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Τι εί ν α ι µ ι α επ ισ τ η µ ον ι κ ή ιδ εο λ ογ ί α ;
εισαγωγή-µετάφραση
Ευστάθιος Βέλτσος

Τι είναι µια επιστηµονική
ιδεολογία;
εισαγωγή-µετάφραση

«Η επιστηµονική ιδεολογία αποτελεί µια έννοια που διατυπώνει
ο Canguilhem στα τέλη της δεκαετίας του 1960, εµπνευσµένος
από τα κείµενα των Foucault και Althusser, καθώς και από τις
συζητήσεις που εγείρουν ως προς τις σχέσεις της ιδεολογίας µε
τις επιστήµες. Την έννοια αυτή την επεξεργάζεται κατά τη διάρκεια των διαλέξεών του στη Σορβόννη, όπου συνεχίζει να τη θέτει
ως βάση της διδασκαλίας του έως το 1978 […]. Η τελική εκδοχή
του παρόντος κειµένου περιλαµβάνεται στο βιβλίο του Idéologie
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ΠΛΕΘΡΟΝ
et rationalité dans l’histoire des sciences de la vie (1977). Εκεί παρουσιάζει µελέτες επικεντρωµένες σε συγκεκριµένα ιστορικά
ISBN 978-960-348-280-2, διαστ. 11,3/18,3 εκ., 42 σελ., τιµή: 6,00 ευρώ
παραδείγµατα, οι οποίες αφορούν στον ρητό ή υπόρρητο ρόλο
που διαδραµατίζουν στην εξέλιξη των βιο-ιατρικών επιστηµών όχι µόνο θεωρίες και έννοιες µε επιστηµονικές αξιώσεις, αλλά
και φιλοσοφικές, πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές ιδέες και ιδεολογίες. Ως επιστηµονική ιδεολογία ορίζεται µια µη-επιστήµη,
δηλαδή µια ατελής γνώση προσωρινής διάρκειας, µε εσφαλµένα, αναδροµικά, αλλά και διαψεύσιµα εκ των υστέρων
χαρακτηριστικά, η οποία φιλοδοξεί να αποκτήσει το επιστηµολογικό καθεστώς µιας επιστήµης επιχειρώντας να µιµηθεί το
παράδειγµά της. Οπότε, η επιστηµονική ιδεολογία συγκροτείται µέσα από παρεκκλίνουσες, σε σχέση µε τον τρόπο που
καθορίζονται από µια επιστήµη, θεωρίες και έννοιες, τις οποίες διερευνά και εφαρµόζει σε διαφορετικά και αποκλίνοντα από
την επιστήµη αυτή επίπεδα».
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