121
Georges Canguilhem

جورج كانغي ِلم

*

ما هي األيديولوجيا العلمية؟

What is Scientific Ideology?
Translated by Eias Hassan***

**

  إياس حسن:ترجمة

،علما قيد التأسيس
ً يعرف كانغيلم «األيديولوجيا العلمية» بأنها الخطاب الذي يسبق
ّ :ملخص
 فيكتسب من خالل طموحه لكي. ويحاكيه في مناهجه ومعطياته،بعد أن يستند إلى علم قائم
، تشكل هذه األيديولوجيا بطبيعتها عقبة ابستمولوجية.» صف َة «أيديولوجيا علمية،يكون علما
 دافـعــا أمــام تأسيس، بما تطرحه مــن إشـكــاالت وتـحــرض مــن نقد،لكنها فــي الــوقــت ذاتــه تشكل
، ويظهر ليس تماما في الموقع الذي أشــارت إليه،العلم الجديد الذي يطرد هذه األيديولوجيا
.بل بانزياح عنه
 نظرية التطور، العلم الزائف، تاريخ العلوم، اإلبستيمولوجيا، األيديولوجيا العلمية:الكلمات المفتاحية
Abstract: Canguilhem defines «scientific ideology» as the discourse that
precedes a science in the process of foundation that itself relies on an existing
science whose methodology and suppositions it emulates. In its aspiration to
become a science, the discourse acquires the character of a «scientific ideology.»
It is in the nature of this ideology to form an epistemological obstacle, but
simultaneously through the problems and criticism it raises, the discourse
forms the impetus to found the new science, which dislodges this ideology
and does not entirely appear in the place the ideology indicated, but rather
appears displaced.
Keywords: Scientific Ideology, Epistemology, History of Sciences, False Science,
Evolutionism
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ما األيديولوجيا العلمية؟ هذا السؤال تطرحه ،كما يبدو لي ،ممارسة تاريخ العلوم ،وربما
تـكــون اإلجــابــة عـنــه مهمة بالنسبة إلــى نـظــريــة تـتـنــاول تــاريــخ الـعـلــوم .فــي الــواقــع ،ألـيــس من
المهم أن ُيـعــرف ،قبل كــل شــيء ،مــا يزعم تــاريـ ُـخ العلوم أنــه تــاريــخ لــه؟ مــن السهل ظــاهــر ًيــا اإلجابة
تسمى علو ًما .ومن الضروري ً
أيضا أن
بأن تاريخ العلوم هو تاريخ هذه األشكال من الثقافة التي ّ
يـشــار بشكل دقـيــق إلــى المعايير الـتــي تـقــرر اعتبار هــذه الممارسة أو هــذا الـمـيــدان ،فــي هــذه الحقبة
علما يستحق هــذا العنوان أم ال ،ألن المقصود بالتحديد هو لقب ،أي
أو تلك من التاريخ العامً ،
بد من طرح سؤال عن معرفة هل كان على تاريخ العلم
استحقاق ال يوهب بسهولة .وبعد ذلك ،ال َّ
األصيل أن َي ِ
ستبعد ،أو يتحمل ،أو يتب ّنى ،ويحوي ً
أيضا تاريخ عالقات استبعاد غير األصيل عن
طريق األصيل .نقول «كف يد» عن قصد بمعنى زوال حيازة قانونية عن ممتلكات مكتسبة بطريقة
ِ
المعتقدات الباطلة والعلو َم
مشروعة .لقد توقفنا منذ عهد بعيد عن أن نضع ،مثلما كان يفعل فولتير،
الزائفة فــي حساب الدسائس والـخــدع التي اخترعها بطريقة كلبية الــدراويـ ُ
ـش الـحــاذقــون وتعهدتها
حاضنات جاهالت(((.
ٌ
تاريخيا يخص ماضي المعارف
منهجا
من البديهي أن ما يكمن هنا يزيد عن كونه مشكلة تقنية أو
ً
ً
الـعـلـمـيــة بــالـشـكــل ال ــذي أع ـيــد ب ـنــاؤه بــه ان ـطــا ًقــا مــن الــوثــائــق واألرش ـي ـف ــات؛ فــالـمـشـكـلــة فــي الـحـقـيـقــة
تاريخيا.
إبستيمولوجية تخص الطريقة الدائمة في تأسيس المعارف العلمية
ً
المقدم إلــى الـنــدوة األولــى للمؤتمر
طــرح البروفسور سوكودولسكي ( ،)Suchodolskiفــي تقريره
َّ
ً
ً
مماثل على النحو التالي:
سؤال
الثاني عشر العالمي لتاريخ العلوم« :عوامل تطور تاريخ العلوم»،
ً
تاريخا لـ ‹ضد العلم› ،فهذا يثبت بالتأكيد أن تاريخ
«إذا كان تاريخ العلوم بكامله حتى أيامنا هذه
ً
تاريخا للحقيقة ،ال يمكن أن يكون على نحو آخــر ،وربـمــا لــن يكون فــي المستقبل
العلم ،بصفته
على نحو آخــر ...مستحيل اإلنجاز .إنها فرضية تنطوي على تناقض داخـلــي»((( .سيكون علينا أن
نعود إلــى هــذا التصور عــن ضــد الـعـلــم ونتساءل إلــى أي مــدى يتوافق أو ال يتوافق مــع مــا يمكن أن
نقصده بـأيديولوجيا.
فــي الــواقــعُ ،يـطــرح ســؤالـنــا ضـمــن مـمــارســة تــاريــخ الـعـلــوم؛ إذ لــو بحثنا لــدى مــؤرخــي الـعـلــوم ،حتى
اآلن ،كـيــف قــدمــوا ج ــوا ًب ــا عــن ســؤال ـنــا ،وه ــو س ــؤال ال يـطــرحــه كـثـيــرون عـلــى أنـفـسـهــم ،فــإنـنــا نلمس
غ ـيــا ًبــا م ــذه ـ ًـا لـمـعــايـيــر ت ـحــديــد األي ــدي ــول ــوج ـي ــا .ق ـلــة م ــن م ــؤرخ ــي ال ــري ــاض ـي ــات ت ـجــد م ـكــا ًنــا ل ــدراس ــة
الخصائص السحرية أو الرمزية لــأعــداد ولألشكال على أنها مــن اختصاص موضوعهم .وإذا ما
َوجــد مؤرخو علم الفلك ً
أيضا حي ًزا للتنجيم ،رغــم أن كوبرنيكوس قلب األســس الوهمية لألبراج
((( راجع مادة « »Préjugéفي المعجم الفلسفي.

(2) Actes: XIIe congrès international d’histoire des sciences, 1. A, colloques, textes des rapports (Paris: A. Blanchard,
1968), 34.

ثاحبأو تاسارد
ةيملعلا ايجولويديألا يه ام
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رأس ــا عـلــى عـقــب مـنــذ سـنــة  ،1543فـهــذا فـقــط ألن عـلــم فـلــك الـمــواقــع ( )de positionمــديــن لعلم
ً
الـتـنـجـيــم ب ـقــرون ع ــدة مــن ال ـم ـشــاهــدات .لـكــن عـ ــد ًدا ك ـب ـيـ ًـرا مــن مــؤرخــي الـكـيـمـيــاء مـتـنـ ّـبــه إل ــى تــاريــخ
الـخـيـمـيــاء ويــدم ـجــه فــي تـعــاقــب «م ــراح ــل» الـفـكــر الـكـيـمـيــائــيّ .أم ــا مــؤرخــو الـع ـلــوم اإلن ـســان ـيــة ،كعلم
النفس ً
ً
تاريخا لعلم النفس ،وهــو تاريخ بـ ِر ْت
مثل ،فإنهم يقدمون برهانًا على خلل كبير؛ إذ نجد
( ،)Brettيـخـصــص ثـلـثــي صـفـحــاتــه ل ـعــرض ن ـظــريــات ح ــول الـ ــروح وال ــوع ــي وح ـي ــاة ال ـن ـفــس ،وهــي
فــي مـعـظـمـهــا سـبـقــت ظ ـهــور كـلـمــة سـيـكــولــوجـيــا ب ــال ــذات ،وأك ـثــر مــن ذل ــك ،سـبـقــت تـكــويــن الـتـصــور
الحديث عنها.
***
هل تعبير «أيديولوجيا علمية» تعبير موفَّق؟ هل يصلح بشكل مالئم لإلشارة إلى ،ولتحديد ،مجمل
وجميع التمثُّالت المتماسكة إلى هذا الحد
الصياغات الخطابية التي تطمح إلى أن تكون نظريات،
ِ
نسبيا التي في نهايتها َف ّسر اإلنسان
أو ذاك عن العالقات بين الظواهر ،وكاملِ َ
المحاور المستدامة ً
تجربته الحياتية ،أي باختصار ،مجمل هذه المعارف الزائفة التي انكشف زيفها عن طريق واقع،
علما يتأسس بشكل جوهري من خالل نقدها؟
وفقط واقع ،أن ً
تعود حظوة مفهوم األيديولوجيا ،هــذه األيــام ،إلــى أصــول ال تقبل التشكيك؛ فالمفهوم هــذا يتأتى
طبق على
من تبسيط فكر كارل ماركس .إن األيديولوجيا تصور إبستيمولوجي ذو وظيفة جدالية ،و ُي َّ
منظومات مــن التمثّالت الـتــي تـعــرب عــن نفسها فــي لغة السياسة واألخــاق والــديــن والميتافيزيق،
وهذه اللغات تقدم نفسها على أنها تعبير عن األشياء كما هي ،في حين أنها وسائل حماية ودفاع
عن وضع محدد ،أي عن منظومة العالقات بين البشر أنفسهم وبينهم وبين األشياء .يشجب ماركس
األيــديــولــوج ـيــات بــاســم الـعـلــم ال ــذي يــزعــم أن ــه يــؤسـســه :وه ــو عـلــم الـبـشــر الــذيــن يـصـنـعــون تــاريـخـهــم
تبعا لرغباتهم.
الخاص ،من دون أن يصنعوه ،مع ذلكً ،
طــرح ال ـســؤال عــن الـكـيـفـيــة الـتــي شـحــن بـهــا مــاركــس مـصـطـلــح األيــديــولــوجـيــا ،الـمــأخــوذ مــن الفلسفة
الفرنسية في القرن الثامن عشر ،بالداللة التي يحملها هــذه األيــام .لقد كانت األيديولوجيا تعني،
بـحـســب كــابــانـيــس ( )Cabanisودي ـس ـتــوت دوت ــراس ــي ( ،)de Tracyعـلــم ن ـشــأة األف ـك ــار وتـكـ ّـونـهــا.
وكــان مـشــروعـهــا مـعــالـجـ َة األفـكــار بصفتها ظــواهــر طبيعية تـعـ ّـبــر عــن عــاقــة اإلن ـســان ،بصفته عضوية
حـيــة وحـســاســة ،بـمـحـيــط حـيــاتــه الـطـبـيـعــي .ومــع ذل ــك ،كــان األيــديــولــوجـيــون ،كــوضـعـيـيــن قـبــل ظـهــور
المصطلح ،ليبراليين معارضين لالهوتيين وللميتافيزيقيين .كان سلوك بونابرت السياسي قد أوهم
في البداية هؤالء الليبراليين ،إذ كانوا يعتقدون أنه من ّفذ وصية الثورة الفرنسية .وعندما أصبح هؤالء
البونابرتيون مضادين لنابليون ،صب عليهم جام غضبه بــاالزدراء((( وبالمنغصات ،فكان هو الذي
قلب الـصــورة التي أراد األيديولوجيون أن يعطوها عن أنفسهم .وهـكــذا ،باسم الواقعية السياسية،
((( «االزدراء التي أعرب عنه [نابليون] تجاه رجال الصناعة أكمل ازدراءه تجاه األيديولوجيين»Karl Marx, La Sainte Famille, :
VI, III, c ; Combat critique contre la Révolution française.

124

العدد Issue 5 / 17
صيف  Summer 2016

التي جعلت التشريع يستند إلى معارف القلب البشري ودروس التاريخ ،دينت األيديولوجيا على
أنها ميتافيزيقا أو فكر فارغ.
نــرى إ ًذا أن ماركس احتفظ ،بالمعنى الــذي أعطاه لمصطلح «أيديولوجيا» ،بفكرة قلب الصلة بين
المعرفة والشيء؛ ذلك أن األيديولوجيا التي كانت تدل في البداية على علم طبيعي يتناول اكتساب
أفكارا منسوخة عن الواقع بالذات ،أصبحت تشير إلى أي منظومة من األفكار تنجم عن
اإلنسان
ً
وضع محكوم منذ البداية بتجاهل الصلة الحقيقية بالواقع .توجد األيديولوجيا ،بحسب ماركس،
حينما تحرف االنتباه عن موضوعها الخاص.
متضمن ،من دون تمويه ،في المفهوم العام لأليديولوجيا بالمعنى
لكن هل مفهوم األيديولوجيا العلمية
َّ
الماركسي؟ الجواب للوهلة األولى :كال؛ ففي كتاب األيديولوجيا األلمانية يقيم ماركس معارضة
صريحة بين األيديولوجيات السياسية والقضائية واالقتصادية والدينية من جهة ،والعلم االقتصادي
من جهة ثانية ،وهو العلم الذي كان ينوي إنشاءه .فالعلم يثبت أصالته بتمزيق الحجاب الذي هو
ً
منطقيا
مسخا
كامل حقيقة األيديولوجيا ،وحقيقتها الوحيدة .سيكون تعبير األيديولوجيا العلمية إ ًذا
ً
ً
البعد واالنزياح،
[تناقضا في التعبير] .وبالتعريف ،كل أيديولوجيا هي ابتعاد ،بالمعنى المضاعفُ :
قياسا بمركز البحث الــذي تظن أنها تنبثق عنه .يريد مــاركــس أن ُيظهر أن
بعدٌ عــن الــواقــع وانــزيـ ٌ
ـاح ً
األيديولوجيات االقتصادية  -السياسية كلها ،في مقارنتها بعلم االقتصاد الماركسي ،تبدو نتيج َة وض ٍع
طبقي يمنع المثقفين البرجوازيين من أن يروا ضمن ما يعتقدون أنه مرآة ،بمعنى علم يؤشر إلى األشياء
بالذات ،شي ًئا آخر غير صورة مقلوبة للعالقة بين البشر أنفسهم وبينهم وبين الطبيعة .وال واحدة من
هــذه األيــديــولــوجـيــات تـقــول الحقيقة حـتــى ولــو كــان بعضها أقــل مــن غـيــره ُبـعــدً ا عــن ال ــواق ــع((( ،كلها
مض ِّللة .علينا بالتأكيد أن نفهم من كلمة التضليل :خطأ أو ازدراء ،وتــواطــؤ ،وكذلك حبك خرافة
َ
مط ْمئنة ال واعية لحك ٍم توجهه المصلحة((( .باختصار ،يبدو لنا ماركس أنه خصص لأليديولوجيا
وظيفة تعويضية .إن األيديولوجيات البرجوازية ردود أفعال تشير من خــال األعــراض إلــى وجود
أوض ــاع اجـتـمــاعـيــة تـتـصــف بــالـصــراع ،أي ص ــراع الـطـبـقــات ،وهــي تـنــزع فــي الــوقــت ذات ــه ،مــن الناحية
النظرية ،إلى إنكار المشكلة الملموسة التي يكمن وجودها وراء ظهور هذه األيديولوجيات.
لكن ،كما سيقال عن حق ،أليس من الالفت أن ماركس في األيديولوجيا األلمانية ،ال يحسب العلم
في عديد األيديولوجيات؟ إنه أمر الفت في واقع األمر .ما من شك في أن ماركس ،في نقده لفيورباخ
( ،)Feuerbachيأخذ عليه أنه لم يفهم أن علم الطبيعة الــذي يوصف بـ «الخالص» يستمد أهدافه
((( يــرى مــاركــس أن األيديولوجيات السياسية عند الفرنسيين واإلنكليز ،فــي الـقــرن الثامن عشر ،أقــل ُبـعــدً ا عــن أسسها الواقعية من
األيديولوجيا الدينية عند األلمان.
ـوص ــف وهـ ـ ُـم ال ـط ـب ـقــة ال ـب ــرج ــوازي ــة ب ـتــأب ـيــد ال ـع ــاق ــات االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـت ــي ت ـك ــون ف ـي ـهــا ف ــي م ــوق ــع الـهـيـمـنــة،
((( ف ـ ــي ال ـب ـيــان ال ـش ـيــوعــي ،ي ـ َ
بـ «تصور المستفيد».
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ووسائله من التجارة والصناعة ،أي من النشاط المادي للبشر .لكن هل ينطوي ذلك على عدم وجود
أي فرق ،في الكيان اإلبستيمولوجي ،بين هذا النمط من الخطاب األيديولوجي الذي هو ،في نظر
مــاركــس ،االقتصاد الحر ،وهــذا النمط من الخطاب الــذي ثبت باالختبار ،على غــرار المغناطيسية
الكهربائية أو ميكانيك األجرام السماوية؟ من الصحيح تما ًما أن بناء علم الفلك في القرنين السابع
عشر والثامن عشر اعتمد على صناعة أدوات بصرية ومقياس زمني؛ ففي القرن الثامن عشر كان
ِ
صناعة الساعات لغاية تجارية .ومع ذلك،
تحديد خط الطول في البحر مسألة نظرية تستدعي تقني َة
حاليا ،في تقنيات وضع قمر اصطناعي على
ألم يكن ميكانيك األجرام السماوية النيوتوني سيجد ً
تجريبيا هــائـ ًـا ،عــن طريق تضافر الجهود التي تدعمها
مــدار حــول األرض وريــادة الفضاء ،تأكيدً ا
ً
كبيرا في ما يخص األيديولوجيا المصاحبة؟ أن نقول
تقنيات واقتصادات متفاوتة المشارب تفاوتًا ً
ًّ
مستقل عن األساليب المتعاقبة الستثمار الطبيعة وإنتاج الثراء ،فهذا ال
عن علم الطبيعة إنه ليس
ً
مرتبطا على غرار االقتصاد
يعني أن نرفض استقاللية إشكاليته وخصوصية منهجه ،وهذا ال يجعله
معينة ،ضمن العالقات االجتماعية.
أو السياسة ،باأليديولوجيا المهيمنة للطبقة المهيمنة ،في لحظة ّ
يسميه «صعوبة» ،وهو أن الفن،
وفي كتاب مساهمة في نقد االقتصاد السياسي ،صادف ماركس ما ّ
الذي يرتبط إنتاجه بالظرف االجتماعي ،يستطيع أن يحتفظ بقيمة دائمة في ما هو أبعد من شروطه
التاريخية ،وبعد اختفائها .هل يمكن الماركسية أن تنكر على الهندسة اإلغريقية ما يعترف به ماركس
للفن اإلغريقي؟
ل ـكــن ه ــل يـمـنـعـنــا ع ــدم ال ـق ــدرة ع ـلــى وض ــع ال ـم ـع ــارف الـعـلـمـيــة ف ــي ع ــدي ــد األي ــدي ــول ــوج ـي ــات م ــن أن
نعطي تـصــور األيــديــولــوجـيــا العلمية معنى؟ علينا ،فــي مقولة األيــديــولــوجـيــا ،أن نميز بين المحتوى
والــوظـيـفــة .يـصــرح مــاركــس بشكل واضــح بــأن األيــديــولــوجـيــات ستبلغ نهايتها عـنــدمــا تنجز الطبقة،
التي ستتولى بالضرورة مهمة إلغاء العالقات الطبقية ،واجبها الديالكتيكي ،وحينئذ تنتهي وظيفة
التضليل األيديولوجي والسياسي واألخالقي والديني .وهذا يفترض ،ولنالحظ جيدً ا ،أن المجتمع
المتجانس والـسـلـمــي يـحــافــظ عـلــى الــوصــف الصحيح لــوضـعــه فــي نــص مــاركــس ،مــن دون انـقــاب
وال قلب((( [بالغي] ( .)chiasmeومع ذلك ،فإن التاريخ يستمر ،بل علينا أن نقول إنه يبدأ .وهذا
عما إذا كان يمكن أن تتأسس
التاريخ أصبح تاريخ عالقات محددة مع الطبيعة .علينا إ ًذا أن نتساءل ّ
عالقات جديدة مع الطبيعة بكل وضــوح وتنب ٍؤ علميين مسبقين ،األمــر الــذي يعود بنا إلــى التكهن
بسير هــادئ للعلم ضمن تاريخيته .أليس في اإلمـكــان أن ندعم ،في المقابل ،أن اإلنـتــاج المترقي
لـلـمـعــارف العلمية الـجــديــدة يـحـتــاج فــي المستقبل ،كـمــا احـتــاج فــي الـمــاضــي ،إلــى أسبقية المغامرة
الذهنية على العقلنة ،وإلى تجاو ٍز ٍ
واثق بنفسه ،تمليه متطلبات الحياة والفعل ،لما سيتم التعرف إليه
والتثبت منه ،بحذر وريبة ،لكي يقيم الناس عالقاتهم بالطبيعة تب ًعا لصالت جديدة آمنة بالكامل؟
((( أو المقابلة العكسية ،أو العكس :أسلوب بديعي إيقاعي ،تتقابل فيه عناصر عبارتين بشكل معكوس ،كقولك« :يجب أن نأكل
لنعيش ،ال أن نعيش لنأكل»( .المترجم)
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في هذه الحالة ،ستكون األيديولوجيا العلمية في آن واحد عقبة أمام إمكانية تشييد العلم ،وستكون
أحيانًا ً
ً
تاريخا لأليديولوجيات
شرطا له .في هذه الحالة ،سيتوجب على تاريخ العلوم أن يحتوي
العلمية المعترف بها بناء على هذه الصفة .ما الفائدة من إعطاء مكانة إبستيمولوجية لهذا التصور؟
ْ
لنحاول إظهارها.
***
األيــديــولــوجـيــا العلمية لـيـســت وعـ ًـيــا زائ ـ ًفــا مثلما هــي عـلـيــه األيــديــولــوجـيــا الـسـيــاسـيــة للطبقة .كـمــا أنها
علما زائ ًفا؛ ذلك أن خاصية العلم الزائف تكمن في أنه ال يلتقي أبدً ا مع الخطأ ،وال يتنازل
ليست ً
عــن أي شــيء ،ولـيــس عليه أبــدً ا أن يـبــدل لغته .ال تــوجــد بالنسبة إلــى علم زائــف حــالــة قبل علمية،
وال يمكن خـطــاب العلم الــزائــف أن يتعرض للتكذيب .باختصار ،ليس للعلم الــزائــف تــاريــخّ .أمــا
تاريخا :خذ ً
ً
مثل النظرية الذرية التي سنعود إلى حالتها .تصل
األيديولوجيا العلمية ،فهي تمتلك
األيديولوجيا العلمية إلى نهايتها عندما يكون المكان الذي تحتله في موسوعة المعارف قد تق َّلده
عمليا لصالحية مـعــايـيــره العلمية .فــي هــذه الـلـحـظــة ،يـكــون قــد ُحـكــم على
مـيــدان علمي قـ َّـدم إثـبــا ًتــا
ً
م ـجــال مـعـ ّـيــن مــن الــاع ـلــم بــاالسـتـبـعــاد .إن ـنــا ن ـقــول «ال ع ـلــم» ب ــدل «ض ــد الـع ـلــم» – ال ــذي يـسـتـخــدمــه
ـوحــا صــريـ ًـحــا لكي
ســوكــودولـسـكــي -فـقــط لـكــي نـنـ ّـبــه إلــى واقــع أن األيــديــولــوجـيــا العلمية تتضمن طـمـ ً
ـوذج مــا مــن الـعـلــم سـبــق أن تــأســس .يـبــدو لـنــا هــذا األم ــر جــوهــر ًيــا؛
تـكــون عـلـ ًـمــا ،وذل ــك بـمـحــاكــاة ن ـمـ ٍ
فــوجــود أيــديــولــوجـيــات علمية ينطوي على وجـ ٍ
ـود مــواز وســابــق لخطابات علمية ،ويـنـطــوي بالتالي
على الفصل الحاصل بين العلم والدين .لنالحظ حالة النظرية الذريةُ :ينزل ديموقريطس وأبيقور
ولوكريس فيزياءهم وسيكولوجيتهم منزلة العلم .إنهم يعارضون «ضد العلم» ،وهو الدين بـ «ضد
الــديــن» وهــو الـعـلــم .األيــديــولــوجـيــا العلمية بالطبع هــي تـجــاهــل المتطلبات المنهجية واإلمـكــانـيــات
العملية للعلم في قطاع التجربة الــذي تسعى إلى استكشافه ،لكنها ليست الجهل ،حيث االزدراء
والرفض لوظيفة العلم .وهذا بالتالي يعني أن علينا أن ال نخلط على اإلطالق األيديولوجيا العلمية
مــع الـمـعـتـقــدات الـبــاطـلــة ،ألن األيــديــولــوجـيــا تـحـتــل ،ولــو بــالـتـعـ ّـدي ،مــوقـ ًعــا فــي فـضــاء الـمـعــرفــة ال في
فضاء االعتقاد الديني .إضافة إلى ذلك ،ال يمكن أن تعا َمل كمعتقدات باطلة إذا ما اقتصرنا بدقة
على المعنى االشتقاقي((( :فالمعتقدات الباطلة ) )superstitionsهي اإلبقاء على اعتقاد من دين
قــديــم لــم ي ــؤ ّد مـنـعــه بـفـضــل الــديــن الـجــديــد إلــى الـتـخـلــص مـنــهّ .أم ــا األيــديــولــوجـيــا الـعـلـمـيــة ،فــإنـهــا تقع
فــوق الـمـكــان ) (sur-situéال ــذي سـيــأتــي الـعـلــم لـيـحـتـلــه؛ لـيــس فــوقــه تـمــا ًمــا ،إنـمــا بــانــزيــاح عـنــه (dé-
)porté؛ ذلك أن العلم عندما يأتي ليحتل مكانًا كانت األيديولوجيا تشير إليه ظاهر ًيا ،فإنه سيكون
مكانًا غير المنطقة المتو َّقعةً .
مثل ،عندما بنت الكيميا ُء والفيزياء المعرف َة العلمية للذرة في القرن
الـتــاســع عـشــر ،لــم تظهر الــذرة فــي الـمـكــان الــذي كــانــت األيــديــولــوجـيــا الــذريــة قــد خصصته لـهــا ،وهو
((( األصل االشتقاقي من الجذر الالتيني  ،superstareومنه  ،superstes, superstitisبمعنى الناجي من الموت( .المترجم)
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مـكــان «ع ــدم الـقــابـلـيــة لــانـقـســام» [أو مـكــان الـجــوهــر ال ـفــرد] ،أي إن مــا يـجــده الـعـلــم لـيــس مــا كــانــت
األيــديــولــوجـيــا قــد اقـتــرحــت الـبـحــث فـيــه .لـهــذا ،فــإن بـقــاء الـكـلـمــات ال يــدل عـلــى شــيء عـنــدمــا يكون
سياق التوجهات والمناهج مختل ًفا بمقدار ما تختلف تقنية ترذيذ المواد الصلبة عن طرائق البحث
ً
بسيطا يتكشف فــي حقيقته العلمية عن
ال ــذري الـحــديــث ،لــدرجــة أن مــا كــانــت األيــديــولــوجـيــا تعلنه
تماسك التعقيدات.
نأمل أن نجد في نظرية ماندل ( )Mendelعن الوراثة ً
العلم
مثال آخر مقن ًعا للطريقة التي حل فيه
ُ
محل األيديولوجيا العلمية .يبحث معظم مؤرخي البيولوجيا لدى موبِرتويس ( )Maupertuisعن
مهتما في كتابه  ،Vénus physiqueبآلية انتقال الصفات الشكلية،
حدوس بعلم الوراثة ،بسبب أنه كان ً
معين في
الطبيعية أو الـشــاذة ،وأنــه لجأ إلــى حساب االحتماالت كي يقرر ما إذا كــان تواتر شــذوذ ّ
ِ
ذرات البذور ) )séminauxعناصر
تصادفيا أم ال ،وأنه فسر ظواهر الوراثة حين افترض أن
عائلة ما
ً
وراثية اقترن بعضها ببعض في لحظة التزاوج .غير أن مقابلة نصوص موبِرتويس مع نصوص ماندل
فجرت كل الفرق الذي يفصل العلم عن األيديولوجيا التي يطردها .لم تكن الوقائع التي يدرسها
ّ
ماندل وقائع تجمعت عن طريق فينومينولوجيا ال على التعيين ،بل هي وقائع تحددت بالبحث،
والبحث تحدد عن طريق المشكلة ،وهذه المشكلة ال سوابق لها في األدب ما قبل الماندلي .لقد
عنصرا لما ينتقل بالطريق
ابتكر ماندل الخاصية «المميزة [الصفة]» ) )caractèreواعتبرها مبدأ أو
ً
ً
مبدئيا لالنتقال .كانت «الصفة» ،تب ًعا لماندل ،تدخل في تنسيقات
عامل
الــوراثــي ،وليس بصفتها
ً
[توافيق] مع عدد « »nمن الصفات األخرى ،وكان باستطاعة ماندل قياس تواتر عودة ظهورها على
امتداد األجيال المختلفة .لم ُيبد ماندل أي اهتمام بالبنية أو باإللقاح أو بالنمو .ولم يكن التهجين
بالنسبة إلــى مــانــدل وسـيـلــة إلقــامــة ثـبــات أو عــدم ثـبــات نـمــط إجـمــالــي ،بــل كــان وسـيـلــة لتفكيكه؛ إنــه
أداة للتحليل ،لفصل الصفات ،شريطة العمل على عــدد كبير من الـحــاالت .لم يكن ماندل يولي
الهجائن أهمية إال لكي يرفض الـمــوروث القديم عــن االهـتـمــام بالتهجين .ولــم يكن يهتم بالحالة
الجنسية ،أو بالصراع بين الفطري والمكتسب ،أو بالتشكل المسبق والتخلق المتعاقب ،لم يكن
يهتم إال بالتحقق ،بفضل حساب التوافيق ،من نتائج فرضيته((( .في المقابل ،كل ما أهمله ماندل
هو الــذي حظي باهتمام من ليسوا في الحقيقة أســافــه .إن أيديولوجيا االنتقال الــوراثــي في القرن
تعج بالمشاهدات ،بالقصص التي تخص عرض الهجائن الحيوانية أو النباتية ،وظهور
الثامن عشر ُّ
البت بين أمــر التشكل المسبق والتخلق
المسوخ .يمتلك هــذا الفضول الشره الكثير من الغاياتّ :
المتعاقب ،بين النظرية القائلة بالبويضة وتلك القائلة بالحيوان المنوي؛ ومــن خــال ذلــك تقديم
واألبوة ،ونقاوة السالالت ،ومشروعية
حلول للمشكالت القانونية المتعلقة بالتبعية بين الجنسين،
ّ
األرستقراطية .تتقاطع هذه المشاغل مع مشكالت وراثة الصفات المكتسبة النفسية  -الفيزيولوجية،
(8) Jacques Piquemal, Aspects de la pensée de Mendel (Paris: Palais de la découverte, 1965).
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ومــع الـسـجــال بين الـنــزعــة الـفـطــريــة((( والـحــواسـيــة(((1؛ فقد لقيت تقنية التهجين دعـ ًـمــا بسبب اهتمام
المهندسين الزراعيين من أجل البحث عن ضروب أفضل ،كذلك بسبب اهتمام علماء النبات من
أجل تحديد العالقة بين األنواع .إن كتاب فينوس الفيزيائية لموبِرتويس ال يمكن نقله ،بفصله عن
سياقه في عصره ،بغية إقامة تقاطع جزئي مع بحث «تجارب على تهجين النباتات»( .((1لم يقع علم
ماندل على محور األيديولوجيا التي حل محلها ،بسبب أن هذه األيديولوجيا ليس لها محور واحد
بل محاور كثيرة ؛ وال واحــد من محاور الفكر هذه كان المسا َر المصمم للعلم الــذي أتى بعدها،
فـقــد ورثـتـهــا مــن مخلفات أزمـنــة مـتـفــاوتــة؛ فنظرية الـبــويـضــة ونـظــريــة الـحـيــوان الـمـنــوي ال تـعــودان إلــى
وقياسا
الــزمــن ذاتــه كــالــذي للحجج اإلمبريقية أو األسـطــوريــة الـتــي ُقــدمــت لمصلحة األرسـتـقــراطـيــة.
ً
بعلم الــوراثــة ،تُعتبر أيديولوجيا الــوراثــة (والـكـلـمــة هنا تصعد مــن العلم صــوب األيــديــولــوجـيــا ،وفي
حالة النظرية الــذريــة ،نزلت مــن األيديولوجيا صــوب العلم) مفرطة فــي طموحها الــذي هــو طموح
ساذج لحل مشكالت عدة ذات أهمية نظرية وتطبيقية  -قانونية ،من دون أن تتفحص أساسها .هنا
تختفي األيديولوجيا بالتناقص أو بالتأكّ ل ،لكن بعد زوالها كعلم سيئ التأسيس تظهر كأيديولوجيا.
معين مــن الـمـشــاهــدات واالسـتـنـبــاطــات ) )déductionعلى أنــه أيــديــولــوجـيــا أمر
إن توصيف تجم ٍع ّ
الحق لنزع توصيفها كعلم من جهة خطاب يحدد حقل صالحيتها ويقدم براهينه عن طريق تماسك
نتائجه واكتمالها.
تعليميا ،من أجل إعطاء مكانة لأليديولوجيات العلمية ،دراسـ ُة كيف تختفي،
وإذا كان من المفيد
ً
تفحصا موج ًزا لنشأة أيديولوجيا علمية في القرن
فإن الفائدة أكبر في دراسة كيف تظهر .إننا نقترح
ً
التاسع عشر ،وهي النزعة التطورية.
يقدم لنا عمل هربرت سبنسر حالة من المفيد تحليلها؛ فقد اعتقد سبنسر أنه يستطيع صوغ قانون
ميكانيكي للتطور الكوني ،عن طريق تطور من البسيط إلــى المعقد عبر التمايز المتعاقب .وكان
يــرى أن االنـتـقــال مــن األكـثــر تـجــانـ ًـســا إلــى األقــل تـجــانـ ًـســا ،مــن األقــل تـفــر ًدا إلــى األكـثــر ت ـفــر ًدا ،يضبط
َ
ـواع الحية ،واإلنـسـ َ
ـان ،واإلنساني َة
بشكل كوني
تشكل النظام الشمسي ،والعضوي َة الحيوانية ،واألنـ َ
المتجسدة في المجتمع ،وحصيل َة الفكر والفعالية البشرية ،وفي المقام األول اللغة .يعلن سبنسر
أنــه حـصــل عـلــى قــانــون الـتـطــور هــذا عــن طــريــق تـعـمـيــم م ـبــادئ عـلــم األج ـ ّنــة ل ـكــارل إرن ـســت فــون بير
(( )K. E.von Bearحول نمو الحيوانات .)Uber Entwickelungsgeschichte der Thiere. 1828 -
لتثبت سبنسر على اقتناعه بأن منظومته في التطور المعمم تظهر
ثم أتت طباعة أصل األنواع (ّ )1859
في مستوى من الصالحية العلمية ،مثله مثل مستوى البيولوجيا الداروينية .لكن لكي يقدم سبنسر
((( النزعة الفطرية ) :)innéismeمعتقد فلسفي يعتبر أن البنى العقلية فطرية أو غريزية ،تأتي مع الوالدة( .المترجم)

عما تقدمه الحواس فقط.
( ((1النزعة الحواسية ( :)sensualismeمعتقد فلسفي يعتبر أن المعارف البشرية والتصورات الواعية تنبثق ّ
(المترجم)
( ((1أو  ،Versuche uber Pflanzenhybridenوهو التقرير الذي كتبه ماندل سنة ( .1865المترجم)

ثاحبأو تاسارد
ةيملعلا ايجولويديألا يه ام
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إلــى قــانــون الـتـطــور ضـمـ َ
ـان عـلـ ٍم أكـثــر يقينية مــن البيولوجيا الـجــديــدة ،يــزعــم أنــه استنبط ))déduire
ظاهرة التطور من قانون حفظ الطاقة عن طريق عــدم استقرار المتجانس([ ((1إلثبات أن الحاالت
تتبعنا مسار تفكير سبنسر في
المتجانسة ليست مستقرة] ( .)Instabilité de l’homogèneوإذا ما ّ
شفيع
تطويره لعمله ،يظهر أن بيولوجيا فون بير في البداية ،وبيولوجيا داروين في ما بعد ،قدمتا له
َ
الـضـمـ ِ
ٍ
مهندس فــي المجتمع الصناعي اإلنكليزي فــي الـقــرن التاسع
ـان العلمي بخصوص مـشــرو ِع
عشر ،وهو :تأييد المقاولة الحرة والنزعة الفردية السياسية الموافقة لها ،وكذا للمزاحمة االقتصادية.
يخلص قانون التمايز إلى تقديم الدعم إلى الفرد في مواجهة الدولة ،لكن إذا ما انتهى صراحة إلى
ذلك ،فهذا ربما ألنه كان قد بدأ بشكل مضمر من هنا.
إن توسع علم الميكانيك وعلم األج ّنة التخلقي المتعاقب والبيولوجيا التحولية ،إلى خارج حقول
الـنـمــو الـمـضـبــوط لـكــل عـلــم مــن ه ــذه ال ـع ـلــوم ،ال يـمـكــن أن ي ـكــون مـفـيــدً ا ألي مـنـهــا .وإذا تــوسـعــت
ٌ
مفصولة عن إرهاصاتها ومتحررة من سياقها ،إلــى التجربة
خالصات نظرية تخص نطا ًقا مـحــد ًدا،
ٌ
الـبـشــريــة بكاملها ،وبــالـتـحــديــد إلــى الـتـجــربــة االجـتـمــاعـيــة ،مــاذا سـتـكــون غــايــة هــذا الـسـعــي إلــى امـتــداد
الطابع العلمي وســريــانــه؟ إنها غاية عملية؛ ذلــك أن األيديولوجيا التطورية تعمل كتسويغ تلقائي
لمصالح ٍ
صراعا مع المجتمع التقليدي
نمط من المجتمع ،هو المجتمع الصناعي الــذي يخوض
ً
مــن ج ـهــة ،وم ــع الـمـطــالــب االجـتـمــاعـيــة مــن جـهــة أخـ ــرى .إن ـهــا أيــديــولــوج ـيــا ضــد الهــوت ـيــة مــن جـهــة،
وضــد اشـتــراكـيــة مــن جـهــة أخ ــرى .ونـحــن نـعـثــر هـنــا عـلــى الـتـصــور الـمــاركـســي لــأيــديــولــوجـيــا ،بصفتها
َتـمـ ُّثـ ًـا لـلــواقــع الطبيعي أو االجتماعي الــذي ال تكمن حقيقته فــي مــا يقوله بــل فــي مــا يسكت عنه.
بالطبع ،ال تُختصر النظرية الـتـطــوريــة فــي الـقــرن الـتــاســع عشر بأيديولوجيا سبنسر .ومــع ذلــك ،فإن
هذه األيديولوجيا لونت بشكل دائم إلى هذا الحد أو ذاك أبحاث علماء اللغة وعلماء اإلثنولوجيا،
ِ
المستعمرة راحة ضمير .وما زلنا نجد بقايا
وأمنت للشعوب
وشحنت بمعنى دائم مفهوم «البدائي»ّ ،
تسمى «نامية» ،حتى
منها تما ِرس فع َلها في سلوك المجتمعات المتقدمة تجاه المجتمعات التي ّ
بعد أن ظهر أن اإلثنولوجيا الثقافية ،وهي تعترف بتعدد الثقافات ،تمنع أ ًيا منها من أن تجعل نفسها
ومقياسا لــدرجــة إنـجــاز األخــرى .وأخــذت علوم اللغة واإلثنولوجيا والسوسيولوجيا
معيارا للتقييم
ً
ً
المعاصرة ،بعد أن تخلصت من أصولها التطورية ،تقدم البرهان على أن األيديولوجيا تختفي عندما
( ((1قـ ــانـ ــون وض ـعــه سـبـنـســر ،ورد ع ـنــه ف ــي ال ـم ــوس ــوع ــة ال ـع ــرب ـي ــة :فــال ـت ـطــور ع ـنــد سـبـنـســر ه ــو «ت ـج ـمــع ألجـ ــزاء ال ـم ــادة يـصــاحـبــه تـشـتـيــت
ل ـل ـق ــوة والـ ـحـ ــركـ ــة ،ت ـن ـت ـقــل ال ـ ـمـ ــادة فـ ــي أثـ ـنـ ــاء ذل ـ ــك مـ ــن ح ــال ــة ال ـت ـج ــان ــس الـ ــامـ ـحـ ــدود إل ـ ــى ح ــال ــة ال ــات ـج ــان ــس الـ ـمـ ـح ــدود ال ـم ـت ـس ــق»،
ف ـه ــو انـ ـتـ ـق ــال الـ ـك ــائ ــن وت ــر ّقـ ـي ــه مـ ــن ال ـم ـت ـج ــان ــس إل ـ ــى ال ـم ـت ـن ــوع وت ـك ــام ـل ــه ع ـل ــى ه ـ ــذا الـ ـنـ ـح ــو ،أي ت ـح ــول ــه مـ ــن ح ـ ــال إل ـ ــى ح ـ ــال ،وه ــو
قانون الطبيعة.
كــذلــك :تحدث سبنسر عــن نفسه قــائـ ًـا إن «جرثومة فلسفتي ظهرت عندما توصلت الــى حقيقة بيولوجية أساسها :إن األنــواع الدنيا
وأمــا األنــواع العليا من الحيوان ،فتتألف أجسامها من
من الحيوان تتألف أجسامها من أجــزاء متماثلة ال يتوقف بعضها على بعض؛ ّ
أعضاء متباينة تعتمد في أعمالها ووظائفها على بعضها البعض .وهذه نتيجة استقرائية وصلت إليها من أبحاثي وتجاربي في ميدان
متجانسا
الدراسات البيولوجية .وهذه الحقيقة تصدق كذلك على جماعات األفراد ،فكأن المجتمع  -شأنه شأن أي كائن حي  -يبدأ
ً
ثم يميل إلى التفرد واالنتقال من المتجانس إلى الال متجانس»( .المترجم)
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تـتـبــدل الـشــروط الـتــاريـخـيــة إلمـكــانـيــة وجــودهــا .لــم تـبــق الـنـظــريــة العلمية للتطور تـمــا ًمــا عـلــى مــا كانته
الداروينية ،لكن الدارويني َة تُعتبر لحظ ًة أساسية ال تنفصل عن تاريخ تأسيس علم التطور ،في حين
أن األيديولوجيا التطورية هي بقايا ُم َّ
عطلة في تاريخ العلوم اإلنسانية في القرن التاسع عشر.
***
نـعـتـقــد أنـنــا حــددنــا ،مــن خ ــال تـحـلـيــل بـضـعــة أمـثـلــة ،حـقــل ظـهــور األيــديــولــوجـيــات الـعـلـمـيــة وطــريـقــة
تكوينها .نؤكد ً
أيضا ،من أجل تحديد خصائصها ،أنه ينبغي ّأل تُخلط مع أيديولوجيات رجال العلم،
أي األيديولوجيات التي يأتي بها العلماء عبر الخطابات التي يحاولون بها تعيين تيمات مناهجهم
في البحث وعالقتها بالموضوع ،وعبر الخطابات التي يحددون بها الموقع الذي يحتله العلم في
قياسا باألشكال األخرى من الثقافة؛ أيديولوجيات رجال العلم هي أيديولوجيات فلسفية.
الثقافةً ،
ّأما األيديولوجيات العلمية ،فهي باألحرى أيديولوجيات الفالسفة ،أي خطابات ذات طموح علمي
معتدين بأنفسهم؛ ففي القرن الثامن
اعتمدها أنــاس ما زالــوا ،في المهنة ،رجــال علم مفترضين أو
ّ
عشر كانت فكرتا الطبيعة والتجربة تصورين أيديولوجيين لــدى رجــال العلم ،وفــي المقابل كانت
فكرة «جزيء عضوي» (لـ ـ بوفون  ،)Buffonأو فكرة «سلم الكائنات» (لـ ـ بونِت  )Bonnetتصورين
في األيديولوجيا العلمية ضمن التاريخ الطبيعي.
هكذا نصل إلى الخالصات التالية:
قياسا بمعيار العلمية
 إن األيديولوجيات العلمية منظومات تفسيرية ،يتصف موضوعها بالمبالغةً ،الذي تطبقه عليه باالستعارة.
 هناك دو ًما أيديولوجيا علمية تسبق العلم في الحقل الذي سيأتي هذا العلم ليتأسس عليه؛ وهناكدو ًما علم قبل أيديولوجيا ،في حقل جانبي تستهدفه هذه األيديولوجيا بشكل موارب.

 يجب ّأل تُخلط األيديولوجيا العلمية مع العلوم الزائفة وال مع السحر وال مع الدين .إنها ،علىغرارها ،تستمد زخمها من حاجة غير واعية للولوج المباشر إلى ُ
الك ّلية ،لكنها إيمان يحيد ببصره
صوب عل ٍم قد تأسس مسبقًا ،وهي تعترف له باالمتياز وتسعى لمحاكاة أسلوبه.
علينا ،ضمن هذه الشروط ،أن نختم من حيث بدأنا ،ونطرح نظرية في تاريخ العلوم تضيء له ممارسته.

ً
تعاقبا لتمفصل وقائع الحقيقة ،ينبغي له ّأل ينشغل
إن
تاريخا للعلوم يتناول ً
علما ضمن تاريخه بصفته ً
باأليديولوجيات .وإننا نفهم أن المؤرخين في هذه المدرسة يتركون األيديولوجيا لمؤرخي األفكار،
أو يتركونها للفالسفة ،وهو األسوأ.
إن تــاريـ ًـخــا لـلـعـلــوم ي ـت ـنــاول عـلـ ًـمــا فــي تــاري ـخــه كـتـطـهـيــر ل ـ مـعــايـيــر الـتـحـقــق لـيــس أمــامــه إال أن ينشغل
باأليديولوجيا العلمية؛ فالتمييز الذي وضعه باشالر بين تاريخ العلوم البائدة ( )périméوتاريخ العلوم
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السائدة [الذي تحقق] ( )sanctionnéيجب أن ينفصل ويتشابك في آن واحد؛ إذ إن إقرار الحقيقة
أو الموضوعية يحمل بذاته إدانة للبائد .لكن إذا لم يخضع ما سيكون في ما بعد بائدً ا للتحقق في
البداية ،فهذا ألن ما من داع ألن يؤدي التحقق إلى إظهار الحقيقة.
وهكذا يمنعنا الفصل بين األيديولوجيا والعلم من إقامة اتصالية في تاريخ العلوم بين بضعة عناصر
من أيديولوجيا احتفظ بها العلم ظاهر ًيا ،والبناء العلمي الذي خلع األيديولوجيا؛ خذً ،
مثل ،البحث
في حلم داالمبير ([ )Rêve de d’Alambertلديدرو] عن استباقات لـ أصــل األنــواع .لكن التشابك
بين األيديولوجيا والعلم يجب أن يمنع إرجاع تاريخ علم ما إلى سطحية عرض تاريخي ،أي إلى
لوحة من دون ظالل نافرة.
ع ـلــى م ــؤرخ ال ـع ـلــوم أن يـعـمــل وي ـق ــدم عـمـلــه ع ـلــى صـع ـيــديــن ،ف ــإذا ل ــم يـحـصــل الـع ـمــل وي ـق ـ َّـدم بـهــذا
ال ـش ـكــل ،وإذا لــم يـمـيــز خـصــوصـيــة األيــديــولــوج ـيــا الـعـلـمـيــة ول ــم يـجــد لـهــا م ـكــا ًنــا – وه ــو م ـكــان على
مـسـتــويــات مختلفة لمختلف صـعــد الـحــالــة العلمية  -فــإن تــاريــخ الـعـلــوم مـهـ َّـدد بـ ّـأل يـكــون أكـثــر من
أيــديــولــوجـيــا ،وهــذه الـمــرة ،بمعنى وعــي زائــف بـمــوضــوعــه .بـهــذا المعنى تـكــون األيــديــولــوجـيــا معرفة
بـعـيــدة عــن مــوضــوعـهــا الـمـعـطــى بـمـقــدار مــا تـعـتـقــد أنـهــا مـلـتـصـقــة ب ــه؛ وه ــذا هــو الـجـهــل مــن حـيــث إن
المعرفة النقدية لمشروعها ولمشكلتها تعلم أنـهــا تقف فــي الـبــدايــة على ُبـعــد مــن موضوعها الــذي
إجرائيا.
تشيد
ً

ول ـمــن ال يــرغــب فــي أن يـضــع تــاريـ ًـخــا س ــوى تــاريــخ الـحـقـيـقــة ،فــإنــه يـضــع تــاريـ ًـخــا مـ ِ
ـوهـ ًـمــا .لـقــد كــان
سوكودولسكي على حق بشأن هذه النقطة :تاريخ الحقيقة وحدها مفهوم متناقض.
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