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چكيده
منشاء عقايد داروينيسم كه به عهد باستان حدود پنجم قبل از ميالد بر مي  گردد 
و به صورت علمي و مدون در قرن نوزدهم توسط داروين بيان گرديده، تأثيرات 
عميق و شگرفي بر علوم مختلف و از جمله جغرافيا گذاشت. تحت تأثير اين 
عقايد مكاتب جديدي همچون مكتب جبر جغرافيا و تطورگرايي ظهور يافتند كه 
اين مكاتب نيز خود به زايش ايدئولوژي  هاي مهمي همچون فاشيسم و نازيسم و 

به قدرت رسيدن حكومت  هاي با اين تفكرات كمك نمود. 
بيان تئوري  هاي مهمي همچون تئوري فضاي حياتي توسط راتزل)1(، رابطه 
جغرافيا و نقش آن در شكل  گيري اين تفكرات را بيان مي  دارد. هر چند در تقابل 
با اين نظريات و مكاتب، تفكرات نوين و جديد در جغرافيا رشد يافته و نسج 
اليزه  توسط  اجتماعي  آنارشيسم  جغرافياي  در  شده  مطرح  مباحث  كه  گرفت 
ركله)2( جغرافيدان فرانسوي و پتروكروپوتكين)3( جغرافيدان روسي از آن جمله 
روابط  اجتماعي،  داروينيسم  به سابقه  اشاره  اي گذرا  مقاله ضمن  اين  مي  باشد. 
بر  را  تأثيرات آن  بررسي و  را  اين مكتب  تأثرات جغرافيا و  تأثير و  متقابل و 
جغرافيا و فضاي جغرافيايي و نقش جغرافيدانان را در حال حاضر بيان مي  نمايد.

سابقه تاريخي داروينيسم اجتماعي  
به لحاظ فلسفي ريشه  هاي وجودي داروينيسم اجتماعي به دوره  اي قبل 
از داروين)4( برمي  گردد. شواهد تاريخي نشان مي  دهد كه داروينيسم اجتماعي 
داراي سابقه  اي بسيار كهن بوده و به عهد باستان برمي  گردد، اما به صورت 
علمي و مدون در قرن نوزدهم توسط داروين بيان شده است.خالصه  اي از 

سابقه تاريخي داروينيسم اجتماعي به شرح ذيل مي  باشد.

 نظريه  پرداز دوره
 مهم

عقايد

 عهد
باستان

 اناگزيماندر و
اميدوكس)5(

 در قرن پنجم قبل از ميالد در نظريات خود به تغيير
 تدريجي موجودات زنده معتقد بودند و مباحثي نظير

تنازع بقا و انتخاب اصلح را مطرح مي  نمودند.

 قرون
وسطي

 سنت
اگوستين)6(

 در قرن چهارم و پنجم ميالدي معتقد به تكامل جهان
تحت اراده الهي بودند.

 دوره
اسالمي

 در رساالتي همچون اخوان الصفا، تهذيب االخالق و ابن مسكويه
الفوز االصغر نظرياتي در اين خصوص ارائه كردند.

 قرن
 هيجده

 بوفن وكانت
المارك

 بوفن و كانت از نخستين كساني بودند كه در اين
 زمينه بحث كردند. المارك به شكل مدون نظريات

خود را در زمينه تكامل مطرح ساخت.

1858 
ميالدي

 نظريه تكامل را كه مبتني بر انتخاب اصلح بود بهداروين
جامعه علمي آن عصر ارائه داد.

المارك)7( نظريات خود را با چهار اصل زير ارائه نمود:
1( اصل گرايش دروني ارگانيسم به سوي كامل شدن

2( استعداد ارگانيسم با سازگار شدن با موقعيت جديد يعني انطباق با محيط
3( تكثير زياد از حد موجودات خلق الساعه

4( انتقال ارثي صفات اكتسابي
تأثيراتي كه افكار المارك بر جغرافيا گذاشت بيشتر متأثر از اصل دوم 
وي يعني استعداد ارگانيسم با موقعيت جديد يعني انطباق با محيط مي  باشد. 

اين ديدگاه بيشتر بر روي مشخصات قومي و نژادي تأكيد مي  كند.
الن چرچيل سمپل)8( )1932-1862( از نظريه المارك تأثير فراوان گرفت 
و آن را در جغرافيا گسترش داد. همه اين نظريه  هاي علمي به نحوي شرايط 
اشغال سرزمين  هاي ديگران را به وسيله دولت هاي استعماري مشروعيت بخشيد. 

سمپل از دو طريق و دو جهت به نظريه المارك مشروعيت علمي داد:
الف( وابستگي بين محيط، نژاد و جامعه را با تأكيد بر الماركيسم تبيين كرد.
ب( اصول الماركيسم را در مورد شرايط جغرافيايي، محيط و سياسي اياالت 
متحده به كار گرفت. وي دو عامل وراثت و محيط را بسيار مهم مي  دانست.
و  پديده  ها  در  طبيعي  عوامل  تأثير  زمينه  در  سمپل  جغرافيايي  تفكرات 
بوده  اسپنسر)10( متأثر  مالتوس)9( و هربرت  از عقايد  انساني همه  رويدادهاي 

است.

نظريات داروين و تأثيرات آن
داروين با مشاهده و تجربيات چندين ساله خود و مطالعات متعدد در زمينه 
جانورشناسي و زمين شناسي در سال 1858 خصوصيات عمده نظريه تكامل 
خود را كه مبتني بر انتخاب اصلح بود در گزارشي به جامعه علمي لندن آن 
زمان ارائه داد كه نظريات وي به زودي علوم مختلف از جمله زمين  شناسي و 
زيست  شناسي را به طور اخص و ساير رشته  هاي علوم انساني مانند جامعه  شناسي، 

تاريخ و جغرافيا را تحت تأثير قرار داد.
از  متأثر شدند  داروين  نظريه  از  نامدار  دانشمنداني  اجتماعي  علوم  در 
جمله والترپاگست)11(، ناويكو)12(، ماركس)13( و كمپلويچ)14( كه كمپلويچ دو 

فرضيه مهم را ارائه داد:
- فرضيه پلي ژنتيك كه براساس آن بين نژادها ارتباط خوني وجود نداشت.

- فرضيه نژادي كه بر مبناي آن كينه و عداوت از ميان برداشتني نيست.
در بحث اينكه چرا اين نظريات به زودي در زمان خود مقبوليت عام 
بايد به اوضاع اجتماعي و سياسي حاكم و فضايي كه اين نظريات  يافتند، 

در آنجا مطرح مي  شد نيز توجه داشت كه كليت آن به شرح ذيل مي  باشد:
- اين نظريات در دوره  اي مطرح مي  شد كه توسعه دانش  هاي جديد و علم  گرايي 

داروينيسم اجتماعي و تأثير آن بر جغرافيا
دكتر مفید شاطري

عضو هئيت علمي گروه جغرافيا دانشگاه بيرجند
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در قرن نوزدهم در حال اوج گرفتن بود.
- توسعه افكار سياسي و اجتماعي كه به گسترش قلمرو و توسعه طلبي نظر 
داشت، در جستجوي تكيه  گاه علمي مورد قبول زمان خود بود كه به اشاعه 

و توسعه اين گونه نظرات دامن مي  زد.
از 35  قاره  هاي جهان  را سطح  كنترل خود  اروپائيان  نوزدهم،  قرن  در 
گاهي  و  دادند  توسعه  در سال 1914  به 85 درصد  در سال 1800  درصد 
سراسر يك قاره مانند آفريقا به صورت قاره مستعمره درآمد. اين همه رويداد 
تلخ و فاجعه آفرين به يك تبيين علمي نياز داشت تا عملكردهاي استعماري 
در  به صورت طبيعي جلوه دهد.  را  بهره  كشي  هاي مستعمراتي  و  اروپائيان 
تبيين محيط  گرايي- جبر جغرافيايي بكار گرفته شد. هدف اروپائيان  نتيجه 
اين بود كه خود را از گناه مربوط به نابودي زندگي انسانها، محيط زيست و 
منابع طبيعي جوامع بيرون از قاره اروپا مبرا سازند. بدين جهت انگيزه اعمال 
انساني به نيروهاي فوق كنترل انسان يعني خداوند و يا طبيعت و يا تركيبي 

از اين دو نسبت داده شد.
در اين قرن كه ديدگاه پوزيتويسم يا اثبات گرايي مطرح و با نظريات 
داروين همه جا گير شد از اين دوره به بعد به جاي آفريدگان جهان به عنوان 

دهنده اصلي بشر تنها طبيعت به منزله تعيين كننده رويدادها مطرح گرديد.

تأثيرات نظريه داروين بر جغرافيا و فضاي جغرافيايي  
جغرافيا به دليل خصوصيات و ويژگي  هاي خاصي كه دارد، تحت تأثير 
ايدئولوژي و در ارتباط با آن قرار مي  گيرد. يكي از مكاتبي كه تأثير فراواني از 
داروينيسم اجتماعي پذيرفته است، مكتب جبر محيطي مي  باشد. اين مكتب 
در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم به مدت نيم قرن نه تنها استادان و 
دانشجويان جغرافيا، بلكه سياست مداران و افكار عمومي مردم اروپا و آمريكا 
را تحت تأثير قرار داد تا بهره  كشي  هاي استعماري به نفع قدرتمندان دنياي 
معاصر، تثبيت گردد. يكي از چهره  هاي شاخص اين مكتب راتزل و نظريات 
وي مي  باشد. راتزل مشابهت كشورها را با جهان گياهان و حيوانات از نظر 
توسعه  طلبي ارضي كشورها براي ادامه زيست الزم مي  شمرد. راتزل مي  خواست 
را در  انساني  بر جهان گياهان و حيوانات جامعه  قوانين حاكم  با شناخت 

مسير توسعه  طلبي ارضي توجيه علمي كند.
نتيجه اين امر بيان نظريه فضاي حياتي در جغرافياي سياسي آن عصر بود 
كه در دهه  هاي 1880 و 1890 درست در زمان شكوفايي امپرياليسم آلمان 
به صورت فوق  العاده فعال در صحنه سياسي جهان ظاهر شد. نمود عيني يا 
اثرات عيني آن ظهور ژئوپليتيك هيتلري در آلمان بود كه در حقيقت چيزي 

جز بيان پرخروش  كنش سياسي ايدئولوژيكي جغرافيا نيست. 
نازيسم  پيدايش  بر  اجتماعي عالوه  داروينيسم  ديگر  عمده  تأثيرات  از 
ظهور فاشيسم در ايتاليا بود كه موسوليني آن را احياء كرد و پيرامون سياهان 
از همين زمان  نيز  فاشيسم  اين عالمت را حمل مي  كردند و اصطالح  وي 

معمول گشت.

تأثيرات داروينيسم اجتماعي بر جغرافيدانان آمريكا
با ورود الن چرچيل سمپل جغرافيدان معروف به محيط علمي آمريكا 

نيز وارد مباحث جغرافيايي  محيط  گرايي و جبر جغرافيايي فردريك راتزل 
آمريكا شد.

يكي از شاخه  هاي مهم كه تحت تأثير قرار گرفت جغرافياي شهري بود. 
وي با ارائه مقاله  اي تحت عنوان برخي از علل جغرافيايي مؤثر در مكان گزيني 
شهرها كه ملهم از ديدگاه جبر محيط بود، نظريات جبر محيطي را بيان مي  داشت. 

اين دوره مصادف با اوج  گيري استعمار و به دست آوردن مستعمرات بود.
از ديگر جغرافيدانان مشهور كه تحت تأثير نظريات داروينيسم اجتماعي 
قرار گرفت، گريفت تيلور)15( بود. تيلور جغرافيدان استراليايي، از همراهان 
جغرافيا  گروه  اولين  مؤسس  و  جنوب  قطب  كشف  در  اسكات)16(  كاپيتان 
در استراليا در سال 1920 و كانادا، تورنتو در سال 1953 بود. وي مفاهيم 
محيط  گرايي را به حوزه عمل جغرافياي شهري نزديك ساخت و محيط و 
عوامل طبيعي را در موقع، محل استقرار و توسعه شهري دخالت داد. وي 
ميزان بارندگي را از عوامل تعيين كننده در سكونتگاه هاي انساني مي  دانست. 
وي معتقد بود كه براي هر كشور بهترين برنامه را طبيعت تعيين كرده است 

و اين وظيفه جغرافيدان است كه آن را تفسير و تشريح كند.
ويلهلم موريس ديويس)17( نيز از معتقدان به نظريه تكامل بود. او مي  گفت: 
جامعه انساني به صورت يك موجود زنده مي  ماند كه زيستن آن از طريق 
سازگاري با محيط طبيعي امكان  پذير گشته است. در سال 1902م، ديويس 
با تأثيرپذيري از نظريه تكامل داروين، سازگاري انسان به زمين را بيش از 
با  ديويس  ساخت.  مطرح  انساني،  عوامل  برابر  در  زمين  سازگاري  نظريه 

انتشار رساله  اي مسيريابي جغرافيا را در سه دوره به شرح زير بيان كرد.
1- تا سال 1800، جغرافيا از مجموعه  اي از پديده  هاي مجزا و بدون ارتباط 

با هم تشكيل مي  شد.
2- بعد از سال 1800، علم جغرافيا به غايت انگاري الهيات، بيش از روش 

تكاملي تأكيد داشت.
همه  مرحله،  اين  در  گرديد.  تأكيد  عّلي  مفاهيم  روي  سوم،  دوره  در   -3
پديده  هايي كه در سطح زمين ظاهر مي  شوند در ارتباط با هم مورد مطالعه 

قرار گرفتند. 
در  محيط  با  انسان   - زنده  موجود  سازگاري  كه  زماني  است  روشن 
ميان باشد، واكنش موجود زنده در برابر شرايط محيطي، منشاء داروينيستي 
موضوع را با همه ابعادش مورد تأكيد قرار مي  دهد. روي اين اصل، ديويس 

نيز انتخاب داروين را وارد تفكرات جغرافيايي خود كرد.

آپارتايد و داروينيسم
نژادپرستي و امپرياليسم بيانگر دو ويژگي اساسي فاشيستي از مفهوم نابرابري 
خط  مشي  مي  گردد.  اعمال  ملتها  و  جامعه  مورد  در  كه  مي  باشند  و خشونت 
فاشيسم كه ريشه در تفكرات دارويني دارد، عقيده  مند است كه در ميان هر 
ملتي نخبگان برتر از توده  ها هستند و مي  توانند خواسته و اراده خود را با 
زور بر آنان تحميل كنند و مشابهاً در ميان ملت  ها نيز ملت برگزيده برتر از 
ساير ملل بوده و مستحق حاكميت بر آنهاست. نژادپرستي ملهم از نظرات 
نژادها  و  رنگ ها  جدايي  يا  و  آپارتايد  نظريه  براساس  كه  است  فاشيستي 
پايه  ريزي شده است. شيوه  هاي نژادپرستي و فاشيستي در اياالت متحده از 
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اياالت  در  آپارتايد  مي  نمود.  تغذيه  را  توجيهي ضدكمونيسم خود  خوراك 
متحده بر خالف آفريقاي جنوبي قابل تلفيق با دموكراسي است. نژادپرستي 
همواره با جريانات جغرافيايي اروپا در تماس بوده است. بويژه بعد از شروع 
استعمار نژاد سفيد به عنوان نژاد برتر وارد صحنه جغرافيا شد. به عنوان مثال 
سرتوماس هولديج)18( معاون انجمن جغرافيايي انگلستان معتقد بود كه اين 
حق نژادسفيد است كه دنيا را پر كند و آن را مقهور اراده خود سازد زيرا 
سيادت و سروري نژادسفيد دنياي بهتري مي  سازد. مقاالت كالسيك مكتب 
جبر جغرافيايي كه به وسيله راتزل، سمپل و هانتينگتن)19( نوشته شده مربوط 

به اين دوره است.

ريشه  هاي فلسفي و تاريخي داروينیسم اجتماعي و تأثیرات آن

نتيجه  گيري  
از مجموعه مباحث مطرح شده مي  توان تأثيرات مؤثر تفكرات داروينيسمي 
تأثيرات  اين  كرد.  استنباط  به روشني  نظريات جغرافيايي  بر شكل  گيري  را 
عالوه بر ايجاد مكاتب جديد در علوم اجتماعي و جغرافيا سبب تحوالت 
اقتصادي، اجتماعي و سياسي در صحنه جغرافياي جهان گرديد. آنچه مهم 
نوزدهم  قرون  به  تأثيرات محدود  دامنه  كه  باشد  اين مسئله مي  تواند  است 
و بيستم نگرديد بلكه در جهان امروز نيز در فرايند جهاني شدن اقتصاد و 
توسط  و جديد  نوين  و شكل  هاي  قالب  در  داروينيسمي  تفكرات  فرهنگ 
قدرت هاي به اصطالح برتر جهان در سطح دنيا پياده مي  شود. اشغال نظامي 
آمريكا و متحدانش در افغانستان و عراق در لواي مبارزه با تروريسم و آزادي 
ملت ها، نمودهايي عيني از افكار دارويني و نژاد پرستانه مي  باشد. بنابراين در 
عصر حاضر براي مقابله با اين تفكرات فلسفي كه نمود عيني آن منجر به 
فجايع بزرگ انساني در جامعه بشري مي  گردد، وظيفه عالمان علوم اجتماعي 

و بخصوص جغرافيدانان با تفكرات، انسان دوستانه و عدالت خواه در سطح 
جهان بسيار خطير مي  گردد كه در تقابل با اين تفكرات انديشه  ها را در قالب 
نظريات و تئوري  هاي جديد تدوين سازند. نقش و وظيفه جغرافيدانان ايران 
طرح  دهنده  ارائه  و  بشردوستانه  تفكرات  منادي  كه  كشوري  عنوان  به  نيز 
گفتگوي تمدن ها است، در اين دوره زماني بيش از پيش احساس مي  شود و 
بايستي صاحب نظران اين رشته با تدوين نظريات فكري و فلسفي و ارائه آن در 
محافل علمي داخل و خارج در تقابل با تفكرات داروينيسمي و نژادپرستانه 
كه به شكل نوين بشريت را تهديد مي  كند، دِين خود را به جغرافيا و جامعه 

بشري ادا نمايند.
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