در ستایش کتاب
کتاب فوق العاده ریچارد ویکارت با جزئیات دقیق و مجاب کننده نشان
می دهد که چگونه اندیشمندان دار وینیست در آلمان تا پیش از جنگ
جهانی اول نگرشی اخلاق گریز به جامعه بشری ایجاد کرده بودند؛
صلاح نژاد به مثابه یگانه معیار سیاست
ِ
نگرشی که بهاصطلاح خیر و
انگاری
عمومی و «بهداشت نژادی» به کار می رفت .ویکارت بدون ساده
ِ
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خطوطی که این بدنه فکری را به هیتلر مرتبط می کند ،پرده از
این حقیقت تکان دهنده برمی دارد که چگونه سیاست هایی مانند

کودک کشی ،مرگ آسان ،ممنوعیت ازدواج و مواردی ازایندست ،در

مورد کسانی پیشنهاد می شد که برای جمعی از نویسندگان و دانشمندان
دار وینیستی ازنظر نژادی یا اصلاح نژادی ،فر ومایه تر از سایرین تلقی
می شدند؛ همان نویسندگان و دانشمندانی که برای هیتلر و حزب نازی
برای سیاست هایی که پس از به قدرت رسیدن دنبال کردند ،توجیه
علمی قائل شدند.
ریچارد ایوانز ،استاد تاریخ مدرن ،دانشگاه کمبریج
و نویسنده کتاب ظهور رایش سوم

این کتاب یکی از بهترین نمونههای تاریخ ر وشنفکری است که
تابهحال خواندهام .کتابی است ر وشنگر ،تأملبرانگیز ،آموزنده و بسیار

از داروین تا هیتلر

خواندنی .ویکارت بهجای آنکه فقط حقایق را کنار هم بگذارد ،بررسی
پیچیده و دقیقی از اندیشمندان آلمانی متعدد اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن
بیستمی ارائه میدهد که تا حدی تحت تأثیر طبیعتگرایی دار وینیسم
و ایدههای آن بودند و بهاینترتیب با مهارت تمام به بیان تفاوتها و
شباهتهای میان آنها میپردازد و در این میان داستانی غنی و شنیدنی را
برای خوانندگان بیان میکند.
ایان دوبیگین ،استاد تاریخ دانشگاه جزیره پرینس ادوارد
و نویسنده کتاب پایانی بخشنده :جنبش مرگ آسان در آمریکای مدرن

برشی است تحسین برانگیز از تاریخ فکری و فرهنگی ...استدلالی است
ً
به خوبی کاویده شده و کاملا واضح با گزاره هایی شایسته ،به جا و
بی غرض .ویکارت از تاریخ نگاری مربوطه دانش کاملی به هر دو زبان
آلمانی و انگلیسی دارد.
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آلفرد کلی ،ادگار بی .گریوز ،استاد تاریخ ،دانشگاه همیلتون

و نویسنده مقاله تبار دار وین :ر واج دار وینیسم در آلمان.1914-1860 ،

ً
اثری به غایت ماهرانه از تاریخ فکری ،اثری که مستقیما به برخی
از مهم ترین مباحث علم اخلاق عصر حاضر مرتبط است .همه افراد
خیرخواه باید در این استدلالات غور کنند ،تا ببیند که چگونه
بهترین و بااستعدادترین افراد می توانند مرتکب بدترین و شنیع ترین
اعمال آن هم در لوای «سلامتی و سازگاری» زیست شناختی شوند .این
کتاب نهتنها در میان مورخین ،بلکه در میان علمای علم اخلاق و
دانشمندان نیز باید زمینه ساز مباحث بسیاری شود.
توماس آلبرت هوراد ،دانشیار تاریخ کالج گوردون،
نویسنده کتاب الهیات پر وتستان و ساخت دانشگاه مدرن آلمان
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اگر تصور می کنید موضوعاتی مانند کودک کشی ،مرگ آسان،
و دستکاری ژن های انسان موضوعاتی جدید هستند ،این کتاب را
بخوانید .این کتاب تصویری واضح و درعین حال مأیوس کننده از
این را به ما نشان می دهد که طبیعت گرایی دار وینی چگونه باعث
شد متفکران آلمانی با زندگی انسان به مثابه مواد خامی رفتار کنند
که برای پیشبرد مسیر تکامل باید در آن دستکاری شود .پیر وان علم
آلمان هیتلری واپس گرا نبودند؛ بلکه افرادی بسیار پیشرفته و
اخلاق ِ
همگام با علم ر وز بودند.
نانسی پیرسی ،نویسنده کتاب حقیقت تام،
و نویسنده مشترک کتاب ر وح علم و چگونه زیستن در عصر حاضر.

اثر استادانه ریچارد ویکارت برهانی گیرا و قانع کننده مبنی بر این
را ارائه می دهد که جنبش اصلاح نژادی و تمام پیامدهای سیاسی و
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اجتماعی ناشی از آن ،بدون استقبال مشتاقانه نخبگان فرهنگی از ر وایت
دار وینی از حیات ،اخلاقیات و نهادهای اجتماعی محال بود .استاد

ویکارت با مطالعه ای دقیق و استدلالی مدبرانه به ما این واقعیت را
یادآور می شود که حقیقتی که دههها پیش از زبان ریچارد ویور بازگو
شد ،در واقع ،اصل ثابت نهادهای انسانی است و آن این بود« :عقاید تاوان
دارند».
فرانسیس بکویت ،معاون مدیر مؤسسه مطالعات حکومت-کلیسا جی.ام .داوسون
ودانشیارمطالعاتحکومت-کلیسا،دانشگاهبیلر

ریچارد ویکارت در از دار وین تا هیتلر منبعی بسیار خوبی را در اختیار
متخصصان اخلاق زیستی قرار داده است.
خبرنامه مرکز اخلاق زیستی و فرهنگ

13

از داروین تا هیتلر

ویکارت پژ وهش قابل توجهی را به رشته تحریر درآورده است ،چراکه
پرسش های کلیدی اخلاقی را با طیف گسترده ای از اصطلاحاتی
مطرح می کند که همچنان در عصر حاضر موضوعیت دارند.
تاریخ سازی او از چهارچوب اخلاقی نظریه تکاملی بازگوکننده موضوعات
کلیدی برای فعالان حوزه زیست شناسی اجتماعی و ر وان شناسی
تکاملی و نیز متخصصان اخلاق زیستی است که بسیاری از مفر وضاتی
که ویکارت بررسی و پیگیری کرده است را بازیابی و مر ور کرده اند.
ریویو  H-Netبر H-Ideas

کتاب بی بدیل ریچارد ویکارت .ویکارت به طور کامل و با جزئیات
فراوان فصلی ضر وری و جدانشدنی از تاریخ فکری و فرهنگی را حکایت
می کند.
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نشریهنشنالریویو

این اثر مهم تاریخ فکری به مثابه کاتالیز وری برای بازاندیشی
نیر وهای علمی و اجتماعی عمل می کند که شکل دهنده سیاست های
نژادی رایش سوم بودند.
Choice

این کتاب منبع ار زشمندی برای تمام افرادی خواهد بود که
می خواهند بدانند دار وینیسم اجتماعی و ایدئولوژی های نازی،
به خصوص ایدئولوژی های هیتلر ،تا چه اندازه به هم مرتبط هستند.
ژ ورنال German Studies Review
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دیباچهمترجم
سرانجام پس از هشت ماه تالش شبانهروزی ،ترجمه اثر حاضر به پایان رسید و
علیرغم رعایت اصل امانتداری و وفادار ماندن به متن اصلی ،خیل اصطالحات
ً
تخصصی و واژگانی که در این اثر بعضا از زبان آلمانی بهعاریت گرفته شدهاند،
بهانهای شد برای نوشتن این مقدمه که در آن به ذکر مهمترین برابرهای فارسی برای
خوانندگاننکتهسنجبسندهمیکنم.
واژگان  Ethicsو  Moralityاز جمله واژگان پرتکرار در این اثر هستند که از لحاظ
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معنایی بسیار با هم متفاوت هستند؛ لذا انتخاب برابرهای مناسب برای آنها در

خوانا دقیق متن از اهمیت باالیی برخوردار است .بنابراین ،برای این دو واژه به ترتیب
برابرهای علم اخالق و اخالقیات را برگزیدم.

دو واژه دیگر که از  Moralityمشتق میشوند  Immoralityو  Amoralityهستند
که تفاوت آنها بهقدری مهم است که گاهی در این کتاب مقابل هم قرار میگیرند.
بنده با توجه به حوزه معنایی و نوع کاربرد این دو واژه برای آنها بهترتیب از برابرهای
اخالقستیز و اخالق-گریز استفاده کردم.
واژه دیگر  fitو مشتقات آن یعنی  fitnessو  unfitهستند .در گفتمان انتخاب
طبیعی یعنی مباحث مربوط به تنازع بقا ،به ترتیب از برابر سازگار برای  fitو سازگاری
و ناسازگار برای  fitnessو  unfitاستفاده کردم .اما در بخاهای دیگری از این کتاب
که واژه  fitو  unfitدر معنای دیگری آمده بودند ،بهترتیب از برابرهای مطلوب و نیز فاقد
ارزش اجتماعی یا فرومایه استفاده کردم.

از داروین تا هیتلر

نکتهبعدیدر خصوصاستفادهاز واژهژرمنبرایاندیشمندانو زیستشناسانی
ً
خود ویکارت نیز به
است که لزوما آلمانیتبار نبودند .دلیل این کار همان است که ِ
آن اشاره کرده است .وی در بخشی از مقدمه آورده که برای اشاره به کلیه کشورهای
آلمانیزبان بهطور خالصه از واژه ژرمن استفاده کرده است.
همچنین از آنجا که در این کتاب از واژگان آلمانی بسیاری استفاده شده و بهدلیل
اینکه بسیاری از خوانندگان فارسیزبان با زبان آلمانی آشنایی کمتری دارند ،بنابراین
برابرهای فارسی را در متن و واژگان آلمانی را در پانوشتها وارد کردم .البته الزم بهذکر
است که برای واژه آلمانی  Minderwertigکه در زبان انگلیسی  Inferiorبرابریابی شده
است از برابر فرومایه استفاده کردم.
نکته آخر درخصوص دو پسوند گرایی و انگاری است .پسوندهای گرایی  ،گرا و
گرایانه برای اشاره به اصل مکتب فلسفی و فالسفه آن مکتب بهکار میروند ،اما زمانی
که از پسوند انگاری و یا انگار استفاده میشود منظور کسانی است که از آن مکتب
خاص برای بسط نظریه خود در حوزه دیگری استفاده کردهاند.
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مانداناافتخار
تابستان1400

این ترجمه را به تمام ایرانیهای آزاده فارغ از هر قومیت ،گویا و زبان تقدیم میکنم.
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پیشگفتار
زمانی که در حال پژوها برای نگارش رسالهام تحت عنوان داروینیسم
سوسیالیست :تکامل در اندیشه سوسیالیست آلمان از مارکس تا برنشتاین (که در
سال  1999منتشر شد) بودم به موضوع علم اخالق تکاملی عالقه پیدا کردم .در
آن زمان هیچ تصوری از اینکه پژوها من چه مدت طول خواهد کشید نداشتم.
هنگام بررسی گفتمان داروینی در آلمان ،متوجه شدم که بسیاری از داروینیستها
باور داشتند داروینیسم برای علم اخالق و اخالقیات دارای پیامدهای تحولی
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بوده و توانسته بنیانی جدید برای علم اخالق ارائه دهد و موازین اخالقی سنتی
ً
را براندازد .من که شیفته این ایدهها شده بودم ،در ابتدا صرفا میخواستم توسعه

علم اخالق تکاملی را در آلمان و دیگر کشورها بررسی و تحلیل کنم .بااینحال،
زمانی که شروع به خواندن نوشتههای ارنست هکل 1و دیگر داروینیستهای اولیه

کردم ،توجهم به زمینه خاصی از علم اخالق معطوف شد که امروزه آن را علم اخالق
زیستپزشکی مینامند.
دلیل دیگری برای اینکه توجهم از موضوع پیشین به موضوع علم اخالق
زیستپزشکی معطوف شد مطالعه من درخصوص آثار ارنست هکل بود که
برخالف انتظارم ،مدافع کشتن کودکانی بود که از انواع خاص معلولیت رنج
میبردند .دوم ،من پی بردم که بسیاری از متخصصان اصالح نژادی ژرمن مقاالت
و بخاهایی از کتاب خود را به چگونگی استفاده از داروینیسم در علم اخالق
اختصاص دادهاند .در ابتدا نمیخواستم اصالح نژادی نقا بسزایی در این پژوها
1. Ernst Haeckel
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داشته باشد ،اما درعینحال هم نمیتوانستم از آن چشمپوشی کنم ،رهبران جنبا
اصالح نژادی جمعی از برجستهترین مروجان علم اخالق تکاملی بودند.
دلیل آخر اینکه ،کتاب جیمز ریچل با عنوان مخلوق حیوانات :پیامدهای
اخالقی داروینیسم (آ کسفورد )1990 ،بود .استدال ل ریچل مبنی بر اینکه داروینیسم،
قداست زندگی انسان را زیر سؤال میبرد و نیز حمایت او از مرگ آسان بهشدت شبیه
برخی از ایدههایی بود که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در آلمان با آنها
مواجهه شده بودم .کتاب ریچل ،و آنچه از قبل درباره دیدگاههای هکل ،برخی از
داروینیستهای اجتماعی و متخصصان اصالح نژادی میدانستم ،پرسا جدیدی
را در ذهنم بهوجود آورد :آیا داروینیستهای ژرمن از نظریه داروینی برای زیر سؤال بردن
آموزههای سنتی قداست زندگی انسان استفاده کردند؟ بهعبارت دیگر ،داروینیسم
یا دستکم حامیان پرنفوذ آن ،درخصوص ارزش زندگی انسان چه باید میگفتند؟
با مطرح کردن این پرسا بهاین طریق ،موضوعات دیگر مرتبط با زندگی و مرگ،
ً
خصوصا جنگ و تعارض نژادی ،بهطور طبیعی مطرح شد.
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دربرگیرنده بحثهایی درباب ارزش زندگی انسان نیز شود ،ناگزیر شدم موضوع دیگری

را نیز بررسی کنم که آن موضوع ،تأثیر این گفتمان بر هیتلر بود .زمانی که پژوها خود
را آغاز کردم ،هیتلر حتی جزو موضوعاتی که باید بررسی میکردم هم نبود و تالشهای
یکجانبهدانیل گاسمن1در مرتبطساختنهکلو هیتلر باعثشکو تشویامنشد.
بااینحال،هر چهتعداد کتب،مقاالتو اسنادبیشتریاز داروینیستهاو متخصصان
اصالحنژادیرادر اواخر قرننوزدهمو اوایلقرنبیستمخواندم،و هرچهبیشتر دربارههیتلر
خواندم ،بیشتر مجاب شدم که ارتباطات تاریخی مهمی بین داروینیسم و ایدئولوژی
هیتلر وجود دارد .اینکه پس از خواندن این شرححال ،مسیر داروینیسم تا هیتلر چه قدر
هموار یا پیچیده است را به خوانندهها واگذار میکنم .اما وظیفه بنده این است که این
ً
مسیر را از زمان داروین تا تقریبا جنگ جهانی اول دنبال کنم (بحث خود را در مورد هیتلر
20
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ً
بعدابهلحاظتاریخی گسترشخواهمداد،زیراتمامسخنرانیهاو نوشتههایهیتلر پس
از جنگ جهانی اول مطرح شد).
برخی از موارد مطرحشده در این کتاب سابقبر این در مقاالت منتشرشده در
مجالت ،آمده است« :خاستگاه داروینیسم اجتماعی در آلمان،»1895-1859 ،
نشریه تاریخ ایدهها شماره 88-469 :)1993( 54؛ «داروینیسم و مرگ :بیارزشسازی
زندگیانساندر آلمان،»1920-1860،نشریهتاریخایدههاشماره44-323:)2002( 63؛
و «پیشرفت از طریق نابودی نژادی :داروینیسم اجتماعی ،اصالح نژادی و صلحطلبی
در آلمان ،»1918-1860 ،بررسی مطالعات آلمان شماره  .94-273:)2003( 26با
تشکر از خوانندههای ناشناس و دیتلم پرووه ،سردبیر نشریه بررسی مطالعات آلمان،
بهخاطر نظرات مفیدی که بر این مقاالت نوشتند.
همچنین مایل هستم از بسیاری از اشخاص دیگری که انتشار این کتاب را ممکن
ساختندتشکر کنم.نخست،از دانشگاهایالتی کالیفرنیا،استنیسالس 1تشکر میکنم
که منابع بسیاری از جمله کمکهزینههای تحقیقاتی این کار را فراهم کرد .دپارتمان

www.saylavpub.com
امانت بینکتابخانهای دانشگاه ایالتی کالیفرنیا استنیسالس (با تشکر از جولی روبن)
برای این پژوها بسیار ضروری بود و بدون آن این مطالعه دشوار یا غیرممکن میبود.
همکاران من در دپارتمان تاریخ دانشگاه همواره به من دلگرمی میدادند .همچنین از
ً
مرکز علم و فرهنگ (خصوصا جی ریچاردز و استیو میر) بهخاطر فراهم کردن بودجه
الزم کمال تشکر را دارم بدون این بودجه و بدون دلگرمی ریچاردز تکمیل این پروژه
بیا از این مدت زمان طول میکشید .همچنین مایل هستم از بنیاد تمپلتون برای
سرمایهگذاری در سمینار تابستانی دانشکده درخصوص «زیستشناسی و هدف:
دگردوستی ،اخالقیات ،و طبیعت انسان در نظریه تکاملی» در سال  2001که به تهییج
اندیشه من کمک کرد ،تشکر کنم.
عالوهبر این مایل هستم از کتابخانهها و بایگانیهایی که برای من این امکان را
فراهم کردند که به اطالعات مورد نیاز پژوها خود دستیابی پیدا کنم تشکر کنم:
1. Stanislaus California State University
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دانشگاه کالیفرنیا ،کتابخانه برکلی ،کتابخانه و بایگانی دانشگاه استنفورد ،مؤسسه
هوور ،دانشگاه میراث فرهنگی پروسیان (برلین) ،آ کادمی بایگانی هنر (برلین)،
بایگانی دانشگاه هومبولت (برلین) ،بایگانی آ کادمی علوم برلین-برندنبرگ (برلین)،
بایگانی فدرال کوبلنز ،کتابخانه ایالت باواریا (مونیخ) ،بایگانی ارنست هکل-هاوس
(ینا) ،بایگانی وین (وین) ،کتابخانه ملی اتریا (وین) ،مرکز تحقیقات و مستندات
فلسفه اتریا ( گراتس) ،بایگانی جامعه ملل (ژنو) ،بایگانی دانشگاه ژنو ،و بایگانی
دانشگاه برسالو .همچنین از ویلفرد پلوتز که به من سخاوتمندانه اجازه داد مقاالت
پدرش ،آلفرد پلوتز 1را بررسی کنم ،کمال تشکر را دارم.
به عالوه ،از تعامل با بسیاری از همکارانی که به رشد فکری من کمک کردند
و بدون آن ها انجام این مطالعه غیرممکن می شد تشکر می کنم .همچنین
از میچ اش و آلن مگیل تشکر می کنم که من را در جریان روند تاریخ فکری و
تاریخ علم آلمان قرار دادند .از ادوارد راس دیکینسون به خاطر خواندن بخشی از
دست نوشته کتابم و ارائه پیشنهاداتی در جهت بهتر شدن آن متشکرم .همچنین
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از او به خاطر ارائه مطالبی مفید در همایا ها و ایمیل هایی که با هم ردوبدل

می کردیم متشکرم .بسیاری از افراد دیگر که نامشان از حوصله این کتاب خارج
ً
است ،مطالب مفیدی در همایا ها ،از طریق ایمیل و خصوصا از طریق کتاب

و مقاالت خود به بنده ارائه دادند .هر کم و کاستی باقی مانده از آن بنده است ،اما
هرگونه شایستگی در این کار مدیون زحمات این دانشمندان و سایر محققانی
است که نامشان در بخا کتابشناسی 2آمده است.
ویراستار من ،برندن اومالی ،کارش را بهنحو احسن انجام داد .او مرا در جریان تمام
مراحل بازنگری کتاب گذاشت و به تمام دغدغهها من بهموقع و مقتضی پاسخ داد .از
او به این دلیل کمال تشکر را دارم.
در نهایت ،از پدر و مادرم ،ری و لوییس ،بهخاطر حمایتها و دلگرمیهایی
بیدریغشان تشکر میکنم .من این کتاب را به همسرم لیزا و شا فرزند عزیزم ،جوی،
1. Alfred Ploetz
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 .2منظور بخا کتابشناسی متن اصلی است که به زبان انگلیسی نوشته شده است

جان ،جوزف ،میریام ،کریستین ،و هانا تقدیم میکنم که هنگامی که بر این پروژه کار
میکردم برایم بهترین اوقات را فراهم کردند و همواره برایم یادآور ارزش بیکران زندگی
انسانهستند.
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مقدمه
بالفاصله پس از آنکه داروین در سال  1859کتاب خاستگاه گونههای خود را
منتشر کرد ،بحثها و اختالفنظرها باال گرفت و بحث تنها بر سر بهوجود آمدن
موجودات زنده از طریق روشهای طبیعی یا فراطبیعی نبود .علیرغم این واقعیت که
داروین تا پیا از سال  1871در کتاب تبار انسان ،در خصوص تکامل یا پیامدهای
ً
آن برای اخالقیات علنا به بحث نپرداخته بود اما بسیاری از همعصران او پیامدهای
اخالقی نظریه او را هراسآور تلقی کردند.
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قسمت اعظم مقاومت اولیه در برابر داروینیسم از همین تهدید قابل درک

برای نظم اخالقی به وجود آمد .آدام سجویک ،1راهنمای پیشین داروین در علوم

طبیعی دانشگاه کمبریج ،ترس خود را در سال  ،1859کمی پس از خواندن کتاب
خاستگاه گونه ها ،در نامه ای که برای داروین نوشت ،ابراز کرد .وی اظهار کرد،
«بخا هایی در کتاب شما ....گرایاهای اخالقی مرا به شدت منکوب کرد».
وی در ادامه این طور توضیح داد:
در طبیعت عالوه بر بخش جسمانی ،بخش اخالقی یا متافیزیکی نیز وجود
دارد .انسانی که منکر وجود این بخش است ،در منجالب حماقت فرورفته
است .این شکوه و جالل علم آلی است که بهواسطه علت نهایی ،ماده را
به اخالق پیوند میدهد؛ شما این پیوند را نادیده گرفتهاید؛ و اگر اشتباه
متوجه نشده باشم ،در یک یا دو مورد ،تمام تالش خود را کردهاید که
آن پیوند را بشکنید .اگرگسستن آن پیوند امکانپذیر بود (خدا را شکرکه
1. Adam Sedgwick
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نیست) ،بهزعم بنده ،بشریت متحمل خسرانی میشد که ممکن بود به او
خوی وحشیگری بدهد و نژاد بشر را به ردهی پایینتری از تباهی تنزل دهد؛
ردهای که پایینتر از تمام ردههایی است که تا بهامروز در سوابق تاریخی
مکتوب ثبت شدهاند.

()1

سجویک تنها فردی نبود که داروین را متهم به زیر سؤال بردن اخالقیات کرد .کارزارِ
ویلیام جنینگز برایان علیه داروینیسم در اوایل قرن بیستم در آمریکا بهشدت تحت
تأثیر نگرانی بابت پیامدهای اخالقی داروینیسم بود .برایان ،بهعنوان یک صلحطلب،
از لفاظیهای داروینی مادهباوران ژرمنی که او آنها را مسئول شروع جنگ جهانی
اول میدانست ،به خشم آمده بود .او که از قتلعام شرورانه ملتهای بهظاهر متمدن
بهشدت ترسیده بود ،با سجویک موافق بود که داروینیسم اثر وحشیانه و تباهکنندهای
بر مردم دارد .ژرمنها نیز نگرانی خود را بابت پیامدهای اخالقی داروینیسم ابراز کردند.
رودولف اشمیت ،کشیا پروتستان ،در کتاب خود در سال  1876نوشت که بسیاری
از منتقدان داروینی آن را در حد «فرضیهای اثباتنشده میبینند که ممکن است
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تبدیل به مشعلی شود ،که میتواند واالترین دستاوردهای فرهنگی قرن گذشته را به تلی

از خاکستر بدل کند».

()2

خلقتگرایان 1نیز داروینیسم را به تضعیف اخالقیات متهم می کنند،
درحالیکه از دیگر سو  ،برخی از داروینیست ها امروزه از آزادی اخالقی داروینیسم
خوشحال هستند .دنیل دنت ،2فیلسوف برجسته ماده باور  ،ایده خطرناک داروین
را می ستاید و آن را «اسید جهانی» می نامد که ایده های سنتی در خصوص
مذهب و اخالقیات را در خود حل می کند .بهزعم من سجویک دیدگاه هایی
از این دست را مهر تأییدی بر پیشگویی خود در خصوص تمایالت وحشیگرانه
داروینیسم تلقی می کند.
 Creationist .1خلقتگرایی این اعتقاد دینی است که طبیعت و جهان هستی ،زمین ،زندگی و انسانها
بهواسطه اعمال خارقالعاده خلقت الهی بهوجود آمدهاند .در معنای کلی ،خلقتگرایی شامل پیوستگی
آرا و عقاید دینی میشود که در پذیرش و رد توضیحات علمی مانند تکامل که به توصیف منشأ و تکوین
پدیدههای طبیعی میپردازد با هم متفاوت هستند.
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در عمل ،نیازی نبود سجویک مدت زیادی صبر کند تا ترسهایا به واقعیت
بپیوندد .بسیاری از داروینیستها در اواخر قرن نوزدهم شروع به استفاده از داروینیسم
در مسائل وابسته به علم اخالق ازجمله پرسا درخصوص ارزش زندگی انسان کردند.
رابی کوسمان ،1جانورشناس آلمانی که بعدها استاد پزشکی شد ،زمانی که در مقاله
سال  1880خود تحت عنوان «اهمیت زندگی فرد در جهانبینی داروینی» مطالب زیر
را نوشت ،شاید از اکثر افراد آن زمان بیانی صریحتر داشت.
جهانبینی داروینی باید به مفهوم احساسی فعلی ارزش زندگی انسان بهچشم
امر مبالغهآمیزی بنگرد که کامالً مانع پیشرفت بشریت میشود .اگر شرایط
در جامعه انسانی فراهم باشد ،این جامعه هم مانند هر جامعه حیوانی ،باید
از طریق نابودی افراد کمتر برخوردار ،به مرتبه باالتری ازکمال دست یابد ،تا
بهاینترتیب ،افراد برخوردار ،فضای الزم را برای گسترش نسل خود فراهم
کنند  ...جامعه انسانی تنها عالقهمند به حفظ زندگی عالیتر به قیمت از بین
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بردن زندگی افراد کمتر برخوردار است.

()۳

دیدگاههای کوسمان درخصوص زندگی و مرگ در آن زمان شوکهآور و

بحثبرانگیز بود ،و آنچنانکه خواهیم دید بسیاری از همکاران داروینیست او
دیدگاههای مشابهی ابراز داشتند.
ً
در اوایل قرن بیستم ،ایدههایی مانند ایدههای کوسمان خصوصا با شکوفایی
جنبا اصالح نژادی داروینی که خود را بهعنوان علم بهبود وراثت انسان تعریف
میکرد ،بهشدت گسترش یافت .البته تمام متخصصان اصالح نژادی درخصوص

نقطه دقیق تمرکز تالشهای خود اتفاقنظر نداشتند .چه کسی در طبقهبندیهای
«کمتر برخوردار» یا «کمتر عالی» کوسمان جای میگرفت؟ زندگی چه کسی
کمارزشتر؛ یا به گفته خود متخصصان اصالح نژادی« ،فرومایه» تلقی میشد؟ خود
این پرسا و پیافرضهای آن ،ازنظر من ،مخرب است ،اما داروینیستهای
اجتماعی و متخصصان اصالح نژادی از این میترسیدند که جنبههای مختلف
1. Robby Kossmann
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تمدن مدرن منجر به تباهی زیستشناختی شود .کارزار آنها برای مبارزه علیه تباهی
بر دو گروه بهظاهر تهدیدکننده سالمتی و نشاط گونه انسانی تمرکز داشت :یعنی افراد
معلول و نژادهای غیراروپایی .اگرچه متخصصان اصالح نژادی گاهی بر سر اینکه
کدام گروه خطر بیشتری ایجاد میکردند توافق نظر نداشتند ،اما بسیاری از آنها،
شاید اکثر آنها ،هم افراد معلول و هم نژادهای غیراروپایی ( گاهی حتی اروپاییهای
غیرژرمن) را فرومایه تلقی کرده و طرفدار اقداماتی برای حذف آنها خواه در زمان حال
یا در آینده بودند.
در میان کسانی که داروینیسم اجتماعی و نسخه نژادپرستانه اصالح نژادی را
پذیرفتندسیاستمدار آلمانیاتریشیتباریبهنامهیتلر وجودداشتکهنامابالفاصله
تصاویر مرگ و شرارت را به ذهن متبادر میکند .از آنجا که هیتلر تجلی شرارت بود،
و داروین بهطور کلی بسیار مورد احترام  ،ادعای وجود هرگونه پیوندی میان آنها
غیرقابلباور است .واضح است که داروین فردی مانند هیتلر نبوده است .تضاد بین
زندگی شخصی و مواضع این دو مرد از این بیشتر نمیشود .داروین از سیاست فراری
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بود و به زادگاها داون بازگشت تا در تنهایی به پژوهاهای زیستشناختی بپردازد و

مطالبی در این باب بنویسد .هیتلر بهعنوان فردی عوامفریب سیاست را میزیست و
احساسات جمعیت را با سخنرانیهای آتشین خود تحریک میکرد .داروین از لحاظ
سیاسی یک آزادیخواه انگلیسی معمولی بود که از سیاست عدم مداخله دولت در
امور اقتصادی حمایت میکرد و مخالف بردهداری بود .همانند بیشتر همعصران
خود ،داروین نژادهای غیراروپایی را در قیاس با نژادهای اروپایی فرومایه میدانست،
اما هیچگاه از نژادپرستی آریایی یا یهودستیزی افراطی که ویژگیهای اصلی فلسفه
سیاسی هیتلر بود ،استقبال نکرد.
بنابراین ،چه ارتباطی بین داروینیسم و هیتلر وجود دارد و آیا این ارتباط
ً
واقعا مهم است؟ شاید بهتر باشد این پرسا را این گونه مطرح کنیم :آیا هیتلر
داروینیسم را چون گروگانی به خدمت فلسفه سیاسی بدخواهانه خویا درآورد یا
ً
آیا او صرفا از داروینیسم به عنوان دستاویزی برای نیل به مقاصد خویا استفاده
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کرد؟ دیدگاه دوم شاید به دلیلی که بیان خواهم کرد بیا از حد ساده انگارانه باشد:
نخست آنکه ،داروینیسم اخالقیات سنتی و ارزش زندگی انسان را زیر سؤال برد.
سپس ،پیشرفت تکاملی ،ضرورت اخالقی جدید شد .این امر به پیشبرد اصالح
نژادی کمک کرد که بر اصول داروینی بنا نهاده شده بود .برخی از متخصصان
اصالح نژادی شروع به حمایت از مرگ آسان و کودک کشی افراد معلول کردند.
در همین راستا ،برخی از داروینیست های برجسته استدال ل می کردند که رقابت
نژادی انسانی و جنگ ،بخشی از تنازع بقای داروینی است .هیتلر این ایده های
داروینیست اجتماعی را پذیرفت ،آن ها را با یهودستیزی بدخواهانه ترکیب کرد و
حاصلا چیزی شد که همگی شاهدش بودیم :هولوکاست.
در واقع بسیاری از اندیشمندان درباره اهمیت داروینیسم یا دستکم داروینیسم
اجتماعی در بسترسازی ایدئولوژی نازی و هولوکاست به استدال ل پرداختهاند.

()4

هانس گونتر زمرزلیک 1در تحقیقی که درخصوص تأثیر داروینیسم اجتماعی بر تدوین
ایدئولوژی نازی انجام داد ،اینطور نوشت« :تحلیل داروینیسم اجتماعی روند کاها
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معیارها را نشان میدهد که با میل به فدا کردن فرد برای گونهها همراه میشود تا ایده

بشردوستانه برابری را از یک دیدگاه نابرابری طبیعی بیارزش کند و نیز هنجارهای
وابسته به علم اخالق را تابع نیازهای زیستشناختی کند )5(».ریچارد جی .ایوانز

2

بهتازگی از دیدگاه زمرزلیک علیه تجدیدنظرطلبانی که اهمیت داروینیسم اجتماعی
در کمک به ایجاد ایدئولوژی نازی را کمرنگ جلوه میدهند ،دفاع کرده است.

()6

دیدگاه اول ،یعنی همان دیدگاه مخالفی که ادعا میکند هیتلر داروینیسم را به
کنترل خود درآورده است ،از پشتیبانی استدال لهای مهمی برخوردار است ،چرا که
بسیاری از پژوهشگران اشاره کردهاند که داروینیسم منجر به هیچ فلسفه سیاسی یا
شیوه خاصی نشده است .سوسیال دموکراتها با در اختیار داشتن پشتوانههای
معتبر مارکسیستی مشتاق داروینیسم بوده و حتی آن را مهر تأییدی بر جهانبینی
خویا تلقی میکردند .کارل مارکس پس از خواندن کتاب خاستگاه گونههای داروین
1. Hans-Gunther Zmarzlik
2. Richard J. Evans

29

از داروین تا هیتلر

به فردریا انگلز اینطور نوشت« :اگرچه این کتاب به زبانی گستاخانه نوشته شده،
ً
اما دقیقا همان کتابی است که در تاریخ طبیعی بنیان دارد )7(».گفتمان اصالح نژادی
میان تمام طیفهای سیاسی رایج بود و باعث شد آتینا گروسمان مورخ ،استدال ل
قانعکنندهای داشته باشد مبنی بر اینکه مسیر موردنظر از اصالح نژادی و اصالحات
جنسی بهسوی نازیسم «مسیری پیچیده و بهشدت مناقشهبرانگیز» بوده است.

()8

نازیسم در داروینیسم یا اصالح نژادی یا حتی در اصالحات نژادپرستانه اصالح نژادی
از پیا تعیینشده نبوده است.
ً
چندظرفیتی بودن داروینیسم و ایدئولوژی اصالح نژادی ،خصوصا زمانی که در
اندیشه سیاسی ،اخالقی و اجتماعی بهکار گرفته میشود ،بههمراه ریشههای متعدد
ایدئولوژی نازی باید ما را نسبت به استدال الت تکعلیتی صورتگرفته درخصوص
خاستگاه جهانبینی نازی دچار تردید کند .بااینحال ،مورخ یهودی استیون
آشهایم 1بهدرستی هشدار داده است که علیرغم پیچیدگی دلهرهآور این امر ،هرگز
نباید از تالش برای ریشهیابی نفوذ فکری بر نازیها دستبرداریم .فقط به این دلیل
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که داروینیسم قطع بهیقین منجر به نازیسم نشده نمیتوانیم داروینیسم را از فهرست
عواملی که به ایجاد جهانبینی هیتلر کمک کردهاند و بهاینترتیب مسیر هولوکاست

را هموار کردهاند حذف کنیم .آشهایم اظهار میکند:
مشخص است که مسیر موردنظر از داروینیسم ،واگنریسم ،نیچه ایسم
و حتی نژادپرستی و یهودستیزی به نازیسم هیچ گاه مسیر ساده یا
مستقیمی نبوده است .البته ،راه های مختلف به جهات مختلف منتهی
شده اند .هرچند که ممکن است پیچیده به نظر برسد ،اما یکی از این
راه ها به آشویتز منتهی شد.

()9

بنابراین ،ضمن آ گاهی از ظرفیتهای چندگانه داروینی ،اصالح نژادی و گفتمان
نژادپرستانه در دوره پیا از نازیها ،نباید چشمان خود را بهروی شباهتهای زیاد
آنها با اندیشه متعاقب نازیها ببندیم( .بنده همچنین مایل هستم که از همین ابتدا
30

1. Steven Aschheim

مقدمه/

مشخص کنم که ضمن تأکید بر تاریخ فکری در این کتاب ،تأثیر عوامل سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و سایر عوامل را در بسط ایدئولوژیها بهطورکلی و نازیسم بهطور
خاص تصدیق میکنم؛ اما این موضوعات خارج از حیطه این مطالعه میباشند).
کوین رپ 1در اثر بیبدیل خود که درخصوص اصالحطلبان اجتماعی آلمانی
فعال در اوایل قرن بیستم نوشته ،این تعادل را بهخوبی برقرار ساخته است .فرض رپ
این است که محیط اصالحات اجتماعی در ویلهلمین آلمان که شامل اصالحطلبان
و متخصصان اصالح نژادی بسیاری میشد (برخی از آنها در این اثر برجسته
هستند) ،احتماالت مختلفی را در برمیگرفت که برخی خوب و برخی بد بودند.
مسیرهای متعددی بهسوی مدرنیته وجود داشت و بیشتر آنها به نازیسم منتهی
میشد .بااینوجود ،او اذعان میکند که برخی از ابعاد اصالحات اجتماعی آلمان
ً
در اوایل قرن بیستم قطعا به پیشرفت ایدئولوژی نازی دامن زده است و داروینیسم
نقا کلیدی در این امر ایفا کرده است« :ترکیب داروینیسم و جامعه ملی توسط نازی
گرچه تلفیقی مغشوش ،تحریفشده و انزجارآور بود ،اما شباهتا با محیط گفتمانی

www.saylavpub.com
که اصالحطلبان ویلهلمین در تالش بودند در فضای بهشدت تغییریافته سیاست
وایمار آن را بازیابی کنند فراتر از یک شباهت ظاهری بود )10(».رپ ،ضمن آنکه بهطور

مرتب به ما یادآوری میکند که اصالحطلبان اجتماعی ویلهلمین پروتو نازی 2نبودند،
اما آنها را بهطور کامل مبرا نمیکند و مصرانه میگوید:
بااینوجود ،همانطور که گرون آشوف و گرهارد اظهار میکنند ،اشتیاق
فمینیستهای ویلهلمین و دیگر اصالحطلبان برای بهداشت نژادی و
سیاستهای جمعیتی به خشونت ظالمانه هولوکاست پیوند خورده است
چراکه آنها چنین مفاهیمی را در هالهای از مشروعیت قرار دادهاند،
مشروعیتی که در غیراینصورت در محافل دیگر از آن بهرهمند نمیشدند
و دوام این مشروعیت از شرایط تاریخی زودگذری که باعث تهییج
چنین اشتیاقی شده بود بیشتر بود.

()11

1. Kevin Repp
2. Proto-Nazi
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نهتنها جنباهای اصالح نژادی و اصالح اجتماعی ،بلکه انسانشناسی آلمانی،
کهبهدلیلمشروعیتبخشیدنبهنژادپرستیعلمیداروینی،عنصر مهمیدر مطالعه
ما محسوب میشود دربرگیرنده ابهامات اخالقی و سیاسی بود .اندرو زیمرمن 1در
مطالعهاش درخصوص انسانشناسی آلمانی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم،
به «پتانسیلهای چندظرفیتی و متناقض» ذاتی این رشته اشاره میکند .علیرغم
این ،وی تصدیق میکند که انسانشناسی آلمانی «مجموعهای از روشها ،نظریهها
و ایدئولوژیها را در اختیار جمعی از بزرگترین شیاطین تاریخ انسان میگذارد:
استعمارگران و نسلکشی نازی )12(».فارغ از اینکه مسیر داروین تا هیتلر تا چه حد
ناهموار است ،واضح است که داروینیسم و اصالح نژادی این مسیر را برای ایدئولوژی
نازی بهخصوص برای تأکید نازی بر گسترش جمعیت ،جنگ ،تنازع نژادی ونابودی
نژادی ،هموار کرده است.
هموار بودن یا نبودن مسیر داروینیسم به نازیسم بسته به این است که چه ابعادی از
نازیسم را مدنظر قرار دهیم ،زیرا داروینیسم اجتماعی در ایدئولوژی نازی تنها یک مؤلفه؛
ً
ولو مؤلفهاصلیبودهاست.اگر بر یهودستیزی کهقطعابخامهمیاز جهانبینیهیتلر
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است ،تمرکز کنیم ،به این نتیجه میرسیم که هیچ ارتباط مستقیمی بین داروینیسم
و نازیسم وجود ندارد )13(.برخی از یهودیان داروینیستهای مشتاقی بودند ،برخی
متخصص اصالح نژادی بودند و تعداد معدودی از آنها در صفحات این اثر برجسته
شدهاند )14(.بسیاری دیگر از ابعاد جهانبینی هیتلر و رویکرد سیاسیاش ،مثًال ،رویکرد
دیکتاتوریاش ،بهنظر ربط چندانی به داروینیسم ندارد .بااینحال ،اگر ما به مسئله علم
اخالق ،ارزش زندگی انسان و نژادپرستی ،بیشتر توجه کنیم آنچنانکه من در صفحات
متعاقباین کار را کردهام،ارتباطاتتاریخیمهمتر جلوهمیکنند.شیال فیتوایسپس
از بهتصویر کشیدنریشههایاصالحنژادیداروینی،بهدرستیاستدال لمیکند که:
سرانجام میتوان افزود که طبقهبندی افراد به گروههای«ارزشمند» و
«بیارزش» ،دیدن افراد به چشم متغیرهایی است که برای برخی «اهداف
32

1. Andrew Zimmerman

مقدمه/

متعالیتر» قابلاستفاده هستند،کاریکه شالمایر 1و تمام متخصصان اصالح
نژادی انجام میدادند پذیرفتن دورنمایی بود که پس از کشوقوسهای
فراوان منجر به بردهداری و اردوگاههای مرگ در آشویتز شد.

()1۵

اجازه دهید پیا از ادامه بحث ،کمی به بررسی ارتباط بین داروینیسم و
هیتلر بپردازیم.
نخست ،مهم است که بدانیم در کل ،دیدگاه هیتلر درباره علم اخالق و
اخالقیات به هیچ وجه محافظه کارانه یا ارتجاعی نبوده است ،اما این واقعیت
که برخی از دیدگاه های خاص او این گونه بوده است .بهعنوانمثال ،برخی
از محققانی که بر رد فمینیسم و سقطجنین توسط هیتلر متمرکز هستند،
ایدئولوژی هیتلر را ارتجاعی قلمداد می کنند.

()16

بااین حال ،همان طور که

مایکل بورلی 2و ولفگانگ ویپرمان 3در دولت نژادی :آلمان  ،1945-1933نشان
داده اند ،ایدئولوژی نازی را نمی توان به این سادگی به طبقه خاصی اختصاص
داد ،چرا که مخالفت هیتلر با فمینیسم و سقطجنین به دالیلی کامًال متفاوت از
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دالیل محافظه کاران سنتی بوده است .اگرچه برخی از سیاست های او همراستا

با محافظه کاری بود ،اما هیتلر خود را فردی انقالبی می دید که پیشرفت را برای

آلمان و جهان به ارمغان می آورد )17(.بورلی به درستی استدال ل می کند که نازیسم
«با حذف یا انتقال ارزش های اخالقی موروثی مردان و زنان به نفع ارزش های
دیگری که ریشه در نسخه مدرن و علمی سلوک پیشا یهودی مسیحی داشت ،در
پی ایجاد ویران سرایی از مردان و زنان جدید بود ».بهعبارتدیگر  ،این نمونه ای از
تمدن های بدوی یا باستانی بود که از طریق بازتاب اندیشه های داروین و نیچه
به وجود آمده بود.

()18

دیدگاه هیتلر درباره علم اخالق را شاید بتوان در نقلقول زیر جمعبندی کرد:
«آرمانهای اخالقی از ما میخواهند زندگی خویا را در اختیار آنها بگذاریم؛ و
1. Wilhelm Schallmayer
2. Michael Burleigh
3. Wolfgang Wippermann
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ً
آرمانهای نژادی بهگونهای هستند که گویی ما میتوانیم واقعا مطابق آنها زندگی
کنیم .در هر فعل و انفعالی ،باید از خود بپرسیم :آیا این به نفع نژادمان است؟ و
سپس تصمیم نهایی خود را مطابق با پاسخ به این پرسا اتخاذ کنیم ».نه هیتلر و نه
هیچیک از اطرافیان وی در نوشتههای خود ،به چنین چیزی اشاره نکردند .در عوض،
یک زیستشناس داروینی برجسته ،فریتز لینز 1متخصص ژنتیک ،که در سال 1923
در دانشگاه مونیخ استاد اصالح نژادی بود ،در مقاله سال  1917خود تحت عنوان «نژاد
بهعنوان اصل ارزش :بهسوی احیای علم اخالق» به این مسئله اذعان کرد .در سال
 ،1933لینز اظهار کرد که این مقاله «دربرگیرنده تمام ویژگیهای اساسی جهانبینی
ناسیونالسوسیالیست2است».

()19

یکی از مؤلفههای اصلی جهانبینی نازی نابرابری انسان بود ،این ایده که انسانها
بسته به ویژگیهای زیستشناختی خود ،ارزشهای متفاوتی دارند .هیتلر در کتاب
نبرد من این دیدگاه را به کرات تکرار میکند .او توضیح میدهد که جهانبینیاش:
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بههیچوجه به برابری نژادی معتقد نیست ،بلکه عالوه بر تفاوتهای آنها،

ارزش باالتر یا پایینتر آن را نیز تأیید میکند و بهواسطه این آگاهی ،و
طبق اراده ابدی که بر این جهان حاکم است ،خود را موظف میداند پیروزی

بهترینها و قویترینها را ترویج دهد و خواستار تسلیم و انقیاد بدترینها و
ضعیفترینها شود .بنابراین ،این جهانبینی دراصل ازقانون آریستوکراتیک
طبیعت حمایت میکند و تا زمان مرگ آخرین فرد زنده در دنیا اعتبار دارد.
این جهانبینی نه تنها ارزشهای متفاوت نژادها ،بلکه ارزشهای متفاوت
افراد را نیز تأیید میکند ....اگر ایده اخالقی ،برای زندگی نژادی فردی که از
اخالق واالتر برخوردار است خطرناک باشد ،این جهانبینی بههیچوجه حقی
برای وجود آن ایده قائل نیست.

()20

من این مسئله را در فصل  11که درخصوص هیتلر نوشته شده است ،توضیح
خواهم داد ،اما به ذکر این نکته بسنده میکنم که هیتلر معتقد بود این انسانهای
1. Fritz Lenz
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 National Socialist .2بهمعنای نازیسم یا سوسیالیسم ملی است.
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ً
نابرابر ازنظر زیستشناختی ،دقیقا مانند دیگر موجودات ،در یک تنازع بقای داروینی
گریزناپذیر و ابدی گرفتار شدهاند .افراد قوی پیروز و افراد ضعیف نابود میشوند.
اصطالحات و لفاظیهای داروینی بر تمامی نوشتهها و سخنرانیهای هیتلر سایه
افکنده و تا آنجا که میدانم هیچکس تا بهامروز این مسئله که هیتلر یک داروینیست
اجتماعیبودهرازیر سؤالنبردهاست.اینمسئلهبهقدریواضحاست کهنمیتوانمنکر
آن شد )21( .بااینحال ،بهمنظور نجات علم داروینی از گزند نازیسم ،برخی از مورخین
ادعا میکنند که دیدگاههای هیتلر شبهعلم یا غیرعادی بوده است ،و یا دیدگاههای
او درخصوص داروینیسم را ناشیانه یا مبتذل تلقی میکنند .بهعنوان مثال ،بریجیت
ً
هامان 1در کتاب بینظیر خود وین هیتلر اظهار میکند «تقریبا هیچیک از نظریههایی
کهموردپسندهیتلر استباعلمآ کادمیکهمخوانینداشت،بلکهمحصولفرایندهای
فکریخاصداناورانمستقلیبود کهبهدانشمندانباسابقهای کهدالیلموجهیبرای
نپذیرفتنایدههایآنهاداشتند،بهدیدهتحقیر مینگریستند )22(».در مقابل،بسیاریاز
ً
مطالعاتاخیر درخصوصعلمنازی،خصوصامطالعاتی کهمرتبطبهزیستشناسی،
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علوم پزشکی و اصالح نژادی است ،نشان میدهد که اکثریت دانشمندان ،اساتید و

پزشکان ،ازجمله حزب چپ سیاسی ،دیدگاههایی کامًال مشابه با دیدگاههای هیتلر
درخصوص داروینیسم و اصالح نژادی داشتند )23(.فریتز لینز تنها دانشمندی نبود که

به تشخیص شباهت ایدههای هیتلر با نازیسم پرداخت .مطالعه من از این امر خبر
میدهد کهبسیاریاز ایدههایهیتلر درنهایتاز دانشمندانو پژوهشگراننامینشأت
گرفته است که با پیامدهای داروینیسم برای علم اخالق و جامعه دستبهگریبان بودند
(اگرچه احتمال آن وجود دارد که هیتلر بیشتر اطالعات خود را از منابع دستدوم
یا دستسوم گرفته باشد) .این افراد نهتنها دانشمندان و پزشکان برجسته که اساتید
فلسفه،اقتصادو جغرافیانیز بودند.
حتی دیدگاههای داروینیست اجتماعی هیتلر درخصوص نابودی نژادی هم
موردحمایت دانشمندان داروینی و متفکران اجتماعی برجسته ( گرچه اغلب بدون
1. Brigitte Hamann
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از داروین تا هیتلر

اشاره به یهودیان) بود .بسیاری از زیستشناسان داروینی و نظریهپردازان اجتماعی
به تشریح این نکته پرداختند که نابودی نژادی امری است گریزناپذیر و درعینحال
سودمند ،چراکه باعث پیشرفت تکاملی گونهها میشود )24(.نژادشناس داروینی
برجسته ،اسکار پیشل ،1سردبیر نشریه سرزمین بیگانه ،2پیاازاین در سال 1870؛
یعنی پیا از آنکه داروین کتاب تبار انسان را منتشر کند و مدتها پیا از بهدنیا
آمدن هیتلر ،به تبیین این مسئله پرداخت که علم اخالق نمیتواند مخالف فرایند
طبیعی نابودی نژادی باشد:
هرآنچه که ما بهعنوان حق فردی تصدیق میکنیم ،اگر مطابق با جامعه
انسانی نباشد ،باید به خواستههای مبرم جامعه تن دهد .بنابراین ،انحطاط
تاسمانیها را باید جبر جغرافیایی یا باستانشناسی تلقی کرد :گونه قویتر
جایگزین گونه ضعیفتر میشود .این نابودی بهخودیخود غمانگیز است،
اما غمانگیزتر از آن علم به این موضوع است که در این دنیا ،در هر مواجهه،
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نظم جسمانی ،نظم اخالقی را لگدمال میکند.

بنابراین ،پیشل ما را به این امر معتقد کرد که طبیعت هر بار ،بر علم اخالق چیره

میشود و علم به ما میآموزد که خود را در برابر این واقعیت که هیچ حقوق بشر
جهانی ،حتی حق زندگی وجود ندارد تسلیم کنیم .تعجبی ندارد که سجویک از این
مسئله ابراز نگرانی کرده است.
در فصل  11ضمن تشریح این موضوع که هیتلر چگونه برای ساختن فلسفه
نژادپرستانه خود به گنجینه داروینیست اجتماعی متوسل شد ،بهتفصیل درباره

هیتلر بحث خواهم کرد .آنچه در این اثر اسباب نگرانی مرا فراهم ساخته است ،هیتلر
ً
نیست ،بلکه داروینیسم خصوصا پیامدهای داروینیسم برای علم اخالق و درک ما
از زندگی و مرگ انسان است .زمانی که من از اصطالح داروینیسم استفاده میکنم،
منظورم نظریه تکامل از طریق انتخاب طبیعی است که توسط داروین در خاستگاه
گونهها ارائه شده است .بااینحال ،در اواخر قرن نوزدهم ،اصطالح داروینیسم اغلب
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بدون دقت الزم بهکار میرفت و گاهی به معنای ایده تکامل زیستشناختی و گاهی
به معنای نظریه منحصربهفرد داروین درخصوص انتخاب طبیعی (که بنده هم در
این اثر از آن استفاده کردهام) ،و در جای دیگر به معنای جهانبینی طبیعتانگارانه
با تکامل زیستشناختی بهعنوان هسته مرکزی آن بهکار میرفت .میان کسانی که
اعتبار تکامل زیستشناختی را در اواخر قرن نوزدهم پذیرفتند ،اختالفاتی بر سر
سازوکار پدید آمد .بسیاری از زیستشناسان المارکیست ،دیدگاهی را اتخاذ کردند
که طبق آن موجودات خصایص اکتسابی خود را به فرزندان و نسلهای بعد از خود
منتقل میکنند؛ دیدگاهی که امروزه دیگر منسوخ و بیاعتبار شده است .بااینوجود،
توضیحات المارکی با ایده داروین درخصوص انتخاب طبیعی در تضاد نبود (حتی
داروین تا حدی المارکسیم را پذیرفته بود) ،و اکثر زیستشناسان ژرمن در اواخر قرن
نوزدهم ،در تلفیق داروینیسم و المارکسیم از ارنست هکل 1پیروی کردند.
همچنین باید از همین ابتدا مشخص کنم که این اثر ،مطالعهای تاریخی است.
بنابراین ،زمانی که ارتباط بین داروین ،داروینیستهای ژرمن ،متخصصان اصالح
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نژادی ،نظریهپردازان نژادی یا نظامیگراها را بهتصویر میکشم ،منطق آنها را تحسین

نمیکنم؛ در واقع این مسئله را به خواننده واگذار میکنم .همچنین این ادعای
ً
ً
عجیب را هم نمیکنم که داروینیسم ضرورتا و منطقا (بهطور مستقیم یا غیر مستقیم)

به نازیسم منجر میشود .در اصطالح فلسفی ،داروینیسم دلیلی ضروری اما ناکافی
برای ایدئولوژی نازی بوده است .اما خواه ارتباط بین داروینیسم و نازیسم منطقی باشد
یا نباشد ،این ارتباط از نظر تاریخی وجود دارد و نمیتوان آن را نادیده گرفت.
دوم آنکه ،باید تأکید کنم که بنده مطالعه حاضر درخصوص اثرات داروینیسم را
ً
محدود به تأثیر آن بر اندیشه اخالقی و اجتماعی ،خصوصا ایدههای مربوط به علم
اخالق زیست پزشکی میکنم .بنده در درجه اول بر تأثیر داروینسم بر اصالح نژادی،
مرگ آسان ،نظریه نژادی و نظامیگری در آلمان تمرکز خواهم کرد .ضمن اینکه این
مسائل ویژگیهای اصلی ایدئولوژی نازیها بوده است ،تصور نمیکنم هدف آنها
1. Ernst Haeckel
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