من أن تفسري المارك مل
مناقضا لفكرة داروين عن االنتقاء الطبيعي (حىت داروين نفسه قبل درجة من
يكن
ً
الالماركية) ،معظم البيولوجيني األملان يف القرن التاسع عشر تبعوا آراء هيكل اليت قادت إىل
املزج بني الداروينية والالماركية.
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أيضا أن أوضح من البداية أن هذه الدراسة تارخيية .عندما أربط بني داروين ،والداروينيني
أود ً
األملان ،واليوجينيني ،واملنظرين العنصريني ،والعسكريني فإن هذا ال يعين إقراري مبنطقهم،
سأترك القارئ ليقرر منطقية حالتهم .كما أىن ال أمحل االدعاء السخيف القائل أن الداروينية
حتما إىل النازية بطريق مباشر أو غري مباشر .وبتعبري فلسفي؛ الداروينية كانت سببًا
تقود ً
مهما لظهور األيدولوجية النازية ،ولكنها مل تكن السبب الوحيد .ولكن أيًا كانت منطقية
ً
أو ال منطقية الرابط بني الداروينية والنازية ،تارخييًا؛ الرابط بينهما لن يزول مبجرد متين زواله.
ثانيًا؛ أود أن أؤكد أين اقتصرت يف النقاش عن تأثري الداروينية على اجلانب األخالقي والفكر
االجتماعي ،خاصة األفكار اليت يطلق عليها اآلن أخالقيات الطب احليوي .سأركز بشكل
أساسي على تأثري الداروينية على كل من اليوجينية ،والقتل الرحيم ،والنظرية العرقية،
والعسكرية يف أملانيا .وبينما تعد هذه املبادئ أساسية يف الفكر النازي ،إال أن هذا ال يعين
أن ننعت حاملي هذه األفكار بأهنم النازيون األوائل ،ألن النازية انسابت من أفكارهم.
الكثري من الرموز اليت سأتناوهلا كانت ليربالية بطريقة أو بأخرى ،بعضهم كان اشرتاكيا،
عيدا عن
والبعض كان سلميًا والبعض كان يهوديًا .باإلضافة لذلك عندما حنرك الضوء ب ً
األيدولوجيات السياسية ونركز على األخالق وعلى قيمة احلياة وعلى الفكر العنصري،
سنجد عادة أن الداروينيني الذين كانوا أقطابًا متفرقة سياسيًا ،لديهم الكثري من نقاط
االتفاق أكثر مما كنا نظن عند أول نظرة.

هناك سبب آخر جيعلنا ال نعترب تقليل الداروينية من قيمة احلياة كمقدمات للنازية ،وهو أن
أفكارا شبيهة هبا تداولت يف الواليات املتحدة وبريطانيا وغريمها من الدول الدميوقراطية .وقد
ً
أكد كل من إيان داوبيجن  Ian Dowbiggenونيك كيمب  Nick Kempيف
دراستهما اجليدة عن تاريخ حركة القتل الرحيم يف الواليات املتحدة وبريطانيا على الدور
احملوري الذي قامت به الداروينية يف وضع األساسيات ورسم األفكار الداعمة حلركة القتل
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الرحيم .يقول داوبيجن" :كان املنعطف األساسي يف بدايات حركة القتل الرحيم هو وصول
الداروينية إىل الواليات املتحدة" )98(.ويدعم كيمب هذا الرأي بقوة ويقول" :إذا كان علينا
أيضا حذرين
أن نقلق من وصم داروين بالرجل الذي قادنا لعصر علماين ،جيب أن نكون ً
()98

من أن نبخس أمهية الفكر التطوري عند حبثنا عن قدسية قيمة احلياة البشرية".

أظهرت العديد من الدراسات عن احلركة اليوجينية يف الواليات املتحدة وأوروبا ويف أماكن
أخرى من العامل أمهية الداروينية يف أن تكون وسيطًا للتحول حنو اليوجينية وغريها من
األفكار املتعلقة مبا فيها احلتمية البيولوجية ،والالمساواتية ،والعنصرية العلمية ،والتقليل من
قيمة حياة اإلنسان )95(.هذه األفكار عرب عنها ماديسون جرانت ،Madison Grant
رئيس مجعية علوم احليوان يف نيويورك؛ يف كتابه (زوال اجلنس األعظم The Passing of
 9198 )the Great Raceوتبدو لألسف قريبة من األسلوب النازي يف التفكري (وقد
اقتىن هتلر الرتمجة األملانية للكتاب).
كتب جرانت" :النظرة اخلاطئة ملا نعتقد أنه قانون إهلي أو اعتقاد عاطفي بقدسية حياة
اإلنسان هي السبب يف منع التخلص من األطفال الفاسدين وتعقيم البالغني الذين ال قيمة
هلم يف اجملتمع .قوانني الطبيعة تتطلب إبادة العناصر غري املالئمة ،وليس للحياة البشرية قيمة
إن مل تكن ذات نفع للمجتمع أو للعرق" )91(.كما أوضح شتيفان كول Stefan Kühl
()31

بشكل صريح الروابط العديدة بني احلركة اليوجينية األمريكية والربنامج النازي اليوجيين.
إذن مل يكن خبس قيمة احلياة اإلنسانية مفهوم قاصر على أملانيا ،بل إنه كان السبب يف مآس
بشرية خارج أملانيا مثل معسكرات التعقيم اإلجباري يف الواليات املتحدة والدول
االسكندنافية .ولكنها مل تصل لنتائج كارثية كما فعلت يف أملانيا ،أملانيا وحدها هي اليت
كان حيكمها ديكتاتور حيمل أجندة راديكالية يناضل من أجل حتقيقها حتت غطاء احلرب.
كان لنظرية التطور بوجه عام والداروينية بوجه خاص أثر هائل يف الفكر األملاين .كتب
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داروين لـ(ڤيلهيلم براير  )Wilhelm Preyerيف عام " :9585الدعم الذي أتلقاه من
ألمانيا هو األصل الذي أبين عليه أملي بأن أفكارنا ستسود يف يوم من األيام" )39(.وبالفعل،

يف ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر بدأ الكثري من صغار العلماء األملان يف تشجيع
الداروينية ،بينما كان البيولوجيني البارزين وغريهم من العلماء –مثل الالهويت الشهري داڤيد
فريديريش شرتاوس  David Friedrich Straussوفيلسوف الكانتية اجلديدة فريديريش
ألربت النج  –Friedrich Albert Langيلجؤون للداروينية لدعم نظرياهتم السياسية
واالجتماعية )39(.وحبلول العقد التاسع من القرن التاسع عشر حاول الكثري من البيولوجيني
واملنظرين االجتماعيني تطبيق الصراع الدارويين للبقاء على اجملتمعات اإلنسانية ،وبدأ
(لودڤيش ڤولتمان – )Ludwig Wolttmannالذي انتقد هذه احملاوالت يف أحد مراحل
()33
مجيعا داروينيني اجتماعيني.
حياته– يف اإلشارة هلذه احملاوالت باعتبارهم ً
ال يقاس تأثري الداروينية فقط بتدفق الكتب واملقاالت اليت تناقش التطبيقات االجتماعية
واالخالقية للداروينية يف أواخر القرن التاسع عشر يف أملانيا ،والنمسا وسويسرا وحدهم (ولذا
اختصارا) ،ولكن
عندما أشري بشكل عام إىل الدول املتحدثة باألملانية أذكر أملانيا وحدها
ً
أيضا جنده عادة يف شهادات السرية الذاتية( .ريتشارد جولدمشيت Richard
ً
 )GoldSchmidtأحد علماء الوراثة البارزين يف القرن العشرين ،أظهر تعاطفه مع أدبيات
داروين يف شبابه .يف عمر السادسة عشر ذكر أنه قرأ كتاب (التاريخ الطبيعي للخلق
 )Natural History of Creationلـ(إرنست هيكل :)Ernst Haekel
"بعني متقدة وروح وثابة .بدا أن كل مشاكل الكون حتل ببساطة وباقتناع ،كان هناك
احدا لإلجابة عن كل األسئلة اليت تقلق العقل الصغري .نظرية التطور كانت
مفتاحا و ً
احلل لكل شيء ،وميكنها أن تأخذ مكان كل االعتقادات اليت نبذهتا .ليس هناك
خلق وال خالق ،وال جنة وال نار ،فقط التطور وذلك القانون الرائع املسمى بنظرية
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نبهرا عندما تواصلت
التلخيص ،اليت تثبت نظرية التطور ألقوى املؤمنني باخللق .كنت م ً
مع آخرين بشأن معلومايت اجلديدة ،كان هذا يف فناء املدرسة ،ويف الرحالت املدرسية
مشهدا حيًا خالل نزهة مدرسية عندما وقفت حماطًا مبجموعة
وبني األصدقاء .أتذكر ً
()34

من تالميذ املدرسة أشرح هلم إجنيل الداروينية كما كان يراه هيكل".

يقول جولدمشيت أن جتربته يف اعتناق الرؤية الداروينية للعامل (على الطريقة اهليكلية) كانت
منوذجية بالنسبة لصغار املتعلمني يف زمنه ،ويؤكد على ذلك شهادات غزيره من معاصريه.
ففي العام  9199قال أخصائي الفسيولوجيا (ماكس فريڤون " :)Max Verwornميكن
للمرء أن يقول دون مبالغة ،أنه ال يوجد عامل كان له تأثري كبري على تطوير رؤيتنا املعاصرة
()38
للعامل مثلما فعل هيكل".
إرنست هيكل ،الدارويين األشهر يف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ،تبىن
مبنتهى احلماسة نظرية داروين يف االنتقاء الطبيعي وطبق الصراع من أجل البقاء على البشر
يف كتابات عديدة )38(.كان يؤمن أن أهم جوانب الداروينية هو احندار اإلنسان من أسالف
حيوانية ،والذي سوف "جيلب ثورة كاملة يف رؤية البشر للعامل بأكمله" .نظرية تطور
اإلنسان "ستنفذ بعمق أكثر من أي تقدم آخر يف العقل البشري" وستساعد على دمج كل
فروع العلوم األخرى )38(.هنأ هيكل داروين يف عيد ميالده السبعني على أنه "أوضح لإلنسان
مكانه احلقيقي يف الطبيعة ،وأطاح بأسطورة مركزية اإلنسان"؛ الفكرة اليت تقول أن اإلنسان
هو مركز الكون والتاريخ )35(.وقد دأب هيكل يف كتاباته على انتقاد "أسطورة مركزية
()31
اإلنسان" كفكرة دينية مل تعد مقبولة يف ضوء العلم الدارويين.
ويتفق معه يف ذلك الطبيب املادي الشهري (لودڤيش بوشنر  ،)Ludwig Buchnerوهو
أحد أهم وأشهر مروجي نظرية الداروينية يف أملانيا .وكتب إىل األنثروبولوجي (هريمان
شافهاوزين  )Hermann Schaffhausenالذي اكتشف حفرية إنسان نياندرتال:
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"بظهور املفهوم اجلديد للحياة (أال وهو الداروينية) ،أعتقد أنه سيظهر معه أحد
أعظم التحوالت والتطورات يف املعارف البشرية اليت مرت على اإلنسان ...ويف نفس
()41
متوقعا".
الوقت ستصبح فلسفتنا واضحة وبسيطة بشكل مل يكن ً
وينظر هيكل وبوشنر والكثري من الشباب والفتيات الذين تأثروا هبما إىل الداروينية كأكثر من
جمرد نظرية بيولوجية .بالنسبة هلم تشكل الداروينية املكون األساسي الجتاه فكري جديد عن
حمبوسا من قبل يف أفكار املسيحية التقليدية أو أي دين أو فلسفة ثنائية .ويتذكر
عامل كان ً
أستاذ الطب االجتماعي يف جامعة برلني (ألفريد جروتيان  )Alfred Grotjahnوأحد قادة
رموز احلركة اليوجينية؛ يتذكر بشغف قراءته لكتاب بوشنر (املادة والقوة Force and
 )Matterيف شبابه ،والذي جرده من أي أثر العتقاد ديين .داروينية بوشنر املادية أثرت
ليس فقط عليه وإمنا على الكثري من معاصريه .يقول جروتيان –واملولود يف " :–9581مثل
مئات اآلالف من الشباب انسابت الداروينية إىل فكري ونظفته من مفاهيم الغيبيات يف سن
حاسم يف تطور رأيي عن العامل وحررتين الستقبال آراء إجيابية عن القيم األخالقية هلذا
العامل" )49(.اعرتف الكثري من العلماء واملثقفون األملان باعرتافات شبيهة عند مواجهتهم
بالكتابات الداروينية الشهرية خاصة كتابات هيكل وبونشر اليت كانت حامسة يف تشكيل
()49
رؤيتهم للعامل.
وبينما كان بوشنر يدافع عن املادية ،اليت يكون فيها العقل جمرد أداة للمادة ،فإن هيكل
مسى فلسفته الفلسفة األحادية حيث كان يرى املادة والعقل متحدين بشكل معقد .عند
هيكل حىت املواد غري احلية والكائنات وحيدة اخللية هلا خصائص نفسية .ويف بعض األحيان
مسى هيكل مذهبه بوحدة الوجود اليت اعتربها مرادفًا لألحادية .كما اعرتف أيضا أن وحدة
متاما )43(.على أية حال ،سواء كان مادية أو أحادية أو وضعية ،كانت
الوجود تشبه اإلحلاد ً
الرؤية الداروينية للعامل اليت طورها هؤالء وغريهم من الداروينيني البارزين –وبالتأكيد معظم
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املفكرين االجتماعيني الداروينيني– طبيعانية بالكامل؛ مبعىن أهنا تناولت كل الظواهر مبا
فيها الدينية واألخالقية والسلوك اإلنساين كمنتج ملسببات طبيعية خاضعة لقوانني علمية.
مجيعا على
ومهما اختلف هيكل وبوشنر وكارنريي وغريهم من الداروينيني ،إال أهنم اتفقوا ً
أن العمليات الطبيعية ميكنها تفسري كل جوانب اجملتمع البشري وسلوك أفراده .مبا يف ذلك
األخالق .رفضوا أية احتمالية لتدخل إهلي ،واهنالوا سخرية على ثنائية الفكر واجلسد،
ورفضوا حرية اإلرادة لصاحل اجلربية املطلقة .بالنسبة هلم ميكن تفسري أي ظاهرة من ظواهر
الكون مبا فيها فكر اإلنسان ،واجملتمع واألخالقيات عرب سبب وتأثري طبيعيني .وكنتيجة
بديهية أصبحت العلوم احلكم على كل احلقائق ،حىت األخالق والقيم مل تتمكنا من اهلروب
من أحكام وتصرحيات العلوم.
معظم املفكرين الذين سأتناوهلم يف هذا الكتاب ،إن مل يكن كلهم ،اعتنقوا الرؤية الداروينية
الطبيعانية للعامل تلك .بالطبع هناك الكثري من معاصريهم الذين قبلوا بصالحية التطور
للعمليات البيولوجية ،ولكنهم رفضوا أي تأثري للداروينية على الدين واألخالق والفكر
فاصال صرحيًا بني اهلل والطبيعة ،بسبب
االجتماعي .وقد رسم علماء الدين األملان خطًا ً
سطوة الداروينية الالدينية وكتجاوب مع ظهور حركة نقد اإلجنيل اليت اعتنقوها ،وبينما تنتمي
األخرية للحقل العلمي ،فإن األوىل تنتمي لعلم األديان .جعل هذا العلوم الدينية حصينة
ضد هجمة العلوم (ولكن أيضا أقل صلة بالعامل احلقيقي) )44(.معظم الفالسفة األملان
والكثري من االجتماعيني جاهبوا هجمة العلوم على جماهلم بنفس الطريقة ،متبنيني طريقة
الفيلسوف (ڤيلهيلم ديلتاي  )Wilhelm Dieltheyيف التمييز بني العلوم الطبيعية والعلوم
اإلنسانية .رفض ديلتاي وأتباعه بقوة تطبيق الطرق العلمية على العلوم االجتماعية .واتفقوا
يف ذلك مع (چورچ موور  )G. E. Mooreأن أية حماولة الستخراج األخالق من الطبيعة
ما هي إال ارتكاب "للمغالطة الطبيعانية" )48(.ورغم هؤالء املقاومون للرؤية الداروينية
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الطبيعانية للعامل ،إال أن الكثريون اعتنقوها حبماسة بالغة ،خاصة العلماء واألطباء .يف الواقع
كان صوت الداعمني للداروينية الطبيعانية بني العلماء واألطباء أقوى بكثري من صوت
املعارضني هلا .إذن الداروينيون الطبيعانيون هم من حاولوا تطبيق التطور البيولوجي على
األخالق ،وليس هؤالء الرافضون إلمكانية تطبيقها ،وهم من سنتناوهلم يف عملنا هذا.
يربز إذن السؤال :هل تعترب املستجدات الثقافية اليت أرمسها يف هذا العمل نتيجة لشيء
دارويين باألخص؟ أم هل ينبع من رؤية طبيعانية للعامل (سواء مادية أو أحادية)؟ هذا السؤال
نظرا للتعقيد اهلائل يف الروابط التارخيية بني الداروينية والطبيعانية .تشري بعض الدالئل
صعب؛ ً
التارخيية أن الداروينية قد ال متلك كل هذا التأثري على تنشيط الفلسفة الطبيعانية؛ وميكن
أن نعرض هذه الدالئل كالتايل )9( :ظهر جنم الطبيعانية قبل نشر داروين لنظريته (يف أملانيا
نشر املاديون الثالثة البارزين لودفيج بونشر ،وكارل فوجت ،وجاكوب مولشوت؛ معظم
أعماهلم يف العقد اخلامس من القرن التاسع عشر) )9( .األمر املتعلق بأن معظم معتنقي
الداروينية اعتنقوها بعد أن كانوا معتنقني للطبيعانية )3( .كثريون اعتنقوا الداروينية دون
اعتناقه الطبيعانية (مثل أتباع الكانتية اجلديدة ،ورجال الدين املسيحيني) .بينما تشري هذه
الدالئل إىل عدم ضرورة وجود عالقة بني الداروينية واملادية أو بينها وبني األحادية (أحدمها
بديال لآلخر حال غيابه) ،لكن ظهرت رغم هذا عالقات تارخيية قوية بني
ميكن أن تصلح ً
تفسريا .تلك
الداروينية والطبيعانية يف أواخر القرن التاسع عشر يف أملانيا واليت قد حتتاج
ً

العوامل اليت تربط االثنني تتضمن )9( :اعتنق معظم املاديني واألحاديني الداروينية حبماس
واحتجوا أهنا تدعم أفكارهم املادية أو األحادية )9( .ذكر كثريون أن الداروينية كانت
العامل األساسي يف حتوهلم إىل املادية أو األحادية )3( .حيتج البيولوجيون الداروينيون
والفالسفة األخالقيون بصراحة بأن الداروينية حتوي فلسفة جربية وبالتايل نظرة مادية للعقل.
تعكرت الصورة التارخيية أكثر باحلقيقة اليت تقول أن بعض األصوات املهمة يف نشر الداروينية
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قالوا باالدعاء املثري للجدل أهنم مل ينشروا النظرية البيولوجية فحسب بل سعوا لنشر الفكر
مالئما أن
الدارويين بوجه عام .ورغم اعتناقهم آلرائهم اخلاصة قبل تبنيهم للداروينية ،كان ً
يدعوا تأييد الداروينية لنظرياهتم .كيف ميكن إذن أن نفهم هذا االرتباك بل والتضاد بني
الداروينية والغيبيات؟ أقرتح أن استقبال الداروينية يف القرن التاسع عشر تأثر بانتشار النموذج
متاما كما أثر فيه .وإذا درسنا هذا بشكل واقعي ميكن أن أؤكد أنه بدون الداروينية
الطبيعاين ً
إقناعا ،وبالتايل كان
لزاد انتشار املادية يف أواخر القرن التاسع عشر ،ولكنها ستكون أقل َ
()48
سيقل عدد تابعيها مما حدث بالفعل.
وبرغم العالقات القوية بني الداروينية والطبيعانية ،مازال مناسبًا أن نعود للسؤال :أيهما أثرت
مباشرة على األخالق ومنظومة القيم؛ الداروينية أم الطبيعانية؟ بعض األفكار املتعلقة
باألخالق اليت أناقشها داروينية على وجه اخلصوص ،جالبة عناصر النظرية البيولوجيا
كمسوغ ...بعضهم ال يبدو أنه حيوي مضامني داروينية ولكنها تعتمد على مبادئ طبيعانية
أيضا،
عامة .وبشكل مثري لالنتباه يقول داروينيون كثر أن الداروينية تسوغ هذه املبادئ ً
اضحا بشكل قطعي.
فاألمر ليس و ً
عددا من
وألن الداروينية اخرتقت احلركة اليوجينية يف بداياهتا ،سنعرض يف هذه الدراسة ً
اليوجينيني البارزين .فاألمر ال يتوقف على اعتناق كثري من الداروينيني البارزين لليوجينية،
بل ميتد للقول بأن معظم اليوجينيني –يف الواقع كل قادهتم املتقدمني– يعتربون اليوجينية
تطبيق واضح ملبادئ الداروينية على األخالق واجملتمع( .فرانسيس جالتون Francis
– )Galtonابن عم داروين ،ومؤسس اليوجينية احلديثة– طور فكرته خالل قراءته لكتاب
أيضا على مبادئ الداروينية بكثافة( )48(.ألفريد
أصل األنواع ،واعتمد زعماء اليوجينية األملان ً
بلوتس  )Alfred Poletzمؤسس كل من اجلمعية األملانية للصحة العرقية واليت تعد أول
هيئة يوجينية على مستوى العامل ،كما أسس أحد النشرات العلمية املخصصة لليوجينية،
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متأثرا بشدة هبيكل يف شابه .وأخرب صدي ًقا له يف العام  9519أن أفكاره األساسية
كان ً
عن اليوجينيا مستقاة من الداروينية ،وكان دائم املدح هليكل بصفته املؤثر الرئيسي على
أفكاره )45(.كما أخرب هيكل أن دوريته العلمية :ستقف إىل جانب الداروينية" .الشيء
اضحا من اإلعالن الذي أرسله للمشرتكني احملتملني ،والذي كان مشب ًعا
الذي كان و ً
باملصطلحات الداروينية )41(.عالوة على ذلك أحد احملررين معه كان (لودڤيش باليت
 ،)Ludwig Plateوهو عامل حيوان دارويين حل حمل هيكل عند تقاعده يف أستاذيته يف
جامعة يينا .ليس عجيبًا إذن أن يوظف بلوتس القائدين الداروينيني البارزين يف أملانيا هيكل
وڤايتسمان كعضوي شرف يف مجعية الصحة العرقية اليت أسسها .9118

مسابقة جائزة كروب اليت أقيمت ألول مرة  9111واستمرت حىت  9113ترسم بوضوح
الرابط القوي بني الداروينية واليوجينية .رجل الصناعة (فريديريش كروب Fridrich

مول جائزة جمزية ألفضل إجابة حبجم كتاب
 )Kruppوأحد اهلواة املتحمسني للطبيعانية ّ
عن السؤال" :ماذا نتعلم من مبادئ التطور البيولوجي فيما يتعلق بتطوير السياسة الداخلية
وتشريعات الدول؟"( )81ساهم (هاينريش إيرنست تساجيلر )Heinrich Ernst Zeigler
احدا
مع هيكل يف رعاية هذه املسابقة ،وهو عامل حيوان عمل معه يف جامعة يينا ،وكان و ً
من احملكمني .احلصول على تلك اجلائزة واليت تبلغ عشرة آالف واليت كانت تشكل مبلغًا
كبريا يف ذلك الوقت كانت من نصيب (ڤيلهيلم شاملاير )Wilhelm Schallmayer
ً
عن كتابه الوراثة واالنتقاء والذي كتبه يف العام  ،9113ويعد هذا الكتاب توسعة لكتيبه
اليوجيين السابق :هتديد االحنطاط اجلسماين للشعوب املتحضرة ( .)9519اعتمدت
يوجينية شاملاير بقوة على النظرية الداروينية واليت مساها االكتشاف األعظم يف القرن التاسع
ليوجيين آخر أن الرابط بني اليوجينية والداروينية
عشر )89(.وقد اعرتف يف خطاب كتبه
ي
()89

شديد الرسوخ.
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مهتما باملوضوعات
مل يكن اليوجينيون جمرد داروينيني متحمسني ،بل كان الكثري منهم ً
األخالقية .يف الواقع كانت اليوجينية حتاول تطوير (أخالقًا علمية) تبىن ظاهريًا على النظرية
الداروينية .كتب شاملاير يف مقدمة كتابه الفائز باجلائزة" :هلذا الرأي (الداروينية) تأثري قوي
على األخالقيات .هو ال ينتج فقط آراء جديدة حول أصل األوامر األخالقية وتطورها
وبالتايل بداية جديدة هلم ،بل إنه يقود إىل املطالبة بتغيري جزئي يف اآلراء األخالقية السائدة
يف الوقت احلاضر" )83(.وقد وافق يوجينييون كثريون على ذلك كما سنرى الح ًقا.
ما هي الطريقة اليت أثرت هبا الداروينية على الفكر األخالقي؟ أوًال؛ أظهر داروين الفلسفات
املادية والواقعية بصورة أكثر احرت ًاما عرب تقدمي تفسريات غري دينية لألخالق .قبل داروين
رفضت بعض النظريات األخالقية –أو قل جتاهلت– األصل الديين لألخالق (مثل آراء بانثام
النفعية) ،ولكن مل يستطع أحدهم تفسري وجود سجية أخالقية أو ضمري لدى اإلنسان ،وال
حىت تفسري ملاذا يتصرف البشر بإيثار .بعضهم افرتض وجود الفضيلة ،ولكن مل يستطع تقدمي
تفسري ألصلها .كانت على سبيل املثال توقع وجود الفضائل وبناء عليها استنتج وجود اإلله،
والفجور واإلرادة احلرة ،ولكن الداروينية قوضت فرضية كانت .ثانيًا سامهت الداروينية يف

ظهور النظرة النسبية لألخالق برفضها ألبدية األخالق وجتاوزها للحدود.

منتجا للطبيعة ،قابل للتطور الدائم مثل كل
معظم الداروينيون يفسرون األخالق باعتبارها ً
مظاهر الطبيعة .مل تنقش األخالق على ألواح احلجارة ،ولكنها خطت على رمال الوقت
دائم التغري .ثالثًا؛ أعطت الداروينية دفعة للرأي القائل بأن الفضائل عند اإلنسان فطرية أو
على األقل مبنية على جانب فطري وليست منحة إهلية (كما تقول املسيحية) أو عملية
ابعا؛ آثّر كل من االنتقاء الطبيعي وصراع البقاء على نظرة
منطقية (كما يقول كانت) .ر ً
الناس إىل األخالق .يف دراسته عن الداروينية االجتماعية قال (هانس يوأخيم كوخ
" :)Hannsjoachim Kochإن مفهوم االنتقاء الطبيعي له تأثري كبري على معاصري
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الداروينية أكرب من تأثري فكرة التطور؛ فاالنتقاء الطبيعي ...يستدعي السؤال عن صالحية
املبادئ األخالقية احلالية يف مجيع جوانب احلياة ،سواء االجتماعية أو االقتصادية أو
()84
أخريا؛ مفهوم الداروينية املختلف عن طبيعة اإلنسان وقيمة احلياة ،والذي
السياسية".
ً

أثرا أخالقيًا (وسياسيًا واجتماعيًا) بعيد املدى .لنبحث إذن هذه النقطة األخرية بشكل
حيمل ً
كبريا على النظرة لقيمة احلياة؟
تغيريا ً
أعمق؛ ما الذي يوجد يف الداروينية وجيعلها تنتج ً
أوال "تتضمن الداروينية فكرة أن اإلنسان ظهر من احليوان ،وقد فسر كثريون هذا بأن
ً
فبدال من
اإلنسان ليس له تلك املكانة اخلاصة اليت تشري إليها الثقافة اليهودية واملسيحيةً .
أن يكون خملوقًا على صورة الرب وأن يكون كرمي األصل ،فقد تطور اإلنسان عن قرد.
ولتفسري تطور العقل والسمات اإلنسانية عن احليوان ،رفض داروين وكذا معظم الداروينيني
فكرة أن الروح أبدية غري مادية (وهي الفكرة املركزية يف كل من الثقافة اليهودية واملسيحية
()88
واليت تؤصل لقدسية احلياة).
ثانيًا :أكدت الداروينية على التنوع داخل األنواع ،والذي يوحي بعدم التساوي البيولوجي.
وبتطبيق هذا على اإلنسان استخدم كثري من البيولوجيني واألنثروبولوجيني واملفكرين
االجتماعيني الداروينية لتربير عدم التساوي االجتماعي والعنصري.
ثالثًا :انبىن االنتقاء الطبيعي وصراع البقاء يف نظرية داروين على مبدأ مالتوس Malthus

السكاين ،كما أشار إىل أن املوت بدون نسل طبيعي يف احلياة العضوية ،وهلذا فموت عدد
من الكائنات (غري الصاحلة) مفيد وحاضن للتقدم .كانت العادة أن نظرة األوروبيني للموت
شر جيب التغلب عليه ،وليس قوة نافعة .ولكن داروين رأى بعض اخلري يف ذلك الشر .يف
خامتة كتابه (أصل األنواع) ،كتب داروين" :لذا ،من حرب الطبيعة ،من اجملاعة واملوت،
نستطيع أن نتصور أعظم هدف؛ أال وهو إنتاج حيوانات من رتبة أعلى تتبع هذا املوت
مباشرة" )88(.مل تكن نظرية داروين عن االنتقاء الطبيعي فحسب ،بل كانت تتعلق باحلياة
11

واملوت.
نظرية داروين إذن تطرح عدة مواضيع أساسية تتقاطع مع التعاليم الدينية التقليدية ،مبا فيها
أصل األخالق ،وتكوين منظومة القيم ،ومعىن احلياة واملوت .ركزت كثري من الدراسات
احلديثة عن استقبال رجال الدين لنظرية داروين على مسألة التكيف ،حيث كان كثري من
رجال الدين املسيحيني والرهبان مبا فيهم أصحاب االجتاه احملافظ على استعداد العتناق
صورة من صور نظرية التطور )88(.ولكن دراسيت تلقي الضوء على ملاذا كان النقاش حول
الذعا يف بعض األحيان .كما تذكرنا أنه بغض النظر عن تقبل بعض الرموز الدينية
الداروينية ً
رموزا داروينية بارزة مل تتقبل الدين .الكثري منهم مل يكتفي
البارزة لنظرية التطور ،فإن ً
باستخدام الداروينية حملاربة الفهم التقليدي املسيحي عن املعجزات والغيبيات ،بل إهنم
قوضوا الكثري من القيم املسيحية اليت كانت قيمتها حمصنة يف الثقافة األوروبية .وكما الحظ
(ديتليف بويكارت  )Detlev Peukertأنه بالنسبة لكثري من املتعلمني األملان يف أواخر
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين استبدلوا الدين بالعلم " كمصدر ميثولوجي
خالق للمعاني".

()85

يف الفصول الثالثة األولى من الكتاب سندرس الطرق اليت حاولت هبا الداروينية تفسري
األخالق ومنظومة القيم بوجه عام .ثم سنعرج على القيمة األخالقية األكثر خصوصية؛
قيمة احلياة ،لنبحث عن كيف استطاعت الداروينية أن تقلل من قيمة احلياة ،خاصة حياة

املعاقني وغري األوربيني .أما الفصل األخير سأوضح فيه كيف سامهت تلك األفكار يف
تطوير أيدولوجيات هتلر.
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خلص داروين بعناية آرائه عن األلخاق ومنظومة القيم يف مذكراته اخلاصة ،وقال فيها أن

متاما– "يستطيع أن يتخذ قانونًا
اإلنسان الذي ال يؤمن باهلل وال حبياة بعد املوت –مثله ً
حلياته–كما أرى– فقط باتباع البواعث ونداءات الغرائز األقوى أو اليت يشعر أهنا

األفضل" )1(.ويعد هذا احنرافًا جذريًا عن الطرق التقليدية يف تأصيل األلخاق ،حيث تعتمد
املسيحية على الوحي اإلهلي ،وبىن كانت  Kantوغريه من مفكري عصر النهضة األلخاق
بناء على عقانية اإلنسان ،حىت أن فاسفة األلخاق الربيطانيون اعتربوا األلخاق والفضائل
جزءًا ثابتًا ال يتغري من الطبيعة اإلنسانية ،أيًا كان أصلها .أكد الفيلسوف ديڤيد هال
 David Hullيف كتابه (ميتافيزيقيا التطور  )The Metaphysics of Evolutionعلى
نظرا العتماد الكثري من نظريات
الطبيعة الثورية لنظرية داروين فيما يتعلق باأللخاق ً
قائاً " :
األلخاق واآلداب والنظريات السياسية على مفهوم أو أكثر عن الطبيعة البشرية ،وضعت
() 2

نظرية داروين كل هذه النظريات حمل االستفهام".

وحىت قبل كتابة داروين ملذكراته لخشي الكثري من معارضي الداروينية من النتائج األلخاقية
للداروينية ،وبالتأكيد مل هتدئ تعليقات داروين عن اتباع الغرائز خماوفهم .بعد أن كتب
داروين هذه العبارة يف مذكراته اليت حتدث فيها عن اتباع غرائزنا ،أسرع ليضيف أن الغرائز
االجتماعية يف اإلنسان واملشاعر األلخاقية تكون أقوى من النزعات األنانية أو التلذذية.
وقد ذكر داروين يف كتابه (أصل اإلنسان) أن احلس األلخاقي لإلنسان ينبع من النشاط
أيضا أن الغرائز االجتماعية لإلنسان وااللختيار اجلمعي
املشرتك للغرائز والعقانية .وذكر ً
يقودان بشكل طبيعي إىل القاعدة الذهبية( :عامل اآللخرين كما حتب أن يعاملوك)( )3دون
احلاجة إىل تدلخل غييب .أكد داروين إذن ملعاصريه أنه ليس يف نظريته ما خيشى منه ألهنا
احدا من العقائد املركزية يف األلخاق اليهودية املسيحية.
تؤكد و ً
ولكن مل يتفق كل داعمي داروين معه يف اآلثار األلخاقية لنظريته وتناقش الداروينيون إن
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كان داروين أسقط اآلراء األلخاقية التقليدية أم أنه عدهلا أم أكدها.
رغم رفض البعض حبدة واحتقار لكل األلخاق ومنظومة القيم التقليدية معتربين إياها ذاتية
وغري علمية ،إال أن الكثري اختذ مقاربة متوسطة ،مؤكدين على أمهية النزعات اإليثارية واحلب
األلخوي ،بينما رفضوا معظم عقائد األلخاقيات اليهودية واملسيحية .أمل هؤالء الداروينيون
املتألخرون يف إنقاذ لب األلخاق الدينية ،بينما كانوا يتخلصون من املظاهر اليت اعتربوها
فخالخا دينية زائدة مل تعد هلا أمهية يف عصر العلم املتحضر .األهم من ذلك أهنم اعتربوا
ً
منتجا من منتجات الطبيعة ،وبالتايل سيكون هلا عاقة مبراحل التطور
األلخاق واآلداب ً
وبالقدرة على حفظ االنواع؛ وعليه فإهنم يرفضون أي قانون ألخاقي ثابت.
موضوعا
تافها بالنسبة إىل داروين ،ولكن كان
مل يكن تفسري أصل األلخاق
ً
ً
موضوعا جانبيًا ً
مقدرا لنظريته للتطور أن تصبح مقبولة وذات وجاهة .الكثري
حموريًا عليه أن يواجهه إن كان ً
من الناس عرب التاريخ بعد كل هذا يطالعون األلخاق كمفهوم إنساين فريد ،يرقى باإلنسان
أوال إىل إثبات أن األلخاق ليست انفر ًادا إنسانيًا.
عاليًا فوق باقي الكائنات .احتاج داروين ً
وثانيًا ،احتاج إىل تفسري آلية عملها أو امليكانيكية اليت تنتجها .وقبل نشر نظريته بزمن
صارع داروين أصل النزعات األلخاقية .كانت الداروينية" :تنوي تفسري اجملتمع اإلنساين"،
كما قال چيمس موور  James Mooreوأدريان ديسموند ،Adrian Desmond
أفكارا عن االقتصاد واالجتماع من البداية )4(.مذكراته الشهرية
حيث دمج داروين يف نظريته ً
باسم " "Mاليت نشرها عام  1838كانت مليئة بتأمات عن التطور البشري وتضمنت
() 5
دالالت عدة عن األلخاق.
ويف كتابه (أصل اإلنسان) حاول داروين إثبات أن كل السمات اإلنسانية –مبا فيها السلوك
وبي
األلخاقي– ختتلف يف درجاهتا وليس يف نوعها ،عن مسات باقي الكائنات األلخرىّ .
أن الكائنات األلخرى تعيش يف جمتمعات وتتعاون ،والغريزة االجتماعية اليت أنتجت هذا
04

التعاون غريزة وراثية .بينما يف اإلنسان تطورت الغرائز االجتماعية أكثر منها يف األنواع
األلخرى وانتظمت سويًا من لخال قدرات اإلنسان اإلدراكية الواسعة ،لتنتج لنا ما نطلق
عليه األلخاق .وبالنسبة لداروين فإن آلية إنتاج هذا الفيض من الغرائز االجتماعية كان
االنتقاء الطبيعي عرب صراع البقاء .وستنتصر اجملموعات ذات العناصر املتعاونة واملضحية
على اجملموعات ذات العناصر األكثر أنانية إما بشكل مباشر عرب احلروب أو بشكل غري
()6
مباشر عرب الزيادة السكانية.
جبعله الغرائز اإلنسانية قاعدة تنبثق منها األلخاق ،قدم تفسري داروين للتطور سببًا منطقيًا
وعلميًا لتطور النزوات البشرية غري العقانية .من وجهة النظر هذه جتسد نظريته العلمية
العقانية يف عصر النهضة .قدم داروين نظريته كمنتج ملنهج باكون التجرييب ،وقد ساعدت
نظريته على إحداث نقلة نوعية يف البيولوجيا جتاه النموذج الوضعي الواقعي )7(.رغم ذلك
أيضا على تقويض العقانية ،لخاصة يف نطاق األلخاق .االحرتام املتنامي
ساعدت الداروينية ً
للعلوم بوجه عام ولنظرية الداروينية بشكل لخاص يف أوالخر القرن التاسع عشر ساعد على
تعزيز احلتمية البيولوجية .فسرت إذن مسات اإلنسان العقلية واأللخاقية؛ وبالتايل سلوكه،
بناء على سلوكه البيولوجي أو غرائزه وليس على عقانية اإلنسان .ومل ينف الداروينيون
مطل ًقا عقانية اإلنسان ،ولكنهم بدأوا يف تفسري السلوك اإلنساين مبصطلحات داروينية،
وأكدوا على أمهية الغرائز يف تفسري السلوك اإلنساين .وإن كانت التفسري الدارويين للسلوك
اإلنساين ممكنًا فإن البشر جيب أن يتشاركوا يف مسات كثرية مع احليوانات ،حيث أن الداروينية
() 8
تقول أن العقانية اإلنسانية ليست احملرك األساسي للسلوك اإلنساين.
مل يكن داروين إطاقًا هو أول من صور األلخاق باعتبارها فطرية وغري عقانية .يف الواقع،
كبريا من فاسفة األلخاق الربيطانيي قبله .يف القرن الثامن عشر قدم
تلقى داروين ً
دعما ً
الفاسفة نظريات عدة لتأصيل األلخاق يف املشاعر اإلنسانية .على سبيل املثال شافتسربي
04

 Shaftesburyالذي كان شخصية حمورية يف تطوير احلس األلخاقي يف الفلسفة ،ساهم
بشكل حاسم يف ظهور العقانية يف النظرية األلخاقية .كما آمن كثري من الشخصيات
البارزة؛ مثل فرانسيس هاتشيسون  Francis Hutchesonوچوزيف باتلر Joseph
 Butlerأن املشاعر األلخاقية غرسها اهلل يف صدر اإلنسان .بينما ميكن أن يتحدث
آلخرون؛ مثل ديڤيد هيوم  David Humeعن فكرة الفلسفة األلخاقية دون اإلشارة لوجود
أصل مساوي ،ويبنيها ببساطة على الطبيعة اإلنسانية .وألن كثري من فاسفة القرن الثامن
عشر اعتربوا الطبيعة اإلنسانية طبيعة جامدة ،فقد اعتقد معظمهم أن املشاعر األلخاقية
()9

مشاعر عامة ذائعة ال تتغري .كان داروين على دراية جيدة بالفلسفة األلخاقية الربيطانية.
يف العام  1838قرأ داروين كتاب چيمس ماكينتوش  James Mackintochعم زوجته؛
(حبث يف تطور فلسفة األلخاق) ،ذكر ماكينتوش أن األلخاق فطرية؛ العتمادها على
دوافع ألخاقية ،كما أهنا عقانية يف الوقت نفسه )11(.ووافق داروين بشكل أو بآلخر على
متاما وصف ألخاق اإلنسان وطبيعته باجلمود.
مقاربة ماكينتوش ،ولكنه رفض ً
انبثقت عن النظرية الداروينية حماوالت عديدة لبناء نظام ألخاقي جديد يعتمد على فرضيات
التطور .حىت قبل ظهور الداروينية حاول هربرت سبنسر  Herbert Spencerبناء "منظومة
ألخاقية علمية" ،ولكنه يف صياغته لأللخاق يف العام  1851كان ال يزال يستحضر وجود
اإلله كمصدر لأللخاق لدى اإلنسان .ولكن بعد نشر داروين لنظريته ختلص سبنسر من
وجود اإلله وطور منظومة ألخاقية طبيعانية بالكامل .إىل جانب سبنسر كان املثقف امللحد
ليزيل ستيفن  Leslie Stephenأفضل املناصرين املعروفي لتطور األلخاق يف أوالخر القرن
التاسع عشر يف بريطانيا ،وبشكل أقل يف الواليات املتحدة وغريها كان هناك إشارات حاولت
تشكيل النظريات األلخاقية على قاعدة من التطور البيولوجي .بالطبع أفرزت هذه اإلغارات
ضا ،من بينها انتقادات واحد من علماء البيولوجيا
على الداروينية انتقادات عديدة أي ً
()11
الداروينيي البارزين؛ توماس هكسلي .Thomas H. Huxley
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وجد التفسري الدارويين ألصل األلخاق تربة لخصبة يف أملانيا ،ولكن الداروينيّون األملان مل
يتفقوا فيما بينهم على تأثريات الداروينية على الوضع األلخاقي احلايل .واعتربها البعض
نظرية ثورية ،تطيح بالكامل بالنظام األلخاقي التقليدي ،لخاصة األلخاق املسيحية .آلخرون،
ومنهم داروين نفسه ،حاولوا الرتكيز على انسجام الداروينية مع األلخاق القائمة .ولكن
الكثري اختذ مقاربة خمتلفة ،حيث فرقوا بي بعض الظواهر األلخاقية التقليدية اليت تدعمها
()12
الداروينية وبعض الظواهر األلخرى اليت تقوضها.
متثل هجمة هيكل على الفكر األلخاقي هذه املقاربة املتوسطة؛ فقد نشأ هيكل –مثل
داروين– يف مناخ ألخاقي مسيحي تؤلخذ فيه القاعدة الذهبية لأللخاق باعتبارها بدهية.
حىت أنه قبل اعتناقه للداروينية كتب ملخطوبته أن القاعدة اليت حتكم حياته هي" :عامل
اآللخرين كما حتب أن يعاملوك به" )13(.ويف العام – 1877أي بعد نشر داروين لرأيه يف
األلخاق اإلنسانية يف كتابه (نشأة اإلنسان)– قال هيكل رأيًا عن األلخاق مطاب ًقا لرأي
داروين .قال إن كل إنسان مفطور على حب اآللخرين ،مفطور على التخلي عن األنا مقابل
متاما مثل داروين أطلق على هذا احلافز التعاوين "الغريزة االجتماعية".
مصلحة اجملموعة .و ً
مهمة نظرية التطور – من وجهة نظر هيكل– ليست" :إجياد مبادئ ألخاقية جديدة،
ولكن العودة باألوامر والتعليمات الواجبة واملفروضة إىل طبيعتها الطبيعية العلمية" .فالعلم
()14
أصوال لأللخاق أدق من اليت قدمها الدين.
سيقدم ً

إىل حد بعيد يبدو هذا متواف ًقا مع األلخاقيات املسيحية ،وكان هيكل سيستمر يف الرتكيز
على القاعدة الذهبية كمكون أساسي ملنظومة ألخاقه األحادية ،ولكن عندما بدأ هيكل يف
الكتابة برتكيز عن األلخاق–اليت بدأها يف العام  1892بكتابه " األحادية كرابط بي العلم
غموضا .من ناحية كان ميدح األلخاق
والدين"–أصبح موقفه جتاه األلخاق املسيحية أكثر
ً
املسيحية باعتبارها النموذج األمثل لأللخاق رغم انتشارها (وقد لخفف من وطأة تلك
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املاحظة عرب قوله أن القاعدة الذهبية موجودة قبل املسيحية ،كما أهنا موجودة يف البوذية).
كما قال أن نظريته األحادية لأللخاق "ال تتعارض مع اجلوانب احلسنة القيمة يف األلخاق
املسيحية" .توحي هذه العبارة–كما تؤكد مؤلفاته األلخرى–أنه ال ميانع يف التخلص من
()15

األلخاقيات املسيحية اليت يعتربها غري "حسنة أو ذات قيمة".

مل ينتقد هيكل األلخاق املسيحية بشكل مباشر يف كتابه "األحادية كرابط بي العلوم
مبيعا" :لغز الكون "الصادر عام 1899
والدين" ،ولكنه مل يكبح مجاح نقده يف أفضل كتبه ً
والذي يضم معظم حواراته املمتدة عن األلخاق .وبينما يرى بصاحية املفهوم املسيحي
للحب والرمحة ،فإنه ينتقد ارتكاب املسيحية "خلطأ شديد برفعها لإليثار إىل درجة األمر من
جهة بينما ترفض األنانية من جهة ألخرى .ألخاقنا األحادية تضمن كا القيمتي األلخاقيتي
وحتصل امليزة األفضل بتحقيق التوازن املثايل بي حب اجلريان وحب الذات" )16(.وبخ
جدا
هيكل إذن األلخاق املسيحية على جتاهلها لغريزة البقاء اإلنسانية ،واليت كانت مهمة ً
متاما مثل الغريزة االجتماعية .آمن هيكل أن على اإلنسان أن يوازن بي األنوية
يف التطور ً
واإليثارية ليزدهر بيولوجيًا ،ولذا ألخطأت املسيحية–يف رأيه–بالرتكيز على األلخري لصاحل
األول.

أوال؛ آمن هيكل أن الداروينية
بعض مظاهر داروينية هيكل هلا أثر بالغ على األلخاقً .
قوضت حرية اإلرادة لصاحل احلتمية الشديدة .وذلك عن طريق تقدمي تفسري طبيعي ألصل
نفسية اإلنسان وسلوكه ،لتثبت يف النهاية أن حرية اإلرادة ما هي إال وهم" .يقول هيكل:
أيضا
ألخريا أن (قواني الطبيعة األزلية) للعامل غري الطبيعي صاحلة ً
"أوضحت نظرية التطور ً

للتطبيق على العامل غري احلي وكذا العامل األلخاقي" )17(.ذكر هيكل نقطة ألخرى ولكنه مل
يركز عليها عادة ،وهي أنه مبا أن األلخاق تتطور كلية عرب عمليات التطور ،فإهنا قد تتغري
بشكل تارخيي؛( )18وعليه فإن األلخاق ليست لخالدة أو ثابتة بل إهنا يف تغري مستمر.
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مل يكن هيكل فيلسوفًا ألخاقيًا ،وقد اعرتف هبذا للعامة واخلاصة ،حىت إن معاجلته لأللخاق
تعترب اجلانب األضعف يف فلسفته األحادية )19(.إال إنه يرى أن للداروينية مخسة تأثريات
كثريا يف كتابات داروينيي آلخرين عند تطبيقهم
على األلخاق– الشيء الذي تكرر ً

للداروينية على األلخاق ،التأثريات اخلمسة هي:

 )1قوض داروين ثنائية العقل واجلسم ،وكرر بشكل متزايد فكرة التفرقة بي روح اإلنسان
وجسده.
 )2تتضمن الداروينية احلتمية؛ وحيث أهنا تفسر سيكولوجية اإلنسان كاملة من لخال
مصطلحات قانون الطبيعة.
 )3تتضمن الداروينية نسبية ألخاقية ،حيث تتغري منظومة األلخاق عرب الزمن ،كما تتغري
القواعد األلخاقية القائمة دالخل النوع البشري نفسه.
 )4السلوك اإلنساين وبالتايل الشخصية األلخاقية قابلة للتوريث على األقل جزئيًا.
 )5االنتقاء الطبيعي (وباأللخص االنتقاء اجلمعي) هو القوة القائدة إلنتاج األنوية
واأللخاق .مل تتفق كل النظريات األلخاقية املستقاة من الداروينية مع نقاط هيكل اخلمسة
كلها بالطبع ،ولكنها كانت ذات تأثري كبري .يف الواقع كتب هيكل املنشورة يف أوائل القرن
العشرين–وباأللخص كتاب (لغز الكون) وكتاب (عجائب احلياة) الصادر عام ،1914
وكتاب (اخللود) الصادر عام –1917كانت تقريبًا الكتب األكثر شعبية يف احلقبة
الڤيلهيلمية باستثناء القصص والروايات .وقد جتلت يف هذه الكتب أفكاره عن األلخاق
والقيم.

ويعد بارتولوميوس فون كارنريي  Bartholomäus Von Carneriأول املفكرين األملان
اجلادين الذي ربط الداروينية باأللخاق ،ومل يكن كارنريي فيلسوفًا أكادمييًا ،بل كان سياسيًا
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ليرباليًا أرستقراطيًا يف الربملان النمساوي .كتب كارنريي بغزارة عن الرابط بي الداروينية
واأللخاق بعد أن ألقى أفكاره اهليجلية السابقة يف البحر ،بعد أن كان مؤمنًا بوحدة الوجود
أصبح واقعيًا أحاديًا .ورغم كونه باحثًا غري تابع ملؤسسة علمية ،إال إنه حصل على دكتوراة

شرفية يف الفلسفة من جامعة فيينا عام  1911يف عيد مياده الثماني؛ تكرميًا له على عمله
يف األلخاق التطورية .نشر كارنريي أول أبرز أعماله يف األلخاق كتاب (األلخاقيات
والداروينية) يف العام  ،1871نفس العام الذي ظهر فيه كتاب داروين (أصل اإلنسان) .يف
هذا الكتاب وما حلقه من كتب ومقاالت حبث كارنريي تأثريات الداروينية على األلخاق،

رغم جتنبه استقاء املعايري األلخاقية مباشرة من الداروينية .فرح كارنريي بنجاح الداروينية
ألخريا يف تطوير رأي علمي متسق ،وعلى أساس هذا الرأي العلمي ميكن بناء أية فلسفة
ً
ألخاقية .على ذلك كانت الداروينية مكونًا أساسيًا يف آراء كارنريي ،وليست جمرد نظرية
علمية كغريها من النظريات .ويف سبيل تكوين فلسفته األلخاقية اخلاصة درس كارنريي
داروين وهيكل جبدية ،وكون عاقات لخاصة مع كثري من علماء الداروينية البارزين؛ مبا فيهم
لخاصا.
تقديرا ً
هيكل الذي يكن له ً
اعتقد كارنريي أن أهم مسامهات داروين يف الفكر األلخاقي هدم فكرة حرية اإلرادة ،عرب
تقويض الغيبيات وثنائية الفكر واجلسد ،واهلدف من لخلق الكون ،وضعت الداروينية كل
شارحا:
املفاهيم اإلنسانية مبا فيها األلخاق حتت سيطرة قواني الطبيعة .قال كارنريي هليكل ً

روحا غيبية ،كما
"بالنسبة يل قيمة داروين تكمن يف أن اإلنسان مل يعد حباجة إىل أن ميلك ً
أنه مل يعد هناك حاجة لتفسري سبب اخللق" )21(.من وجهة نظر كارنريي التفسري الدارويين
لتطور اإلنسان يوحي أن القانون السبيب يتحكم يف كل شئون اإلنسان بشكل كامل .وأكد
متاما مثل أقل اخلايا أمهية
أن" :اإلنسان مستهدف من قانون السببية العاملي ،عقليًا وبدنيًاً ،
تفسريا لكيفية حصول املبادئ
وأتفه الذرات" )21(.تضمن جزء من مشروع كارنريي
ً
()22
األلخاقية على صاحية يف عامل جربي.
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إال أن نسبية كارنريي األلخاقية ترفض بوضوح مفهوم احلقوق اإلنسانية الطبيعية وألخاقيات
القانون الطبيعي ،وهي األفكار اليت يقدرها معظم الليرباليي األوروبيي .ويف العام 1871
قال كارنريي" :أية منظومة ألخاقية متوافقة مع الداروينية ال تعرف أية حقوق طبيعية أو
فطرية ،ومن املمكن أن تتحدث فقط عن حقوق مكتسبة ،حىت فيما يتعلق بالقبائل
البشرية" )23(.حقوق اإلنسان إذن مرنة تارخييًا ،ليست ثابتة وال لخالدة .ختتلف بعض القواعد
األلخاقية من جمتمع آللخر ،ويف العامل الدارويين الذي ال حيمل هدفًا ليس هناك قواعد حيكم
على أساسها بصاحية أية منظمة ألخاقية على حساب منظومة ألخرى .ويف كتابه األول
دافع كارنريي عن الفكرة القائلة بوجود (لخري مطلق) عام– ولعل هذا من خملفات فكره
اهليجلي – ولكنه عرفه بطريقة مل يضمنه فيها أية شيء قريب من أي قاعدة ألخاقية مطلقة.
بالنسبة لكارنريي" :يظهر اخلري املطلق ...واالنسجام التام بي الفكرة وتطبيقاهتا العملية
بغض النظر عن الصورة اليت تظهر هبا" .ألن "الصورة اليت تظهر هبا" قد تتغري وف ًقا للزمن
()24
واملكان ،فــ"اخلري املطلق" ليس مبدأ ثابتًا ال يتغري.
عندما فسر كارنريي ظهور الغريزة األلخاقية لدى اإلنسان انصرف عن منوذج داروين
استعدادا بيولوجيًا لسلوك
وهيكل .مل يصدق أنه لدى اإلنسان غريزة اجتماعية ،وال حىت
ً
إيثاري للتعامل .واعترب أن ميول اإلنسان البيولوجية الطبيعية أنانية بشكل أساسي ،مع ميول
وبدال من تأسيس ألخاقيات اإلنسان على
حنو حفظ النفس وليس التضحية بالنفسً .
أساس غرائزه االجتماعية ،قال كارنريي أن األلخاق مبنية على أهنا باعث لإلنسان حنو
السعادة (.)Glachseligheixtrieb

يظهر هذا الباعث حي تضطرنا الظروف للعيش يف جمتمع .وعلى هذا فاأللخاق ليست
مسة بيولوجية وإمنا تستقى من احلياة االجتماعية .وكما وصف كارنريي الباعث للسعادة بأنه
باعث تلذذي بالدرجة األوىل ،ألن السعادة احلقيقية ال تنجم عن اللهاث وراء حتقيق اللذة
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اجلسدية .فالسعادة احلقيقية تكمن وراء السعي حنو حتقيق أهداف أمسى ،لخاصة تلك
األهداف املتعلقة باخلري للآللخرين .إعادة تشكيل كارنريي (ورفضه) ألوامر كانت القطعية
دائما على أساس أن احلد األقصى من رغباتك ميكن أن
يشبه كثريا مبدأ النفعية" :تصرف ً

يصلح يف نفس الوقت كأساس ألكرب سعادة ممكنة ألكرب عدد ممكن من الناس"( ،)25ولكن
كارنريي انتقد النفعية لعدم وضعها املشاعر األلخاقية يف االعتبار واليت تشكل األساس
()26
ألفعال اإلنسان.
مشوشا يف بعض األحيان ،فإن مناقشته عن
ولئن كان وصف كارنريي لبواعث السعادة
ً
متاما من تفسري كل من داروين وهيكل
أصلها(األلخاق)يبدو أكثر إربا ًكا .على العكس ً
متاما استخدام الداروينية كآلية .ورغم اعتناقه
ألصل األلخاق؛ فقد جتاهلت نظرية كارنريي ً

لنظرية االنتقاء الطبيعي وصراع البقاء كعامل أساسي يف التطور الطبيعي يف كتابه الصادر
()27
 ،1871إال أنه يبدو أن محاسه لانتقاء الطبيعي (وليس التطور البيولوجي) قد انطفأ.
نابعا من صراع الوجود اعتقد كارنريي أن الباعث
ً
وبدال من أن يكون باعث السعادة ً
للسعادة هو طريقة يهرب هبا اإلنسان من صراع البقاء ،على األقل يف أبشع صوره .كارنريي
رفض بصراحة أن يبين نظريته األلخاقية على الداروينية ،لخاصة مبدأ صراع البقاء ،رغم
إصراره أن تتوافق أية نظرية ألخاقية مع الداروينية ،واليت يقصد منها أن تكون النظرية طبيعية
بالكامل وجربية )28(.بالنسبة لكارنريي فإن الداروينية لخدمت يف هدم الوضع الراهن يف
النظرية األلخاقية –لخاصة األلخاقيات املسيحية واليهودية والكانتية– أكثر منها عملها يف
بناء قواعد ألخاقية جديدة.
كانت كتابات كارنريي مؤثرة؛ من ناحية ألنه مزج بي األلخاق الرفيعة السامية وبي احلتمية
العلمية اجلافة اليت تستهوي معاصريه ،لخاصة العلماء .وحبلول العام  1916صدرت طبعة
ثانية ألربعة من أصل ستة كتب كلها يف األلخاق والتطور ،بل وصدر لكتابه األشهر
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(اإلنسان احلديث) طبعة سابعة يف العام  .1912ورغم تأثريه إال إن نظريته عن الباعث
للسعادة مل تنتشر .إضافة لذلك رأي كثري من الداروينيي أن كارنريي أثبت بشكل ٍ
كاف
مهما بالنسبة للداروينيي
أن الداروينية مل تقيد انتشار األلخاق والقيم ،الشيء الذي كان ً
ليهدءوا به املخاوف من أن تؤدي الداروينية إىل االحنال اخللقي أو الفساد )29(.طور
كارنريي عاقة قوية مع هيكل وفريدريش يودي  Frieddrich Jodiالذي أظهر احرت ًاما
وتقديرا ألعمال كارنريي ،كما فعل كثري من البيولوجيي الداروينيي؛ مثل أوسكار مشيت
ً
 ،Oskar Schmidtڤيلهيلم برير  ،Wilhelm Preyerوأرنولد دوديل Arnold

 ،Dodelوهو ألخصائي نبات دارويين يف جامعة زيورخ ،وقد ألخرب كارنريي أن كتابه األول
(األلخاق والداروينية) قام بدور كبري يف أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر يف مساعدته
()31
للتخلص من معتقداته الدينية وتشكيل معتقدات علمية جديدة.
يأيت بعد كارنريي ،االقتصادي ألربت شافل  Albert E. F. Schaffleالذي كان أكثر
تأثريا ممن طبقوا الفكر الدارويين على األلخاق والنظرية االجتماعية يف العقد السابع
املفكرين ً
من القرن التاسع عشر .ويعد كتابه الضخم والذي يقع يف أربعة اجزاء (تركيب وحياة اجلسم
االجتماعي) والذي طبع بي العامي  1875و 1878أحد أول األعمال املنهجية يف
االجتماع يف أملانيا .يف هذا الكتاب ويف غريه من املقاالت كشف شافل الرابط بي مبادئ
الداروينية والنظرية االجتماعية .وعلى العكس من كارنريي ،أصر شافل أن صراع الوجود
مشبعا بالتشبيهات واالستعارات
حقيقة ال مفر منها ،حىت لإلنسان .حتليله للمجتمع كان ً
العلمية ،لخاصة الدارويين منها .يقول شافل" :إن التطور االجتماعي ينتج على أساس قواعد
التنوع الذي ال يتوقف ،وكذا التكيف والتوارث عرب نتائج صراع الوجود" )31(.ورغم ليرباليته
يف تطبيق األفكار البيولوجية على علم االجتماع ،إال إنه احتفظ بفكرة الختاف صراع
الوجود يف البشر عنه يف عامل احليوان؛ فالصراع البشري يتضمن حلقات عنيفة–مبا فيها
احلروب–كما يتضمن منافسات سلمية–كما يف االقتصاد.
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يف الواقع مل يفسر شافل الصراع الدارويين للوجود كصراع عنيف بي البهائم أو صراع غري
ألخاقي ،وإمنا قال أن األلخاق مكون أساسي يف صراع اإلنسان للوجود .ومثلما فعل
داروين فقد أكد على الصراع اجلمعي يف عامل البشر بي قبيلة وألخرى أو أمة وألخرى.
األلخاق والقانون يعمان على تقليل الصراع دالخل اجملتمعات ،مما يزيد من قوة هذه
()32
بعيدا عن
اجملتمعات عن نظريهتا وبالتايل حتقق مزية تنافسية .ولذا فصراع الوجود– ً
األلخاق املتناقضة–ينتج ألخاقا ،كما يقول شافل" :القانون واأللخاق يظهران يف ومن
()33
لخال الصراع االنتقائي للوجود؛ ألن كليهما مكون أساسي لقوة حفظ النفس اجلمعية".
()34

عملية التطور إذن تنزع إىل إنتاج تقدم ألخاقي.

تشابه تفسري شافل ألصل ومكانة األلخاق مع تفسري هيكل يف نو ٍاح كثرية؛ فقد اتفق مع

مقوضا أي نظام ألخاقي ثابت )35(.كما ركز على
هيكل يف أن األلخاق يف تغري دائم،
ً
ضرورة أال تفضل منظومة األلخاق اإليثارية على حساب األنوية .يقول شافل" :حفظ
متاما احلس املشرتك ،كامها متطلبات ضرورية لأللخاق
النفس القانوين واأللخاقي يشبه ً
الصحيحة" )36(.حفظ النفس ال جيب أن ينسخ األلخاق بتاتًا ،بل جيب ان يوازن كل فرد
بي األنوية واإليثارية.

أثرت أفكار شافل عن األلخاق والتطور بشكل واضح على علماء آلخرين ،ولكن كتابًا
آلخرين كتبوا يف األلخاق والتطور وصلوا جلمهور أوسع .ماكس نوردو Max Nordau
طبيب صهيوين بارز له كتابات عديدة شهرية ناقشت العاقة بي التطور واأللخاق .يف
وبي التضارب
أحد أشهر أعماله (الكذبات املألوفة حلضارتنا) دعا إىل إصاح ألخاقي ّ
املزعوم بي األلخاق التقليدية والقانون األلخاقي املبين على الداروينية .يقول نوردو يف
فرضيته بصراحة:

قائما
"نؤمن أن التطور يف النوع البشري ً
متاما مثل األنواع األلخرى كلها حيتمل أن يكون ً
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معززا له على أي حال ،كما نؤمن أن صراع الوجود يشكل
فقط عرب االنتقاء الطبيعي–أو ً
يف مفهومه األوسع كل التاريخ اإلنساين وكذا وجود معظم األفراد املسترتين ،كما أن صراع
الوجود هو أصل كل املفاهيم السياسية واالجتماعية .هذا هو رأينا السائد؛ اليت ينبع منها
()37

كل مبادئنا يف احلياة ومفهومنا للقانون واأللخاق".

هذا الكتاب الذي صدر ألول مرة عام  ،1883بيعت منه أكثر من مخسي ألف نسخة
كاما
حبلول العام  1913وترجم للغات عديدة .الح ًقا يف العام 1916نشر نوردو كتابًا ً
لخصصه لتفسري العاقة بي (األلخاق وتطور اإلنسان).
رغم إصراره على الوجود املطلق لصراع الوجود ،إال أن نوردو ابتعد عن تفسري داروين ألصل
نظرا إلميانه أن األلخاق ال تنتج عرب الصراع بي البشر .اعتقد نوردو أن األلخاق
األلخاق؛ ً
داعما لرأي كارنريي .حاول نوردو
تنبع من احلاجة للحياة يف جمتمع ،وبذلك كان موقفه ً
يكون الناس جمتمعاهتم بشكل علمي .وقال إن صراع البشر يفرتض أن يكون
تفسري كيف ّ

ضد البيئة ،وليس ضد بعضهم البعض ،الشيء الذي يكون اجملتمعات وبالتايل األلخاق.
كما قال أنه قبل العصر اجلليدي كان البشر يعيشون حياة إنعزالية ،ولكن شح املوارد
والضغوط اليت صاحبت العصر اجلليدي دفعت اإلنسان للمشاركة .واحلياة االجتماعية حتتاج
لأللخاق؛ ولذا أصبحت األلخاق مهمة لبقاء اإلنسان .كتب نوردو" :جيب أن ينظر
لأللخاق باعتبارها دعم وساح يف صراع البقاء إىل حد كبري مثل حالة الطقس احلايل على
األرض وعلى أساسها تظهر احلضارات ،اإلنسان ميكن أن يوجد فقط لخال اجملتمعات،
()38
واجملتمعات ال ميكن أن توجد بدون ألخاق".
بدال
الختلف نوردو مع التفسري الدارويين النموذجي للنزعات األلخاقية باعتبارها فطرية .و ً
عن ذلك أكد نوردو على أن األلخاق يف املقام االول هي عبارة عن تدريب على الذكاء
اإلنساين .أملت العقانية حاجة البشر للتعاون ليتمكنوا من العيش ،لذا تظهر األلخاق
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اسا بتحجيم أو تقليل الغرائز األنوية
كرد فعل طبيعي على ضغوط البيئية .تقوم األلخاق أس ً
الذاتية .ولكن نوردو اعتقد أنه مع استمرار عملية التطور فإن الفطرة السليمة تصبح ثابتة
حسا تعاطفيًا
لألبد يف طبيعة البشر البيولوجية .إذن كل الناس–مع استثناء طفيف–ميلكون ً
()39

يسكن غرائزهم األنانية.

رغم اعتقاد نوردو بأن األلخاق هلا جذور فطرية متجذرة يف التعاطف مع اآللخرين ،إال إنه
حتديدا كل األلخاقيات الغيبية والنموذج
مل ير أن القواعد األلخاقية ثابتة .رفض نوردو ً
نظرا لتضمنهما قواعد ألخاقية ثابتة .على النقيض اعتقد نوردو أن
األلخاقي لكانت؛ ً
متاما كالتغري البيولوجي .يقول نوردو " :ثنائية اخلري والشر ال
تغريا ألخاقيًا ً
التطور يتضمن ً
أيضا املعايري اخلاصة هبما وأمهيتهما من وجهة نظر اجملتمع.
تعين فقط جمرد وجودمها؛ بل تعين ً
وعلى هذا فاخلري والشر ليسا مطلقي بل متنوعي ،ليسا قاعدة ثابتة ال تتغري وسط ظروف
البشر دائمة التغري ،قاعدة حتدد على أساسها قيمة أفعال ورغبات البشر با جدال ،ولكنها
لخاضعة لقواعد التطور يف اجملتمع ولذا ستكون يف حالة مستمرة من التغيري ويف زمن خمتلف
تنوعا .إذن ما نعتربه فضيلة اآلن ويف هذا
ومكان خمتلف ميثل اخلري والشر جوانب أكثر ً
()41

املكان قد تكون عيبًا يف املاضي أو يف مكان آلخر والعكس صحيح.

النسبية األلخاقية إذن كانت مكونًا أساسيًا يف منظومة نوردو األلخاقية التطورية .يعد چورچ

فون جيتسكي  George Von Gizyckiوفريديريش يودي اثنان من الفاسفة
ااألكادمييي املؤثرين يف أملانيا يف القرن التاسع عشر احملاربي لتأثريات الداروينية على الفكر
األلخاقي ،اتبعا مقاربة كارنريي وإن كانا الختلفا معه يف تفاصيل كثرية .استخدم كامها
متاما مثل كارنريي ،إال أهنما رفضا
الداروينية لتقويض األنظمة السابقة للفكر األلخاقي– ً
تطبيق الداروينية على حمتوى األلخاق .وعلى النقيض من كارنريي اعتنق كل من جورج
وفريدريش صورة من صور النفعية األلخاقية ،وهي أحد أهم املبادئ اليت طرحها بانثم
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 Benthamحىت قبل أن يولد داروين ،ولذا فإن منظومتهما األلخاقية حتوي القليل–أو
قل أهنا ال حتوي أي مضمون تطوري.
يف العام  ،1876ويف بداية عمله الوظيفي ،نشر جيتسكي كتابه (النتائج الفلسفية لاماركية
الداروينية :نظرية التطور) ،وبعدها بتسع سنوات أحلقه مبقال يف صحيفة مشهورة عن
"الداروينية واأللخاق" .يف هذين العملي قال أن نظرية التطور هلا تأثريات مهمة على الفكر
األلخاقي ،حىت لو كان املرء ال يستطيع استنباط األلخاق من التطور البيولوجي .يقول
جيتسكي" :تكمن أمهية نظرية التطور فيما يتعلق باأللخاق بشكل أقل يف اشتقاق مبادئ
لخاصة كنتيجة عن التطور ،وتكمن أمهيته بشكل أكرب يف استبدال كل ما يناقض ويضاد
الطبيعة يف التعامل مع املسائل األلخاقية اليت حتتاجها" )41(.بالنسبة جليتسكي يعين هذا
إنقاذ األلخاق واآلداب من ربطهم بالدين ،خللق فلسفة ألخاقية دنيوية حتل حمل املفاهيم
األلخروية الذائعة .باإلضافة لذلك قال جيتسكي (كما فعل كارنريي) أن النظريات العلمية
جماال للشك أن كل املفاهيم حتدد من لخال السببية الطبيعية بناء
للتطور تثبت مبا ال يدع ً
على القانون الطبيعي –وهنا ضمن النظرية السدميية لكانت والباس  ،Laplaceونظرية
التماثل اجليولوجي لتشارلس ليل  ،Charles Lyellوالتطور البيولوجي .هذه النظريات
العلمية "تثبت شرعية صارمة ،ومسيطرة ودائمة ،لنظام متكامل دقيق واستمرارية موحدة
لكل األحداث" )42(.أظهرت الداروينية على وجه اخلصوص أن البشر لخاضعون لنفس
القواني وغري منفصلي عن الطبيعة.
رغم انتقاد جيتسكي لداروين على تأكيده الزائد لانتقاء الطبيعي والصراع يف الطبيعة ،إال
إنه كان ال يزال يعتقد أن االنتقاء الطبيعي له وجاهته .استشهد جيتسكي باالنتقاء اجلمعي
مستقيما
جمتمعا
لتفسري استمرارية السمات األلخاقية يف أي جمتمع .ضغوط االنتقاء تتطلب ً
ً
ألخاقيًا؛ ألنه إذا ختلى أي جمتمع عن األلخاق سيحطمه جمتمع منافس ميارس إيثارية بدرجة
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أكرب .كما اعتقد أن الفضائل األلخاقية حتفظ اجملتمع وبالتايل احلياة ،ألن " ال فضيلة يف
مبكرا يف نفس املقال أكد أن الداروينية علمتنا أننا جيب أن "حنرتم
حياة بدون قوة حتميها"ً .
املفاهيم اإلجيابية أللخاق أجنح االمم يف صراع البقاء" .يبدو هذا وكأن حفظ احلياة يف
صراع البقاء هو احلكم االلخري على األلخاق ،ولكن جيتسكي رفض هذا بشكل واضح،
()43
ألن هذا يصفع الغائية ،وهذا ال مكان له يف النموذج الدارويين الطبيعي.
إذن ما هو املعيار املناسب للحكم على األلخاق؟ الختار جيتسكي األلخاق النفعية ،حيث
تتحقق السعادة األكرب للعدد االكرب من لخال أرفع املبادئ األلخاقية .مل يستق هذا من
الداروينية بالطبع ،ولكن كما رأينا ،اعتقد جيتسكي أن العملية الداروينية ستدعم األلخاق
النفعية عرب الختيار اجملتمعات املتوافقة مع املبادئ األلخاقية احلقيقة .ال تستطيع الداروينية
أن تقدم أي معيار لأللخاق ،ألن جمرد وجود مسات ألخاقية أو مبدأ ألخاقي ال يدل على
أبدا ،والظروف دائمة التغري ،لخاصة يف الظروف
قدرته على التكيف .فالتكيف غري كامل ً
شديدة الصعوبة ،كاجملتمع اإلنساين .تشري الداروينية إذن إىل أن األلخاق دائمة التغري،
وهذه اجلزئية كانت مهمة بالنسبة جليتسكي كاجتماعي متعاطف مدافع عن اإلصاحات
()44

االجتماعية بعيدة املنال.

تأثريا عن نظرية األلخاق–مبا فيها كتاباته لخال فرتة التسع سنوات
يف أهم كتاباته وأكثرها ً

بي كتابيه عن الداروينية واأللخاق ،وصف جيتسكي داروين كمؤثر أساسي يف تشكيل
فلسفته ،إال إنه أمهل الكام عن نظرية التطور )45(.سهلت الداروينية اعتناقه أللخاق
إحلادية ،لخاصة النفعية ،ولكن التطور مل يضف أي شيء أساسي لنفعيته .ويف كتابه الذي
مجهورا عاميًا؛ والذي صدرت طبعته الثانية عام  1895حتت عنوان (الفلسفة
يستهدف
ً
األلخاقية) مل يذكر جيتسكي الداروينية إال يف فقرة واحدة ،حيث نفى بوضوح أن تكون
األلخاق مستمدة من الطبيعة أو من قواني طبيعية ،مبا فيها الداروينية .ولكنه يف نفس
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الفقرة أبقى على فكرة أن فساد األلخاق لن يزدهر؛ ألن االنتقاء اجلمعي الدارويين سيتأصل
اجلماعات اليت تستغل الضعيف )46(.كان تأثري جيتسكي يف أملانيا عمي ًقا ،ليس فقط عرب
أيضا عرب مكانته كعضو
كتاباته وحماضراته عن الفلسفة األلخاقية يف جامعة برلي ،ولكن ً
أيضا كمحرر يف دوريتها األسبوعية.
مؤسس يف اجلمعية األملانية للثقافة األلخاقية وعمله ً

أكد يودي؛ أستاذ الفلسفة األلخاقية يف جامعة فيينا–واألستاذ السابق يف اجلامعة األملانية
برباغ عام –1896وحمرر (دورية األلخاق الدولية) أكد أكثر من جيتسكي على تأثري
الداروينية على نسبية األلخاق .إميانه أن األلخاق تطورت قاده إىل رفض مفهوم ثبات
قواني األلخاق وعدم تغريها .وبعد أن قارن الفكرة القدمية اخلاصة بثبات األنواع يف املسيحية
أيضا ناجتة عن التطور ،كما أهنا
مبفهوم عصر النهضة عن ثبات األلخاق؛ قال " :األلخاق ً

يف حالة دائمة من التحول...ولكن التطور كله–كما تعلمنا األحياء–هو تكيف من الفرد
حسب الظروف املتغرية يف بيئته .جمموع املبادئ األلخاقية–واليت تعترب مبادئ سارية يف أية
أمة–ال تقدم سوى مفهوم التبادلية املطلوبة يف اجتاه عملي ألفراد اجملتمع ،ملصلحة ومكسب
()47
اجملتمع وأفراده".
إذا كانت األلخاق كما يقول يودي ليست سوى تكيفا مع بيئة متغرية؛ إذن ال توجد
مرجعية ثابتة لأللخاق .األلخاق والقواني الصاحلة للتكيف مع مكان أو زمان بعينه ،لن
تكون صاحلة للتكيف يف ظروف خمتلفة؛ لذا املبادئ األلخاقية ليست ثابتة أو موضوعية
()48
ولكنها يف تغري تطوري دائم.
"دائما
ليست املبادئ األلخاقية وحدها اليت تتغري بل إن املعتقدات األلخاقية يف أي جمتمع ً
ما تكون رجعية" كما وصفها يودي ،وذلك ألهنا تستغرق وقتًا حىت تتوافق مع الظروف
املتغرية )49(.هذا يعين أن الوضع الراهن ال ميكن أن يعطي أي إمارات عن صاحية أو قابلية
أي مبدأ ألخاقي للتطبيق .منح يودي إذن شرعية داروينية حملاوالت اإلصاح األلخاقي
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واالجتماعي .ولكنه وحبلول العام  1893رفض مبنتهى السهولة فكرة حقوق اإلنسان
األصلية .إذن مل يكن اإلصاح االجتماعي الذي كان يدافع عنه يطمح إىل موائمة اجملتمع
()51
مع أي مبدأ عام.
فلسفة يودي األلخاقية تضمنت رأيًا وضعيًا متأثرا بشدة بالفكر الدارويين .مل يكتف يودي
بدراسة داروين وهيكل بكثافة ،كما مل يكتف بإقامة عاقات شخصية مع هيكل وكارنريي،
بل إنه كتب العديد من األعمال عن رائد الشك يف العصر التنويري؛ دافيد هيوم،
تقديرا
والفيلسوف املادي لودڤيش فيورباخ  ،Ludwig Feuerbachاللذان كانا يكن هلما ً
بالغًا .ألخرب يودي صديقه ڤيلهيلم بولي  Wilhelm Bolinأنه متىن أن تصبح دوريته اليت
منيعا ضد الروح الدينية اليت جتول يف األرض
مساها (الدورية الدولية يف األلخاق) "حصنًا ً

لتقتل األرواح" )51(.ليس غريبًا إذن أن يتعاطف يودي مع رجل الدين اليساري اهليجلي
املرتد :ديڤيد فريدريش شرتاوس  David Friedrich Strausيف توجهه حنو الداروينية
املادية .ألخرب يودي صديقه كارل فون أمريا  Carl Von Amiraأنه أراد أن يقدم "وجهة
نظر جديدة للناس ،أن يقوم مبا قام به شرتاوس ولكن بشكل جيد .هذا هو أهم أهدايف
()52

وطموحايت ألعمايل".

يف كتابه املثري (الدين القدمي والدين اجلديد) والصادر عام 1872؛ حاول شرتاوس أن
يستبدل العلوم الطبيعية املتضمنة جلرعات زائدة من آراء داروين باملسيحية .كتابه األقدم
(حياة املسيح) والصادر عام  1835أحدث صدمة كبرية يف العامل املسيحي بتصويره لإلجنيل
متاما يف أعماله الصادرة
ككتاب لخرافات وليس كتابًا تارخييًا .ختلى شرتاوس عن املسيحية ً
يف  ،1872واليت بيعت بسرعة هائلة حىت أن الطبعات العاشرة لكتبه ظهرت يف لخال
سبع سنوات .بعد عام واحد فقط من نشر داروين لكتابه أصل اإلنسان ،كان شرتاوس
يستخدم الداروينية للدفاع عن احلتمية النفسية .يقول شرتاوس ان الروح ليست بأعظم من
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العقل البشري ،والعاقات األلخاقية جمرد تكيف نافع يف صراع الوجود .يقول شرتاوس أنه
حىت الوصايا العشر فقدت قدسيتها ،جمرد أن ياحظ املرء أهنا جمرد وسائل نافعة لإلنسان
يف سياق تنافس التطور ،أكثر من كوهنا أوامر إهلية واجبة )53(.حصل كتاب (اإلميان القدمي
واإلميان اجلديد) على شعبية واسعة ،كما امتدحه هيكل ،رغم تعرضه لنقد واسع يف الدوائر
()54
األكادميية.
أيضا مع عامل األعراق (اإلثنولوجي) الدارويين فريدريش هيلڤالد Friedrich
تعاطف يودي ً

 Hellwaldالذي شرح يف كتابه (تاريخ الثقافة) الصادر عام  1875التاريخ اإلنساين
جيدا لدرجة أنه توسع يف فكرته يف
لخال إطار دارويين .استقبل كتاب هيلڤالد
ً
استقباال ً
كتاب من جزئي صدرت طبعته الرابعة عام  ،1896وهو الوقت الذي ساهم فيه كتاب

كثريون يف تطوير عمل هيلڤالد وحتديثه؛ مع االحتفاظ بروح العمل األصلي .قال هيلڤالد
أن كل الثقافة اإلنسانية ،مبا فيها األلخاق والدين ،تعمل كساح يف صراع البشر للوجود.
وبرفضه ألي ألخاقيات موضوعية ،أعلن هيلڤالد عن إميانه مبصدر واحد للحق؛ أال وهو
القوة واالنتصار الذي حتققه يف صراع الوجود .وبينما سخر منه داروين يف مقال صحايف
متهما إياه بالدفاع عن املبدأ القائل أن احلق مع القوة ،تبىن هيلڤالد املقولة "حق األقوى
ً
قانون طبيعي" )55(.بل إنه زاد وقال:
يف الطبيعة حق واحد حيكم ،حق ال أحد ،حق األقوى أو العنف .ولكن العنف يف
احلقيقة هو املصدر األعلى للحقوق ،بدونه ال تصبح للقواني قيمة .سأحاول
بالتأكيد إثبات أنه حىت يف التاريخ اإلنساين حق القوي كان احلق الذي حافظ على
()56

شرعيته كل مرة".

رفض يودي وصف هيلڤالد القاسي لصراع البقاء ،ولكنه اتفق معه يف تقويض الداروينية
()57
ملفهوم حقوق اإلنسان األصلية أو القواعد األلخاقية املوضوعية.
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تبدو آراء هيلڤالد قاسية–وهي كذلك بالفعل– ولكنه مل يكن املفكر الدارويين الوحيد الذي
يتجاهل حقوق اإلنسان بازدراء ويغتبط حبق األقوى يف البقاء .وحتت تأثري هيكل وكارنريي،
حاول ألكسندر تيله  Alexander Tilleبناء نظام ألخاقي ثابت قائم على التطور يف
العقد األلخري من القرن التاسع عشر .رغم أنه كان أستاذًا للغة األملانية وآداهبا يف جامعة
جاسجو حىت العام  1911إال إنه اعترب عمله يف األلخاق دعوته األساسية .يف العام
 1896عرب هليكل عن أمله يف تغيري عمله لينتقل إىل حقل الفلسفة؛ وبذلك يتمكن من
الرتكيز التام يف ألخاقيات التطور 58.ولنقص مصادر التمويل ختلى عن هذه الفكرة ،وبعد
تركه لوظيفته كمدرس يف جاسجو عاد إىل أملانيا وعمل كمندوب ألعمال رجال الصناعة.
اتفق تيله مع كارنريي أنه يف ضوء الداروينية ،مل تعد فكرة احلقوق اإلنسانية الدالخلية مقبولة.
قال" :ال تعرف الداروينية حقوقًا لإلنسان يكتسبها عند مولده ،وال تعرف حقوقًا مكتسبة
سوى تلك اليت اكتسبها اإلنسان بعمله" )59(.اعتقد تيله أن الكثري من املبادئ احلديثة مثل؛
احلرية ،واملساواة ،والسام ال تتوافق مع نظرية التطور؛ العتمادهم على فكرة حقوق اإلنسان
األصلية .جيب على هذه املبادئ ان تفسح اجملال لصاحل حق األقوى يف صراع الوجود ،ألنه
"يف مقابل حق األقوى ،كل احلقوق التارخيية ال أساس هلا من الصحة" )61(.مل يتفق تيله
نوعا
مع كارنريي وغريه من املفكرين األلخاقيي الداروينيي فقط يف أن الداروينية تتضمن ً
أيضا يف وجود رابط قوي بي الداروينية واحلتمية.
من النسبية األلخاقية ،ولكنه اتفق معهم ً

يف العام  1895أكد تيلهه" :إنكار حرية اإلرادة ،اليت تؤمن هبا نظم األلخاق امليثولوجية،
وإنكار مسئولية اجملرم ،اليت ظهرت على أساسها عقوبات قاسية مثل القطع ،كانت النتيجة
()61
املباشرة لظهور نظرية التطور كحل ملشاكل األلخاق األساسية".

ورغم أن آراء شاملاير  Schallmayerكاجتماعي كانت أكثر إنسانية من آراء تيله؛ إال
أنه وافق تيله يف رأيه عن تأثريات الداروينية على حقوق اإلنسان .يف كتابه الفائز جبائزة
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كروب  Kruppعن تطبيقات الداروينية على التشريع أكد أن األلخاق والقيم والقانون
مثل مجيع منجزات اإلنسان الثقافية كانت جمرد أسلحة يف صراع اإلنسان الذي ال مفر منه
للبقاء .ولذا فإن هذه املنجزات الثقافية ليست هلا صاحية دائمة أو عاملية .كتب شاملاير:
"لكن حق األقوى ،الذي يؤكد أمهيته يف انتصار الصفات املكتسبة األفضل على الصفات
()62
متيزا ،ال حيكم فقط الطبيعة ،بل حيكم تاريخ اإلنسان االجتماعي".
األقل ً
هناك دارويين آلخر ركز على النسبية األلخاقية كنتيجة لنظرية داروين كان أوجوست فوريل
كبريا من حياته
 ،August Forelالطبيب النفسي السويسري املشهور الذي كرس جزءًا ً
لإلصاح األلخاقي واالجتماعي .اعرتف فوريل يف مقال كتب فيه سريته الذاتية أن آرائه
تغريت بشكل دراماتيكي بعد قراءته لكتاب داروين (أصل األنواع) عام  ،1865ألنه الحظ
أن الداروينية هتدم ثنائية اجلسد والعقل كما هتدم حرية إرادة الفرد )63(.قامت نظرية التطور
بدور كبري يف كتاب فوريل (املسألة اجلنسية) الصادر عام  ،1915والذي يؤكد فيه على أن
" األلخاق إذن نسبية ،وقدراتنا على االستنتاج لن تسمح لنا مباحظة أي لخري مطلق أو
شر مطلق" )64(.باإلضافة لذلك –وكالكثري من الداروينيي يف أوالخر القرن التاسع عشر
وأوائل القرن العشرين– مل ينظر فوريل لأللخاق باعتبارها فردية أو حىت ذات صبغة جمتمعية.
ومثل داروين اعتقد فوريل أن األلخاق مبنية على غرائز طبيعية متوارثة .قبل أن يكون طبيبًا
لخبريا يف النمل ،كان ياحظ سلوك النمل االجتماعي الغريزي .وبناء على
نفسيًا كان فوريل ً

إميانه بالتطور لدى اإلنسان ،افرتض فوريل أن السلوك اإلنساين يشبه سلوك النمل ،كامها
()65
تسيطر عليه الغريزة ،وفوق كل الغرائز الغريزة االجتماعية.
يف كتابه (صحة األعصاب والعقل) قال فوريل أن مشاعر التعاطف هي األساس لأللخاق
واآلداب .هذه املشاعر" متأصلة وفطرية يف اإلنسان .وأي إنسان ال ميلك هذه املشاعر
جمرما" .ومثل داروين وهيكل قبله– اعترب فوريل
وحشا ،أو ً
يصبح ً
خمبوال ،أو ولد ليصبح ً
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السمات األلخاقية لإلنسان غريزية أو وراثية باألساس .ركز فوريل على تفوق العوامل
البيولوجية على حساب العوامل البيئية يف حتديد سلوك اإلنسان .يف لخطاب ألقاه عام
 1911ذكر أن البيئة أو التعليم يؤثران فقط على السمات الظاهرية لإلنسان ،بينما تتحكم
السمات البيولوجية يف السمات األساسية األكثر عم ًقا .قال" :املشاعر األلخاقية الوراثية
املكتسبة باملياد ال ميكن أن تكون مغروسة؛ بل إن هذه املشاعر ما هي إال دوافع ميكن
()66
تقويتها باملمارسة والتدريب أو إضعافها بالتجاهل".
انتشرت فكرة حتديد سلوك اإلنسان عرب نزعاته البيولوجية املوروثة من أسافه بشكل واسع
يف الدوائر العلمية والطبية حبلول القرن العشرين ،والسببب يف ذلك يرجع إىل انتشار الداروينية
كما يرجع إىل فشل الطب النفسي يف عاج كثري من األمراض النفسية .عرب كل من داروين
متاما
وهيكل عن رأيهما يف أن السمات الشخصية مثل املثابرة ،واالعتدال ،واألمانة ،واحللم ً
مثل الذكاء مجيعهم مسات بيولوجية باألساس وبالتايل قابلة للتوريث .فرانسيس جالتون (ابن
عم داروين) وكذا معظم اليوجينيي مثل فوريل تبنوا الرأي القائل بقابلية السمات األلخاقية
للتوريث.
كاما عن (قوة الوراثة وتأثريها على التقدم
وهذا عي ما فعله بوشنر الذي لخصص كتابًا ً
األلخاقي والعقلي لإلنسانية)؛ وقد صدر هذا الكتاب عام  .1882ذكر بوشنر يف كتابه
احدا من أعظم اكتشافات القرن التاسع عشر .رغم اعتماده
أن اكتشاف قوة الوراثة كان و ً
للداروينية كقاعدة لانطاق منها ،إال أنه اعتمد بشدة على كتاب الطبيب النفسي الفرنسي
ثيودول ريبو Theodule Ribot؛ واملسمى (الوراثة) الصادر عام  1875ليعضد ادعاءته.
كان أهم ما حاول ثيودل إثباته يف هذا الكتاب هو أن الوراثة ال تقتصر على السمات
البيولوجية بل متتد إىل السمات العقلية واأللخاقية" .العادات ،والرغبات ،والنزعات،
واملواهب ،والقدرات ،والغرائز ،ومشاعر حب اجلمال مجيعها تنتقل بالوراثة ،مت ًاما مثل
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املشاعر والعواطف ،وكذا املزاجات والشخصية ،والثقافة واحلس األلخاقي" )67(.ليست فقط
أيضا الرغبة يف الرذيلة واجلرمية .وبشكل
الرغبة يف الفضيلة واإليثارية هي ما يورث ،ولكن ً
واضح فإن دور البيئة فرعي يف تشكيل سلوك اإلنسان طب ًقا لبوشنر .باإلضافة لذلك يعترب
()68

مهما ،ألنه ال يعتقد أن احملتوى األلخاقي نفسه وراثيًا.
بوشنر التعليم ً

تركيز بوشنر على "قوة الوراثة" مثري لاهتمام حبق؛ ألن بوشنر–مثل هيكل وفوريل– بقى
تنعا بنظرية
ملتزما مببدأ وراثة السمات املكتسبة (الاماركية) ،بينما استمر يف نفس الوقت مق ً
االنتقاء الداروينية )69(.ولرتكيز كثري من العلماء يف أوالخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن
العشرين على الصراع الثقايف بي ڤايتسمن  Weismannوالاماركيي حول وراثة الصفات
املكتسبة (واليت يرفضها ڤايتسمن) ،فقد كانوا يرمسون لخطًا فارقًا بي أنصار (الوراثة الصلبة)؛
نافعا أحيانًا يف تصنيف
وهم ڤايتسمن وأنصاره ،و(الوراثة الرلخوة) .يبدو هذا التقسيم ً
انطباعا لخاطئًا يف أن الاماركيي يظنون
املناقشات حول عملية التطور ،إال أن التقسيم يرتك
ً
الوراثة لدنة وطيعة للغاية .لكن بوشنر ،وهيكل ،وفوريل ،ال يناسبهم هذا التصنيف بسهولة؛
فبينما يرفضون نظريات ڤايتسمن لصاحل المارك؛ فإن موقفهم من (قوة الوراثة) يبدو أقرب

إىل (الوراثة الصلبة).
يف الواقع اعتنق كثري من دارويين القرن التاسع عشر مبا فيهم داروين نفسه موق ًفا يف الوراثة

اجعا لتشددهم أو
يرتاوح بي القطبي املتضادين؛ (الصلبة والرلخوة) .قد يكون هذا ر ً
ائعا على هذا؛ حيث ساهم تركيزه على قوة الوراثة يف متهيد
تساهلهم .يقدم فوريل ً
مثاال ر ً
مقتنعا أن السمات املكتسبة ميكن أن تكون وراثية،
ظهور اليوجينية يف أملانيا .ولكنه ظل ً
كما اعرتف بذلك لريتشارد ساميون Richard Simon؛ وهو تلميذ سابق هليكل طور
نظرية التطور الاماركية يف العقد االول من القرن العشرين .وقال لساميون إن أي تعديل يطرأ
على توريث السمات املكتسبة جيب أن يسري ببطء شديد لخال عدة أجيال؛ ألن األنواع
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مستمرة نسبيًا )71(.يبدو موقف فوريل إذن وسطًا بي (الوراثة الصلبة) و(اللسينة) .بالنسبة
لنا من املهم أن نفهم أن معظم الداروينيي–أيًا كان فهمهم ألسباب التطور–يعتقدون أن
السمات العقلية واأللخاقية قابلة للتوريث ،والكثري منهم ركز على تفوق الوراثة البيولوجية
على العوامل البيئية.
اضحا يف جمال الطب النفسي ،ليس
الرتكيز على توريث السمات العقلية واأللخاقية أصبح و ً
اضحا منذ بدايات القرن التاسع عشر ،عندما
فقط عرب تأثري فوريل .كان هذا التحول و ً
طمح الطب النفسي الناشئ ،املتشبع باملفاهيم الليربالية عن التقدم وطواعية اإلنسان للتغيري،
يف الوصول إىل عاج لتخليص اجملتمع من األمراض العقلية وما يرتتب عليها من سلوك
فاسد .أحد املنظرين البارزين الذين قرنوا بي نظرية الداروينية والطب النفسي كان الطبيب

النفسي اإليطايل تشيزري لومربوزو  Ceasre Lomborsoالذي امتد تأثريه عرب أوروبا
طور لومربوزو نظريته (الرجل اجملرم) يف سبعينيات القرن التاسع
متأثرا بداروين وهيكل ّ
كلهاً .
عشر .اعتقد لومربوزو أن بعض األمناط البيولوجية لديها استعداد وراثي (أو حىت إجبار
أما يف إجياد رابط بي السمات اجلسدية والسمات العقلية
وراثي) على ارتكاب اجلرائم .و ً
أو األلخاقية ،درس لومربوزو السمات اجلسدية جملرمي معروفي ،وباأللخص مسات اجلمجمة
ومامح الوجه .وقال يف نظريته إن (الرجل اجملرم) يف أوروبا احلديثة مسألة تأسلية (وراثية
بعيدة األصل) *(وهو ما عرف بنظرية اجملرم اخللفي أو الرجعي) أي أهنا ترتد وراثيًا إىل

األوربيي يف بدايات مراحل التطور ،حي كان اإلنسان أكثر مهجية وأقل هتذبًا .ذكر داروين
مماثا يف كتابه (أصل اإلنسان) عندما قال" :فيما يتعلق باإلنسان ،بعض أسوأ الرتتيبات
رأيًا ً
اليت تظهر عادة يف العائات دون سبب واضح ،قد ترجع إىل بقايا مرحلة مهجية ،مل نفارقها
حقا جديً ًدا ،علم األنثروبولوجيا اجلنائية؛ رغم
بعدة اجيال" )71(.أمثرت نظرية لومربوزو ً
رفض كثري من االطباء النفسيي وعلماء اجلرمية لنظرية اجملرم الرجعي؛ إال أن الكثري منهم
()72
اعتنق املفهوم القائل أن اإلجرام مفهوم وراثي جزئيًا أو كليًا.
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هانس كوريا  Hans Kurellaالطبيب النفسي وحمرر أهم الدوريات يف الصحة النفسية
(اجمللة املركزية يف علم االعصاب والطب النفسي) كان أحد أكرب املتأثرين بلومربوزو يف
أملانيا ،وقد كتب بغزارة يف األنثروبيولوجيا اجلنائية يف العقد األلخري من القرن التاسع عشر
وما بعده .ركز كوريا على التأثري الدارويين على أفكار لومربوزو وذكر ذلك يف كتابته لسرية
لومربوزو ويف غريه من الكتب )73(.ويف شرحه لنظرية لومربوزو وربطها بي اجملرمي
قائا:
و(البدائيي)؛ فسر الرابط بي نظرية لومربوزو وألخاقيات التطور ً
لخصوصا فرضيات
" تعتمد املقاربات النفسية بشكل أساسي على نظرية تطور األلخاق،
ً
داروين وسبنسر Spencer؛ حيث تعتمد اآلراء املسيطرة السائدة حاليًا عن األلخاق
والقانون على توريث املشاعر ،واليت تكتسب عرب التكيف مع متطلبات ثقافة صاعدة لخال
فرتات زمنية طويلة .بدون فهم كامل أللخاقيات التطور لن يستطيع املرء أن يقدر هذا
اجلانب من فرضية لومربوزو؛ وعلى هذا األساس سينتج اجملرم مرحلة من التطور ،توقف
()74
عندها بدائييون كثر اليوم".
مل يتنب كوريا فقط رأي لومربوزو القائل بأن (الرجل اجملرم) يعود أصله لبدايات عصر
التطور ،بل إنه ركز على "الشكل البدائي" للمجرمي( .أنظر الشكل  )75()1-1بالنسبة
لكوريا فإن مهمة األنثروبولوجي اجلنائي هي حتويل النظرية األلخاقية والقانونية بوضعها
()76

حتت إطار العلم ،لخاصة العلم الدارويين.

سومر  Robert Sommerطبيب نفسي أملاين آلخر متعاطف مع فكرة لومربوزو،
روبرت ّ

جيسي ،وهو من نظم التجمع السابع لألنثروبولوجيا
وهو أستاذ للطب النفسي يف جامعة ّ
اجلنائية يف كولونيا يف العام  .1911اتفق سومر مع تأكيد لومربوزو على طبيعة وراثة السلوك
تأسليًا اندفاعيًّا" .رغم دعمه الكامل لفكرة
اإلجرامي ،ولكنه مل ير أن (النموذج اإلجرامي) " ّ
(الرجل اجملرم) فقد حذر من املخاطر احملتملة من تطبيق هذه النظرية سياسيًا بشكل لخاطئ.
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بدا هاجسه هذا وكأنه نظرة مستقبلية ذات بصرية يف ضوء املمارسات النازية الاحقة.

شكل  1-1صورة من كتاب هانز كوريا :حدود السامة العقلية األنثروبولوجيا اجلنائية (Die )1913

 Grenzen der Zurechnungsfohigkeit und die Kriminal-Anthropologieيظهر
الرسم التشابه املزعوم بي رأس جمرم إيطايل وبي رأس القرد.

سومر من
ً
ردا على اخلائفي من تعرض الدولة للتهديد بسبب مبدأ (الرجل اجملرم) ،حذر ّ
قائا:
اخلطر املقابل الذي اعتربه أكرب ً
"لقد أصبح االمر أوضح من ذي قبل ،التطبيق غري النزيه هلذه النظرية يعرض الدولة
خل طر حتوهلا لدولة بوليسية...من املمكن أن تصبح نظرية الرجل اجملرم يف أيدي
ساحا مرعبًا ضد احلرية
الدومجائيي املؤمني بالنشوء العقائدي من رجال الدولة
ً
الشخصية لألفراد .ال يكمن اخلطر يف حتويل األمور الجتاه الطب النفسي ولكن
لخطر هذه النظرية العلمية بتطبيقاهتا احملتملة غري الصحيحة اليت ال ميكن جتاهلها
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احلقيقي يكمن يف الدولة اجلربية القسرية اليت تعتقل با قيد واليت قد تطبق النظرية
بشكل لخاطئ .وتعترب (جلنة الثورة الفرنسية لسامة اجلمهور) بسلطتها غري احملدودة
لخطرا على الدولة هي نظام الدولة الذي يناسب جدا
على العناصر اليت تشكل ً
()77

نظرية الرجل اجملرم".

مهما حلماية اجملتمع،
وبينما اعترب سومر اعتقال بعض من تنطبق عليهم نظرية (الرجل اجملرم) ً

إال أنه حاول تضييق نطاقها قدر اإلمكان.

بقيت أفكار لومربوزو حمل جدل يف أملانيا وغريها ،ولكن فكرة (الرجل اجملرم) أو على األقل
أرضا
املسألة الوراثية قامت بدور كبري يف السلوك األلخاقي وغري األلخاقي الذي اكتسب ً

جديدة بثبات يف أوالخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يف أوساط الطب النفسي
بأملانيا .إمييل كريبلي  Emil Kraepelinواحد من أبرز أطباء النفسيي يف أملانيا ،وهو
أستاذ يف جامعة ميونيخ (وقبلها كان أستاذًا يف هايدلبريج) ذكر يف مذكراته تأثري لومربوزو
على تطوره الثقايف )78(.يف كتابه املؤثر يف الطب النفسي دعم كريبلي فكرة أن (اخلبل
األلخاقي) حالة وراثية ،ال ميلك اإلنسان أن يتحكم يف موازنة مشاعره األنانية .وال ميلك
عاجا هلذه احلالة ،ألهنا حتمية بيولوجية )79(.يف طبعة كتاب كريبلي
التعليم أو التدريب ً
عوضا عنها (الرجل اجملرم) ،وهو
الصادرة عام  1914غري العنوان (اخلبل األلخاقي) وكتب ً

العنوان الذي يؤكد السمات الوراثية للرذائل والسلوك اإلجرامي )81(.اتفق الطبيب النفسي
أوتّو بينسڤاجنر  Otto Binswangerمع كريبلي على أن (اخلبل األلخاقي) حالة وراثية
يصعب على الطب النفسي عاجها حيث أهنا لخارج نطاق تعامل الطب النفسي .ويف
مقال كتبه عام ( 1888وهو املقال الذي أوضح فيه أمهية الداروينية بالنسبة له) مسى الذين
يعانون من (لخبل ألخاقي)" ،أفراد ضامرون مشوشون ولدوا عرب اضمحال وانتكاس
()81
وراثي" .ينتهي هبم األمر إىل جمرمي.
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يف العام  1916خلص يوجي بليولر – Eugen Bleulerمدير عيادة للصحة النفسية يف
زيورخ بعد فوريل– إمجاع اجملتمع الطيب النفسي يف كتابه (دليل الطب النفسي)؛ والذي كان
ذائع االستخدام يف اجلامعات لتدريب اجليل اجلديد من األطباء النفسيي .عند مناقشته
ألصل املرض العقلي بدأ مبا اعتربه هو أهم األسباب :الوراثة .وفسر ذلك بأن املشاكل
العقلية تدور يف نطاق العائات مسببة املرض العقلي؛ لذا الرتكيب البيولوجي للفرد هو أهم
مرضا عقليًا بعينه ،ولكن االستعداد
العوامل اليت ينتج عنها املرض العقلي .ال يرث اإلنسان ً
لإلصابة به ،إذن ليس كل من لديه ضع ًفا عقليًا تظهر عليه األعراض املرضية .يعكس
تصنيف بليولر للمرض العقلي الرأي السائد بي أطباء النفس االملان يف هذا الوقت بأن
األلخاق مسة بيولوجية .وضع بليولر يف قائمته املبذرين ،واملشردين ،و(املخبولي ألخاقيًا)
كمثال على هؤالء الذين يعانون من مرض عقلي .واتفق مع لومربوزو أن الذين يعانون من

(لخبل ألخاقي) معرضون أكثر ليكونوا جمرمي ،كما اهنم غالبًا ما يكونون غري اجتماعيي
ولخجولي يف أعماهلم .وبينما كان بليولر ومعظم أطباء النفسيي يف أملانيا يف أوائل القرن
العشرين ال يعتقدون أن االوامر األلخاقية فطرية؛ إال إهنم اعتقدوا أن الرغبة يف التصرف
بشكل ألخاقي مسة بيولوجية فطرية .أما هؤالء الذين تنقصهم القدرات األلخاقية فإهنم
()82

لخطرا على اجملتمع.
منحرفون ويشكلون ً

أرضا لخصبة يف احلركة اليوجينية
وجدت فكرة األطباء النفسيي عن وراثة السمات األلخاقية ً

اليت ظهرت يف العقد األلخري من القرن التاسع عشر والعقد األول من القرن العشرين .أصبح
وسومر،
الكثري من األطباء النفسيي مدافعي بارزين عن اليوجينية مبا فيهم فوريل ،وكورياّ ،
وبليولر .كما استخدم شاملاير ،وبليولر ،والكثري من اليوجينيي شبح (الرجل اجملرم) أو
(املضطرب ألخاقيًا)؛ حلث معاصريهم على تبين السياسات اليوجينية .أستاذ األنثروبولوجيا
يف جامعة بريلي فيلكس فون لوشان  Felix Von Luschanيوجيين بارز اعتقد أن
لخالصا،
اليوجينية هي مفتاح القضاء على اجلرمية .يف رأيه أنه "جيب أن نعترب اجملرم جمنونًا
ً
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غري مسئول عن أفعاله اخلبيثة...فاجلرمية يف معظم أحواهلا مرض وراثي سببه إفراط أحد أباء
أو أساف اجملرم يف الشراب" .وألن اجلرمية مرض وراثي؛ فعاج هذه املشكلة تكون "بالعزل
()83
الكامل والدائم للمجرم".
هناك تطبيقات عديدة يف السياسة االجتماعية لفكرة وراثية األلخاق أو الرذيلة بيولوجيًا؛
من ضمنها :التعليم ،والعدالة ،والعقوبات اإلصاحية ،وسياسات الزواج ،وتنظيم النسل.
إىل جانب موضوعات الزواج واإلصاح اجلنسي ،الذي سنعود له ثانية يف فصل الحق،
تعد املسئولية الشخصية أحد املسائل احلامسة اليت تنبعث مع ظهور احلتمية البيولوجية .كيف
ميكن للمجتمع أن حيمل األفراد مسئولية سلوكهم إذا كانت هذه السلوكيات –أو على
األقل جمرد نزوعهم هلذ السلوك– مربجمة دالخل تركيبهم البيولوجي؟ كثري من األطباء النفسيي
بعد نفيهم حرية اإلرادة قالوا إن املسئولية بشكلها القدمي كانت مضللة .إال أهنم رأوا أن
العقوبات جيب أن حتدد بناء على اخلطر الذي يشكله اجملرم على اجملتمع ،وليس على جرمية
بعينها .قد ينجم عن العاج الطيب للجرائم فرتات اعتقال طويلة ،ولكنها عدالة طبية وليست
()84
عدالة جزائية.
مسألة تضمن الداروينية للمادية أو احلتمية مسألة فلسفية لخارج نطاق هذا البحث ،ولكنين
أوضحت تارخييًا أن الكثري من الناس اعتربوها كذلك بالفعل .تقييم مسامهات الداروينية يف
ظهور النسبية األلخاقية أصعب بكثري .بالتأكيد أعلن الكثري من الداروينيي موت املسيحية،
وكذا الكانتية ،أو أي نظام ثابت لأللخاق ،وزعموا أن النسبية األلخاقية كانت نتيجة
طبيعية للرأي الدارويين يف األلخاق .رفضوا القانون الطبيعي التقليدي لأللخاق الذي كان
شديد التأثري يف عصر النهضة .لذا يبدو أنه من الطبيعي أن نقول إن للداروينية دور يف نشر
أفكار عن النسبية األلخاقية.
إال أن الداروينية كانت عامل من بي عوامل ألخرى يف االجتاه حنو تأريخ األلخاق وتقويض
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صورا ألخرى من التارخيانية
قانون األلخاق الطبيعي يف أملانيا يف القرن التاسع عشر .كان هناك ً
(قبل وبعد داروين) بارزة يف أملانيا ويف أوروبا ،واليت سامهت يف التوجه حنو األزمة األلخاقية
يف أوالخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين .التارخيانية –وهي الفكرة القائلة أن كل
مظهرا
شيء يف حتول دائم وأي مفهوم ميكن فهمه كجزء من العملية التارخيية– كانت ً
مشرتًكا ملعظم األنظمة الفكرية يف القرن التاسع عشر يف أوروبا ،مبا فيها اهليجيلية
واملاركسية )85(.أظهر املؤرخ چـيمس كلوبنربج  James Kloppenbergأن احلركة الثقافية
جتاه الشك يف املعرفة وتارخيينية األلخاق ضمت الرافضي لتطبيق العلوم على األلخاق.
رفض الفيلسوف ڤيلهيلم ديلتاي –Wilhelm Dilthyبفصله احلاد بي العلوم الطبيعية
(مبا فيها الداروينية بالطبع) والعلوم اإلنسانية (مبا فيها األلخاق)– رفض أي نوع من
األلخاق التطورية ،وكذا فعل معظم الكانتيي اجلدد )86(.النسبية األلخاقية لدى هيجل،
وماركس ،وديلتاي ال تدين بشيء للداروينية ،ولكنها انبثقت من أفكارهم التارخيانية.
الداروينية كانت صورة من صور التارخيانية بي صور ألخرى ،ولكنها عززت النسبية األلخاقية
بإضفاء القداسة العلمية عليها .بالنسبة لبعض املتابعي كان هذا أكثر أمهية بي كل ما
يستطيع املتفلسفي هيكل وديلتاي فعله.
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