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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؟

له حملاولة الوصول إىل كهذا هو السؤال املركزي الذي شغل مؤلف هذا الكتاب، ودار حبثه  
وشرقا ليجمع شتات نطاق واسع من الربامج واملؤسسات حلق وايكارت غربا  إجابة له.

واملفكرين الذين شكلوا الفكر الدارويين االجتماعي والسياسي يف أواخر القرن التاسع 
اصادر العديد من املو سار يف طريق شاق يف حبثه، عشر وأوائل القرن العشرين يف أملانيا. و 

ا جيعل حبثه فريد يف بابه، ورروري مل يسبقه إليها أحد، مم اليت أخرجها يف هذا الكتاب
 لكل من يريد أن يقرأ عن الداروينية االجتماعية.

 على واجلذرية اخلطرية الداروينية تأثرياتليشرح  اجلاد، البحث هذا يف وايكارت انطلق
 املفكرين وكذلك أملانيا يف التطورية البيولوجيا رواد من العديد أن كيف ويورح. األخالق

 أخالق وحىت واليهودية املسيحية باألخالق أطاحت الداروينية أن آمنوا االجتماعيني،
 بنسبية آمنوا هؤالء من العديد. احلياة يف اإلنسان حق بقدسية املتعلقة تلك خاصة التنوير،

 أعلى مرجعية التطوري( لألصلح البقاء) مبدأ من اختذوا أهنم ذلك من واألدهى األخالق،
 قيام يف فقط ليس رئيسيا، دورًا لعبت الداروينية أن إىل حبثه يف وايكارت َخُلص. لألخالق
 –فيها املرغوب غري األعراق جينات من التخلص طريق عن النسل حتسني– اليوجينيا

 واإلبادات واإلجهاض، األطفال، ووأد ،–الرحيم القتل– ياچاليوثني قيام يف أيضا ولكن
 . العرقية

 منطلقات أن من يشاع ما عكس وعلى. النازيني لدى اإلميان قواعد األمور تلك مثلت
 .متاًما داروينيةً  كانتاألخالقية   مبادئه أن وايكارت يثبت عدمية، كانت هتلر
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وهل اهلولوكوست هو النتيجة  ؟بالفكر النازيوما عالقة نظرية بيولوجية  كيف ذلك؟
كتابه، نقول: كما ختم املؤلف  هذا الكتاب كله يف بيان ذلك. لكن  احلتمية للداروينية؟ 

 من تفرعاهتا خاصة–الداروينية  بدون لكن اهلولوكوست، وحدها الداروينية تنتج مل"
 النازيني أتباعه أو هلتلر يكن مل –للعرق املستقبلي التحسني وتوجهات اجتماعية داروينية
 في المرتكبة الفظائع أعظم إحدى أن وأعواهنم أنفسهم إلقناع الضرورية العلمية األسس
 بعض األقل على أو الداروينية، جنحت لقد. أخالقيا محمودة بالحقيقة كانت العالم

 ."عقب على رأًسا األخالق ميزان قلب يف الطبيعية، تأويالهتا

نأمل أن يرتقي هذا الكتاب مبستوى الطرح يف القضايا املرتبطة بالعلم والدين يف عاملنا 
نتخذ من الاصرامة العرض والتناول. ولعلنا  العريب، وأن يدفع الباحثني حنو جدية أكثر يف

 . مثاال حيتذى به، حنو طرح فكري أرقى يت انتهجها املؤلف يف هذا الكتابالبحثية ال
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الجتماعية: ا)الداروينية  ألطروحيتأثناء إعدادي لقد أصبحت شغوفا باألخالق التطورية 
 :Socialist Darwinism يف الفكر االجتماعي األملاين من ماركس حىت برنشتاين التطور

Evolution in German Socialist Thotght from Marx to Bernstein) 
فبينما كنت  .الدراسة ستسري فيهالذي  الطريق ببايل قط،خيطر مل . 9111واليت نشرت يف 

داروينية يعتقدون أن لل الداروينيونوجدت أن معظم ، اخلطاب الدارويين يف أملانيا أفحص
 بالنظم تطيحو  لألخالق والقيم،تقدم أسًسا جديدة أهنا و  على األخالق والقيم، تبعات ثورية

يف  وكنت، األخالق التطوريةهذه األفكار على البحث يف حفزتين . األخالقية التقليدية
يف أي مكان يف أملانيا و  األخالق التطورية تقدموصف وحتليل ب أقوم أنوي فقط أنالبداية 

وغريه من  (Ernst Haeckel لرنست هيك  إ)كتابات ل قراءيتولكن مبجرد . آخر
أخالقيات ب يومال يسمىوهو ما  ؛حتول تركيزي إىل جمال أخالقي بعينه، األوائل الداروينيني

 . biomedical ethics الطب احليوي

دافع  ة،للمفاجأواليت ، ل نفسهرنست هيك  هو دراسيت ألعمال إ التحول اب هذأحد أسبا
 ليوجينينيامث اكتشفت أن هناك الكثري من  .عن قتل الرضع املصابني بإعاقات معينة فيها

مل . ألخالق والقيمااألملان كتبوا مقاالت وفقرات يف كتبهم عن كيفية تطبيق الداروينية على 
 ستبعادهم؛اولكين مل أمتكن من ، بدور مهم يف هذه الدراسة اليوجينيون يكن مقررًا أن يقوم

 .لتطوريةلألخالق اكانوا من أبرز الداعمني )حركة حتسني النسل(   اليوجينية ركةاحلفقادة 

 (James Rachels ريتشلزجيمس )كتاب  انتباهيأثار  –د ليس آخرًاوبالتأكي– أخريًا
 روينيةللدا ةاألخالقي التبعات: من احليوانات خملوقون) 9111 عام أكسفورد يفالذي صدر 

Created from Animals: The Moral Implications of Darwinism) .
شبيًها  لرحيمويبدو دعمه للقتل ا، البشرية احلياةدسية قينية تقوض الدارو أن  ريتشلزيذكر 
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ب اكت .بأفكار صادفتها يف أملانيا يف أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين
اقرتحوا  ،ينيةواليوجأنصار الداروينية االجتماعية هيكل وبعض آراء باإلضافة إىل  ،ريتشلز

نية نظرية الدارويالستخدم الداروينيون األملان اهل  :البحث عن إجابة سؤال جديد يعل
 املتأثرين ماذا تقول الداروينية أو حىت :أو بصياغة أخرى؟ البشريةياة احلقدسية لتحطيم مبدأ 

ات أخرى انبثقت موضوع، صغت السؤال هبذه الطريقة أنهبا عن قيمة حياة اإلنسان؟ بعد 
 .العنصرية اتب والصراعو باحلر  وحتديدا، تتعلق باملوت واحلياة

كان   رية،البشياة احلقيمة  لتشمل األخالق التطورية أطروحيت عنبعد أن أعدت صياغة 
مل يكن  .هذا اخلطاب على هتلر تأثريأال وهو  يصعب اهلروب منه؛ اجديدً  ااك موضوعً هن

( Daniel Gasman ل جامساناداني)وحماولة ، أمامي يف الصورةظاهرًا البداية  يفهتلر 
 كتب ومقاالت يف قراءيتولكن كلما زادت . وهتلر جعلتين أقلقهيك ل للربط بني  األحادية

 قراءيتكذلك و  ،يف أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين واليوجينينيالداروينيني 
. هتلر فكارأكلما ازددت اقتناًعا بوجود رابط تارخيي واضح بني الداروينية وبني ،  عن هتلر

نية أطروحيت إن كان الطريق بني هتلر والداروي االنتهاء من قراءةبعد  ليقررسأترك القارئ 
 إظهار هذا الطريق من زمن مقتصر علىودوري يف هذه األطروحة . مستقيًما أو منحرفًا

ملا بعد احلرب  ًياالنقاش زمنامتد  ،داروين وحىت احلرب العاملية األوىل تقريًبا )يف حالة هتلر
  .نظرًا ألن معظم خطب هتلر وكتاباته كانت بعد احلرب العاملية األوىل(األوىل  العاملية

أصول )مثل: املواد املعروضة يف هذا الكتاب ظهرت من قبل يف مقاالت دورية بعض 
 احلط من :)الداروينية واملوتو( 9518إىل  9581 ، منالداروينية االجتماعية يف أملانيا

تطور اإلبادة العنصرية يف الداروينية )و، (9191 إىل 9581 ، منقيمة احلياة يف أملانيا
والفضل يرجع للقراء اجملهولني  .(9195إىل  9581من ، واليوجينية والسلمية يف أملانيا

لتعليقاهتم الثرية النافعة  (،Diethelm Proweا ڤو ديتهيلم ب) األملانيةوحملرر جملة الدراسات 
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  *.على هذه املقاالت

ل أوال وقبل ك .جعلوا من هذا الكتاب ممكًنا ألولئك الذينأود أن أتقدم بالشكر كذلك 
افة إىل يدة باإلضعد وس؛ اليت قدمت مراجعسالينستايف  جامعة والية كاليفورنيا شيء

روبني جويل لـ  لشكراامعة )اجلقسم اإلعارة يف مكتبة . منحهم إياي تفرًغا حبثًيا ومنحة حبثية
Julie Reuben) ة دراسة بالغة الصعوبلواله لكانت هذه الو ، دورا حموريا للمشروع قدم

 .ن أشكر زمالئي يف قسم التاريخ على تشجيعهم املتواصل وإهلامهمأأود أيًضا . أو مستحيلة
 Jay Richards زثقافة )على األخص جاي ريتشاردالعلوم وال ملركزجزيل الشكر أيًضا و 

الذي  املستمر، تشجيعالو  األساسياملادي  ( على الدعمSteve Meyer ماير نستيفو 
 تيمبلتونأود أيًضا أن أشكر مؤسسة  .لواله الستغرقت هذه الدراسة وقًتا أطول

Templeton Foundation  والذي ، 9119الكلية الصيفي لعام  ملؤمترعلى متويلهم
 لتطور نظرية ايفواألخالق والطبيعة اإلنسانية  واهلدف: اإليثارية)البيولوجيا  :أقيم حتت عنوان

Biology and Purpose: Altruism ،Morality ،and Human Nature in 

Evolutionary Theoryوالذي ساهم كثريًا يف حتفيز تفكريي ). 

لى ع باطالعيرشيف اليت مسحت أود أيًضا أن أشكر العديد من املكتبات وسجالت األ
 بريكلي يف جامعة كاليفورنيامكتبة أذكر منهم :  ؛ت اليت احتجتها إلمتام هذا البحثاملعلوما

University of California ،Berkeley ،وأرشيف ومكتبة جامعة ستانفورد Stanford 

University ،ومعهد هووفر Hoover Institution ،الثقايف للرتاث برلني والية ومكتبة 
أرشيف و ، Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitzالربوسي 

                                                           

* "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, 1860-
1920," 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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ت دوأرشيف جامعة مهبول، برلنييف  Akademie der Künsteأكادميية الفنون 
Humboldt University  للعلوم  بورجأكادميية برلني براندنو برلني، يفBerlin–

Brandenburgische Akademie der Wissenschaften  واألرشيف ، برلنييف
 Bayerische والية بايرنمكتبة ، و Bundesarchiv Koblenzالفيدرايل يف كوبلنس 

Staatsbibliothek  إرنست هيك ل بيت أرشيف و ميونخ، يفErnst–Haeckel–Haus 
 وأرشيف جامعة زيوريخ، University of Freiburg وأرشيف جامعة فرايبورج، يناييف 

University of Zurich ،فيينا وأرشيف مدينة ووالية Wiener Land– und 

Stadtarchiv ،العامة  ومكتبة النمساويةÖsterreichische Nationalbibliothek  يف
 Forschungsstelle undمركز األحباث ومركز توثيق الفلسفة النمساوية و ، فيينا

Dokumentationszentrum für österreichische Philosophie يف جراتس ،
 جامعة جنيفيف أرشو ، جنيفيف  League of Nations Archives وأرشيف عصبة األمم

University of Geneva ، روتسواف ڤوأرشيف جامعةUniversity of Wroclaw .
طالع على أوراق والده الذي مسح يل باال، Wilfried Ploetz تسو ليلفريد بڤل وشكر خاص

 . وكان مضيافًا حبق، Alfred Ploetz تسو ألفريد بل

وبدوهنم كان ، ريفكبفعالية يف تطوري الاستفدت كثريًا من تواصلي مع زمالء كثر سامهوا 
وأالن  Mitch Ashأشكر أيًضا على وجه اخلصوص ميتش آش . هذا املشروع مستحياًل 

 وكذلك .تاريخ أملانيا الثقايف وتاريخ العلوم ملساعديت يف استيعاب Allan Megillميجل 
من لقراءة جزء  Edward Ross Dickinsonممنت للغاية إلدوارد روس ديكينسون 

بيننا  املراسالتو ر ؤمت، وكذا مشاركته يف املللتحسني اقرتاحاتاملخطوط ومراجعته وإضافة 
أو  هناك الكثريون أيًضا يصعب ذكرهم باالسم ممن شاركوا يف املؤمتر. عرب الربيد اإللكرتوين

 البحث وأي خطأ يف .الهتمأو استفدت من كتبهم ومقا، راسلتهم عرب الربيد اإللكرتوين
ري منهم ؤالء الباحثني وغريهم والكثهلي وحدي وما كان فيه من صواب فالفضل خطئيبقى 
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 . جتد امسه يف مسرد املصادر

حيث أبقاين على معرفة . جبهد رائع Brendan O'Malleyبراندن أوميلي  احملررقام 
يل جز . جاب عن كل تساؤاليت يف وقت وجيزأدائمة بكل مرحلة من مراحل املراجعة و 

 .على كل ذلكالشكر له 

 .على دعمهم وتشجيعهم بشكل ال ميكن إحصائه، راي ولويس، أخريَا أود أن أشكر والداي
، مرييامو ، وجوزيف، وجون، جوي ؛وأبنائي الغاليني، ليزا ؛لزوجيت أهدي هذا الكتابو 

وكانوا ، عنهمًكا يف املشرو م أضفوا على حيايت هبجة بينما كنتلقد . ناهاو ، وكريستني
 .دائًما بقيمة حياة النفس البشريةيذكرونين 
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( On the Origin of Species األنواعأصل )كتاب داروين اشتعل الصراع مبجرد ظهور  
بيعية أم خارقة طومل يقتصر اجلدل على هل تنبثق الكائنات وحيدة اخللية بطرق ، 9581 يف

رغم أنه ، حقي غري واضولكن العديد من معاصري داروين اعتربوا التطبيق األخال. للطبيعة
 9589مل يناقش مسألة تطور اإلنسان وتأثريها على األخالق بشكل صريح إال يف العام 

جزء كبري من االعرتاضات املبدئية . (The Descent of Man أصل اإلنسان)يف كتابه 
 Adamويك چآدم سيد. للنظام األخالقي امللموس اعلى الداروينية كان مصدره هتديده

Sedgwick داروين السابق لألحياء جبامعة كامربيدج عرب عن خوفه البالغ  أستاذ، نفسه
 :لداروين قال االنواع(لكتاب )أصل  قراءتهوفور . 9581يف خطاب أرسله لداروين عام 
 . "صدمت ذائقيت األخالقية ..."هناك فقرات كاملة يف كتابك

هناك أيًضا جوانب أخالقية ، كما أن هناك جانب مادي للطبيعة" :اوأوضح أيض
أهنا  عيةلطبياإن ذروة عظمة العلوم . ومن ينفي ذلك يسقط يف وحل احلماقة، وميتافيزيقية

 فقد ،وإذا مل أخطئ يف فهم مرادك، وقد جتاهلت أنت هذا الرابط. تربط املادة باألخالق..
ط ذا الرابوإذا أصبح كسر ه. أو حالتنيهامة ا لكسر هذا الرابط يف حالة حاولت جاهد

ررًا ضأظن أن اإلنسانية ستعاين  –وأشكر الرب أنه ليس كذلك–بني املادة واألخالق ممكًنا 
ن وسيغرق اجلنس البشري يف أدىن درجات االحنطاط اليت مل يسبق أ، قد يصيبها بالتوحش

 (9).املكتوب" وصل إليها حسبما يوثق تارخيه

داروينية فقد كان تأثري ال. خالقبتحطيم األوحيد الذي اهتم داروين ويك الچمل يكن سيد
 Williamن برايينينجز چملة ويليام حل على منظومة األخالق هو احملرك األساسي

Jennings Bryan وبصفته  .ضد الداروينية يف مطلع القرن العشرين يف الواليات املتحدة
ن محلهم الذي، األملانن كان غاضًبا من اخلطاب الدارويين للماديني للسالم فإن برايداٍع 
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يفرتض  بوبسبب ارتعابه من الذبح الفاجر لشعو . مسئولية نشوب احلرب العاملية األوىل
كما . رللداروينية تأثري وحشي واحنطاطي على البش أنيف ويك چسيدأهنا متحضرة اتفق مع 

 وتستانيترب فقد أوضح الراهب ال ؛التأثري األخالقي للداروينيةعرب أملان آخرون عن قلقهم من 
ن منتقدي أن الكثري م 9588الصادر يف به ايف كت Rudolf Schmidد لف مشيو رود

فع إجنازات القرن هتدد بإشعال النار يف أنبل وأر  ،مثبتةجمرد فرضية غري " الداروينية يعتربوهنا
 (9)."حمولة إياها لكومة من رماد ،املنصرم الثقافية

 على بينما تيين،رو  بشكل األخالق ملنظومة تقويضهمب الداروينيني يتهمون نيو و اخللق مازال
 Daniel نيتيد لاداني جّمد .للداروينية األخالقي بالتحرر الداروينيون يبتهج الآلخر اجلانب

Dennett –اخلطرية داروين فكرة) –املاديني الفالسفة أبرز أحد Darwin's 

Dangerous Idea) ، يأكل يف طريقه كل املعتقدات ، "عاملي ضبـ"حام وصفها اليتو
 Peterجرسين بيرت الشهري احليوية األخالق عامل ذهب .خالقواأل الدين عنالتقليدية 

Singer زلريتش يمسچ وزميله James Rachels رافضال الداروينية تأثري بسبب إىل أنه 
 والقتل اإلجهاض حاالت فإن ة،اليهودية املسيحي التقاليد يف البشرية احلياة قدسية ملفهوم
، أخالقًيا حتررًا لكذ زريتشلو  سنجر من كل يرى وبينما .أخالقًيا سُتربر األطفال وقتل الرحيم

 ميول بتوحش نبوءته على تأكيًدا آرائهم يعترب أن املمكن من كانويك  چسيد أن أظن
 .الداروينية

 من الكثري دأب فقد .خماوفه لتتحقق طوياًل  االنتظارويك چسيد على يكن مل الواقع يف
 ضمنها من، خالقيةأ أمور على الداروينية تطبيق يف عشر التاسع القرن أواخر يف الداروينيني

 Robby كومسان رويب األملاين احليوان عامل .اإلنسان حياة قيمة عن التساؤل

Kossmann، مقاله يف غريه من صراحة أكثر كان ،الطب يف أستاًذا الحًقا أصبح الذي 
 :، حيث أعلن9551 يف "الرؤية الداروينية للعامل يف الفردحياة  قيمة"
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 البشرية النفس مةلقي احلايل العاطفي لمفهومالرؤية الداروينية للعامل جيب أن تنظر ل إن"
 –احليوانية تمعاتاجمل من كغريهم– البشر وضع. البشرية تقدم عرقلي كمفهوم مبالغ فيه

 ألقلا العناصر من التخلص عربف، املمكنة الكمال درجات أعلى إىل يصل أن جيب
 علىو  ...الذرية النتشار أكرب مساحة لكسب موهبة األكثر األفراد لصاحل موهبة
 (3)."زًامتي األقل حياة حساب على املتميزة واحلياة النوع حبفظ هتتم أن الدولة

 الكثري ،سنرى كما ولكن، وقته يف ومستفزة صادمة واحلياة املوت عن كومسانآراء   كانت
 .مشاهبة أفكار عن عربوا الداروينيني نظرائه من

 خاصة، اسعو  نطاق على كومسان بأفكار شبيهة أفكار انتشرت العشرين القرن بدايات ومع
 اليت –شريالب النسل حتسني اليت تعرف نفسها على أهنا علم– اليوجينية أنصار عند

لى أين كل أنصار احلركة ع يتفق مل ،ذلك من الرغم على .الداروينية من أفكارها استلهمت
 "متيزًا ألقلا"و "موهبة األقل"من جيب أن يتم إدخاله يف الفئات  جيب أن ترتكز اجلهود.

 التعبري خدمنست دعنا أو قيمة؟ أقل حياته تعترب الذي الشخص هو من كومسان؟ ذكرها اليت
 ؟األدىن هم من استعماله؛ على اليوجينيون دأب الذي

ة أنصار الداروينية االجتماعي لكن، خبيثة إجاباته واحتماالت السؤال، نظري وجهة من
 ركزت .بيولوجيال االحنطاط يف احلديثة احلضارة نواحي مسامهة من خائفني كانوا واليوجينية

، األصل روبيةاألو  غري واألعراق، املعاقون :جمموعتني على املرعب االحنطاط حملاربة محلتهم
 أيحول  اتفاقهم عدم ورغم .البشري اجلنس وسالمة صحة يهددان منهم أهنما ظنا

 املعاقني وااعترب  –معظمهم يكن مل إن–هم من الكثري أن إال، أكرب خطرًا تشكل اجملموعتني
عروا بضرورة وش أجناس أدىن، اجلرمانيني( غري األوروبيني )وأحيانا بعض األوروبيني وغري

 .املستقبل يف أو اآلن سواء، القضاء عليهم بطريقة أو بأخرى

 هذا ظهر، نيةاليوجي من عنصرية نسخةالذين اعتنقوا الداروينية االجتماعية و  هؤالء بني ومن
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 خياالت ءباستدعا كفياًل  –هتلر– امسه ذكر جمرد كان،  امليالد منساوي األملاين السياسي
 فإن ،رموقةامل العلمية مكانته لداروين كان بينما ،للشر رمزًا كان هتلر وألن. واملوت الشر

 ليس داروين اطةببس؛ منطقي ذلك يف والسبب .منطقية غري تبدو بينهما للربط حماولة أية
 منزله مع تعاملو  السياسة جتنب داروين .كبري ووضعيهما الرجلني حياة بني التمايز .هتلر

، للدمهاء زعيًما هتلر كان بينما .وكتاباته البيولوجية أحباثه إلجراء كمعزل داون مدينة يف
 .احلماسية خبطاباته احلشود مشاعر ويهيج السياسة على ويتنفس يعيش

. العبودية يعارضو  التدخل عدم اقتصاد يدعم، تقليدي إجنليزيًا ليربالًيا داروين كان،  سياسًيا
 أنه إال، ألورويبا العرق من أدىن األوروبية غري العرقيات اعترب داروين فإن معاصريه وكمعظم

 هتلر لسفةف يف املركزية الفكرة كانت واليت ،الشرسة السامية معاداة أو آلريةا يعتنق مل
 .السياسية

 السؤال رحنط لعلنا الدرجة؟ هلذه مؤثران مها وهل وهتلر؟ الداروينية بني الرابط هو ما إذن
 أنه أم اخلبيثة؟ اسيةالسي لفلسفته رهينة واختذها الداروينية هتلر اختطف هل: أخرى بطريقة

: كالتايل تبسيطه يف نبالغ أن ميكن األخري الرأي ؟إىل وجهتها به تسري وتركها امتطاها فقط
 أصبح مث، ريةالبش النفس وقيمة التقليدية األخالق منظومة الداروينية قوضت البداية يف

 اليتو  ،وجينيةاليركة احل ظهور على هذا اعدهو الضرورة األخالقية اجلديد. س التقدم التطوري
 القتل عن الدفاع يف أنصارها بعض بدأ مث .الداروينية مبادئ على صريح بشكل سستأُ 

 العرقي الصراع أن الداروينيني بعض ذكر، موازٍ  صعيد وعلى .ملعاقنيا األطفال قتلو  الرحيم
 الداروينية اراألفك هذه هتلر خلط. للبقاء الدارويين الصراع من جزء هي واحلروب البشري
 .الهولوكوست ؛لنا لينتج السامية معاداة مع الخبيثة

 ،االجتماعية ةالدارويني األقل على أو ،الداروينية أمهية عن العلماء من كثري حتدث ،الواقع يف
 ةالدارويني تأثري عن دراسته يف (4).اهلولوكوستو  النازية األيدولوجيات لظهور األرض متهيد يف
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-Hans تسمارتسليك جونرت هانز كتب ،النازية أيدولوجيات تشكيل على االجتماعية

Günther Zmarzlik  تردي بعملية يشي االجتماعية الداروينية خطاب حتليل"أن 
 املساواة فكرة ةقيم من للحط، النوع لصاحل بالفرد التضحية يف برغبة مصاحبة، للمعايري

 املنظومة دقواع قيمة من للحط، البشر بني (الطبيعية) املساواة عد اعتبار إىل اإلنسانية
 Richard J. Evans انزڤإي ريتشارد دافع مؤخرًا (8)."البيولوجية احلاجات لصاحل األخالقية

 لداروينيةا أمهية من يقللون الذين أنصار التعديل التارخيي ضد تسمارتسليك موقف عن
 (8).الظهور على النازية األيدولوجيات مساعدة يف االجتماعية

 الكثري أوضح دفق، املنطقية أدلته له الداروينية اختطف هتلر إن يقول الذي املقابل الرأي
 .ارستهامم أو معينة سياسية فلسفة العتناق أحًدا تقد مل الداروينية أن الباحثني من

 اكانو  معصومة ماركسية اعتمادات حيملون كانوا الذين االجتماعيون الدميوقراطيون
 أصل) لكتاب راءتهق وبعد. للعامل لرؤيتهم وتأكيًدا ترسيًخا واعتربوها للداروينية متحمسني

 إال، خشنة زيةإجنلي كتب بطريقةأنه   رغم" :إجنلز لفريدريك ماركس كتب،  داروينل (األنواع
 الكثري فإن، ذلك على عالوة (8)."ألفكارنا األحياء علم يف تأصياًل  حيمل الكتاب هذا أن
 حقوق اءونشط النسل تنظيم عن واملدافعني اجلنسني بني املساواة ودعاة السالم دعاة من

  املثليني
 ،نو تحمسم داروينيون األساس يف كانوا –همو قتل حىت أوبعضهم  نيالنازي اضطهد الذين–

 متوسطًا انك اليوجيين اخلطاب .واالجتماعية السياسية أجندهتم لدعم الداروينية واستخدموا
 قولت Atina Grossmann جرومسان آتينا ةاملؤرخ جعل امم، السياسية األطياف كل بني

 يءومل ملتف طريق" إىل النازية اجلنسي واإلصالح اليوجينية من الطريق أن اقتناعب
 حىت وال، ايةالبد من اليوجينيني أو الداروينيني حسابات يف النازية تكن مل (5)."بالنزاعات

 .يف النسخ العنصرية من اليوجينية
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 على طبيقهات عند خاصة ،والنازية الداروينية أيدولوجيات بني املستويات متعدد التكافؤ
 أليدولوجيات ةاملتعدد للجذور باإلضافة ،االجتماعي والفكر والسياسية األخالقية املستويات

 ليهوديا املؤرخ وقد أصاب .النازية أصل وى أحاديةادع يف للشك يقودنا أن جيب ،النازية
 اتاملؤثر  تتبع حماولة عن حذرنا من التوقفحني  Steven Aschheim أسكهامي نڤستي

 تقود ال ينيةالدارو  كانت فإن. التعقيد غاية يف املهمة ، مهما كانتلنازيةل املؤدية ةالثقافي
 ساعدت ليتا املؤثرات قائمة من الداروينية إسقاط يعين ال هذا فإن ،النازية إىل تام بوضوح

 :أسكهامي يقول .للهولوكوست الطريق مهدت وبالتايل ،رائهآ تكوين على هتلر

 داةاومع ةالعنصري من وحىت ،ونيتشه اجنرڤو  داروين من الطريق نأ جًدا الواضح من"
 اجتاهات إىل باينةاملت الطرق تؤدي بالطبع .مباشرًا أو سهاًل  يكن مل النازية إىل ،السامية
 يتزڤأوش اتمعسكر  إىل قاد أحدها إن إال ملتوية تبدو هناأ رغم ولكن .متباينة

Auschwitz . 

 فهم على تصميمنا هذا يفل أن جيب ال ،البحث غائية من املخاوف بلغت مهما
 أؤمن. رياملص هذا إىل –احلاالت إحدىاألقل يف  على– قادت اليت والدوافع العملية

 (1)."الثقايف التاريخ هلجر، واهٍ  سبب املسألة تعقيد من اخلوف أن

 يف العنصريةو  واليوجينية للداروينية للخطابات املتعددة باإلمكانيات إحاطتنا رغم لك،لذ
 ها وبنيبين والتوازي التشاهبات عن أعيننا نغمض أن جيب ال أننا إال، ةالنازي قبل ما حقبة
 الثقايف أثريالت على تركيزي رغم أنين البداية من أوضح أن هنا أود) .املتأخر النازي الفكر

 لعوامل اإلضافةب– واقتصادي واجتماعي سياسي تأثري وجود أيًضا الحظت إنين إال، للتاريخ
 وعاتاملوض هذه ولكن، باألخص والنازية ،عام بوجه األيدولوجيات تطوير على –أخرى
 .(الدراسة هذه نطاق خارج

 ملصلحنيا عن املبهر عمله يف بالغة بدقة التوازن هذا على Kevin Ripp ريب نيڤكي حافظ
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 اإلصالحي طالوس أن تقول ريب نظرية .العشرين القرن خالل الفاعلني األملان االجتماعيني
 مصلحني أطيافه بني يضم والذي– Wilhelm يلهيلمڤ عصر أثناء أملانيا يف االجتماعي

 ؛متباينة حتماالتا حيوي –(الدراسة هذه ثنايا يف بعضهم اسم سيظهر) نينييويوج أخالقيني
 الجتاه يقود ال ومعظمها، احلداثة حنو عديدة طرقًا هناك كان .خبيث وبعضها ،محيد بعضها
 يف األملاين االجتماعي اإلصالح جوانب بعض أن يعلمريب  كان ،لذلك إضافة .النازية
بشكل  ينيةالدارو  سامهت كما،  النازية األيدولوجيات تطور يف سامهت العشرين القرن مطلع
 من النازية وليفةالت أن رغم ،واملمسوخة والبشعة املرتبكة األيدولوجية هذه صناعة يف" حموري

 نياإلصالحي والتمبحا سطحيال تشابهجمرد ال تدعم وجود أكثر من احمللي واجملتمع الداروينية
 وبينما (91)."اميارڤمجهورية  سياسات يف املتغري املتسع املشهد إلصالح يلهيلمڤيف عصر 

 بدايات يشكلوا مليلهيلمي ڤال العصر يف االجتماعيني املصلحني أن تذكرينا علىريب  دأب
 يؤكد على: حيث، كليةبال يربؤهم مل أنه إال، النازية

 ركاتاحلو  النسوية احلركات محاسة أن وجريهارد آشوف نڤجري يشري كما إنه بل"
 مرتبطة لسكانا وسياسات العرقية بالصحة يلهيلميڤال العصر األخرى يف اإلصالحية

 هذه مثل لىع املشروعية أضفوا ألهنم ذلك .اهلولوكوست يف والالإنسانية بالتوحش
 الظرف تتجاوز ةمشروعي، عديدة دوائر يف هبا ليستمتعوا يكونوا مل مشروعية .املفاهيم
 (99)."احلماسة هذه استدعى الذي العابر التارخيي

 ،الجتماعيا اإلصالح وحركات اليوجينيني على والسياسي األخالقي الغموض يقتصر مل
 نظرًا، دراستنا يف حامسًا مكونًا يعدون والذين، األملان ااألنثروبولوجي علماء إىل امتد إنه بل

 األملان نثروبيولوجيااأل لعلماء دراسته يف .الداروينية من أساس على العنصرية للعلوم لشرعنتهم
 Andrew زميرمان أندرو أوضح ،العشرين القرن وبدايات عشر التاسع القرن أواخر يف

Zimmerman "لذلك ةباإلضاف .النظام هلذا املالزمة "واملتناقضة املتكافئة اإلمكانيات 
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 اليت وجياتواأليدول والنظريات، املمارسات من سلسة تقدم" :األملانية األنثروبولوجيا ان أقر
ية اجلماع واإلبادة االستعمارية وهي أال ؛اإلنساين التاريخ يف الشرور أخطر من تعد

 هدتم فقد، ملتويًا والنازية الداروينية بني الطريق كان كم املهم من ليس (99)."النازية
 والصراع التوسع لىع النازية رتكيزل خاصة، النازية أليدولوجيات الطريق واليوجينية الداروينية
 .ةالعرقي والتصفية العنصري

ينظر  اليت الزوايا ىعل والنازية الداروينية بني طريقاستقامة أو التواء ال إىل املرء نظرة تتوقف
 كانت  ولوحىت– النازي لفكرا تعترب أحد مكونات االجتماعية فالداروينية، منها للنازية
 مهًما جانًبا بالطبع تشكل واليت، السامية معاداة على املرء ركز لوو  فقط. –املركزي املكون

 كانوا اليهود بعض (93).والنازية الداروينية بني رابط أية هناك يعود لن فحينها ،هتلرآراء  من
 هذا حاتصف على منهم القليل وسيظهر، يوجينًيا كان وبعضهم، شرسني داروينيني

 هلا عالقة ال السياسية وممارساته للعامل هتلر رؤية من أخرى جوانب وهناك (94).العمل
 وقيمة، األخالق ةمسأل على ركزنا إذا ولكن .املثال سبيل على الديكتاتورية مثل؛ بالداروينية

 سيظهر –املقبلة الصفحات خالل سأفعل كما– العرقية واملسألة، البشرية النفس حياة
 يثف شيالانت كلليوجينية،   الداروينية الشامل للجذور عرضها بعد .جلًيا التارخيي الرابط

 :قالتحني  حمقة Sheila Faith Weis يساڤ

، القيمة" "عدمييو "ذوي قيمة" إىل الناس تصنيف أن بإمكان املرء أن يضيف،، أخريًا"
 فعل كما متاًما ،"النتائج "أعلى للوصول إىل للتعديل راضخة متغريات جمرد واعتبارهم

 مرورها بعد أدت نظر وجهة اعتناق سوى يكن مل، األملان اليوجينيني وكل شاملاير
 يف املوت ومعسكرات العمالة املستعبدة ظهور إىل واملراحل األدوار من بكثري
 (98)."يتزڤأوش

 .آخر موضوع ىلإ االنتقال قبل وهتلر الداروينية بني الروابط باختصار إذن نستكشف ناو دع
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 تبدو فهمواق أن بعض من بالرغم ،خالقاألو  القيم عن هتلرآراء  أن نفهم أن املهم من، أواًل 
 ركزي املثال؛ سبيل على. بأي حال من األحوال كذلكلكنها ليست   ،رجعية أو حمافظة
،  ولكن (98).لرهت أفكار توضح رجعية واإلجهاض للنسوية هتلر رفض نأ على العلماء بعض
 Wolfganag يربمانڤ لفجانجو ڤو  Michael Burleigh برييل مايكل بني كما

Wippermann يدولوجيةاأل نأ( 9148 - 9133 العرقية الدولة :أملانيا) كتابيهما يف 
 ختتلف خبلفية واإلجهاض النسوية عارض هتلر ألن، البساطة بتلك تصنيفها ميكن ال النازية
 ،مور مؤذية بيولوجياأ واإلجهاض النسوية أن اعتقد فقد. التقليدين احملافظني خلفية عن متاًما

 سياساته ضبع توافق رغم(. فقط "آلريني"ا إجهاضكان ضد  وهو) معارضة للعلم وبالتايل
 برييل كان (98).العاملو  ألملانيا والتطور التقدم سيجلبثائرًا  نفسه اعترب لكنه، احملافظني مع
 أو حمو عرب جدد ونساء رجال لصناعة ديستوبية حماولة" كانت النازية أن ذكر عندما احمق

 قبل ما قيم من وعلمية حمدثة نسخة من مستقاة قيم إىل املوروثة خالقيةاأل قيمهم تغيري
 داروين رب منظورع والقدمية البدائية للحضارات نقل، هي خرىأ بعبارة .واملسيحية اليهودية
 (95)."ونيتشه

 نضع أن طالبنات ةياألخالق املثالية: "التايل االقتباس يف األخالق يف هتلر رأي تلخيص ميكن
 كل يف .قواعده فقو  نعيش أن كننامت يتال يه ةالعرقي املثالية بينما، اخدمته يف كلها حياتنا
 بناء رارناق نتخذ مث ؟عرقنا هذا خيدم هل أنفسنا؟ نسأل أن جيب فراغ حلظة أو عمل حلظة
 شهري؛ اروييند بيولوجي كتبها .الكلمات هذه حاشيته أحد أو هتلر يكتب مل ."ذلك على

 جامعة يف اليوجينيا أستاذ أصبح والذي، اجلينات يف املتخصص Fritz Lenz لينتس فريتس
 وحن قيمي: كمبدأ العرق) مقاله يف الكلمات هذه لينتس كتب.9193 العام يف ميونخ
ى علحيتوي " املقال هذا أن يفخر لينتس كان 9133 العام ويف ،(األخالق منظومة جتديد
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 (91)."لرؤية احلزب النازي للعامل األساسية اخلصائص مجيع

 قيمة تلفخت حيث، اإلنسانية املساواة عدم هوللعامل  النازية للرؤية األساسية املكونات أحد
 عن هتلر عرب( Mein Kampf كفاحي) كتابه ويف .البيولوجية مساهتم على بناء البشر
 :للعامل رؤيته بنّي  عندما، مرارًا األفكار هذه

 األعلى تهمقيم جبانب اختالفاهتم أدرك بل األجناس، بني باملساواة امطلقً  أؤمن ال"
 مساعدة الكون، ذاه حتكم اليت األبدية لإلرادة وفقا املعرفة، هذه لز متُ  وعليه األقل، أو

 املبدأ حيث نم أتبىن وبذلك. واألضعف األسوأ واستسالم لينتصر، واألقوى األفضل
. كائن خرآ حىت اجلميع على القانون هذا بصحة وأؤمن األرستقراطي الطبيعة قانون

كل  قيمة يف االختالف أيًضا بل فحسب، األعراق قيمة يف االختالفب أعرتف فال
 كانت ذاإ أخالقية، فكرة صحة على املوافقة امطلقً  ميكن ال لكن... همأفرادفرد من 

 (91)."األعلى خالقاأل حلاملي العرقية احلياة على اخطرً  تشكل الفكرة هذه

 اآلن أكتفيس ولكنين(، عشر احلادي الفصل يف) الحًقا بالتفصيل العبارة هذه سأشرح 
، الكائنات لك مثل، بيولوجًيا املتساوين غري األفراد هؤالء أن يؤمن كان هتلر إن بالقول

 وينهزم ،ويبقى قوىال ينتصر حيث، للبقاء منه فكاك ال أبدي دارويين صراع يف حمبوسني
 .ويتالشى األضعف

 يشكك مل ميعل حدعلى و ، الداروينية والتعابري املصطلحات هتلر خطابات يف انتشرت
 كنمي أوضح من أن فهذا. اجتماعيا ادارويني هتلر كونعن   كثريون علماء أكده فيما أحد
 هتلرآراء  نأ املؤرخني بعض يؤكد، النازي التلويث من العلم الدارويين إنقاذ وألجل (99).نفيه

 سبيل على. ذلةومبت فظة نظرةك للداروينية نظرته يشريون إىل أو ،شاذة أو علمية غري كانت
 Hitler's هتلر ييناڤ) الرائع كتاهبا يف Brigitte Hamnn هامان بريجيت املثال، كتبت
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Vienna): "علوملا عم تتوافق ال أهنا يف تشرتك هتلر لدى املفضلة النظريات معظم 
 العلماء يزدرون بعينهم علماء ألفكار الذاتية املعاجلة نتيجة كانت ولكنها ،األكادميية

 على (99)."منطقي ذلك سبب أن ويبدو ،يرفضوهنم كانوا والذين ،درجة ألقصى املعتربين
 والعلوم يولوجيابالب املتعلقة تلك خاصة) النازية العلوم عن حديثة دراسات أظهرت ،النقيض

 احملسوبون أولئك مفيه مبا– واألطباء واألساتذة العلماء من السائد التيار أن( اواليوجيني الطبية
 مل (93).هتلر كاربأف شبيهة واليوجينية الداروينية عنآراء  يعتنقون –السياسي اليسار على
 ستبنيحيث  .نازيةال وبني أفكاره بني انسجاًما الحظ الذي الوحيد العامل لينتس فريتس يكن

 كانوا ينمعترب  وأساتذة علماء من األساس يف مستقاة هتلر أفكار من الكثري أن دراسيت
 الداروينية تأثرياتل هتلر تشرب رغم) واجملتمع األخالق منظومة على الداروينية تأثري يواجهون

 اءواألطب العلماء على هنا الكالم ينسحب ال .(ثالث أو ثان وسيط طريق عن الحًقا
 .واجلغرافيا واالقتصاد الفلسفة أساتذة إىل يتعداهم بل وحدهم البارزين

 ومفكرين علماءآراء  نفس كانت العرقي التطرف عن االجتماعية الداروينية هتلرآراء  حىت
 من ثريالك أوضح كما .لليهود اإلشارة بدونغالبا  ولكن، بارزين داروينيني اجتماعيني
 كما ،منه الفكاك كنمي ال العنصري التمييز أن االجتماعيني واملنظرين الداروينيني البيولوجيني

 Oscar بيشل أوسكار (94).للنوع بشكل كامل جيلب التقدم التطوري ألنه ،أيًضا مفيد أنه

Peschel دداس آوسالن) دورية يف واحملرر الدارويين البارز املختص يف علم األعراق Das 

Ausland)، ميالد وقبل بل ،(اإلنسان أصل) داروين ينشر أن قبل– 9581 يف أوضح 
 :وكتب، ةالعرقي اإلبادة الطبيعية العملية تناقض أن ميكن ال األخالق أن –نفسه هتلر

 للمجتمع لعاجلةا املتطلبات لصاحل مكانه خيلي أن جيب لألفراد حًقا نعتربه ما كل" 
 انقراض عنطال نأ جيب هذا على .املتطلبات هذه مع متوافقة تكن مل إن ،اإلنساين
 لنوعا مكان األقوى النوع حل حيث ؛أحفوري جيولوجي دركقّ  التسمانية الذئاب
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 بيعيالط النظام أن هو أكثر حملزنا ولكن ،ذاته يف حمزن االنقراض هذا. األضعف
 (98)."بينهما مواجهة كل يف حتته األخالق يسحق للعامل

 أن العلم ايعلمن حيث، مرة كل األخالق على تتفوق الطبيعة أن نؤمن نأ منا يريد بيشل
 يف احلق ىتح وال، العامل هذا يف لإلنسان حقوق توجد ال نهأب القائلة للحقيقة نستسلم

 .قلًقا كانويك  چسيد أن إذن عجب ال .احلياة

 على هتلر داعتم كيف سأبني حيث، عشر احلادي الفصل يف بشكل أوسع هتلر سأناقش 
 احق يهمين انك ما .اخلاصة العنصرية فلسفته لتأسيس الداروينية األفكار من سخي رصيد

 ،األخالق نظومةم على الداروينية تأثريات وباألخص، الداروينية بل هتلر ليس العمل هذا يف
 .واملوت للحياة فهمنا على وكذا

 الطبيعي االنتقاء عرب التطور به أعين فإين البحث هذا يف الداروينية ملصطلح استخدامي عند
 القرن اخرأو  يف الداروينية مصطلح كان بينما .األنواع أصل كتابه يف داروين كما قدمه

، عام بشكل تطورال فكرة إىل يشري أحيانًا .فضفاضة بطريقة كثريًا يستخدم عشر التاسع
 إىل شريي خرىأ أحيان ويف، (هنا ستخدمهاأ كما) الطبيعي االنتقاء نظرية إىل شريي وأحيانًا

  .اليت يوجد التطور البيولوجي يف صلبها الرؤية الطبيعانية للعامل

 التاسع القرن خرأوا يف التطور فكرة صالحية على اتفقوا الذين هؤالء بني اخلالفات ظهرت
 –حالًيا ثقة حمل عدت مل واليت– المارك فكرة تبنوا البيولوجيني من الكثري .آليتها حول عشر
 مل المارك تفسري أن من الرغم على .لنسله املكتسبة السمات ميرر الكائن أن تقول اليت

 من رجةد قبل نفسه داروين حىت) الطبيعي االنتقاء عن داروين لفكرة مناقًضا يكن
 إىل قادت اليتكل هيآراء  تبعوا عشر التاسع القرن يف األملان البيولوجيني معظم(، الالماركية

 .الماركيةوال الداروينية بني املزج
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 والداروينيني ،داروين بني أربط عندما .تارخيية الدراسة هذه أن البداية من أوضح أن أيًضا أود
، مبنطقهم إقراري يعين ال هذا فإن والعسكريني، العنصريني واملنظرين، نينييواليوج، األملان
 الداروينية نأ القائل السخيف االدعاء أمحل ال أىن كما. حالتهم منطقية ليقرر القارئ سأترك

 سبًبا كانت لداروينيةا فلسفي؛ وبتعبري .مباشر غري أو مباشر بطريق النازية إىل حتًما تقود
 منطقية تكان أيًا ولكن .الوحيد السبب تكن مل ولكنها ،النازية األيدولوجية لظهور مهًما

 .زواله متين مبجرد زولي لن بينهما الرابط تارخيًيا؛، والنازية الداروينية بني الرابط منطقية ال أو

 والفكر األخالقي اجلانب على الداروينية تأثري عن النقاش يف اقتصرت أين أؤكد أن أود ثانًيا؛
 بشكل كزسأر . احليوي الطب أخالقيات اآلن عليها يطلق اليت األفكار خاصة، االجتماعي

، العرقية يةوالنظر ، الرحيم والقتل، اليوجينية من كل على الداروينية تأثري على أساسي
 يعين ال هذا أن الإ، النازي الفكر يف أساسية املبادئ هذه تعد وبينما. أملانيا يف والعسكرية

 .ارهمأفك من انسابت النازية ألن، األوائل النازيون بأهنم األفكار هذه حاملي ننعت أن
، ااشرتاكي كان بعضهم، بأخرى أو بطريقة ليربالية كانت سأتناوهلا اليت الرموز من الكثري

 عن عيًداب الضوء حنرك عندما لذلك باإلضافة. يهوديًا كان والبعض سلمًيا كان والبعض
 ،عنصريال الفكر وعلى احلياة قيمة وعلى األخالق على ونركز السياسية األيدولوجيات

 نقاط من الكثري لديهم ،سياسًيا متفرقة أقطابًا كانوا الذين الداروينيني أن عادة سنجد
 .نظرة ولأ عند نظن كنا مما أكثر االتفاق

 أن وهو ،لنازيةل كمقدمات احلياة قيمة من الداروينية تقليل نعترب ال جيعلنا آخر سبب هناك
 وقد .الدميوقراطية الدول من وغريمها وبريطانيا املتحدة الواليات يف تداولت هبا شبيهة أفكارًا

 يف Nick Kemp كيمب ونيك Ian Dowbiggen وبيجناد إيان من كل أكد
 الدور على ياوبريطان املتحدة الواليات يف الرحيم القتل حركة تاريخ عن اجليدة دراستهما

 القتل ركةحل الداعمة األفكار ورسم األساسيات وضع يف الداروينية به قامت الذي احملوري
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 وصول هو مالرحي القتل حركة بدايات يف األساسي املنعطف كان" :وبيجناد يقول. الرحيم
 علينا كان إذا" :ويقول بقوة الرأي هذا كيمب ويدعم (98)."املتحدة الواليات إىل الداروينية

 ذرينح أيًضا نكون أن جيب علماين، لعصر الذي قادنا بالرجل داروين وصم من نقلق أن
 (98)."ةالبشري احلياة قيمة قدسية عن حبثنا عند التطوري الفكر أمهية نبخس أن من

 أماكن يفو  وأوروبا املتحدة الواليات يف اليوجينية احلركة عن الدراسات من العديد أظهرت
 من غريهاو  اليوجينية حنو للتحول وسيطًا تكون أن يف الداروينية أمهية العامل من أخرى

 من والتقليل ،لعلميةا والعنصرية، والالمساواتية، البيولوجية احلتمية فيها مبا املتعلقة األفكار
، Madison Grant جرانت ماديسون عنها عرب األفكار هذه (95).اإلنسان حياة قيمة

 The Passing of األعظم اجلنس زوال) كتابه يف نيويورك؛ يف احليوان علوم مجعية رئيس

the Great Race) 9198 وقد) التفكري يف النازي األسلوب من قريبة لألسف وتبدو 
 (.للكتاب األملانية الرتمجة هتلر اقتىن

 حياة يةبقدس عاطفي اعتقاد أو إهلي قانون أنه نعتقد ملا اخلاطئة النظرة" :جرانت كتب
 قيمة ال لذينا البالغني وتعقيم الفاسدين األطفال من التخلص منع يف السبب هي اإلنسان

 قيمة البشرية للحياة وليس، املالئمة غري العناصر إبادة تتطلب الطبيعة قوانني .اجملتمع يف هلم
 hlüStefan K لكو  تيفانش أوضح كما (91)."للعرق أو للمجتمع نفع ذات تكن مل إن

 (31).اليوجيين ازيالن والربنامج األمريكية اليوجينية احلركةبني  العديدة الروابط صريح بشكل
 مآس يف سببال كان إنه بل، أملانيا على قاصر مفهوم اإلنسانية احلياة قيمة خبس يكن مل إذن

لدول او  املتحدة الواليات يف اإلجباري التعقيم معسكرات مثل أملانيا خارج بشرية
 اليت هي حدهاو  أملانيا، أملانيا يف فعلت كما كارثية لنتائج تصل مل ولكنها .ةسكندنافياال

 .احلرب اءغط حتت حتقيقها أجل من يناضل راديكالية أجندة حيمل ديكتاتور حيكمها كان

 كتب .ملايناأل الفكر يف هائل أثر خاص بوجه والداروينية عام بوجه التطور نظريةكان ل
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 من أتلقاه الذي الدعم" :9585 عام يف (Wilhelm Preyer يرابر  يلهيلمڤـ)ل داروين
 ،بالفعلو  (39)."األيام من يوم يف ستسود أفكارنا بأن أملي عليه أبين الذي األصل هو ألمانيا

 تشجيع يف ألملانا العلماء صغار من الكثري بدأ عشر التاسع القرن وسبعينيات ستينيات يف
 يدڤدا الشهري يتالالهو  مثل– العلماء من وغريهم البارزين البيولوجيني كان بينما، الداروينية
 شفريديري اجلديدة يةتالكان وفيلسوف David Friedrich Strauss شرتاوس فريديريش

 ةالسياسي نظرياهتم لدعم للداروينية يلجؤون –Friedrich Albert Lang النج ألربت
 بيولوجينيال من الكثري حاول عشر التاسع القرن من التاسع العقد وحبلول (39).واالجتماعية

 وبدأ، إلنسانيةا اجملتمعات على للبقاء الدارويين الصراع تطبيق االجتماعيني واملنظرين
 مراحل أحد يف احملاوالت هذه انتقد الذي–( Ludwig Wolttmann ولتمانڤ يشڤلود)

 (33).اجتماعيني داروينيني مجيًعا باعتبارهم احملاوالت هلذه اإلشارة يف –حياته

 االجتماعية طبيقاتالت تناقش اليت واملقاالت الكتب بتدفق فقط الداروينية تأثري يقاس ال
 ولذا) وحدهم سراوسوي والنمسا، أملانيا يف عشر سعالتا القرن أواخر يف للداروينية واالخالقية

 ولكن(، ااختصارً  وحدها أملانيا أذكر باألملانية املتحدثة الدول إىل عام بشكل أشري عندما
 Richard تجولدمشي ريتشارد) .الذاتية السرية شهادات يف عادة جنده أيًضا

GoldSchmidt )أدبيات عم تعاطفه أظهر ،العشرين القرن يف البارزين الوراثة علماء أحد 
للخلق  يالطبيع التاريخ) كتاب قرأ أنه ذكر عشر السادسة عمر يف .شبابه يف داروين

Natural History of Creation) (هيكل  إرنستلـErnst Haekel):  

 هناك كان،  وباقتناع ببساطة حتل الكون مشاكل كل أن بدا .وثابة وروح متقدة بعني"
 كانت لتطورا نظرية .الصغري العقل تقلق اليت األسئلة كل عن لإلجابة واحًدا امفتاح
 ناكه ليس. نبذهتا اليت االعتقادات كل مكان تأخذ أن وميكنها، شيء لكل احلل
 نظريةب املسمى الرائع القانون وذلك التطور فقط، نار وال جنة وال، خالق وال خلق
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 تواصلت عندما نبهرًام كنت. باخللق املؤمنني ألقوى التطور نظرية تثبت اليت، التلخيص
 املدرسية الرحالت ويف، املدرسة فناء يف هذا كان،  اجلديدة معلومايت بشأن آخرين مع

 جموعةمب حماطًا وقفت عندما مدرسية نزهة خالل حًيا مشهًدا أتذكر. األصدقاء وبني
 (34)."لهيك يراه كان كما الداروينية إجنيل هلم أشرح املدرسة تالميذ من

 كانت لية(يكاهل يقةطر ال علىللعامل ) الداروينيةالرؤية  اعتناق يف جتربته أن تمشيجولد يقول
. معاصريه نم غزيره شهادات ذلك على ويؤكد ،زمنه يف املتعلمني لصغار بالنسبة منوذجية

 ميكن" :(Max Verworn ونڤفري  ماكس) الفسيولوجياأخصائي  قال 9199العام  ففي
 املعاصرة ؤيتنار  تطوير على كبري تأثري له كان عامل يوجد ال أنه ،مبالغة دون يقول أن للمرء
 (38)."هيكل فعل مثلما للعامل

 تبىن ،رينالعش القرن وأوائل عشر التاسع القرن أواخر يف األشهر الدارويين، لهيك رنستإ
 البشر على لبقاءا من أجل صراعال وطبق الطبيعي االنتقاء يف داروين نظرية احلماسة مبنتهى

احندار اإلنسان من أسالف  هو الداروينية جوانب أهم أن يؤمن كان (38).عديدة كتابات يف
 تطور ريةنظ. "رؤية البشر للعامل بأكمله يف كاملة ثورة جيلب"وف س الذيو  ،حيوانية

 كل دمج لىع وستساعد" البشري العقل يف آخر تقدم أي من أكثر بعمق ستنفذ" اإلنسان
 لإلنسان أوضح" أنه على السبعني هميالد عيد يف داروينهيكل  هنأ (38).األخرى العلوم فروع

 اإلنسان أن قولت اليت الفكرة ؛"اإلنسان مركزية بأسطورة ، وأطاحالطبيعة يف احلقيقي مكانه
 ةمركزي أسطورة" انتقاد على كتاباته يف هيكل دأب وقد (35).والتاريخ الكون مركز هو

 (31).الدارويين العلم ضوء يف مقبولة تعد مل دينية كفكرة" اإلنسان

 وهو، (Ludwig Buchner بوشنر شيڤلود) الشهري املادي الطبيب ذلك يف معه ويتفق
 هريمان) األنثروبولوجي إىل وكتب. أملانيا يف الداروينية نظرية مروجي وأشهر أهم أحد

 :نياندرتال إنسان حفرية اكتشف الذي (Hermann Schaffhausen شافهاوزين
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 أحد عهم سيظهر أنه أعتقد، (الداروينية وهو أال) للحياة اجلديد املفهوم بظهور"
 نفس ويف ...اإلنسان على مرت اليت البشرية املعارف يف والتطورات التحوالت أعظم
 (41)."متوقًعا يكن مل بشكل وبسيطة واضحة فلسفتنا ستصبح الوقت

 من كأكثر لداروينيةا إىل هبما تأثروا الذين والفتيات الشباب من والكثري وبوشنرهيكل  وينظر
 عن جديد فكري الجتاه األساسي املكون الداروينية تشكل هلم بالنسبة. بيولوجية نظرية جمرد
 ويتذكر .نائيةث فلسفة أو دين أي أو التقليدية املسيحية أفكار يف قبل من حمبوًسا كان عامل

 قادة وأحد (Alfred Grotjahn انيجروت ألفريد) برلني جامعة يف االجتماعي الطب أستاذ
 Force and والقوة املادة) بوشنر لكتاب قراءته بشغف يتذكر ؛اليوجينية احلركة رموز

Matter )أثرت اديةامل بوشنر داروينية .ديين العتقاد أثر أي من جرده الذيو  ،شبابه يف 
 مثل" :–9581 يف واملولود– انيجروت يقول. معاصريه من الكثري على وإمنا عليه فقط ليس

 سن يف يبياتالغ مفاهيم من ونظفته فكري إىل الداروينية انسابت الشباب من الفاآل مئات
 هلذا القيةاألخ القيم عن إجيابيةآراء  الستقبال وحررتين العامل عن رأيي تطور يف حاسم
 مواجهتهم عند شبيهة باعرتافات األملان واملثقفون العلماء من الكثري اعرتف (49)."العامل

 تشكيل يف ةحامس كانت اليت وبونشرهيكل  كتابات خاصة الشهرية الداروينية بالكتابات
 (49).لعاملل رؤيتهم

هيكل  فإن ،للمادة أداة جمرد العقل فيها يكون اليت، املادية عن يدافع بوشنر كان وبينما
 عند .معقد بشكل متحدين والعقل املادة يرى كان حيث األحادية الفلسفة فلسفته مسى

 األحيان عضب يفو  .نفسية خصائص هلا اخللية وحيدة والكائنات احلية غري املواد حىت هيكل
 وحدة أنيضا أ اعرتف كما. لألحادية مرادفًا اعتربها اليت الوجود بوحدة مذهبههيكل  مسى

 كانت  على أية حال، سواء كان مادية أو أحادية أو وضعية، (43).متاًما حلاداإل تشبه الوجود
وبالتأكيد معظم –الرؤية الداروينية للعامل اليت طورها هؤالء وغريهم من الداروينيني البارزين 
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 مبا الظواهر كل تتناول اأهن طبيعانية بالكامل؛ مبعىن –املفكرين االجتماعيني الداروينيني
 .علمية لقوانني ةخاضع طبيعية ملسببات كمنتج اإلنساين والسلوك خالقيةواأل الدينية فيها

 على مجيًعا ااتفقو  أهنم إال، الداروينيني من وغريهم وكارنريي وبوشنرهيكل  اختلف ومهما
 ذلك يف مبا .فرادهأ وسلوك البشري اجملتمع جوانب كل تفسري ميكنها الطبيعية العمليات أن
، واجلسد رالفك ثنائية على سخرية واهنالوا، إهلي لتدخل احتمالية أية رفضوا. خالقاأل

 ظواهر من ظاهرة أي تفسري ميكن هلم بالنسبة. املطلقة اجلربية لصاحل اإلرادة حرية ورفضوا
 وكنتيجة .عينيطبي وتأثري سبب عرب واألخالقيات واجملتمع، اإلنسان فكر فيها مبا الكون
 اهلروب من مكناتت مل والقيم األخالق حىت، احلقائق كل على احلكم العلوم أصبحت بديهية

 .العلوم وتصرحيات أحكام من

رؤية الداروينية لا اعتنقوا ،كلهم يكن مل إن ،الكتاب هذا يف سأتناوهلم الذين املفكرين معظم
 التطور صالحيةب قبلوا الذين معاصريهم من الكثري هناك بالطبع. تلكللعامل الطبيعانية 
 والفكر خالقواأل الدين على للداروينية تأثري أي رفضوا ولكنهم، البيولوجية للعمليات

 بسبب، عةوالطبي اهلل بني صرحًيا فاصاًل  خطًا األملان الدين علماء رسم وقد. االجتماعي
 تنتمي وبينما، هااعتنقو  اليت اإلجنيل نقد حركة ظهور مع وكتجاوب الالدينية الداروينية سطوة

 حصينة يةالدين العلوم هذا جعل. دياناأل لعلم ميتتن األوىل فإن، العلمي للحقل األخرية
 األملان الفالسفة معظم (44).(احلقيقي بالعامل صلة أقل )ولكن أيضا العلوم هجمة ضد

 طريقة بنينيمت، الطريقة بنفس جماهلم على العلوم هجمة جاهبوا اعينيماالجت من والكثري
 العلومو  الطبيعية العلوم بني التمييز يف (Wilhelm Dielthey ديلتاي يلهيلمڤ) الفيلسوف
 واتفقوا. الجتماعيةا العلوم على العلمية الطرق تطبيق بقوة وأتباعهديلتاي  رفض .اإلنسانية

 الطبيعة من األخالق الستخراج حماولة أية أن (G. E. Moore موور چور چ) مع ذلك يف
رؤية الداروينية لل املقاومون هؤالء ورغم (48)."يةانطبيعال مغالطةلل" ارتكاب إال هي ما
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 الواقع يف .األطباءو  العلماء خاصة، بالغة حبماسة ااعتنقوه الكثريون أن إال، الطبيعانية للعامل
 صوت من بكثري أقوى واألطباء العلماء بني الطبيعانية للداروينية الداعمني صوت كان

 على لبيولوجيا التطور تطبيق واحاول من هم الطبيعانيون الداروينيون إذن. هلا نياملعارض
 .هذا ملناع يف سنتناوهلم من وهم ،إلمكانية تطبيقها الرافضون هؤالء وليس، األخالق

 لشيء نتيجة لالعم هذا يف اأرمسه يتال ةالثقافي املستجدات تعترب هل :السؤال إذن يربز
 السؤال هذا ؟(ةأحادي أو ةمادي سواء) للعاملة يانطبيع رؤية من ينبع هل أم باألخص؟ دارويين
 الدالئل بعض تشري. يةانيعوالطب الداروينية بني التارخيية الروابط للتعقيد اهلائل يف نظرًا صعب؛
 وميكن؛ لطبيعانيةا الفلسفة تنشيط على التأثري هذا كل متلك ال قد الداروينية أن التارخيية

 أملانيا يف) لنظريته داروين نشر قبل الطبيعانية جنم ظهر (9) :كالتايل الدالئل هذه نعرض أن
 معظم ت؛مولشو  وجاكوب، فوجت وكارل، بونشر لودفيج البارزين الثالثة املاديون نشر

 معتنقي معظم بأن املتعلق األمر (9) .(عشر التاسع القرن من اخلامس العقد يف أعماهلم
 دون الداروينية اعتنقوا كثريون (3) .للطبيعانية معتنقني كانوا أن بعد اعتنقوها الداروينية

 هذه تشري بينما .(املسيحيني الدين ورجال، اجلديدة يةتالكان أتباع مثل) الطبيعانية اعتناقه
 أحدمها) حاديةاأل وبني بينها أو واملادية الداروينية بني عالقة وجود ضرورة عدم إىل الدالئل

 بني قوية تارخيية عالقات هذا رغم ظهرتلكن (، غيابه حال لآلخر بدياًل  تصلح نأ ميكن
تلك  .تفسريًا تاجحت قد واليت أملانيا يف عشر التاسع القرن أواخر يف والطبيعانية الداروينية

 ماسحب الداروينية واألحاديني املاديني معظم اعتنق (9) :تتضمن االثنني تربط اليت العوامل
 كانت الداروينية أن كثريون ذكر( 9) .األحادية أو املادية أفكارهم تدعم أهنا واحتجوا

 الداروينيون البيولوجيون حيتج (3) .األحادية أو املادية إىل حتوهلم يف األساسي العامل
 .للعقل مادية نظرة يلوبالتا جربية فلسفة حتوي الداروينية نأب بصراحة األخالقيون والفالسفة

 الداروينية نشر يف همةامل األصوات بعض أن تقول اليت باحلقيقة أكثر التارخيية الصورة تعكرت
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 الفكر لنشر سعوا بل فحسب البيولوجية النظرية ينشروا مل أهنم للجدل املثري باالدعاء قالوا
 أن مالئًما كان ،للداروينية تبنيهم قبل اخلاصة آلرائهم اعتناقهم ورغم .عام بوجه الدارويين

 بني والتضاد بل االرتباك هذا نفهم أن إذن ميكن كيف. لنظرياهتم الداروينية تأييد يدعوا
 النموذج بانتشار تأثر رعش التاسع القرن يف الداروينية استقبال أن أقرتح والغيبيات؟ الداروينية
 الداروينية دونب أنه أؤكد أن ميكن واقعي بشكل هذا درسنا وإذا. فيه أثر كما متاًما الطبيعاين

 كان بالتايلو  ،إقناَعا أقل ستكون ولكنها، عشر التاسع قرنال أواخر يف املادية انتشار لزاد
 (48).بالفعل حدث مما تابعيها عددسيقل 

 أثرت أيهما :لسؤالل نعود أن مناسًبا مازال، والطبيعانية الداروينية بني القوية العالقات وبرغم
 ملتعلقةا األفكار بعض الطبيعانية؟ أم الداروينية القيم؛ ومنظومة األخالق على مباشرة

 ابيولوجيال النظرية عناصر جالبة، اخلصوص وجه على داروينية أناقشها اليت باألخالق
 يةانطبيع ادئمب على تعتمد ولكنها داروينية مضامني حيوي أنه يبدو ال بعضهم ...كمسوغ

، أيًضا ملبادئا هذه تسوغ الداروينية أن كثر داروينيون يقول لالنتباه مثري وبشكل .عامة
 .قطعي بشكل واضًحا ليس فاألمر

 من عدًدا لدراسةا هذه يف سنعرض، بداياهتا يف اليوجينية احلركة اخرتقت الداروينية وألن
، لليوجينية لبارزينا الداروينيني من كثري اعتناق على يتوقف ال فاألمر .البارزين اليوجينيني

 اليوجينية ونرب يعت –املتقدمني قادهتم كل الواقع يف– اليوجينيني معظم بأن للقول ميتد بل
 Francis جالتون فرانسيس). واجملتمع األخالق على الداروينية ملبادئ واضح تطبيق

Galton) –لكتاب تهقراء خالل فكرته طور –احلديثة اليوجينية ، ومؤسسداروين عم ابن 
 ألفريد) (48).افةبكث الداروينية مبادئ على أيًضا األملان اليوجينية زعماء اعتمدو ، نواعاأل أصل

 أول عدت واليت العرقية للصحة األملانية اجلمعية من كل مؤسس (Alfred Poletz تسو لب
،  ةيليوجينل املخصصة العلمية النشرات أحد أسس كما،  العامل مستوى على يوجينية هيئة
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 األساسية أفكاره أن 9519 العام يف له صديًقا وأخرب. شابه يفيكل هب بشدة متأثرًا كان
 على لرئيسيا املؤثر بصفتهيكل هل املدح دائم وكان، الداروينية من مستقاة اليوجينيا عن

 شيء. ال"الداروينية جانب إىل ستقف: العلمية دوريته أنهيكل  أخرب كما (45).أفكاره
 ًعامشب كان والذي، احملتملني للمشرتكني أرسله الذي اإلعالن من واضًحا كان الذي

 باليت يشڤ)لود كان معه احملررين أحد ذلك على عالوة (41).الداروينية باملصطلحات
Ludwig Plate) ،يف تهأستاذي يف تقاعده عندهيكل  حمل حل دارويين حيوان عامل وهو 

 لهيك أملانيا يف نالبارزي نينييالدارو  القائدين تسبلو  يوظف أن إذن عجيًبا ليس. يينا جامعة
 .9118 أسسها اليت العرقية الصحة مجعية يف شرف كعضوي ايتسمانڤو 

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

Krupp )كتاب جمحب إجابة ألفضل جمزية جائزة مّول للطبيعانية املتحمسني اهلواة وأحد 
 الداخلية لسياسةا بتطوير يتعلق فيما البيولوجي التطور مبادئ من نتعلم ماذا" :السؤال عن

 (Heinrich Ernst Zeigler جيلراتس ستإيرن ش)هاينري ساهم (81)"الدول؟ وتشريعات
 واحًدا كانو ، يينا جامعة يف معه عمل حيوان عامل وهو، املسابقة هذه رعاية يفهيكل  مع
 مبلًغا تشكل كانت واليت فآال عشرة تبلغ واليت اجلائزة تلك على احلصول. احملكمني من

 (Wilhelm Schallmayer شاملاير ميلهيلڤ) نصيب من كانت الوقت ذلك يف كبريًا
 لكتيبه توسعة الكتاب هذا ويعد، 9113 العام يف كتبه والذي االنتقاءو  الوراثة كتابه عن

 اعتمدت (.9519) املتحضرة للشعوب اجلسماين االحنطاط هتديد: السابق اليوجيين
 التاسع القرن يف ماألعظ االكتشاف مساها واليت الداروينية النظرية على بقوة شاملاير يوجينية

 والداروينية ةاليوجيني بني لرابطا أن آخر ليوجييني  كتبه خطاب يف اعرتف وقد (89).عشر
 (89).الرسوخ شديد
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 املوضوعاتب مهتًما منهم الكثري كان بل، متحمسني داروينيني جمرد اليوجينيون يكن مل
 نظريةال على اهريًاظ تبىن( علمية أخالقًا) تطوير حتاول اليوجينية كانت الواقع يف. األخالقية
 قوي تأثري (روينيةالدا) الرأي هلذا" :باجلائزة الفائز كتابه مقدمة يف شاملاير كتب. الداروينية

 رهاوتطو  األخالقية األوامر أصل حول جديدةآراء  فقط ينتج ال هو. األخالقيات على
 السائدة األخالقيةراء آلا يف جزئي بتغيري املطالبة إىل يقود إنه بل، هلم جديدة بداية وبالتايل

 .الحًقا سنرى كما ذلك على كثريون يوجينييون وافق وقد (83)."احلاضر الوقت يف

 الفلسفات نداروي أظهر أواًل؛ األخالقي؟ الفكر على الداروينية هبا أثرت اليت الطريقة هي ما
 داروين قبل. القلألخ دينية غري تفسريات تقدمي عرب احرتاًما أكثر بصورة والواقعية املادية

 بانثامآراء  لمث) لألخالق الديين األصل –جتاهلت قل أو– األخالقية النظريات بعض رفضت
 وال، إلنسانا لدى ضمري أو أخالقية سجية وجود تفسري أحدهم يستطع مل ولكن(، النفعية

 تقدمي يستطع مل ولكن ،الفضيلة وجود افرتض بعضهم. بإيثار البشر يتصرف ملاذا تفسري حىت
، اإلله وجود ستنتجا عليها وبناء الفضائل وجود توقع املثال سبيل على تكان. ألصلها تفسري

 يف اروينيةالد سامهت ثانًيا. تكان فرضية قوضت الداروينية ولكن، احلرة واإلرادة والفجور
 .للحدود وجتاوزها األخالق ألبدية برفضها لألخالق النسبية النظرة ظهور

 كل مثل الدائم ورللتط قابل، للطبيعة منتًجا باعتبارها األخالق يفسرون الداروينيون معظم
 لوقتا رمال على خطت ولكنها، احلجارة ألواح على األخالق تنقش مل. الطبيعة مظاهر

 أو فطرية اإلنسان عند الفضائل بأن القائل للرأي دفعة الداروينية أعطت ثالثًا؛. التغري دائم
 عملية أو (املسيحية تقول كما) إهلية منحة وليست فطري جانب على مبنية األقل على

 نظرة لىع البقاء وصراع الطبيعي االنتقاء من كل ثّرآ رابًعا؛(. تكان يقول كما) منطقية
 وخك يمخأيو  هانس) قال االجتماعية الداروينية عن دراسته يف. األخالق إىل الناس

Hannsjoachim Koch): "عاصريم على كبري تأثري له الطبيعي االنتقاء مفهوم إن 
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 صالحية عن لسؤالا يستدعي... الطبيعي االنتقاءف التطور؛ فكرة تأثري من أكرب الداروينية
 أو اديةاالقتص أو االجتماعية سواء، احلياة جوانب مجيع يف احلالية األخالقية املبادئ

 يوالذ، اةاحلي وقيمة اإلنسان طبيعة عن املختلف الداروينية مفهوم أخريًا؛ (84)."السياسية
 بشكل األخرية ةالنقط هذه إذن لنبحث. املدى بعيد (واجتماعًيا وسياسًيا) أخالقًيا أثرًا ملحي

  احلياة؟ لقيمة رةالنظ على كبريًا تغيريًا تنتج وجيعلها الداروينية يف يوجد الذي ما أعمق؛

 بأن ذاه كثريون فسر وقد، احليوان من ظهر اإلنسان أن فكرة الداروينية تتضمن" أواًل 
 من فبداًل . سيحيةوامل اليهودية الثقافة إليها تشري اليت اخلاصة املكانة تلك له ليس اإلنسان

. ردق عن اإلنسان تطور فقد، األصل كرمي يكون وأن الرب صورة على خملوقًا يكون أن
الداروينيني  ممعظ وكذا داروين رفض، احليوان عن اإلنسانية والسمات العقل تطور ولتفسري

 واملسيحية وديةاليه الثقافة من كل يف املركزية الفكرة وهي) مادية غري أبدية الروح أن فكرة
 (88).(احلياة لقدسية تؤصل واليت

. لبيولوجيا التساوي بعدم يوحي والذي، األنواع داخل التنوع على الداروينية أكدت :ثانًيا
 واملفكرين واألنثروبولوجيني البيولوجيني من كثري استخدم اإلنسان على هذا وبتطبيق

 .والعنصري االجتماعي التساوي عدم لتربير الداروينية االجتماعيني

 Malthus التوسم مبدأ على داروين نظرية يف البقاء وصراع الطبيعي االنتقاء انبىن :ثالثًا
 عدد موتف وهلذا ،العضوية احلياة يف طبيعي نسل بدون املوت أن إىل أشار كما،  السكاين

 للموت ينيبو األور  نظرة أن العادة كانت. للتقدم وحاضن مفيد( الصاحلة غري) الكائنات من
 يف. الشر ذلك يف اخلري بعض رأى داروين ولكن. نافعة قوة وليس، عليه التغلب جيب شر

، املوتو  اجملاعة من، الطبيعة حرب من، لذا" :داروين كتب ،(األنواع أصل) كتابه خامتة
 املوت ذاه تتبع أعلى رتبة من حيوانات نتاجإ وهو أال هدف؛ أعظم نتصور أن نستطيع
 باحلياة علقتت كانت بل، فحسب الطبيعي االنتقاء عن داروين نظرية تكن مل (88)."مباشرة
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 .واملوت

 فيها مبا، تقليديةال الدينية التعاليم مع تتقاطع أساسية مواضيع عدة تطرح إذن داروين نظرية
 اساتالدر  من كثري ركزت. واملوت احلياة ومعىن، القيم منظومة وتكوين، األخالق أصل

 من كثري انك حيث، التكيف مسألة على داروين لنظرية الدين رجال استقبال عن احلديثة
 العتناق عداداست على احملافظ االجتاه أصحاب فيهم مبا والرهبان املسيحيني الدين رجال
 لحو  النقاش كان ملاذا على الضوء تلقي دراسيت ولكن (88).التطور نظرية صور من صورة

 الدينية الرموز عضب تقبل عن النظر بغض أنه تذكرنا كما. األحيان بعض يف الذًعا الداروينية
 يكتفي مل نهمم الكثري. الدين تتقبل مل بارزة داروينية رموزًا فإن، التطور لنظرية البارزة

 إهنم بل، ياتوالغيب املعجزات عن املسيحي التقليدي الفهم حملاربة الداروينية باستخدام
 الحظ وكما. ألوروبيةا الثقافة يف حمصنة قيمتها كانت اليت املسيحية القيم من الكثري قوضوا

 أواخر يف األملان املتعلمني من لكثري بالنسبة أنه (Detlev Peukert رتاكيبو  ديتليف)
 يثولوجيم كمصدر"  مبالعل الدين استبدلوا العشرين القرن وأوائل عشر التاسع القرن
 (85)."للمعاني خالق

 تفسري ينيةالدارو  هبا حاولت اليت الطرق سندرس الكتاب من األولى الثالثة الفصول يف
 وصية؛خص األكثر األخالقية القيمة على سنعرج ثم. عام بوجه القيم ومنظومة األخالق

 حياة خاصة ،احلياة قيمة من تقلل أن الداروينية استطاعت كيف عن لنبحث، احلياة قيمة
 يف األفكار تلك سامهت كيف فيه سأوضح األخير الفصل أما .األوربيني وغري املعاقني
 .هتلر أيدولوجيات تطوير
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 فيها أنل وقا ،ومنظومة القيم يف مذكراته اخلاصة لخاقرائه عن األآبعناية  ارويندخلص 
قانونًا تخذ يستطيع أن ي" –مثله متاًما–اإلنسان الذي ال يؤمن باهلل وال حبياة بعد املوت 

 أهنا اليت يشعر األقوى أو الغرائزالبواعث ونداءات فقط باتباع  –كما أرى–حلياته
تعتمد حيث  ،لخاقويعد هذا احنرافًا جذريًا عن الطرق التقليدية يف تأصيل األ (1)."األفضل

 لخاقالنهضة األمفكري عصر  وغريه من Kant تكانبىن  و  املسيحية على الوحي اإلهلي،
والفضائل  لخاقالربيطانيون اعتربوا األ لخاقحىت أن فاسفة األ ،اإلنسانعقانية بناء على 

ل يد هاڤأكد الفيلسوف دي أيًا كان أصلها. ،ال يتغري من الطبيعة اإلنسانية اثابتً  اجزءً 
David Hull يف كتابه (التطور ميتافيزيقيا The Metaphysics of Evolution)  على

نظريات  العتماد الكثري مننظرًا " :قائًا  لخاقروين فيما يتعلق باألداالطبيعة الثورية لنظرية 
وضعت  ،عن الطبيعة البشرية أكثر أولنظريات السياسية على مفهوم واآلداب وا لخاقاأل

 (2)."نظرية داروين كل هذه النظريات حمل االستفهام

ية لخاقنتائج األالمن معارضي الداروينية  الكثري من يذكراته لخشملداروين  كتابةوحىت قبل  
بعد أن كتب  .الغرائز خماوفهمتعليقات داروين عن اتباع  هتدئمل بالتأكيد و  ،للداروينية

أن الغرائز  ضيفأسرع لي ،اتباع غرائزناعن فيها  حتدثداروين هذه العبارة يف مذكراته اليت 
 تلذذية.ية أو النانية تكون أقوى من النزعات األلخاقاالجتماعية يف اإلنسان واملشاعر األ

ط ي لإلنسان ينبع من النشالخاقاأل ( أن احلسروين يف كتابه )أصل اإلنسانوقد ذكر دا
جلمعي ا الغرائز االجتماعية لإلنسان وااللختيار وذكر أيًضا أن املشرتك للغرائز والعقانية.

دون  (3)(عامل اآللخرين كما حتب أن يعاملوك) :إىل القاعدة الذهبية يقودان بشكل طبيعي
هنا ه ألأنه ليس يف نظريته ما خيشى منملعاصريه  أكد داروين إذن احلاجة إىل تدلخل غييب.

 املسيحية.األلخاق اليهودية واحًدا من العقائد املركزية يف تؤكد 

إن   لداروينيوناوتناقش  ية لنظريتهلخاقولكن مل يتفق كل داعمي داروين معه يف اآلثار األ
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 .هاأم أكدا عدهلأنه  أم ةيية التقليدلخاقألاآلراء ا كان داروين أسقط

ا ذاتية ومنظومة القيم التقليدية معتربين إياه لخاقاأل رغم رفض البعض حبدة واحتقار لكل
واحلب  يثاريةمؤكدين على أمهية النزعات اإل ،إال أن الكثري اختذ مقاربة متوسطة ،وغري علمية

 لداروينيوناأمل هؤالء  .اليهودية واملسيحيةيات لخاقد األمعظم عقائ رفضوابينما  ،األلخوي
 عتربوهاابينما كانوا يتخلصون من املظاهر اليت  ،الدينية لخاقيف إنقاذ لب األ املتألخرون

 اعتربوام هم من ذلك أهناأل مل تعد هلا أمهية يف عصر العلم املتحضر. فخالًخا دينية زائدة
حل التطور مبرا تايل سيكون هلا عاقةوبال ،من منتجات الطبيعة اداب منتجً واآل لخاقاأل

 ي ثابت.ألخاقوعليه فإهنم يرفضون أي قانون  ؛وبالقدرة على حفظ االنواع

لكن كان موضوًعا و  ،موضوًعا جانبًيا تافًها بالنسبة إىل داروين لخاقمل يكن تفسري أصل األ
الكثري  ت وجاهة.اطور أن تصبح مقبولة وذحموريًا عليه أن يواجهه إن كان مقدرًا لنظريته للت

رقى باإلنسان ي ،كمفهوم إنساين فريد  لخاقاأل من الناس عرب التاريخ بعد كل هذا يطالعون
 .راًدا إنسانًياليست انف لخاقإىل إثبات أن األأواًل احتاج داروين  فوق باقي الكائنات.عالًيا 

نشر نظريته بزمن  وقبل ملها أو امليكانيكية اليت تنتجها.آلية ع احتاج إىل تفسري ،ثانًياو 
  ،ساين"تنوي تفسري اجملتمع اإلن" الداروينية:. كانت يةلخاقالنزعات األ صارع داروين أصل

، Adrian Desmond أدريان ديسموندو  James Moore يمس موورچكما قال 
مذكراته الشهرية  (4)حيث دمج داروين يف نظريته أفكارًا عن االقتصاد واالجتماع من البداية.

مات عن التطور البشري وتضمنت كانت مليئة بتأ  1838 اليت نشرها عام "M" باسم
 (5).لخاقدالالت عدة عن األ

يها السلوك مبا ف–السمات اإلنسانية  حاول داروين إثبات أن كل اإلنسان( )أصل هيف كتابو 
 وبّي  لخرى.ت األعن مسات باقي الكائنا ،ختتلف يف درجاهتا وليس يف نوعها –يلخاقاأل

ت هذا والغريزة االجتماعية اليت أنتج ،الكائنات األلخرى تعيش يف جمتمعات وتتعاون نأ
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نواع بينما يف اإلنسان تطورت الغرائز االجتماعية أكثر منها يف األ التعاون غريزة وراثية.
ق لتنتج لنا ما نطل ،من لخال قدرات اإلنسان اإلدراكية الواسعةوانتظمت سويًا  األلخرى
ية كان من الغرائز االجتماعهذا الفيض وبالنسبة لداروين فإن آلية إنتاج  .لخاقعليه األ
ضحية وستنتصر اجملموعات ذات العناصر املتعاونة وامل الطبيعي عرب صراع البقاء. االنتقاء

على اجملموعات ذات العناصر األكثر أنانية إما بشكل مباشر عرب احلروب أو بشكل غري 
  (6)مباشر عرب الزيادة السكانية.

ا منطقيً  اسببً  قدم تفسري داروين للتطور ،لخاقعله الغرائز اإلنسانية قاعدة تنبثق منها األجب 
يته العلمية جتسد نظر وجهة النظر هذه  من .العقانيةلتطور النزوات البشرية غري ا وعلميً 

ت وقد ساعد ،ييبالتجر  كمنتج ملنهج باكونقدم داروين نظريته   العقانية يف عصر النهضة.
رغم ذلك  (7)جتاه النموذج الوضعي الواقعي. نظريته على إحداث نقلة نوعية يف البيولوجيا

حرتام املتنامي اال. لخاقلخاصة يف نطاق األ ،على تقويض العقانيةساعدت الداروينية أيًضا 
د على عللعلوم بوجه عام ولنظرية الداروينية بشكل لخاص يف أوالخر القرن التاسع عشر سا

 ،وبالتايل سلوكه ؛يةلخاقمسات اإلنسان العقلية واألسرت إذن . ف  احلتمية البيولوجيةتعزيز 
ون  الداروينيمل ينف  و عقانية اإلنسان. بناء على سلوكه البيولوجي أو غرائزه وليس على 

 ،وينيةسلوك اإلنساين مبصطلحات دار ولكنهم بدأوا يف تفسري ال ،عقانية اإلنسان مطلًقا
ين للسلوك وإن كانت التفسري الداروي .ية الغرائز يف تفسري السلوك اإلنساينأكدوا على أمهو 

حيث أن الداروينية  ،يف مسات كثرية مع احليوانات ممكًنا فإن البشر جيب أن يتشاركوا اإلنساين
 (8)نية ليست احملرك األساسي للسلوك اإلنساين.اإلنسا العقانية تقول أن

 ، الواقعيف باعتبارها فطرية وغري عقانية. لخاقمن صور األ مل يكن داروين إطاقًا هو أول 
الثامن عشر قدم  يف القرن الربيطانيي قبله. لخاقتلقى داروين دعًما كبريًا من فاسفة األ

 شافتسربيال على سبيل املث. املشاعر اإلنسانيةيف  لخاقالفاسفة نظريات عدة لتأصيل األ
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Shaftesbury ساهم  ،ةيف الفلسف يلخاقة يف تطوير احلس األية حموريالذي كان شخص
يات آمن كثري من الشخص كما. يةلخاققانية يف النظرية األظهور العبشكل حاسم يف 

 Joseph باتلر وزيفچو Francis Hutchesonمثل فرانسيس هاتشيسون  البارزة؛

Butler  دث يتحغرسها اهلل يف صدر اإلنسان. بينما ميكن أن  يةلخاقاملشاعر األ أن
ون اإلشارة لوجود ية دلخاقالفلسفة األعن فكرة  David Humeيد هيوم ڤمثل دي آلخرون؛

ويبنيها ببساطة على الطبيعة اإلنسانية. وألن كثري من فاسفة القرن الثامن  ،أصل مساوي
ية لخاقألن املشاعر ااعتقد معظمهم أفقد  ،ا الطبيعة اإلنسانية طبيعة جامدةعشر اعتربو 

 (9).الربيطانية يةلخاقكان داروين على دراية جيدة بالفلسفة األ ال تتغري. ذائعة مشاعر عامة
 ؛عم زوجته James Mackintoch ماكينتوشيمس چكتاب   داروين قرأ 1838يف العام 

لى ية؛ العتمادها عفطر  لخاقذكر ماكينتوش أن األ ،(لخاق)حبث يف تطور فلسفة األ
ووافق داروين بشكل أو بآلخر على  (11)الوقت نفسه. كما أهنا عقانية يف ،يةألخاقدوافع 

 .اإلنسان وطبيعته باجلمود ألخاقف وصمتاًما  ضرف هولكن ،مقاربة ماكينتوش

ى فرضيات ي جديد يعتمد علألخاقنظرية الداروينية حماوالت عديدة لبناء نظام الانبثقت عن 
بناء "منظومة  Herbert Spencerنسر بالتطور. حىت قبل ظهور الداروينية حاول هربرت س

كان ال يزال يستحضر وجود  1851يف العام  لخاقولكنه يف صياغته لأل ،ية علمية"ألخاق
نسر من ص سبولكن بعد نشر داروين لنظريته ختل لدى اإلنسان. لخاقاإلله كمصدر لأل

ف امللحد كان املثق. إىل جانب سبنسر  ية طبيعانية بالكاملألخاقوجود اإلله وطور منظومة 
القرن  يف أوالخر لخاقأفضل املناصرين املعروفي لتطور األ Leslie Stephenليزيل ستيفن 

 وبشكل أقل يف الواليات املتحدة وغريها كان هناك إشارات حاولت ،التاسع عشر يف بريطانيا
هذه اإلغارات  بالطبع أفرزت ية على قاعدة من التطور البيولوجي.لخاقتشكيل النظريات األ

يا علماء البيولوج واحد منمن بينها انتقادات  ،ًضاينية انتقادات عديدة أيعلى الدارو 
 Thomas H. Huxley.(11) هكسلي البارزين؛ توماسالداروينيي 
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ون األملان مل يّ ولكن الداروين ،تربة لخصبة يف أملانيا لخاقين ألصل األالتفسري الدارويوجد 
اعتربها البعض و  ي احلايل.لخاقالوضع األ يتفقوا فيما بينهم على تأثريات الداروينية على

 ،يحية. آلخروناملس لخاقلخاصة األ ،ديي التقليلخاقبالكامل بالنظام األتطيح  ،نظرية ثورية
ولكن  القائمة. لخاقعلى انسجام الداروينية مع األرتكيز حاولوا ال ،ومنهم داروين نفسه

تدعمها  ليدية اليتية التقلخاقاألحيث فرقوا بي بعض الظواهر  ،الكثري اختذ مقاربة خمتلفة
 (12)تقوضها. اليتالداروينية وبعض الظواهر األلخرى 

مثل – لفقد نشأ هيك ؛ي هذه املقاربة املتوسطةلخاقاأل ل على الفكرة هيكمتثل هجم
 ارها بدهية.باعتب لخاقي مسيحي تؤلخذ فيه القاعدة الذهبية لألألخاق يف مناخ –داروين

عامل " :داروينية كتب ملخطوبته أن القاعدة اليت حتكم حياته هيحىت أنه قبل اعتناقه لل
أي بعد نشر داروين لرأيه يف – 8771ويف العام  (13)."اآللخرين كما حتب أن يعاملوك به

ا لرأي مطابقً  لخاقعن األ رأيًا هيكلقال  –اإلنسان(نشأة ) يف كتابه اإلنسانية لخاقاأل
 مفطور على التخلي عن األنا مقابل ،اآللخرين ن كل إنسان مفطور على حب. قال إداروين

 ."جتماعيةالغريزة االأطلق على هذا احلافز التعاوين " مصلحة اجملموعة. ومتاًما مثل داروين
 ،ية جديدةألخاقاد مبادئ إجيليست: " –هيكلمن وجهة نظر  –مهمة نظرية التطور 

فالعلم  ."علميةيعتها الطبيعية الإىل طبولكن العودة باألوامر والتعليمات الواجبة واملفروضة 
 (14)أدق من اليت قدمها الدين. لخاقسيقدم أصواًل لأل

مر يف الرتكيز سيست هيكلوكان  ،يات املسيحيةلخاقتوافًقا مع األإىل حد بعيد يبدو هذا م
يف  يكلهولكن عندما بدأ  ،األحاديةه ألخاقن أساسي ملنظومة القاعدة الذهبية كمكو على 

كرابط بي العلم األحادية   بكتابه " 1892ليت بدأها يف العام ا–لخاقالكتابة برتكيز عن األ
 لخاقاملسيحية أكثر غموًضا. من ناحية كان ميدح األ لخاقأصبح موقفه جتاه األ–والدين"

ك )وقد لخفف من وطأة تل رغم انتشارها لخاقعتبارها النموذج األمثل لألاملسيحية با
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 البوذية(. أهنا موجودة يف كما،  املسيحيةاملاحظة عرب قوله أن القاعدة الذهبية موجودة قبل 
 لخاق األيف القيمة"ال تتعارض مع اجلوانب احلسنة  لخاقلألاألحادية قال أن نظريته  كما

لص من أنه ال ميانع يف التخ–كما تؤكد مؤلفاته األلخرى–هذه العبارة توحي ".املسيحية
 (15).ذات قيمة" وأت املسيحية اليت يعتربها غري "حسنة يالخاقاأل

ي العلوم كرابط باألحادية  " املسيحية بشكل مباشر يف كتابه لخاقاأل هيكلمل ينتقد 
 1899ادر عام الكون "الص "لغز :ح مجاح نقده يف أفضل كتبه مبيًعاولكنه مل يكب ،والدين"

يحي صاحية املفهوم املسوبينما يرى ب. لخاقملمتدة عن األوالذي يضم معظم حواراته ا
من  درجة األمر برفعها لإليثار إىل فإنه ينتقد ارتكاب املسيحية "خلطأ شديد ،للحب والرمحة

يتي لخاقا القيمتي األتضمن كاألحادية نا ألخاق .من جهة ألخرى األنانيةبينما ترفض  جهة
وبخ   (16)."ريان وحب الذاتملثايل بي حب اجلوحتصل امليزة األفضل بتحقيق التوازن ا

ا مهمة جدً  واليت كانت ،جتاهلها لغريزة البقاء اإلنسانيةاملسيحية على  لخاقإذن األ هيكل
نوية أن على اإلنسان أن يوازن بي األ هيكلآمن متاًما مثل الغريزة االجتماعية.  يف التطور
األلخري لصاحل  بالرتكيز على–يف رأيه–ولذا ألخطأت املسيحية، بيولوجًيا ليزدهر واإليثارية

 األول.

ينية أن الدارو  هيكل. أواًل؛ آمن لخاقهلا أثر بالغ على األ هيكل بعض مظاهر داروينية
صل . وذلك عن طريق تقدمي تفسري طبيعي أللصاحل احلتمية الشديدة حرية اإلرادةقوضت 

 :هيكلقول ي ."همما هي إال و  حرية اإلرادةلتثبت يف النهاية أن  ،نفسية اإلنسان وسلوكه
عي صاحلة أيًضا الطبي للعامل غري (األزلية"أوضحت نظرية التطور ألخريًا أن )قواني الطبيعة 

 نقطة ألخرى ولكنه مل هيكلذكر  (17)."يلخاقغري احلي وكذا العامل األللتطبيق على العامل 
 إهنا قد تتغريف ،تتطور كلية عرب عمليات التطور لخاقن األوهي أنه مبا أ ،يركز عليها عادة

 ليست لخالدة أو ثابتة بل إهنا يف تغري مستمر. لخاقوعليه فإن األ (18)؛بشكل تارخيي
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 لخاقاجلته لألحىت إن مع ،عامة واخلاصةوقد اعرتف هبذا لل ،ًياألخاقفيلسوفًا  هيكلمل يكن 
تأثريات أن للداروينية مخسة  إال إنه يرى (19).األحاديةتعترب اجلانب األضعف يف فلسفته 

يقهم ي آلخرين عند تطبرر كثريًا يف كتابات داروينيالذي تك الشيء –لخاقعلى األ
 هي: التأثريات اخلمسة ،لخاقداروينية على األلل

ان وكرر بشكل متزايد فكرة التفرقة بي روح اإلنس ،داروين ثنائية العقل واجلسمقوض ( 1
 وجسده.

 سر سيكولوجية اإلنسان كاملة من لخالوحيث أهنا تف؛ حلتميةاتتضمن الداروينية ( 2
 .مصطلحات قانون الطبيعة

كما تتغري  ،نعرب الزم لخاقحيث تتغري منظومة األ ،يةألخاقتتضمن الداروينية نسبية  (3
 ية القائمة دالخل النوع البشري نفسه.لخاقالقواعد األ

 ل جزئًيا.األقية قابلة للتوريث على لخاقالشخصية األ السلوك اإلنساين وبالتايل( 4

ية و اجلمعي( هو القوة القائدة إلنتاج األن   االنتقاءالطبيعي )وباأللخص  االنتقاء( 5
اخلمسة   يكلهية املستقاة من الداروينية مع نقاط لخاقمل تتفق كل النظريات األ .لخاقواأل

قرن ورة يف أوائل النشملا هيكل. يف الواقع كتب ذات تأثري كبري ولكنها كانت ،طبعكلها بال
 ،1914الصادر عام  )عجائب احلياة( وكتاب وباأللخص كتاب )لغز الكون(–العشرين

 لكتب األكثر شعبية يف احلقبةكانت تقريًبا ا–1917الصادر عام  وكتاب )اخللود(
 لخاقوقد جتلت يف هذه الكتب أفكاره عن األ لمية باستثناء القصص والروايات.ييلهڤال

 والقيم.

أول املفكرين األملان  Bartholomäus Von Carneriكارنريي وس فون  يمو لو بارت ويعد
بل كان سياسًيا  ،يكن كارنريي فيلسوفًا أكادميًيا ومل ،لخاقين الذي ربط الداروينية باألاجلاد
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الداروينية  كتب كارنريي بغزارة عن الرابط بي ليربالًيا أرستقراطًيا يف الربملان النمساوي.
حدة الوجود بعد أن كان مؤمًنا بو  ،كاره اهليجلية السابقة يف البحربعد أن ألقى أف لخاقواأل

ل على دكتوراة حصإال إنه  ،غري تابع ملؤسسة علمية. ورغم كونه باحثًا أصبح واقعًيا أحاديًا
مله تكرميًا له على ع يف عيد مياده الثماني؛ 1911شرفية يف الفلسفة من جامعة فيينا عام 

يات قلخا)األ كتاب  لخاقشر كارنريي أول أبرز أعماله يف األن التطورية. لخاقيف األ
 يف نفس العام الذي ظهر فيه كتاب داروين )أصل اإلنسان(. ،1871والداروينية( يف العام 

 ،لخاقهذا الكتاب وما حلقه من كتب ومقاالت حبث كارنريي تأثريات الداروينية على األ
جاح الداروينية كارنريي بن فرحية مباشرة من الداروينية. لخاقاستقاء املعايري األ جتنبهرغم 

سفة لوعلى أساس هذا الرأي العلمي ميكن بناء أية ف ،ألخريًا يف تطوير رأي علمي متسق
د نظرية وليست جمر  ،ية. على ذلك كانت الداروينية مكونًا أساسًيا يف آراء كارنرييألخاق

رس كارنريي د ية اخلاصةلخاقلسفته األعلمية كغريها من النظريات. ويف سبيل تكوين ف
ا فيهم من علماء الداروينية البارزين؛ مب مع كثري وكون عاقات لخاصة ،جبدية هيكلداروين و 

 الذي يكن له تقديرًا لخاًصا. هيكل

عرب  ،حرية اإلرادةي هدم فكرة لخاقاعتقد كارنريي أن أهم مسامهات داروين يف الفكر األ
روينية كل وضعت الدا ،واهلدف من لخلق الكون ،لفكر واجلسدتقويض الغيبيات وثنائية ا

: شارًحا يكلحتت سيطرة قواني الطبيعة. قال كارنريي هل لخاقاملفاهيم اإلنسانية مبا فيها األ
ا كم ،يبيةغد حباجة إىل أن ميلك روًحا "بالنسبة يل قيمة داروين تكمن يف أن اإلنسان مل يع

من وجهة نظر كارنريي التفسري الدارويين  (21)."سبب اخللقنه مل يعد هناك حاجة لتفسري أ
كامل. وأكد   بشكل شئون اإلنسانوحي أن القانون السبيب يتحكم يف كل يلتطور اإلنسان 

قل اخلايا أمهية أ متاًما مثل ،عقلًيا وبدنًيا ،هدف من قانون السببية العامليمستاإلنسان " أن:
كيفية حصول املبادئ ل اروع كارنريي تفسريً مش جزء من تضمن (21)."وأتفه الذرات

 (22)ية على صاحية يف عامل جربي.لخاقاأل
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يات ألخاقو  بوضوح مفهوم احلقوق اإلنسانية الطبيعية ية ترفضلخاقإال أن نسبية كارنريي األ
 1871يف العام و  اليت يقدرها معظم الليرباليي األوروبيي.وهي األفكار  ،القانون الطبيعي

ية متوافقة مع الداروينية ال تعرف أية حقوق طبيعية أو ألخاقكارنريي: "أية منظومة قال  
القبائل بحىت فيما يتعلق  ،ومن املمكن أن تتحدث فقط عن حقوق مكتسبة ،فطرية

عض القواعد ختتلف ب ليست ثابتة وال لخالدة. ،حقوق اإلنسان إذن مرنة تارخيًيا (23)."البشرية
ويف العامل الدارويين الذي ال حيمل هدفًا ليس هناك قواعد حيكم  ،لخرية من جمتمع آللخاقاأل

ية على حساب منظومة ألخرى. ويف كتابه األول ألخاقعلى أساسها بصاحية أية منظمة 
ره لعل هذا من خملفات فكو  –عام بوجود )لخري مطلق( دافع كارنريي عن الفكرة القائلة

ية مطلقة. لخاقأقريب من أي قاعدة  يءأية ش فيهاعرفه بطريقة مل يضمنه ولكنه  –اهليجلي 
ا العملية وتطبيقاهت تام بي الفكرةالنسجام االو  يظهر اخلري املطلق..." :رنرييابالنسبة لك

غري وفًقا للزمن " قد تت تظهر هباألن "الصورة اليت ."اليت تظهر هبابغض النظر عن الصورة 
  (24)ا ال يتغري.فــ"اخلري املطلق" ليس مبدأ ثابتً  ،واملكان

ية لدى اإلنسان انصرف عن منوذج داروين لخاقعندما فسر كارنريي ظهور الغريزة األ
لسلوك  ايً بيولوجوال حىت استعداًدا  ،غريزة اجتماعية. مل يصدق أنه لدى اإلنسان هيكلو 

ميول مع  ،واعترب أن ميول اإلنسان البيولوجية الطبيعية أنانية بشكل أساسي .إيثاري للتعامل
سان على نيات اإلألخاقوبداًل من تأسيس  حنو حفظ النفس وليس التضحية بالنفس.

مبنية على أهنا باعث لإلنسان حنو  لخاققال كارنريي أن األ ،أساس غرائزه االجتماعية
 (.Glachseligheixtrieb)السعادة 

يست ل اقلخوعلى هذا فاأل رنا الظروف للعيش يف جمتمع.طيظهر هذا الباعث حي تض
 بأنه عادةوكما وصف كارنريي الباعث للس مسة بيولوجية وإمنا تستقى من احلياة االجتماعية.

اللذة  قيقاللهاث وراء حتألن السعادة احلقيقية ال تنجم عن  ،بالدرجة األوىلباعث تلذذي 
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ة تلك لخاص ،حنو حتقيق أهداف أمسىفالسعادة احلقيقية تكمن وراء السعي  اجلسدية.
عية القط تتعلقة باخلري للآللخرين. إعادة تشكيل كارنريي )ورفضه( ألوامر كاناألهداف امل

يشبه كثري ا مبدأ النفعية: "تصرف دائًما على أساس أن احلد األقصى من رغباتك ميكن أن 
ولكن   ،(25)يف نفس الوقت كأساس ألكرب سعادة ممكنة ألكرب عدد ممكن من الناس" يصلح

شكل األساس واليت ت ية يف االعتبارلخاقوضعها املشاعر األالنفعية لعدم كارنريي انتقد 
 (26)ألفعال اإلنسان.

ته عن فإن مناقش ،ولئن كان وصف كارنريي لبواعث السعادة مشوًشا يف بعض األحيان
 لهيكعلى العكس متاًما من تفسري كل من داروين و  إرباًكا. يبدو أكثر(لخاقأصلها)األ
رغم اعتناقه و  كارنريي متاًما استخدام الداروينية كآلية.  فقد جتاهلت نظرية ؛لخاقألصل األ

ادر الطبيعي وصراع البقاء كعامل أساسي يف التطور الطبيعي يف كتابه الص االنتقاءلنظرية 
 (27)الطبيعي )وليس التطور البيولوجي( قد انطفأ. لانتقاءإال أنه يبدو أن محاسه  ،1871

من صراع الوجود اعتقد كارنريي أن الباعث  اوبداًل من أن يكون باعث السعادة نابعً 
. كارنريي األقل يف أبشع صورهعلى  ،للسعادة هو طريقة يهرب هبا اإلنسان من صراع البقاء

رغم  ،قاءلخاصة مبدأ صراع الب ،ية على الداروينيةلخاقرفض بصراحة أن يبين نظريته األ
 يت يقصد منها أن تكون النظرية طبيعيةوال ،مع الداروينية يةألخاقية نظرية أن تتوافق أإصراره 

ة لخدمت يف هدم الوضع الراهن يف يبالنسبة لكارنريي فإن الداروين (28)بالكامل وجربية.
أكثر منها عملها يف  –يةتوالكان يات املسيحية واليهوديةلخاقاأل لخاصة– يةلخاقالنظرية األ

 ية جديدة.ألخاقبناء قواعد 

بي احلتمية الرفيعة السامية و  لخاقألنه مزج بي األمن ناحية  ة؛كانت كتابات كارنريي مؤثر 
صدرت طبعة  1916حبلول العام و  لخاصة العلماء. ،العلمية اجلافة اليت تستهوي معاصريه

شهر بل وصدر لكتابه األ ،والتطور لخاقيف األ كلهاثانية ألربعة من أصل ستة كتب  
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رغم تأثريه إال إن نظريته عن الباعث و  .1912 )اإلنسان احلديث( طبعة سابعة يف العام
إضافة لذلك رأي كثري من الداروينيي أن كارنريي أثبت بشكل كاٍف  مل تنتشر. للسعادة

روينيي مهًما بالنسبة للدا الذي كان الشيء ،والقيم لخاقمل تقيد انتشار األ أن الداروينية
طور   (29)به املخاوف من أن تؤدي الداروينية إىل االحنال اخللقي أو الفساد. واليهدء

الذي أظهر احرتاًما  Frieddrich Jodiودي يوفريدريش  هيكلكارنريي عاقة قوية مع 
ت مثل أوسكار مشي كما فعل كثري من البيولوجيي الداروينيي؛  ،وتقديرًا ألعمال كارنريي

Oskar Schmidt، ير ر ب يلهيلمڤWilhelm Preyer،  وأرنولد دوديلArnold 

Dodel، ول وقد ألخرب كارنريي أن كتابه األ ،دارويين يف جامعة زيورخ ألخصائي نبات وهو
والداروينية( قام بدور كبري يف أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر يف مساعدته  لخاق)األ

 (31)للتخلص من معتقداته الدينية وتشكيل معتقدات علمية جديدة.

الذي كان أكثر  Albert E. F. Schaffle االقتصادي ألربت شافل ،يأيت بعد كارنريي
 العقد السابع والنظرية االجتماعية يف لخاقاملفكرين تأثريًا ممن طبقوا الفكر الدارويين على األ

ب وحياة اجلسم تركيمن القرن التاسع عشر. ويعد كتابه الضخم والذي يقع يف أربعة اجزاء )
يف  ول األعمال املنهجيةأحد أ 1878و 1875طبع بي العامي تماعي( والذي االج

االجتماع يف أملانيا. يف هذا الكتاب ويف غريه من املقاالت كشف شافل الرابط بي مبادئ 
ود أصر شافل أن صراع الوج ،الداروينية والنظرية االجتماعية. وعلى العكس من كارنريي

ات واالستعارات بالتشبيه سان. حتليله للمجتمع كان مشبًعاحىت لإلن ،حقيقة ال مفر منها
واعد قإن التطور االجتماعي ينتج على أساس لخاصة الدارويين منها. يقول شافل: " ،العلمية

ورغم ليرباليته  (31)."والتوارث عرب نتائج صراع الوجود وكذا التكيف ،التنوع الذي ال يتوقف
ف صراع إال إنه احتفظ بفكرة الختا ،علم االجتماعيف تطبيق األفكار البيولوجية على 

مبا فيها –الوجود يف البشر عنه يف عامل احليوان؛ فالصراع البشري يتضمن حلقات عنيفة
 كما يف االقتصاد.–كما يتضمن منافسات سلمية–احلروب
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ائم أو صراع غري بي البهيف الواقع مل يفسر شافل الصراع الدارويين للوجود كصراع عنيف 
مكون أساسي يف صراع اإلنسان للوجود. ومثلما فعل  لخاقوإمنا قال أن األ ،يلخاقأ

 بي قبيلة وألخرى أو أمة وألخرى. عامل البشرداروين فقد أكد على الصراع اجلمعي يف 
 مما يزيد من قوة هذه ،اجملتمعاتوالقانون يعمان على تقليل الصراع دالخل  لخاقاأل

بعيًدا عن –ولذا فصراع الوجود (32) حتقق مزية تنافسية.اجملتمعات عن نظريهتا وبالتايل
 ومن يف نيظهرا لخاقالقانون واألكما يقول شافل: "  ،األخاقنتج ي–املتناقضة لخاقاأل

 (33)."ألن كليهما مكون أساسي لقوة حفظ النفس اجلمعية ؛لخال الصراع االنتقائي للوجود
 (34)ي.ألخاقإذن تنزع إىل إنتاج تقدم  عملية التطور

فقد اتفق مع  يف نواٍح كثرية؛ هيكلمع تفسري  لخاقتشابه تفسري شافل ألصل ومكانة األ
كما ركز على   (35)ي ثابت.ألخاقمقوًضا أي نظام  ،يف تغري دائم لخاقيف أن األ هيكل

حفظ : "اإليثارية على حساب األنوية. يقول شافل لخاقضرورة أال تفضل منظومة األ
 لخاقلأل وريةضر كامها متطلبات   ،احلس املشرتكيشبه متاًما ي لخاقواألالنفس القانوين 

فرد  بل جيب ان يوازن كل ،بتاتًا لخاقحفظ النفس ال جيب أن ينسخ األ (36)."صحيحةال
 بي األنوية واإليثارية.

ابًا ولكن كت ،والتطور بشكل واضح على علماء آلخرين لخاقأفكار شافل عن األأثرت 
 Max Nordauوالتطور وصلوا جلمهور أوسع. ماكس نوردو  لخاقيف األكتبوا آلخرين  

. يف لخاقالعاقة بي التطور واأل ناقشت كتابات عديدة شهرية لهطبيب صهيوين بارز 
ارب  التضي وبّي ألخاق( دعا إىل إصاح الكذبات املألوفة حلضارتنا) أعماله أشهرأحد 

قول نوردو يف ي بين على الداروينية.املي لخاقاألقانون الالتقليدية و  لخاقاملزعوم بي األ
 فرضيته بصراحة: 

متاًما مثل األنواع األلخرى كلها حيتمل أن يكون قائًما "نؤمن أن التطور يف النوع البشري  
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شكل ي كما نؤمن أن صراع الوجود  ،أو معززًا له على أي حال–الطبيعي االنتقاءفقط عرب 
كما أن صراع  ،املسترتينوكذا وجود معظم األفراد ساين يف مفهومه األوسع كل التاريخ اإلن

 نبع منها؛ اليت ياالجتماعية. هذا هو رأينا السائدالوجود هو أصل كل املفاهيم السياسية و 
 (37)."لخاقياة ومفهومنا للقانون واألكل مبادئنا يف احل

بيعت منه أكثر من مخسي ألف نسخة  ،1883عام  هذا الكتاب الذي صدر ألول مرة
نشر نوردو كتابًا كامًا 1916يف العام  وترجم للغات عديدة. الحًقا 1913حبلول العام 

 وتطور اإلنسان(. لخاق)األ لخصصه لتفسري العاقة بي

ألصل ين عن تفسري دارو  إال أن نوردو ابتعد ،رغم إصراره على الوجود املطلق لصراع الوجود
 لخاقعرب الصراع بي البشر. اعتقد نوردو أن األ ال تنتج لخاقا إلميانه أن األ؛ نظرً لخاقاأل

نوردو  أي كارنريي. حاولوبذلك كان موقفه داعًما لر  ،تنبع من احلاجة للحياة يف جمتمع
ن الناس جمتمعاهتم بشكل علمي. وقال إن صراع البشر يفرتض أن يكون تفسري كيف يكوّ 

.  لخاقالذي يكون اجملتمعات وبالتايل األ الشيء ،البعضوليس ضد بعضهم  ،ضد البيئة
ملوارد ولكن شح ا ،كما قال أنه قبل العصر اجلليدي كان البشر يعيشون حياة إنعزالية

ماعية حتتاج احلياة االجتوالضغوط اليت صاحبت العصر اجلليدي دفعت اإلنسان للمشاركة. و 
ر نظمهمة لبقاء اإلنسان. كتب نوردو: "جيب أن ي   لخاق؛ ولذا أصبحت األلخاقلأل
باعتبارها دعم وساح يف صراع البقاء إىل حد كبري مثل حالة الطقس احلايل على  لخاقلأل

 ،وجد فقط لخال اجملتمعاتين أاإلنسان ميكن  ،األرض وعلى أساسها تظهر احلضارات
 (38)."ألخاقعات ال ميكن أن توجد بدون واجملتم

بداًل و طرية. ية باعتبارها فلخاقمع التفسري الدارويين النموذجي للنزعات األ الختلف نوردو
كاء ذ يف املقام االول هي عبارة عن تدريب على ال لخاقعن ذلك أكد نوردو على أن األ

  لخاقر األهلذا تظ ،ليتمكنوا من العيش اإلنساين. أملت العقانية حاجة البشر للتعاون
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 نويةالغرائز األ اًسا بتحجيم أو تقليلأس لخاقتقوم األ يئية.كرد فعل طبيعي على ضغوط الب
 ولكن نوردو اعتقد أنه مع استمرار عملية التطور فإن الفطرة السليمة تصبح ثابتة .الذاتية
لكون حًسا تعاطفًيا مي–مع استثناء طفيف–إذن كل الناس يف طبيعة البشر البيولوجية.لألبد 

 (39)األنانية.يسكن غرائزهم 

ه إنإال  ،هلا جذور فطرية متجذرة يف التعاطف مع اآللخرين لخاقرغم اعتقاد نوردو بأن األ
ة والنموذج يات الغيبيلخاقية ثابتة. رفض نوردو حتديًدا كل األلخاقالقواعد األ أن مل ير  

ية ثابتة. على النقيض اعتقد نوردو أن ألخاققواعد  لتضمنهما؛ نظرًا تي لكانلخاقاأل
ال اخلري والشر  نائيةثيقول نوردو: "  ًيا متاًما كالتغري البيولوجي.ألخاقتغريًا  التطور يتضمن

. جهة نظر اجملتمعوأمهيتهما من و  بل تعين أيًضا املعايري اخلاصة هبما دمها؛وجو جمرد فقط  تعين
 وسط ظروف ليسا قاعدة ثابتة ال تتغري ،والشر ليسا مطلقي بل متنوعيوعلى هذا فاخلري 

ولكنها  ، جدالبا البشرقاعدة حتدد على أساسها قيمة أفعال ورغبات  ،دائمة التغريالبشر 
لخاضعة لقواعد التطور يف اجملتمع ولذا ستكون يف حالة مستمرة من التغيري ويف زمن خمتلف 
ومكان خمتلف ميثل اخلري والشر جوانب أكثر تنوًعا. إذن ما نعتربه فضيلة اآلن ويف هذا 

 (41)يًبا يف املاضي أو يف مكان آلخر والعكس صحيح.املكان قد تكون ع

 چور چيعد  ة.ية التطوريلخاقكانت مكونًا أساسًيا يف منظومة نوردو األإذن   يةلخاقالنسبية األ
اثنان من الفاسفة  ودييوفريديريش  George Von Gizycki فون جيتسكي

ات الداروينية على الفكر تأثري احملاربي لااألكادمييي املؤثرين يف أملانيا يف القرن التاسع عشر 
 ستخدم كامهااا الختلفا معه يف تفاصيل كثرية. اتبعا مقاربة كارنريي وإن كان ،يلخاقاأل

ال أهنما رفضا إ ،متاًما مثل كارنريي–يلخاقللفكر األ الداروينية لتقويض األنظمة السابقة
جورج  كارنريي اعتنق كل من  من . وعلى النقيضلخاقتطبيق الداروينية على حمتوى األ

م بانث اطرحه وهي أحد أهم املبادئ اليت ،يةلخاقوفريدريش صورة من صور النفعية األ
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Bentham أو –لية حتوي القليلخاقولذا فإن منظومتهما األ ،حىت قبل أن يولد داروين
 حتوي أي مضمون تطوري. قل أهنا ال

فية لاماركية كتابه )النتائج الفلس  جيتسكينشر  ،ويف بداية عمله الوظيفي ،1876يف العام 
وبعدها بتسع سنوات أحلقه مبقال يف صحيفة مشهورة عن  ،نظرية التطور(: الداروينية

". يف هذين العملي قال أن نظرية التطور هلا تأثريات مهمة على الفكر لخاق"الداروينية واأل
يقول  .من التطور البيولوجي لخاقتنباط األسحىت لو كان املرء ال يستطيع ا ،يلخاقاأل

تقاق مبادئ بشكل أقل يف اش لخاقا يتعلق باألفيم جيتسكي: "تكمن أمهية نظرية التطور
وتكمن أمهيته بشكل أكرب يف استبدال كل ما يناقض ويضاد  ،لخاصة كنتيجة عن التطور

ين هذا بالنسبة جليتسكي يع (41)."اليت حتتاجهاية لخاقالطبيعة يف التعامل مع املسائل األ
ل املفاهيم حتل حم ية دنيويةألخاقخللق فلسفة  ،واآلداب من ربطهم بالدين لخاقاألإنقاذ 

العلمية  أن النظريات كارنريي(  فعل)كما  ذائعة. باإلضافة لذلك قال جيتسكياأللخروية ال
 تثبت مبا ال يدع جمااًل للشك أن كل املفاهيم حتدد من لخال السببية الطبيعية بناء للتطور

 ونظرية ،Laplace والباس توهنا ضمن النظرية السدميية لكان–على القانون الطبيعي 
هذه النظريات . والتطور البيولوجي ،Charles Lyell التماثل اجليولوجي لتشارلس ليل

ية موحدة ر نظام متكامل دقيق واستمرال ،رة ودائمةومسيط   ،مةالعلمية "تثبت شرعية صار 
لخاضعون لنفس  أن البشر أظهرت الداروينية على وجه اخلصوص (42)."لكل األحداث

 القواني وغري منفصلي عن الطبيعة.

إال  ، الطبيعةالطبيعي والصراع يف لانتقاءداروين على تأكيده الزائد ل جيتسكي رغم انتقاد
اجلمعي  االنتقاءبجيتسكي الطبيعي له وجاهته. استشهد  االنتقاءكان ال يزال يعتقد أن إنه  

جمتمًعا مستقيًما  تتطلب االنتقاء جمتمع. ضغوط ية يف أيلخاقستمرارية السمات األلتفسري ا
درجة سيحطمه جمتمع منافس ميارس إيثارية ب لخاقعن األ أي جمتمع ألنه إذا ختلى؛ ًياألخاق
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ال فضيلة يف  ن "أل ،ية حتفظ اجملتمع وبالتايل احلياةلخاقاعتقد أن الفضائل األ كما .أكرب
حنرتم " . مبكرًا يف نفس املقال أكد أن الداروينية علمتنا أننا جيب أنبدون قوة حتميها" حياة

ياة يف ن حفظ احلبدو هذا وكأأجنح االمم يف صراع البقاء". ي لخاقاملفاهيم اإلجيابية أل
 ،ولكن جيتسكي رفض هذا بشكل واضح ،لخاقالبقاء هو احلكم االلخري على األصراع 

 (43)الدارويين الطبيعي.النموذج وهذا ال مكان له يف ، ألن هذا يصفع الغائية

حيث  ،ةالنفعي لخاقألجيتسكي ا الختار ؟لخاقإذن ما هو املعيار املناسب للحكم على األ
هذا من  ق  ية. مل يستلخاقأرفع املبادئ األال تتحقق السعادة األكرب للعدد االكرب من لخ

 لخاقاأل أن العملية الداروينية ستدعم اعتقد جيتسكي ،ولكن كما رأينا ،الداروينية بالطبع
ستطيع الداروينية ية احلقيقة. ال تلخاقالنفعية عرب الختيار اجملتمعات املتوافقة مع املبادئ األ

ى ي ال يدل علألخاقية أو مبدأ ألخاقد مسات جو ألن جمرد و  ،لخاقمعيار لألأن تقدم أي 
ة يف الظروف لخاص ،والظروف دائمة التغري ،. فالتكيف غري كامل أبًداقدرته على التكيف

 ،مة التغريدائ لخاقكاجملتمع اإلنساين. تشري الداروينية إذن إىل أن األ  ،شديدة الصعوبة
 كاجتماعي متعاطف مدافع عن اإلصاحات  وهذه اجلزئية كانت مهمة بالنسبة جليتسكي

 (44)االجتماعية بعيدة املنال.

ل فرتة التسع سنوات لخامبا فيها كتاباته –لخاقاأل نظريةيف أهم كتاباته وأكثرها تأثريًا عن 
ل وصف جيتسكي داروين كمؤثر أساسي يف تشكي ،لخاقبي كتابيه عن الداروينية واأل

 لخاقسهلت الداروينية اعتناقه أل (45)نظرية التطور. نه أمهل الكام عنإال إ ،فلسفته
يف كتابه الذي و أساسي لنفعيته.  ولكن التطور مل يضف أي شيء ،لخاصة النفعية ،إحلادية

حتت عنوان )الفلسفة  1895يستهدف مجهورًا عامًيا؛ والذي صدرت طبعته الثانية عام 
ن تكون حيث نفى بوضوح أ ،إال يف فقرة واحدة الداروينيةية( مل يذكر جيتسكي لخاقاأل
نفس  مبا فيها الداروينية. ولكنه يف ،مستمدة من الطبيعة أو من قواني طبيعية لخاقاأل
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أصل سيت اجلمعي الدارويين االنتقاءلن يزدهر؛ ألن  لخاقفكرة أن فساد األالفقرة أبقى على 
ط عرب  ليس فق ،يف أملانيا عميًقاكان تأثري جيتسكي  (46)اجلماعات اليت تستغل الضعيف.

 مكانته كعضو ولكن أيًضا عرب ،ية يف جامعة برليلخاقعن الفلسفة األ كتاباته وحماضراته
 وعية.ية وعمله أيًضا كمحرر يف دوريتها األسبلخاقمؤسس يف اجلمعية األملانية للثقافة األ

جلامعة األملانية سابق يف االستاذ األو –ية يف جامعة فيينالخاقودي؛ أستاذ الفلسفة األيأكد  
الدولية( أكد أكثر من جيتسكي على تأثري  لخاقوحمرر )دورية األ–1896برباغ عام 

 تطورت قاده إىل رفض مفهوم ثبات لخاق. إميانه أن األلخاقالداروينية على نسبية األ
  املسيحيةيف ن قارن الفكرة القدمية اخلاصة بثبات األنواعوبعد أ .وعدم تغريها لخاققواني األ

كما أهنا   ،أيًضا ناجتة عن التطور لخاق؛ قال: " األلخاقمبفهوم عصر النهضة عن ثبات األ
لفرد هو تكيف من ا–كما تعلمنا األحياء–يف حالة دائمة من التحول...ولكن التطور كله

ة سارية يف أيمبادئ  واليت تعترب–يةلخاقحسب الظروف املتغرية يف بيئته. جمموع املبادئ األ
ملصلحة ومكسب  ،ألفراد اجملتمع ال تقدم سوى مفهوم التبادلية املطلوبة يف اجتاه عملي–أمة

 (47)."اجملتمع وأفراده

وجد ذن ال تودي ليست سوى تكيف ا مع بيئة متغرية؛ إيكما يقول   لخاقإذا كانت األ
لن  ،عينهبأو زمان مكان  والقواني الصاحلة للتكيف مع لخاقاأل .لخاقمرجعية ثابتة لأل

تة أو موضوعية ثاب تية ليسلخاقلذا املبادئ األكون صاحلة للتكيف يف ظروف خمتلفة؛ ت
 (48)ولكنها يف تغري تطوري دائم.

"دائًما  معأي جمت ية يفلخاقية وحدها اليت تتغري بل إن املعتقدات األلخاقليست املبادئ األ
الظروف  تتوافق مع ًتا حىتوذلك ألهنا تستغرق وق ،ما تكون رجعية" كما وصفها يودي

ية عن صاحية أو قابل إماراتن يعطي أي أن الوضع الراهن ال ميكن أهذا يعين  (49).ةاملتغري 
ي لخاقي للتطبيق. منح يودي إذن شرعية داروينية حملاوالت اإلصاح األألخاقأي مبدأ 
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هولة فكرة حقوق اإلنسان رفض مبنتهى الس 1893واالجتماعي. ولكنه وحبلول العام 
اإلصاح االجتماعي الذي كان يدافع عنه يطمح إىل موائمة اجملتمع  مل يكن إذن. األصلية

  (51)مع أي مبدأ عام.

كتف يودي بشدة بالفكر الدارويين. مل ي متأثرا ية تضمنت رأيًا وضعًيالخاقفلسفة يودي األ
 ،وكارنريي هيكلاقات شخصية مع كما مل يكتف بإقامة ع ،بكثافة هيكلبدراسة داروين و 

 ،بل إنه كتب العديد من األعمال عن رائد الشك يف العصر التنويري؛ دافيد هيوم
كن هلما تقديرًا اللذان كانا ي   ،Ludwig Feuerbach فيورباخ لودڤيشوالفيلسوف املادي 

 دوريته اليتتصبح أنه متىن أن  Wilhelm Bolinيلهيلم بولي ڤبالًغا. ألخرب يودي صديقه 
( "حصًنا منيًعا ضد الروح الدينية اليت جتول يف األرض لخاق)الدورية الدولية يف األ مساها

ي ليودي مع رجل الدين اليساري اهليجليس غريًبا إذن أن يتعاطف  (51)."لتقتل األرواح
يف توجهه حنو الداروينية  David Friedrich Strausيد فريدريش شرتاوس ڤدي: املرتد

وجهة "أنه أراد أن يقدم  Carl Von Amiraيودي صديقه كارل فون أمريا  دية. ألخرباملا
أن يقوم مبا قام به شرتاوس ولكن بشكل جيد. هذا هو أهم أهدايف ، نظر جديدة للناس
 (52)."وطموحايت ألعمايل

؛ حاول شرتاوس أن 1872يف كتابه املثري )الدين القدمي والدين اجلديد( والصادر عام 
ابه األقدم راء داروين باملسيحية. كتآيستبدل العلوم الطبيعية املتضمنة جلرعات زائدة من 

أحدث صدمة كبرية يف العامل املسيحي بتصويره لإلجنيل   1835الصادر عام ة املسيح( و )حيا
الصادرة  هختلى شرتاوس عن املسيحية متاًما يف أعمال تاب لخرافات وليس كتابًا تارخيًيا.كك
ل ان الطبعات العاشرة لكتبه ظهرت يف لخأواليت بيعت بسرعة هائلة حىت  ،1872يف 

اوس كان شرت   ،أصل اإلنسانمن نشر داروين لكتابه  سبع سنوات. بعد عام واحد فقط
يستخدم الداروينية للدفاع عن احلتمية النفسية. يقول شرتاوس ان الروح ليست بأعظم من 
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 هية جمرد تكيف نافع يف صراع الوجود. يقول شرتاوس أنلخاققات األوالعا ،ل البشريالعق
عة لإلنسان وسائل نافا جمرد ياحظ املرء أهن جمرد أن ،حىت الوصايا العشر فقدت قدسيتها

حصل كتاب )اإلميان القدمي  (53)أكثر من كوهنا أوامر إهلية واجبة. ،يف سياق تنافس التطور
الدوائر  رغم تعرضه لنقد واسع يف ،هيكلكما امتدحه ،  على شعبية واسعة واإلميان اجلديد(

 (54)األكادميية.

 Friedrichالد ڤريدريش هيلألعراق )اإلثنولوجي( الدارويين فعامل اتعاطف يودي أيًضا مع 

Hellwald  التاريخ اإلنساين  1875( الصادر عام ثقافةالذي شرح يف كتابه )تاريخ ال
رته يف  استقبااًل جيًدا لدرجة أنه توسع يف فكالد ڤهيللخال إطار دارويين. استقبل كتاب 

وهو الوقت الذي ساهم فيه كتاب   ،1896كتاب من جزئي صدرت طبعته الرابعة عام 
الد ڤيله؛ مع االحتفاظ بروح العمل األصلي. قال وحتديثهالد ڤهيلكثريون يف تطوير عمل 

 لوجود.تعمل كساح يف صراع البشر ل، والدين لخاقمبا فيها األ ،ل الثقافة اإلنسانيةأن ك
أال وهو  ؛عن إميانه مبصدر واحد للحقالد ڤهيلأعلن  ،يات موضوعيةألخاقوبرفضه ألي 

ايف وبينما سخر منه داروين يف مقال صح القوة واالنتصار الذي حتققه يف صراع الوجود.
حق األقوى لة "املقو الد ڤهيلتبىن  ،القائل أن احلق مع القوةن املبدأ متهًما إياه بالدفاع ع

 بل إنه زاد وقال: (55)."قانون طبيعي

 أو العنف. ولكن العنف يف حق األقوى ،حق ال أحد ،يف الطبيعة حق واحد حيكم 
 أحاولسبدونه ال تصبح للقواني قيمة.  ،احلقيقة هو املصدر األعلى للحقوق

بالتأكيد إثبات أنه حىت يف التاريخ اإلنساين حق القوي كان احلق الذي حافظ على 
 (56)."شرعيته كل مرة

داروينية ولكنه اتفق معه يف تقويض ال ،القاسي لصراع البقاءالد ڤهيلدي وصف رفض يو 
 (57)ية املوضوعية.لخاقملفهوم حقوق اإلنسان األصلية أو القواعد األ
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يد الذي ولكنه مل يكن املفكر الدارويين الوح –وهي كذلك بالفعل–اسيةقالد ڤهيلراء آتبدو 
 ،وكارنريي يكلهق األقوى يف البقاء. وحتت تأثري حب ويغتبط بازدراءيتجاهل حقوق اإلنسان 

ي ثابت قائم على التطور يف ألخاقبناء نظام  Alexander Tille هتيلحاول ألكسندر 
رغم أنه كان أستاًذا للغة األملانية وآداهبا يف جامعة  العقد األلخري من القرن التاسع عشر.

عام يف ال دعوته األساسية. لخاقإال إنه اعترب عمله يف األ 1911جاسجو حىت العام 
عن أمله يف تغيري عمله لينتقل إىل حقل الفلسفة؛ وبذلك يتمكن من  يكلعرب هل 1896

بعد و  ،مويل ختلى عن هذه الفكرةولنقص مصادر الت 58يات التطور.ألخاقالرتكيز التام يف 
 تركه لوظيفته كمدرس يف جاسجو عاد إىل أملانيا وعمل كمندوب ألعمال رجال الصناعة.

دالخلية مقبولة. مل تعد فكرة احلقوق اإلنسانية ال ،مع كارنريي أنه يف ضوء الداروينية تيلهاتفق 
 ا مكتسبةوال تعرف حقوقً  ،تعرف الداروينية حقوقًا لإلنسان يكتسبها عند مولده قال: "ال

 أن الكثري من املبادئ احلديثة مثل؛ تيلهاعتقد  (59)."سوى تلك اليت اكتسبها اإلنسان بعمله
والسام ال تتوافق مع نظرية التطور؛ العتمادهم على فكرة حقوق اإلنسان  ،واملساواة، احلرية

 ألنه ،الوجود يف صراعجيب على هذه املبادئ ان تفسح اجملال لصاحل حق األقوى  األصلية.
 تيلهمل يتفق  (61)."كل احلقوق التارخيية ال أساس هلا من الصحة  ،"يف مقابل حق األقوى

من نوًعا يي الداروينيي فقط يف أن الداروينية تتضلخاقمع كارنريي وغريه من املفكرين األ
تمية. وينية واحلر يف وجود رابط قوي بي الداولكنه اتفق معهم أيًضا  ،يةلخاقمن النسبية األ

 ،ولوجيةامليث لخاقاألاليت تؤمن هبا نظم  ،"إنكار حرية اإلرادة :هتيله أكد 1895يف العام 
انت النتيجة ك  ،عقوبات قاسية مثل القطعاليت ظهرت على أساسها  ،مسئولية اجملرموإنكار 

 (61)."األساسية لخاقشاكل األمل كحلاملباشرة لظهور نظرية التطور  

؛ إال تيلهراء آكاجتماعي كانت أكثر إنسانية من  Schallmayerشاملاير  راءآورغم أن 
ابه الفائز جبائزة  . يف كتيف رأيه عن تأثريات الداروينية على حقوق اإلنسان تيلهأنه وافق 
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انون والقيم والق لخاقعن تطبيقات الداروينية على التشريع أكد أن األ Krupp بكرو 
الثقافية كانت جمرد أسلحة يف صراع اإلنسان الذي ال مفر منه منجزات اإلنسان  مثل مجيع

 :شاملاير ية دائمة أو عاملية. كتبولذا فإن هذه املنجزات الثقافية ليست هلا صاح للبقاء.
 مهيته يف انتصار الصفات املكتسبة األفضل على الصفاتأالذي يؤكد  ،لكن حق األقوى"

  (62)."حيكم تاريخ اإلنسان االجتماعي بل ،ال حيكم فقط الطبيعة ،األقل متيزًا

ست فوريل و ية كنتيجة لنظرية داروين كان أوجلخاقهناك دارويين آلخر ركز على النسبية األ
August Forel ، الطبيب النفسي السويسري املشهور الذي كرس جزًءا كبريًا من حياته

رائه آأن  لذاتيةا . اعرتف فوريل يف مقال كتب فيه سريتهي واالجتماعيلخاقلإلصاح األ
ألنه الحظ  ،1865ل األنواع( عام لكتاب داروين )أص قراءتهتغريت بشكل دراماتيكي بعد 

قامت نظرية التطور  (63)نية هتدم ثنائية اجلسد والعقل كما هتدم حرية إرادة الفرد.أن الداروي
يه على أن كد فؤ والذي ي ،1915الصادر عام  بدور كبري يف كتاب فوريل )املسألة اجلنسية(

وقدراتنا على االستنتاج لن تسمح لنا مباحظة أي لخري مطلق أو  ،إذن نسبية لخاق" األ
وكالكثري من الداروينيي يف أوالخر القرن التاسع عشر – باإلضافة لذلك (64)."شر مطلق
 .ات صبغة جمتمعيةذ فردية أو حىت باعتبارها لخاقمل ينظر فوريل لأل –ن العشرينر وأوائل الق

ن يكون طبيًبا أمبنية على غرائز طبيعية متوارثة. قبل  لخاقن األأومثل داروين اعتقد فوريل 
على  كان ياحظ سلوك النمل االجتماعي الغريزي. وبناء ،نفسًيا كان فوريل لخبريًا يف النمل

كامها  ،النمل كافرتض فوريل أن السلوك اإلنساين يشبه سلو ، إميانه بالتطور لدى اإلنسان
 (65)وفوق كل الغرائز الغريزة االجتماعية. ،طر عليه الغريزةتسي

 لخاقيف كتابه )صحة األعصاب والعقل( قال فوريل أن مشاعر التعاطف هي األساس لأل
. هذه املشاعر" متأصلة وفطرية يف اإلنسان. وأي إنسان ال ميلك هذه املشاعر واآلداب

 فوريل اعترب –قبله هيكلمثل داروين و و أو ولد ليصبح جمرًما". ، أو خمبواًل  ،يصبح وحًشا
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أو وراثية باألساس. ركز فوريل على تفوق العوامل  ية لإلنسان غريزيةلخاقالسمات األ
لقاه عام سان. يف لخطاب أالبيئية يف حتديد سلوك اإلنالبيولوجية على حساب العوامل 

بينما تتحكم  ،البيئة أو التعليم يؤثران فقط على السمات الظاهرية لإلنسان ذكر أن 1911
ة الوراثية يلخاق"املشاعر األ قال: السمات البيولوجية يف السمات األساسية األكثر عمًقا.

املكتسبة باملياد ال ميكن أن تكون مغروسة؛ بل إن هذه املشاعر ما هي إال دوافع ميكن 
 (66)."لتدريب أو إضعافها بالتجاهلتقويتها باملمارسة وا

شكل واسع ب انتشرت فكرة حتديد سلوك اإلنسان عرب نزعاته البيولوجية املوروثة من أسافه
انتشار الداروينية   والسببب يف ذلك يرجع إىل ،يف الدوائر العلمية والطبية حبلول القرن العشرين

كل من داروين   عرب ض النفسية.كما يرجع إىل فشل الطب النفسي يف عاج كثري من األمرا
متاًما احللم و  ،واألمانة ،واالعتدال، ثابرةعن رأيهما يف أن السمات الشخصية مثل امل هيكلو 

ابن )التون ج وبالتايل قابلة للتوريث. فرانسيس مثل الذكاء مجيعهم مسات بيولوجية باألساس
ية لخاقوكذا معظم اليوجينيي مثل فوريل تبنوا الرأي القائل بقابلية السمات األ (عم داروين

 للتوريث.

تقدم عن )قوة الوراثة وتأثريها على الوهذا عي ما فعله بوشنر الذي لخصص كتابًا كامًا 
. ذكر بوشنر يف كتابه 1882الكتاب عام  ي والعقلي لإلنسانية(؛ وقد صدر هذالخاقاأل

ة الوراثة كان واحًدا من أعظم اكتشافات القرن التاسع عشر. رغم اعتماده أن اكتشاف قو 
سي الفرنسي طبيب النفإال أنه اعتمد بشدة على كتاب ال ،للداروينية كقاعدة لانطاق منها

ليعضد ادعاءته.   1875؛ واملسمى )الوراثة( الصادر عام Theodule Ribot ثيودول ريبو
يف هذا الكتاب هو أن الوراثة ال تقتصر على السمات  كان أهم ما حاول ثيودل إثباته

 ،النزعاتو  ،والرغبات، العادات"ية. لخاقالبيولوجية بل متتد إىل السمات العقلية واأل
اًما مثل مت ،ومشاعر حب اجلمال مجيعها تنتقل بالوراثة ،والغرائز، والقدرات ،واملواهب
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ليست فقط  (67)."يلخاقوالثقافة واحلس األ ،وكذا املزاجات والشخصية، املشاعر والعواطف
ة واجلرمية. وبشكل ذيلولكن أيًضا الرغبة يف الر  ،الرغبة يف الفضيلة واإليثارية هي ما يورث

واضح فإن دور البيئة فرعي يف تشكيل سلوك اإلنسان طبًقا لبوشنر. باإلضافة لذلك يعترب 
 (68)ي نفسه وراثًيا.لخاقألنه ال يعتقد أن احملتوى األ ،بوشنر التعليم مهًما

بقى  –وفوريل هيكلمثل –"قوة الوراثة" مثري لاهتمام حبق؛ ألن بوشنر تركيز بوشنر على
 تنًعا بنظريةبينما استمر يف نفس الوقت مق ،مببدأ وراثة السمات املكتسبة )الاماركية( ملتزما

قرن التاسع عشر وأوائل ال يف أوالخر القرن ولرتكيز كثري من العلماء (69).الداروينية االنتقاء
والاماركيي حول وراثة الصفات  Weismannن ايتسمڤن على الصراع الثقايف بي العشري

 الصلبة(؛ الوراثة)فقد كانوا يرمسون لخطًا فارقًا بي أنصار  ،(نايتسمڤاملكتسبة )واليت يرفضها 
تصنيف  أحيانًا يف (. يبدو هذا التقسيم نافًعاالوراثة الرلخوةو) ،وأنصارهن ايتسمڤوهم 

ماركيي يظنون االإال أن التقسيم يرتك انطباًعا لخاطًئا يف أن  ،املناقشات حول عملية التطور
يف بسهولة؛ ال يناسبهم هذا التصن، وفوريل ،هيكلو  ،الوراثة لدنة وطيعة للغاية. لكن بوشنر

ثة( يبدو أقرب ا؛ فإن موقفهم من )قوة الور لصاحل الماركن ايتسمڤفبينما يرفضون نظريات 
 إىل )الوراثة الصلبة(.

يف الواقع اعتنق كثري من دارويين القرن التاسع عشر مبا فيهم داروين نفسه موقًفا يف الوراثة 
أو  (. قد يكون هذا راجًعا لتشددهمرلخوةيرتاوح بي القطبي املتضادين؛ )الصلبة وال

. يقدم فوريل مثااًل رائًعا على هذا؛ حيث ساهم تركيزه على قوة الوراثة يف متهيد تساهلهم
  ،ن تكون وراثيةأن السمات املكتسبة ميكن أظهور اليوجينية يف أملانيا. ولكنه ظل مقتنًعا 

طور  يكل؛ وهو تلميذ سابق هل Richard Simonكما اعرتف بذلك لريتشارد ساميون 
ي تعديل يطرأ ن أإميون االول من القرن العشرين. وقال لسايف العقد  نظرية التطور الاماركية

ن يسري ببطء شديد لخال عدة أجيال؛ ألن األنواع املكتسبة جيب أ توريث السمات على
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بة بي )الوراثة الصلبة( و)اللسينة(. بالنس وسطًايبدو موقف فوريل إذن  (71)مستمرة نسبًيا.
تقدون أن يع–أيًا كان فهمهم ألسباب التطور–لداروينييلنا من املهم أن نفهم أن معظم ا

بيولوجية والكثري منهم ركز على تفوق الوراثة ال ،ية قابلة للتوريثلخاقالسمات العقلية واأل
 على العوامل البيئية.

ليس  ،يية أصبح واضًحا يف جمال الطب النفسلخاقتوريث السمات العقلية واأل الرتكيز على
عندما  ،يل. كان هذا التحول واضًحا منذ بدايات القرن التاسع عشرفقط عرب تأثري فور 

 ،لتغيرياملتشبع باملفاهيم الليربالية عن التقدم وطواعية اإلنسان ل ،طمح الطب النفسي الناشئ
يف الوصول إىل عاج لتخليص اجملتمع من األمراض العقلية وما يرتتب عليها من سلوك 

يب ذين قرنوا بي نظرية الداروينية والطب النفسي كان الطبفاسد. أحد املنظرين البارزين ال
الذي امتد تأثريه عرب أوروبا   Ceasre Lomborso لومربوزوالنفسي اإليطايل تشيزري 

ع ات القرن التاس)الرجل اجملرم( يف سبعيني نظريته لومربوزوطّور  هيكلكلها. متأثرًا بداروين و 
مناط البيولوجية لديها استعداد وراثي )أو حىت إجبار أن بعض األ لومربوزوعشر. اعتقد 

وأمًا يف إجياد رابط بي السمات اجلسدية والسمات العقلية وراثي( على ارتكاب اجلرائم. 
جلمجمة أللخص مسات اوبا ،السمات اجلسدية جملرمي معروفي لومربوزودرس  ،يةلخاقأو األ

وراثية ) رم( يف أوروبا احلديثة مسألة تأس لية)الرجل اجمل إن وقال يف نظريته ومامح الوجه.
ًيا إىل أي أهنا ترتد وراث *)وهو ما عرف بنظرية اجملرم اخللفي أو الرجعي(بعيدة األصل( 

داروين  كرذ حي كان اإلنسان أكثر مهجية وأقل هتذبًا.  ،األوربيي يف بدايات مراحل التطور
ض أسوأ الرتتيبات بع ،"فيما يتعلق باإلنسان ال:مماثًا يف كتابه )أصل اإلنسان( عندما قرأيًا 

مل نفارقها  ،قد ترجع إىل بقايا مرحلة مهجية ،اليت تظهر عادة يف العائات دون سبب واضح
غم علم األنثروبولوجيا اجلنائية؛ ر  ،حقًا جديًًدا لومربوزونظرية  أمثرت (71)."بعدة اجيال

ن الكثري منهم ؛ إال أنظرية اجملرم الرجعيلرفض كثري من االطباء النفسيي وعلماء اجلرمية 
  (72)اعتنق املفهوم القائل أن اإلجرام مفهوم وراثي جزئًيا أو كلًيا.
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ية سالطبيب النفسي وحمرر أهم الدوريات يف الصحة النف Hans Kurellaكوريا   سهان
يف  لومربوزوباملتأثرين  أكربكان أحد   )اجمللة املركزية يف علم االعصاب والطب النفسي(

وقد كتب بغزارة يف األنثروبيولوجيا اجلنائية يف العقد األلخري من القرن التاسع عشر  ،أملانيا
 كتابته لسرية وذكر ذلك يف لومربوزو. ركز كوريا على التأثري الدارويين على أفكار وما بعده
ويف شرحه لنظرية لومربوزو وربطها بي اجملرمي  (73)ويف غريه من الكتب. لومربوزو

 يات التطور قائًا:ألخاقفسر الرابط بي نظرية لومربوزو و  و)البدائيي(؛

ا فرضيات لخصوصً  ،لخاقتعتمد املقاربات النفسية بشكل أساسي على نظرية تطور األ "
 لخاقالسائدة حالًيا عن األ ملسيطرةراء ا؛ حيث تعتمد اآلSpencerنسر داروين وسب

لخال  اعدة التكيف مع متطلبات ثقافة صواليت تكتسب عرب ،والقانون على توريث املشاعر
ا يات التطور لن يستطيع املرء أن يقدر هذلخاقبدون فهم كامل ألفرتات زمنية طويلة. 

توقف  ،من التطورم مرحلة ر األساس سينتج اجمل اجلانب من فرضية لومربوزو؛ وعلى هذا
 (74)."عندها بدائييون كثر اليوم

ط رأي لومربوزو القائل بأن )الرجل اجملرم( يعود أصله لبدايات عصر قمل يتنب كوريا ف
بالنسبة  (75)(1-1شكل ال)أنظر  بل إنه ركز على "الشكل البدائي" للمجرمي. ،التطور

انونية بوضعها ية والقلخاقفإن مهمة األنثروبولوجي اجلنائي هي حتويل النظرية األ لكوريا
 (76)لخاصة العلم الدارويين. ،حتت إطار العلم

 ،وزولومرب طبيب نفسي أملاين آلخر متعاطف مع فكرة   Robert Sommerروبرت سوّمر
لوجيا وهو من نظم التجمع السابع لألنثروبو  ،جيّسي وهو أستاذ للطب النفسي يف جامعة

. اتفق سومر مع تأكيد لومربوزو على طبيعة وراثة السلوك 1911اجلنائية يف كولونيا يف العام 
كرة اندفاعيًّا". رغم دعمه الكامل لفتأّسلًيا النموذج اإلجرامي( "ولكنه مل ير أن ) ،اإلجرامي

 اطئ.لة من تطبيق هذه النظرية سياسًيا بشكل لخ)الرجل اجملرم( فقد حذر من املخاطر احملتم
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 .لاحقةا بصرية يف ضوء املمارسات النازية مستقبلية ذاتبدا هاجسه هذا وكأنه نظرة 

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

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

ذر سوّمر من ح ،رًدا على اخلائفي من تعرض الدولة للتهديد بسبب مبدأ )الرجل اجملرم(
  :املقابل الذي اعتربه أكرب قائًا اخلطر 

ة لدولالتطبيق غري النزيه هلذه النظرية يعرض ا ،لقد أصبح االمر أوضح من ذي قبل"
طر حتوهلا لدولة بوليسية...من املمكن أن تصبح نظرية الرجل اجملرم يف أيدي خل

املؤمني بالنشوء العقائدي من رجال الدولة ساًحا مرعًبا ضد احلرية  ييالدومجائ
سي ولكن نفالطب اليف حتويل األمور الجتاه ال يكمن اخلطر  الشخصية لألفراد.

لخطر هذه النظرية العلمية بتطبيقاهتا احملتملة غري الصحيحة اليت ال ميكن جتاهلها 
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اليت قد تطبق النظرية و اليت تعتقل با قيد  الدولة اجلربية القسرية احلقيقي يكمن يف
تها غري احملدودة بسلط الثورة الفرنسية لسامة اجلمهور(جلنة )وتعترب  بشكل لخاطئ.
 داج هي نظام الدولة الذي يناسباليت تشكل لخطرًا على الدولة على العناصر 

 (77)."نظرية الرجل اجملرم

 ،وبينما اعترب سومر اعتقال بعض من تنطبق عليهم نظرية )الرجل اجملرم( مهًما حلماية اجملتمع
 إال أنه حاول تضييق نطاقها قدر اإلمكان.

ى األقل ولكن فكرة )الرجل اجملرم( أو عل ،بقيت أفكار لومربوزو حمل جدل يف أملانيا وغريها
سب أرًضا ي الذي اكتلخاقي وغري األلخاقاملسألة الوراثية قامت بدور كبري يف السلوك األ

جديدة بثبات يف أوالخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يف أوساط الطب النفسي 
و وه ،ااء النفسيي يف أملانيواحد من أبرز أطب Emil Kraepelinلي ببأملانيا. إمييل كري

أثري لومربوزو ذكر يف مذكراته ت أستاذ يف جامعة ميونيخ )وقبلها كان أستاًذا يف هايدلبريج(
ن )اخلبل فكرة ألي بكرييف كتابه املؤثر يف الطب النفسي دعم   (78)على تطوره الثقايف.

لك عره األنانية. وال ميال ميلك اإلنسان أن يتحكم يف موازنة مشا ،ي( حالة وراثيةلخاقاأل
لي بكرييف طبعة كتاب   (79)ألهنا حتمية بيولوجية. ،التعليم أو التدريب عاًجا هلذه احلالة

وهو  ،ي( وكتب عوًضا عنها )الرجل اجملرم(لخاقغري العنوان )اخلبل األ 1914الصادرة عام 
اتفق الطبيب النفسي  (81)يؤكد السمات الوراثية للرذائل والسلوك اإلجرامي. العنوان الذي

ية ي( حالة وراثلخاقعلى أن )اخلبل األلي بكريمع   Otto Binswangerاجنر ڤسأوّتو بين
لخارج نطاق تعامل الطب النفسي. ويف حيث أهنا  يصعب على الطب النفسي عاجها

لذين روينية بالنسبة له( مسى ا)وهو املقال الذي أوضح فيه أمهية الدا 1888مقال كتبه عام 
أفراد ضامرون مشوشون ولدوا عرب اضمحال وانتكاس " ،ي(ألخاقنون من )لخبل يعا

 (81)ينتهي هبم األمر إىل جمرمي. ."وراثي
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للصحة النفسية يف  مدير عيادة– Eugen Bleuler بليولرخلص يوجي  1916يف العام 
والذي كان  ؛إمجاع اجملتمع الطيب النفسي يف كتابه )دليل الطب النفسي( –زيورخ بعد فوريل

ذائع االستخدام يف اجلامعات لتدريب اجليل اجلديد من األطباء النفسيي. عند مناقشته 
شاكل وفسر ذلك بأن املألصل املرض العقلي بدأ مبا اعتربه هو أهم األسباب: الوراثة. 

هم أ طاق العائات مسببة املرض العقلي؛ لذا الرتكيب البيولوجي للفرد هوالعقلية تدور يف ن
ولكن االستعداد  ،عوامل اليت ينتج عنها املرض العقلي. ال يرث اإلنسان مرًضا عقلًيا بعينهلا

عكس يإذن ليس كل من لديه ضعًفا عقلًيا تظهر عليه األعراض املرضية.  ،لإلصابة به
للمرض العقلي الرأي السائد بي أطباء النفس االملان يف هذا الوقت بأن  بليولرتصنيف 

ًيا(  ألخاقخبولي و)امل ،واملشردين ،يف قائمته املبذرين بليولرولوجية. وضع مسة بي لخاقاأل
 واتفق مع لومربوزو أن الذين يعانون منكمثال على هؤالء الذين يعانون من مرض عقلي. 

 كما اهنم غالًبا ما يكونون غري اجتماعيي  ،ي( معرضون أكثر ليكونوا جمرميألخاق)لخبل 
ل القرن ومعظم أطباء النفسيي يف أملانيا يف أوائ بليولرولخجولي يف أعماهلم. وبينما كان 
 ية فطرية؛ إال إهنم اعتقدوا أن الرغبة يف التصرفلخاقالعشرين ال يعتقدون أن االوامر األ

ية فإهنم قلخان تنقصهم القدرات األي مسة بيولوجية فطرية. أما هؤالء الذيألخاقبشكل 
 (82)منحرفون ويشكلون لخطرًا على اجملتمع.

اليوجينية  ية أرًضا لخصبة يف احلركةلخاقوجدت فكرة األطباء النفسيي عن وراثة السمات األ
ن. أصبح األول من القرن العشري اليت ظهرت يف العقد األلخري من القرن التاسع عشر والعقد

 ،وسوّمر ،وكوريا ،النفسيي مدافعي بارزين عن اليوجينية مبا فيهم فوريلالكثري من األطباء 
( أو والكثري من اليوجينيي شبح )الرجل اجملرم ،بليولرو  ،كما استخدم شاملاير. بليولرو 
ثروبولوجيا نًيا(؛ حلث معاصريهم على تبين السياسات اليوجينية. أستاذ األألخاقاملضطرب )

ن أيوجيين بارز اعتقد  Felix Von Luschanفون لوشان  كسيف جامعة بريلي فيل
 ،جمنونًا لخالًصا "جيب أن نعترب اجملرم هالقضاء على اجلرمية. يف رأيه أناليوجينية هي مفتاح 
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غري مسئول عن أفعاله اخلبيثة...فاجلرمية يف معظم أحواهلا مرض وراثي سببه إفراط أحد أباء 
"بالعزل  ه املشكلة تكونفعاج هذ اجلرمية مرض وراثي؛وألن  ."اجملرم يف الشرابأساف أو 

 (83)."الكامل والدائم للمجرم

لة بيولوجًيا؛ أو الرذي لخاقهناك تطبيقات عديدة يف السياسة االجتماعية لفكرة وراثية األ
 لنسل.وتنظيم ا ،اسات الزواجيوس ،عقوبات اإلصاحيةوال ،والعدالة ،التعليم من ضمنها:
 ،الذي سنعود له ثانية يف فصل الحق ،موضوعات الزواج واإلصاح اجلنسيإىل جانب 

البيولوجية. كيف  ةمع ظهور احلتمي تعد املسئولية الشخصية أحد املسائل احلامسة اليت تنبعث
و على أ– هذه السلوكيات تإذا كان ن حيمل األفراد مسئولية سلوكهمميكن للمجتمع أ

سيي ربجمة دالخل تركيبهم البيولوجي؟ كثري من األطباء النفم –األقل جمرد نزوعهم هلذ السلوك
ن أ أهنم رأوا إال لة.ن املسئولية بشكلها القدمي كانت مضل  إبعد نفيهم حرية اإلرادة قالوا 

على جرمية  سليو  ،ي يشكله اجملرم على اجملتمعن حتدد بناء على اخلطر الذأالعقوبات جيب 
دالة طبية وليست ولكنها ع ،للجرائم فرتات اعتقال طويلةعن العاج الطيب  جمقد ين بعينها.

 (84)عدالة جزائية.

ولكنين  ،مسألة تضمن الداروينية للمادية أو احلتمية مسألة فلسفية لخارج نطاق هذا البحث
لداروينية يف . تقييم مسامهات ابالفعل أن الكثري من الناس اعتربوها كذلكأوضحت تارخيًيا 
 ،وت املسيحيةمية أصعب بكثري. بالتأكيد أعلن الكثري من الداروينيي لخاقظهور النسبية األ

يجة ية كانت نتلخاقن النسبية األوزعموا أ ،لخاقأو أي نظام ثابت لأل ،يةتالكانوكذا 
الذي كان  لخاقألل . رفضوا القانون الطبيعي التقليديلخاقطبيعية للرأي الدارويين يف األ

ينية دور يف نشر للدارو  إنأن نقول من الطبيعي ذا يبدو أنه شديد التأثري يف عصر النهضة. ل
 ية.لخاقأفكار عن النسبية األ

وتقويض  لخاقنية كانت عامل من بي عوامل ألخرى يف االجتاه حنو تأريخ األإال أن الداروي
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 الطبيعي يف أملانيا يف القرن التاسع عشر. كان هناك صورًا ألخرى من التارخيانية لخاققانون األ
ية لخاقاألزمة األ والتوجه حنواليت سامهت يف  ،بارزة يف أملانيا ويف أوروبا قبل وبعد داروين()

لقائلة أن كل وهي الفكرة ا–يف أوالخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. التارخيانية 
مظهرًا  كانت  –يف حتول دائم وأي مفهوم ميكن فهمه كجزء من العملية التارخيية شيء

 مبا فيها اهليجيلية ،مشرتًكا ملعظم األنظمة الفكرية يف القرن التاسع عشر يف أوروبا
أن احلركة الثقافية  James Kloppenbergنربج بكلو   يمسـچأظهر املؤرخ  (85)واملاركسية.

. لخاقألضمت الرافضي لتطبيق العلوم على ا لخاقجتاه الشك يف املعرفة وتارخيينية األ
بفصله احلاد بي العلوم الطبيعية –Wilhelm Dilthyي تايلهيلم ديلڤالفيلسوف  رفض

ي نوع من رفض أ –(لخاق)مبا فيها الداروينية بالطبع( والعلوم اإلنسانية )مبا فيها األ
 ،لية لدى هيجلخاقالنسبية األ (86)يي اجلدد.تظم الكانوكذا فعل مع ،التطورية لخاقاأل

 ة.ولكنها انبثقت من أفكارهم التارخياني ،للداروينية بشيءال تدين  يتاوديل ،وماركس
ية لخاقة األبيالنس عززت ولكنها ،لخرىأالداروينية كانت صورة من صور التارخيانية بي صور 

بي كل ما  يةأمه أكثر كان هذا تابعيبالنسبة لبعض امل عليها. بإضفاء القداسة العلمية
 .ي فعلهتاوديل هيكليستطيع املتفلسفي 
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