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الحجر والكالم:
العالمة في فلسفة توماس هوبس
تتناول هذه الدراسة املصغرة مفهوم العالمة لدى الفيلسوف اإلنكليزي توماس هوبس،
لتكشف أن هذا الفيلسوف الالمع يف الفكر السيايس أعطى العالمة ( )Signأمهية كبرية يف
فكره ،وتطرق إليها حتى يف اللفياثان ،أكرب وأهم مؤ َّلفاته ذات الطابع السيايس ،فضلاً عن بقية
مؤ ّلفاته األخرى.

تطرقت هذه الدراسة ،من أجل استجالء مفهوم العالمة لدى هوبس ،إىل األنظمة األساسية يف
فكره الفلسفي :خطاب احلس ،وخطاب الذهن ،وخطاب الكالم ،التي تبدو متعاضدة يف بناء
اخلاصة بالعالمة .ومع أن هوبس مل يستخدم مصطلح Semiotike
اللحظة املعرفية ،ومنها املعرفة
َّ
كام سيفعل بعده جون لوك ،فإنه أرشك العالمة بمباحث احلس والذهن والعقل والعاطفة ،وفتح
بذلك أبواب الفلسفة ملبحث العالمة ّ
ومتكن من قراءة اجلوانب املرئية للعالمات من خالل العامل
املحسوس ،وقراءة جوانبها الذهنية من خالل العامل املعقول ،وقراءة جوانبها األهوائية من خالل
عامل الشعور.

وإىل جانب ذلك ،فتح هوبس للعالمات أبواهبا التداولية ،فهي ليست حسية أو ذهنية أو عقلية
فقط ،إنام هي ً
ستتطور الحق ًا
أيضا ذاتية وجمتمعية من خالل فكرة االعتباطية ( )Arbitraryالتي
َّ
عىل يد فردينان دي سوسري .والالفت ً
أيضا أن هوبس ربط العالمات بالكالم ( )Speechوليس
باللغة أو املنطق فقط.

ما يسعى إليه هذا البحث هو تأكيد أن السياق النظري الذي متظهرت فيه رؤى هوبس يف
العالمات هو نظريته يف املعرفة التي مجع فيها احلس إىل جانب املخيلة والذهن والعقل كمصادر
متعاضدة للمعرفة البرشية ،ومنها العالمات .غري أن هذا املنجز املعريف املهم ،ال ينسينا أن جتربة
هوبس يف العالمات تبقى مفتقرة إىل السياق والوعي املعرفيني الواضحني والعميقني ،اللذين
تاليا.
أدرك بعض رضورهتام جون لوك ،وتشارلز بريس ،وفردينان دي سوسري ،وجاك دريدا ً
معني بقضايا الفكر الفلسفي ،خاصة مواضع التقائها باإلسالم والنظرية األدبية.
* أكاديمي وباحث عراقي ّ
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ولد الفيلسوف اإلنكليزي توماس هوبس ( )1679-1588يف قرية وستبورت من أعامل مدينة ماملسربي،
ألب قسيس ال يميل إىل العلم واملعرفة .وحدث أن هرب القسيس إىل لندن بسبب مشكلة عرضت له ليرتك
أرسته حتت رعاية شقيقه األكرب الذي تك َّفل برعاية توماس وشقيقه ووالدهتام.
عاش توماس طفولة هادئة ،ودرس يف ملحق لكنيسة القرية ُعرف كمدرسة للتعليم الديني ،ومن ثم انتقل
للدراسة يف كلية مودلني ،جامعة أكسفورد بني سنتي  1603و ،1608وتع ّلم اللغتني اليونانية والالتينية .وبعد
خترجه رشحه عميد الكلية لتعليم وليم كافنديش ،من أبناء إحدى األرس النبيلة املعروفة بشخصياهتا الفكرية
والعلمية ،حتى استهوته السياسة فربع يف الكتابة فيها .ومنحته رحالت السفر التي أمضاها برفقة األمراء خربة
تعرف إىل منبت
واسعة يف األمم والشعوب .وعندما عمل أمي ًنا ّ
للرس لدى فرانسيس بيكون (َّ ،)1626-1561
ردحا من الزمان حتى
كثريا بنزعة بيكون التجريبية الرصفة ،لكنه عايشها ً
الفكر التجريبي .ويبدو أنه مل يتأثر ً
استامعا وعز ًفا عىل آلة الكامن ،وكان عىل صلة بغاليليو غالييل
انرصف إىل دراسة اهلندسة .وراح يعشق املوسيقى
ً
أبحر يف تفسري الكون عىل أسس ميكانيكية.
( )1642-1564حتى َ

سافر هوبز إىل فرنسا ،وهناك قرأ أعامل رينيه ديكارت ( )1650-1596لتولد أوىل كتاباته الفلسفية احلجاجية
تأمالت يف الفلسفة األوىل ( ،)1641وليفتح بذلك سيلاً من الكتابات
تعليقًا عىل أفكار ديكارت يف كتابه ُّ
الفلسفية والسياسية واالجتامعية وسط حرائق أيديولوجية أوقدهتا رؤاه الفلسفية والدينية والسياسية ،لكنه نجا
قدروا له اشتغاالته الفلسفية وأفكاره السياسية واالجتامعية ،وهو
منها،
خصوصا أن كثريين َّممن فهموا خطابه َّ
ً
التقدير ذاته الذي حظي به من جانب فالسفة كبار عارصوه أو جاؤوا بعده .عاش هوبس للفكر وللفلسفة؛
يفرط بحياته الروحية ،وربام كان ذلك قد قربه أكثر من املدرسة العقلية عىل حساب املدرسة
فهو مل يتزوج ،ومل ِّ
(((
سول له امليل إىل املنهج االستنباطي .
التجريبية االستقرائية،
ً
خصوصا أن حبه للرياضيات َّ

كان هوبس يعي متا ًما دوره كفيلسوف يف مرحلة خطرة بمتغرياهتا الفلسفية والسياسية ،ولذلك كان يقول عن
حالة املثقفني« :هناك صنفان من الناس الذين يقال عنهم عمو ًما إهنم مثقفون؛ الصنف األول ينطلق من مبادئ
متواضعة ،ويسري عىل نحو واضح ،وأولئك هم علامء الرياضة .أما الصنف الثاين فهم أولئك الذين يستمدون
قواعد املعرفة وأسسها من الرتبية ،ومن ثقات الناس ،ومن العرف والتقاليد ،وهؤالء هم الدمجاطيقيون.
نزاعا فهم معفيون من ارتكاب هذه اجلريمة ،وإنام املسؤول عن ذلك هم
ولن نجد علامء الرياضة يثريون ً
الدمجاطيقيون ،أولئك الذين تلقوا تعليماً
ناقصا ،وحتت ضغط العاطفة حيسبون آراءهم حقيقية دون أدنى
ً
برهان واضح»(((.
لقد عمل هوبس عىل تقسيم العلوم إىل طبيعية وأخرى مدنية ،وكلها علوم جتريبية يف منظوره اخلاص،
ومنها )1( :علم اهلندسة :يدرس القوانني الرياضية للحركة؛ ( )2علم امليكانيكا ويدرس أثر حركة
األجسام يف أجسام أخرى؛ ( )3علم الطبيعة ويدرس أثر احلركات احلادثة يف ذرات األجسام؛ ()4
علم اإلنسان والسياسة ،ويدرس احلركات احلادثة يف نفوس الناس والباعثة عىل أفعاهلم(((؛ ( )5علم
 1حول حياة توماس هوبس ،انظر :يوسف كرم ،تاريخ الفلسفة احلديثة ،سلسلة مكتبة الدراسات الفلسفية ،ط ( 5القاهرة :دار
املعارف 52 ،)1986 ،وما بعدها ،وجورج طرابييش ،معجم الفالسفة :الفالسفة ،املناطقة ،املتكلمون ،الالهوتيون ،املتصوفون ،ط 3
مفهرسة (بريوت :دار الطليعة ،)2006 ،ص .708
 2ورد يف :إمام عبد الفتاح إمام ،توماس هوبز :فيلسوف العقالنية (القاهرة :دار الثقافة للنرش والتوزيع ،)1985 ،ص .26
 3كرم ،ص .52
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الكالم ( )Speechويدرس اللغة من حيث األسامء ( ،)Namesوالتسميات ( )Appellationsوالروابط
بينها (.((()Connecting

الحس
خطاب
ّ
يعتقد هوبس أن «العلم هو معرفة التعاقبات ،وارتباط واقعة بأخرى»((( .وموضوع العلم عنده هو األجسام.
واألجسام يف مفهومه هلا داللة خمتلفة؛ فاجلسم هو «ما يتوافق أو يتطابق مع جزء من املكان ،وال يتوقف وجوده
عىل فكرنا ،وجيب أن ‹ ُيقال عنه إنه موجود بالفعل ،وأنه يقوم بذاته ،وأن يكون مستقلاً عن فكرنا ،ومن املمكن
استقرائيا فقط ،وإن كان هوبس
أن ُيفهم بالعقل ،ويدرك باحلواس سواء بسواء›»((( .كام أن العلم قيايس وليس
ً
وخصوصا أن معرفة
كثريا يف معاينة الظواهر ،ومجلة األمثلة التي ساقها للتدليل عىل أفكاره،
ً
قد جلأ إىل االستقراء ً
(((
العلة يف منظوره هي وظيفة أساسية للعلم مؤ ّداها أن «معرفة املعلوالت بعللها ،والعلل بمعلوالهتا»  .وكل
تاليا .كام أن موضوع العلم يعتمد عىل احلركة؛ فال يوجد سكون يف
هذا سينعكس عىل فهمه لوجود العالمات ً
الوجود ،إنام حركة تلو أخرى مضادة ،وكلتامها تستمر يف نزيف هادر حافل باملثابرة والعطاء عىل نحو متجانس.
واحلركة حتكم الكون املادي كله من دون استثناء ،بل هي الواقع احلقيقي والفعيل للوجود أو الكون .ولذلك
يعترب هوبس أي حركة جتري داخل الذات أو النفس أو الدماغ أو الذهن أو العقل هي حركة مستمرة ومتجانسة
صوب األشياء واملوجودات ،فحركات «الدماغ مرتبطة بعضها ببعض بحيث إذا تكررت حركة حلقتها أخرى؛
لذا تتعاقب الصور بنفس ترتيب اإلحساسات لتعاقب حركات الدماغ هبذا الرتتيب .ويالحظ هوبس أن جمرى
األفكار تابع ليس فقط لقانون اقرتان اإلحساسات يف املكان والزمان بل ً
وأيضا لقانون االهتامم ،أي لتأثري امليل
لاً
شبيها
والعاطفة ،فإن إرادة الغاية تولد فكرة الوسيلة الكفيلة بتحقيقها ،أي التي رأيناها يف املايض حت ِّقق معلو
ً
بالذي ننشده ،والعالقات التي تسيطر عىل الرتابط ههنا هي عالقات التشابه ،والعلة واملعلول ،واملبدأ والنتيجة،
والغاية والوسيلة ،والدال واملدلول»((( .وهذا يعني أن احلركة عند هوبس هي حركتان :حركة خارجية ،وحركة
داخلية تنشطر بدورها إىل حركة حية تتسم هبا األحياء كلها كجريان الدم ،والتنفس ،والتغذية ،وإىل أخرى
خاصة باحليوانات.
حيوانية َّ
كانت فكرة احلركة حمورية يف فلسفة هوبس بحيث إهنا أ ّثرت يف رؤيته للمعرفة؛ فبالرغم من أنه أكد يف الرسالة
اإلهدائية التي كتبها يف  9أيار /مايو  ،1640وافتتح هبا كتابه مبادئ القانون الطبيعي والسيايس ،أن «العقل
(((
دورا مهماً يف إنتاج املعرفة منذ مؤ َّلفاته
واألهواء مها اجلزآن الرئيسان يف طبيعتنا»  ،فإن هوبس أوكل للحس ً

4 Thomas Hobbes, Leviathan ([s. l.: Jonathan Bennett], 2004), chap. 4: Speech, p. 11
يسم علماً هبذا املعنى لكننا نجده يشتغل يف فضائه .ولعل األهم هنا هو أن الكالم ( )Speechيستبطن
ما جتدر اإلشارة إليه هو أن هوبس مل ِّ
الصوت ( )Voiceكونه يعتمد عىل اخلطاب اللفظي أو الشفاهي ( .)Verbal Discourseانظر كذلك الرتمجة العربية :توماس هوبس،

اللفياثان :األصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة ،ترمجة :ديانا حبيب حرب وبرشى صعب؛ مراجعة رضوان السيد (بريوت :دار
الفارايب؛ أبو ظبي :مرشوع كلمة للرتمجة ،)2011 ،ص .40
 5هوبس ،ص .55

6 Thomas Hobbes, On Body, Translation George MacDonald Ross, chap. 8: Body and Accident, para. 8.1: The
Definition of Body.

 7كرم ،ص  .52سيقول هوبس :إن «احلركة ال تنتج إلاّ احلركة» ،يف :هوبس ،ص .24
 8كرم ،ص  .54 – 53وحول فكرة «السكون» انظر :هوبس ،ص .24

9 Thomas Hobbes: The Treatise on Human Nature and that on Liberty and Necessity (London: Johnson, 1812), p. 1, and
The Elements of Law, Natural and Politic, Translated by George MacDonald Ross, para. 2.2.
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ِّ
وميز بني «موضوع اإلحساس»
املبكرة ،ففي الفصل الثاين من هذا الكتاب بحث يف ع َّلة اإلحساس أو سببهَّ ،
التصور الذي ينتج عن ذلك
و«فعل اإلحساس» ،وقال يف هذا الصدد« :عندما يقع أي حدث بالفعل ،فإن
ُّ
يسمى اإلحساس ( ،)Sensationواليشء الذي أنتجه فعل اإلحساس يسمى موضوع اإلحساس (.((1(»)Object
ّ
يتصدر كتابه الكبري اللفياثان ( )1651رغم أنه تناوله يف كتابه مبادئ
باحلس ،جعل مبحثه
ولشدة اهتامم هوبس
َّ
ّ
القانون الطبيعي والسيايس أو عنارص القانون ،بحسب عنوان الطبعة املنقحة أو احلديثة ،فنراه ينطلق من مقدمة
احلس ،وكل األفكار األخرى مشتقة من ذلك
مجيعا يكمن ما نسميه
واضحة عندما يقول« :يف أصل األفكار ً
ّ
األصل»( .((1وهذا يعني أن اإلحساس هو مصدر معارف البرش ،إذ يعتقد هوبز أن «كل فكرة منفردة متثل
مظهرا لصفة ما أو َع َر ًضا آخر جلسم يقع خارجنا»( .((1كام أن «ع َّلة احلس هي اجلسد اخلارجي أو املوضوع الذي
ً
وإما بالواسطة كام يف البرص والسمع
واللمس،
الذوق
يف
كام
مبارشة
ا
إم
حس،
لكل
املناسب
العضو
عىل
يضغط
ّ
ّ
والشم ،وبواسطة األعصاب وألياف اجلسم وأنسجته األخرى .ويصل هذا الضغط إىل الدماغ والقلب حيث
ً
موجه نحو اخلارج ،فهو
يحُ ْدث مقاومة أو
ضغطا مضا ًدا أو جهدً ا من القلب ليحرر نفسه .وبام أن هذا اجلهد ّ
لاً
يسميه البرش احلس ،وهو ضوء أو لون اختذ شك بالنسبة
يظهر كيشء خارجي ،وهذا املظهر أو الوهم هو ما ّ
إىل العني ،وصوتًا بالنسبة إىل األذن ،ورائحة بالنسبة إىل األنف ،ومذا ًقا بالنسبة إىل اللسان واحللق ،وبالنسبة
نميزها باإلحساس»(.((1
إىل باقي اجلسم فهو حرارة وبرودة وخشونة ونعومة وما إىل ذلك من صفات أخرى ّ
نحن إذن بصدد وصف دقيق لعالقة اإلنسان بعامل احلواس الذي يعتمد عىل املوضوعات اخلارجية يف حركة
مستمرة لتلقّي موضوعات حسية يتم هبا اإلدراك احليس .وملا كان فعل اإلحساس هو عبارة عن حركة مستمرة،
فإن اإلدراك ينتج موضوعه من خالل العالقة باألشياء .وبينام حتو ّلت املوضوعات املدركة إىل عامل الذهن ،فإن
العامل ،بكل ما فيه ،يميض يف حركة مستمرة .كام أن اإلحساس يميض يف طريقة حتى بعد زوال األشياء يف العامل
املادي اخلارجي عن احلواس أو اإلدراك أو أي شكل من أشكال التواصل معها؛ ذلك أن احلس هو «صورة
ذهنية ( )Fhantasmأو خيال ( )Fancyيحُ دثه رد فعل أي جهد نحو اخلارج يف عضو احلس بسبب جهد نحو
الداخل يأيت من املوضوع ويستمر فرتة من الوقت طالت أو قصرُ ت»(.((1

خطاب الذهن
إن الصور الذهنية هي حمور االنتقال من خطاب احلس ( )Sense Discourseإىل خطاب الذهن
) .Discourseوهذا األخري هو «ملكة االبتكار التي هي تعقّب األفكار ُّ
وتذكرها أو استدعاؤها إىل الذهن» .
حتليليا فيقول« :أحيانًا يرغب اإلنسان يف معرفة نتيجة فعل ماِّ ،
فيفكر بفعل ماض
أنموذجا
ويسوق هوبس
ً
ً
معتربا أن نتائج مشاهبة ستيل أفعالاً متشاهبة كذاك الذي يتو َّقع ما سيحدث ملجرم،
مماثل ،وبنتائجه املتتالية،
ً
فرياجع ما ييل جريمة مماثلة يف السابق ،وتتواىل أفكاره هبذا الرتتيب :اجلريمة ،وضابط الرشطة ،والسجن،
(Mental
(((1

10 Hobbes, Elements of Law, chap. 2: The Cause of Sensation, para. 2.2.

 11هوبس ،ص .23
 12هوبس ،ص  .23وحول فكرة «الوهم» انظر :املصدر نفسه ،ص .27
 13هوبس ،ص .24-23
 14توماس هوبس ،نقلاً عن :إمام ،ص  .165ويف احلقيقة يرى هوبس أن «احلس والذاكرة نكسبهام باخلربة وبالفطنة .»Prudence
وانظر :هوبس ،ص .55
 15هوبس ،ص  .35وكان هوبس قد استخدم مصطلح  Mental Discourseعىل نحو ِّ
مبكر كعنوان للفصل الرابع من كتابه األول
مبادئ القانون الطبيعي والسيايس ،الذي صدر سنة .1640
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تبرصا ( ،)Foresightوحصافة ( ،)Prudenceوعناية
ويسمى هذا النوع من األفكار
والقايض ،واملشنقة.
ً
ّ
( ،)Providenceوأحيانًا حكمة ( .)Wisdomورغم أن مثل هذا التخمني ( )Guessمض ِّلل ،فإنه ،وبقدر ما يملك
اإلنسان خربة باألشياء املاضية أكثر من غريه ،يكون أكثر حصافة»( .((1ومن نافل القول إن هوبس «يستخدم
عدة ليشري هبا إىل اآلثار التي ترتكها األشياء اخلارجية وحركتها يف ذهننا ،ونراه يستخدم مفردات
مرتادفات ّ
كالظاهر ( ،)Appearanceواملظهر ) ،)Seemingوالظهور ) ،)Apparationوالتصويرات ) ،)Imagesوالتمثيل
والتصورات ) ،)Coceptionsواخليال ( ،)Fancyوكلها تعني مضمون التجربة أو حمتوى
)،)Representation
ُّ
اإلدراك احليس عمو ًما»(.((1
يضيف هوبس إىل تعريفه السابق للخطاب الذهني تعري ًفا آخر يصف فيه اشتغاالته بأهنا «تعاقب األفكار أو
ترابطها أو التتايل بني فكرة وأخرى»( .((1إلاّ أن عامل الذهن أكرب من أن يستحوذ عليه اخليال فقط ،ومع ذلك
يعتقد هوبس بوجود نوعني من الرتابط بني األفكار مها:

موجه ،ال تصميم له ،وغري ثابت ،وليس فيه فكرة شغوف حتكم األفكار التي تليها ،وتوجهها
األول« :ترابط غري َّ
نحو ذاهتا ،كام تذهب الرغبة أو أي شهوة أخرى إىل غايتها وموضوعها ،واألفكار فيه جتول وتصول ،وتبدو
غري مرتبطة الواحدة باألخرى كام يف حلم ،وهي أفكار غري متناغمة كصوت العود حني ال يكون موزونًا أ ًيا كان
جتول العقل اجلامح؛
عازفه ،إهنا فوىض ُّ

الثاين :ترابط أكثر ثباتًا ،إذ ِّ
تنظمه رغبة ما ،وتصميم ما؛ فاالنطباع الذي ترتكه األشياء التي نرغب فيها أو نخافها
قوي ودائم ،وإذا توقف بعض الوقت فإنه يعود برسعة ،وهذا االنطباع يوجد أحيانًا قو ًيا بحضوره إىل حد أنه
يمنع نومنا أو يقطعه ،فرسعان ما تُعاد أفكارنا إىل الطريق إذا ما بدأت بالضياع»(.((1

إن ترابط األفكار بكل صورها ال ينتج معرفة من دون قوى العقل؛ فنحن ال نعرف األشياء بصفاهتا أو كيفياهتا
يسوغ للعنرص املعريف يف املدركات احلسية حضورها يف العقل أو
األولية إلاّ من خالل االستنتاج العقيل الذي ِّ
الذهن يف حركة دائبة حترض الصور الذهنية هبا مرة وتغيب مرات ،بحسب الرتكيز الذهني والرغبة العارمة التي
تعتمل الداخل البرشي .ومثلام سيأيت جون لوك ( )1704-1632الحقًا ليقرأ العامل بوصفه كيفيات أولية
خاصة
وثانوية ،كذلك فعل هوبس عندما نظر إىل العامل من حوله ،فوجده عبارة عن كيفيات أو صفات أولية َّ
باألجسام أو اجلواهر فيه ،وصفات أخرى أو كيفيات ثانوية هي مظاهر ذاتية لألجسام تدركها احلواس البرشية.
حتليليا عن الصورة الذهنية اخلاصة
نموذجا
ويف الفصل الثاين من كتابه األول ،عنارص القانون ،أورد هوبس
ً
ً
باللون ،وهي صورة مرئية أو برصية ،وقد طرح فكرته عىل نحو َّ
منظم:

(أ) األلوان والصور املالزمة للموضوعات ليست هي األشياء أو األجسام؛ (ب) ما نطلق عليه اللون أو الصورة
ليس هلام وجود ( )Existenceخارجنا؛ (ج) اللون والصورة يظهران لنا ( )Appearing to Usكحركة ،وذبذبة
أو تعديل حيدثه املوضوع يف املخ؛ (د) إن ما يصح عىل التصورات البرصية ،يصح ً
أيضا عىل بقية تصورات
احلواس التي تنشأ من األحاسيس األخرى ،وهو ما يعني أن املوضوعات املدركة أو التصورات ليست األشياء

وانظر ال َّنص العريب :هوبس ،ص .36
 17انظر :إمام ،ص .166

16 Hobbes, Leviathan, chap. 3: The Consequence or Train of Imaginations, p. 9.

18 Hobbes, Leviathan, chap. 3: The Consequence or Train of Imaginations, p. 8.

 19انظر :هوبس ،ص  .34وقد ترصفنا بالرتمجة بالرجوع إىل ال َّنص اإلنكليزي ،ص  .9 – 8وجتدر املالحظة هنا أن هوبس مل يستخدم
مصطلح تداعي األفكار ( )Association of Ideasيف معاجلته ملوضوع ترابط األفكار.
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ٌ
وجيل هنا الفصل بني العامل اخلارجي والعامل الداخيل ،أو عامل األشياء وعامل
أو األجسام إنام األحاسيس(.((2
التصورات املدركة التي هي عبارة عن اشتغال قصدي عىل الصفات الثانوية لألشياء ،ومتثيل إدراكي هلا ،األمر
الذي يعني أن «الكيفيات الثانوية هي جمموعة من الصور الذهنية أو اخلياالت التي حتدثها يف رؤوسنا اخلصائص
خارجيا»(.((2
األولية هلذه املوضوعات اخلارجية التي تتفاعل مع أعضاء احلس لكنها ال متثّل شي ًئا
ً

يتضح أنه ال يمكن احلديث عن اخلطاب الذهني بمعزل عن خطاب احلس ،فهذا األخري يبدو مقدِّ مة لألول،
قسم القوى إىل قوى جسمية كاحلركة والتغذية والتناسل ،وإىل قوة أخرى ذهنية
ً
خصوصا أن هوبس كان قد َّ
وللتخيل
حمركة .كام وجدنا أنه يعطي أمهية كبرية للصور احلسية ،وللخياالت،
نلقى فيها قوى معرفية وأخرى ِّ
ُّ
واألحالمّ .أما العقل ،فله هو اآلخر نصيبه يف إنتاج املعرفة ،إذ سبق هلوبس أن َّأكد أن الطبيعة البرشية تشتمل
عىل العقل إىل جانب األهواء ،كام أرشنا سابقًا ،وهذا يعني أن للعقل دوره يف املعرفة ،ويعني ً
أيضا أن ما تعطيه
احلواس من تصورات حسية ال يكفي بمفرده إنتاج املعرفة.
تتط َّلب مجيع التصورات احلسية التي تصل إىل الذهن االنخراط يف بنية عقلية كلية؛ وهلذا يقول هوبس« :حني
تصور ٍّ
كل إمجايل انطال ًقا من مجع
يقوم اإلنسان باالستدالل أو التعقُّ ل ( ،)Reasoningفإنه ال يفعل شي ًئا سوى ُّ
تصور لتعاقب
تصور حاصل طرح جمموع من آخر ،وهو يشء إذا تم بواسطة الكلامت ،يكون بمثابة ُّ
أجزاء أو ُّ
(((2
تسمية األجزاء كلها إىل تسمية الكل اإلمجايل أو من تسمية الكل وجزء واحد إىل تسمية اجلزء اآلخر» .
وواضح أن ما يريد هوبس تأكيده يف هذا ال َّنص هو االنتقال إىل عامل التجريد العقيل من خالل مفهوم الكل
اإلمجايل ،مع االحتفاظ بمفهوم التعاقب داخل الذهن ،فضلاً عن اإلشارة الواضحة إىل دور التسمية كفعل عقيل.
كام أن فعل التسمية ،وكذلك حركة التعاقب ،يقرتنان لدى هوبس باحلساب ،ولذلك جاء اشتغاله عىل العقل
يف الفصل اخلامس من كتابه اللفياثان بـعنوان «يف العقل والعلم» ،مربزً ا دور احلساب يف العمليات العقلية؛ فهو
العامة املت َفق عليها لتحديد أفكارنا والداللة عليها؛ أقول
يرى أن العقل «ليس سوى حساب لتعاقب التسميات َّ
(((2
لـ (حتديدها) عندما نحسب بأنفسنا ،و(الداللة عليها) عندما نربهن حساباتنا أو نوافق عليها أمام اآلخرين» .

خطاب الكالم
ال يمكن احلديث عن خطاب الكالم ( )Speech Discourseمن دون احلس والعقل ،بسبب التضافر البنيوي
بينهام وبني الكالم .وملا ك ّنا س ّلطنا األضواء عىل اخلطابني السابقني ،أي خطاب احلس وخطاب الذهن ،فإننا
وتاليا لدورمها يف نظرية العالمات لديه ،وهو الذي يعتقد أن
نويل أمهية كبرية لدورمها يف املعرفة اهلوبسية،
ً
(((2
العقل هو أحد ملكات الذهن ( ، )Faculties of the Mindوأن مشكلة البرشية هي يف افتقارها إىل عقل
مستقيم ( )Right Reasonوضعته الطبيعة باعتباره «عقلاً ِّ
قاضيا»( ،((2وهو ما يعني رضورة بناء عقل
حمكماً أو
ً
ذي ملكات تؤ ِّدي بالبرشية إىل بعض اليقني عرب الفهم ( .)Understandingوالفهم عمو ًما يف منظور هوبس هو
«التخيل الذي تثريه الكلامت أو أي عالمات عفوية أو طوعية ( )Voluntary Signsأخرى يف اإلنسان أو يف
ُّ
21
22
23
24
25

إمام ،ص .172
هوبس ،ص .50
املصدر نفسه ،ص .51
املصدر نفسه ،ص .51
املصدر نفسه ،ص .51

20 Hobbes, Elements of Law, chap. 2: The Cause of Sensation, para. 2.4.
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أي خملوق آخر ُوهب م َلكة اخليال .والفهم اخلاص باإلنسان ليس فهم إرادته وحدها ،بل ً
أيضا فهم تصوراته
(((2
وأفكاره بواسطة تعاقب أسامء األشياء وسياقها يف صيغ التأكيد والنفي ،وغري ذلك من صور الكالم» ّ .أما
استخدام العقل وغايته ،فريى هوبس أهنام ال يكمنان يف «إجياد جممل النتيجة أو بعض النتائج وحقيقتها بعيدً ا
عن التعريفات األوىل ،والدالالت املوضوعة للتسميات ،بل يف البدء منها ،وامليض ُقد ًما من نتيجة إىل أخرى.
أسست عليها ،واس ُتنتجت منها»(.((2
ولذلك ال يمكن أن يوجد يقني بجميع تلك اإلثباتات واإلنكارات التي ُّ

ِّ
كثريا عىل إشكالية التسمية وهو يبني خالصة أفكاره يف كتابه اللفياثان ،ويكشف عن أثرها يف
يركز هوبس ً
بناء املعرفة ،وأثر الكلامت ذات الداللة العامة ( )Words with General Meaningsيف توليد استنتاجات زائفة
( )Falseحيلو هلوبس وصفها بالسخف ( ،)Absurdityويصف خطاهبا بأنه كالم بال معنى )(Senseless Speech؛
نتصور بواسطتها إلاّ صوتًا واحدً ا هي تلك الكلامت التي نسميها عبثية ()Absurd؛ كلامت
فالكلامت «التي ال
َّ
بال داللة ( ،)Insignificantوبال معنى ) ،((2()Nonsenseيف وقت يمكن لإلنسان ،وبواسطة الكلامت ،أن «يرد
تسمى نظريات أو حكماً  ،أي إنه يستطيع أن يستدل أو حيسب»( .((2ويأيت
النتائج التي جيدها إىل قواعد َّ
عامة ّ
هوبس إىل عدد من األمثلة من العبارات أو القضايا العبثية التي ليس هلا داللة أو معنى ،مثل« :مض ّلع رباعي
دائري» ،و«أعراض للخبز يف اجلبن» ،و«مواد غري مادية» ،و«ذات أو إرادة حرة» ،وهي كلها عبارات ال تنطوي
عىل خطأ فقط ،إنام تنطوي ً
أيضا عىل عبثية ،لإلنسان وحده إمكانية كشفها وحتديد زيفها.
ما هو الفت يف جتربة هوبس النقدية لألفكار اخلالية من املعاين والدالالت وذات الوجود العبثي هو نقده للعقل
الفلسفي النخبوي ،أو عقل الفالسفة الذي تشتد لديه حالة العبث يف أحيان ما .وقد أورد يف هذا الصدد سبعة
اعرتاضات ذات صلة بخطاب الكالم ،كونه ِّ
يركز ال َّنظر يف الكلامت ،والدالالت واملعاين ،وكذلك يف عالقة
الدال باملدلول ،ويقول يف هذا املجال:

(« )1إنني أعزو السبب األول للنتائج العبثية إىل النقص يف املنهج ،وإىل عدم بدء استدالالهتم من التعريفات أو
من الدالالت املوضوعة لكلامهتم.
( )2إنني أعزو السبب الثاين للتأكيدات العبثية إىل إعطاء تسميات أجسام لألعراض أو تسميات أعراض
لألجسام ،كام يفعل الذين يقولون إن اإليامن ُيسكب أو ُينفخ.
( )3أعزو السبب الثالث إىل إعطاء تسميات أعراض األجسام الواقعة خارجنا إىل أعراض أجسامنا نحن؛ كام
يفعل الذين يقولون إن اللون هو يف اجلسم ،والصوت هو يف اهلواء.

( )4أعزو السبب الرابع إىل إعطاء تسميات األجسام إىل التسميات أو الكالم ،كام يفعل الذين يقولون إن هناك
حيا هو جنس أو هو يشء عام.
أشياء َّ
عامة ،وإن خملو ًقا ً

( )5أعزو السبب اخلامس إىل إعطاء تسميات األعراض إىل التسميات أو الكالم ،كام يفعل الذين يقولون إن
طبيعة اليشء يف تعريفه ،وأن األمر الذي يعطيه إنسان هو إرادته.
( )6أعزو السبب السادس إىل استخدام االستعارات واملجازات وغريها من الصور البيانية بدلاً من الكلامت

بمعناها احلقيقي.
26
27
28
29

املصدر نفسه ،ص .32
املصدر نفسه ،ص .52
املصدر نفسه ،ص .53
املصدر نفسه ،ص .53
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أخريا ،أعزو السبب السابع إىل التسميات التي ال ُّ
تدل عىل يشء ،إنام نأخذها من املدارس ،ونتع ّلمها
()7
ً
(((3
باالستظهار ،مثل تسمية «أقنومي» ،و«استحالة القربان» ،و«اآلن األبدي» .

جليا أن العبث إنام يكمن يف االفرتاق بني الدال واملدلول أو بني املعنى والكلامت .وبإزاء ذلك ،ومن أجل
يبدو ً
جتاوز حالة العبثية يف العالقة بني الطرفني ،تلك التي تقع فيها النخبة الفلسفية فضلاً عن غريها من بقية الناس،
جلأ هوبس إىل حتقيق أقىص درجات الدقة يف التفكري االستداليل ،وهو تفكري عقيل ،وذلك من خالل بلوغ
املهارة ( ،)Achieved through Workوهي مهمة تتط َّلب ً
أوال ،إعطاء التسميات املناسبة لألشياء (Suitable
وثانيا ،اتّباع منهج جيد ومنتظم يميض ُقد ًما من العنارص ،التي هي التسميات – (Names
)ً ،Names to Things
املكونة بربط تسمية بأخرى ،ومن ثم إىل القياسات املتع ِّلقة باملوضوع قيد البحث،
) Elementsإىل التأكيدات َّ
يسميه البرش علم(.((3
وهذا ما ّ

إن اشتغاالت العقل التي تعتمد عىل احلس واخليال ،وعىل مجلة من قدرات العقل نفسه وملكاته ومهاراته،
هي ذات صلة حقيقية بمذهب هوبس يف العالمات .وما هو مؤسف يف هذا املجال أن هوبس مل يأت إىل وضع
اشتغاالته يف العالمات بمذهب أو علم خاص أو سياق معينّ يدعو إليه كام سيفعل جون لوك الحقًا ،عندما
جعل مذهب العالمات أحد العلوم الثالثة التي ص َّنفها( .((3إلاّ أن هوبس فتح أفق العالمات عىل اللغة ،أو لنقُ ل
عىل الكالم ( ،)Speechوفتح الكالم عىل العالمات وفق تأسيس فلسفي يرتبط بنظرية املعرفة يف مجيع مفاصلها
احلسية ،واخليالية والذهنية والعقلية ،حتى خرج إلينا برؤية فلسفية أصبحت مدار تواصل معريف من بعده.

تأمالت يف
ومل يأت هوبس يف أول كتبه احلجاجية إىل مناقشة مسائل العالمات؛ فعندما قرأ كتاب رينيه ديكارت ُّ
وقرر أن يناقش هذا الفيلسوف الفرنيس الذائع الصيت يف زمانه ،فكتب
الفلسفة األوىل ( ،)1641راقته احلالَّ ،
ويرد عليها ،وتأخذ طريقها إىل
تأمالت ديكارت يف حدود عام  1930ليقرأها ديكارتَّ ،
فرزة مالحظات عىل ُّ
جامعا لكال ال َّنصني ،فرزة هوبس وردود ديكارت.
النرش يف كتاب يف باريس سنة 1641
ً
تعد مؤشرِّ ً ا قو ًيا عىل روح هوبس يف االنفتاح عىل أفكار
معينة هلذا الكتاب احلجاجي ،فإهنا ُّ
وإذا كان هناك قيمة ّ
غريه من الفالسفة ،ويف الوقت نفسه عىل انخراطه يف سوق التفكري الفلسفي ،وهو الفيلسوف التجريبي أو
ظاهرا والعقالين أو املثايل باط ًنا.
املادي
ً

مل يرد يف نقد هوبس لرؤى ديكارت يف هذا الكتاب أي استخدام ملفردة عالمة ( ،)Signلكنه حفل بمناقشات
خاصة بالعالقة بني األسامء والكلامت ،وأثر هذه العالقة يف توليد املعنى ،وذلك يف «االعرتاض الرابع»ّ .أما يف
َّ
االعرتاض الرابع عرش ،فأتى هوبس إىل مناقشة عالقة الكلامت بالذهن والعقل ،ولكن عىل نحو بسيط كنا قد
يتطور يف كتب الحقة ،كام رأينا ذلك يف معرض قراءتنا كتابه اللفياثان.
وجدناه َّ
ربام أخذت هوبس احلامسة ألن يدخل يف غامر الدرس الفلسفي أكثر بعد جتربته القرائية ال َّنقدية ألفكار ديكارت

 30املصدر نفسه ،ص  .55 –54ومن الرائق هنا التنويه إىل جتربة الفيلسوف اإلنكليزي فرانسيس بيكون يف كتابه The New Organon
( )1620الذي نقد فيه جمموعة من أوهام ( )Idolsالعقل البرشي ،انظر كتابهFrancis Bacon, The New Organon, or: True :
Directions Concerning the Interpretation of Nature ([s.l.: Jonathan Bennett], 2005), Book 1: Aphorisms Concerning the
Interpretation of Nature, p. 7.

وللمزيد انظر :قيس هادي أمحد ،نظرية العلم عند فرانسيس بيكن ،ط ( 2بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة ،)1986 ،وحبيب الشاروين،
فلسفة فرنسيس بيكون (الدار البيضاء :دار الثقافة ،)1981 ،ص  53وما بعدها.
 31هوبس ،ص .55
32 John Locke, An Essay Concerning Human Understanding ([s. l.: Jonathan Bennett], 2004), Chap. 16: The Division
of the Sciences, p. 288.
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يف الفرزة إياها .وبالفعل ،فقد رأيناه يكتب يف سنة  1640بضعة مباحث بعنوان مبادئ القانون الطبيعي
والسيايس ،وصار أصدقاء له يقرأون تلك املباحث قبل طبعها ،لكنها ظهرت بطبعة َّ
منظمة بعد سنة واحدة،
وضمت ثالثة أبواب ،هي :يف الطبيعة البرشية ( ،)Human Natureويف اهليئة االجتامعية (De Corpore
َّ
لاً
) ،Politicoويف املواطن ،ولكن من دون أن يفرز له با ًبا مستق .

مرة يف حياته ،وذلك عندما عرض يف الفصل
يف هذا الكتاب ،خاض هوبس غامر البحث يف العالمات أول َّ
الثاين منه مفهوم اإلحساس ( ،)The Cause of Sensationومتييزه بني فعل اإلحساس ( )Sensationوموضوع
اإلحساس ( .((3()Object of Sensationودخل كذلك عامل العالمات من خالل الكشف عن وضعية العالمة
غالبا ما تحُ َّدد بسوابق اللواحق ،ولواحق السوابق؛
املرئية أو الطبيعية ) (Natural Signعندما َّأكد أن «العالمة ً
فمثلاً يمكن أن نعد سحابة الغيوم الثقيلة عالمة عىل مطر قادم ،ووجود املطر يمكن اعتباره عالمة عىل وجود
(((3
كرر هوبس هذا التفسري يف كتابه اللفياثان ،عندما قال« :العالمة هي
سحابة ثقيلة  .وبعد عرش سنوات ً
تقريباَّ ،
احلدث السابق آلخر الحق ،أو بالعكس الالحق للسابق إذا كانت هناك متالحقات مشاهبة قد َّمتت مالحظتها
من ْقبل ،وك ّلام َّمتت مالحظتها أكثر ،كانت هذه العالمة أقل عرضة للشك .لذا ،فإن من يملك اخلربة الكربى يف
أي نوع من األعامل يملك أكثر العالمات التي ِّ
احلدس يف املستقبل ،وبالتايل فهو األكثر حصافة بكثري
متكنه من ْ
َّممن هو جديد عىل هذا النوع من األعامل»(.((3
وعىل ما يبدو ،فإن اهتامم هوبس ِّ
املبكر بالعالمات اقرتن بمدى قدرة العالمة عىل حتقيق اليقني؛ فهو كان منذ سنة
 1640يميز بني العالمات املؤدية إىل اليقني برغم أن مصدرها حيس أو خارجي ،وتلك العالمات التخمينية أو
احلدسية ( .)Conjectural Signsولنا أن نالحظ هنا مدى ارتباط معاجلة العالمات لديه بمستوى قيمة العالمة
ْ
(((3
الداللية أو بمستوى أدائها وإنجازها للتو ُّقعات ( )Fulfills Expectationsالتي يأملها مستخدم العالمات،
أي إن هوبس أعطى وظيفة العالمات وما تنجزه من دالالت أمهية فائقة.

إضافة إىل ذلك ،نرى هوبس ،يف املعاجلة ذاهتا ،يلمح إىل نمطني من العالمات يعرضان لإلنسان يف حياته؛
عالمات مصدرها التجربة ،وأخرى مصدرها ُّ
التذكر .ويف معرض تناوله للذة الرشف ،يأيت إىل ما سماّ ه عالمات
يسميه عالمات
يفرق بينها وعالمات أخرى سفىل ،أو ما ّ
الرشف أو الفخر ( ،)Honour Signsوكأين به ّ
الوضاعة ( .((3()Inferior Signsومع الفصل الثالث عرش من كتاب مبادئ القانون الطبيعي والسيايس ،يدخل
هوبس إىل عامل اللغة وعالقتها بالعالمات من خالل التأثري املتبادل بني الناس الذين يتواصلون عبرْ َ ملكاهتم
احلسية والذهنية والعقلية بالعالمات التي هي عرضة للتأثري املتبادل؛ فبعض العالمات بسيط وواضح ،وبعضها
مزيف ،ولكن غريها ال يمكن أن يكون مزي ًفا عىل نحو سهل بسبب طابعه العفوي ( ،)Spontaneousالذي
يتبدى يف األفعال ( )Actionsواإليامءات ( )Gesturesواألهواء ( )Passionsالبرشية اليومية( .((3وخيلص هوبس
ّ
(((3
َّ
يف كتابه اآلنف الذكر إىل القول« :إن كلامتنا هي عالمات نتعلمها من آراء ونوايا اآلخرين»  .وهذا مؤرش
واضح عىل الطابع التداويل واملجتمعي للعالمات.

 35هوبس ،ص .37

33 Hobbes, Elements of Law, chap. 2: The Cause of Sensation, para. 2.2.
34 Ibid., chap. 4: The Mental Discourse, para. 4.9.
Hobbes, Elements of Law, chap. 4: The Mental Discourse, para. 4.10.
Ibid., Chap. 8: Sensuous Pleasures, Honour, para. 8.6.
Ibid., Chap. 13: How People Affect Each Other’s Minds Through Language, para. 13.1.
Ibid., Chap. 13: How People Affect Each Other’s Minds Through Language, para. 13.8.
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«فس احلكم بأنه تركيب ألفاظ بحيث تعني القضية
لقد أعطى هوبس اهتام ًما
ً
واسعا ملوضوع اللغة ،حتى إنه رَّ
املوجبة أن املوضوع واملحمول مها اسامن ليشء واحد ،وتعني القضية السالبة أن االسمني خيتلفان يف الداللة.
وفس االستدالل بأنه تركيب قضاياَّ ،
منصبة عىل األشياء ،بل عىل أسامئها ،أي
وأكد أن نتائج االستدالل ليست
رَّ
َّ
(((4
للعرف املوضوع يف تسميتها» .
إننا باالستدالل نرى إن ك ّنا نحسن أو نيسء تركيب أسامء األشياء طبقًا ُ

خصوصا أن هوبس يعتقد أن «األفكار ترد
نحن إذن بصدد أحكام وقضايا ،وإنشاء ذلك كله مرتبط بالذهن،
ً
ثانيا أن نبحث عن الكلامت التي تناسبها بأكرب قدر من الدقة واإلجياز»(.((4
ثم أو ً
إىل الذهن أولاً  ،وعلينا من َّ
يؤسس ملجموعة من املفاهيم اخلاصة بفضاء
وعندما نطالع الفصل الرابع من كتاب اللفياثان سنجد أن هوبس ِّ
اللغة؛ فقد جاء هذا الفصل بعنوان (الكالم =  ،)Speechوجاء فيه« :إن االخرتاع األنبل واألنفع من كل ما عداه
كان اخرتاع اللغة»(َّ .((4
وأكد أن «االستخدام العام للكالم هو حتويل خطابنا الذهني إىل خطاب لفظي /شفاهي
) ،(Verbal Discourseأو حتويل ترابط أفكارنا إىل ترابط كلامت ،وذلك لفائدتني :األوىل تسجيل تعاقب أفكارنا
املعرضة ألن تفلت من ذاكرتنا ،وتفرض علينا جمهو ًدا جديدً ا ،فيمكن استعادهتا بالكلامت التي ُس ِّجلت هبا.
َّ
سومات ( )Marksأو مالحظات (.»)Notes
وضع
يف
يكمن
()Names
للتسميات
استخدام
أول
فإن
وهكذا،
ْ
والثانية حني يستخدم كثريون الكلامت نفسها للداللة بواسطة ترابطها وتراتبها بني الواحدة واألخرى ،عىل ما
يتصورونه أو ِّ
يفكرون فيه حول كل موضوع ،وكذلك عىل ما يرغبون فيه أو خيافونه ،أو يولد فيهم أي انفعال
َّ
(((4
تسمى الكلامت عالمات (. »)Signs
آخر ،وهلذا ّ

خيصان العالمة ( )The Signالتي نحن بصدد البحث يف
إن ما ُيالحظ هنا هو استخدام هوبس الباكر ْ
لوضعني ّ
السوم أو منح املعاين التي تطرأ عىل الذهن أو
إطارها الفلسفي عنده؛ األول هو العالمة بمعنى فعل َ
الع ْلم أو ْ
سو ًما أو ع ْلامنًا أو رسماً
عالماتيا من خالل فعل التسمية ( .)Namesفمثلاً  ،فيام نحن
تعرض حلواس اإلنسان ْ
ً
نميش عىل شاطئ البحر ،وفجأة نرى سمكة صغرية ميتة مرمية عىل رمل الشاطئ ،نسمي هذه السمكة بأهنا
سومة ( )Markنعتنا هبا حالة هذه السمكة .ولو أردنا أن نعود إىل ديارنا يف املدينة،
«نافقة» ،وكلمة نافقة هي ْ
ونخرب األهل واألصدقاء بأننا رأينا ،ونحن نميش عىل شاطئ البحر ،سمكة مرمية عىل رمل الشاطئ ،ووصفناها
بمجرد ُّ
تلفظنا بكلمة «سمكة نافقة» ،متداولني هلذه اجلملة التي تتألف من حامل
بأهنا «سمكة نافقة» ،نصبح،
َّ
الع ْلم.
منجزا
وحممول بوصفها عالمة ( )Signقابلة للتداول واالتفاق ،وتصبح العالمة بذلك
ً
للسوم أو فعل َ
ْ
مستوى ٍ
ثان هو مستوى االستخدام اخلاص للكالم ،إذ
ال يقف هوبس عند هذا املستوى فقط ،بل يتوغَّ ل أكثر يف
ً

التسويم ،أو منح األشياء أسامءها كعالمات هلا (،)Marking
نراه يبحث يف جدوى َ
الع ْلم أو الع ْلامن أو ْ
السوم أو ْ
وحتويلها من عامل الذهن إىل عامل التداول أو عامل الكالم الفعيل ( .)Speechفهو يعتقد أن فوائد هذا االستخدام
تكمن يفً :
التأمل أنه سبب ألي يشء حارض أو ماض ،وما
أوال ،اكتساب اآلداب أو تسجيل ما نجد بواسطة ُّ
ثانيا ،إظهار املعرفة التي بلغناها لآلخرين ،وهو ما يعني إرشاد
نجد أن أشياء حارضة أو ماضية يمكن أن تنتجهً .
وتعليم بعضنا ً
بعضا .ثالثًا ،أن ن ُْع ِلم اآلخرين بإرادتنا وأغراضنا حتى نحصل عىل املساعدة املتبادلة بعضنا من
رابعا ،لبهجة أنفسنا واآلخرين من خالل اللعب الربيء بالكالم بغرض املتعة أو الرتفيه(.((4
بعضً .
40
41
42
43
44

كرم ،ص .54
إمام ،ص .57
هوبس ،ص .40
املصدر نفسه ،ص .41–40
(الترصف بالرتمجة) .مل يستخدم هوبس مصطلح  ،Markingلكننا استخدمناه لغرض توضيحي.
املصدر نفسه ،ص ،40
ُّ
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إن الكالم الذي يستعني بالكلامت بوصفها عالمات ُمدركة لتحقيق األهداف املذكورة له ً
أيضا مثالب؛ فمثلام
وجدنا أن هوبس كان قد أشار بالنقد إىل اجلوانب العبثية يف عقول ال ُّنخبة الفلسفية وغريها من البرش ،نجده
ً
أيضا ينقلنا إىل مشكالت العالقة بني الدال واملدلول أو املعاين ( )Meaningsوالكلامت ( ،)Wordsوإىل مشكالت
توظيف اإلزاحة ( )Displacementمن خالل االستعارة ،ودور القرس يف التعبري ،ودور أهواء الذات والغرائز
نصه؛ فهو يقر بوجود أربع مشكالت تعرض الستخدام الكالم :األوىل ،حني
البرشية يف ذلك كله كام ترد يف ِّ
يتصوروه قط
يسجلون ما مل
يسجل البرش أفكارهم بصورة خاطئة بسبب التباس الدالالت يف كلامهتم ،فرتاهم ِّ
َّ
املخصص هلا ،وبذلك
عىل أنه تصوراهتم .والثانية ،عندما يستخدمون الكلامت استخدا ًما استعار ًيا غري ذلك
َّ
خيدعون اآلخرين .والثالثة ،عندما يعلنون بالكلامت ما ليس بإرادهتم وكأنه كذلك .والرابعة ،عندما يستخدمون
الكلامت ليؤذي بعضهم ً
بعضا آخر(.((4

خاتمة واستنتاج
معرفيا يف إظهار العالمات إىل
دورا
الكلامت إذن عالمات ،وبعض العالمات كلامت ،والتسمية ( )Namesتؤدي ً
ً
حيز الوجود والتداول .إلاّ أن هوبس يشري ،يف اللفياثان مثلاً  ،إىل العالمات التي تظهر كصفة دالة عىل حاالت
ّ
َّ
ومؤكد وبعضها غري يقيني» ،ويتحدث عن «عالمة احلمق
معينة؛ فهو يقول« :إن عالمات العلم بعضها يقيني
ّ
(((4
تسمى عمو ًما حذلقة»  ،وهي عالمات ترتبط بالطابع الفردي والشخيص لبعض احلاالت البرشية،
التي ّ
معينة.
لكنها تبقى عالمات دالة عىل حاالت ّ

نضجا يف اللفياثان منه يف مبادئ القانون الطبيعي والسيايس،
ولو أردنا أن نتابع تطور بناء هوبس للعالمة لوجدناه أكثر ً
خصوصا أن درس العالمة اقرتن لديه بمبحث اللغة ( )Languageمن جهة ،وبمبحث الكالم ( )Speechمن جهة
ً
وأسس هلا كياهنا
أخرى ،وهو ما يعني أن هوبس اندفع أكثر يف قراءة العالمات التداولية يف كينونتها
التلفظيةَّ ،
َّ
املعريف يف عوامل احلس واخليال والذهن أو العقل ،وإن كان التأسيس مشو ًبا بالنقص ،فجاءت معاجلته يف اللفياثان
قريبة من وعيه املعاريف هبا ،لكن طموحه مل يقف عند هذا احلد؛ ففي كتابه يف اجلسد ( )1655أو يف اهليئة أو يف اجلسم
مرة أخرى إىل العالمات ليبحث يف ما فاته منها يف كتابيه السابقني.
( ،)On Body( = )De Corporeعاد َّ

كتبا فلسفية كبرية ،أشار إىل
يف هذا الكتاب الذي نرشه هوبس قبيل وفاته بأربع عرشة سنة ،بل ومل يؤ ِّلف بعده ً
عدد من املصطلحات الدالة عىل استخدامات متعددة للعالمات الذهنية ،مثل« :عالمة العقل الرشيد» (The
) ،((4( Sign of Rational Mindو«العالمات العقالنية» ) )Rationality Signsأو «عالمات التعقُّ ل»(.((4
هذه املفاهيم العالماتية كلها ،وغريها ،ترتبط بعامل الذهن والعقل والتفكري .وعندما ينتقل هوبس إىل الفصل
الثاين ملناقشة الكلامت ،نراه ِّ
يؤكد يف الكتاب ذاته أن «األسامء هي عالمات لألفكار»( ،((4وأن الكلامت التي
نستخدمها إنام هي عالمات ،وإذا ما انتظمت ) (Arrangedالكلامت يف صيغة كالم ) ،(In Speechفإهنا ستكون
عالمات دالة عىل مفهومات ( )Signs Conceptsال عىل األشياء يف ذاهتا ( ،)Things Themselvesوهذا ميل
جمرد األشياء التي نلمسها ونراها
واضح إىل منح العالمات املدركة أو
َّ
املتصورة لديه كياهنا املستقل ،بعيدً ا عن َّ
(الترصف بالرتمجة).
 45املصدر نفسه ،ص 41
ُّ
 46املصدر نفسه ،ص .45

47 Hobbes, On Body, chap. 1: Philosophy, para. 1.3: Mental Reasoning.
48 Ibid., chap. 1: Philosophy, para. 1.3: Mental Reasoning.
49 Ibid., chap. 2: Words, para. 2.5: Names are Signs of Thoughts, not Things.
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ونسمع أصوات حركتها .وبالفعل ،نراه ِّ
يؤكد الفصل بني العالمات املدركة واألشياء كام هي يف ذاهتا كأجسام
مستقلة(ّ ،((5
وحيذر من اإلشكاالت التي تعرض نتيجة تعامل البرش مع العالمات الطبيعية ()Natural Signs
من دون استدالل أو تعقُّ ل منطقي ( ((5()Reasoningينأى هبم عن اخلطأ ،وتفادي خداع هذا النوع من اإلدراك.

ويف الوقت الذي يتشاطر أكثر اللغويني والسيميائيني يف القرن العرشين مناقشة مفهوم االعتباطية (،)Arbitrary
ميز بني العالمات الطبيعية والعالمات
نلقى هوبس وقد تناوله منذ سنة  1655يف كتابه  De Corporeعندما ّ
االعتباطية ( ،)Arbitrary Signsفإذا كانت العالمات الطبيعية تعتمد عىل ذاهتا ،فإن العالمات االعتباطية تعتمد
ليميزها من
عىل إرادة البرش ،ولو وجدنا أحدً ا من الناس يضع أربعة أحجار عىل قطعة أرض مربعة يف مكان ما ّ
بقية األرض من مجيع جوانبها ،فإنه إنام يضع عالمات لتحديد املساحة اخلاصة به ،وهي عالمات اختيارية أو
اعتباطية .وال يقف هوبس عند املعنى املادي امللموس أو املرئي للعالمة االعتباطية( ،((5بل يذهب إىل أن اختيار
اإلنسان للكلامت بغية تسمية األفكار إنام هو فعل استخدام اعتباطي ً
أيضا( ،((5األمر الذي يعني أن العالقة
بني الكلامت ومعانيها أو بني الدال واملدلول هي عالقة اختيارية واعتباطية دائماً  ،ختضع إلرادة اإلنسان وميوله
ولقصدية الوعي لديه.
وخرباته وثقافته
َّ

قعدت
نخلص من ذلك كله إىل أن جتربة توماس هوبس يف العالمات تبدو جتربة تأسيسية ،بل جتربة إرهاص معريف َّ
املعرفة العالماتية عىل أسس فلسفية خمتلفة عماّ أقبل عليه الفيلسوف والالهويت الربتغايل جون سانت توماس (J. St.
خصوصا أن هوبس تناوهلا من خالل ثالثة خطابات هي :خطاب احلس وخطاب
،)1644 - 1589( )Thomas
ً
الذهن وخطاب الكالم .ولذلك تبدو لنا هذه التجربة متميزة بأهنا فتحت أبواب الفلسفة ملباحث العالمة،
وأرشكت العالمة بمباحث احلس والذهن والعقل والعاطفة ،وقرأت اجلوانب املرئية للعالمات من خالل العامل
املحسوس ،وجوانبها الذهنية من خالل العامل املعقول ،وجوانبها األهوائية من خالل عامل الشعور.
واملالحظ أن هوبس مل يشتق تسمية ملباحث العالمات لديه كام سيفعل جون لوك الحقًا عندما دعا إىل علم
جديد سماّ ه مذهب العالمات ( )Doctrine of Signsأو السيميائية ( .)Semiotikeكام أنه فتح للعالمات أبواهبا
التداولية ،فهي ليست حسية أو ذهنية أو عقلية فقط ،إنام هي ذاتية وجمتمعية ً
أيضا من خالل فكرة االعتباطية
أقر
( .)Arbitraryوبذلك يكاد هوبس أن يكون رائدً ا يف تناوله فكرة االعتباطية يف العالمات ،وذلك عندما َّ
بوجود عالمات اعتباطية .وربط هوبس ً
أيضا العالمات بالكالم ( )Speechال باللغة أو املنطق فقط .وعندما
(((5
البعد امليتافيزيقي
عرف هوبس االسم بأنه «كلمة برشية يستخدمها البرش
ً
اعتباطيا»  ،فإنه يكون قد نسف ُ
َّ
والالهويت لالسمّ .أما السياق النظري الذي متظهرت فيه رؤى هوبس يف العالمات ،فهو نظريته يف املعرفة التي
مجع فيها احلس إىل جانب املخيلة والذهن والعقل كمصادر متعاضدة للمعرفة البرشية.
ورغم هذا املنجز املعريف املهم كله ،تبقى جتربة هوبس يف العالمات مفتقرة إىل سياق معريف واضح املعامل ،كام أهنا
تفتقر إىل وعي معريف عميق ( ،)Epistemologyوهو الوعي الذي أدرك بعض رضورته الفيلسوف اإلنكليزي
تاليا ،ولكن من دون
جون لوك بداية ،وإدموند هورسل ،وتشارلز بريس ،وفردينان دي سوسري ،وجاك دريدا ً
كثريا فيه رغم أصالة حماولته يف ختصيص علم قائم برأسه للعالمات هو مذهب العالمات.
أن يتوغَّ ل لوك ً

50 Ibid., chap. 2: Words, para. 2.5: Names are Signs of thoughts, not Things.
51 Ibid., chap. 5: Erring, Falsehood, and Sophistries, para. 5.1: The Difference between Erring and Falsehood; and how
the Mind Can Err without the Use of Words.
52 Ibid., chap. 2: Words, para. 2.2: The Necessity of Notes for signifying Concepts of the Mind.
53 Ibid., chap. 2: Words, para. 2.4: The Definition of Name.
54 Ibid., chap. 2: Words, para. 2.4: The Definition of Name.

