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ΕΕ ιι σσ αα γγ ωω γγ ήή   
 

 

0.1. Ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο 

 

 17ος αιώνας αναφέρεται – και όχι άδικα – ως ο αιώνας των 

µεγάλων ανατροπών στη σκέψη, ανατροπές που προήλθαν 

κυρίως λόγω της ανάπτυξης της επιστήµης, της διεύρυνσης 

του ως τότε γνωστού κόσµου, της τεχνικής εξέλιξης κλπ. Οι ανατροπές 

αυτές είχαν συνέπειες τόσο στο επίπεδο της γνώσης, όσο και στο επίπεδο 

της κοινωνικής και πολιτικής συγκρότησης. Νέες επιστήµες γεννιούνται, 

άλλες εξελίσσονται, ενώ λόγω της ανάπτυξης του εµπορίου, νέες κοινωνικές 

τάξεις διεκδικούν λόγο και ενεργητικότερο ρόλο στη διαχείριση των κοινών, 

κυρίως για να υπερασπίσουν τα συµφέροντά τους. Η γενίκευση του εµπορίου 

προέβαλλε επιτακτικότερη την ανάγκη της αναδυόµενης τότε αστικής τάξης 

να εκφραστεί πολιτικά, γεγονός που οδήγησε σε αρκετές συγκρούσεις. Οι 

απολυταρχίες της Ευρώπης ξεκίνησαν να φθίνουν, αρχής γενοµένης από την 

απόλυτη µοναρχία της Αγγλίας, η οποία ήταν η πρώτη που περιορίστηκε κατά 

τη διάρκεια του 17ου αιώνα, εξαιτίας του εµφύλιου πολέµου που προέκυψε 

λόγω της απαίτησης παραδοσιακών, αλλά και νεώτερων, κοινωνικών οµάδων 

να απαλλαγούν από την απολυταρχική εξουσία του στέµµατος. Το αποτέλεσµα 

ήταν η διαµάχη ανάµεσα στο Κοινοβούλιο και τον Κάρολο τον Α’ που κατέληξε 

στην εκτέλεση του τελευταίου στις 30 Ιανουαρίου 1649. Μετά και την 

Ένδοξη Επανάσταση (1688 – 1689), ο θρόνος παραχωρήθηκε στον Ουλιέλµο 

της Οράγγης και τη σύζυγό του Μαρία κι έτσι έληξε, τουλάχιστον στην 

Αγγλία, ο θεσµός της ελέω Θεού µοναρχίας, αφού ο θρόνος είχε 

παραχωρηθεί στους νέους βασιλείς και κανένας δεν µπορούσε πια να 

προβάλλει επιχειρήµατα περί υπερβατικής θεµελίωσης της µοναρχίας1. Οι 

                                                 
1 Burns E., Ευρωπαϊκή Ιστορία: Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισµό της νεότερης 

Ευρώπης, τ. 1, (επιµ. – εισ. Ι. Σ. Κολιόπουλος), Θεσσαλονίκη, εκδ. Παρατηρητής, 1983 (β’ 

έκδοση), σσ. 199 – 203. 

Επίσης: Berstein S. – Milza P., Ιστορία της Ευρώπης, Από τη Ρωµαϊκή αυτοκρατορία στα 

ευρωπαϊκά κράτη, 5ος – 18ος αιώνας, τ. 1, (µτφ. ∆ηµητρακόπουλος Α., επιµ. Σπυράκου Α., 

Λιβιεράτος Κ.), Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, 1997 (εκδόθηκε στα Γαλλικά το 1993), σσ. 373 – 

375, 394 – 396, 426 – 431. 

 Ο
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µοναρχίες των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών περιορίστηκαν κυρίως κατά 

τη διάρκεια του επόµενου αιώνα, µε σηµαντικότερη την κατάργηση της 

µοναρχίας στη Γαλλία. 

 Στο φιλοσοφικό πεδίο οι εξελίξεις είναι επίσης αξιοσηµείωτες. Ο 

νεοπλατωνισµός επιβεβαίωσε την αξία των µαθηµατικών και της γεωµετρίας, 

µια ιδέα που θα εκµεταλλευτεί στη µελέτη της φύσης πρώτα ο Γαλιλαίος αλλά 

και ο Hobbes2. Ο τρόπος µε τον οποίο θα µαθηµατικοποιήσει τον κόσµο ο 

Γαλιλαίος µετατρέποντας τις πρωτεύουσες ποιότητες σε αριθµούς, θα 

γοητεύσει τον Hobbes, ο οποίος θα συνεχίσει το φυσικό του έργο πάνω σ’ 

αυτή τη γραµµή και θα επιχειρήσει να την επεκτείνει και στην πολιτική 

φιλοσοφία. Ο λόγος, παίρνοντας τη µορφή αριθµητικών πράξεων, µπορεί να 

εφαρµοστεί κατά παρόµοιο τρόπο τόσο στη µελέτη της φύσης, όσο και στη 

µελέτη της πολιτικής κοινωνίας. 

 Κατά τη διάρκεια του 17ου διαδραµατίζεται µια ριζική µετατόπιση 

αναφορικά µε το λόγο και τη λειτουργία του. Ουσιαστικά ο λόγος µέσω της 

αυτοκριτικής του, αποβάλλει κάποια παραδοσιακά χαρακτηριστικά (π.χ. τη 

σχέση του µε την ουσία και την οντολογία), ενώ τονίζονται εµφατικά κάποια 

άλλα (όπως η λειτουργικότητά του). Συνεπώς το ερώτηµα που τίθεται σ’ αυτό 

το σηµείο αφορά στη µορφή του λόγου πριν την επιστηµονική επανάσταση του 

17ου αιώνα, κατά τη διάρκεια των Μέσων Χρόνων. 

 

0.2. Ο «προ-νεωτερικός λόγος» 

 

 Μια πρώτη επισήµανση που πρέπει να γίνει είναι ότι ο Μεσαίωνας δεν 

αντιµετώπισε το λόγο ενιαία σε όλες του τις λεπτοµέρειες. Με άλλα λόγια, 

στους αιώνες που αποκαλούνται Μέσοι, παρατηρούνται σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις ως προς την ισχύ του λόγου, τη σχέση του µε τη ρητορική 

και το διαλεκτικό επιχείρηµα, κλπ. Από την άλλη µεριά υπάρχουν κάποια 

σταθερά σηµεία στη λειτουργία του και στη σχέση του µε άλλες µορφές 

γνώσης (π.χ. αποκάλυψη, πίστη) που παρατηρούνται από τον Αυγουστίνο, 
                                                 
2 Burtt E.A., The Metaphysical Foundations of Modern Physical Science. A Historical and 

Critical Essay, London, Routledge and Kegan Paul Limited, 1972 (1st ed. 1924), και 

ιδιαίτερα το κεφάλαιο III (pp. 61 – 95). 

Επίσης: Crombie A.C., Από τον Αυγουστίνο στον Γαλιλαίο, τ. β’: Η επιστήµη στον ύστερο 

Μεσαίωνα και στις αρχές των νέων χρόνων (13ος – 17ος αιώνας), (µετ. Μ. Ιατρίδου, ∆. 

Κούρτοβικ), Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 1992, σ. 220. 
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µέχρι και τους φιλοσόφους και θεολόγους του ύστερου Μεσαίωνα. Αυτά 

ακριβώς τα σηµεία είναι εκείνα που οριοθετούν ό,τι θα αποκαλούσε κανείς 

«µεσαιωνικό λόγο» ή «προ-νεωτερικό λόγο» σε αντίστιξη προς το 

«νεωτερικό λόγο». 

 Ένα κεντρικό χαρακτηριστικό του «προ-νεωτερικού λόγου» είναι η 

διαφύλαξη της αξιοπιστίας και της ιεραρχίας των πηγών της γνώσης. Όπως 

παρατηρεί ο Weinberg3, οι πηγές της γνώσης καθ’ όλη τη διάρκεια του 

Μεσαίωνα ήταν τρεις: (α) ο λόγος και οι διάφορες αρχές του, (β) η εµπειρία 

και (γ) η αποκάλυψη. Αυτές οι τρεις πηγές γνώσης ήταν σαφώς διακριτές η 

µια από την άλλη και ανισοβαρείς. Όποτε προέκυπτε κάποια σύγκρουση 

ανάµεσα στα περιεχόµενα των τριών αυτών µορφών, η διαφωνία λυνόταν 

πάντοτε προς όφελος της αποκάλυψης και της συναφούς µ’ αυτήν πίστης. 

Αυτή η αρχή διατηρήθηκε για πολλούς αιώνες µέχρι το 13ο αιώνα οπότε 

διατυπώθηκε η καταδίκη του 1277, σύµφωνα µε την οποία οι όποιες 

εξηγήσεις των φυσικών φαινοµένων οφείλουν να είναι σύµφωνες µε το 

χριστιανικό δόγµα. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκαν αρκετά σηµεία 

(συγκεκριµένα 219) από τα έργα του Αριστοτέλη, τα οποία η εκκλησία 

απέκλεισε από τα µεσαιωνικά πανεπιστήµια4. Η πολεµική αυτή της εκκλησίας 

που κατέληξε στην καταδίκη, εντάθηκε λόγω αφενός της εισαγωγής στη ∆ύση 

των φυσικών έργων του Αριστοτέλη σε λατινικές µεταφράσεις και αφετέρου 

των αραβικών σχολίων που τα συνόδευαν, περιεχόµενα τα οποία θεωρούνταν 

αντιφατικά προς το χριστιανικό δόγµα5. Για παράδειγµα υπήρχε σοβαρή 

δυσκολία να εναρµονιστεί το κινούν ακίνητο του Αριστοτέλη µε τον 

ενεργητικό Θεό των Γραφών. Αντίστοιχη δυσκολία προέκυπτε και στη θέση 

του Αριστοτέλη περί αιωνιότητας, η οποία ερχόταν σε σύγκρουση µε τη 

δηµιουργία του κόσµου όπως αυτή περιγράφεται στη Γένεση. 

                                                 
3 Weinberg J., A Short History of Medieval Philosophy, Princeton, Princeton University 

Press, 1964, pp. 4 – 5. 
4 Grant E., God and Reason in the Middle Ages, Cambridge, Cambridge University Press, 

2003 (1st edition 2001), pp. 183 – 184, 214 - 217 
5 Grant E., The Foundations of Modern Science in the Middle Ages. Their Religious and 

Intellectual Contexts, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pp. 70 – 85. 

Επίσης: Kretzmann N. – Kenny A. – Pinborg J. (ed.), The Cambridge History of Later 

Medieval Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press, 1992 (First published in 

1982) και πιο συγκεκριµένα το κείµενο του Edward Grant µε τίτλο «The effect of the 

condemnation of 1277», pp. 537 – 539. 
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 Η µελέτη του «προ-νεωτερικού λόγου» εµπλέκει αναπόφευκτα τη 

µεταφυσική. Μάλιστα η σχέση των δύο είναι τόσο στενή ώστε ο λόγος να 

µπορεί να αποκαλείται οντικός και να θεωρείται ως ο κατεξοχήν τρόπος του 

είναι. Αποκαλύπτει δηλαδή την αναλλοίωτη ουσία και αυτό το χαρακτηριστικό 

δεν αµφισβητείται τουλάχιστον µέχρι και τον 14ο αιώνα. Τι σηµαίνει όµως 

αυτό; Με ποια έννοια ο προ-νεωτερικός λόγος και η ουσία σχετίζονται τόσο 

στενά; 

 Για να δοθεί µια ικανοποιητική απάντηση, µπορούµε να δούµε πώς 

τίθεται το ζήτηµα από τον Κονδύλη6. Για τον Κονδύλη, ιστορικά η κριτική του 

λόγου συνδέθηκε αναπόφευκτα µε την κριτική της ουσίας. Ο λόγος 

ακολούθησε το δρόµο της µεταφυσικής, όταν η τελευταία περιορίστηκε υπό το 

βάρος των αδιεξόδων που δεν µπορούσε να αφοµοιώσει και να επιλύσει και 

ως εκ τούτου για µεγάλο χρονικό διάστηµα τα απέδιδε στο πεδίο του 

υπερβατικού. Ήδη στις πρώτες γραµµές του βιβλίου Η Κριτική της 

µεταφυσικής στη νεότερη σκέψη, ο Κονδύλης υπογραµµίζει ότι «κάθε 

µεταφυσική στηρίζεται στη διάκριση ανάµεσα σε Υπερβατικό και Εµµενές, σε 

υπερεµπειρικό Εκείθεν και εµπειρικό Εντεύθεν, θεωρώντας το πρώτο ως 

‘αληθινή’, ανόθευτη πραγµατικότητα και συνάµα […] ως πηγή ηθικών – 

κανονιστικών αρχών.»7 Όσο η διάκριση αυτή δεσπόζει στη µεταφυσική σκέψη, 

ο λόγος δεν µπορεί παρά να προσκολλάται στο επίπεδο εκείνο το οποίο φέρει 

το φορτίο της αναγκαίας αλήθειας και αυτό δεν είναι άλλο από το 

υπερεµπειρικό πεδίο. Η πλατωνική σκέψη περί της αδυναµίας πραγµατικής 

γνώσης του κόσµου της µεταβολής στηρίζει µια τέτοια ριζική θέση. Συνεπώς 

το πεδίο του λόγου δεν µπορεί να είναι το πεδίο της µεταβολής, αφού οι 

προτάσεις της λογικής εγείρουν αξιώσεις αναγκαιότητας και αυτό µπορεί να 

αναζητηθεί εκτός του εµπειρικού κόσµου. 

 Το συµπέρασµα είναι ότι ο «προ-νεωτερικός λόγος» κατανοούσε τα 

περιεχόµενα, κάτι το οποίο δε συνεχίζεται µε τον ίδιο τρόπο στους 

νεώτερους χρόνους, αφού τα περιεχόµενα τα ίδια, ως αντικείµενα έλλογης 

σύλληψης, τροποποιούνται και ενοποιούνται µε περιεχόµενα που παραδοσιακά 

θεωρούνταν ελλειµµατικά. Και υπ’ αυτήν την έννοια κατανοείται και η 

παράλληλη πορεία του λόγου και της µεταφυσικής. 

                                                 
6 Κονδύλης Π., Η κριτική της µεταφυσικής στη νεότερη σκέψη, Αθήνα, εκδ. Γνώση, 1983. 
7 Κονδύλης Π., 1983, ο.π., σ. 14. 
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 Αυτές οι παρατηρήσεις δεν πρέπει να οδηγήσουν στο συµπέρασµα ότι 

δεν υπήρχε φυσική φιλοσοφία στο Μεσαίωνα. Το αντίθετο µάλιστα. Η φυσική 

φιλοσοφία ήταν προαπαιτούµενο στις περισσότερες σχολές των µεσαιωνικών 

πανεπιστηµίων. Και στη µελέτη της φύσης εντός του πανεπιστηµίου ο λόγος 

είχε ξεχωριστή θέση, πάντοτε στο µέτρο που δεν έθετε υπό αµφισβήτηση την 

κοσµική ιεραρχία. Για όσο διάστηµα µάλιστα το έκανε αυτό, η φυσική 

φιλοσοφία πορεύονταν ανεξάρτητα από τη θεολογία8. Η κύρια µέθοδος που 

χρησιµοποιούνταν στη διδασκαλία της φυσικής επιστήµης σε ένα µεσαιωνικό 

πανεπιστήµιο ήταν η µέθοδος των ερωτήσεων. Μια χαρακτηριστική 

µεσαιωνική ερώτηση έχει την εξής µορφή, όπως συστηµατοποιείται από τον 

Grant9: 

1. διατύπωση της ερώτησης, 

2. κύρια επιχειρήµατα, εναλλακτικά της βασικής θέσης του εισηγητή, 

3. διατύπωση της αντίθετης άποψης, εκείνης που θα υπερασπιστεί ο 

εισηγητής και εµπλουτισµός της µε παραποµπές σε άλλα κείµενα 

κυρίως αριστοτελικά, σχόλια πάνω στα αριστοτελικά κείµενα, κ.α., 

4. αποσαφήνιση όρων που αφορούν στην ερώτηση, 

5. σώµα επιχειρηµάτων του εισηγητή και τέλος 

6. σύντοµη απάντηση προκειµένου να ανατρέψει καθένα από τα κύρια 

επιχειρήµατα που διατυπώθηκαν στο στάδιο 2. 

 Ο άνθρωπος στο παραδοσιακό κοσµοείδωλο κατείχε εξέχουσα θέση 

στη φύση, ο κόσµος λειτουργούσε τελεολογικά ακόµη και ως προς τον 

άνθρωπο τον ίδιο (αντίληψη χριστιανικής κυρίως προέλευσης) και η φύση 

ήταν άµεσα παρούσα στη διάνοια στο βαθµό που αναγνωρίζονταν οι 

κατηγορίες της πρώτης (ουσία, υπόσταση, ύλη, µορφή, κλπ)10. Έτσι προκύπτει 

κι ένα ακόµη χαρακτηριστικό του «προ-νεωτερικού λόγου». Εκτός από τη 

διασφάλιση της ιεραρχίας των πηγών γνώσης, που ειπώθηκε µερικές γραµµές 

παραπάνω, επιπλέον σκοπό είχε να διασφαλίσει και την ιεραρχία των όντων 

µέσα στο αποδεκτό κλειστό οντολογικό πλαίσιο. 

                                                 
8 Για τη φυσική φιλοσοφία στο Μεσαίωνα, βλ. Grant E., Οι φυσικές επιστήµες στο Μεσαίωνα, 

(µτφ. Ζ. Σαρίκας), Ηράκλειο, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1993. Επίσης, Grant E., 

1996, ο.π., pp. 33 – 53, και Grant E., 2003, ο.π., και ιδιαίτερα το κεφάλαιο 5. 
9 Grant E., 2003, ο.π., pp. 106 – 107. 
10 Burtt E.A., 1972, ο.π., pp. 4 – 5. 
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 Η διάρρηξη της παραδεδοµένης αντίληψης του οντικού λόγου ο οποίος 

καθρέπτιζε το είναι πέρασε µέσα από δύο κοµβικά σηµεία του ύστερου 

Μεσαίωνα (14ος – 16ος αιώνας), τα οποία έδειξαν ότι ο λόγος πρέπει και 

οφείλει να στρέψει το βλέµµα του και προς πεδία τα οποία παραδοσιακά 

θεωρούνταν υποδεέστερα. Το πρώτο σηµείο είναι η ανάπτυξη του 

νοµιναλισµού. Ο νοµιναλισµός έδωσε έµφαση στα ενικά πράγµατα, γεγονός 

που είχε ως άµεση συνέπεια την αµφισβήτηση της παραδοσιακής οντολογικής 

ιεραρχίας11. Εφόσον οι παραδοσιακές καθολικές έννοιες τοποθετήθηκαν στο 

πεδίο της γλώσσας, τότε ο λόγος είτε θα έπρεπε να τροποποιηθεί σε απλή 

γλωσσική ανάλυση εννοιών χωρίς οντολογικό βάρος, είτε θα έπρεπε να 

στρέψει την προσοχή του προς τα πράγµατα που πλέον διεκδικούσαν το 

πρωτείο στο οντολογικό επίπεδο. Τελικά υπερίσχυσε η δεύτερη επιλογή, 

ιδιαίτερα κατά το 17ο αιώνα, µια επιλογή όµως που είχε προετοιµαστεί 

επαρκώς µερικούς αιώνες πριν. Ο φυσικός κόσµος παύει πλέον να θεωρείται 

ελλειµµατικό πεδίο γνώσης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αλλά ένα πεδίο στο 

οποίο ο λόγος µπορεί να παρέµβει και να αναδείξει πλήρως τις δυνατότητές 

του. Αυτή η µετατόπιση συνιστά µια πολύ σηµαντική συµβολή του 

νοµιναλισµού. 

 Συναφής µε τη γλωσσική στροφή θεωρείται και η αναβάθµιση του 

ρόλου της καθηµερινής γλώσσας. Προκειµένου να επιτευχθεί η εξέλιξη της 

φυσικής φιλοσοφίας, ήταν απαραίτητη η υιοθέτηση ενός οργάνου το οποίο θα 

ήταν απλούστερο σε σχέση µε την παραδοσιακή λογική, ενώ ταυτόχρονα δε θα 

οδηγούσε σε παραδοξότητες. Ένα τέτοιο όργανο ήταν η γλώσσα που 

χρησιµοποιούνταν στις καθηµερινές ανθρώπινες επαφές. Οι άνθρωποι για 

αιώνες χρησιµοποιούσαν τη γλώσσα τους στην καθηµερινή τους επικοινωνία, 

χωρίς να σηµειώνονται ιδιαίτερα προβλήµατα. Θεωρήθηκε ότι αυτή θα 

µπορούσε να µεταφερθεί και στην κατανόηση της φύσης12. 

 Το δεύτερο σηµείο είναι η ανάπτυξη του ουµανισµού και η έµφαση στη 

ρητορική και το διαλεκτικό επιχείρηµα. Η µετατόπιση του κέντρου βάρους στα 

επιµέρους πράγµατα σήµαινε και την άρση του προνοµιακού πεδίου του λόγου. 

                                                 
11 Κονδύλης Π., 1983, ο.π., σ. 43 κεξ. 

Επίσης: Kenny A., Medieval Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 2005. pp. 125 – 127. 
12 Losonsky M., Language and Logic, In: Rutherford D. (ed), The Cambridge Companion to 

Early Modern Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 170 – 197, pp. 

182 – 183. 
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Αφού ο «προ-νεωτερικός λόγος» αντιµετώπιζε πρόβληµα ως προς το 

αντικείµενό του, τότε θα έπρεπε να συνδεθεί µε παράλληλες δραστηριότητες 

που αναφέρονταν σε πεδία εµπειρικά. Τέτοιο ήταν το πεδίο εφαρµογής της 

διαλεκτικής, το πεδίο δηλαδή της ανάπτυξης του επιχειρήµατος για πρακτικά 

ζητήµατα. Αν αυτό συνδυαστεί µε την παράλληλη µελέτη των Τοπικών του 

Αριστοτέλη, µπορούµε να κατανοήσουµε την έµφαση που δόθηκε στη ρητορική 

και τον ταυτόχρονο σκεπτικισµό από αρκετούς ουµανιστές µε τον οποίο 

αντιµετωπίστηκαν τα λογικά έργα του Αριστοτέλη και κυρίως τα Αναλυτικά 

Πρότερα και τα Αναλυτικά Ύστερα, όπου εκτυλίσσεται η θεωρία του 

επιστηµονικού συλλογισµού13. Η ρητορική αναβαθµίζει τον καθηµερινό βίο 

αφού χρησιµοποιείται σε καθηµερινές δραστηριότητες, ως προσπάθεια του 

ρήτορα να πείσει το ακροατήριό του. Έτσι όταν αποκτά κύρος µια 

δραστηριότητα που ιστορικά θεωρούνταν χαµηλότερης αξίας, τότε αποκτά 

κύρος και το περιεχόµενό της. Ο καθηµερινός βίος ως αντικείµενο του 

ρήτορα είναι πλέον µια εξόχως σηµαντική περιοχή µελέτης. 

 Επιπλέον, η κριτική της σφαίρας της µεταφυσικής ως πεδίο µελέτης 

των όντως όντων σηµατοδότησε και την αλλαγή προσανατολισµού όσον αφορά 

στο τι είναι εκείνο που εγγυάται τη βεβαιότητα της γνώσης. Αφού δεν µπορεί 

πια να είναι το αντικείµενο, θα είναι η µέθοδος. Τη βέβαιη γνώση δε θα την 

εγγυηθεί πλέον το περιεχόµενο (δεδοµένου ότι αυτό µπορεί να µεταβληθεί) 

αλλά ο τρόπος δια του οποίου η γνώση αυτή αποκτάται. Το πρωτείο της 

µεθόδου συνδυάζεται και µε την αναδυόµενη εικόνα του αναγεννησιακού 

ανθρώπου, ενός ανθρώπου που δηµιουργεί και πράττει, συνεπώς 

αναβαθµίζεται και η τεχνουργική διάσταση του ανθρώπου. Αυτό είναι 

καθοριστικής σηµασίας, γιατί όσον αφορά στον προσανατολισµό της 

γνωσιοθεωρίας του Hobbes, αυτός είναι κατεξοχήν πρακτικός, ενώ η βέβαιη 

γνώση είναι η γνώση που κατασκευάζει ο άνθρωπος14. 

                                                 
13 Οι ουµανιστές του ύστερου Μεσαίωνα δεν ήταν κατά κανένα τρόπο ένα ενιαίο κίνηµα. Στο 

πλαίσιο του ουµανισµού αναπτύχθηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις από διαφορετικούς 

φιλοσόφους, οι οποίοι είχαν ως σηµείο επαφής τη µελέτη του διαλεκτικού επιχειρήµατος, το 

οποίο θεωρούσαν ότι µπορεί να καλύψει το κενό που άφηνε η διάλυση των παραδοσιακών 

καθολικών εννοιών και η συνεπακόλουθη κατάργηση του µεταφυσικού βασιλείου εφαρµογής 

του λόγου. Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλ. Κονδύλης Π., 1983, ο.π., σ. 51 κεξ. Επίσης: 

Kretzmann N. – Kenny A. – Pinborg J. (ed.), 1992, ο.π., και κυρίως τα κεφάλαια IV και V. 
14 Κονδύλης Π., 1983, ο.π., σ. 51. 
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 Ο «προ-νεωτερικός λόγος» µετασχηµατίστηκε ακολουθώντας το 

µετασχηµατισµό της µεταφυσικής και της φιλοσοφίας γενικότερα, που είχε τις 

ρίζες του στις δυσκολίες που ανέκυπταν λόγω της στενής σχέσης θεολογίας – 

φιλοσοφίας. Ακόµη και όταν ο Ακινάτης θεώρησε τη φιλοσοφία ως διακριτό 

χώρο έρευνας, εντούτοις αναγνώριζε ως σκοπό της να αποδείξει µε έλλογο 

τρόπο τις αλήθειες της αποκάλυψης και της πίστης. Όσο προοδευτικά δηλαδή 

κι αν αντιµετώπισε τη φιλοσοφική εργασία, δεν κατάφερε να την αποσπάσει 

πλήρως από την υπηρεσία της θεολογίας15. Συναφές µ’ αυτό είναι ότι στο 

µεσαιωνικό πανεπιστήµιο η θεολογία είχε εµπλουτιστεί µε λογικές – 

αναλυτικές µεθόδους µελέτης και είχε συµπεριλάβει στα ενδιαφέροντά της 

και ζητήµατα φυσικής φιλοσοφίας. Η φιλοσοφία και η θεολογία είχαν αρκετά 

κοινά σηµεία τόσο ως προς το αντικείµενο όσο και ως προς τη µέθοδο. Έτσι 

θα µπορούσε κανείς να πει ότι κατά κάποιο τρόπο η θεολογία κυρίως του 

ύστερου Μεσαίωνα ήταν µια εκκοσµικευµένη θεολογία. Ακόµη κι έτσι όµως, ο 

θεολόγος δεν ήταν ελεύθερος να χρησιµοποιεί το λόγο του όπως θεωρούσε. 

Το όριο ήταν οι αλήθειες της αποκάλυψης και της πίστης, όπως 

συστηµατοποιούνταν από το χριστιανικό δόγµα. Είχε δηλαδή τη δυνατότητα να 

χρησιµοποιήσει όλες τις παραδεδοµένες αλήθειες και να τις χειριστεί όπως 

ήθελε, αρκεί να µην υπονοµεύσει το κύρος τους16. 

 

0.3. Ο νεωτερικός λόγος 

 

 Ο λόγος στο νεωτερικό πλαίσιο πλέον παίρνει τη µορφή µαθηµατικών 

πράξεων και γίνεται υπολογισµός. Μ’ αυτόν τον τρόπο µπορεί να καταστεί 

χρήσιµο όργανο για οποιονδήποτε µπορεί να εκτελεί τις δύο απλές 

µαθηµατικές πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Η απλοποίηση αυτού 

του είδους προβάλλει έντονα και το διαφωτιστικό ιδεώδες. Όλοι είναι ικανοί, 

ή τουλάχιστον µπορούν να γίνουν ικανοί µέσα από την εκπαίδευση, να 

χρησιµοποιήσουν το λόγο τους, προκειµένου να καλυτερεύσουν τη ζωή τους. 

Και αν το κάνουν αυτό, θα µπορέσουν να αποκτήσουν γνώση, η οποία θα 

λειτουργήσει απελευθερωτικά από παραδοσιακούς περιορισµούς, που είχαν 

                                                 
15 Weinberg J., 1964, ο.π., p. 212. 
16 Grant E., 2003, ο.π., pp. 289 – 293. 
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ως κύριο στόχο την εδραίωση της εξουσίας ορισµένων οµάδων και τη 

«δαιµονοποίηση» κάθε προσπάθειας αµφισβήτησής τους. 

 Αυτού του είδους η µετατροπή του παραδοσιακού λόγου σε υπολογισµό 

έγινε δυνατή λόγω της προόδου των µαθηµατικών και της εφαρµογής τους σε 

πεδία που δηµιουργούσαν προβλήµατα λόγω του ποιοτικού τρόπου 

αντιµετώπισής τους (τέτοιο πεδίο ήταν ο φυσικός κόσµος). Η ριζική 

µαθηµατική στροφή έγινε κυρίως µε τον Γαλιλαίο, για την οποία γίνεται λόγος 

στο πρώτο µέρος της εργασίας. Τα µαθηµατικά, λόγω της φύσης τους, 

µπορούν να λειτουργήσουν και ανεξάρτητα από την εµπειρία. Μπορεί δηλαδή 

κανείς να αναπτύξει µαθηµατικούς υπολογισµούς, χωρίς να είναι απαραίτητο 

να καταφεύγει κάθε φορά σε εµπειρικά δεδοµένα προκειµένου να 

επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει ένα συµπέρασµα. Υπάρχει ένα στοιχείο 

«οικουµενικότητας» το οποίο διευκολύνει την ενότητα των επιστηµών. Αυτό 

το χαρακτηριστικό των µαθηµατικών ήταν εκείνο που γοήτευε παραδοσιακά 

τους επιστήµονες και τους φιλοσόφους, αλλά µόλις το 17ο αιώνα κατέστη 

δυνατή η σύζευξή του µε τη λογική και τη µελέτη του κόσµου. 

 Ο λόγος, αποσπώµενος από το παραδοσιακό οντολογικό πλαίσιο, στο 

οποίο ταυτιζόταν µε τη γνώση της ουσίας, προβάλλει ως ο όρος αυτονοµίας 

του ανθρώπου, µια αυτονοµία που µε τη σειρά της συγκροτεί το πλαίσιο 

βελτίωσης της ανθρώπινης ζωής. Τούτη η βελτίωση θα περάσει σε πρώτο 

χρόνο µέσα από την κατανόηση της φύσης και της κοινωνίας και σε δεύτερο 

χρόνο µέσα από την προσπάθεια κατασκευής των συνθηκών µέσα στις οποίες 

η βελτίωση της ανθρώπινης ζωής θα µπορεί να επιτευχθεί. Η παραγωγική 

αυτή ικανότητα του ανθρώπου είναι το χαρακτηριστικό εκείνο το οποίο θα 

προβληθεί σε ιδιαίτερα µεγάλο βαθµό το 17ο αιώνα και η αξία του θα 

ανατιµηθεί σε σύγκριση µε τον παραδοσιακό θεωρητικό βίο. 

 Στη νεώτερη φιλοσοφία, χαρακτηριστικότερος εκπρόσωπος αυτής της 

διάστασης του λόγου, της ικανότητας δηλαδή που έχει να παράγει φαινόµενα, 

είναι ο Hobbes. Λογίζεται κανείς ορθά και αποκτά βέβαιη γνώση 

συνθέτοντας επιµέρους τµήµατα σε ένα σύνολο. Έτσι παράγονται τα 

αντικείµενα για τα οποία µπορεί κανείς να έχει βέβαιη γνώση. Η έλλογη 

κατασκευαστική δύναµη του ανθρώπου (η ικανότητα δηλαδή του λόγου να 

παράγει φαινόµενα βάσει ενός σχεδίου) ταυτίζεται µε το ιδεώδες της 

ασφαλούς γνώσης, η οποία µετατίθεται οριστικά πια στον πραγµατικό κόσµο 
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και κατακτάται µε µέσα που είναι προϊόντα της ανθρώπινης τεχνικής. Εκείνο 

που µε άλλα λόγια προβάλλει πλέον ως πρότυπο του φυσικού επιστήµονα, 

αλλά και του πολιτικού, είναι σε πρώτο χρόνο η αναγνώριση της νοµοτέλειας 

που υπάρχει στον κόσµο και σε δεύτερο χρόνο η ανακατασκευή της 

νοµοτέλειας αυτής µέσω τη µεθόδου17. Η µαθηµατική µέθοδος δηλαδή είναι 

εκείνη δια της οποίας µπορεί να γίνει πρόβλεψη της πορείας ενός φυσικού 

φαινοµένου. Γνωρίζει κάποιος τα γεωµετρικά αντικείµενα επειδή τα 

κατασκεύασε ο ίδιος. Μπορεί να αποκτήσει βέβαιη γνώση για τα πολιτικά 

φαινόµενα επειδή η πολιτική κοινωνία είναι ανθρώπινο και όχι θείο 

δηµιούργηµα. 

 Αποσυνδέοντας η νεωτερική σκέψη το λόγο από τον κόσµο και 

δίδοντας το γνωστικό πρωτείο στον πρώτο, ανακύπτει το πρόβληµα των 

ορίων του. Μέχρι σε ποιο σηµείο δηλαδή µπορεί και νοµιµοποιείται ο 

άνθρωπος να φτάσει και πώς τίθενται οι περιορισµοί; Σε έναν οντικό λόγο, 

τέτοια ερωτήµατα δεν προκύπτουν, καθώς αυτά λύνονται µέσα από την ίδια 

τη σύσταση και την ιεραρχία του κόσµου. Αυτό είναι όντως ένα δύσκολο 

ερώτηµα και εξαιτίας αυτού ο λόγος έχει χαρακτηριστεί ως εργαλειακός. Ο 

νεωτερικός λόγος έχει εργαλειακές διαστάσεις και αυτό δύσκολα µπορεί να 

αµφισβητηθεί. Ο συλλήβδην χαρακτηρισµός του όµως ως τέτοιος ισοπεδώνει 

άλλες διαστάσεις που πολύ απέχουν απ’ αυτό. Εκείνο που χρειάζεται είναι µια 

εξέταση όλων αυτών των διαστάσεων του λόγου σε συνδυασµό µε τους 

σκοπούς που τίθενται σε κάθε περίπτωση. Στην παρούσα εργασία, ο λόγος, 

στο σύνολό του, θεωρείται λειτουργιστικός ως προς την επίτευξη κάποιων 

στόχων και κατά συνέπεια στην εξέτασή του θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 

κι αυτοί. Ο λειτουργικός λόγος προέκυψε µέσα από την κριτική της ουσίας, 

µια κριτική η οποία λειτουργώντας αφαιρετικά, απέσπασε από τον κόσµο τις 

παραδοσιακές κατηγορίες µε τις οποίες γινόταν γνωστός στη διάνοια. Τα 

πράγµατα πια κατανοούνται ως υλικά σηµεία στο χώρο, τις σχέσεις και τη 

λειτουργία των οποίων µελετά ο λόγος. Ταυτόχρονα ανανεώνεται και η 

διάσταση του χρόνου, καθώς πλέον ενδιαφέρει η παραγωγή ή η εξέλιξη ενός 

φαινοµένου και όχι η διαρκής µετάβαση από το δυνάµει στο ενεργεία. 

                                                 
17 Ακριβέστερα, όσον αφορά στα πολιτικά φαινόµενα και τα γεωµετρικά σχήµατα, ο λόγος 

κατασκευάζει φαινόµενα και σχήµατα, συνθέτοντας. Η νοµοτέλεια δηλαδή εκείνη που παράγει 

τα φαινόµενα και τα σχήµατα αποκαλύπτεται µέσω της συνθετικής διαδικασίας. Στο φυσικό 

πεδίο ο λόγος πάλι µέσω της σύνθεσης θα αποκαλύψει µια υποθετική νοµοτέλεια. 
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 Στη µελέτη του λόγου στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Hobbes υπάρχει 

ένα διαχωριστικό όριο ανάµεσα στις εργαλειακές όψεις του λόγου και τις µη 

εργαλειακές. Το όριο αυτό είναι το πέρασµα στην πολιτική κοινωνία δια της 

σύναψης του συµβολαίου. Στην προσυµβολαιική κατάσταση, ο λόγος 

λειτουργεί προβάλλοντας το ιδανικό της αύξησης της ατοµικής ισχύος µε 

κάθε µέσο. Ταυτόχρονα όµως, µια διαφορετική του διάσταση, προβάλλει και 

τους όρους σύστασης της κοινωνίας και διασφάλισης της ζωής. Από τη στιγµή 

που θα τεθεί ο σκοπός και οι άνθρωποι θα συµφωνήσουν, η διάσταση του 

επεξεργασµένου λόγου θα συστήσει µε βέβαιο τρόπο την πολιτική κοινωνία. 

Στη φυσική κατάσταση ο λόγος δεν είναι ενιαίος αλλά διασπασµένος και 

αδύναµος. Οι ενικοί λόγοι θα ενοποιηθούν µε την ισχύ του κυρίαρχου και θα 

εκφραστούν µέσα από το δικό του λόγο. 

 Στη σύσταση της πολιτικής κοινωνίας η λειτουργία του λόγου είναι 

κρίσιµη. Η κατάσταση της φύσης είναι µια κατάσταση στην οποία οι άνθρωποι 

λειτουργούν υπό την έξαψη των παθών τους. Τα πάθη όµως, όπως θα γίνει 

σαφέστερο και παρακάτω, αντιµετωπίζονται υπό το πρίσµα της φυσικής 

επιστήµης, άρα µπορούν να µελετηθούν ως φυσικά φαινόµενα (αποτελέσµατα 

που παράγονται από κινήσεις σωµάτων). Μάλιστα, η φυσική και υλική τους 

βάση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη µελέτη και τη ρύθµισή τους. Η 

φυσική βάση των παθών στηρίζει από τη µια µεριά την άποψη περί µηχανικής 

κατασκευής του ανθρώπου, από την άλλη όµως αυτό περιστέλλεται µέσω της 

νέας τελεολογίας που τίθεται πια από το λόγο (εξασφάλιση της ζωής). 

 Ο λόγος εν τέλει στηρίζει τη βεβαιότητα της γνώσης που αποκτάται 

όταν καταπιάνεται µε τον εξωτερικό κόσµο. Μάλιστα ο εξωτερικός κόσµος 

είναι η µόνη πηγή του περιεχοµένου της επιστηµονικής γνώσης. Οι 

παραστάσεις που προσλαµβάνονται από τα όργανα της αίσθησης 

υποβάλλονται σε έλλογη επεξεργασία και µόνο υπ’ αυτήν την έννοια η γνώση 

θεµελιώνεται στην εµπειρία. Αυτό όµως είναι κάτι που θα γίνει αντικείµενο 

πραγµάτευσης στο τέλος του πρώτου µέρους της εργασίας. 

 

0.4. Σκοπός, στόχοι και δοµή της εργασίας 

 

 Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη των διαφόρων µορφών του λόγου, 

όπως αυτές εµφανίζονται στο έργο του Hobbes. Οι διαφορετικές αυτές 
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µορφές που αναφέρονται, δηλώνουν τις διαφορετικές λειτουργίες του λόγου, 

οι οποίες στο σύνολό τους δίδουν µια ενιαία και πλήρη εικόνα. 

 Ειδικότερα τώρα, θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε στα παρακάτω 

ερωτήµατα: Πώς λειτουργεί ο λόγος στο πεδίο µελέτης της φύσης, πώς στο 

πολιτικό πεδίο, τι διαφορές και τι αντιστοιχίες υπάρχουν; Τι αποκαλύπτει η 

εφαρµογή του λόγου στα δύο αυτά διακριτά πεδία και ποιο είναι το status της 

γνώσης που αποκτάται µε το λογισµό; Πώς διαχειρίζεται ο Hobbes την 

εµπειρία και την πράξη, πώς τις ανασυγκροτεί και ποιες είναι οι λειτουργίες 

που συνδέονται µ’ αυτές; Ποιες είναι οι διαφορετικές µορφές του λόγου που 

προκύπτουν από µια τέτοια µελέτη της φυσικής και της πολιτικής και ποια 

είναι η σχέση αναµεταξύ τους; Τέλος θα προσπαθήσουµε να µελετήσουµε την 

αντίληψη της τελεολογίας που διατηρείται από τον Hobbes. Ο Hobbes 

περιορίζει την έννοια του τελικού αιτίου, ως εσωτερικής αρχής της κίνησης 

του όντος, αλλά και ως εξωτερικής, που σχετίζεται µε το Θεό. Σε πρώτο 

πλάνο έρχεται κυρίως το ποιητικό αίτιο. Εντούτοις διατηρείται µια έννοια 

τελεολογίας, ενός σκοπού που τίθεται από το λόγο και είναι οικουµενικός και 

δεσµευτικός. Αυτή η έννοια του τέλους συνδέεται µε τη διατήρηση του 

σώµατος και την προστασία της ζωής. 

 Οι σελίδες που ακολουθούν οργανώνονται ως εξής: Στο πρώτο µέρος 

επιχειρείται µια πρώτη οργάνωση των εννοιών που θα χρειαστούν κατά την 

πορεία της εργασίας. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται ο ρόλος της γεωµετρίας 

καθώς και η επίδραση του Γαλιλαίου στη διαµόρφωση της µεθοδολογίας στο 

σύστηµα του Hobbes. Επίσης αποσαφηνίζονται έννοιες της πρώτης 

φιλοσοφίας, όπως σώµα, συµβεβηκός, ανάλυση – σύνθεση, κλπ. 

 Στη συνέχεια, το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται µε την εξέταση της 

λειτουργίας του λόγου στη φυσική φιλοσοφία. Εδώ θα περιγραφεί 

αναλυτικότερα ο τρόπος µε τον οποίο εκτυλίσσεται η διαδικασία του λογισµού 

ως επιστηµονική µέθοδος (ανάλυση – σύνθεση) στη µελέτη του φυσικού 

κόσµου. Το ίδιο κεφάλαιο ασχολείται ακόµη µε τον υποθετικό χαρακτήρα των 

προτάσεων της φυσικής επιστήµης (αφού δεν είναι παρά η προσπάθεια 

περιγραφής της θείας δραστηριότητας), τη φύση της απόδειξης στην 

επιστηµονική διαδικασία (επικεντρωµένοι στο τµήµα της φυσικής φιλοσοφίας), 

τη σχέση του λόγου µε τη γλώσσα και τη σκέψη, το ρόλο του πειράµατος, 

καθώς και τα στοιχεία εκείνα της ανθρώπινης φύσης που µιµούνται τη θεία 
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δραστηριότητα. Η µίµηση της θείας δραστηριότητας γίνεται εµφανέστερη στο 

δεύτερο µέρος, στο οποίο µελετάται η πολιτική φιλοσοφία, όµως και στο 

επίπεδο της φυσικής επιστήµης, η γλώσσα και τα µαθηµατικά φέρνουν πολύ 

κοντά τη δηµιουργική δύναµη του ανθρώπου µε τη δηµιουργική φύση του 

Θεού. Το πρώτο µέρος της εργασίας θα κλείσει µε ένα σχόλιο σχετικά µε τον 

υλισµό του Hobbes, τον τρόπο δηλαδή µε τον οποίο διαχειρίζεται το 

πρόβληµα της υλικής σύστασης του κόσµου. Ο λόγος στο φυσικό πεδίο 

µελετάται ως ο πλήρως επεξεργασµένος λόγος (λογισµός), που είναι µία από 

τις διαστάσεις του λόγου, που θα απασχολήσουν την εργασία. 

 Το δεύτερο µέρος της εργασίας πραγµατεύεται τη λειτουργία του λόγου 

στο πεδίο της πολιτικής φιλοσοφίας. Στο πρώτο κεφάλαιο µελετάται η 

εφαρµογή της µεθόδου, που θα αποκαλύψει τη φύση του ανθρώπου, η οποία 

κυβερνάται από τα πάθη. Εδώ συζητείται και η ανθρωπολογία του Hobbes, η 

οποία είναι απαραίτητη για την πληρέστερη κατανόηση της πολιτικής 

φιλοσοφίας. Εξετάζεται η φύση των παθών, η φυσική κατάσταση και η έλλειψη 

ισχύος του φυσικού λόγου να τη ρυθµίσει. Κατόπιν εξετάζεται ποια είναι η 

µορφή εκείνη του λόγου που παρεµβαίνει και υποδεικνύει το φυσικό νόµο και 

σ’ αυτό το σηµείο θα αποκαλυφθούν οι άλλες µορφές του λόγου. Επίσης, το 

δεύτερο µέρος ασχολείται µε τη ενεργοποίηση του λόγου προκειµένου από τη 

µια να πραγµατοποιηθεί η έξοδος από την κατάσταση της φύσης και από την 

άλλη να συγκροτηθεί η πολιτική κοινωνία. Τέλος θα συζητηθεί και η φύση της 

απόδειξης (επικεντρωµένοι αυτή τη φορά στο πολιτικό πεδίο), που 

αναδεικνύει την κατασκευαστική ικανότητα του ανθρώπου και τον καθιστά 

ικανό να µιµηθεί το Θεό. 

 Το δεύτερο κεφάλαιο του µέρους αυτού ασχολείται µε τη λειτουργία 

της φρόνησης, και το ρόλο της στη συγκρότηση της πολιτικής κοινωνίας. Η 

πραγµάτευση αυτής της λειτουργίας σε χωριστό κεφάλαιο κρίθηκε 

απαραίτητη, επειδή παραδοσιακά η φρόνηση ήταν η λειτουργία εκείνη που 

αφορούσε στην πράξη και την εµπειρία και την οποία µεγάλο µέρος της 

δευτερεύουσας βιβλιογραφίας εξοβελίζει από το σύστηµα του Hobbes, ή της 

αποδίδει ελάχιστη αξία. Κάποιες αναφορές του µπορούν να στηρίξουν µια 

τέτοια θέση, µια προσεκτικότερη όµως ανάγνωση αναδεικνύει την πρόθεση 

του Hobbes να διατηρήσει τη φρόνηση µέσα στο σύστηµά του, στο µέτρο που 

αυτή συνδέεται και λειτουργεί υποστηρικτικά προς το λόγο. 
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 Η εργασία θα κλείσει µε τον επίλογο, στον οποίο θα ανακεφαλαιώσουµε 

και θα προσπαθήσουµε να δούµε πώς απαντήθηκαν τα ερωτήµατα που 

τέθηκαν στην εισαγωγή της εργασίας και ποια συµπεράσµατα µπορούµε να 

αντλήσουµε. 
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ΜΜ έέ ρρ οο ςς   ΑΑ ’’   

ΛΛόόγγοοςς  κκααιι  φφυυσσιικκήή  φφιιλλοοσσοοφφίίαα  

 

Κεφάλαιο Α1: Πρώτη φιλοσοφία και µαθηµατικά 

 

Α.1.1. Πεδίο έρευνας: Μεταφυσικές και µεθοδολογικές προϋποθέσεις 

 

το προκαταρκτικό αυτό κεφάλαιο περιγράφεται το γενικότερο 

πλαίσιο και οι έννοιες που χρησιµοποιεί ο Hobbes στην 

ανάπτυξη του συστήµατός του, εστιαζόµενο κυρίως σ’ εκείνες 

που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και ερµηνεία του λόγου. Πρώτα θα 

συζητηθεί η έννοια του λόγου όπως την κατανοεί ο Hobbes στο πλαίσιο του 

φυσικο-πολιτικού έργου και κατόπιν επιχειρείται ένας πρώτος σχολιασµός 

του ρόλου που διαδραµατίζει η γεωµετρία στο σύστηµα του Hobbes. Η 

γεωµετρία παραδοσιακά θεωρούνταν ως το πεδίο της βέβαιης γνώσης. Η 

µέθοδος που ακολουθούσε ο γεωµέτρης προκειµένου από τα αξιώµατα να 

προχωρήσει στη διατύπωση των θεωρηµάτων και την απόδειξή τους, ήταν 

κάτι που γοήτευσε τον Hobbes. Ακριβώς αυτή τη γεωµετρική µέθοδο θα 

επιχειρήσει να αξιοποιήσει προκειµένου να διασφαλίσει την εγκυρότητα των 

συλλογισµών του και την αλήθεια των συµπερασµάτων του. Ο τρόπος όµως 

που θα αντιµετωπίσει αυτό το γνωστικό πεδίο είναι πρωτοποριακός. Η 

γεωµετρία πλέον γίνεται το όργανο της κατασκευαστικής ικανότητας του 

επιστήµονα. 

Ο 17ος αιώνας, είναι ο αιώνας της επιστηµονικής στροφής, τόσο στην 

επιστήµη της φύσης, όσο και στην επιστήµη της πολιτικής, µια στροφή που 

εκφράζεται και στο επίπεδο της µεθόδου. Η φύση πλέον ποσοτικοποιείται, οι 

αριστοτελικές ποιότητες εξοβελίζονται από το πεδίο µελέτης της φύσης και 

της πόλης, και µόνον ό,τι µπορεί να τεθεί στη µέτρηση ή στο χειρισµό του από 

τον επιστήµονα µέσω των µαθηµατικών, αποτελεί αντικείµενο της νεώτερης 

επιστήµης. Το πέρασµα αυτό πραγµατοποιείται µε το Γαλιλαίο και θα 

απασχολήσει το παρόν κεφάλαιο. 

Στη συνέχεια θα αποσαφηνιστεί η έννοια της φιλοσοφίας στον Hobbes 

και οι κύριες κατηγορίες, στις οποίες χωρίζεται. Αυτό είναι σηµαντικό γιατί 

 Σ
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πλέον η φιλοσοφία, σε σχέση µε τη σχολαστική παράδοση, χάνει σε εύρος, 

προκειµένου να κερδίσει σε βάθος. Περιοχές που παραδοσιακά 

απασχολούσαν τη φιλοσοφία, πλέον εξοβελίζονται από το πεδίο της 

φιλοσοφικής γνώσης, όπως η αστρολογία, η ιστορία, κλπ και αποτελούν άλλου 

είδους γνώση. Αυτό ισχύει γενικότερα για τους φιλοσόφους της νεώτερης 

εποχής, είναι όµως ιδιαίτερα εµφανές και στον Hobbes. 

 Το τρίτο σηµείο µε το οποίο ασχολείται αυτό το κεφάλαιο είναι οι 

βασικές έννοιες πάνω στις οποίες χτίζει όλο το σύστηµά του ο Hobbes. 

Κεντρικά µεταφυσικά θεµέλια του χοµπσιανού φυσικού και πολιτικού 

εγχειρήµατος είναι οι έννοιες του σώµατος και της κίνησης. Αυτές, όπως και 

άλλες έννοιες, προτάσσονται της φυσικής φιλοσοφίας εξασφαλίζοντας έτσι 

την ενότητα και τη συνοχή στο σύστηµα, καθώς, µετασχηµατισµένα, θα 

περάσουν και στο πεδίο της πολιτικής φιλοσοφίας. Αυτά τα στοιχεία 

συζητούνται στο δεύτερο κεφάλαιο του De Corpore18 µε τίτλο «Τα πρώτα 

θεµέλια της Φιλοσοφίας». Αναλύονται εν συντοµία οι παραπάνω έννοιες και η 

συναφής µ’ αυτήν έννοια του νου19, καθώς και οι έννοιες του χώρου και του 

συµβεβηκότος. Η ανάλυση δε θα είναι πλήρης και εξαντλητική, όχι µόνο γιατί 

αυτό υπερβαίνει τα ενδιαφέροντα της εργασίας, αλλά δεδοµένου ότι οι 

κεντρικές έννοιες της κίνησης και του σώµατος θα ακολουθούν µέχρι το 

τέλος, η εξέτασή τους θα επεκτείνεται και θα συµπληρώνεται σε διαφορετικά 

σηµεία της εργασίας. Τέλος θα αναφερθούν οι δύο δραστηριότητες του νου, η 

ανάλυση και η σύνθεση. Στο µέρος της πρώτης φιλοσοφίας, ο Hobbes θα πει 

ότι ο νους, όταν έρχεται σε επαφή µε τον κόσµο – και σύµφωνα µε τον 

Hobbes, ο νους πάντοτε είναι εν σχέσει προς τον κόσµο – προβαίνει σε δύο 

βασικές δραστηριότητες: την ανάλυση και τη σύνθεση. Καθώς όµως αυτές οι 

δύο δραστηριότητες είναι οι δύο όψεις της µεθόδου, σε πρώτη φάση θα 

ενταχθούν στο πλαίσιο της πρώτης φιλοσοφίας και παρακάτω θα 

εξειδικευτούν τόσο στη φυσική όσο και στην πολιτική φιλοσοφία. 

 Το τέταρτο σηµείο που θα γίνει αντικείµενο πραγµάτευσης σ’ αυτό το 

κεφάλαιο είναι η αλλαγή ως προς την αιτιότητα. Τα αριστοτελικά τέσσερα 
                                                 
18 Παραπέµπουµε στην αγγλική µετάφραση του έργου: Hobbes Th., Elements of Philosophy. 

In: Molesworth W., The Collected English Works of Thomas Hobbes, Vol. I, London, 

Routledge/Thoemmes Press, 1992. (Εφεξής θα παραπέµπουµε ως De Corpore). 
19 Σύµφωνα µε τον Hobbes ο νους κατανοείται µόνο σε σχέση µε την κίνηση σωµάτων. Γι’ 

αυτό πρώτα ορίζει στο De Corpore το σώµα, ενώ στις Τρίτες Αντιρρήσεις, όπως θα δούµε 

πιο κάτω, συζητά το νου. 
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αίτια, τα οποία υιοθέτησε και η σχολαστική φιλοσοφία, αποτελούσαν για 

αιώνες τον πυρήνα των ερµηνειών της επιστήµης και της φιλοσοφίας. Με τον 

Hobbes όµως συντελείται µια µετατόπιση του κέντρου βάρους όσον αφορά 

στην αιτιότητα, καθώς και µια συρρίκνωση του αιτίου. Συνεπής µε το κλίµα 

της εποχής του, απορρίπτει τις επί παντός ζητήµατος τελεολογικές 

ερµηνείες και δίδει έµφαση στον πρακτικό χαρακτήρα της επιστήµης και της 

φιλοσοφίας. Εποµένως είναι εύλογο να αποδοθεί η ανάλογη έµφαση στα αίτια 

που προξενούν ένα φαινόµενο και όχι στο φαινόµενο το ίδιο ως τελικό αίτιο. 

 

Α.1.2. Ο λόγος ως υπολογισµός 

 

 Μια γενική παρατήρηση η οποία πρέπει να προταχθεί είναι ότι σε όλο 

το έργο του Hobbes είναι διάχυτη η εµπιστοσύνη του στη δύναµη του λόγου. 

Η συµβουλή του προς το συνοµιλητή του στο Decameron Physiologicum είναι 

ότι στη µελέτη της φυσικής φιλοσοφίας, δεν πρέπει να ασχοληθεί µε τα έργα 

παλαιότερων φιλοσόφων, αλλά να προσεγγίσει το αντικείµενό του µε 

διαφορετική µατιά, εµπιστευόµενος κυρίως το λόγο του. Όταν πηγαίνει σε 

άλλους φιλοσόφους, να το κάνει µόνο για να δει τι έχουν πει για το 

συγκεκριµένο θέµα, σε καµία περίπτωση όµως να µη στηρίξει την εξήγησή του 

στις θέσεις που ανακαλύπτει στα έργα τους20. Η απόρριψη της παράδοσης 

είναι κάτι που δεν κουράζεται να επαναλαµβάνει σε διάφορα µέρη του έργου 

του. Όταν γίνεται όµως λόγος για απόρριψη της παράδοσης, πρέπει 

ταυτόχρονα να γίνει και η εξής παρατήρηση: δεν απορρίπτεται συλλήβδην ό,τι 

έχει ειπωθεί στο παρελθόν. Για παράδειγµα στο Λεβιάθαν αναφέρεται ότι από 

τους αρχαίους φιλοσόφους σηµαντικότερος είναι ο Πλάτων γιατί έχει σε 

αρκετά υψηλή εκτίµηση τη γεωµετρία. Σίγουρα πάντως απορρίπτεται η 

σχολαστική φιλοσοφία όπως αναπτύχθηκε στα Πανεπιστήµια το Μεσαίωνα, 

µέχρι και τις µέρες του, καθώς και το µεγαλύτερο µέρος της αριστοτελικής 

παράδοσης, µε µερικές εξαιρέσεις, κυρίως στη µορφή του συλλογισµού, και 

όπως θα αναφερθεί και στο δεύτερο µέρος, στη µελέτη των παθών. 

 Ο Hobbes ορίζει το λόγο στο De Corpore µερικές γραµµές µετά τον 

ορισµό της φιλοσοφίας. Αυτό – ως εξωτερικό κριτήριο – δείχνει και τη στενή 

                                                 
20 Decameron Physiologicum, ch. I., pp. 71 – 72. In: Molesworth W., The Collected English 

Works of Thomas Hobbes, Vol. VII., London, Routledge/Thoemmes Press, 1997. 
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σχέση που έχουν αυτά τα δύο στο σύστηµά του, αφού µόνο ό,τι µπορεί να 

τεθεί υπό τη λειτουργία του λόγου, µπορεί να αποτελέσει και τµήµα της 

φιλοσοφίας. Ο λόγος περιλαµβάνεται στον ορισµό της φιλοσοφίας, ως ορθός 

λογισµός (true ratiocination): «Ως λογισµό εννοώ υπολογισµό» (By 

RATIOCINATION, I mean computation)21. 

 Τι σηµαίνει όµως υπολογίζω ή λογίζοµαι στη διδασκαλία του Hobbes; 

Ο υπολογισµός – δηλαδή η διαδικασία του ορθού λογισµού – συνίσταται στην 

πρόσθεση και την αφαίρεση. Ως πρόσθεση και αφαίρεση εννοεί τις γνωστές 

µαθηµατικές πράξεις, στις οποίες ανάγονται και οι πράξεις του 

πολλαπλασιασµού και της διαίρεσης. «Το να υπολογίζει κανείς είναι είτε να 

συλλέγει το άθροισµα πολλών πραγµάτων που προστίθενται, είτε να γνωρίζει 

τι αποµένει, όταν ένα πράγµα αποµακρύνεται από κάποιο άλλο»22. 

 Ακριβώς η ίδια αντίληψη για το λογισµό υπάρχει και στο Λεβιάθαν: 

«Όταν ένας άνθρωπος λογίζεται δεν κάνει τίποτε άλλο από το να 

συλλαµβάνει το σύνολο αθροίζοντας τα µέρη, ή να συλλαµβάνει το υπόλοιπο 

αφαιρώντας ένα σύνολο από ένα άλλο»23. Άρα στοιχεία του λογισµού είναι 

δύο: πρόσθεση και αφαίρεση. Πώς όµως αυτά κατανοούνται στο καθηµερινό 

πλαίσιο; Ο Hobbes απαντάει σ’ αυτό το ερώτηµα αµέσως µε ένα παράδειγµα. 

Ας φανταστούµε, λέει, ότι κάποιος βλέπει κάτι σε µεγάλη απόσταση, λόγω της 

οποίας το αντικείµενο αυτό είναι εξαιρετικά δυσδιάκριτο. Το πρώτο πράγµα 

που θα συµπεράνει είναι ότι πρόκειται για ένα σώµα. Όταν πλησιάσει θα 

παρατηρήσει ότι αυτό το σώµα κινείται. Έτσι θα του αποδώσει το κατηγόρηµα 

του έµψυχου. Όταν πλησιάσει ακόµη περισσότερο και το ακούσει να µιλάει, θα 

προστεθεί ακόµη µια ιδιότητα, αυτή του έλλογου. Τέλος, όταν το κοιτάξει µε 

προσοχή, θα συνδέσει όλες τις προηγούµενες ιδέες και θα αποφανθεί ότι 

                                                 
21 De Corpore, ch. I, p. 3. 
22 De Corpore, ch, I, p. 3. 
23 Λεβιάθαν, κεφ. V, σ. 113/ Leviathan, ch. V, p. 27. Στο Λεβιάθαν οι αναφορές θα γίνονται 

τόσο στην ελληνική µετάφραση των Πασχαλίδη – Μεταξόπουλου, ως Λεβιάθαν, σ. κλπ, όσο 

και στην αγγλική έκδοση του Λεβιάθαν από τις εκδόσεις της Οξφόρδης, ως Leviathan, pp. 

etc. 

Για τον όρο «ratiocination» στο έργο του Hobbes προτιµάται ο όρος «λογισµός» και όχι ο 

συλλογισµός, όπως τον µεταφράζουν οι Πασχαλίδης – Μεταξόπουλος. Τον όρο συλλογισµό 

(syllogism) τον χρησιµοποιεί ο Hobbes στο πρώτο κεφάλαιο του De Corpore, όταν θέτει 

τους κανόνες της Λογικής και του επιχειρήµατος. Ο λογισµός άλλωστε χρησιµοποιείται και 

από τη Γρηγοροπούλου (2006). Για τη ratiocination έχει προταθεί επιπλέον και ο όρος 

«ορθοκρισία» από το Νούτσο (2006). 
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πρόκειται για ένα έµψυχο λογικό σώµα, δηλαδή για έναν άνθρωπο24. Μ’ αυτόν 

τον τρόπο δείχνει ο Hobbes τι εννοεί ως πρόσθεση. Αν θέλουµε τώρα να 

κατανοήσουµε την αφαίρεση, αρκεί να φανταστούµε την αντίστροφη πορεία: 

µπροστά µας υπάρχει ένας άνθρωπος, από τον οποίο σταδιακά 

αποµακρυνόµαστε.  

 Εκείνο που πρέπει να υπογραµµιστεί στην πραγµάτευση του Hobbes, 

είναι η πλήρης µαθηµατικοποίηση της διαδικασίας του λογισµού. Ο λόγος, 

ακολουθώντας τη γραµµή του Γαλιλαίου, αποκτά µαθηµατικό χαρακτήρα και 

γίνεται λογισµός, δηλαδή υπολογισµός. Κι επειδή σύµφωνα µε τον τελευταίο, η 

φύση συγκροτείται µε µαθηµατικό τρόπο, εγκαθίσταται µια νέα σχέση λόγου – 

φύσης, που στηρίζεται πια στα µαθηµατικά. Ο λόγος δηλαδή µπορεί να 

προσπελάσει τη φύση και να τη γνωρίσει µε έννοιες δικές του, τις οποίες θα 

αναζητήσει στον κόσµο. 

 Το πρώτο µέρος του De Corpore έχει τίτλο «Computation or Logic», 

κάτι το οποίο υποδηλώνει ότι στο σύστηµα του Hobbes, το πρώτο βήµα για να 

προσεγγίσει κανείς τη φιλοσοφία – στην περίπτωση του De Corpore τη φυσική 

φιλοσοφία – είναι η µελέτη του λόγου. Ο λογισµός στον Hobbes είναι εργαλείο 

µε το οποίο θα προσεγγίσει τον κόσµο και υπ’ αυτήν την έννοια 

χαρακτηρίζεται λειτουργικός και συναρτάται µε τη µέθοδο. Πλέον ο λόγος 

ισοδυναµεί µε λειτουργία, γεγονός που συνιστά πλήρη ανατροπή της 

παραδοσιακής σύλληψης του λόγου ως απεικόνισης της τάξης του είναι. ∆εν 

είναι άλλωστε τυχαίο που το τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου µέρους του De 

Corpore φέρει τον τίτλο «Περί Μεθόδου». 

 

Α.1.3. Η γεωµετρία ως επιστήµη της κίνησης και η 

µαθηµατικοποίηση του κόσµου 

 

 Ο Hobbes από πολύ νωρίς είχε έρθει σε επαφή µε τη γεωµετρία και 

είχε εκτιµήσει την αποδεικτική της λειτουργία. Γύρω στα 1630, σε ένα ταξίδι 

του στη Γενεύη – όπως πολύ γλαφυρά αναφέρει ο Martinich – είχε τη 

γεωµετρική επιφοίτηση25. Ανεξάρτητα από το αν η ιστορία που µαρτυρείται 

από τον Aubrey και παραπέµπεται από πολλούς µελετητές του Hobbes, είναι 
                                                 
24 De Corpore, ch. I, p. 4. 
25 Martinich A.P., Hobbes: A Biography, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p. 

84. 
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πραγµατική ή όχι, σηµασία έχει ότι η γεωµετρία αναµφισβήτητα συντέλεσε 

αποφασιστικά στη διαµόρφωση της σκέψης του. Αναφέρεται το παρακάτω 

ανέκδοτο: 

 

«[Ο Hobbes] ήταν σαράντα ετών όταν έστρεψε την προσοχή του στη γεωµετρία, το 

οποίο συνέβη τυχαία. Βρισκόταν στη βιβλιοθήκη κάποιου ευγενούς όπου πρόσεξε 

ανοιχτά τα Στοιχεία του Ευκλείδη, στην πρόταση 47 του πρώτου βιβλίου την οποία 

και διάβασε. «Ως G», είπε, «αυτό είναι αδύνατο». Έτσι διάβασε την απόδειξή της, η 

οποία τον παρέπεµπε πίσω σε µια τέτοια απόδειξη, η οποία τον πήγε πίσω σε µια 

άλλη την οποία επίσης διάβασε. Κι έτσι πείστηκε για τη συγκεκριµένη αλήθεια µέσω 

της απόδειξης. Αυτό τον έκανε να ερωτευτεί τη γεωµετρία.»26 

 

 Η αποδεικτική δεινότητα της γεωµετρίας ήταν τέτοια στα µάτια του 

Hobbes που τον έκανε να θέλει να την εφαρµόσει σε όλα τα πεδία της 

γνώσης. Μάλιστα ένα σηµείο κριτικής στον Ευκλείδη ήταν ακριβώς αυτό, ότι 

δηλαδή δεν κατάφερε να κάνει τη γεωµετρία µια γενική επιστήµη εφαρµόσιµη 

σε διαφορετικές περιοχές, επειδή δεν όρισε τις έννοιες του ίσου, του 

µεγαλύτερου, του µικρότερου, κλπ µε τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν εφαρµογή 

σε όλες τις ποσότητες (στερεά, χρόνος, κλπ) και µε αυτόν τον τρόπο να 

γίνουν αντικείµενα της γεωµετρικής επιστήµης27. 

 Η δύναµη της γεωµετρικής απόδειξης οφείλεται στο γεγονός ότι 

ταυτίζεται µε τη δραστηριότητα του γεωµέτρη. Θα µπορούσε κανείς να πει ότι 

η κατανόηση της φύσης περνάει µέσα από τη γεωµετρία, δεδοµένου ότι ο 

Θεός – δηµιουργός έπλασε τον κόσµο µε γεωµετρικές αναλογίες και ως εκ 

τούτου εφοδίασε τον άνθρωπο µε το κλειδί για την όσο το δυνατό µεγαλύτερη 

κατανόησή του28. Στο πρότυπο της γεωµετρίας, ο Hobbes θα ορίσει και το 

είδος εκείνο της απόδειξης που αρµόζει στην πολιτική φιλοσοφία, την a priori 

απόδειξη, η οποία θα αναλυθεί παρακάτω. Πάντως είναι γεγονός ότι 

αντιµετώπισε τη γεωµετρία αφενός ως υπόδειγµα επιστηµονικής 

µεθοδολογίας και αφετέρου ως βάση για τη µελέτη όλων των επιστηµών (στο 

                                                 
26 Aubrey J., Brief Lives, http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Societies/Aubrey.html. 
27 Hobbes Th., Six Lessons to the Professors of Mathematics, Lesson I., pp. 196 – 197. 

In: Molesworth W., The Collected English Works of Thomas Hobbes, Vol. VII, London, 

Routledge/Thoemmes Press, 1997. (Εφεξής θα παραπέµπουµε ως Six Lessons). 
28 Ο Hobbes θεωρεί τη γεωµετρία ως «τη µοναδική επιστήµη που µέχρι τώρα ευαρεστήθηκε 

ο Θεός να χαρίσει στην ανθρωπότητα» (Λεβιάθαν, κεφ. IV, σ. 106/Leviathan, ch. IV, p. 23). 
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µέτρο που συνδέθηκε µε τη µελέτη της κίνησης) λόγω των συµπερασµάτων 

στα οποία µπορούσε να καταλήξει συνθετικά. Με αυτόν τον τρόπο ήλπιζε ότι 

θα θεµελίωνε επιστηµονικά την πολιτική και θα γινόταν ο πρώτος 

πραγµατικός πολιτικός επιστήµονας της ιστορίας των ιδεών29. 

 Εκεί όµως που εντοπίζεται η πρωτοτυπία του Hobbes είναι η σύνδεση 

της γεωµετρίας µε την κίνηση. Το γεωµετρικό αντικείµενο γεννιέται µέσα από 

το αποτέλεσµα µιας ή περισσότερων κινήσεων ενός σώµατος. Γεωµετρική 

γνώση µπορεί να υπάρχει µόνο εκεί που υπάρχει κίνηση, η οποία ως αίτιο θα 

προξενήσει κάποιο αποτέλεσµα. Συνεπώς αντικείµενο µελέτης για τη 

γεωµετρία δεν είναι το σώµα, αλλά κάποιο συµβεβηκός του σώµατος και 

δεδοµένου ότι πρόκειται για αποτελέσµατα, η µελέτη θα είναι συνθετική30. 

 Πέρα όµως από τη σχέση της γεωµετρίας µε την κίνηση, ο Hobbes 

επιµένει ιδιαίτερα στην αναφορά της γεωµετρίας στην αίσθηση. Συναφές µ’ 

αυτό είναι και η σύνδεσή της µε τον πραγµατικό χώρο31. Αυτή η σύνδεση είχε 

διαρραγεί κυρίως µε την εφαρµογή της άλγεβρας στη γεωµετρία, γεγονός που 

δεν ήταν µικρής σηµασίας, καθώς την απλοποίησε. ∆εδοµένου ότι η 

γεωµετρική απόδειξη ακολουθεί συνθετικό δρόµο, ο δρόµος αυτός καταλήγει 

στο να παρουσιάσει ενώπιον του ανθρώπου κάτι το οποίο µπορεί να γίνει 

αντιληπτό βλέποντάς το, ή τουλάχιστον να σχηµατίσει µια φαντασία γι’ αυτό. 

Κάτι τέτοιο είναι συνεπές προς τις γνωσιοθεωρητικές παραδοχές του 

Hobbes, σύµφωνα µε τις οποίες γνώση µπορούµε να έχουµε µόνο µέσω των 

αισθήσεων, η οποία γνώση γίνεται βέβαιη στο µέτρο που θα µορφοποιηθεί 

µέσα από τις προσθαφαιρέσεις του λογισµού32. Σ’ αυτό το σηµείο ασκεί 

κριτική και στον Descartes, ο οποίος εξαρτά τη γνώση των γεωµετρικών 

αντικειµένων από τις έµφυτες ιδέες του υποκειµένου33. 

                                                 
29 Grant H., Geometry and Politics: Mathematics in the Thought of Thomas Hobbes, 

«Mathematics magazine», 63:3, 1990, 147 – 154. 
30 Sacksteder W., Hobbes: Geometrical Objects, «Philosophy of Science», 48, 1981, 573 

– 590. 
31 Burtt E.A., 1972, ο.π., p. 124. Η σχέση της γεωµετρίας µε τον πραγµατικό χώρο ήταν µια 

µεταφυσική παραδοχή ήδη από τους πυθαγόρειους και τον Πλάτωνα, η οποία όµως στην 

πορεία των χρόνων είχε σπάσει. Έτσι για πολλά χρόνια τα µαθηµατικά πρόβαλλαν ως µια 

επιστήµη του ιδεώδους, η οποία περιέγραφε εξίσου ιδεώδεις σχέσεις ενός ιδεώδους χώρου. 
32 Sacksteder W., Hobbes: The Art of Geometricians, «Journal of the History of 

Philosophy», 18:2, 1980, 131 – 146. 
33 «Αν το τρίγωνο δεν υπάρχει πουθενά, δεν καταλαβαίνω πώς µπορεί να έχει φύση. Γιατί 

κάτι που δε βρίσκεται πουθενά είναι ένα τίποτα κι έτσι δεν έχει καµία ύπαρξη ή φύση. Ένα 

τρίγωνο στο νου προέρχεται από ένα τρίγωνο που έχουµε δει, ή διαφορετικά κατασκευάζεται 
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 Η φυσικοεπιστηµονική άποψη του Hobbes διαµορφώθηκε µέσα στο 

πνεύµα της εποχής που ζούσε. Η µεγαλύτερη επίδραση εντοπίζεται στο 

Γαλιλαίο, ο οποίος ήταν εκείνος που προέβαλε το αίτηµα για τη µαθηµατική 

µατιά του φυσικού επιστήµονα. Και αυτό το έκανε µέσα από την µελέτη της 

κίνησης, την οποία τοποθέτησε στην άκρη της αιτιακής αλυσίδας κάθε 

παρατηρούµενου φαινοµένου34. Γι’ αυτή του την προσφορά, ο Hobbes τον 

συγκαταλέγει ανάµεσα στους θεµελιωτές των διαφορετικών πεδίων της 

νεώτερης επιστήµης και πιο συγκεκριµένα τον αναγνωρίζει ως θεµελιωτή της 

επιστήµης της κίνησης35. Τόση µεγάλη εκτίµηση έτρεφε για το πρόσωπό του, 

ώστε σε µια επιστολή του προς τον William Cavendish, κόµη του Newcastle 

αναφέρει ότι το πρώτο του µέληµα αφού επέστρεψε στο Λονδίνο από ένα 

ταξίδι του το 1634, ήταν να ψάξει τους διαλόγους του Γαλιλαίου36. 

 Ο Γαλιλαίος κατάφερε να συγκεράσει διαφορετικές παραδόσεις, αλλά 

και σύγχρονά του επιτεύγµατα. Η µαθηµατική αρµονία που διαπερνά και 

συνέχει τη φύση είναι πλατωνικής προέλευσης37, η αναλυτικοσυνθετική του 

µέθοδος, αξιοποιούσε αριστοτελικές παραδοχές, η µέθοδος της 

                                                                                                                                            
από πράγµατα που έχουµε δει.» Descartes R., Third Set of Objections with the Author’s 

Replies, In: Cottingham et al (transl), The Philosophical Writings of Descartes, Vol. II, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1994, 14η Αντίρρηση, σ. 135. (Εφεξής θα 

παραπέµπουµε ως Τρίτες Αντιρρήσεις).  
34 Jesseph D., Galileo, Hobbes, and the Book of Nature, «Perspectives on Science», 12, 

2004, 191 – 211, p. 192, 200 – 201. 
35 De Corpore, epistle. ded., p. viii. 
36 Letter 10. In: Malcolm N. (ed), The Correspondence of Thomas Hobbes, Vol. I, 

Oxford, Clarendon Press, 1994, pp. 19 – 20. 
37 Ο Κάλφας παρατηρεί ότι ο Πλάτωνας αναγνωρίζει δύο διακριτές περιοχές της γεωµετρίας, 

οι οποίες στηρίζουν τη σύσταση και λειτουργία του κοσµοειδώλου: αφενός τη γεωµετρία της 

κυκλικής κίνησης και αφετέρου τη γεωµετρία των κανονικών στερεών. Η µεν πρώτη είναι 

ιεραρχικά ανώτερη καθότι αρµόζει στο ακίνητο βασίλειο των Ιδεών, ενώ η δεύτερη είναι 

κατώτερη σε αξία αφού εξηγεί τις αλλαγές που υφίστανται τα σώµατα στον κόσµο της 

µεταβολής. (Βλ. Εισαγωγή Κάλφα στο: Πλάτων, Τίµαιος, (εισ. – µτφ. – σχολ. Κάλφας Β.), 

Αθήνα, εκδ. Πόλις, 1995, σσ. 123 – 124). 

Στον Τίµαιο, σε σχέση µε αυτές τις δύο κινήσεις αναφέρεται χαρακτηριστικά «λόγος δὲ ὁ 
κατὰ ταὐτὸν ἀληθὴς γιγνόµενος, περί τε θάτερον ὤν καὶ περὶ τὸ ταὐτόν, ἐν τῷ κινουµένῳ ὑφ’ 
αὑτοῦ φερόµενος ἄνευ φθόγγου καὶ ἠχῆς, ὅταν µὲν περὶ τὸ αἰσθητὸν γίγνηται καὶ ὁ τοῦ 
θατέρου κύκλος ὀρθὸς ἰὼν εἰς πᾶσαν αὐτοῦ τὴν ψυχὴν διαγγείλῃ, δόξαι καὶ πίστεις γίγνονται 
βέβαιοι καὶ ἀληθεῖς� ὅταν δὲ αὖ περὶ τὸ λογιστικὸν ᾖ καὶ ὁ τοῦ ταὐτοῦ κύκλος εὖτροχος ὢν 
αὐτὰ µηνύσῃ, νοῦς ἐπιστήµη τε ἐξ ἀνάγκης ἀποτελεῖται.» Πλάτωνος Τίµαιος, 37b 3 – c 3 

(LOEB, p. 74) «ἐν µὲν ὁµαλότητι, µηδέποτε ἐθέλειν κίνησιν ἐνεῖναι. τὸ γὰρ κινησόµενον ἄνευ 
τοῦ κινήσοντος ἢ τὸ κινῆσον ἄνευ τοῦ κινησοµένου χαλεπόν, µᾶλλον δὲ ἀδύνατον εἶναι� 
κίνησις δὲ οὐκ ἔστι τούτων ἀπόντων� ταῦτα δὲ ὁµαλὰ εἶναί ποτε ἀδύνατον. οὕτω δὴ στάσιν 
µὲν ἐν ὁµαλότητι, κίνησιν δὲ εἰς ἀνωµαλότητα ἀεὶ τιθῶµεν. αἰτία δὲ ἡ ἀνισότης αὖ τῆς 
ἀνωµάλου φύσεως.» Πλάτωνος Τίµαιος, 57e 2 – 58a 1 (LOEB, p. 142). 
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εξιδανίκευσης, ή της αφαίρεσης σε ζητήµατα που αφορούσαν στη µελέτη των 

φυσικών φαινοµένων προσέγγιζε τον Αρχιµήδη, η αντίληψή του για τη δοµή 

της ύλης έλκει την προέλευσή της στο ∆ηµόκριτο και τους αρχαίους 

ατοµικούς, ενώ τέλος χρησιµοποίησε στις αστρονοµικές του µελέτες την 

εφεύρεση των σύγχρονών του τεχνιτών, το τηλεσκόπιο, µια εφεύρεση που 

έφερε επανάσταση στη µελέτη του ουρανού38. 

 Αρχικά, ο Γαλιλαίος, σε αντίθεση µε αρκετούς σύγχρονούς του 

φυσικούς, έστρεψε την προσοχή του στα φαινόµενα που παρατηρούσε στη 

φύση. Θέλοντας να τα εξηγήσει, αναζήτησε τις αιτίες που τα προξενούν και 

προσπάθησε αυτές τις αιτίες να τις περιγράψει µε όρους κοινά αποδεκτούς 

και εύκολους να τους χειριστεί κανείς. Αυτή την περιγραφή µπορούσε να την 

κάνει µε την ευκλείδεια γεωµετρία και προκειµένου να συλλέξει τα δεδοµένα 

του προέβαινε σε λεπτοµερέστατες µετρήσεις. Με άλλα λόγια η παρατήρηση 

ήταν ad hoc παρατήρηση της φύσης και όχι αναδίφηση στις παρατηρήσεις που 

περιέχονται στις φυσικές πραγµατείες του Αριστοτέλη. 

 Μια σηµαντική κίνηση του Γαλιλαίου, που επίσης συνέβαλε στην 

ανατίµηση της αισθητηριακής γνώσης, ήταν ότι µετέτρεψε τις µη αναγώγιµες 

αριστοτελικές πρωτεύουσες ποιότητες του κόσµου σε µετρήσιµες, 

διαχωρίζοντάς τες σε πρώτη φάση από τις δευτερεύουσες οι οποίες ανήκουν 

στον παρατηρητή. Ο διαχωρισµός ανάµεσα σε πρωτεύουσες και 

δευτερεύουσες ποιότητες αντιστοιχεί στο διαχωρισµό ανάµεσα στο τι είναι 

σταθερό και µετρήσιµο και τι όχι. Αυτό µε τη σειρά του έθεσε το όριο ανάµεσα 

στο τι µπορεί να είναι αντικείµενο της επιστήµης και τι όχι. Έτσι, στην πρώτη 

κατηγορία ενέταξε τον αριθµό, το σχήµα, το µέγεθος, τη θέση και την κίνηση, 

η µελέτη των οποίων είναι επιστήµη και γίνεται µε γεωµετρικό τρόπο, ενώ 

στη δεύτερη το χρώµα, τη γεύση, κλπ39. 

                                                 
38 Rossi P., Η γένεση της σύγχρονης επιστήµης στην Ευρώπη, (µτφ. Π. Τσιαµούρας), Αθήνα, 

εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, 1997, σσ. 206 – 207. Επίσης: Crombie A.C., 1992, ο.π., σσ. 143, 

184. 
39 Στο Il Saggiatore, ο Γαλιλαίος παρατηρεί: «Κάθε φορά που προσλαµβάνω µια υλική ή 

σωµατική υπόσταση, αµέσως νιώθω την ανάγκη να τη σκεφτώ περιορισµένη, µε τούτο ή 

εκείνο το σχήµα, µεγάλη ή µικρή σε σχέση µε άλλα πράγµατα, σε κάποια συγκεκριµένη θέση 

σε κάθε δεδοµένο χρόνο, σε κίνηση ή σε ηρεµία, σε επαφή ή σε απόσταση από κάποιο άλλο 

σώµα, σαν µία στον αριθµό ή λίγες ή πολλές. Από αυτές τις συνθήκες δεν µπορώ να 

αποσπάσω µια τέτοια υπόσταση µε καµία προσπάθεια της φαντασίας µου. Όµως το ότι πρέπει 

να είναι άσπρη ή κόκκινη, πικρή ή γλυκιά, ηχηρή ή αθόρυβη, εύοσµη ή δύσοσµη, ο νους µου δε 

θεωρεί ότι είναι υποχρεωµένος να τα αντιµετωπίσει ως αναγκαία συστατικά.» (Galilei 
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 Επιπλέον, ο Γαλιλαίος έκανε χρήση της γνωστής µεθόδου της 

ανάλυσης – σύνθεσης, την οποία προσπαθούσε να εφαρµόσει στα φαινόµενα. Η 

µέθοδος αυτή προχωρεί στο πρότυπο των µαθηµατικών, γεγονός που της 

προσδίδει υψηλό βαθµό αξιοπιστίας. Η µέθοδος µ’ αυτήν την έννοια 

οργανώνει την εµπειρία και ως εκ τούτου µια επαλήθευση µέσω ενός 

πειράµατος δεν έχει την ίδια βαρύτητα, παρά µόνο στο µέτρο που αυτό 

χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τη µέθοδο, προκειµένου να εκτεθούν τα 

συµπεράσµατα του επιστήµονα µε τρόπο που καθένας να µπορεί να τα 

κατανοήσει40. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το πείραµα τοποθετείται στο 

τέλος της επιστηµονικής διαδικασίας και αφού ο επιστήµονας έχει διατυπώσει 

τα συµπεράσµατά του. 

 Η δεδηλωµένη θέση του περί της προτεραιότητας της αισθητηριακής 

γνώσης και η αποδοχή εν πολλοίς της επαγωγικής – απαγωγικής µεθόδου του 

Αριστοτέλη, δεν τον εµπόδισαν από το να παραδεχτεί ότι η οργάνωση της 

εµπειρίας στην επιστηµονική πρακτική προϋποθέτει ένα βαθµό αφαίρεσης 

από αυτήν. Στο στάδιο της ανάλυσης, ο επιστήµονας αφαιρεί νοητικά από το 

φαινόµενο όλα εκείνα τα στοιχεία που µπορούν να δράσουν παρασιτικά στη 

µελέτη της µεταβλητής που τον ενδιαφέρει. Αυτή είναι και η µέθοδος της 

εξιδανίκευσης που προαναφέρθηκε, η οποία, όπως γίνεται κατανοητό, δε 

συνιστά χωριστή µέθοδο. Έτσι όταν ο φυσικός µελετά κάποια κίνηση, θεωρεί 

ότι η τριβή δε διαδραµατίζει κάποιο ρόλο, κοκ. Είναι µε άλλα λόγια αυτό που 

θα ονόµαζε κανείς σήµερα «κανονικές συνθήκες»41. 

 Η µελέτη της φύσης είχε για τον Hobbes ιδιαίτερη σηµασία και 

βαρύτητα. Αν και βασικός στόχος του συνολικού έργου του ήταν να δώσει 

τους όρους για τη συγκρότηση ενός δυνατού και σταθερού κράτους, η 

πρωτοτυπία του έγκειται στο ότι ήταν βαθιά πεπεισµένος ότι αυτό θα έρθει 

µέσα από τη µελέτη της φύσης, του ανθρώπου και των γνωστικών του 

δυνατοτήτων. Όλα αυτά συγκροτούν µια ενότητα στη σκέψη του Hobbes, η 

οποία εκφράζεται και στον υπότιτλο του Λεβιάθαν, ένα έργο στο οποίο θα 

αναζητήσει την ύλη της πολιτικής κοινωνίας. Και όλη αυτή η αναζήτηση θα 
                                                                                                                                            
Galileo, The Assayer, In: Drake St. (transl), Discoveries and Opinions of Galileo, New 

York, First Anchor Books Edition, 1957, p. 274). 
40 Crombie A.C., 1992, ο.π., σσ. 141 – 143. Burtt E.A., 1972, ο.π., pp. 66, 70. Jesseph D., 

2004, ο.π., p. 199. 
41 Losee J., Φιλοσοφία της επιστήµης: Μια ιστορική εισαγωγή, (µτφ. – επιµ. Θ.Μ. Χρηστίδης), 

Θεσσαλονίκη, εκδ. Βάνιας, 1993., σσ. 84 – 85. 
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γίνει µε βάση τη µελέτη του ανθρώπινου λόγου, ο οποίος συγκροτείται ως 

λογισµός στο πρότυπο των µαθηµατικών. 

 

Α.1.4. Το πεδίο της φιλοσοφίας 

 

 Το πεδίο της φιλοσοφίας ορίζεται σε διάφορα σηµεία των έργων του 

Hobbes. Στο πρώτο κεφάλαιο του πρώτου µέρους του De Corpore, η 

φιλοσοφία ορίζεται ως η γνώση εκείνων των αποτελεσµάτων ή φαινοµένων, η 

οποία αποκτάται µέσω της διαδικασίας του ορθού λογισµού (true 

ratiocination) µε δύο τρόπους: είτε ξεκινώντας από τη γνώση των αιτιών της 

γένεσης του φαινοµένου, είτε ξεκινώντας από το φαινόµενο και πηγαίνοντας 

προς το αίτιο παραγωγής του42. Το στοιχείο που πρέπει να επισηµανθεί είναι 

το αίτιο παραγωγής του φαινοµένου ή του αποτελέσµατος, κάτι που συνιστά 

αποµάκρυνση από την παράδοση. Όπως θα γίνει σαφέστερο και παρακάτω, το 

νέο στοιχείο είναι η έµφαση που αποδίδεται στο παραγωγικό αίτιο του 

φαινοµένου. Η µετακίνηση προς το ποιητικό αίτιο συντελείται κατά τρόπο που 

υπογραµµίζει το γενετικό χαρακτήρα της επιστήµης και της φιλοσοφίας. Με 

αυτόν τον ορισµό γίνεται εµφανές ότι πλέον η φιλοσοφία νοείται ως µια 

διαδικασία, µια συνεχής δραστηριότητα παραγωγής φαινοµένων, ή έλλογης 

ανακατασκευής τους. Έτσι η παγιότητα του αντικειµένου της φιλοσοφίας, 

κυρίως κατά την εποχή του Μεσαίωνα, αντικαθίσταται µε µια ενεργητική 

σχέση µε τον κόσµο και την κοινωνία. 

 Ποια είναι όµως τα αντικείµενα µε τα οποία ασχολείται η φιλοσοφία; 

Λίγες σελίδες παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο, ο Hobbes θα δώσει την απάντησή 

του: η φιλοσοφία ασχολείται µε σώµατα, τη γένεση των οποίων µπορούµε να 

συλλάβουµε, και κατ’ επέκταση µπορούµε µε κάποιο τρόπο (αν και 

διαφορετικό για καθένα από αυτά) αυτά τα σώµατα να τα χειριστούµε. Έτσι 

αποκλείονται η θεολογία43, η ιστορία (φυσική και πολιτική), η αστρολογία. Στο 

                                                 
42 «Φιλοσοφία είναι η γνώση των φαινοµένων ή των εµφανών αποτελεσµάτων, που αποκτούµε 

µε ορθό λογισµό από τη γνώση που έχουµε για κάποια πιθανή παραγωγή ή γένεσή του και 

µιας τέτοιας παραγωγής, όπως έχει υπάρξει, ή όπως έχει πιθανά υπάρξει, από τη γνώση του 

αποτελέσµατος» (De Corpore, ch. VI, pp. 65 – 66). 
43 Πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν αµφισβητείται η θεολογική γνώση και η ύπαρξη της 

θεολογίας ως αυτόνοµο γνωστικό πεδίο. Εκείνο που αµφισβητείται είναι η θέση της στη 

φιλοσοφία, στο πεδίο δηλαδή της αυστηρής επιστηµονικής – φιλοσοφικής γνώσης. Πλήρης 

ανατροπή της αριστοτελικής θεολογίας. Η θεολογία στον Αριστοτέλη ανήκει στις ανώτερες 
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άρθρο 9 του ίδιου κεφαλαίου του De Corpore καταλήγει να διατυπώσει µε 

σαφήνεια τα δύο είδη σωµάτων µε τα οποία ασχολείται η φιλοσοφία: αυτά είναι 

(α) τα φυσικά σώµατα (natural Bodies) και (β) η κοινοπολιτεία 

(commonwealth), ή, όπως θα το συναντήσουµε σε άλλα σηµεία, το πολιτικό 

σώµα. Αυτά τα σώµατα οριοθετούν και το πεδίο έρευνας της φιλοσοφίας, που 

είναι για τα πρώτα η φυσική φιλοσοφία (natural philosophy) και για τα 

δεύτερα η πολιτική (civil philosophy). Η δεύτερη µε τη σειρά της επιµερίζεται 

από τη µια στην ηθική (ethics) και από την άλλη στην πολιτική (politics or 

civil philosophy). Το πρώτο µέρος της πολιτικής φιλοσοφίας, η ηθική, 

ασχολείται µε το χαρακτήρα, τις διαθέσεις, τα πάθη και τους τρόπους του 

ανθρώπου, ενώ το δεύτερο µε τα καθήκοντά του ως πολίτη. Ο Hobbes δεν 

είναι πάντοτε αυστηρός µε τον παραπάνω διαχωρισµό ανάµεσα σε ηθική και 

πολιτική. Και αυτό γιατί η πολιτική εµπερικλείει την ηθική, καθόσον στη 

συγκρότηση της πολιτικής κοινωνίας, σηµαίνοντα ρόλο διαδραµατίζει η µελέτη 

της ηθικής µε όρους φυσιολογίας. Αυτό είναι όµως ένα θέµα που θα γίνει 

σαφέστερο σε επόµενο σηµείο της εργασίας. Η ηθική κατανοείται στη βάση 

της φυσιολογίας του οργανισµού, ενός οργανισµού ο οποίος λόγω των 

κινήσεων των σωµάτων που περιλαµβάνει παράγει φαινόµενα. Τα φαινόµενα 

αυτά είναι τα πάθη, η ρύθµιση των οποίων συνιστά όρο για τη διασφάλιση της 

ειρήνης. Ο Hobbes ενδιαφέρεται εξίσου για την ανθρωπολογία, µια 

ανθρωπολογία όµως που συγκροτείται στη βάση φυσικών διαδικασιών 

(κινήσεις σωµάτων). 

 Στο Decameron Physiologicum44 η φιλοσοφία ορίζεται ως η γνώση των 

φυσικών αιτίων µε την παρατήρηση ότι γνώση µπορούµε να έχουµε µόνο για 

κάτι που είναι αληθές. Επειδή στο συγκεκριµένο έργο το ενδιαφέρον του 

                                                                                                                                            
θεωρητικές επιστήµες επειδή ασχολείται µε όντα τα αίτια των οποίων είναι ακίνητα και 

αιώνια: «ὥστε τρεῖς ἂν εἶεν φιλοσοφίαι θεωρητικαί, µαθηµατική, φυσική, θεολογική (οὐ γάρ 
ἄδηλον ὅτι, εἴ που τό θεῖον ὑπάρχει, ἐν τῇ τοιαύτῇ φύσει ὑπάρχει), καί τήν τιµιωτάτην δεῖ 
περί τό τιµιώτατον γένος εἶναι. Αἱ µέν οὖν θεωρητικαί τῶν ἄλλων ἐπιστηµῶν αἱρετώτεραι, 
αὕτη δέ τῶν θεωρητικῶν. ἀπορήσειε γάρ ἄν τις πότερόν ποθ’ ἡ πρώτη φιλοσοφία καθόλου 
ἐστίν, ἢ περί τι γένος καί φύσιν τινά µίαν. οὑ γάρ ὁ αὐτός τρόπος οὐδ’ ἐν ταῖς µαθηµατικαῖς, 
ἀλλ’ ἡ µέν γεωµετρία καί ἀστρολογία περί τινα φύσιν εἰσίν, ἡ δέ καθόλου πασῶν κοινή. εἰ µέν 
οὖν µή ἔστι τις ἑτέρα οὐσία παρά τάς φύσει συνεστηκυίας, ἡ φυσική ἂν εἴη πρώτη ἐπιστήµη· 
εἰ δ’ ἔστι τις οὐσία ἀκίνητος, αὕτη προτέρα καί φιλοσοφία πρώτη, καί καθόλου οὕτως ὅτι 
πρώτη· καί περί τοῦ ὄντος ᾗ ὄν, ταύτης ἂν εἴη θεωρῆσαι, καί τί ἐστί καί τά ὑπάρχοντα ᾗ ὄν» 
Αριστοτέλους Μετά τα Φυσικά, 1026a 18 – 32. (LOEB p 296). 

Επίσης Sorell T., Hobbes’s scheme of the sciences. In: Sorell T. (ed.), The Cambridge 

Companion to Hobbes, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, 45 – 61, pp. 46 – 47. 
44 Decameron Physiologicum, ch. I, p. 71. 
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Hobbes αφορά κυρίως στο φυσικό κόσµο, ο ορισµός αυτός πρέπει να 

θεωρηθεί κυρίως ως ορισµός της φυσικής φιλοσοφίας και όχι τόσο της 

φιλοσοφίας γενικότερα (περιλαµβανοµένης δηλαδή και της πολιτικής, η οποία 

έχει καταστατικές διαφορές από τη φυσική ως προς το κριτήριο της βέβαιης 

γνώσης).  

 Στο ένατο κεφάλαιο του Λεβιάθαν, υπάρχει ο γνωστός πίνακας των 

γνωστικών πεδίων, στον οποίο ο Hobbes διαιρεί τα διάφορα αντικείµενα της 

γνώσης, βάσει των οποίων συγκροτείται τόσο η φιλοσοφία, όσο και τα 

επιµέρους πεδία της επιστήµης. Στον πίνακα αυτό η φιλοσοφία ταυτίζεται µε 

την επιστήµη, ως η γνώση των αποτελεσµάτων των φυσικών σωµάτων 

(φυσική φιλοσοφία) από τη µια µεριά και ως η γνώση των αποτελεσµάτων των 

πολιτικών σωµάτων (πολιτική φιλοσοφία) από την άλλη. 

 Η φιλοσοφία είναι είτε γνώση αιτίων είτε γνώση αποτελεσµάτων. 

Γνωρίζοντας το ένα από τα δύο, µπορούµε να γνωρίσουµε και το άλλο, δια της 

εφαρµογής της αναλυτικοσυνθετικής µεθόδου. Η διατύπωση του De Corpore 

είναι σαφής. Επίσης η µέθοδος της φιλοσοφίας είναι συγκεκριµένη: ο ορθός 

λογισµός. Ο βαθµός βεβαιότητας όµως δεν είναι δεδοµένος και ο ίδιος για το 

σύνολο των σωµάτων που απασχολούν τη φιλοσοφία. Άλλη βεβαιότητα έχουµε 

για τα φυσικά σώµατα και άλλη για τα πολιτικά. Αντιστοίχως, η µέθοδος, 

µολονότι µία, διαφοροποιείται ανάλογα µε τη βεβαιότητα των φαινοµένων που 

µελετάµε. Άλλο δηλαδή είναι το σηµείο εκκίνησης στην έρευνα ενός φυσικού 

φαινοµένου που υπάρχει και εκδηλώνεται και άλλο το σηµείο εκκίνησης όταν 

θέλουµε να προξενήσουµε ένα πολιτικό φαινόµενο (π.χ. την εγκαθίδρυση της 

κυριαρχίας). 

 

Α.1.5. Βασικές έννοιες πρώτης φιλοσοφίας: σώµα, συµβεβηκός, 

χώρος, κίνηση, ανάλυση – σύνθεση 

 

 Τα σώµατα είναι το αντικείµενο της φιλοσοφίας του Hobbes. Τι ορίζει 

όµως ο Hobbes ως σώµα στο πλαίσιο της πρώτης φιλοσοφίας; Το σώµα είναι 

εκείνο που αποµένει ως ανάµνηση µετά τη νοητική εξάλειψη των πάντων45. 

                                                 
45 Όπως ο Descartes, έτσι και ο Hobbes ξεκινάει µε τη λεγόµενη εξαλειπτική υπόθεση. 

Υποθέτουµε ότι τα πάντα έχουν εξαφανιστεί. Για το µεν Descartes το µόνο που αποµένει και 

αποτελεί θεµέλιο είναι η σκέψη. Για τον Hobbes όµως αποµένουν ιδέες των πραγµάτων πριν 

από την εξάλειψη, οι οποίες σχηµατίστηκαν µε την αίσθηση. Εξάλλου προσθέτει ότι θα ήταν 
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Πιο συγκεκριµένα, στο κεφάλαιο VIII του δεύτερου µέρους του De Corpore, 

το σώµα ορίζεται ως «εκείνο το οποίο δεν εξαρτάται καθόλου από τη σκέψη 

και συµπίπτει ή συνεκτείνεται µε κάποιο τµήµα του χώρου»46. Στο 

Decameron Physiologicum, ως σώµα ορίζεται οτιδήποτε έχει ύπαρξη 

ανεξάρτητη από την αίσθηση47. Οτιδήποτε δηλαδή υπάρχει είναι σώµα και 

υπάρχει ανεξάρτητα από το αν το αντιλαµβανόµαστε ή όχι. 

 Στις Τρίτες Αντιρρήσεις, ο Hobbes αίρει τον καρτεσιανό δυϊσµό, 

λέγοντας, κατά κάποιο τρόπο, ότι η αυτόνοµη ύπαρξη του νου είναι «γλωσσικό 

παίγνιο», αφού µε τον ίδιο τρόπο θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι εφόσον 

περπατάω είµαι περίπατος. Η σκέψη είναι µια ενέργεια, µια λειτουργία της 

ουσίας (δηλαδή του σώµατος) που νοεί. Η εκδήλωση αυτής της 

δραστηριότητας (της σκέψης), δεν µπορεί να νοηθεί ανεξάρτητα από το 

υποκείµενο που νοεί. Συνεπώς, αυτό που νοεί είναι ένα σώµα και η σκέψη του 

αφορά σε ιδέες σωµάτων. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο Hobbes απλοποιεί το 

οντολογικό επιχείρηµα και ανάγει τη νόηση σε δραστηριότητα του σώµατος 

που εξηγείται µε υλικούς όρους48. Στο De Corpore εισάγεται και η έννοια του 

σκεπτόµενου σώµατος (thinking body)49, µια έννοια που συνδέεται µε την 

εµπειρία και τη γλώσσα. Η ανεξαρτησία της σκέψης προκύπτει από την 

εσφαλµένη χρήση των ονοµάτων, είναι δηλαδή µια γλωσσική παραδροµή και 

όχι µια οντολογική διάκριση. Η νόηση είναι ένα ουσιώδες συµβεβηκός του 

σκεπτόµενου σώµατος, ένα σώµα το οποίο µπορεί να χειρίζεται τα 

φαντάσµατα που δηµιουργούνται από την εµπειρία50. Η ουσία ενοποιείται στη 

σωµατική φύση και πλέον η σκέψη συνάπτεται µε τη διαδικασία του λογισµού, 

όχι όµως ανεξάρτητα, καθώς, όπως θα γίνει σαφές και παρακάτω, 

                                                                                                                                            
παράλογο να λογιζόµαστε και να ονοµάζουµε πράγµατα που δεν υπάρχουν. Άρα ονοµάζουµε 

πράγµατα του παρελθόντος και λογιζόµαστε πάνω σ’ αυτά. Μ’ αυτόν τον τρόπο συγκροτεί και 

τον εξωτερικό κόσµο µε έννοιες του κόσµου και της εµπειρίας (δεδοµένου ότι οι ιδέες 

αντιστοιχούν σε πράγµατα). Συνεπώς, η φιλοσοφία ασχολείται µε φαντάσµατα σωµατικών 

πραγµάτων. (De Corpore, ch. VII, pp. 91 – 92). 
46 De Corpore, ch. VIII, p. 102.  
47 Decameron Physiologicum, ch. Ι, p. 81. 
48 Τρίτες Αντιρρήσεις, (2η Αντίρρηση), pp. 122 – 123. 
49 De Corpore, ch. III, pp. 33 – 34. 
50 Heinrichs T.A., Language and Mind in Hobbes, «Yale French Studies», 49 (Science, 

Language and the Perspective Mind: Studies in Literature and Thought from Campanella 

to Bayle), 1973, 56 – 70, pp. 61 – 62. 

Επίσης: Frost S., Hobbes and the Matter of Self – Consciousness, «Political Theory», 

33:4, 2005, 495 – 517, pp. 502 – 503. 
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λογιζόµαστε µόνο για πράγµατα που υπάρχουν και γίνονται αντιληπτά µέσω 

της φαντασίας51. 

 Στην έννοια του σώµατος, τέλος, πρέπει να επισυναφθεί και το 

τεχνητό σώµα, η πολιτική κοινωνία δηλαδή που θα κατασκευαστεί ως 

αποτέλεσµα της ανθρώπινης δραστηριότητας και θα εγγυηθεί, µέσω του 

κυρίαρχου, την προστασία των µελών που την απαρτίζουν. 

 Ο χώρος (space) είναι κι εκείνος έννοια της πρώτης φιλοσοφίας και 

έχει οριστεί λίγο πριν από τον ορισµό του σώµατος, αφού – όπως ειπώθηκε – 

σώµα είναι ό,τι καταλαµβάνει χώρο. Χώρος είναι το φάντασµα οποιουδήποτε 

πράγµατος υπήρχε στον κόσµο προτού λάβει χώρα η εξαλειπτική υπόθεση και 

κατά συνέπεια είναι εντελώς ανεξάρτητος από το νου52, ορίζεται εν σχέσει 

προς το σώµα και ως εκ τούτου δεν µπορεί να είναι κενός53. Συναφής είναι 

και ο ορισµός της θέσης (place): θέση είναι ο συγκεκριµένος χώρος που 

καταλαµβάνει ένα σώµα54. Έτσι, το σώµα, ο χώρος και η θέση κατανοούνται 

ως µία ενότητα. 

 Νέα σε σχέση µε την παραδοσιακή αριστοτελική αντίληψη είναι και η 

έννοια του συµβεβηκότος. Το συµβεβηκός, που παραδοσιακά ανήκε στον 

κόσµο, αποσπάται πλέον απ’ αυτόν και αποδίδεται στην αντίληψη. Ανήκει 

δηλαδή πια στον άνθρωπο που προσλαµβάνει και όχι στην αιτία που προξενεί 

την αντίληψη (δηλαδή το σώµα εκείνο που παρατηρούµε). Ο ίδιος ο Hobbes 

παραδέχεται ότι το συµβεβηκός γίνεται περισσότερο κατανοητό µέσα από 

παραδείγµατα55. Ας φανταστούµε, λέει, ότι ένα σώµα εκτείνεται. Η έκταση δε 

συµπίπτει µε το εκτεινόµενο σώµα. Το ίδιο ισχύει και για το σώµα που 

                                                 
51 Γρηγοροπούλου Β., Επιστήµη και αξίες στον Χοµπς, «Αξιολογικά», τ. 16, (Νοέµβριος 

2006), 27 – 44. 

Βλ. επίσης το τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου µέρους της παρούσας εργασίας. 
52 De Corpore, ch. VII, pp. 93 – 94. 
53 Η επιµονή του Hobbes κατά της ύπαρξης κενού και η πολεµική του µε τον Boyle για το 

συγκεκριµένο ζήτηµα, γίνεται κατανοητή αν ενταχθεί στο γενικότερο πολιτικό πλαίσιο της 

θεωρίας του Hobbes. Ύπαρξη κενού χώρου, σηµαίνει ότι υπάρχει περιθώριο να εισέλθουν σε 

ένα ορθολογικά διευθετηµένο περιβάλλον «οντότητες µη σωµατικές». Τέτοιου τύπου 

οντότητες εξυπηρετούν πολύ συγκεκριµένα πολιτικά συµφέροντα ανθρώπων που ιστορικά 

ασκούν εξουσία, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια συµφωνία γι’ αυτό. (Shapin St. – Schaffer 

S., Leviathan and the Air – Pump: Hobbes, Boyle and the Experimental Life, Princeton, 

Princeton University Press, 1985, pp. 92 – 107). 
54 De Corpore, ch. VI, p. 70.  

    Επίσης: Decameron Physiologicum, ch. II, p. 84. 
55 De Corpore, ch. VIII, p. 102 – 103. 
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κινείται. Η κίνηση δεν ταυτίζεται µε το κινούµενο σώµα. Αυτά είναι 

συµβεβηκότα. Ως συµβεβηκός νοείται «ο τρόπος µε τον οποίο 

αντιλαµβανόµαστε το σώµα» ή µε άλλα λόγια «η λειτουργία εκείνη του 

σώµατος µε την οποία µας δηµιουργεί µια αντίληψη του εαυτού του»56. Όταν 

ένα σώµα κινείται, δηµιουργεί στο νου ένα φάντασµα (phantasm) ως 

αποτέλεσµα. Το φάντασµα αυτό αποτελεί ένα συµβεβηκός του σώµατος 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των παραπάνω, είναι η 

κίνηση, δεδοµένου ότι αυτή συνέχει όλες τις έννοιες της πρώτης φιλοσοφίας 

του Hobbes. Η κίνηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η διαρκής αποµάκρυνση ή 

εγκατάλειψη µιας θέσης και η κατάληψη µιας νέας57. Κατανοείται σε 

συνάρτηση µε το χρόνο, ο οποίος, έχει ήδη αναφέρει ότι είναι το φάντασµα 

της κίνησης ενός σώµατος. Το παρελθόν και το παρόν νοούνται ως τα 

φαντάσµατα της προηγούµενης ή της επόµενης θέσης που κατέχει ένα σώµα 

που βρίσκεται σε κίνηση. Ένα σώµα κινείται όταν διαρκώς εγκαταλείπει µια 

θέση και καταλαµβάνει µια νέα. Όταν διαρκώς βρίσκεται σε µια θέση τότε το 

σώµα ηρεµεί. Μάλιστα στο Decameron Physiologicum, υπογραµµίζεται 

εµφατικά ότι η µελέτη της κίνησης είναι το σηµείο απ’ όπου θα ξεκινήσει 

κανείς τη µελέτη της φυσικής φιλοσοφίας, καθώς τα διαφορετικά είδη κίνησης 

λειτουργούν ως ποιητικά αίτια για τα διαφορετικά φαινόµενα που 

παρατηρούµε58. 

 Οι τελευταίες έννοιες της πρώτης φιλοσοφίας του συστήµατος του 

Hobbes, αφορούν στις δύο δραστηριότητες του νου, την ανάλυση και τη 

σύνθεση. Όταν ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή µε τον εξωτερικό κόσµο, 

προβαίνει σε δύο δραστηριότητες. Αυτές οι δραστηριότητες συνιστούν τον 

ανθρώπινο λόγο ως λογισµό και συγκροτούν τη µέθοδο της επιστήµης, τόσο 

της φυσικής όσο και της πολιτικής. Πρόκειται για τη διαίρεση (division) και 

τη σύνθεση (composition)59. Αυτές οι δραστηριότητες δε γίνονται ανεξάρτητα 

από τα περιεχόµενα του νου. Ο νους δηλαδή προβαίνει και στη σύνθεση και 

στη διαίρεση µόνο στο µέτρο που χειρίζεται φαντάσµατα του εξωτερικού 

κόσµου. 

                                                 
56 De Corpore, ch. VIII, p. 103. 
57 De Corpore, ch. VIII, p. 109. 
58 Decameron Physiologicum, ch. ΙΙ, p. 83. 
59 De Corpore, ch. VII, pp.95 – 97. 
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 Πιο συγκεκριµένα τώρα, ως διαίρεση νοείται η δραστηριότητα εκείνη 

κατά την οποία ο νους έχοντας µπροστά του µια αντίληψη µπορεί να τη 

µοιράσει σε διακριτά µέρη. Μπορεί δηλαδή να διακρίνει διαφορετικές χρονικές 

στιγµές ή να έχει αντιλήψεις από διαφορετικά σηµεία του χώρου. Όλη αυτή η 

διαδικασία µπορεί να λαµβάνει χώρα µόνο σε αντιλήψεις. ∆εν είναι δυνατό να 

αφορά στον πραγµατικό χώρο ή χρόνο. 

 Η δεύτερη νοητική λειτουργία είναι η σύνθεση. Όταν ο ανθρώπινος 

νους λειτουργεί συνθετικά, αντιλαµβάνεται σε πρώτο χρόνο τα διαφορετικά 

χωρικά και χρονικά σηµεία ως διαδοχικά και σε ένα δεύτερο χρόνο τα 

αντιλαµβάνεται ως ένα ενιαίο πράγµα. Οτιδήποτε είναι ένα όλο µπορεί να 

διαιρεθεί σε επιµέρους τµήµατα. Αυτά τα επιµέρους τµήµατα µε τη σειρά τους 

συνιστούν ένα όλο. Έτσι το όλο και τα µέρη του είναι το ίδιο πράγµα. Ο νους 

δηλαδή συνθέτει αυτό που είχε πριν αναλύσει. Αυτές οι δυο λειτουργίες είναι 

αλληλένδετες και κατά την επιστηµονική πρακτική συγκροτούν τη µέθοδο και 

το λογισµό. 

 

Α.1.6. Η αιτιότητα 

 

 Η έννοια της γένεσης για τον Hobbes γίνεται κεντρική. Γνωρίζουµε 

ένα σώµα, όταν γνωρίζουµε τον τρόπο παραγωγής του. Τι σηµαίνει όµως 

παραγωγή για τον Hobbes; Αυτό το διασαφηνίζει στο πρώτο κεφάλαιο του 

Decameron Physiologicum, όπου η παραγωγή συνδέεται µε την αιτιότητα, την 

αλλαγή και φυσικά µε το σώµα. Εκεί ο συνοµιλητής παρατηρεί ότι στα γραπτά 

των Σχολαστικών δεν αναφέρεται τίποτα για τον τρόπο µε τον οποίο οι αιτίες 

παράγουν ένα συγκεκριµένο φυσικό αποτέλεσµα µε αναγκαίο τρόπο. Στην 

απάντηση που του δίδεται, υπογραµµίζεται ότι «η γένεση είναι ολόκληρη η 

πορεία της φύσης από ένα ποιητικό αίτιο στο αποτέλεσµα που παράγεται», 

µια διαδικασία δύσκολη να τη συλλάβει κάποιος, αφού «οι αλλαγές των 

πραγµάτων που προσλαµβάνουµε µε τις πέντε αισθήσεις µας οφείλονται σε 

κινήσεις των σωµάτων που είναι κατά το πλείστον αόρατες, είτε λόγω της 

απόστασης, είτε λόγω του µικρού µεγέθους, είτε λόγω της διαφάνειας»60. 

 Για να κατανοήσουµε τι είναι αίτιο στο Hobbes, πρέπει να τεθεί σε 

αντιπαραβολή µε την προηγούµενη αριστοτελική παράδοση των τεσσάρων 

                                                 
60 Decameron Physiologicum, ch. Ι, p. 78. 
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αιτίων. Όπως είναι γνωστό – σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη – η επιστηµονική 

γνώση διέρχεται µέσα από τη γνώση των τεσσάρων αιτίων61. Σε κάθε 

επιστηµονική δραστηριότητα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε και τα 

τέσσερα αίτια να αναζητώνται και να προσδιορίζονται επαρκώς. Η σηµασία 

της αιτιακής γνώσης, της γνώσης δηλαδή των πρώτων αρχών και αιτίων 

υπογραµµίζεται και από τον Αριστοτέλη, τόσο στη µελέτη της φύσης, όσο και 

στη µελέτη του ανθρώπου και της πόλης. Αυτή η θέση ανοίγει και τη φυσική 

πραγµατεία του Αριστοτέλη62 και – σε πολύ γενικές γραµµές – δεν είναι κάτι 

στο οποίο θα είχε ιδιαίτερες αντιρρήσεις o Hobbes. Άλλωστε και ο Hobbes 

αναζητεί τη γνώση του φαινοµένου στον τρόπο παραγωγής του, όχι όµως στη 

γνώση των τεσσάρων αιτίων µε την πρωτοκαθεδρία του τελικού. 

 Παρόλα αυτά, για το σύγχρονο αναγνώστη, το αίτιο γίνεται αντιληπτό 

στη βάση του προηγούµενου και του επόµενου. Το αίτιο προηγείται του 

αποτελέσµατος. Όπως είναι λογικό, το τελικό αίτιο δεν µπορεί να υπαχθεί 

πλήρως σε ένα τέτοιο σχήµα, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι είναι ακατανόητο. 

Υπ’ αυτήν την έννοια, στο πνεύµα του σύγχρονου αναγνώστη εγγύτερο είναι 

το ποιητικό αίτιο. ∆εν πρέπει όµως να γίνονται αυθαίρετοι αναχρονισµοί. Τα 

τέσσερα αίτια, όπως παρατηρεί ο Ross63, πρέπει να ιδωθούν ως οι συνθήκες, 

οι οποίες, όλες µαζί, εξηγούν το υπό µελέτη φαινόµενο. 

 Η αιτιότητα γίνεται αντικείµενο µελέτης τόσο στο De Corpore (ένα 

έργο που αφορά κατά κύριο λόγο στη φυσική φιλοσοφία και στην πρώτη 

φιλοσοφία), όσο και στο Λεβιάθαν. Ειδικότερα, στο Λεβιάθαν υπογραµµίζεται 

και η πολιτική σκοπιµότητα της γνώσης των αιτίων, αφού, όπως υποστηρίζει, 

στην άγνοια των αιτίων των φυσικών φαινοµένων βρίσκεται η ρίζα της 

θρησκείας. Οι άνθρωποι δε γνωρίζουν ότι ένα φαινόµενο µπορεί µε 

αναγκαιότητα να ακολουθήσει κάποιο προηγούµενο, το οποίο προξενεί το 

πρώτο. Σε µια τέτοια περίπτωση, παρεµβαίνει η παρατήρηση και η µνήµη, η 

οποία συνδέει τα γεγονότα χωρίς αναγκαιότητα και προφανώς και χωρίς τη 

                                                 
61 «φανερὸν ὅτι τῶν ἐξ ἀρχής αἰτίων δεῖ λαβεῖν ἐπιστήµην […], τὰ δ’ αἴτια λέγεται τετραχῶς» 

Αριστοτέλους, Μετά τα Φυσικά, 983α 24 - 27 (LOEB p. 16). 
62 «Ἐπειδὴ τὸ εἰδέναι καὶ τὸ ἐπίστασθαι συµβαίνει, περὶ πάσας τὰς µεθόδους ὧν εἰσιν ἀρχαὶ ἢ 
αἴτια ἢ στοιχεῖα, ἐκ τοῦ ταῦτα γνωρίζειν – τότε γὰρ οἰόµεθα γινώσκειν ἕκαστον, ὅταν τὰ αἴτια 
γνωρίσωµεν τὰ πρῶτα καὶ τὰς ἀρχὰς τὰς πρώτας καὶ µέχρι τῶν στοιχείων – , δῆλον ὅτι καὶ 
τῆς περὶ φύσεως ἐπιστήµης πειρατέον διορίσασθαι πρῶτον τὰ περὶ τὰς ἀρχάς.» Αριστοτέλους, 

Φυσικά, 184α 10 – 16 (LOEB p. 10). 
63 Ross W.D., Αριστοτέλης, Αθήνα, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., 1991, σ. 110. 
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συνδροµή του λογισµού. Το αποτέλεσµα είναι να αναπτύσσονται δεισιδαιµονίες 

και αόρατες δυνάµεις σε πεδία στα οποία ακόµη και αν δεν µπορούµε να 

αποκτήσουµε πλήρη αιτιακή γνώση, σίγουρα όµως µπορεί η υποθετική αυτή 

γνώση να είναι ορθολογικά διευθετηµένη64. 

 

Α.1.6.1. Το πλήρες ποιητικό αίτιο και το τελικό αίτιο 

 

 Στο πεδίο της φυσικής επιστήµης η έρευνα κινείται κυρίως γύρω από 

το ποιητικό αίτιο, όχι τόσο µε την πρόθεση της παραγωγής ενός φαινοµένου 

(κάτι το οποίο δεν είναι δυνατό για τον Hobbes), αλλά της εξήγησής του. Ως 

ποιητικό αίτιο των φαινοµένων, µετά την εφαρµογή της µεθόδου, 

ανακαλύπτεται ότι δεν είναι άλλο παρά η κίνηση των σωµάτων. Ο Hobbes, σε 

ό,τι αφορά στη φυσική επιστήµη, αποδέχεται κυρίως δύο από τα παραδοσιακά 

αίτια: το ποιητικό (efficient) και το υλικό (material). Το µεν πρώτο 

αναφέρεται στο δράστη, ενώ το δεύτερο στο αποτέλεσµα65. Από το συνδυασµό 

των δύο προκύπτει εκείνο το αίτιο που ονοµάζει πλήρες (entire), το οποίο 

είναι η καθοριστική συνθήκη προκειµένου να παραχθεί ένα φαινόµενο. Η 

ουσία ενός φαινοµένου είναι συνάρτηση του τρόπου γένεσής του και 

αναφερόµενοι στο παράδειγµα του κύκλου, «µοιάζει να µας καλεί να 

αντιληφθούµε τον κύκλο ως κάτι που ενσαρκώνει ή αποτελεί συνεχή έκφραση 

των κινήσεων που τον γεννούν»66. 

 Τι συµβαίνει όµως µε το τελικό αίτιο; Το τελικό αίτιο δεν εξοβελίζεται 

από τη φιλοσοφία. ∆ε χρησιµοποιείται προκειµένου να εξηγηθούν φυσικά 
                                                 
64 «όσοι άνθρωποι αγνοούν τι σηµαίνει γίνοµαι αιτία (δηλαδή, σχεδόν όλοι) δεν έχουν άλλον 

κανόνα για να το εικάσουν εκτός από την παρατήρηση και τη µνήµη του τι προηγήθηκε ενός 

ορισµένου αποτελέσµατος µια µόνο ή περισσότερες φορές. Αλλά δε διακρίνουν απολύτως 

καµιά εξάρτηση ή συνάφεια µεταξύ του γεγονότος που προηγείται και εκείνου που ακολουθεί. 

Αναµένουν, συνεπώς, από όµοια πράγµατα που συνέβησαν στο παρελθόν όµοια επακόλουθα 

και στο µέλλον κι εναποθέτουν, δεισιδαιµονούντες, τις προσδοκίες τους για καλοτυχία ή 

κακοτυχία σε πράγµατα άσχετα µε τις αιτίες τους» (Λεβιάθαν, κεφ. XII, σ. 182/ Leviathan, 

ch. XII, p. 73 – 74). ∆ιακρίνει εδώ ο Hobbes σ’ αυτό ακριβώς το είδος γνώσης (της αιτιακής 

γνώσης), µια απελευθερωτική δράση από αόρατες δυνάµεις και ανορθολογικές ερµηνείες των 

φαινοµένων, κάτι που γίνεται ιδιαίτερα κρίσιµο στο πεδίο της πολιτικής φιλοσοφίας, στην 

προσπάθεια ορθολογικής συγκρότησης της πολιτικής κοινωνίας. 
65 «Το σύνολο των συµβεβηκότων στο δράστη […] που απαιτούνται για την παραγωγή του 

αποτελέσµατος […] καλείται ποιητικό αίτιο […] και το σύνολο των συµβεβηκότων στον 

πάσχοντα […] συνήθως καλείται υλικό αίτιο». (De Corpore, ch. IX, p. 122). 
66 Woolhouse R.S., Φιλοσοφία της Επιστήµης, τ. Β’. Οι εµπειριστές, (µτφ. Σ. Τσούρτη, επιµ. 

Α. Χρύσης), Αθήνα, εκδ. Στάχυ, 2000, σ. 58. 
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φαινόµενα, παρόλα αυτά βρίσκει τη θέση του στο πεδίο της ηθικής και 

πολιτικής. Στο Decameron Physiologicum, ο Hobbes, σε µια επισκόπηση των 

αιτίων που χρησιµοποιεί η παράδοση, αναφέρει ότι το τέταρτο αίτιο (το 

τελικό) έχει πεδίο εφαρµογής την ηθική φιλοσοφία67. ∆εν πρόκειται όµως για 

ένα τελικό αίτιο που ενυπάρχει στο ον. Αντίθετα, όπως θα γίνει φανερό στο 

δεύτερο µέρος, ανασυντίθεται στη βάση της υπόδειξής του από το λόγο. Το 

τελικό αίτιο δηλαδή της ανθρώπινης δραστηριότητας θα υποδειχθεί από το 

λόγο, αρχικά καθενός χωριστά (φυσική κατάσταση) και θα ενοποιηθεί ως 

οικουµενική προσταγή µέσα από την ισχύ του κυρίαρχου. Η νέα τελεολογία 

στη φιλοσοφία του Hobbes δεν είναι εσωτερική, εµµενής στον κόσµο. Είναι 

κυρίως εξωτερική, υποδεικνύεται από τη διαδικασία του λογισµού και 

επιβάλλεται από την κυρίαρχη εξουσία. Υποδεικνύεται όταν ο λόγος στρέφει 

το βλέµµα του προς την καθηµερινή ζωή και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει 

ο άνθρωπος, αναζητεί µε την αναλυτική µέθοδο τα αίτια και µε τη συνθετική 

µέθοδο προτείνει και κατασκευάζει λύσεις. 

 

                                                 
67 Decameron Physiologicum, ch. ΙΙ, p. 82. 
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Κεφάλαιο Α2: Λόγος και φυσική γνώση 

 

Α.2.1. Η φύση ως το αποτέλεσµα της θείας δραστηριότητας 

 

Η εξέταση της σχέσης λόγου και φύσης, προϋποθέτει ένα διαχωρισµό 

στην έννοια της φύσης. Στην εισαγωγή του Λεβιάθαν, ο Hobbes ορίζει τη 

φύση ως θεϊκή δραστηριότητα µέσω της οποίας ο Θεός κυβερνά τον κόσµο. 

Από την άλλη, η φύση µπορεί να νοηθεί ως το αποτέλεσµα της θείας 

δραστηριότητας, η οποία είναι άγνωστη στον άνθρωπο. Η φύση δηλαδή είναι 

τόσο η ίδια η δραστηριότητα, όσο και το προϊόν αυτής της δραστηριότητας68. 

Έτσι, στο έργο του Hobbes υπάρχει µια ιδιαίτερη σχέση ανάµεσα στο φυσικό 

κόσµο και την πολιτική κοινωνία. Βέβαια το κύριο ενδιαφέρον στην παρούσα 

εργασία δεν επικεντρώνεται σε µια επιχειρηµατολογία υπέρ αυτής ή της 

αντίθετης άποψης και γι’ αυτό το λόγο δε θα αναπτυχθεί εξαντλητικά ένας 

τέτοιος προβληµατισµός, παρά µόνο στο βαθµό που οι έννοιες που 

χρησιµοποιούνται το επιβάλλουν. Σε γενικές γραµµές πάντως η σχέση αυτή 

είναι αποδεκτή και η ενότητα του φυσικοπολιτικού έργου του Hobbes δεν 

τίθεται σε αµφισβήτηση. Η έννοια του λόγου είναι κεντρική τόσο στη φυσική 

όσο και στην πολιτική φιλοσοφία του Hobbes. ∆ιαφοροποιήσεις φυσικά 

υπάρχουν, αφού άλλη είναι η αφετηρία του λογισµού στη φυσική και άλλη στην 

πολιτική φιλοσοφία. Παρόλα αυτά µόνο µε το λόγο µπορούν οι άνθρωποι να 

έχουν πρόσβαση τόσο στα φυσικά σώµατα, όσο και στα πολιτικά. 

 Η µίµηση της θείας δραστηριότητας εγείρει το ζήτηµα του 

ανθρωποµορφισµού, ένα ζήτηµα που άπτεται τόσο της παραγωγικής 

διάστασης, όσο και της εξωτερικής µορφής του Θεού. Αν ο άνθρωπος µιµείται 

το Θεό, αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι ο Θεός θα µπορούσε να περιγράφεται µε 

ανθρώπινα χαρακτηριστικά αναφορικά µε την πράξη, αλλά και την εξωτερική 

εµφάνιση. Ο φιλόσοφος γνώριζε την πιθανότητα να του αποδοθεί αυτή η 

                                                 
68 Στην εισαγωγή του Λεβιάθαν, η φύση είναι τέχνη (art)  - δραστηριότητα του Θεού, στην 

οποία ο άνθρωπος είναι κοινωνός, µόνο υπό την έννοια ότι µπορεί να τη µιµηθεί. Ταυτόχρονα 

όµως η φύση είναι και το αποτέλεσµα της τέχνης αυτής, δηλαδή ο κόσµος. 

Βλ. επίσης: Herbert G., Thomas Hobbes: The Unity of Scientific and Moral Wisdom, 

Vancouver, University of British Columbia Press, 1989, p. 22 κεξ. 
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µοµφή, γι’ αυτό το λόγο η προσπάθεια αντίκρουσής της ήταν ξεκάθαρη69. Στο 

Human Nature υπογραµµίζεται µε σαφήνεια ότι δεν µπορούµε να έχουµε 

εικόνα του Θεού. Η φύση µας πείθει για την ύπαρξή του και αυτό είναι το 

µόνο το οποίο µπορεί ο πεπερασµένος ανθρώπινος νους να συλλάβει, καθώς 

παρατηρεί τa φυσικά φαινόµενα70. Ο Θεός δεν µπορεί να διαθέτει ένα µεγάλο 

αριθµό γνωρισµάτων που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο. Συγκεκριµένα δεν 

µπορεί να είναι πεπερασµένος, να έχει µορφή, να οριοθετείται στο χώρο, να 

κινείται71. Η απόσταση του Θεού από την κίνηση σηµαίνει ότι δε διαθέτει 

πάθη, βούληση, αισθήσεις, γνώση, αφού όλα αυτά συνδέονται µε κινήσεις και 

αιτίες που αφορούν στη φυσιολογία του οργανισµού72. Ο Θεός υπάρχει ως το 

πρώτο αίτιο των πάντων και του οφείλεται τιµή για αυτή την απόλυτη 

δύναµη73. 

 Ο άνθρωπος µπορεί µέσω της δραστηριότητάς του να µιµηθεί τη θεία 

δραστηριότητα και µ’ αυτό τον τρόπο να αποκτήσει τη θεία ικανότητα να 

παράξει ένα τεχνητό ζώο. Μ’ αυτήν την έννοια µιµείται τόσο τη θεία τέχνη 

όσο και το προϊόν αυτής της τέχνης. Αυτό θα µπορούσε να ενισχύσει και τη 

θέση που εκφράστηκε στην προηγούµενη παράγραφο για τη σχέση φυσικής και 

πολιτικής φιλοσοφίας. Το ερώτηµα που τίθεται σ’ αυτό το σηµείο είναι αν µ’ 

αυτόν τον τρόπο αποβάλλει ο Hobbes το Θεό από την ερµηνεία του κόσµου. 

                                                 
69 Warrender H., The Political Philosophy of Hobbes. His Theory of Obligation, Oxford, 

Oxford University Press, 1961, p. 308. 
70 «Και δοθέντος ότι η Θεία Παντοδυναµία είναι ασύλληπτη, έπεται ότι δεν µπορούµε να 

έχουµε καµιά αντίληψη ή εικόνα του Θείου και κατά συνέπεια όλες οι ιδιότητές της 

σηµατοδοτούν την ανεπάρκεια και την αδυναµία µας να συλλάβουµε οτιδήποτε αφορά στη 

φύση του […] εκτός µόνο από το εξής, ότι δηλαδή υπάρχει Θεός.» (Human Nature, In: 

Molesworth W., The Collected English Works of Thomas Hobbes, Vol. IV, London, 

Routledge/Thoemmes Press, 1997, ch. X, p. 59). 
71 Λεβιάθαν, κεφ. XXXI, σσ. 417 – 418/ Leviathan, ch. XXXI, pp. 240 – 241. 
72 «[∆εν του περιποιεί τιµή] το να του αποδίδουµε πάθη (παρεκτός µεταφορικά, εννοώντας 

όχι το πάθος αλλά το αποτέλεσµα) που δηλώνουν θλίψη, όπως η µετάνοια, ο θυµός, το έλεος, 

η στέρηση, ή δηλώνουν άλλη θυµική λειτουργία, διότι το πάθος είναι ισχύς περιορισµένη από 

κάτι άλλο. Συνεπώς όταν αποδίδουµε στο Θεό βούληση, δεν εννοούµε ότι αυτή είναι όπως η 

αντίστοιχη του ανθρώπου, δηλαδή έλλογη όρεξη, αλλά η ισχύς µε την οποία προκαλεί τα 

πάντα. Το ίδιο κι όταν του αποδίδουµε όραση και άλλες αισθητήριες ενέργειες ή επίσης 

γνώση και κατανόηση. Για µας αυτές δεν είναι παρά ανατάραξη του νου, οφειλόµενη στην 

πίεση εξωτερικών αντικειµένων επί των οργανικών µερών του ανθρώπινου σώµατος. Τίποτα 

παρόµοιο δεν ισχύει για το Θεό. Αυτά τα πράγµατα εξαρτώνται από φυσικές αιτίες και έτσι 

δεν µπορούν να του αποδοθούν.» (Λεβιάθαν, κεφ. XXXI, σ. 418/ Leviathan, ch. XXXI, p. 

241). 
73 Wright G., Religion, Politics and Thomas Hobbes, Dordrecht, Springer, 2006, p. x. 
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Πάντως δεν πρόκειται πλέον για το Θεό της Βίβλου. Ο Θεός εµπλέκεται στη 

φιλοσοφία, στο επίπεδο του ποιητικού αιτίου φαινοµένων που υπερβαίνουν 

τον άνθρωπο και αυτά είναι τα φυσικά φαινόµενα. Όπως δηλαδή ο 

ανθρώπινος χειρισµός είναι το ποιητικό αίτιο των πολιτικών φαινοµένων, ο 

θείος χειρισµός είναι το αίτιο των φαινοµένων της φύσης. 

 Παρόλα αυτά δύσκολα θα µπορούσε κανείς να αποδεχθεί µια θέση που 

θα καταργούσε το Θεό. Μια τέτοια θέση περί ουσιαστικής κατάργησης του 

Θεού από το κοσµοείδωλο υποστηρίζεται από τον Κονδύλη74, ο οποίος – όχι 

άδικα – συνάγει την κατάργηση του Θεού µέσα από τις παραδοχές της πρώτης 

φιλοσοφίας. Η πρώτη φιλοσοφία κάνει λόγο περί πλήρους χώρου και 

απόρριψης του κενού. Ο κόσµος είναι πλήρης. Επιπλέον, η εξαλειπτική 

υπόθεση µε την οποία ξεκινά το δεύτερο µέρος του De Corpore, οδηγεί στη 

βεβαιότητα περί της ύπαρξης του εξωτερικού κόσµου, ενός κόσµου που 

αποτελείται αποκλειστικά από κινούµενα σώµατα. Έτσι γίνεται για ακόµη µια 

φορά σαφής ο αντικαρτεσιανισµός του Hobbes. Κατά συνέπεια, είτε ο Θεός 

είναι ένα σώµα όπως τα υπόλοιπα, είτε ταυτίζεται µε το σύµπαν. Έτσι όµως 

οδηγούµαστε στην άρση της θείας ουσίας ως συγκροτητικής του κόσµου, αλλά 

ακόµη και στην άρση της ύπαρξης του Θεού, αφού όποια αναφορά σε άυλες 

ουσίες κρίνεται ως κενή περιεχοµένου. 

 Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, σίγουρα ο Θεός πλέον δεν είναι ο 

παρεµβατικός Θεός των Γραφών. Η δραστηριότητά του µπορεί να γίνει 

αντικείµενο µίµησης. Τα κείµενα του Hobbes σε καµία περίπτωση δεν 

µπορούν να υποβάλλουν την κατάργηση του Θεού. Στην απάντησή του στον 

επίσκοπο Bramhall, την οποία αναφέρει και ο Κονδύλης, ο Hobbes αντικρούει 

τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εναντίον του περί αθεϊσµού. Σε κάποιο 

σηµείο των απαντήσεών του αναφέρει «Με το σύµπαν εννοώ το σύνολο των 

πραγµάτων που έχουν ύπαρξη καθαυτά [being in themselves] και το ίδιο 

εννοούν και όλοι οι άνθρωποι. Και επειδή ο Θεός έχει ύπαρξη, συνεπάγεται 

ότι είτε είναι ολόκληρο το σύµπαν είτε ένα µέρος του»75. Από αυτό το 

απόσπασµα βγαίνει το συµπέρασµα ότι ο Θεός δεν εξοβελίζεται. Η σκέψη του 

17ου αιώνα έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο ποιητικό αίτιο και µέσα από αυτήν την 

                                                 
74 Κονδύλης Π., 1983, ο.π., σσ. 215 – 216. 
75 Hobbes Th., An Answer to a Book Published by Dr. Bramhall. In: Molesworth W., The 

Collected English Works of Thomas Hobbes, Vol. IV, London, Routledge/Thoemmes 

Press, 1997, pp. 183 – 4. 
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προοπτική πρέπει να αντιµετωπιστεί – σε συνδυασµό µε την υποβάθµιση του 

τελικού αιτίου – και ο ρόλος του Θεού στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Ο 

Θεός είναι ένα τέλειο ποιητικό αίτιο, το οποίο µπορεί να µιµηθεί ο άνθρωπος 

και να κατασκευάσει εξίσου τέλεια δηµιουργήµατα. Ο άνθρωπος δηλαδή 

µιµείται το Θεό µόνο ως προς την τεχνουργική του διάσταση. 

 Πρέπει επίσης να υπογραµµιστεί ότι η γνώση της ουσίας του Θεού δεν 

είναι κάτι που απασχολεί τον Hobbes, αφού µε τα εργαλεία που διαθέτει δεν 

µπορεί να την προσεγγίσει. Γι’ αυτό το λόγο περιορίζεται στη µελέτη της 

θείας δραστηριότητας, που δεν είναι άλλη από τα φαινόµενα του φυσικού 

κόσµου, για τα οποία µπορεί να έχει γνώση. Η µέθοδος των µαθηµατικών και 

της γεωµετρίας, όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, είναι τα 

κλειδιά για την κατάκτηση αυτής της γνώσης. Το ζήτηµα του Θεού θα 

διευκρινιστεί ακόµη περισσότερο, όταν στο τέλος του κεφαλαίου αυτού θα 

συζητηθεί ο υλισµός του Hobbes, όπου θα αποσαφηνιστεί ο τρόπος µε τον 

οποίο γίνεται διαχωρισµός ανάµεσα στα πράγµατα εκείνα µε τα οποία 

ασχολείται η φιλοσοφία (σώµατα που κινούνται στο χώρο) κι εκείνα που 

µένουν εκτός του πεδίου έρευνας του επιστήµονα. Στα τελευταία 

περιλαµβάνονται ο Θεός και οι άγγελοι. 

 Η ανάγνωση της εισαγωγής του Λεβιάθαν υποβάλλει από µια πρώτη 

µατιά µια µηχανιστική αντίληψη περί της δραστηριότητας του Θεού, την οποία 

µιµείται ο άνθρωπος. Αν αυτό γίνει πλήρως αποδεκτό, τότε ο Θεός δεν είναι 

τίποτε άλλο από τη µαθηµατική τάξη του κόσµου, η οποία υπόκειται σε 

µηχανικά αίτια. Αυτή όµως είναι µόνο η µία όψη. ∆εν µπορούµε να δούµε τη 

φύση στο Hobbes µόνο µηχανικά, αλλά διαλεκτικά76. Υπάρχει µια δυναµική 

στην ανάλυση, η οποία είναι περισσότερο εµφανής στην ανάλυση των παθών 

και στη συµµετοχή τους στη συγκρότηση της πολιτικής κοινωνίας. Πιο 

συγκεκριµένα, η συνολική εικόνα που έχει ο Hobbes για τη φύση, τον 

άνθρωπο και την πολιτική κοινωνία δεν είναι απόλυτα µηχανιστική. Αν 

αποσπάσουµε από τα παραπάνω τη φύση από µόνη της, τότε όντως, η 

περιγραφή της ως το αποτέλεσµα των κινήσεων των σωµάτων είναι 

                                                 
76 Herbert G., 1989, ο.π., p. 42 κεξ. Η ίδια η έννοια του conatus, όπως θα γίνει σαφέστερο 

και λίγες γραµµές παρακάτω, συνίσταται στην αµοιβαία κίνηση που προκαλείται τόσο από το 

σώµα που ερεθίζει, όσο και από εκείνο που αντιδρά στον ερεθισµό αυτόν. Με άλλα λόγια, το 

conatus, ιδιαίτερα στο De Corpore, γόνεται αντιληπτό κυρίως µέσα από τη σχέση δύο 

σωµάτων (Herbert G., 1989, ο.π., p. 43). 
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µηχανιστική. Εκείνο όµως που πρέπει να έχουµε υπόψη είναι ότι ο Hobbes 

δεν το κάνει αυτό. ∆ε µελετά δηλαδή τη φύση ανεξάρτητα από την πολιτεία. Ο 

µηχανισµός δηλαδή εδώ εξυπηρετεί το γενικότερο προσανατολισµό του 

Hobbes, ο οποίος θα αναλυθεί εκτενέστερα στο δεύτερο µέρος της εργασίας. 

Η φύση υπ’ αυτήν την έννοια παρουσιάζεται µηχανιστικά, προκειµένου να γίνει 

κατανοητή και να µπορέσει ο άνθρωπος µε την πρακτική του να τη διορθώσει. 

 Στο ίδιο πλαίσιο, η έννοια του conatus (έννοια κατ’ αρχήν της 

φυσικής), µάλλον πείθει περί της δυναµικής προοπτικής του χοµπσιανού 

εγχειρήµατος, παρά για µια µονόπλευρη µηχανιστική θέαση του φυσικού 

κόσµου. Πώς όµως συµβαίνει αυτό; Το conatus ορίζεται στο De Corpore ως 

«η κίνηση που λαµβάνει χώρα στον ελάχιστο χώρο και χρόνο από αυτόν που 

µπορεί να δοθεί, δηλαδή λιγότερο από αυτό που µπορεί να καθοριστεί ή να 

αποδοθεί µε λόγια ή αριθµούς [by exposition or number]· µε άλλα λόγια, 

κίνηση που γίνεται στην έκταση ενός σηµείου και σε µια χρονική στιγµή ή ένα 

χρονικό σηµείο»77. Στο Decameron Physiologicum, ο Hobbes απευθυνόµενος 

στο συνοµιλητή του, τον συµβουλεύει: «Σε κάθε κίνηση, όπως σε κάθε 

ποσότητα, πρέπει να ξεκινάς το λογισµό σου από την ελάχιστη υποτιθέµενη 

κίνηση. Και αυτήν θα ονοµάσω πρώτη ετοιµότητα για κίνηση [first 

endeavour] του κινητού και η οποία, όσο ασθενής και να είναι, είναι πάντοτε 

κίνηση. Γιατί αν δεν προξενεί κανένα απολύτως αποτέλεσµα, δε θα 

προξενήσει επίσης τίποτα ακόµη κι αν διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί, ή 

πολλαπλασιαστεί µε οποιονδήποτε αριθµό, αφού το τίποτα όσο και αν 

πολλαπλασιαστεί εξακολουθεί να είναι τίποτα»78. Από τους ορισµούς αυτούς 

συµπεραίνουµε ότι πρόκειται για µια απειροελάχιστη κίνηση, η οποία όµως 

αποτρέπει το σώµα από την ηρεµία. Εγγυάται µε άλλα λόγια την κίνηση του 

κόσµου. Αυτό σηµαίνει ότι από τον κόσµο αποκλείεται η αδράνεια. Η ουσία 

συνδέεται µε την κίνηση, µια θέση που εισέρχεται και στο πεδίο της 

ανθρωπολογίας (ανθρώπινα πάθη)79. Το conatus, όπως περιγράφεται ακόµη 

και στην περίπτωση της αίσθησης80, δεν αποκλείει το µηχανικό χαρακτήρα 

του συστήµατος του Hobbes. Το αντίθετο µάλιστα. Από την άλλη όµως 
                                                 
77 De Corpore, ch. XV, p. 206. 
78 Decameron Physiologicum, ch. II, p. 87. 
79 Bernstein H., Conatus, Hobbes, and the Young Leibniz, «Studies in the History and 

Philosophy of Science», Vol. II, No. 1, 1980, 25 – 37, p. 30. 

    Επίσης: Herbert G., ο.π., pp. 50 – 53. 
80 Βλ. παρακάτω στο κεφάλαιο που πραγµατεύεται τα πάθη. 
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φαίνεται να συνδέει το µηχανισµό µε µια έννοια εσωτερικής νοµοτέλειας, της 

διατήρησης της κίνησης, δηλαδή της διατήρησης της ουσίας, η οποία όµως 

είναι σύµφυτη του όντος81. 

 

Α.2.2. Λόγος και µέθοδος: ανάλυση – σύνθεση στη µελέτη της κίνησης 

 

 Μέθοδος για τον Hobbes είναι ο δρόµος µέσω του οποίου καταλήγουµε 

είτε σε κάποια αποτελέσµατα, είτε στα αίτια αυτών των αποτελεσµάτων. Στο 

έκτο κεφάλαιο του πρώτου µέρους του De Corpore, η φιλοσοφία νοείται ως η 

επιστήµη του διότι, η επιστήµη δηλαδή η οποία αναζητεί τα αίτια των 

πραγµάτων. Κατά συνέπεια η µέθοδος οφείλει να τα αποκαλύπτει ή να τα 

χρησιµοποιεί προκειµένου να παράξει ένα φαινόµενο ή εν πάση περιπτώσει, 

αν δεν µπορεί να το παράξει, τουλάχιστον να το εξηγήσει. Συγκεκριµένα 

τώρα, µέθοδος είναι «η συντοµότερη οδός της ανακάλυψης των φαινοµένων 

από τις γνωστές τους αιτίες, ή των αιτίων από τα γνωστά τους 

αποτελέσµατα»82. Γνωρίζουµε ένα φαινόµενο όταν γνωρίζουµε τις αιτίες του, 

το αντικείµενο που φέρει αυτές τις αιτίες, το αντικείµενο στο οποίο 

προξενείται κάποιο αποτέλεσµα και τον τρόπο λειτουργίας του. 

 Για τον Hobbes, το σύνολο της φιλοσοφικής εργασίας έγκειται στη 

διαδικασία του λογισµού. Μάλιστα η ποιότητα του λογισµού καθορίζει και την 

ποιότητα της ίδιας της φιλοσοφίας. Και όταν γίνεται αναφορά στο λογισµό, 

ουσιαστικά πρόκειται για την εικόνα ενός κόσµου, ο οποίος κυριαρχείται από 

αίτια και αποτελέσµατα. Η δύναµη του λόγου συνίσταται στην αναγνώριση 

αυτών των αιτίων και των αποτελεσµάτων τους. Υπ’ αυτήν την έννοια, 

                                                 
81 Barnouw J., Hobbes’s Causal Account of Sensation, «Journal of the History of the 

Philosophy», 18: 2, 1980, 115 – 130, p. 116. Στο σηµείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι το 

conatus ως µια µορφή εσωτερικής νοµοτέλειας δεν έρχεται σε αντίθεση µε αυτό που 

διατυπώθηκε παραπάνω, ότι δηλαδή η νέα τελεολογία (στο πεδίο της πολιτικής φιλοσοφίας) 

δεν είναι εµµενής. Το πολιτικό σώµα που θα προκύψει µετά τη σύναψη του συµβολαίου (η 

πολιτική κοινωνία) είναι τεχνητό, δηµιούργηµα ανθρώπινο, άρα και ο σκοπός που τίθεται δεν 

είναι εσωτερικός, αλλά διατυπώνεται κατά την πράξη της δηµιουργίας. Αυτό δε σηµαίνει ότι 

υπάρχει πλήρης διάσταση ανάµεσα στη µορφή της εσωτερικής τελεολογίας στο πεδίο της 

φυσικής µελέτης των σωµάτων (conatus) µε το τέλος της πολιτικής κοινωνίας (salus populi), 

αφού διατήρηση του πολιτικού σώµατος σηµαίνει διατήρηση της ζωής (µε τη βιολογική 

σηµασία), άρα διατήρηση της κίνησης (µε την εγγύηση του κυρίαρχου). Όπως θα γίνει 

σαφέστερο παρακάτω, οι έννοιες της φυσικής φιλοσοφίας θα διατηρηθούν µετασχηµατισµένες 

στο πολιτικό πεδίο. 
82 De Corpore, ch. VI, p. 66. 
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αποκλείεται από το πεδίο της φιλοσοφικής έρευνας οτιδήποτε δεν είναι ούτε 

αίτιο ούτε αποτέλεσµα, δεδοµένου ότι δεν µπορεί να επικυρωθεί η 

ορθολογικότητά του. Σ’ αυτό το σηµείο όµως πρέπει να είναι κανείς ιδιαίτερα 

προσεκτικός, καθώς µια απόλυτη πίστη στην ορθολογικότητα της µεθόδου 

στη βάση του αιτίου και του αποτελέσµατος, µπορεί να οδηγήσει σε 

παραδοχές που υπερβαίνουν τη βούληση και τις προθέσεις του Hobbes. Έχει 

διατυπωθεί η άποψη ότι η ενοποίηση του φυσικού και πολιτικού εγχειρήµατος 

του Hobbes πρέπει να γίνει στη βάση του λόγου (του λογισµού, ως 

διαδικασίας που αφορά σε αιτίες και αποτελέσµατα). Άρα η πολιτική δε 

βασίζεται απαραίτητα στον υλισµό, αλλά στη µεθοδολογική ενότητα. Με άλλα 

λόγια, επειδή όταν καταπιανόµαστε τόσο µε τη φυσική όσο και µε την πολιτική 

φιλοσοφία οδηγούµε κατά παρόµοιο τρόπο τη λογική µας ικανότητα, η σχέση 

των δύο φιλοσοφικών πεδίων βρίσκεται ακριβώς εκεί. Μια τέτοια όµως 

παραδοχή ενέχει τον κίνδυνο να αποτυπώσει µια άκρως µηχανιστική και 

φορµαλιστική αντίληψη για το φυσικοπολιτικό έργο του Hobbes. Αν τώρα 

αυτό συνδυαστεί µε µια παραδοχή περί υποβάθµισης του τελικού αιτίου και 

ανάδειξης του ποιητικού και υλικού αιτίου, τότε δύσκολα κανείς µπορεί να δει 

τον κόσµο µε διαφορετικό τρόπο, παρά µηχανικά83. 

 Ωστόσο, αυτή η άποψη δεν πρέπει να θεωρηθεί τόσο στενά. Ο 

Hobbes, µε τη βοήθεια της µεθόδου, θα ανακαλύψει τόσο το υλικό της 

φιλοσοφίας, που δεν είναι άλλο παρά η σωµατική φύση, όσο και το βασικό 

συµβεβηκός – αίτιο που συνδέεται µε το σώµα, δηλαδή την κίνηση. Άρα η 

ενοποίηση δεν είναι απόλυτα µεθοδολογική. ∆εν είναι µόνο ο λόγος εκείνος 

που συνέχει τις διαφορετικές φιλοσοφικές περιοχές, χωρίς να µειώνεται ο 

ρόλος και η επίδρασή του. Η ενοποίηση είναι και οντολογικής φύσης. Και στις 

δύο περιπτώσεις, δηλαδή τόσο στο πεδίο της φυσικής, όσο και στο πεδίο της 

πολιτικής, ο λόγος δε δρα ανεξάρτητα. Ο λογισµός λειτουργεί κατά τον ίδιο 

τρόπο, επειδή αναφέρεται σε σώµατα που κινούνται. Σε διαφορετική 

περίπτωση, αν δηλαδή το περιεχόµενο του λόγου δεν ήταν κινούµενα σώµατα, 

τότε, είτε θα επρόκειτο για διαφορετική µορφή λόγου, είτε θα αποκλείαµε τη 

δυνατότητα ορθολογικής ερµηνείας του κόσµου. Επιπλέον, η πολιτική 

φιλοσοφία, το δεύτερο µέρος της φιλοσοφίας του Hobbes, αντιµετωπίζει τον 

                                                 
83 Oakeshott M., Hobbes on Civil Association, Indianapolis, Liberty Fund, 1975, pp. 16 – 

17. 
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άνθρωπο ως ένα σύνολο δυνάµεων και παθών και αντιστοίχως την κοινωνία 

ως το άθροισµα αυτών των διαφορετικών επιδιώξεων (ωστόσο όλες 

επιδιώξεις ισχύος), που µάλλον δεν ταιριάζει απόλυτα µε µια µηχανιστική 

ερµηνεία. Εν κατακλείδι, από το έργο του Hobbes δεν απουσιάζει ούτε ο 

µηχανισµός που προκύπτει ως αποτέλεσµα της µονοµερούς έµφασης στο 

λόγο, ούτε όµως και το περιεχόµενο. Και µ’ αυτήν την έννοια ο Hobbes 

αποφεύγει και το φορµαλισµό. 

 ∆ύο όψεις έχει η µέθοδος για τον Hobbes, που ακολουθούν 

αντίστροφη πορεία. Η µία όψη είναι αθροιστική και η άλλη – η αντίστροφή της 

– είναι διαιρετική (composition and division or resolution). Και αυτή η 

µέθοδος είναι η πλέον ενδεδειγµένη για την έρευνα των αιτίων. Και είτε θα 

είναι µόνο αθροιστική, ή µόνο διαιρετική, είτε θα είναι µερικώς αθροιστική ή 

µερικώς διαιρετική. Η µεν πρώτη είναι η σύνθεση, ενώ η δεύτερη είναι η 

ανάλυση84. Επιπλέον διττή είναι και η χρησιµότητα της µεθόδου. Αφενός 

προκειµένου για να ανακαλύψουµε τη νέα γνώση και αφετέρου για να τη 

διδάξουµε. 

 Το ερώτηµα που προκύπτει είναι σε ποιες περιπτώσεις ο επιστήµονας 

θα χρησιµοποιήσει την ανάλυση και σε ποιες τη σύνθεση. Οι δύο αυτές όψεις 

της µεθόδου ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες, κατά συνέπεια και αυτά 

που θα αποκαλύψουν θα είναι διαφορετικά. Πάντως, η µέθοδος είναι µία – 

είτε στην αναλυτική της µορφή είτε στη συνθετική και παρόλο που δίδεται 

προτεραιότητα στη σύνθεση, το µεθοδολογικό σχήµα του Hobbes δεν είναι 

αµιγώς συνθετικό. ∆εν ενδιαφέρει δηλαδή τον επιστήµονα µόνο να 

κατασκευάσει τα φαινόµενα, αλλά για να το κάνει αυτό θα πρέπει πρώτα να 

φτάσει στις καταστατικές αρχές τους, µέσα από ένα δρόµο που είναι 

αναλυτικός. 

 Στο έκτο κεφάλαιο του De Corpore, ο Hobbes δηλώνει ότι όταν 

αναφερόµαστε σε αισθητηριακή γνώση – και το σύνολο της επιστηµονικής 

γνώσης για τον Hobbes έχει ως βάση την αίσθηση – πρέπει να έχουµε κατά 

νου ότι συλλαµβάνουµε ένα πλήρες φαινόµενο. Όταν καλούµαστε τώρα αυτό 

το φαινόµενο να το γνωρίσουµε, ουσιαστικά καλούµαστε να γνωρίσουµε τα 

µέρη του και τις αιτίες του. Τέτοια είναι τα πράγµατα που είναι γνωστά στη 

φύση, η γνώση των αιτίων των οποίων θα γίνει µε τη συνδροµή του λόγου. Η 

                                                 
84 De Corpore, ch. VI, p. 66. 
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µέθοδος, όπως άλλωστε είναι εύλογο, θα διαδραµατίσει πρωταρχικό και 

καθοριστικό ρόλο, ενώ άλλα πράγµατα θα κάνει ο επιστήµονας µε τη χρήση 

της ανάλυσης και άλλα µε τη χρήση της σύνθεσης. Μ’ αυτήν την έννοια 

περνάµε από τη γνώση του ότι στη γνώση του διότι, από τη γνώση δηλαδή ότι 

ένα φαινόµενο υπάρχει ή συµβαίνει, στη γνώση του γιατί το φαινόµενο 

υπάρχει ή συµβαίνει. Πάντως σε γενικές γραµµές, - όπως προκύπτει και από 

τον ορισµό της φιλοσοφίας όπως δόθηκε παραπάνω – µε τη µέθοδο 

προχωράµε από τις γνωστές καταστάσεις προς τις άγνωστες. 

 Με την αίσθηση προσλαµβάνουµε επιµέρους πράγµατα, αυτά που ο 

Hobbes αποκαλεί singulars85. ∆εν πρέπει σε καµία περίπτωση να λανθάνει 

της προσοχής ότι οποιαδήποτε γνώση µπορεί να έχει ο άνθρωπος, έχει 

σηµείο εκκίνησης την αίσθηση. Από τη γνώση αυτού του επιµέρους και 

προκειµένου να έχουµε επιστηµονική γνώση, πρέπει να αναχθούµε στη γνώση 

του καθολικού (universal86), που δεν είναι παρά τα τµήµατα (parts) αυτού 

του επιµέρους. Ως τµήµατα ενός επιµέρους πράγµατος, δεν εννοούνται για 

παράδειγµα στον άνθρωπο τα χέρια ή τα πόδια, αλλά πιο γενικές έννοιες, 

όπως σχηµατοποιηµένο (figurate), έµψυχο, έλλογο87. ∆εδοµένου ότι το 

καθολικό περιέχεται στο επιµέρους ως τµήµα του, η πορεία προς τη γνώση 

του θα ακολουθήσει το δρόµο της αφαίρεσης, δηλαδή της ανάλυσης. Ο 

φυσικός επιστήµονας θα αναζητήσει τη σύσταση του υπό µελέτη φαινοµένου, 

µε άλλα λόγια, την αιτία ή τις αιτίες, τον τρόπο παραγωγής του, τα 

συµβεβηκότα που συνδέονται µε το συγκεκριµένο σώµα κλπ. Αυτή η κίνηση 

προς την ανακάλυψη του αιτίου ή των αιτίων θα γίνει αναλυτικά. 

 Το πρώτο βήµα της επιστηµονικής µεθόδου είναι η ανάλυση. Με την 

ανάλυση θα φτάσουµε στις πρώτες αρχές των πραγµάτων, οι οποίες είναι 

καθολικές για όλα τα σώµατα. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα ανάλυσης 

που δίνει ο Hobbes αναφορικά µε το τετράγωνο. Το τετράγωνο αναλύεται σε 

«µια επιφάνεια, που περιορίζεται από ένα συγκεκριµένο αριθµό ίσων και 

ευθειών γραµµών και ορθών γωνιών»88. Οι έννοιες τώρα της επιφάνειας, της 

γραµµής, της γωνίας κλπ, είναι καθολικές, ενώ οι αιτίες τους αν συνδυαστούν 

θα µας δώσουν και την αιτία του τετραγώνου. Και σ’ αυτό το παράδειγµα – 

                                                 
85 De Corpore, ch. VI, p. 68. 
86 De Corpore, ch. VI, p. 67. 
87 De Corpore, ch. VI, p. 67. 
88 De Corpore, ch. VI, p. 69. 
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όπως και σ’ εκείνο του αποµακρυσµένου σώµατος – θα επανέλθουµε 

παρακάτω. 

 Καταλήγει ο επιστήµονας µε την ανάλυση στις πρώτες αιτίες των 

πραγµάτων. Πώς όµως µπορεί να είναι βέβαιος γι’ αυτές; Με άλλα λόγια, από 

πού αντλούν το κύρος τους αυτές οι αιτίες; Ο Hobbes απαντάει ότι αυτές 

είναι αυταπόδεικτες, δεδοµένου ότι όλες οι αιτίες µπορούν να αναχθούν σε 

µία και µόνη αιτία, που δεν είναι άλλη από την κίνηση. Με την ανάλυση 

ανακαλύφθηκε µια έως τώρα νέα γνώση, η οποία είναι αυταπόδεικτη. Αυτό 

σηµαίνει ότι κατά την απόδειξη ή τη διδασκαλία, αυτό το µέρος της γνώσης θα 

εξαιρεθεί. Η κίνηση δηλαδή δεν πρόκειται να αποδειχθεί από την αρχή. 

Ανακαλύφθηκε µέσω της ανάλυσης και πλέον θα τοποθετηθεί στο συλλογισµό 

ως µείζων προκείµενη. 

 Οι πρώτες αρχές που ανακαλύφθηκαν µε το λογισµό δεν είναι παρά οι 

ορισµοί των υπό µελέτη πραγµάτων. Σε ένα δεύτερο χρόνο, περνάµε από 

τους ορισµούς στον τρόπο παραγωγής των φαινοµένων. Για παράδειγµα, αίτιο 

είναι η κίνηση που δεν είναι άλλο από την εγκατάλειψη µιας θέσης και την 

κατάληψη µιας νέας. Μέσω της κίνησης ενός σηµείου παράγεται µια γραµµή. 

Με την κίνησης της γραµµής παράγεται µια επιφάνεια, ενώ µε την κίνηση µιας 

επιφάνειας παράγεται ένα στερεό. Η µελέτη των παραγώγων της κίνησης 

συνιστά το δεύτερο στάδιο της µεθόδου, τη σύνθεση. Παρακολουθώντας το 

είδος της κίνησης των σηµείων, µαθαίνουµε πώς κατασκευάζονται οι 

διάφορες γραµµές, αντίστοιχα, παρατηρούµε τις κινήσεις των γραµµών για να 

µάθουµε πώς κατασκευάζονται οι επιφάνειες, κοκ. Γίνεται πρόδηλη σ’ αυτό το 

σηµείο η σύνδεση που πραγµατοποιεί ο Hobbes ανάµεσα στη γεωµετρία και 

την κίνηση. Αν και η κατεύθυνση της µελέτης της γεωµετρίας του Hobbes 

φαντάζει λίγο παράδοξη, ήταν ωστόσο συνεπής στις παραδοχές του και 

λειτουργική για το φυσικοπολιτικό του πρόγραµµα. 

 Ποια φαινόµενα και µε ποια σειρά µελετώνται κατά την εξέταση της 

κίνησης στο συνθετικό µέρος της µεθόδου, όπως παρουσιάζονται στο 

κεφάλαιο VI του De Corpore; Ανακαλύφθηκαν µε την ανάλυση οι πρώτες 

αρχές και µε τη σύνθεση ο τρόπος παραγωγής των πραγµάτων και των 

φαινοµένων. Το σηµείο, η γραµµή κλπ, είναι τα αντικείµενα της γεωµετρίας. 

Τρίτη στη σειρά έρχεται η µελέτη των αισθήσεων (όραση, ακοή, κλπ), ενώ η 

µελέτη των αποτελεσµάτων που έχει η κίνηση στα µέρη του σώµατος, µε άλλα 
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λόγια η µελέτη των αποτελεσµάτων της αίσθησης, δηλαδή οι αισθητές 

ποιότητες του χρώµατος, του φωτός, του ήχου, κλπ. βρίσκεται στην τέταρτη 

θέση. Τα δύο τελευταία πεδία αποτελούν και το αντικείµενο έρευνας της 

φυσικής (physics). Σ’ αυτό το σηµείο σταµατάει και η µελέτη της φυσικής 

φιλοσοφίας και ξεκινάει η µελέτη της ηθικής (morals), η οποία προϋποθέτει 

τη γνώση των θεµάτων που αφορούν στην αίσθηση και τη φαντασία και 

εξετάζονται από τη φυσική. 

 Η µελέτη της απλής κίνησης είναι ο λόγος για τον οποίο η γεωµετρία 

αποτελεί τη βάση για οποιαδήποτε επιστήµη. Επιπλέον στη βάση ακόµη και 

της πολιτικής φιλοσοφίας, αλλά και της ανθρωπολογίας, θα τοποθετηθεί η 

κίνηση. Κάποιος µπορεί να διαβάσει τον Hobbes µέσω της ανθρωπολογίας 

του. Εκεί θα ανακαλύψει ότι τα πάθη ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά 

κίνηση από κάποιο εξωτερικό αντικείµενο προς έναν υποδοχέα, µε 

ταυτόχρονη κίνηση του υποδοχέα, ως αντίδραση στην εισερχόµενη κίνηση. 

Αυτό που σε τελευταία ανάλυση κερδίζει µ’ αυτόν τον τρόπο ο Hobbes, είναι 

να καταστήσει ορθολογικές και µετρήσιµες µια σειρά από έννοιες, οι οποίες 

θα µπορούσαν, υπό συνθήκες, να δηµιουργήσουν πρόβληµα θεµελίωσης του 

συστήµατός του89. 

 Στο ίδιο κεφάλαιο του De Corpore υπάρχουν παραδείγµατα σχετικά µε 

τον τρόπο εφαρµογής της ανάλυσης και της σύνθεσης. Υποστηρίζει ο Hobbes 

ότι ακόµη και όταν δε γνωρίζουµε την πρώτη αιτία των φαινοµένων στην 

πολιτική φιλοσοφία ώστε να εργαστούµε συνθετικά, ακόµη και τότε µπορούµε 

να την ανακαλύψουµε µε την ανάλυση. Έτσι, ο επιστήµονας άλλοτε 

χρησιµοποιεί την ανάλυση και άλλοτε τη σύνθεση, γεγονός που αποδεικνύει 

ότι η µέθοδος στην επιστήµη είναι «µερικώς αναλυτική και µερικώς 

συνθετική»90. Για παράδειγµα όταν δε γνωρίζουµε αν αυτό που αναζητάµε 

είναι σώµα ή συµβεβηκός, η έρευνα είναι συνθετική, συνδυάζοντας τις αιτίες 

που έχουµε ανακαλύψει αναλυτικά. Όταν αναζητούµε τις πρώτες αρχές, 

εργαζόµαστε αναλυτικά. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η εργασία µας είναι 

                                                 
89 Στο δεύτερο µέρος της εργασίας θα δούµε ότι η σύσταση της πολιτικής κοινωνίας θα γίνει 

προκειµένου να ρυθµιστούν τα πάθη. Αυτή η σύσταση θα στηριχθεί τόσο στο λόγο, όσο και 

στα πάθη, τα οποία µπορούν να γίνουν αντικείµενο γνώσης εξαιτίας της φυσικής τους δοµής. 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση για τη θεµελίωση της πολιτικής κοινωνίας στην 

ανθρωπολογία ή στη φυσική εξασθενεί. 
90 De Corpore, ch. VI, p. 75. 
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συνθετική. Παρακάτω εξειδικεύεται περισσότερο αυτή η εναλλαγή των 

µορφών της µεθόδου, οι περιστάσεις χρήσης τους κλπ. 

 Στην έρευνα της φυσικής φιλοσοφίας, δε διαθέτουµε υψηλό βαθµό 

βεβαιότητας σχετικά µε το αν αυτό που παρατηρείται είναι κάποιο σώµα ή 

κάποιο συµβεβηκός του σώµατος, πρόβληµα που δεν υπάρχει στη γεωµετρία, 

δεδοµένου ότι εκεί τα πράγµατα είναι περισσότερο ξεκάθαρα. Αυτό συµβαίνει 

επειδή στη φυσική φιλοσοφία το ενδιαφέρον του επιστήµονα περιστρέφεται 

γύρω από τις πιθανές αιτίες των φαντασµάτων (phantasms), των 

δηµιουργηµάτων δηλαδή της φαντασίας, λόγω του επηρεασµού των 

αισθητήριων οργάνων από τον εξωτερικό κόσµο. Πράγµατι, δεν είναι εύκολο 

να διακρίνει κανείς ανάµεσα στο πραγµατικό γεγονός και στο δηµιούργηµα της 

φαντασίας του. Στη διάλυση αυτής της αµφιβολίας θα συµβάλλει η εφαρµογή 

της µεθόδου. Αφού έχουν βρεθεί συνθετικά – από τους ορισµούς – οι 

ιδιότητες του σώµατος και των συµβεβηκότων, ξανά µε τη συνδροµή της 

σύνθεσης θα συγκριθούν αυτές οι ιδιότητες µε τις ιδιότητες του υπό 

παρατήρηση πράγµατος κι έτσι είναι δυνατό, µε αυξηµένο βαθµό βεβαιότητας, 

να αποφανθεί ο επιστήµονας για τη φύση του (αν πρόκειται δηλαδή για κάποιο 

σώµα ή για κάποιο συµβεβηκός). 

 Αντίστοιχη είναι η εργασία και στην περίπτωση που θέλουµε να 

προσδιορίσουµε το υποκείµενο κάποιου συµβεβηκότος (του σώµατος δηλαδή 

που φέρει το συµβεβηκός που µας ενδιαφέρει). Αφού ανακαλυφθούν µέσω της 

ανάλυσης οι πρώτες αρχές του υποκειµένου, κατόπιν συνθετικά θα συγκριθεί 

η συµφωνία του ορισµού του υποκειµένου µε το συγκεκριµένο συµβεβηκός, µε 

άλλα λόγια θα ερευνηθεί κατά πόσον ένα τέτοιο υποκείµενο µπορεί να φέρει 

το συµβεβηκός που µελετάµε. Παρατηρώντας τον τρόπο αντανάκλασης και 

διάθλασης του φωτός, σύµφωνα µε τον Hobbes, καταλήγουµε στο ότι ούτε η 

λαµπρότητα του ήλιου, ούτε το µέγεθος στο οποίο µας παρουσιάζεται στα 

µάτια ανήκουν στον ήλιο, αλλά στον παρατηρητή. 

 Στην αναζήτηση των αιτίων είναι ευκολότερο να γίνει κατανοητή η 

χρήση της ανάλυσης. Με την ανάλυση ανακαλύπτεται κάτι που δεν ήταν 

γνωστό από πριν, άρα τα αίτια που δεν είναι γνωστά αναζητώνται αναλυτικά. 

Τι ρόλο όµως διαδραµατίζει στη µελέτη των αιτίων η σύνθεση; Ένα αίτιο ή 

ένα σύνολο αιτίων παράγει ένα φαινόµενο. Για να προσδιοριστεί το σύνολο 

αυτό των αιτίων συνδυάζονται αναµεταξύ τους τα διάφορα αίτια και 
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βρίσκουµε ποια από τα αίτια αυτά είναι απαραίτητα για την εµφάνιση του 

φαινοµένου και ποια όχι. Μ’ αυτό τον τρόπο γίνονται γνωστά τα αίτια απουσία 

των οποίων το φαινόµενο είναι αδύνατο να παραχθεί και διαχωρίζονται από 

αυτά, χωρίς τα οποία το φαινόµενο παράγεται. Αυτή η διεργασία είναι 

συνθετική. Το γεγονός ότι στην αναζήτηση των αιτίων των φαινοµένων η 

µέθοδος έρευνας είναι εν µέρει αναλυτική και εν µέρει συνθετική, συνοψίζεται 

από τον Hobbes στην παρακάτω διατύπωση: 

 

Στο µεταξύ είναι προφανές ότι, στην έρευνα των αιτίων, υπάρχει ανάγκη µερικώς 

από αναλυτική και µερικώς από συνθετική µέθοδο. Η αναλυτική, προκειµένου να 

συλλάβουµε πώς οι διάφορες περιστάσεις συµβάλλουν ξεχωριστά στην παραγωγή 

των αποτελεσµάτων, και η συνθετική για τη συσσώρευση και τη σύνδεση των 

αποτελεσµάτων που µπορούν να προκύψουν από αυτά. Κι έτσι πολλά µπορεί να 

προσφέρει στη µέθοδο της ανακάλυψης91. 

 

 Το δεύτερο µέρος της µεθόδου – εκείνο δηλαδή της σύνθεσης – 

χρησιµεύει και για την απόδειξη και τη διδασκαλία. Στην περίπτωση αυτή 

προϋποτίθενται τα στοιχεία που ανακαλύφθηκαν στο προηγούµενο 

µεθοδολογικό στάδιο, δηλαδή οι πρώτες αρχές που ανακαλύφθηκαν µέσω της 

ανάλυσης. Σύµφωνα µε τον Hobbes, όταν κάποιος διδάσκει, ουσιαστικά 

οδηγεί το νου του µαθητή στην απόκτηση αυτών που ανακαλύφθηκαν, µε τη 

διαφορά ότι τώρα πλέον αυτά είναι γνωστά. ∆ε διδάσκει κάτι που δεν το 

γνωρίζει ήδη. ∆εν το αναζητεί εξ αρχής µε το µαθητευόµενό του. Άρα εκείνο 

που πρόκειται να γίνει τώρα είναι να εξηγηθούν αυτά. Αυτή η διεργασία της 

διδασκαλίας – απόδειξης είναι καθαρά συνθετική και ξεκινά είτε από τις 

πρώτες αρχές – δηλαδή από πράγµατα για τα οποία διαθέτουµε αιτιακή γνώση 

– είτε από ορισµούς των πραγµάτων. 

 Η παρέµβαση της οµιλίας εδώ είναι εµφανής, αφού η απόδειξη 

συνίσταται σε συγκεκριµένη και ορθή ακολουθία λέξεων, η οποία καθιστά 

εύληπτο και πειστικό το συλλογισµό, ώστε να κατασκευαστεί µια ιδέα της 

κίνησης, ή να αποκαλυφθεί η αιτία της παραγωγής του φαινοµένου. Παρόλο 

που τονίζεται εµφατικά η σηµασία της γλώσσας στη διαδικασία του λογισµού, 

θα ήταν υπερβολικό να θεωρηθεί ότι µόνο αυτή συντελεί στην ικανότητα του 

ανθρώπου να λογίζεται ορθά. Υπάρχουν αρκετά σηµεία µέσα στα έργα του 
                                                 
91 De Corpore, ch. VI, p. 79. 
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Hobbes, όπου στο λόγο συναρτάται και η διαδικασία της σκέψης, ως 

αλληλουχία ή συνειρµός σκέψεων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο 

Λεβιάθαν αλλά και αλλού. Χωρίς να αµφισβητείται η στενή σχέση του 

εσωτερικού λόγου µε τη γλώσσα, εντούτοις αυτές οι δύο λειτουργίες δεν 

ταυτίζονται. 

 

Α.2.3. Μέθοδος, απόδειξη και συλλογισµός 

 

 Παραδοσιακά η φιλοσοφία χρησιµοποιούσε στην ανάπτυξη των 

επιχειρηµάτων της το συλλογισµό. Στο 16ο άρθρο του κεφαλαίου VI του De 

Corpore, ο Hobbes ορίζει την απόδειξη ως «ένα συλλογισµό, ή µια σειρά 

συλλογισµών που ξεκινά και συνεχίζει από τους ορισµούς των ονοµάτων στο 

συµπέρασµα» και συνεχίζει µερικές γραµµές παρακάτω µε την παρατήρηση 

ότι «ο ορθός λογισµός, που ξεκινά από αληθείς αρχές, παράγει επιστήµη και 

είναι αληθής απόδειξη» 92. 

 Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειµένου να υπάρχει 

µια ορθή απόδειξη είναι οι παρακάτω93: 

1. Η ακολουθία των λόγων πρέπει να είναι ορθή, σύµφωνα µε τους 

κανόνες του συλλογισµού. 

2. Οι προκείµενες του συλλογισµού θα πρέπει να αποδεικνύονται από 

τους πρώτους ορισµούς. 

3. Η πορεία της διδασκαλίας, ή της απόδειξης πρέπει είναι η ίδια µε τη 

µέθοδο που ακολουθήθηκε από τους ορισµούς προς το φαινόµενο. 

Εκείνο δηλαδή που µένει έξω από την απόδειξη είναι η ανακάλυψη των 

πρώτων αρχών. 

 Η µέθοδος είναι ο τρόπος µε τον οποίο κατακτάται η επιστήµη. Και στο 

µέτρο που η µια όψη της µεθόδου συνίσταται στο συνδυασµό πρώτων αρχών, 

τότε η µέθοδος προσεγγίζει την έννοια της απόδειξης, δεδοµένου ότι η 

                                                 
92 De Corpore, ch. VI, p. 86. O συλλογισµός και η απόδειξη, όπως αναφέρονται στα 

παραθέµατα, δε διαφέρουν σε σχέση µε ό,τι ήταν αποδεκτό ως τότε. Το νέο που θα 

προσφέρει ο Hobbes στο συγκεκριµένο σηµείο είναι η σύνδεση του συλλογισµού και της 

απόδειξης µε την τεχνουργική διάσταση της ανθρώπινης φύσης. Γι’ αυτό το λόγο στη βάση 

του συλλογισµού τοποθετούνται οι ορισµοί και µάλιστα όχι οποιοιδήποτε ορισµοί αλλά οι 

γενετικοί ορισµοί, εκείνοι δηλαδή που δείχνουν τον τρόπο παραγωγής και την αιτία του 

φαινοµένου. 
93 De Corpore, ch. VI, pp. 87 – 88. 
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απόδειξη σχεδόν ταυτίζεται µε τη µία όψη της µεθόδου, τη σύνθεση. Παρόλα 

αυτά απόδειξη και µέθοδος (λαµβάνοντας υπόψη τη µέθοδο ως ενιαία 

δραστηριότητα µε δύο όψεις) δεν είναι το ίδιο πράγµα. Σύµφωνα µε τον 

Talaska94, η µέθοδος, διαφέρει από την απόδειξη, όπως διαφέρει το ποιητικό 

από το τελικό αίτιο της επιστήµης. Στον αποδεικτικό συλλογισµό – δηλαδή 

στην απόδειξη – ως τελικό αίτιο της επιστήµης λογίζεται η ορθή συναρµογή 

των πρώτων αρχών, δηλαδή των πρώτων προτάσεων, ενώ ποιητικό αίτιο 

στην περίπτωση της µεθόδου είναι η ίδια η ενέργεια της σωστής σύνδεσης 

των προτάσεων, σύµφωνα µε τους κανόνες του συλλογισµού που οδηγεί στην 

απόκτηση της επιστηµονικής γνώσης. Μ’ αυτήν την οπτική πρέπει να 

διαβαστούν τα σηµεία στα οποία ο Hobbes πραγµατεύεται τη φύση της 

απόδειξης και µέσα απ’ αυτό το πρίσµα πρέπει να ιδωθούν και οι τρεις 

προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Η σύνθεση και η απόδειξη είναι 

κατεξοχήν παραγωγικές δραστηριότητες, ορθή χρήση των οποίων, 

συνεπάγεται και αληθή επιστήµη. Έτσι µπορούµε να καταλήξουµε στο 

συµπέρασµα ότι δε νοείται επιστήµη χωρίς µέθοδο και ο συνδυασµός µεθόδου 

και απόδειξης ως συνδυασµού ποιητικού και τελικού αιτίου µπορεί να ρίξει 

φως στην επιστηµονική πρακτική. 

 Έχει ενδιαφέρον και το πώς εννοεί ο Hobbes την απόδειξη. 

Προκειµένου να αποσαφηνίσει την έννοιά της, προβαίνει σε ανάλυση της 

ελληνικής λέξης «απόδειξις» και «αποδεικνύειν», καθώς και της αντίστοιχης 

λατινικής «demonstratio». Για τους Έλληνες και τους Λατίνους – σύµφωνα 

πάντα µε τον Hobbes – η απόδειξη ανασυστήνει µπροστά στα µάτια µας το 

πράγµα που θέλουµε να αποδείξουµε µέσα από την περιγραφή των γραµµών 

και των σχηµάτων, µια πρακτική που είχε εφαρµογή στο πεδίο µόνο των 

γραµµών και των σχηµάτων, δηλαδή στα ενδιαφέροντα της γεωµετρίας. Ως εκ 

τούτου, η απόδειξη φέρνει στο φως τη σύνδεση που υπάρχει ανάµεσα στις 

προτάσεις που απαρτίζουν το συλλογισµό. Και στο µέτρο που η σύνδεση αυτή 

είναι αναγκαία, τότε και το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγει ο συλλογισµός 

είναι εξίσου αναγκαίο95. 

                                                 
94 Talaska R., Analytic and Synthetic Method According to Hobbes, «Journal of the 

History of the Philosophy», 26: 2, 1988, 207 – 237, pp. 209 κεξ. 
95 De Corpore, ch. VI, p. 86. 
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 Στο απόσπασµα της αφιερωτικής επιστολής των Six Lessons που 

παρατέθηκε και προηγουµένως, ο Hobbes αναφέρει96: 

 

Από τις τέχνες κάποιες είναι αποδείξιµες, κάποιες όχι. Και αποδείξιµες είναι 

εκείνες στις οποίες η κατασκευή του αντικειµένου της τέχνης βρίσκεται στη δύναµη 

του ίδιου του τεχνίτη, ο οποίος στην απόδειξή του δεν κάνει τίποτε περισσότερο από 

το να συνάγει τις συνέπειες από τη δική του δραστηριότητα [..] Η Γεωµετρία λοιπόν 

είναι αποδείξιµη, επειδή οι γραµµές και τα σχήµατα από τα οποία ξεκινάµε το 

λογισµό έχουν σχεδιαστεί από εµάς τους ίδιους. Και η πολιτική φιλοσοφία είναι 

αποδείξιµη επειδή εµείς οι ίδιοι κατασκευάζουµε την κοινοπολιτεία. 

 

Η κατεξοχήν µορφή της απόδειξης αφορά κυρίως στις παραγωγικές 

επιστήµες της ανθρώπινης πρακτικής, δηλαδή σε επιστήµες όπου η γνώση 

των αιτίων αποδεικνύεται στο µέτρο που ο επιστήµονας είναι ικανός, µε τον 

κατάλληλο χειρισµό, να προξενήσει κάποιο αποτέλεσµα. Παρόλα αυτά 

αναγνωρίζεται και µια δευτερεύουσα κατηγορία απόδειξης, µιας απόδειξης 

που εφαρµόζεται σε πεδία των οποίων τα αίτια είναι ανεξάρτητα της 

ανθρώπινης δραστηριότητας. 

 

Α.2.4. Η a priori και η a posteriori απόδειξη 

 

 Η καινοτοµία του Hobbes αναφορικά µε την εξέταση της απόδειξης 

απαντάται στο De Homine. Εκεί η απόδειξη διακρίνεται σε a priori και a 

posteriori, στο πλαίσιο της πραγµάτευσης της επιστήµης και της γνώσης, µε 

την ορολογία της γεωµετρίας97. Η επιστήµη ασχολείται «µε θεωρήµατα 

[theorems], δηλαδή µε την αλήθεια γενικών προτάσεων, δηλαδή µε την 

αλήθεια των συνεπειών»98 και είναι διττή: αφενός η αλήθεια ενός 

θεωρήµατος είτε συνάγεται από τις αιτίες είτε από την παραγωγή του µέσω 

του λογισµού, αφετέρου γνωρίζοντας (στο µέτρο του δυνατού) ότι η αλήθεια 

ενός θεωρήµατος είναι πιθανή, τότε η επιστήµη είναι γνώση που αποκτάται 

                                                 
96 Six Lessons, epistle ded. pp. 183 – 184. 
97 Βλ. επίσης το τελευταίο κεφάλαιο του Β’ µέρους της παρούσας εργασίας. 
98 Gert B. (ed), Thomas Hobbes: Man and Citizen (De Homine and De Cive), Indianapolis, 

Hackett Publishing Company, 1998, p. 41. (Εφεξής θα παραπέµπουµε ως De Homine). Η 

µετάφραση του De Homine, από την οποία θα αντλούνται οι παραποµπές στο εξής, έγινε από 

τους C.T. Wood, T.S.K. Scott – Craig και B. Gert το 1972. 
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µέσω του λογισµού εκκινώντας από τα αποτελέσµατα99. Παρόλο που και στις 

δύο περιπτώσεις πρόκειται για απόδειξη, εντούτοις µόνο στην πρώτη 

περίπτωση εµπλέκεται η βούληση100 του ανθρώπου και ο χειρισµός των 

παρόντων συνθηκών και όχι συνθηκών του παρελθόντος. Και στην περίπτωση 

της εµπλοκής της βούλησης του ατόµου (µε την έννοια ότι το άτοµο θα 

συνδυάσει τους παράγοντες, δηλαδή τις αιτίες, που θα προξενήσουν ένα 

φαινόµενο) – που κρίνεται και προτιµότερη – πρόκειται για a priori απόδειξη. 

Τώρα πια µπορεί να γίνει κατανοητό, γιατί το γεγονός ότι εµείς χαράζουµε τις 

γραµµές κάνει τη γεωµετρία βέβαιη επιστήµη. ∆εν είναι όµως µόνο η 

γεωµετρία αποδεικτική επιστήµη, επιστήµη δηλαδή που εµπλέκεται ο 

άνθρωπος στην παραγωγή αποτελεσµάτων. Αποδεικτική επιστήµη, µε την 

                                                 
99 De Homine, ch. X, p. 41. Η πρώτη περίπτωση λογισµού αναφέρεται ως ορθός (right 

reasoning), ενώ η δεύτερη απλώς ως νόµιµος ή ως δικαιολογηµένος (legitimate reasoning). 

Είναι εύλογο ότι ο λογισµός που ξεκινά από γνωστές αρχές µπορεί να εγγυηθεί και την 

ορθότητα των αποτελεσµάτων που θα καταλήξει, γι’ αυτό και αποκαλείται ορθός, ενώ ο 

λογισµός που στηρίζεται στην πιθανότητα όχι. Η µεγαλύτερη απαίτηση που µπορεί κανείς να 

έχει για τη δεύτερη περίπτωση είναι να ακολουθεί πιστά τα βήµατα που έχει διδαχθεί, χωρίς 

να µπορεί όµως να προδιαγράψει και την αλήθεια του αποτελέσµατος. Γι’ αυτό το λόγο 

συναρτάται στο δεύτερο είδος το επίθετο νόµιµος. 
100 Ο Hobbes στην ανάλυσή του περί της επιστήµης εµπλέκει τη βούληση (will). Η βούληση 

είναι εκείνη που υπό µια έννοια θα καθορίσει ποια γνώση είναι βέβαιη και ποια όχι, αφού ο 

χειρισµός των συνθηκών προκειµένου να παραχθούν αποτελέσµατα εξαρτάται από τη 

βούληση. Το ερώτηµα όµως που ανακύπτει τώρα αφορά στη φύση της βούλησης. Αν η 

βούληση είναι µια λειτουργία ορθολογική, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. Αν όµως αυτό 

δε συµβαίνει, τότε υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω ολόκληρο 

το φυσικοεπιστηµονικό εγχείρηµα του Hobbes. Τόσο στο Λεβιάθαν, όσο και στο De Homine, 

o Hobbes είναι συνεπέστατος στον υλισµό και σαφής στις θέσεις του. Η βούληση δεν είναι 

τίποτε άλλο παρά κίνηση, άρα υπόκειται στους νόµους της κίνησης. Μ’ αυτόν τον τρόπο είναι 

έννοια ορθολογική, όπως ήδη έχει συζητήσει τη φύση της κίνησης στο De Corpore. Πιο 

συγκεκριµένα τώρα στο Λεβιάθαν αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Στο βουλεύεσθαι 

[deliberation] η τελική όρεξη [appetite], ή αποστροφή [aversion], που συνδέεται άµεσα µε 

την εκτέλεση ή την παράλειψη µιας ενέργειας, είναι εκείνο που αποκαλούµε βούληση [will]. 

Και τούτο είναι η πράξη, όχι η ικανότητα [faculty] του βούλεσθαι.» (Λεβιάθαν, κεφ. VI, σ. 

130/ Leviathan, ch. VI, p. 40). Ο ίδιος σχεδόν ορισµός επαναλαµβάνεται και στο De Homine, 

όπου ως βούληση (will) ορίζεται «η τελευταία όρεξη [appetite] (είτε να κάνει είτε να 

παραιτηθεί), εκείνη που άµεσα οδηγεί στην πράξη ή στην παράλειψη» (De Homine, ch. XI, p. 

46). Η µόνη διαφορά ανάµεσα στους δύο ορισµούς είναι ότι στον ορισµό του Λεβιάθαν είναι 

περισσότερο ξεκάθαρο ότι όταν γίνεται λόγος για βούληση, ουσιαστικά πρόκειται για πράξη, 

δηλαδή για κίνηση. Και γίνεται ακόµη πιο ξεκάθαρος λίγες γραµµές παρακάτω, όταν ασκεί 

κριτική στους Σχολαστικούς, οι οποίοι θεωρούσαν τη βούληση ως έλλογη επιθυµία. Αν αυτό 

ισχύει, σύµφωνα µε τον Hobbes, κάθε πράξη που γίνεται εσκεµµένα, θα είναι και σύµφωνη µε 

το λόγο, κάτι που είναι προφανώς λάθος (Λεβιάθαν, κεφ. VI, σσ. 130 – 131/ Leviathan, ch. 

VI, p. 40). 
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έννοια της a priori απόδειξης, είναι και η πολιτική φιλοσοφία, αφού εµείς 

είµαστε εκείνοι που κατασκευάζουµε τις πολιτικές κοινωνίες. 

 Τι συµβαίνει όµως µε την a posteriori απόδειξη; Η a posteriori 

απόδειξη αφορά σε φαινόµενα, η παραγωγή ή η κατασκευή των οποίων δεν 

ανήκει στη βούληση του ανθρώπου, αλλά σε κάποια ανώτερη βούληση, αυτή 

του Θεού. Και προφανώς τέτοια φαινόµενα είναι τα φυσικά φαινόµενα, για τα 

οποία έχουµε ήδη πει ότι δεν µπορεί να υπάρχει βέβαιη γνώση, αφού από τη 

µια δεν είναι ο άνθρωπος εκείνος που τα παράγει κι από την άλλη δεν είναι 

ορατά όλα τα µέρη των φυσικών σωµάτων, δεδοµένου ότι αποτελούνται ως 

επί το πλείστον από αιθέρα (σύµφωνα µε τη γενικά αποδεκτή θέση της 

φυσικής επιστήµης της εποχής). Κι εδώ όµως µπορεί να υπάρξει απόδειξη, 

όχι όµως της ίδιας τάξης, µε την a priori. Η απόδειξη αυτή, όπως εύκολα 

µπορεί κανείς να καταλάβει, είναι a posteriori και η επιστήµη στην οποία 

εφαρµόζεται είναι κατά βάση η φυσική101. 

 

Α.2.4.1. Η a posteriori απόδειξη 

 

 Στην a posteriori απόδειξη έχουµε ένα γνωστό φαινόµενο (µε την 

έννοια ότι διαθέτουµε αισθητηριακή αντίληψη και όχι επιστηµονική γνώση του 

φαινοµένου, δηλαδή γνώση αιτίων και τρόπου παραγωγής), το οποίο, εφόσον 

παρατηρείται, είναι το αποτέλεσµα κάποιων µη γνωστών στην ανθρώπινη 

αντίληψη αιτίων. Από αυτήν την παρατήρηση µπορούν να συναχθούν, δια της 

µεθόδου του λογισµού, τα πιθανά αίτια των αποτελεσµάτων, ώστε να 

εξηγηθεί το εν λόγω φαινόµενο102. 

 Στο De Homine δηλώνεται ξεκάθαρα ότι ακόµη και στη φυσική 

επιστήµη µπορεί να υπάρχει απόδειξη και τίθενται και οι προϋποθέσεις της. 

Μπορούµε να έχουµε απόδειξη στο µέτρο που η φυσική επιστήµη ασχολείται 

µε την ποσότητα και την κίνηση, έννοιες κατεξοχήν γεωµετρικές. Η απόδειξη 

δηλαδή θα γίνει σύµφωνα µε το πρότυπο της απόδειξης της γεωµετρίας, της 

µόνης επιστήµης. Όµως της γεωµετρίας ως συνθετικής δραστηριότητας και 

όχι ως αναλυτικής. Το ερώτηµα που εύλογα τίθεται αφορά στη φύση αυτής 

της απόδειξης. Πώς λογίζεται ο επιστήµονας όταν ασχολείται µε οντότητες 
                                                 
101 Gauthier D., Hobbes on Demonstration and Construction, «Journal of the History of 

the Philosophy», 35:4, 1997, 509 – 521. 
102 De Homine, ch. X, p. 42. 
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της φυσικής επιστήµης, δεδοµένου ότι εκ φύσεως είναι αδύνατο τα φυσικά 

φαινόµενα να παραχθούν µε την ανθρώπινη τεχνική. Με άλλα λόγια τι είδους 

απόδειξη µπορεί να απαιτήσει κανείς στη φυσική; 

 Το παράδειγµα του κύκλου µπορεί να διαφωτίσει το συγκεκριµένο 

πρόβληµα. Ο κύκλος παράγεται µε την περιστροφή µια γραµµής, η µία άκρη 

της οποίας είναι σταθερή103. Όλοι µπορούν να κατανοήσουν πώς θα παραχθεί 

ο κύκλος, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι όλοι θα φτιάξουν τον κύκλο µε τον ίδιο 

τρόπο. Ο επιστήµονας θα αναζητήσει δια του λόγου την ορθότητα του τρόπου 

γένεσης. Αυτό δε σηµαίνει ότι θα πειστεί µόνο αν το δει να εφαρµόζεται στην 

πράξη. Από αυτό το σηµείο πρέπει να ξεκινήσει κανείς προκειµένου να φτάσει 

στη φύση της απόδειξης που µπορεί να έχει η φυσική επιστήµη, την a 

posteriori απόδειξης, όπως την αποκάλεσε στο De Homine. 

 Ο ορισµός που δόθηκε στη φιλοσοφία στο De Corpore, εµπλέκει στο 

επιστηµονικό πεδίο την πιθανότητα104. Στο πεδίο της φιλοσοφίας µπορούν να 

ενταχθούν τόσο η βέβαιη γνώση, όσο και η γνώση που µπορεί να νοηθεί, 

χωρίς να έχει κατασκευαστεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Το ερώτηµα 

είναι όµως µε ποιο τρόπο. Ο ορθός λογισµός ως ανάλυση – σύνθεση είναι η 

γενική µέθοδος που ακολουθεί ο επιστήµονας, είτε πρόκειται για βέβαιη είτε 

για πιθανή γνώση. Πώς εξειδικεύεται όµως η µέθοδος στην περίπτωση της 

πιθανής γνώσης, της γνώσης δηλαδή των φαινοµένων που παράγει ο Θεός; 

Και εφόσον πρόκειται για πιθανή γνώση, είναι προφανές ότι και τα αίτια του 

φαινοµένου θα είναι πιθανά. 

 Η Πατέλλη105 υποστηρίζει ότι τόσο στην περίπτωση των γνωστών 

αιτίων, όσο και των υποθετικών, αυτό που ενδιαφέρει τον επιστήµονα είναι η 

κατασκευή ενός πλαισίου εξήγησης, εντός του οποίου το φαινόµενο θα 

                                                 
103 Η παραγωγή του κύκλου είναι a priori, µε την έννοια που δίδει στο a priori ο Hobbes, 

δηλαδή το γεωµετρικό τρόπο παραγωγής του φαινοµένου µέσω της δραστηριότητας του 

ατόµου. Είναι σαφής η απόσταση που χωρίζει την κατασκευή του κύκλου, από τον ευκλείδειο 

ορισµό του. Ο 15ος ορισµός των Στοιχείων είναι ο ορισµός του κύκλου, ο οποίος έχει 

επικρατήσει και σήµερα και απέχει πολύ από τον αντίστοιχο του Hobbes: «Κύκλος (κυκλικός 

δίσκος) είναι το επίπεδο σχήµα το οποίο περιέχεται σε µια γραµµή που ονοµάζεται 

περιφέρεια (κύκλος), της οποίας τα σηµεία ισαπέχουν από ένα σηµείο που βρίσκεται στο 

εσωτερικό του κύκλου». (Εξαρχάκος Θ. (επ. – εισ.), Ευκλείδη «Στοιχεία» τ. Ι, Κέντρο 

Έρευνας Επιστήµης και Εκπαίδευσης (Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ.), Αθήνα, 2001, σ. 91). 
104 Η φιλοσοφία ασχολείται και µε φαινόµενα για τα οποία αναζητείται γνώση πιθανής 

παραγωγής ή γένεσης. 
105 Πατέλλη Ι., Η φιλοσοφία του Hobbes: Λόγος και αιτιότητα στη νέα φυσική και πολιτική 

επιστήµη, Αθήνα, εκδ. Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, 1995, σ. 68. 



 - 57 -

ερµηνεύεται. Είναι πρόδηλο ότι η βεβαιότητα δε θα είναι της ίδιας τάξης, 

αλλά αυτό µάλλον έρχεται σε δεύτερη µοίρα για τον Hobbes. Εκείνο που σε 

τελική ανάλυση δείχνει να τον ενδιαφέρει είναι να µπορέσει µέσω του ορθού 

λογισµού να δώσει την εξήγηση του υπό µελέτη φαινοµένου, ανεξάρτητα από 

το αν αυτή είναι και η πραγµατική εξήγηση που θα συναντούσαµε στο φυσικό 

κόσµο106. Στο τελευταίο µέρος του De Corpore µε τίτλο «Περί Φυσικής» (Of 

Physics) o Hobbes πραγµατεύεται τα φυσικά φαινόµενα. Στο κεφάλαιο XXVI 

αναλύει την κίνηση των πλανητών και των ουράνιων σωµάτων, στη βάση της 

απλής κίνησης. Αυτή η απλή κίνηση όµως υποτίθεται και θεωρείται πιθανή 

αφού µ’ αυτήν χρειάζεται µόνο µία κίνηση και όχι περισσότερες. Κατόπιν 

προχωράει στην παραγωγή των επιµέρους φυσικών φαινοµένων, όπως της 

ηµερήσιας και ετήσιας κίνησης της γης κ.α. 

 Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγµα της θερµότητας στο κεφάλαιο 

XXVII του De Corpore. Εκεί ο Hobbes σε µια προσπάθεια να εξηγήσει το 

φαινόµενο της αίσθησης της θερµότητας, αναφέρει: «Όταν ζεσταινόµαστε, 

βρίσκουµε ότι τα πνεύµατα και το σώµα µας και οτιδήποτε µέσα µας είναι σε 

υγρή κατάσταση, ωθείται από τα εσωτερικά προς τα εξωτερικά µέρη των 

σωµάτων µας, κατά κύριο λόγο ανάλογα µε το βαθµό της θερµότητας. Επίσης 

ανακαλύπτουµε ότι το σώµα µας διαστέλλεται. Εκείνος εποµένως που θα 

µπορέσει να δώσει µία πιθανή αιτία αυτής της ώθησης και της διαστολής, 

τέτοια που να συµφωνεί µε τα υπόλοιπα φαινόµενα της θερµότητας, µπορεί να 

θεωρηθεί ότι έχει δώσει την αιτία της θερµότητας του ήλιου»107. Η 

προσπάθεια δηλαδή εδώ του επιστήµονα είναι να καταφέρει να δώσει µια 

πιθανή εξήγηση του φαινοµένου, η οποία αφενός θα είναι πειστική και 

αφετέρου δε θα έρχεται σε αντίφαση µε τις αποδεκτές αρχές της πρώτης 

φιλοσοφίας. 

 Ποια είναι όµως η διαδικασία που ακολουθείται και τι µορφή παίρνει 

εδώ η µέθοδος; Κάθε φυσικό φαινόµενο εξηγείται στη βάση των σωµάτων που 

βρίσκονται σε κίνηση και ο φυσικός επιστήµονας αυτό ακριβώς πράττει. 

Αναζητεί δηλαδή τις αιτίες των φυσικών φαινοµένων στους πιθανούς 

                                                 
106 Εξάλλου ο στόχος του Hobbes ήταν κατά κύριο λόγο πρακτικός. Ο άνθρωπος της πράξης 

είναι εκείνος που τον ενδιαφέρει προκειµένου να του δώσει τα εφόδια ώστε η πράξη του να 

είναι η ορθή. Μ’ αυτήν την έννοια αν ένα φαινόµενο είναι πέραν των ορίων της ανθρώπινης 

πρακτικής, θα έχει και την ανάλογη θέση στην επιστηµονική έρευνα. 
107 De Corpore, ch. XXVII, p. 449. 
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συνδυασµούς και τις κινήσεις των σωµάτων που συγκροτούν το φυσικό κόσµο. 

Η δέσµευση µε το σώµα και την κίνηση είναι θεµελιώδης για τη φυσική 

επιστήµη του Hobbes και γι’ αυτό το λόγο τις συζητά πριν µπει στο κυρίως 

φυσικό τµήµα του De Corpore. Η κίνηση, το σώµα, το συµβεβηκός, η αιτία, η 

ποσότητα, κλπ, είναι έννοιες της πρώτης φιλοσοφίας, οι οποίες µελετώνται 

εκτενώς στο δεύτερο µέρος του De Corpore, πάνω στις οποίες θα στηθεί όχι 

µόνο η φυσική αλλά και η πολιτική φιλοσοφία. 

 Η διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στην επιστηµονική γνώση που 

αποδεικνύεται a priori και σ’ εκείνη που δεν αποδεικνύεται  - ή αποδεικνύεται 

a posteriori – τίθεται στην αρχή του τέταρτου µέρους του De Corpore108. 

Στην πρώτη περίπτωση η κατασκευή των ορισµών και των ονοµάτων των 

πραγµάτων βρίσκεται στην ανθρώπινη δύναµη, ενώ στη δεύτερη όχι. Οι αρχές 

των φυσικών φαινοµένων έχουν τεθεί από το Θεό και η εξέτασή τους εκκινεί 

από τον τρόπο µε τον οποίο τα φαινόµενα παρουσιάζονται στην αντίληψη, µε 

άλλα λόγια σηµείο εκκίνησης είναι η παρατήρηση. Η απαίτηση εδώ είναι η 

απόκτηση «κάποιας γνώσης» αφού η κατασκευαστική δύναµη του ανθρώπου 

στην προκειµένη περίπτωση δεν παίζει κάποιο σηµαντικό ρόλο. Αυτή η µερική 

γνώση δεν είναι τίποτε άλλο παρά ατοµικές προτάσεις που δεν έχουν τις 

αξιώσεις των θεωρηµάτων της γεωµετρίας, αφού εδώ η κατασκευή µε την 

απόδειξη δε συµβαδίζουν. Τούτο σηµαίνει ότι όταν κατασκευάζουµε ένα 

φαινόµενο, ταυτόχρονα λαµβάνει χώρα απόδειξη και η γνώση που αποκτάται 

είναι αναγκαία. 

 Η απόδειξη στη φυσική επιστήµη –σε ό,τι αφορά στη µορφή – δε 

διαφέρει από τη γεωµετρική απόδειξη. Ο δρόµος είναι κι εδώ συνθετικός. Η 

διαφορά έγκειται σε άλλο σηµείο: στον υποθετικό χαρακτήρα των πρώτων 

αρχών. Στη φυσική επιστήµη, υποθετικός είναι ο συνδυασµός των πρώτων 

υλικών του λογισµού. ∆εν είναι όµως υποθετικά τα υλικά. Μπορεί να µην 

είµαστε βέβαιοι για τον τρόπο µε τον οποίο συνδυάζονται δύο σώµατα, 

είµαστε όµως βέβαιοι ότι στην παραγωγή οποιουδήποτε φαινοµένου, 

λαµβάνουν µέρος σώµατα. Μπορεί επίσης να µην είµαστε σίγουροι για το αν σε 

ένα φαινόµενο η κίνηση του σώµατος είναι ευθεία ή κυκλική, ή οτιδήποτε 

άλλο. ∆εν αµφιβάλλουµε όµως ότι τα σώµατα που σχετίζονται µε ένα 

φαινόµενο κινούνται. Επίσης καταλαµβάνουν κάποιο χώρο, διαθέτουν την 

                                                 
108 De Corpore, ch. XXV, pp. 387 – 389. 
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ελάχιστη ποσότητα κίνησης (conatus), κλπ. Υποθετικός είναι µόνο ο 

συνδυασµός αυτών των εννοιών της πρώτης φιλοσοφίας. 

 Προκειµένου όµως να δοθεί µια πιθανή απόδειξη, θα πρέπει να 

τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις: (α) οι υποθέσεις αυτές θα πρέπει να 

δίνουν έναυσµα στο λόγο να προχωράει, χωρίς να καταλήγει σε παράδοξα, 

όπως αναφέρεται σε µια επιστολή του προς τον κόµη του Newcastle William 

Cavendish109, (β) να είναι αληθοφανείς, πιθανές και ευνόητες110, (γ) να είναι 

απλές και να απαιτούν όσο το δυνατό λιγότερες συνθήκες προκειµένου να 

γίνουν αποδεκτές111 (δ) να εµπλέκουν τις έννοιες της πρώτης φιλοσοφίας, 

προκειµένου να αποφευχθεί το παράδοξο. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στην τρίτη προϋπόθεση, γιατί µόνο αυτή µπορεί να δώσει απάντηση 

στην κριτική που πιθανόν θα ασκηθεί στον Hobbes ότι οι προϋποθέσεις που 

δίδει δεν είναι πειστικές. Κάθε υπόθεση που διατυπώνεται θα πρέπει να 

συµφωνεί µε τα θεωρήµατα της φυσικής και της πρώτης φιλοσοφίας, όπως 

για παράδειγµα ότι κάθε κίνηση προκαλείται από την επαφή δύο σωµάτων. Μ’ 

αυτόν τον τρόπο, η κίνηση ανάγεται σε γεωµετρικούς όρους και όρους 

πρώτης φιλοσοφίας, άρα οι αντιρρήσεις που ενδεχοµένως διατυπωθούν 

αίρονται112. Και µόνο αν θεωρηθεί έτσι συνδεδεµένη η γεωµετρία και η πρώτη 

φιλοσοφία µε τη φυσική φιλοσοφία, µπορούν να αρθούν κριτικές ότι οι πρώτες 

αρχές – λόγω του υποθετικού τους χαρακτήρα – δεν µπορούν να στηρίξουν το 

σύστηµα που έχει κατασκευαστεί πάνω τους, άρα η φυσική υπ’ αυτήν την 

έννοια δε νοείται ως επιστήµη. 

                                                 
109 «Σε πράγµατα τα οποία δεν είναι αποδείξιµα [...] αυτό που µπορεί κατά κύριο να 

κατακτηθεί είναι να έχουµε τέτοιες γνώµες [...] από τις οποίες να µην µπορεί να παραχθεί µε 

ορθή επιχειρηµατολογία, καµία παραδοξότητα» (19η Επιστολή, 29 July/8 August 1636, 

in:Malcolm N. (ed.), The Correspondence of Thomas Hobbes, Vol. I, Oxford, Clarendon 

Press, 1994, p. 33). 
110 «∆εν έχω δεχτεί καµία υπόθεση που να µην είναι ταυτόχρονα πιθανή [possible] κι εύκολο 

να γίνει κατανοητή» (De Corpore, ch. XXX, p. 531). 
111 Αυτή η προϋπόθεση δεν απαντάται στο έργο του Hobbes ρητά διατυπωµένη. Συνάγεται 

όµως αν λάβουµε υπόψη ότι κάθε φορά που διατυπώνει µια υπόθεση σχετικά µε ένα φυσικό 

φαινόµενο, π.χ. για την κίνηση της γης, επιλέγει υποθέσεις που εµπλέκουν όσο το δυνατό 

λιγότερα πράγµατα. Έτσι θα επιλέξει να ερµηνεύσει το φαινόµενο στη βάση ενός µόνο είδους 

κίνησης (π.χ. την κυκλική), αποφεύγοντας να υιοθετήσει, αν δεν είναι απαραίτητο, άλλες 

κινήσεις. 
112 Horstmann F., Hobbes on Hypotheses in Natural Philosophy, «The Monist», 84:4, 

2001, 487 – 501, p. 493. 
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 Όπως έγινε σαφές, ο λογισµός στη φυσική επιστήµη εκκινεί από αρχές 

οι οποίες υποτίθενται. Ποιος είναι όµως ο χαρακτήρας αυτών των 

υποθέσεων; Πώς ορίζονται οι υποθέσεις που χρησιµοποιούµε όταν 

λογιζόµαστε για το φυσικό κόσµο; Το βέβαιο πάντως είναι ότι πρόκειται για 

προτάσεις. Στο Human Nature µια πρόταση έχει το χαρακτήρα της 

υπόθεσης, όταν «παρόλο που δεν είναι προφανής, ωστόσο γίνεται αποδεκτή 

για κάποιο διάστηµα, προκειµένου, αφού τη συνδέσουµε µε άλλες προτάσεις 

να µπορέσουµε να καταλήξουµε σε κάποιο συµπέρασµα· και από εκεί να 

προχωρήσουµε από συµπέρασµα σε συµπέρασµα σε µια απόπειρα να 

οδηγηθούµε είτε σε κάποιο παράδοξο, είτε σε κάποιο αδύνατο συµπέρασµα· αν 

αυτό συµβεί, τότε γνωρίζουµε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να είναι 

εσφαλµένη»113. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή η πορεία από συµπέρασµα 

σε συµπέρασµα δεν καταλήξει σε κάποια παραδοξότητα, τότε η υπόθεση 

γίνεται αποδεκτή ως πιθανή. 

 Αυτή η υπόθεση δεν είναι αυθαίρετη. Αντίθετα είναι µια σύλληψη 

[conception], η οποία σχηµατίζεται µε τον ίδιο τρόπο που σχηµατίζονται όλες 

οι συλλήψεις. Σχηµατίζεται δηλαδή από τη διέγερση του υποδοχέα µέσω του 

ερεθισµού του από τον κόσµο και τη µεταφορά του ερεθισµού στο νου. Εκεί 

δηµιουργείται µια εικόνα [image]. Όταν τώρα έχουµε µια σύλληψη 

[conception] του µέλλοντος, τότε κάνουµε λόγο για υπόθεση [supposition], η 

οποία κατασκευάζεται από την ανάµνηση [remembrance]114. Είναι προφανές 

ότι στην περίπτωση της υποθετικής γνώσης, ο λογισµός είναι εκείνος που 

εγγυάται την ορθότητα των συµπερασµάτων του, µε την έννοια της ορθής 

ακολουθίας των σκέψεων, δηλαδή του ορθού λογίζεσθαι. Το παράδοξο δεν 

είναι στοιχείο της φυσικής πραγµατικότητας την οποία µελετά ο επιστήµονας, 

αλλά στοιχείο της γλώσσας που χρησιµοποιεί για να λογισθεί. Και είναι και το 

µοναδικό κριτήριο για την όποια απαίτηση ορθότητας µπορεί να εγερθεί 

σχετικά µε τη γνώση που δεν εξαρτάται από την ανθρώπινη αλλά από τη θεία 

δραστηριότητα. Η εγγύηση που παρέχει ο λογισµός στην ορθότητα των 

συµπερασµάτων του, θα πρέπει να ιδωθεί σε συνδυασµό µε ό,τι διατυπώθηκε 

πιο πάνω σχετικά µε την πρώτη φιλοσοφία. Σε διαφορετική περίπτωση θα 

σχηµατιστεί µια εικόνα για τον Hobbes, η οποία – τουλάχιστον στο φυσικό 

                                                 
113 Human Nature, ch. VI, p. 29. 
114 Human Nature, ch. VIII, p. 37. 
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τµήµα της συζήτησης – θα προτείνει µια φορµαλιστική αντίληψη. Ο λόγος θα 

εγγυηθεί ότι ο επιστήµονας στην εξήγηση του έχει επιλέξει τις ορθότερες 

υποθέσεις και έχει ακολουθήσει το δρόµο που έχει προδιαγραφεί στο πρώτο 

µέρος του De Corpore. Έχει ακολουθήσει δηλαδή τους κανόνες του ορθού 

λογισµού, έχει αποφύγει τα συνηθισµένα σφάλµατα και έχει προβεί σε 

διορθωτικές κινήσεις για να άρει τα όποια παράδοξα προέκυψαν καθ’ οδόν.  

 Ποιες είναι όµως οι υποθέσεις που υιοθετεί ο Hobbes πάνω στις 

οποίες στηρίζει όλη του τη φυσική φιλοσοφία; Αυτές συγκεντρώνονται στο 

τέταρτο µέρος του De Corpore και είναι συνολικά έξι: (α) ο κόσµος είναι 

πλήρης και συγκροτείται από σώµατα ορατά ή αόρατα115, (β) η σειρά των 

πλανητών είναι εκείνη που έχει περιγραφεί από τον Κοπέρνικο116, (γ) τα 

ουράνια σώµατα εκτελούν κυκλική κίνηση117, (δ) ο αέρας αποτελείται και από 

µη ρευστά σώµατα, αόρατα στο ανθρώπινο µάτι118, (ε) υπάρχει αναλογία στις 

αποστάσεις ήλιου – σελήνης – γης – ηµιδιαµέτρου γης, όπως έχει περιγραφεί 

από τον Kepler119 και τέλος (στ) οι κύκλοι και οι χρόνοι στους οποίους 

διαγράφονται συµφωνούν µε τα προς εξήγηση φαινόµενα120. 

                                                 
115 «Πρώτον, εποµένως, υποθέτω ότι ο απέραντος χώρος, τον οποίο καλούµε κόσµο, είναι το 

σύνολο όλων των σωµάτων που είναι είτε σταθερά και ορατά, όπως η γη και οι αστέρες, είτε 

αόρατα, όπως τα άτοµα που βρίσκονται διασπαρµένα σε όλο το χώρο ανάµεσα στη γη και τους 

αστέρες. Και τέλος, ότι υπάρχει κυρίως αιθέρας ρευστός, ο οποίος γεµίζει έτσι όλο το 

υπόλοιπο σύµπαν, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην αφήνει καθόλου κενό χώρο εντός του.» 

(De Corpore, ch. XXVI, p. 426). 
116 «∆εύτερον, υποθέτω µαζί µε τον Κοπέρνικο, ότι τα µεγαλύτερα σώµατα του κόσµου, που 

είναι ταυτόχρονα σταθερά [consistent] και αµετάβλητα [permanent], έχουν τέτοια διάταξη 

αναµεταξύ τους, ώστε ο ήλιος κατέχει την πρώτη θέση, ο Ερµής τη δεύτερη, η Αφροδίτη την 

τρίτη, η Γη µε το δορυφόρο της τη σελήνη την τέταρτη, ο Άρης την πέµπτη, ο ∆ίας µε τους 

δορυφόρους του την έκτη, ο Κρόνος την έβδοµη. Μετά από αυτά, οι απλανείς έχουν διάφορες 

αποστάσεις από τον ήλιο.» (De Corpore, ch. XXVI, p. 426 – 427). 
117 «Τρίτον, υποθέτω ότι στον ήλιο και στους υπόλοιπους από τους πλανήτες, υπάρχει και 

πάντοτε υπήρχε, απλή κυκλική κίνηση.» (De Corpore, ch. XXVI, p. 427). 
118 «Τέταρτον, υποθέτω ότι στο σώµα του αέρα υπάρχουν αναµεµιγµένα συγκεκριµένα άλλα 

σώµατα τα οποία δεν είναι ρευστά· παρόλα αυτά [υποθέτω] ότι είναι τόσο µικρά που δε 

γίνονται αντιληπτά µε την αίσθηση και ότι έχουν επίσης την απλή κίνηση που ταιριάζει στη 

φύση τους και κάποια είναι περισσότερο και κάποια λιγότερο σκληρά ή συµπαγή.» (De 

Corpore, ch. XXVI, p. 427). 
119 «Πέµπτον, υποθέτω µαζί µε τον Kepler πως ό,τι είναι η απόσταση ανάµεσα στον ήλιο και 

τη γη προς την απόσταση ανάµεσα στην γη και τη σελήνη, αντίστοιχη σχέση υπάρχει ανάµεσα 

στις αποστάσεις της σελήνης από τη γη προς την ηµιδιάµετρο της γης.» (De Corpore, ch. 

XXVI, p. 427). 
120 «Όσον αφορά στο µέγεθος των κύκλων και στους χρόνους που αυτοί διαγράφονται από τα 

σώµατα που βρίσκονται µέσα τους, θα υποθέσω ότι αυτοί είναι τέτοιοι ώστε να εµφανίζονται 
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 Ένα παράδειγµα a posteriori απόδειξης ενός φυσικού φαινοµένου, 

είναι το παράδειγµα του φωτός, το οποίο βρίσκεται στο τέταρτο µέρος του De 

Corpore. Η απόδειξη θα ξεκινήσει από τις πρώτες αρχές και συνθετικά θα 

καταλήξει στην ανακατασκευή του φαινοµένου. Επειδή όµως το φαινόµενο του 

φωτός δεν παράγεται από τον άνθρωπο, στη θέση των πρώτων αρχών θα 

τοποθετηθούν οι υποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που 

προαναφέρθηκαν. Συγκεκριµένα τώρα: υποθέτουµε ότι υπάρχουν πάρα πολύ 

µικροσκοπικά σώµατα. Αυτά τα σώµατα κινούνται, αναπτύσσουν ταχύτητα και 

επιβραδύνουν, έχουν διάφορα σχήµατα, ενώ τέλος ο αιθέρας κινείται λόγω 

της κίνησης των σωµάτων που υποτέθηκε πιο πάνω121. Αφού έχει επιλέξει 

τις υποθέσεις, προχωράει στην απόδειξη του φωτός του ήλιου. Η κίνηση του 

ήλιου προξενεί κίνηση στον αιθέρα, η οποία φτάνει στο αισθητήριο όργανο. Ο 

οργανισµός παράγει µια αντίθετη κίνηση κι έτσι δηµιουργείται το φάντασµα 

ενός φωτεινού πράγµατος122. 

 Ο Hobbes κατάφερε να δώσει µια εξήγηση για το φως του ήλιου, 

συνεπή προς τη φιλοσοφία του. Υποθέτει αρχές οι οποίες είναι 

αδιαµφισβήτητες (σώµα, κίνηση, κλπ) και τις συνδυάζει προκειµένου να 

προχωρήσει το λογισµό του. Οι αρχές είναι βέβαιες, άρα ο υποθετικός 

                                                                                                                                            
όσο γίνεται περισσότερο σύµφωνοι µε τα ερευνώµενα φαινόµενα.» (De Corpore, ch. XXVI, p. 

427). 
121 «Ανεξάρτητα από το πόσο µικρό είναι το µέγεθος κάποιων σωµάτων, δε θα υποθέσω ότι η 

ποσότητά [quantity] τους είναι µικρότερη από όση είναι απαραίτητη για τη διάσωση των 

φαινοµένων. Οµοίως θα υποθέσω ότι η κίνησή τους, δηλαδή η ταχύτητα και η επιβράδυνση, 

και η ποικιλία των µορφών τους, είναι µόνο τέτοια, όση απαιτεί η εξήγηση των φυσικών 

αιτίων τους. Και τέλος, υποθέτω ότι τα τµήµατα του καθαρού αιθέρα, καθώς είναι η πρώτη 

ύλη, δεν έχει καµία κίνηση εκτός από ό,τι λαµβάνει από τα σώµατα που περιφέρονται µέσα 

του και δεν είναι τα ίδια ρευστά» (De Corpore, ch. XXVII, p. 447 – 448). 
122 «[...] το σώµα του ήλιου, λόγω της απλής κυκλικής κίνησης ωθεί µε δύναµη µακριά τον 

περιβάλλοντα αιθέρα [...] ώστε τα τµήµατα εκείνα που βρίσκονται δίπλα στον ήλιο και 

κινούνται απ’ αυτόν, να µεταδίδουν την κίνηση στα επόµενα αποµακρυσµένα µέρη [...] κοκ. 

Πρέπει να γίνει έτσι, ώστε, ανεξάρτητα από την απόσταση, κάποια στιγµή το πλέον µακρινό 

µέρος του µατιού να πιεστεί. Και εξαιτίας της πίεσης αυτού του µέρους, η κίνηση θα διαδοθεί 

στο ενδότατο µέρος του οργάνου της όρασης, δηλαδή στην καρδιά. Από την αντίδραση της 

καρδιάς, θα προωθηθεί µια κίνηση [endeavour] προς τα πίσω µε τον ίδιο τρόπο, 

καταλήγοντας στην κίνηση [endeavour] στο εξωτερικό µέρος του χιτώνα του µατιού που 

ονοµάζουµε αµφιβληστροειδή. Αλλά αυτή η κίνηση [endeavour] προς τα έξω, όπως έχει 

οριστεί στο κεφάλαιο XXV, είναι το πράγµα που ονοµάζεται φως, ή το φάντασµα [phantasm] 

ενός φωτεινού σώµατος, επειδή, εξαιτίας αυτού του φαντάσµατος [phantasm], ένα 

αντικείµενο ονοµάζεται φωτεινό. Κατόπιν τούτου έχουµε µια πιθανή αιτία για το φως του 

ήλιου, το οποίο ανέλαβα να ερευνήσω» (De Corpore, ch. XXVII, p. 448). 
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χαρακτήρας της γνώσης που θα εξαχθεί θα οφείλεται στον εικοτολογικό 

συνδυασµό τους. Παρόµοια πορεία ακολουθείται και σε άλλα φυσικά 

φαινόµενα, τα οποία εξηγούνται ανάλογα. Και µπορεί οι εξηγήσεις που δίδει να 

µην έπειθαν τους επιστηµονικούς κύκλους της εποχής του, όµως έχει 

καταφέρει να σώσει τα φαινόµενα και να αυξήσει τη γνώση τους123. 

 Στη διδασκαλία του Hobbes, η σύνθεση µάλλον κρίνεται ως 

σηµαντικότερη της ανάλυσης, εφόσον στην απόδειξη η ανάλυση 

παραµερίζεται124. Αφού ο επιστήµονας φτάσει αναλυτικά στις πρώτες αρχές, 

τους ορισµούς και τις αιτίες, όλη η εργασία µετά είναι συνθετική. Η απόδειξη 

της αναγκαιότητας των πρώτων αρχών, του γεγονότος δηλαδή ότι από το 

συνδυασµό των συγκεκριµένων αιτίων, κατ’ ανάγκη παράγεται ή θα παραχθεί 

το συγκεκριµένο αποτέλεσµα, δε γίνεται αναλυτικά, αλλά όπως είναι εύλογο 

συνθετικά. Άλλωστε, όπως αναφέρθηκε και πιο πριν, οι πρώτες αρχές είναι 

αυταπόδεικτες. Ο δρόµος προς αυτές είναι αναλυτικός. Όταν πρόκειται όµως 

για την κατασκευή ενός φαινοµένου, η κατεύθυνση που θα πρέπει να 

ακολουθηθεί είναι η αντίστροφη. 

 Στη µέθοδο της ανακάλυψης, ανάλυση και σύνθεση συνυπάρχουν. 

Παραδοσιακά κυρίαρχο ρόλο σ’ αυτό το σηµείο διαδραµάτιζε η ανάλυση. Κάτι 

τέτοιο όµως δεν ισχύει στην απόδειξη, όπου ο δρόµος είναι αποκλειστικά 

συνθετικός. Στη γνώση των πρώτων αρχών, σηµαντικός είναι ο ρόλος της 

ενόρασης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι πρώτες αρχές είναι αυταπόδεικτες. 

Στην απόδειξη όµως κάτι τέτοιο δεν µπορεί να υποστηριχθεί. Οι κανόνες της 

σύνθεσης, του συνδυασµού δηλαδή των προτάσεων, είναι πολύ συγκεκριµένοι 

και πρέπει να ακολουθηθούν πιστά από τον επιστήµονα. Και αυτό µάλλον 

                                                 
123 Κάτι παρόµοιο ισχύει και για τα µαθηµατικά. Στο De Corpore αναφέρει ότι ανακάλυψε τον 

τρόπο να τετραγωνίσει τον κύκλο, µέσω του γενετικού χαρακτήρα των γεωµετρικών 

σχηµάτων. Συγκεκριµένα παρατηρεί ότι «κάθε συνηθισµένος άνθρωπος µπορεί συντοµότερα 

και µε περισσότερη ακρίβεια να ανακαλύψει µια ευθεία γραµµή ίση µε την περίµετρο του ενός 

κύκλου και κατά συνέπεια να τετραγωνίσει τον κύκλο περιστρέφοντας ένα µικρό νήµα γύρω 

από ένα δοσµένο κύλινδρο, απ’ ότι θα το κάνει ένας γεωµέτρης µοιράζοντας την ακτίνα του 

σε 10.000.000 ίσα τµήµατα.» (De Corpore, ch. XX, p. 288). Ενώ στο De Corpore διατυπώνει 

ότι έχει βρει τον τρόπο να τετραγωνίσει τον κύκλο, στο Six Lessons διευκρινίζει ότι απλώς 

έψαχνε µια λύση στο αρχαίο πρόβληµα του τετραγωνισµού, όχι όµως ότι τη βρήκε κιόλας: 

«Ερωτήθηκα µερικές φορές από κάποιους που είδαν το σχήµα µπροστά µου, τι έκανα και δε 

φοβήθηκα να πω ότι έψαχνα τη λύση αυτού του προβλήµατος. Όχι όµως ότι την είχα βρει 

κιόλας. Στη συνέχεια, όταν ερωτήθηκα για την επιτυχία είπα ότι θεωρούσα ότι τα 

κατάφερα.» (Six Lessons, Lesson VI, p. 333 – 334). 
124 Talaska R., 1988, ο.π., pp. 213 – 214. 
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πείθει περί της προτεραιότητας της σύνθεσης, έχοντας πάντοτε υπόψη το 

συνολικό σχέδιο του Hobbes, το οποίο ολοκληρώνεται στην πολιτική του 

φιλοσοφία, όπου η σύνθεση είναι κυρίαρχη. 

 Στη διαδικασία του λογισµού, κεντρική θέση κατέχει η γλώσσα. Το 

πρώτο µέρος του De Corpore τιτλοφορείται «Υπολογισµός ή Λογική» 

(Computation or Logic). Αυτό – ως εξωτερικό κριτήριο – προδιαθέτει για τη 

σηµασία που έχει στη συγκρότηση του συστήµατός του η λογική. Σε τι 

συνίσταται όµως ο υπολογισµός; Το πρώτο µέρος αποτελείται από έξι 

κεφάλαια. Στο κεφάλαιο I (Περί φιλοσοφίας) περιέχεται ο ορισµός, τα µέρη, ο 

σκοπός, κλπ της φιλοσοφίας. Στα κεφάλαια II, III, IV και V, (Περί 

ονοµάτων, Περί πρότασης, Περί συλλογισµού, Περί σφάλµατος, ψεύδους και 

σοφισµάτων) περιλαµβάνονται µια ανάλυση της γλώσσας, του ορθού τρόπου 

σύνδεσης των ονοµάτων, των κανόνων του ορθού συλλογισµού, κλπ. Και µόνο 

αφού έχει συζητήσει τα θέµατα της γλώσσας, θα περάσει στο έκτο κεφάλαιο 

του πρώτου µέρους (Περί µεθόδου), όπου θα αναλύσει τα ζητήµατα περί της 

µεθόδου στη φιλοσοφία και του λογισµού εν γένει. Ό,τι δηλαδή αναφέρεται 

στα πρώτα πέντε κεφάλαια είναι αναγκαίο προκειµένου ο λογισµός να 

χρησιµοποιηθεί ορθά κατά την επιστηµονική διαδικασία. Με άλλα λόγια, ο 

λογισµός σε ένα µεγάλο βαθµό συνίσταται στο χειρισµό γλωσσικών 

παραµέτρων (ονοµάτων, προτάσεων). 

 

Α.2.5. Λογισµός και γλώσσα 

 

 Η γλώσσα – ή οµιλία (speech) – για τον Hobbes είναι ένα ανθρώπινο 

κατασκεύασµα, που εξυπηρετεί πολύ συγκεκριµένους σκοπούς – τουλάχιστον 

στο πλαίσιο της παρούσας συζήτησης. Ένα µεγάλο λάθος που διαπράττουν οι 

φιλόσοφοι είναι ότι παραγνωρίζουν ένα βασικό γνώρισµα της γλώσσας όταν 

αυτή χρησιµοποιείται στο λογισµό, δηλαδή ότι πρόκειται για σύνδεση 

ονοµάτων µε κάποιο συνδετικό. Μάλιστα η ίδια η διαδικασία του λογισµού 

είναι τέτοια, ώστε ο φιλόσοφος πρέπει να έχει υπόψη του ότι ο γλωσσικά 

αναπτυγµένος λογισµός δε µας λέει και πολλά πράγµατα για τη φύση των 

πραγµάτων. Αυτό δε σηµαίνει ότι αµφισβητείται ο εξωτερικός κόσµος. 

Αντίθετα, όποια γνώση µπορούµε να έχουµε έχει εµπειρική προέλευση, ακόµη 
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και σε πεδία όπως τα µαθηµατικά125. Σε γενικές γραµµές πάντως, η γλώσσα 

βοηθά και «στη µετατροπή του διασκεπτικού λόγου [discourse] σε 

προφορικό, ή της αλληλουχίας [train] των σκέψεων σε αλληλουχία 

λέξεων»126. Αποτελεί βασικό συστατικό, όχι µόνο γιατί ανακοινώνει τα 

περιεχόµενα του νου, όπως δηλώνει το παραπάνω απόσπασµα του Λεβιάθαν, 

αλλά και γιατί επιτελεί συγκεκριµένο ρόλο στη διαδικασία του λογισµού. 

Επιπλέον σηµαντική είναι και η έννοια της αλληλουχίας και στα δύο επίπεδα 

(του διασκεπτικού λόγου και της οµιλίας). Η αλληλουχία αναφέρεται στην 

εύτακτη συναρµογή των περιεχοµένων των προαναφερθέντων επιπέδων, 

δηλαδή των παραστάσεων και των λέξεων και την ορθή χρησιµοποίηση του 

υλικού αυτού. Αυτός άλλωστε µπορεί να θεωρηθεί και ο νέος επιστηµονικός 

κανόνας127. 

 Τα συστατικά της γλώσσας είναι τα ονόµατα (names). Όνοµα είναι «µια 

λέξη που έχουµε πάρει αυθαίρετα για να χρησιµεύσει ως σηµάδι [mark], το 

οποίο µπορεί να ανασύρει στο νου µας µια σκέψη όµοια µε κάποια σκέψη που 

είχαµε στο παρελθόν, και το οποίο, µε το που το προφέρουµε στους άλλους, 

µπορεί να τους χρησιµεύσει ως σηµείο [sign] για το τι σκέψη είχε ή δεν είχε 

προηγουµένως ο οµιλητής»128. Αυτό που γίνεται σαφές είναι ότι τα ονόµατα 

δε συνδέονται µε τα πράγµατα, αλλά µε τις συλλήψεις του οµιλητή129. Τα 

ονόµατα υποβοηθούν τη µνήµη, προκειµένου κάθε φορά που λογιζόµαστε να 

µην είναι απαραίτητο να ξεκινάµε όλη τη διαδικασία από την αρχή. Η 

ονοµατοθεσία περιλαµβάνει ένα βαθµό αυθαιρεσίας, αφού εκείνος που 

πρώτος ονοµάζει, ουσιαστικά συνδέει έναν ήχο µε µια παράσταση, της οποίας 

σηµείο γίνεται η λέξη. Και λόγω των πλεονεκτηµάτων των λέξεων, είναι 

δυνατή η επιστήµη και η αποµάκρυνση του ανθρώπου από τη ζωώδη φύση130. 

                                                 
125 Τρίτες Αντιρρήσεις, 4η και 14η Αντίρρηση, ο.π., pp. 125 – 126, 135 – 136. 
126 Λεβιάθαν, κεφ. IV, σ. 102/ Leviathan, ch. IV, p. 21. Στην παρούσα εργασία 

χρησιµοποιείται ο όρος «διασκεπτικός λόγος» αντί του όρου «νοερός λόγος» όπως 

µεταφράζουν το «mental discourse» και το «discourse of the mind» οι Πασχαλίδης – 

Μεταξόπουλος. 
127 Γρηγοροπούλου Β, 2006, ο.π., σ. 34. Η Γρηγοροπούλου µάλιστα µεταφέρει την αλληλουχία 

ως συνοχή και ως κριτήριο αλήθειας και στο κοινωνικό επίπεδο, στο οποίο µεταφράζεται σε 

σχέσεις αλληλεγγύης και ενότητας. 
128 De Corpore, ch. II, p. 16. 
129 «Αλλά βλέποντας ότι τα ονόµατα που είναι παραταγµένα κατά την οµιλία (όπως έχει 

οριστεί) είναι σηµάδια των συλλήψεών µας [conceptions], είναι φανερό ότι δεν είναι σηµάδια 

των πραγµάτων καθαυτών» (De Corpore, ch. II, p. 17) 
130 Human Nature, ch. V, pp. 20, 25. 
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Η γλώσσα δεν εξυπηρετεί µόνο επικοινωνιακούς σκοπούς, αλλά έχει ενεργό 

συµµετοχή στη διαδικασία του λογισµού µε πρώτη λειτουργία να υποβοηθεί τη 

µνήµη. 

 Η γλώσσα, ως ανθρώπινο προϊόν, εντασσόµενη στο γενικότερο 

σύστηµα του Hobbes, δεν εξυπηρετεί µόνο τη λειτουργία της µνήµης και της 

ανακοίνωσης των σκέψεων του ατόµου. Μια τέτοια αντίληψη, όσο σωστή και 

χρήσιµη κι αν είναι, είναι ταυτόχρονα και περιοριστική. Ως προϊόν της 

ανθρώπινης ενεργητικής φύσης, σίγουρα έχει κι άλλες λειτουργίες. Κι αν 

λάβουµε υπόψη ότι για τον Hobbes  βεβαιότητα υπάρχει µόνο για το προϊόν 

της προσωπικής δραστηριότητας, σίγουρα πρέπει να αναζητηθούν κι άλλες 

λειτουργίες για τη γλώσσα, σε σχέση µε τη µέθοδο ή το λογισµό δια του 

οποίου µπορούµε να αποκτήσουµε γνώση για τα διάφορα φαινόµενα. 

 Στη φιλοσοφία, η µορφή της οµιλίας που χρησιµοποιείται είναι η 

πρόταση (proposition). Μια πρόταση ορίζεται ως «µια οµιλία [speech] που 

συνίσταται από δύο ονόµατα που έχουν συνδεθεί, µε την οποία ο οµιλητής 

δηλώνει ότι συλλαµβάνει το τελευταίο όνοµα ως όνοµα του ίδιου πράγµατος 

του οποίου είναι όνοµα το πρώτο· ή (πράγµα που είναι το ίδιο) ότι το πρώτο 

όνοµα κατανοείται από το δεύτερο»131. Για να γίνει περισσότερο κατανοητό, ο 

Hobbes δίνει ένα παράδειγµα. Στην πρόταση «Ο άνθρωπος είναι ένα έµβιο 

ον», έχουµε δύο ονόµατα κι ένα συνδετικό. Με τη βοήθεια του συνδετικού 

(του ρήµατος είναι), κατανοούµε ότι τόσο ο άνθρωπος, όσο και το έµβιο ον, 

δηλώνουν το ίδιο πράγµα. 

 Μια οµιλία, η οποία αποτελείται από τρεις προτάσεις, εκ των οποίων οι 

δύο πρώτες ονοµάζονται προκείµενες και η τρίτη συµπέρασµα και το 

συµπέρασµα ακολουθεί τις προκείµενες, ονοµάζεται συλλογισµός 

(syllogism)132. Και στον Hobbes, η ορολογία, η πορεία και οι κανόνες του 

συλλογισµού συγκροτούνται κατ’ αναλογία µε τον Αριστοτέλη. Κι εδώ δηλαδή 

υπάρχει ο µέσος όρος, ο περιορισµός του να συµπεριλαµβάνεται το 

συµπέρασµα στις προκείµενες, κλπ. 

 Στο κεφάλαιο V του πρώτου µέρους του De Corpore αναλύονται τα 

αίτια των λαθών και των σφαλµάτων. Εδώ το λάθος αποδίδεται στη µη ορθή 

                                                 
131 De Corpore, ch. III, p. 30. 
132 De Corpore, ch. IV. Στο Human Nature (ch. V, p. 24), ο Hobbes διατυπώνει µε σαφήνεια 

τη θέση ότι «η κατασκευή συλλογισµών είναι εκείνο που ονοµάζουµε λογισµό» (making of 

syllogisms is that we call ratiocination or reasoning).» 



 - 67 -

χρήση του συνδετικού133, ενώ η σωστή χρήση της γλώσσας συνίσταται 

ακριβώς στην αποφυγή τους. Όλες οι πιθανές λαθεµένες συνδέσεις δίδονται 

στη σελίδα 58: 

1. Η σύνδεση του ονόµατος ενός σώµατος µε το όνοµα ενός 

συµβεβηκότος. 

2. Η σύνδεση του ονόµατος ενός σώµατος µε το όνοµα ενός φαντάσµατος. 

3. Η σύνδεση του ονόµατος ενός σώµατος µε το όνοµα ενός ονόµατος. 

4. Η σύνδεση του ονόµατος ενός συµβεβηκότος µε το όνοµα ενός 

φαντάσµατος. 

5. Η σύνδεση του ονόµατος ενός συµβεβηκότος µε το όνοµα ενός 

ονόµατος. 

6. Η σύνδεση του ονόµατος ενός φαντάσµατος µε το όνοµα ενός 

ονόµατος. 

7. Η σύνδεση του ονόµατος ενός σώµατος, ενός συµβεβηκότος ή ενός 

φαντάσµατος µε το όνοµα ενός λόγου (speech). 

 Στο κεφάλαιο III του πρώτου µέρους του De Corpore µε τίτλο «Περί 

πρότασης», ο Hobbes διακρίνει τα είδη των προτάσεων. Έτσι αναφέρεται (α) 

σε καθολικές και επιµέρους (universal – particular), απροσδιόριστες και 

ενικές (indefinite – singular), (β) σε καταφατικές και αρνητικές (affirmative 

– negative), (γ) σε αληθείς και ψευδείς (true – false), (δ) σε πρωταρχικές 

και µη πρωταρχικές (primary – not primary), (ε) αναγκαίες και 

ενδεχοµενικές (necessary – contingent) και (στ) κατηγορικές και υποθετικές 

(categorical and hypothetical). 

 Από τις παραπάνω διακρίσεις πρέπει κανείς να επιµείνει λίγο 

περισσότερο στη γ, δηλαδή στη διάκριση ανάµεσα σε αληθείς και ψευδείς 

προτάσεις. Μια αληθής πρόταση είναι εκείνη «το κατηγόρηµα της οποίας 

περιέχει ή συµπεριλαµβάνει το υποκείµενό της, ή το κατηγόρηµα της οποίας 

είναι το όνοµα κάθε πράγµατος που ονοµάζει το υποκείµενο. […] Εκείνη που 
                                                 
133 Σε τέτοιου είδους εσφαλµένες χρήσεις του συνδετικού οφείλεται και η διάσπαση της 

ουσίας σε σκεπτόµενη και σωµατική. Αυτό είναι µια ευθεία βολή προς τον Descartes: 

«µιλούν για συµβεβηκότα σαν να µπορούσαν να χωριστούν από τα σώµατα. Και απ’ αυτό 

προέρχονται τα µεγάλα λάθη των συγγραφέων της µεταφυσικής. Επειδή µπορούν να 

συλλάβουν τη σκέψη χωρίς να λάβουν υπόψη το σώµα, καταλήγουν στο ότι δεν είναι αναγκαίο 

το σκεπτόµενο σώµα. Και επειδή η ποσότητα µπορεί να µελετηθεί χωρίς το σκεπτόµενο 

σώµα, νοµίζουν επίσης ότι η ποσότητα µπορεί να είναι χωρίς σώµα και το σώµα χωρίς 

ποσότητα και ότι ένα σώµα µπορεί να έχει ποσότητα µε την προσθήκη ποσότητας σ’ αυτό» 

(De Corpore, ch. III, pp. 33 – 34). 
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δεν είναι αληθής ή εκείνη της οποίας το κατηγόρηµα δεν περιέχει το 

υποκείµενό της, ονοµάζεται ψευδής πρόταση»134. Αφού έχει διευκρινίσει ο 

Hobbes κάτω από ποιες προϋποθέσεις µια πρόταση είναι αληθής ή ψευδής, 

ασχολείται λίγο περισσότερο µε το ίδιο το κατηγόρηµα της αλήθειας, 

υπογραµµίζοντας ότι αυτό συνδέεται µε τη γλώσσα: «η αλήθεια συνίσταται 

στην οµιλία και όχι στα πράγµατα για τα οποία µιλάει κανείς […] και 

αναφέρεται πάντα στην αλήθεια µιας πρότασης […] Η αλήθεια δε συνάπτεται 

στο πράγµα, αλλά στην πρόταση που αφορά στο πράγµα αυτό»135. Και αφού το 

αληθές και το ψευδές συνάπτονται στη γλώσσα, τότε µόνο όσοι τη 

χρησιµοποιούν, µπορούν να χρησιµοποιούν και τα κατηγορήµατα αυτά. 

 Ιδιαίτερη σηµασία έχει και η άποψη του Hobbes, όπως εκτίθεται λίγες 

γραµµές παρακάτω από το απόσπασµα που µόλις παρατέθηκε. Πιο 

συγκεκριµένα και δεδοµένου ότι µόνο τους ανθρώπους απασχολεί η αλήθεια 

και το ψεύδος «καθώς οι άνθρωποι οφείλουν όλο τον ορθό λογισµό τους στη 

σωστή κατανόηση της γλώσσας, αντίστοιχα οφείλουν τα λάθη τους στην 

παρανόησή της· και καθώς όλα τα στολίδια της φιλοσοφίας εκπορεύονται µόνο 

από τον άνθρωπο, από τον άνθρωπο προέρχεται και όλος ο άσχηµος 

παραλογισµός της εσφαλµένης γνώµης»136. Ακολουθεί µια ενδιαφέρουσα 

παροµοίωση της οµιλίας µε τον ιστό της αράχνης, στον οποίο µπερδεύεται το 

αδύναµο πνεύµα παρασυρόµενο από ωραίες λέξεις, όχι όµως και το δυνατό, 

για να καταλήξει στο ότι «οι πρώτες αλήθειες φτιάχτηκαν αυθαίρετα από 

εκείνους που πρώτοι επένδυσαν τα πράγµατα µε ονόµατα, ή τα παρέλαβαν 

από την επένδυση που έκαναν άλλοι. Γιατί είναι αλήθεια (για παράδειγµα) ότι 

ο άνθρωπος είναι ένα έµβιο πλάσµα, αλλά γι’ αυτό το λόγο ικανοποιήθηκαν οι 

άνθρωποι µε το να αποδώσουν και τα δύο αυτά ονόµατα στο ίδιο πράγµα»137. 

 Η άποψη αυτή διατυπώνεται και στο Λεβιάθαν στο κεφάλαιο IV «Περί 

οµιλίας». Εκεί ο Hobbes επαναλαµβάνει τη θέση του ότι όταν µιλάµε για 

αλήθεια και ψεύδος µιλάµε για χαρακτηριστικά της γλώσσας, δίδοντας πάλι σε 

πρώτο χρόνο έµφαση στη σύνδεση δύο ονοµάτων µεταξύ τους. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Στην περίπτωση που δύο ονόµατα συνδέονται σε 

ένα συµπερασµό ή µια απόφανση, όπως ο άνθρωπος είναι ζωντανό πλάσµα, ή 

                                                 
134 De Corpore, ch. III, p. 35. 
135 De Corpore, ch. III, p. 35 – 36. 
136 De Corpore, ch. III, p. 36. Η επισήµανση δική µας. 
137 De Corpore, ch. III, p. 36. 
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όπως εάν κάποιος είναι άνθρωπος, τότε είναι ένα ζωντανό πλάσµα, εάν το 

δεύτερο όνοµα, ζωντανό πλάσµα σηµαίνει όλα όσα σηµαίνει και το πρώτο 

όνοµα, άνθρωπος, τότε η απόφανση ή ο συµπερασµός είναι αληθής, ειδάλλως 

είναι ψευδής. ∆ιότι το αληθές και το ψευδές είναι ιδιότητες της οµιλίας και 

όχι των πραγµάτων. Κι όπου δεν υπάρχει οµιλία, δεν υπάρχει ούτε αλήθεια 

ούτε ψεύδος»138. 

 Η στενή σχέση ανάµεσα στη γλώσσα και το λογισµό, υπογραµµίζεται 

ξεκάθαρα και λίγο παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο του Λεβιάθαν, όπου υπάρχει 

µια ακόµη ενδιαφέρουσα παροµοίωση. Στο De Corpore ο Hobbes είχε 

παροµοιάσει τη γλώσσα µε τον ιστό της αράχνης, ενώ στο Λεβιάθαν 

παροµοιάζεται µε τις ξόβεργες που χρησιµοποιούνται για την παγίδευση των 

πουλιών. Επιπλέον δίδεται ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία στην ορθή διατύπωση 

των πρώτων ορισµών, ως σηµείο αφετηρίας της διαδικασίας του λογισµού: 

«∆εδοµένου λοιπόν ότι η αλήθεια συνίσταται στην ορθή διάταξη των 

ονοµάτων στις αποφάνσεις µας, κάποιος που αναζητά επακριβώς την αλήθεια 

πρέπει να θυµάται σε τι αντιστοιχεί το κάθε όνοµα που χρησιµοποιεί και να 

το τοποθετεί εκεί που πρέπει […] Έτσι στη γεωµετρία, τη µοναδική επιστήµη 

που µέχρι τώρα ευαρεστήθηκε ο Θεός να χαρίσει στην ανθρωπότητα, οι 

άνθρωποι αρχίζουν αποδίδοντας σταθερή σηµασία στις λέξεις τους. Η 

σταθεροποίηση των σηµασιών αποκαλείται ορισµός, κι αποτελεί την αφετηρία 

κάθε υπολογισµού»139. Στο απόσπασµα αυτό, η µέθοδος της γεωµετρίας 

κρίνεται από τον Hobbes ως το υπόδειγµα της µεθόδου που εξασφαλίζει τη 

βέβαιη γνώση. 

 Επιστρέφοντας τώρα στη συζήτηση για το ρόλο της γλώσσας στη 

διαδικασία του λογισµού, είναι σαφές ότι στο µέτρο που χρησιµοποιείται 

σωστά η γλώσσα και έχουν δοθεί ορθοί ορισµοί, τότε και ο λογισµός προχωρά 

µε αυξηµένο βαθµό βεβαιότητας. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή 

υπάρχουν σφάλµατα στους πρώτους ορισµούς, ο λόγος συναντά εµπόδια και 

καταλήγει σε παραλογισµούς. Είναι αναγκαίο, κατά συνέπεια, να προσέχουµε 

τους πρώτους ορισµούς στην επιστήµη και είτε να τους διορθώνουµε, είτε να 

τους επαναδιατυπώσουµε140. 

                                                 
138 Λεβιάθαν, κεφ. IV, σ. 105 – 106/ Leviathan, ch. IV, p. 23. 
139 Λεβιάθαν, κεφ. IV, σ. 106/ Leviathan, ch. IV, p. 23. 
140 «Από αυτό φαίνεται πόσο αναγκαίο είναι, για όποιον επιδιώκει την αληθή γνώση να 

εξετάσει τους ορισµούς που έχουν δοθεί από προηγούµενους συγγραφείς και είτε να τους 
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 Στη διαδικασία του λογισµού και στην απόδειξη, όπως έχει γίνει σαφές 

ως τώρα, βασικό ρόλο διαδραµατίζει η επιλογή ορθών ορισµών, προκειµένου 

ο λογισµός να προχωρήσει ορθά. Οι ορισµοί αποτελούνται από ονόµατα, τα 

οποία έχουν συναφθεί στα πράγµατα µε ένα υψηλό ποσοστό αυθαιρεσίας. 

Αυτό, όπως παρατηρεί ο Sorell, δηµιουργεί ένα πρόβληµα στο σύστηµα του 

Hobbes, καθώς ουσιαστικά πρόκειται για συµβατισµό (conventionalism)141. 

Ως συµβατισµός , σύµφωνα µε το Sorell θεωρείται η άποψη που υποστηρίζει 

ότι η αλήθεια µιας πρότασης εξαρτάται από την αλήθεια των ορισµών των 

µερών της. Οι ορισµοί αυτοί τώρα είναι αληθείς στο µέτρο που οι χρήστες της 

γλώσσας κατανοούν το οριζόµενο µε βάση το ορίζον και αντίστροφα. Αυτή την 

άποψη τη στηρίζει σε ένα απόσπασµα από το De Corpore Politico, όπου 

αναφέρονται τα δύο είδη γνώσης: η εµπειρική και η επιστήµη: «Υπάρχουν δύο 

είδη γνώσης, εκ των οποίων το ένα είναι η ανάµνηση τέτοιων πραγµάτων 

όπως τα έχουµε προσλάβει από τις αισθήσεις και µε τη σειρά που 

ακολουθούν το ένα το άλλο. Και αυτή η γνώση ονοµάζεται εµπειρία 

[experience]. […] Το άλλο είδος γνώσης είναι η ανάµνηση των ονοµάτων ή 

των ονοµασιών των πραγµάτων και του τρόπου µε τον οποίο καλείται κάθε 

πράγµα, το οποίο µε όρους καθηµερινής συζήτησης, σηµαίνει ανάµνηση των 

συµφωνιών και των συµβάσεων που έχουν κάνει οι άνθρωποι αναµεταξύ 

τους, προκειµένου να καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλο. Και αυτού του είδους η 

γνώση ονοµάζεται επιστήµη [science] και τα συµπεράσµατά της είναι 

αληθή»142. Αν παραµείνει κανείς µόνο σ’ αυτό το απόσπασµα στο οποίο 

στηρίζει ο Sorell το επιχείρηµά του, τότε όντως έχει δίκιο. Αν η επιστήµη 

ορίζεται ως η ονοµατοθεσία και από κει και πέρα η ορθή χρήση των 

                                                                                                                                            
διορθώσει είτε να τους διατυπώσει ο ίδιος. ∆ιότι τα σφάλµατα των ορισµών 

πολλαπλασιάζονται καθώς εξελίσσεται ο λογισµός, οδηγώντας σε παραλογισµούς, τους 

οποίους οι άνθρωποι µπορούν τελικά να διακρίνουν, αλλά δεν µπορούν να αποφύγουν, χωρίς 

να ξαναρχίσουν τον υπολογισµό, επειδή, ακριβώς, στην αφετηρία βρίσκεται το θεµέλιο των 

σφαλµάτων τους. […] Συνεπώς, η πρώτη χρήση της οµιλίας έγκειται στον ορθό ορισµό των 

ονοµάτων, που σηµαίνει και την κατοχή της επιστήµης, ενώ η πρώτη κατάχρηση της οµιλίας 

έγκειται στους εσφαλµένους ορισµούς ή στην απουσία ορισµών από όπου απορρέουν όλα τα 

εσφαλµένα ή ανόητα διδάγµατα. […] Η φύση η ίδια δεν µπορεί να σφάλλει, και µόνο εξαιτίας 

του πλούτου της γλώσσας τους οι άνθρωποι γίνονται πιο σοφοί ή πιο τρελοί από το 

συνηθισµένο. […] ∆ιότι οι λέξεις είναι οι µετρητές των φρονίµων ανθρώπων, αφού χάρη σ’ 

αυτές λογίζονται» (Λεβιάθαν, κεφ. IV, σ. 106 – 107/ Leviathan, ch. IV, pp. 24). 
141 Sorell T., Hobbes, London, Routledge, 1991, p. 45. 
142 Hobbes Th., De Corpore Politico, Part II. In: Molesworth W., The Collected English 

Works of Thomas Hobbes, London, Routledge/Thoemmes Press, 1997, Vol. IV, pp. 210. 
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ονοµάτων αυτών, τότε ο Hobbes είναι συµβατιστής µε βάση τον παραπάνω 

ορισµό. Επιπλέον, ο Sorell επισηµαίνει ότι ο Hobbes θεωρεί ότι κατά την 

πορεία του συλλογισµού, θα πρέπει ο έλεγχος των προτάσεων να γίνεται 

πάντοτε σε αναφορά µε τους πρώτους ορισµούς και όχι µε το πώς τα 

ονοµαζόµενα πράγµατα υπάρχουν στην πραγµατικότητα. Οι ορισµοί από τους 

οποίους θα ξεκινήσει η διαδικασία του λογισµού στηρίζονται στη συµφωνία 

των ανθρώπων, ακόµη και σε πεδία όπως η γεωµετρία. Στο τέταρτο µέρος 

του De Corpore, αναφέρεται ότι στη µέθοδο που ξεκινάει από τον τρόπο 

γένεσης των πραγµάτων και προχωράει προς τα αποτελέσµατα, «η αλήθεια 

των πρώτων αρχών του λογισµού µας, δηλαδή οι ορισµοί, έχει κατασκευαστεί 

και συντεθεί από εµάς τους ίδιους, αφού εµείς συναινούµε [consent] και 

συµφωνούµε για τις ονοµασίες των πραγµάτων»143. Η αλήθεια πλέον 

εξαρτάται από το κατά πόσον οι διάφορες προτάσεις συνέχονται µεταξύ τους, 

έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε µορφής ασυνέπεια στη σύνδεσή τους στο 

σώµα των επιστηµονικών προτάσεων. Σε µια αποστροφή του λόγου του, ο 

Sorell αναφέρει ότι αν αυτή είναι όντως η θέση του Hobbes και αν µε τον όρο 

συγκατάθεση (consent) δεν εννοεί κάτι πολύ συγκεκριµένο, τότε αυτή η θέση 

ουσιαστικά υποστηρίζει ότι «τα θεωρήµατα του Ευκλείδη και οι νόµοι του 

Γαλιλαίου είναι σε τελευταία ανάλυση αληθείς, λόγω ανθρώπινης σύµβασης 

και συµφωνίας»144. Παρόλα αυτά, στη συµβατιστική προσέγγιση, ο Sorell 

αναγνωρίζει ότι ακόµη και αν δεχτούµε ότι η βάση των φυσικών νόµων είναι η 

συµφωνία των ανθρώπων, είναι υπερβολικό να θεωρήσουµε ότι οι άνθρωποι 

µπορούν να συµφωνήσουν και για κάθε λεπτοµέρεια ενός φυσικού νόµου. 

 Προκειµένου να απαντήσει σ’ αυτό το οµολογουµένως ενδιαφέρον 

ερώτηµα, ο Sorell αναλύει την έννοια της συγκατάθεσης στη φιλοσοφία του 

Hobbes, όπως αυτή εµφανίζεται στο κεφάλαιο XIII του Human Nature. 

Σύµφωνα µε το Sorell, συγκατάθεση (consent) «υπάρχει ανάµεσα στους 

ανθρώπους όταν συνδέουν τις ίδιες αντιλήψεις [conceptions], µε την ίδια 

σειρά σε µια δεδοµένη οµιλία»145. Πάντως για να αµβλύνει τη συµβατιστική 

του προοπτική, ο Sorell παραδέχεται ότι όταν κάποιος αποδεικνύει, 

ακολουθεί τη σειρά των αντιλήψεων (conceptions) όπως τη βρήκε όταν 

                                                 
143 De Corpore, ch. XXV, p. 388. 
144 Sorell T., 1991, ο.π., p. 47. 
145 Sorell T., 1991, ο.π., p. 47. 
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ανακάλυπτε την αλήθεια, η οποία µε τη σειρά της οφείλεται στον τρόπο µε τον 

οποίο συγκροτείται ο φυσικός κόσµος. 

 Η κριτική που ασκείται σ’ αυτή τη θέση του Sorell από τον Gauthier146 

είναι ότι σε τελική ανάλυση πρόκειται για µια αναχρονιστική ανάγνωση του 

Hobbes, τύπου Kant. ∆εν αρκεί να πούµε ότι κάπου πρέπει να υπάρχει και 

µια φυσική πραγµατικότητα, η οποία συνδέεται µε τον τρόπο που εµείς την 

ερµηνεύουµε µέσω της επιστήµης. Και εφόσον η λειτουργία της επιστήµης 

έχει σχέση µε τη γλώσσα που χρησιµοποιούµε, άρα και η γλώσσα µας 

εκφράζει κατά κάποιο τρόπο αυτή την πραγµατικότητα. Και µ’ αυτόν τον 

τρόπο, υποστηρίζει ο Gauthier, «οι γεωµετρικοί ορισµοί θα µορφοποιούσαν 

τις συνθήκες για τη δυνατότητα της εµπειρίας»147. 

 Είναι προφανές ότι κάτι τέτοιο µε δυσκολία µπορεί να υποστηριχθεί, 

όχι µόνο επειδή πρόκειται για µια αναχρονιστική ανάγνωση, αλλά και για 

λόγους που επιβάλλονται µέσα από τα γραπτά του Hobbes. Ο Hobbes δε 

φαίνεται να υποστηρίζει µια ακραία θέση ότι η γλώσσα και η εµπειρία είναι 

ανεξάρτητες και ότι η δεύτερη γίνεται αντικείµενο επεξεργασίας στο µέτρο 

που µπορούµε να µιλήσουµε γι’ αυτήν. Αντιθέτως, ο λογισµός δεν είναι µόνο 

πρόσθεση και αφαίρεση λέξεων, αλλά εµπλέκεται και η νόηση σ’ αυτή τη 

διαδικασία, αφού ένας άνθρωπος λογίζεται ακόµη και όταν διαχειρίζεται τον 

ειρµό των σκέψεών του. 

 Για να απαντηθεί το ζήτηµα αυτό που προκύπτει πρέπει να σταθεί 

κανείς µε προσοχή στο γενετικό χαρακτήρα της επιστήµης, που εµπλέκει την 

ανθρώπινη δραστηριότητα και συνδέει µ’ αυτόν τον τρόπο της επιστήµη µε την 

ανθρώπινη δράση: η επιστήµη και η γνώση ως προϊόντα της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Η αλήθεια των πρώτων ορισµών, που είναι και το σηµείο 

εκκίνησης του λογισµού, βασίζεται στην ικανότητα του ανθρώπου να φέρει σε 

πέρας τους χειρισµούς που προκύπτουν από αυτούς προκειµένου να 

παραχθούν τα φαινόµενα. Οι ορισµοί που χρησιµοποιεί ο Hobbes είναι 

γενετικοί ορισµοί148, γεγονός που σηµαίνει ότι καθένας έχει στη διάθεσή του 

                                                 
146 Gauthier D., 1997, ο.π., p. 512 κεξ. 
147 Gauthier D., 1997, ο.π., p. 513. 
148 «Από τους αληθείς και προφανείς ορισµούς, οι καλύτεροι είναι εκείνοι που δηλώνουν την 

αιτία ή τη γένεση του φαινοµένου, εκ των οποίων πρόκειται να αποδειχθούν τα 

αποτελέσµατα. Γιατί η επιστήµη είναι η γνώση εκείνη που παράγεται από την κατανόηση του 

αιτίου. Αλλά όπου η αιτία δεν εµφανίζεται, εκεί µπορούµε, ή µάλλον οφείλουµε, να ορίσουµε 

κάποια γνωστή ιδιότητα του φαινοµένου και απ’ αυτή να αναζητήσουµε κάποιο πιθανό, ή 
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ό,τι χρειάζεται προκειµένου να κατασκευάσει το υπό µελέτη φαινόµενο. Ο 

γενετικός – αιτιακός ορισµός είναι ορισµός που ενεργοποιεί την τεχνουργική 

διάσταση της ανθρώπινης φύσης, µια διάσταση που µπορεί να διασφαλίσει τη 

γνώση και να αποφύγει όλα τα παράδοξα που προκύπτουν από τη µη ορθή 

χρήση της γλώσσας149. Αυτή είναι µια δεξιότητα που θα αποκτηθεί µε την 

εµπειρία και τη διδασκαλία. 

 Το συµπέρασµα που βγαίνει είναι ότι η σχέση γλώσσας και λογισµού 

είναι ιδιαίτερα στενή. Όταν λογίζεται κάποιος, χρησιµοποιεί ονόµατα, 

στοιχεία δηλαδή της γλώσσας, τα οποία συνδέει ή διαιρεί βάσει 

συγκεκριµένων κανόνων. Στο βαθµό που κάνει ορθή χρήση της γλώσσας, 

κάνει και ορθή χρήση του λόγου. Και όπως η γλώσσα δεν είναι έµφυτη, αλλά 

ανθρώπινο κατασκεύασµα, αντίστοιχα ανθρώπινο κατασκεύασµα είναι και ο 

λογισµός που χρησιµοποιεί για την απόκτηση της επιστηµονικής γνώσης του 

φυσικού κόσµου. Άλλωστε, η βεβαιότητα που µπορεί να έχει για τα προϊόντα 

της ανθρώπινης πρακτικής τονίζεται διαρκώς στο έργο του Hobbes. Στο 

Λεβιάθαν διατυπώνεται και η θέση του ότι εξαιτίας της οµιλίας ο άνθρωπος 

συγκροτεί πολιτική κοινωνία, µε τη γλώσσα συνάπτεται το συµβόλαιο, κοκ. 

Στο πεδίο όµως της πολιτικής υπάρχει η δυνατότητα να δηµιουργηθεί 

εξαρχής ένα φαινόµενο, µια δυνατότητα η οποία δεν υπάρχει στο πεδίο της 

φυσικής. Άρα στη µελέτη της φυσικής η ορθή χρήση της γλώσσας γίνεται 

απαραίτητη συνθήκη για την απόκτηση γνώσης. 

 

Α.2.6. Ο διασκεπτικός λόγος 

 

 Η σχέση ανάµεσα στη γλώσσα και το λογισµό είναι ιδιαίτερα στενή, όχι 

όµως τόσο, ώστε να µην µπορεί να νοηθεί το ένα χωρίς το άλλο. ∆εν µπορεί 

να υποστηριχθεί η άποψη ότι ο Hobbes θεωρούσε ότι κάποιος που δε µιλάει 

δεν µπορεί να λογιστεί. Η δυνατότητα του ανθρώπινου λόγου στηρίζεται από 

τη µια µεριά στη γλώσσα, από την άλλη όµως στη νοητική ικανότητα του 

ανθρώπου150. Εξάλλου, όλη η διαδικασία του λογισµού είναι µια διαδικασία 

                                                                                                                                            
κάποιους πιθανούς τρόπους γένεσης.» (Six Lessons, Lesson II, p. 212.) Το δεύτερο µέρος 

του παραθέµατος, εκείνο δηλαδή που αφορά στην άγνοια του αιτίου, προφανώς αναφέρεται 

στη φυσική φιλοσοφία. Κι εκεί όµως ο ορισµός είναι γενετικός. 
149 Βλ. και το τελευταίο κεφάλαιο του δεύτερου µέρους της εργασίας. 
150 Πατέλλη Ι., 1995, ο.π., σ. 31 – 34. 
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πρόσθεσης και αφαίρεσης, που σύµφωνα µε την Πατέλλη γίνεται σε δύο 

επίπεδα: το γλωσσικό και το νοητικό151. 

 Η έµφαση που αποδίδει ο Hobbes στη µελέτη της γλώσσας οφείλεται 

εν πολλοίς και στη νοµιναλιστική παράδοση, µέρος της οποία είναι και ο ίδιος. 

Η γνώση που µπορεί κανείς να αποκτήσει είναι γνώση που προέρχεται από τη 

λειτουργία των αισθήσεων, οι οποίες µπορούν να επηρεαστούν µόνο από 

υλικά σώµατα που βρίσκονται στο χώρο και κινούνται. Τέτοια σώµατα είναι 

µόνο τα υλικά επιµέρους σώµατα. Μ’ αυτόν τον τρόπο, το αντικείµενο της 

φυσικής είναι το άθροισµα των επιµέρους σωµάτων της εµπειρίας, ενώ της 

πολιτικής, το άθροισµα των µελών µιας κοινωνίας. Ο ρόλος της γλώσσας, 

είναι να καταστήσει τα αντικείµενα της αίσθησης αντικείµενα της γνώσης, 

µέσω της ονοµατοθεσίας, προκειµένου αυτά να συγκροτήσουν προτάσεις και 

συλλογισµούς152. 

 Το πρώτο επίπεδο – το γλωσσικό – αναλύθηκε αρκετά στην 

προηγούµενη ενότητα. Για να γίνει όµως κατανοητό και το δεύτερο θα πρέπει 

να σηµειώσουµε ότι ο ίδιος ο λόγος έχει ανάγκη τη λειτουργία της φαντασίας, 

µιας λειτουργίας αµιγώς νοητικής. Η Πατέλλη153 θεωρεί ότι το νοητικό 

επίπεδο είναι βασικό στη διαδικασία του λογισµού επειδή καθορίζει τι µπορεί 

να γίνει αντικείµενό του και τι όχι. Για να κατανοήσουµε όµως τη θεµελιώδη 

σηµασία του νοητικού παράγοντα και δεδοµένου ότι συνδέεται µε τη 

λειτουργία της φαντασίας, πρώτα πρέπει να εξεταστούν δύο έννοιες 

κεντρικής σηµασίας για το Hobbes: η έννοια της αίσθησης (sense) και η 

έννοια της φαντασίας (imagination). Τόσο η αίσθηση, όσο και η φαντασία είναι 

κινήσεις, άρα έννοιες ορθολογικές, οι οποίες µπορούν να µελετηθούν µε τα 

εργαλεία της φυσικής επιστήµης. 

 Η αίσθηση είναι «ένα φάντασµα [phantasm], που κατασκευάζεται από 

την αντίδραση και την ελάχιστη ποσότητα κίνησης [endeavour/conatus] που 

κατευθύνεται προς τα έξω από το όργανο της αίσθησης, και προκαλείται από 

µια κίνηση [endeavour/conatus] προς τα µέσα από το αντικείµενο της 

αίσθησης και παραµένει για κάποιο χρονικό διάστηµα µικρότερο ή 

                                                 
151 Πατέλλη Ι., 1995, ο.π., σ. 32. 
152 Αγγελίδης Μ., Η γένεση του φιλελευθερισµού: Προβλήµατα σύστασης του πολιτικού σε 

θεωρίες του κοινωνικού συµβολαίου. Thomas Hobbes – John Locke, Αθήνα, εκδ. Ίδρυµα 

Σάκη Καράγιωργα, 1994, σ. 52 – 55. 
153 Πατέλλη Ι., 1995, ο.π., 32. 
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µεγαλύτερο»154. Στο Human Nature, ως αίσθηση ορίζεται η σύλληψη 

(conception), ή η εικόνα (image) που παράγεται από την δραστηριότητα 

(action) ενός αντικειµένου όταν αυτή η δραστηριότητα είναι παρούσα155. Ένα 

εξωτερικό αντικείµενο κινείται, η κίνηση του οποίου µεταδίδεται από κάποιο 

µέσο και προκαλεί µια εξωτερική κίνηση του οργάνου αίσθησης στον 

άνθρωπο. Μ’ αυτόν τον τρόπο κατασκευάζεται ένα φάντασµα (phantasm), το 

οποίο δεν ανήκει στο αντικείµενο που προκαλεί την κίνηση, αλλά σ’ αυτόν που 

αντιλαµβάνεται. Με άλλα λόγια οι διάφορες ποιότητες, µε τις οποίες 

παραδοσιακά κατανοούνταν ο κόσµος, αποσπούνται πλέον από τον κόσµο και 

µετακινούνται στον άνθρωπο που προσλαµβάνει. 

 Η φαντασία «δεν είναι τίποτε άλλο παρά φθίνουσα ή εξασθενηµένη 

αίσθηση, λόγω της απουσίας του αντικειµένου»156. Ένα αντικείµενο που είναι 

παρόν στην αντίληψη, δηµιουργεί λόγω της κίνησής του µια εικόνα. Όταν το 

αντικείµενο αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν – έχει µε άλλα λόγια 

αποµακρυνθεί – η εικόνα που έχει κατασκευαστεί παραµένει. ∆εν είναι της 

ίδιας ευκρίνειας και ακρίβειας, όπως στην περίπτωση κατά την οποία το 

αντικείµενο είναι παρόν. Άρα η φαντασία είναι η παράσταση που παραµένει, 

αφού ολοκληρωθεί η δραστηριότητα του αντικειµένου που προκαλεί την 

κίνηση, κατά συνέπεια, δε διαφέρει από τη µνήµη157. Είναι αίσθηση, άρα 

κίνηση. Κι εφόσον είναι κίνηση, µπορεί να µελετηθεί µε τον ίδιο τρόπο που 

µελετώνται και οι άλλες έννοιες της φυσικής επιστήµης. 

 Στην αρχή του τρίτου κεφαλαίου του Λεβιάθαν, ο Hobbes ορίζει το 

συνειρµό των σκέψεων (consequence or train of thoughts) ως «τη διαδοχή 

                                                 
154 De Corpore, ch. XXV, p. 391. 
155 Human Nature, ch. II, p. 3. 
156 De Corpore, ch. XXV, p. 397. 
157 «Η εµπειρία είναι το σύνολο των φαντασµάτων που προκύπτουν από την αίσθηση πάρα 

πολλών πραγµάτων. Επειδή το φαντάζεσθαι [ελληνικά στο πρωτότυπο] και το meminisse 

[λατινικά στο πρωτότυπο], η φαντασία [fancy] και η µνήµη [memory] διαφέρουν µόνο σ’ αυτό, 

ότι η µνήµη προϋποθέτει το παρελθόν, κάτι που δεν ισχύει για τη φαντασία. Στη µνήµη τα 

φαντάσµατα τα θεωρούµε σαν να καταστρέφονται µαζί µε το χρόνο, ενώ στη φαντασία τα 

θεωρούµε όπως είναι, µια διαφοροποίηση που δεν αφορά στα ίδια τα πράγµατα αλλά στις 

θεωρήσεις εκείνου που αισθάνεται [sentient]. Γιατί υπάρχει κάτι στη µνήµη σαν εκείνο που 

συµβαίνει όταν κοιτάζουµε πράγµατα σε µεγάλη απόσταση, όπου τα µικρά µέρη του 

αντικειµένου δεν ξεχωρίζουν εξαιτίας της µακρινής απόστασης, έτσι και στη µνήµη πολλά 

συµβεβηκότα και θέσεις και µέρη των πραγµάτων, τα οποία προηγουµένως γίνονταν 

αντιληπτά στην αίσθηση, λόγω της έκτασης του χρόνου φθείρονται και χάνονται». (De 

Corpore, ch. 25, pp. 398 – 399). 
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εκείνη των σκέψεων που αποκαλείται διασκεπτικός λόγος [mental discourse] 

για να τη διακρίνουµε από το λόγο ως οµιλία [discourse in words]»158. Στο 

De Corpore διασκεπτικός λόγος (discourse of the mind) καλείται «η διαρκής 

δηµιουργία φαντασµάτων στην αίσθηση και τη µνήµη»159 και απαντάται τόσο 

στον άνθρωπο όσο και στα ζώα. Αυτός ο πρωτογενής, κατά κάποιο τρόπο, 

λόγος συνίσταται στην οµοιότητα ή τη διαφορά των φαντασµάτων, µια 

δραστηριότητα που βοηθείται, όπως είναι εύλογο, από τη λειτουργία της 

µνήµης. ∆ύο είδη λόγου προκύπτουν σ’ αυτό το σηµείο: (α) ο διασκεπτικός 

λόγος, (β) ο λόγος ως οµιλία. 

 Ο διασκεπτικός λόγος (όπως παρουσιάζεται στο κεφάλαιο III του 

Λεβιάθαν και στο κεφάλαιο IV του Human Nature) µπορεί να είναι δύο 

ειδών: (α) τυχαίος (ακαθοδήγητος, χωρίς σχέδιο, επιφανειακός, 

ασυνάρτητος), (β) κατευθυνόµενος (ρυθµισµένος, πειθαρχηµένος, 

συνεκτικός). Είναι προφανές ότι αυτός που ενδιαφέρει, στο πλαίσιο της 

παρούσας πραγµάτευσης, είναι ο δεύτερος λόγος, ο συνεκτικός και 

κατευθυνόµενος προς κάποιο σκοπό µε βάση ένα σχέδιο. Αυτός ο λόγος είναι 

εκείνος που εφοδιάζει µε τα κατάλληλα µέσα προκειµένου να επιτευχθεί ο 

στόχος που έχει τεθεί. 

 Ο κατευθυνόµενος διασκεπτικός λόγος επιµερίζεται σε δύο ακόµη 

κατηγορίες: (α) το λόγο µε τον οποίο προχωράµε από ένα αποτέλεσµα προς 

τις αιτίες παραγωγής του και (β) το λόγο µε βάση τον οποίο, από τις γνωστές 

αιτίες πορευόµαστε προς τα αποτελέσµατα που παράγονται. Κι ενώ η πρώτη 

κατηγορία κατευθυνόµενου διασκεπτικού λόγου απαντάται τόσο στον 

άνθρωπο όσο και στα ζώα, η δεύτερη ανήκει αποκλειστικά στον άνθρωπο, 

καθώς µόνο ο άνθρωπος µπορεί αν φανταστεί τι µπορεί να επιτύχει έχοντας 

εξασφαλίσει τα µέσα γι’ αυτό. Ισοδυναµεί, όπως παρατηρεί ο Hobbes, µε την 

ικανότητα της ανακάλυψης: «Συµπερασµατικά, ο διασκεπτικός λόγος, όταν 

κατευθύνεται από κάποιο σχέδιο, δεν είναι παρά αναζήτηση και ισοδυναµεί µε 

την ικανότητα της ανακάλυψης, κάτι που οι Λατίνοι αποκαλούσαν sagacitas ή 

solertia, διερεύνηση δηλαδή των αιτίων κάποιου παρόντος ή παρελθόντος 

αποτελέσµατος, ή των αποτελεσµάτων κάποιας παρούσας ή παρελθούσας 

αιτίας»160. 

                                                 
158 Λεβιάθαν, κεφ. III, σ. 95/ Leviathan, ch. III, p. 15. 
159 De Corpore, ch. XXV, p. 399. 
160 Λεβιάθαν, κεφ. III, σ. 97/ Leviathan, ch. III, p. 17. 
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 Στο τρίγωνο λόγος – γλώσσα – σκέψη, το νοητικό στοιχείο – σύµφωνα 

µε την Πατέλλη161 – καθορίζει στη γλώσσα τι µπορεί να πει χωρίς αντίφαση 

και αντίστοιχα στο λόγο, τι µπορεί να λογιστεί χωρίς αντίφαση. Τη νοητική 

βάση του λογισµού τη θέτει και ο ίδιος ο Hobbes στο πρώτο µέρος του De 

Corpore, όπου µε το λογισµό σε πρώτο χρόνο «προβαίνουµε σε πρόσθεση και 

αφαίρεση των σιωπηρών µας σκέψεων»162. Σ’ αυτή τη φάση δε γίνεται χρήση 

των λέξεων κι εδώ παρατίθεται το παράδειγµα µε το σώµα που βρίσκεται σε 

κάποια απόσταση και στο οποίο, καθώς η απόσταση µειώνεται, προστίθενται 

νέες ιδέες, µέχρι να καταλήξουµε ότι πρόκειται για ένα σώµα έµψυχο, λογικό, 

δηλαδή έναν άνθρωπο. Τα στοιχεία που προστίθενται ή αφαιρούνται, ανάλογα 

µε την εγγύτητα, είναι πρώτα ιδέες και µετά λέξεις. Το ίδιο ισχύει και µε το 

τετράγωνο, όπου µέσω της διαδικασίας του λογισµού συλλαµβάνεται η 

σύνθεση των παραστάσεων των πλευρών, των γωνιών και της ισότητας στην 

ιδέα του τετραγώνου. 

 Το κριτήριο της µη αντίφασης, που τίθεται από τη νόηση, 

υπογραµµίζεται σε διαφορετικά σηµεία του χοµπσιανού έργου. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο του Λεβιάθαν (Περί οµιλίας) διατυπώνεται µε σαφήνεια η 

παραπάνω θέση: «Η φυσική αίσθηση και η φαντασία δεν υπόκεινται σε 

παραδοξότητα [absurdity163]. Η ίδια η φύση δε σφάλλει»164. Η αλήθεια και το 

ψεύδος – όπως ήδη έχει αναφερθεί – είναι ενδογλωσσικά στοιχεία. Στο 

πέµπτο κεφάλαιο του De Corpore, όπου ο Hobbes ασχολείται µε τη 

διερεύνηση του σφάλµατος και του ψεύδους, έχοντας προηγουµένως αναλύσει 

λεπτοµερώς τη γλώσσα και τους κανόνες του ορθού συλλογισµού, 

υπογραµµίζει ότι δεν µπορούµε να αποδώσουµε σφάλµατα στη φαντασία ή στο 

πράγµα (δηλαδή τη φύση). Σε κάποιο σηµείο αναφέρει ένα είδος σφαλµάτων, 

τα σιωπηρά σφάλµατα: «Σιωπηρά σφάλµατα [tacit errors], ή σφάλµατα της 

                                                 
161 Πατέλλη Ι., 1995, ο.π., σσ. 32 – 33. 
162 De Corpore, ch. I, p. 3. 
163 Στο Human Nature ως παραδοξότητα (absurdity) ορίζεται η αντιφατικότητα 

(contradictory): «όταν ένας άνθρωπος λογίζεται από αρχές που έχουν κριθεί 

αναµφισβήτητες από την εµπειρία και έχουν αποφευχθεί όλες οι πλάνες της αίσθησης και η 

αµφισηµία των λέξεων, το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγει λέµε ότι είναι σύµφωνο µε τον 

ορθό λόγο. Όταν όµως από το συµπέρασµα µπορεί κάποιος µε ορθό λογισµό να συναγάγει 

αυτό που είναι αντιφατικό µε κάθε προφανή αλήθεια, τότε λέµε ότι έχει καταλήξει σε 

συµπέρασµα αντίθετο προς το λόγο. Και ένα τέτοιο συµπέρασµα καλείται παραδοξότητα» 

(Human Nature, ch. V, p. 24). 
164 Λεβιάθαν, κεφ. IV, σ. 107/ Leviathan, ch. IV, p. 24. 
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αίσθησης και του στοχασµού γίνονται καθώς περνάµε από µια φαντασία σε µια 

φαντασία ενός διαφορετικού πράγµατος, ή όταν κάτι µας παραπλανά ότι 

υπήρξε ή ότι θα υπάρξει, ενώ ποτέ δεν υπήρξε ούτε ποτέ θα υπάρξει […] ή 

όταν κάποιος µας υπόσχεται από αυτές τις υποσχέσεις βγάζουµε λάθος 

συµπεράσµατα σχετικά µε τη σκέψη αυτού που υπόσχεται, ή όταν τέλος, από 

οποιοδήποτε σηµείο µάταια φανταζόµαστε ότι σηµατοδοτείται κάτι, που όµως 

δε συµβαίνει. Τέτοια λάθη είναι κοινά σε όλα τα πράγµατα που διαθέτουν 

αίσθηση· και επιπλέον, η πλάνη δεν προέρχεται ούτε από τις αισθήσεις, ούτε 

από τα πράγµατα που προσλαµβάνουµε, αλλά από εµάς τους ίδιους, καθώς 

πλάθουµε τέτοια πράγµατα που δεν είναι παρά µόνο εικόνες [images] σαν να 

είναι κάτι παραπάνω από εικόνες. Αλλά ούτε τα πράγµατα, ούτε οι φαντασίες 

των πραγµάτων µπορούµε να πούµε ότι είναι λάθος, βλέποντας ότι είναι 

πραγµατικά αυτό που είναι· ούτε ως σηµεία υπόσχονται κάτι το οποίο δεν 

πραγµατοποιούν»165. Ο λόγος για τον οποίο το παράδοξο τοποθετείται στο 

λογισµό, ένα δηµιούργηµα του ανθρώπου, είναι προκειµένου να έχουµε το 

µέσο να το αντιµετωπίσουµε. Αναγνωρίζοντας ότι το αποτέλεσµα ενός 

συλλογισµού είναι παράδοξο, γνωρίζουµε πού ακριβώς πρέπει να ψάξουµε το 

σφάλµα. Έτσι δε θα αναζητούµε τρόπους να επιβάλλουµε στα φαινόµενα 

σχήµατα σκέψης που είναι ανεξάρτητα από τη φύση. Επιπλέον, προβάλλεται 

και η αξία της ορθής εκπαίδευσης πάνω στη διαδικασία του λογισµού. Αν η 

εκπαίδευσή µας στην πορεία του λογισµού είναι η κατάλληλη, µπορούµε να 

είµαστε περισσότερο βέβαιοι για τα αποτελέσµατα. Έτσι αναδεικνύεται ένας 

επιπλέον προσανατολισµός που θα πρέπει να έχει η επιστήµη, αυτός της 

διδασκαλίας. 

 Μια παρατήρηση που πρέπει να γίνει αναφορικά µε τη σχέση 

διασκεπτικού λόγου και λόγου ως οµιλίας, είναι και η εξής: ο διασκεπτικός 

λόγος µεταφράζεται σε λόγο µε την µορφή της οµιλίας προκειµένου να 

κοινοποιήσει τη γνώση που έχει αποκτήσει κάποιος και να τη διδάξει166. Ο 

                                                 
165 De Corpore, ch. V, pp. 56 – 57. Στο ίδιο σηµείο, ο Hobbes προτείνει ως τρόπο να 

αποφύγουµε τέτοιου είδους σφάλµατα, να προσποιούµαστε άγνοια και να ξεκινάµε το λογισµό 

µας από µηδενική βάση. Αυτό είναι εύλογο, καθώς ένα σφάλµα που γίνεται στην αρχή της 

διαδικασίας θα µεταφερθεί µέχρι το τέλος, δίδοντας έτσι εσφαλµένα συµπεράσµατα. 
166 «Και οι άνθρωποι επιθυµώντας να δείξουν στους υπόλοιπους τη γνώση, τις απόψεις, τις 

αντιλήψεις και τα πάθη που βρίσκονται µέσα τους, γι’ αυτό το λόγο έχουν εφεύρει τη γλώσσα, 

έχοντας µ’ αυτόν τον τρόπο µεταφέρει ολόκληρο το διασκεπτικό λογισµό [discursion of the 

mind] […] µε την κίνηση της γλώσσας τους σε λογισµό µε λέξεις [discourse of the words]. 
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λόγος ως οµιλία εξυπηρετεί και σκοπούς δηµοσιότητας της γνώσης. ∆εν 

αρκεί να ανακαλυφθεί µια νέα γνώση. Αυτή η γνώση πρέπει να επενδυθεί 

γλωσσικά ώστε να καταστεί προσιτή σε όλους. Παρατηρεί δε ο Hobbes ότι τα 

σφάλµατα που συµβαίνουν κατά τη διαδικασία του λογισµού µπορούν να 

περιοριστούν και να µην είναι απαραίτητο να επαναλαµβάνεται κάθε φορά όλη 

η διαδικασία από την αρχή, αν εµπιστευτούµε τις παραστάσεις µας και 

στηρίξουµε ολόκληρο το λογισµό σ’ αυτά που αντιλαµβανόµαστε από την 

αίσθηση. Η µετατροπή του διασκεπτικού λόγου σε προφορικό µε τη βοήθεια 

της γλώσσας υπογραµµίζεται και στο Λεβιάθαν στο ίδιο κεφάλαιο που 

µνηµονεύτηκε παραπάνω. Εκεί ο Hobbes δηλώνει ξεκάθαρα και πέρα από 

κάθε αµφιβολία ότι «η οµιλία χρησιµεύει στη µετατροπή του διασκεπτικού 

λόγου σε προφορικό, ή της αλληλουχίας των σκέψεων σε αλληλουχία λέξεων, 

µε δύο ωφέλιµες συνέπειες. Πρώτη είναι η καταγραφή των συµπερασµάτων 

της σκέψης µας που αλλιώτικα ενδέχεται να διαφύγουν της µνήµης µας […]. 

∆εύτερη ωφέλιµη συνέπεια είναι ότι οι άνθρωποι χρησιµοποιούν τις ίδιες 

λέξεις για να δηλώσουν (µέσω της σύνδεσης και ιεράρχησής τους) στους 

άλλους, τι αντιλαµβάνονται ή τι σκέπτονται για κάποιο θέµα, καθώς επίσης 

και για να ανακοινώσουν τι επιθυµούν, φοβούνται ή όποιο άλλο πάθος 

αισθάνονται. Εξαιτίας αυτής της χρήσης τους, οι λέξεις αποκαλούνται 

σηµεία»167. 

 Η σχέση ανάµεσα στο λόγο, τη γλώσσα και το νοητικό στοιχείο είναι 

ιδιαίτερα στενή σχέση. Ο λογισµός, προκειµένου να προχωρήσει και, είτε να 

αποκαλύψει τα αίτια ενός φαινοµένου, είτε αντίστροφα από τις γνωστές αιτίες 

να φτάσει στα αποτελέσµατα που παράγονται, έχει ανάγκη από λέξεις. Στα 

πράγµατα αποδίδονται ονόµατα µε µεγάλο βαθµό αυθαιρεσίας, τα ονόµατα 

αυτά συνδέονται µεταξύ τους σε προτάσεις και οι προτάσεις µε τη σειρά τους 

φτιάχνουν συλλογισµούς. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε που ο Hobbes αφιερώνει 

σχεδόν όλο το πρώτο µέρος του De Corpore στην ανάλυση της γλώσσας και 

στις προϋποθέσεις κατασκευής ορθών συλλογισµών, ως όρο για το ορθό 

λογίζεσθαι, τόσο στο επίπεδο της φυσικής φιλοσοφίας, όσο και στο επίπεδο 

                                                                                                                                            
Και τώρα, η ratio δεν είναι παρά ως επί το πλείστον oratio κι εκεί η συνήθεια [custom] έχει 

τόσο µεγάλη δύναµη, ώστε ο νους προσφέρει µόνο την πρώτη λέξη και τα υπόλοιπα 

ακολουθούν καθ’ έξιν [habitually] και δεν ακολουθούνται από το νου». (Human Nature, ch. 

V, p. 25). 
167 Λεβιάθαν, κεφ. IV, σ. 102/ Leviathan, ch. IV, pp. 21. 
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της πολιτικής. Η µέθοδος – τόσο στο αναλυτικό όσο και στο συνθετικό της 

µέρος – είναι βέβαιο εργαλείο, µε την έννοια ότι µπορούµε να εµπιστευτούµε 

τα αποτελέσµατά της, υπό την προϋπόθεση ότι ξεκινάµε από ορισµούς 

αυταπόδεικτους, δεν υποπίπτουµε σε σφάλµατα όπως αυτά που είδαµε 

παραπάνω (σύνδεση ονόµατος σώµατος µε όνοµα συµβεβηκότος, ονόµατος 

σώµατος µε όνοµα φαντάσµατος, κλπ) και γενικότερα ακολουθούµε πιστά 

τους κανόνες. 

 Τι συµβαίνει όµως µε κάποιον που δεν έχει, για διαφορετικούς λόγους, 

την ικανότητα της οµιλίας; Αν κάποιος δε µιλάει, τότε δε σκέφτεται κιόλας, 

άρα αδυνατεί να λογιστεί; Επιπλέον τι συµβαίνει όταν δύο άνθρωποι µιλούν 

διαφορετικές γλώσσες και µάλιστα η µια γλώσσα διαθέτει λέξεις και µέρη του 

λόγου που η άλλη δε διαθέτει; Μήπως αυτός είναι επαρκής λόγος για να 

υποστηριχθεί ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι δε λογίζονται µε τον ίδιο τρόπο και 

κατά συνέπεια τα αποτελέσµατα του λογισµού τους θα διαφέρουν, αλλά θα 

είναι εξίσου σωστά; Τα αποσπάσµατα που παρατέθηκαν από διαφορετικά 

σηµεία του έργου του Hobbes δείχνουν τη σηµασία της γλώσσας στη 

διαδικασία του λογισµού, ταυτόχρονα όµως πείθουν και για το νοητικό 

υπόβαθρό του. Η γλώσσα ενισχύει το λογισµό και µέσω της γλώσσας κάποιος 

εξασκείται να λογίζεται. Αυτό όµως δεν αναιρεί το γεγονός ότι υπάρχει και 

µια βάση η οποία δεν είναι µεν εµφανής – µε τον τρόπο που είναι η γλώσσα – 

αλλά παρόλα αυτά διαδραµατίζει ουσιαστικό ρόλο. 

 Μαθαίνει κάποιος να χρησιµοποιεί το λόγο για να πετύχει τους 

σκοπούς του και λογίζεται ορθά, όταν χρησιµοποιεί ορθά τα γλωσσικά 

στοιχεία – σε πρώτο χρόνο τις λέξεις. Οι λέξεις όµως δεν είναι παρά 

ονοµασίες νοητικών περιεχοµένων – παραστάσεων, ο συνδυασµός των οποίων 

ορίζει τα εξωτερικά πράγµατα. Άρα, σε τελική ανάλυση, ο λογισµός στηρίζεται 

σε δύο πυλώνες: από τη µια στις συλλήψεις/παραστάσεις (µε την έννοια των 

νοητικών περιεχοµένων, ως αναπαραστάσεις όµως του εξωτερικού κόσµου) 

και από την άλλη στη γλώσσα, η οποία είναι η γλωσσική επένδυση ή η 

εξωτερίκευση και δηµοσιοποίηση των περιεχοµένων αυτών. Και όπως η 

διαδοχή των παραστάσεων µπορεί να γίνεται ορθά ή όχι, κάτι αντίστοιχο 

ισχύει και µε τη διαδοχή των λέξεων. Μάλιστα για τις λέξεις µπορεί κανείς να 

είναι περισσότερο σίγουρος, δεδοµένου ότι απαιτείται και ανθρώπινη 

παρέµβαση. Ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τα ονόµατα που δίδει, δεν είναι 
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όµως κατά τον ίδιο τρόπο υπεύθυνος για τις παραστάσεις που έχει από 

εξωτερικά αντικείµενα. Συνεπώς αν µπορέσει να χειριστεί σωστά τα εργαλεία 

που ο ίδιος κατασκεύασε, τότε και τα αποτελέσµατα στα οποία θα καταλήξει 

θα διαθέτουν υψηλό βαθµό βεβαιότητας. 

Αυτό που παρατηρεί κανείς αν στρέψει την προσοχή του στους 

ορισµούς της φιλοσοφίας, του λογισµού ως διασκεπτικού λόγου και του 

λογισµού ως οµιλίας, είναι µια αντιστοιχία. Και στις τρεις περιπτώσεις, εκείνο 

που αναζητείται καθώς και ο τρόπος συµπίπτουν. Φιλοσοφία ή επιστήµη είναι 

η γνώση των αιτίων ή των αποτελεσµάτων, ενώ ο λογισµός και µε τις δύο του 

µορφές είναι ο συντοµότερος δρόµος είτε από τα αποτελέσµατα προς τις 

αιτίες, είτε από τις αιτίες προς τα αποτελέσµατα. Και ο τρόπος είναι κοινός: 

µε πρόσθεση και αφαίρεση, δηλαδή µε ανάλυση και σύνθεση. Αναλύουµε και 

συνθέτουµε ονόµατα ή παραστάσεις – ιδέες. 

 Η σχέση ανάµεσα σε γλώσσα και περιεχόµενα του νου αποκτά ιδιαίτερη 

σηµασία στο πεδίο της φυσικής φιλοσοφίας αν ληφθεί υπόψη και το εξής: η 

γνώση που µπορούµε να έχουµε για τα φαινόµενα της φύσης είναι πιθανή. ∆εν 

είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έχει τη βέβαιη γνώση των σηµείων των 

φυσικών φαινοµένων. Όµως έχει βέβαιη γνώση των γλωσσικών σηµείων, που 

περιγράφουν τα φαινόµενα αυτά. Αυτή τη γνώση των γλωσσικών σηµείων που 

αποδίδεται µε λέξεις, µπορεί να τη χειριστεί και να παράξει φαινόµενα 

γλωσσικά, ανάλογα µε τα φαινόµενα της φύσης. Και αφού τα φαινόµενα αυτά 

είναι προϊόντα της νοητικής δραστηριότητας, µπορούν να προξενήσουν 

αντίστοιχα νοητικά – γλωσσικά φαινόµενα και σε άλλους ανθρώπους. Όπως 

µπορεί κανείς να καταλάβει, γίνεται λόγος για την αξία της απόδειξης, ως της 

κατεξοχήν διδακτικής δραστηριότητας168. 

 

Α.2.7. Λόγος και πείραµα στη µελέτη της φύσης 

 

 Ποια είναι η σχέση του λόγου µε την πειραµατική µέθοδο, µια µέθοδος 

που αρχίζει πλέον να χρησιµοποιείται από πολλούς νεώτερους επιστήµονες 

στη µελέτη της φύσης; Το πείραµα είχε ήδη αρχίσει να προπαγανδίζεται 

κυρίως από το F. Bacon, ο οποίος προέβαλε την απαίτηση πλέον να θέτουµε 

                                                 
168 Hanson D., Science, Prudence, and Folly in Hobbes’s Political Theory, «Political 

Theory», 21:4, 1993, 643 – 664, pp. 647 – 649. 
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ερωτήµατα στη φύση και όχι µόνο να την παρατηρούµε, χωρίς η επαγωγή να 

µειώνεται σε σηµασία. Άλλωστε, οι εξαντλητικές επαγωγές του Bacon σε 

συνδυασµό µε τη µέθοδο του αποκλεισµού είναι χαρακτηριστικές και πάνω σ’ 

αυτές χτίζεται το επιστηµονικό οικοδόµηµα169. Ωστόσο, αν θέλουµε η φύση να 

µας αποκαλύψει τα µυστικά της θα πρέπει µέσω της τεχνικής µας να τη 

διαχειριστούµε. Όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρεται θα πρέπει 

ταυτόχρονα «να τραβήξουµε την ουρά του λιονταριού»170. 

 Λόγω της επιµονής του Hobbes στην πρακτική όψη της επιστήµης, 

ίσως θα περίµενε κανείς να είναι εγγύτερα στις απόψεις του Bacon και στον 

ενεργητικότερο ρόλο του ανθρώπου, τουλάχιστον σε ότι αφορά στην 

αναπαραγωγή ενός φυσικού φαινοµένου, αφού το να το κατασκευάσει εξ 

αρχής φαντάζει αδύνατο. Κάτι τέτοιο όµως δεν ισχύει απόλυτα. Η διαµάχη 

ανάµεσα σ’ εκείνον και τον Boyle αναφορικά µε την αξία του πειράµατος, µια 

διαµάχη στην οποία ουσιαστικά αποτυπώνεται η αντίθεση πειραµατικής και 

αποδεικτικής επιστήµης, φανερώνει τη µικρή αποδεικτική αξία του 

πειραµατισµού στο πλαίσιο µιας φυσικής επιστήµης που θεµελιώνεται πάνω 

στη γεωµετρία και την απόδειξη. Με άλλα λόγια, αν ο λόγος είναι ικανός να 

αποδείξει αιτιακά την παραγωγή ενός φαινοµένου, τότε αυτό είναι αρκετό, 

αφού είναι και το µοναδικό που µπορεί να πράξει η φυσική επιστήµη. Μέσα απ’ 

αυτό το πρίσµα µπορεί να γίνει κατανοητή και η κριτική στάση του Hobbes 

απέναντι στον Boyle, ο οποίος υποστήριζε ότι είχε δηµιουργήσει κενό. 

 Στη φιλοσοφία του Hobbes, η εµπειρική γνώση ενός γεγονότος δεν 

είναι παρά απλή µνήµη και αίσθηση. Αυτό συνάπτεται και στην απαίτηση του 

φυσικού που θεµελιώνει τη γνώση στο πείραµα. Τέτοιου είδους γνώση είναι 

άµορφη εµπειρία και δεν µπορεί να νοηθεί ως γνώση αιτίων, αφού η εµπειρία 

µάς αποδεικνύει ότι θα µπορούσε να είναι και διαφορετική. Ο χειρισµός του 

όποιου εµπειρικού υλικού είναι µια post hoc διαδικασία, η οποία οφείλει να 

υπακούει σε a priori κανόνες και σε πλαίσια που έχουν τεθεί από την πρώτη 

φιλοσοφία. Οι κανόνες αυτοί τίθενται στο πρότυπο της γεωµετρίας ως 

επιστήµης της κίνησης. Άρα η φυσική επιστήµη στο σύστηµα του Hobbes, 

είναι µια επιστήµη που επιχειρεί κυρίως να τακτοποιήσει την εµπειρία και όχι 

τόσο να την παράξει. 

                                                 
169 Losee J., 1993, ο.π., σς, 97 – 99. Επίσης: Woolhouse R. S., 2000, ο.π., σσ. 38 – 40. 
170 Αναφέρεται στο: Hacking I., Αναπαριστώντας και παρεµβαίνοντας, (µτφ. Τ. Τσιαντούλας), 

Αθήνα, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 2002 (1η εκδ. 1983), σ. 203. 
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 Ένα επιπλέον στοιχείο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι, σε αντίθεση 

µε τον Boyle, ο Hobbes απορρίπτει την πίστη (belief) κατά την έναρξη της 

παραγωγής της γνώσης. Σύµφωνα µε τον Boyle171, καθένας είναι ελεύθερος 

να πιστεύει ό,τι κρίνει σκόπιµο, αρκεί να προσφέρει µαρτυρίες γι’ αυτήν την 

πίστη. Αυτή η πρακτική για τον Hobbes είναι αδιανόητη και πρέπει να 

εξαλειφθεί από τη µελέτη της φύσης και κάθε γνωστικού πεδίου. Τούτο θα 

αποκτήσει ιδιαίτερη σηµασία εξαιτίας της πολιτικής στόχευσης του συνολικού 

εγχειρήµατος του Hobbes, το οποίο αποσκοπεί στην ενοποίηση διαφορετικών 

ατόµων µε διαφορετικές πεποιθήσεις. Στο πεδίο της φυσικής επιστήµης, αν 

αυτό γίνει δεκτό, αν δηλαδή θεωρήσουµε ότι καθένας µπορεί να προτάξει τις 

πεποιθήσεις του, τότε τίθεται υπό συζήτηση η όποια βεβαιότητα µπορούµε να 

απαιτήσουµε από τη φιλοσοφία. Η ενότητα του αιτίου του Hobbes, δηλαδή η 

κίνηση, εγείρει αξιώσεις ενοποίησης των γνωστικών πεδίων, αλλά και 

συµφωνίας µεταξύ των επιστηµόνων. ∆ιαφωνία ως προς το αίτιο σηµαίνει 

κατάρρευση της φυσικής, αλλά και της πολιτικής φιλοσοφίας, αφού η 

αιτιότητα είναι µέρος του ορισµού τους. 

 Γίνεται σαφές ότι, στο δίληµµα πείραµα ή λογισµός, η απάντηση του 

Hobbes είναι ξεκάθαρη: λογισµός, γιατί το πείραµα δεν είναι παρά µια 

εµπειρία, άρα πρέπει να αντιµετωπιστεί ως τέτοια. Στο παρακάτω 

µακροσκελές απόσπασµα από τους Shapin και Schaffer, συνοψίζονται οι 

αντιρρήσεις του Hobbes απέναντι στον Boyle, αντιρρήσεις που 

συγκεφαλαιώνουν τη διαφωνία του µε την πειραµατική µέθοδο: 

 

• Ο Hobbes ήταν σκεπτικός απέναντι στο δήθεν δηµόσιο χαρακτήρα και στο 

αυταπόδεικτο των πειραµατικών δραστηριοτήτων και ως εκ τούτου απέναντι στη 

δυνατότητά τους να προκαλέσουν συναίνεση, ακόµη κι αν οι πειραµατισµοί 

ακολουθούν κανόνες. 

• Θεώρησε το πειραµατικό πρόγραµµα περιττό. Ήταν άσκοπο να παρουσιάζει 

κανείς συστηµατικές σειρές πειραµάτων, αφού αν κάποιος µπορούσε πραγµατικά 

να διακρίνει τα αίτια από τα φυσικά αποτελέσµατα, τότε ένα µόνο πείραµα θα 

αρκούσε. 

• Απείχε από το να επισυνάψει το status της φιλοσοφίας στο αποτέλεσµα του 

πειραµατικού προγράµµατος. Η φιλοσοφία για τον Hobbes ήταν η πρακτική της 

απόδειξης περί του πώς τα αποτελέσµατα ακολουθούν αιτίες ή η συναγωγή των 

                                                 
171 Shapin St. – Schaffer S., 1985, ο.π., pp. 104 – 105. 
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αιτίων από τα αποτελέσµατα. Το πειραµατικό πρόγραµµα απέτυχε να 

ικανοποιήσει αυτόν τον ορισµό. 

• Συστηµατικά αρνήθηκε να επιδοκιµάσει τις αξιώσεις των πειραµατιστών ότι θα 

µπορούσε κάποιος να τοποθετήσει ένα µεθοδολογικό όριο ανάµεσα στην 

παρατήρηση των διαφόρων εκφάνσεων κανονικότητας που παράγονται µέσω του 

πειράµατος (γεγονότα) και την ταυτοποίηση της φυσικής αιτίας που τα 

περιγράφει (θεωρία). 

• Αντιµετώπισε µε επιµονή τις «υποθέσεις» και τα «συµπεράσµατα» των 

πειραµατιστών ως προτάσεις για τα πραγµατικά αίτια. 

• Υποστήριζε πως οποιαδήποτε υποθετική αιτία ή κατάσταση της φύσης 

προσκόµιζε ο Boyle για να εξηγήσει τα φαινόµενα που παράγονταν από το 

πείραµα, µια εναλλακτική και ανώτερη εξήγηση µπορούσε να προταθεί και στην 

πραγµατικότητα ήταν ήδη διαθέσιµη. Συγκεκριµένα, ο Hobbes διατύπωσε την 

άποψη ότι οι εξηγήσεις του Boyle επικαλούνταν το κενό. Οι εναλλακτικές 

εξηγήσεις του Hobbes εκκινούσαν από την πληρότητα. 

• Υποστήριξε τον εγγενώς επισφαλή χαρακτήρα των πειραµατικών συστηµάτων και 

ως εκ τούτου της γνώσης που παράγεται από τις πειραµατικές πρακτικές. Ο 

Hobbes υποστήριξε ότι όλα τα πειράµατα φέρουν µαζί τους ένα σύνολο 

θεωρητικών παραδοχών ενσωµατωµένων στην πραγµατική κατασκευή και 

λειτουργία των εξαρτηµάτων και ότι σε επίπεδο αρχής αλλά και σε πρακτικό 

επίπεδο, αυτές οι παραδοχές θα µπορούσαν να αµφισβητηθούν172. 

 

 Ωστόσο, το πείραµα δεν εξοβελίζεται πλήρως από τη µελέτη της 

φύσης. Στο Decameron Physiologicum, ο Hobbes συµβουλεύει το συνοµιλητή 

του ότι θα πρέπει να προβαίνει σε πολλούς πειραµατισµούς, έχοντας πάντοτε 

στο µυαλό του δύο πράγµατα: πρώτον, ότι αυτοί οι πειραµατισµοί δεν είναι 

παρά υλικό που προσφέρει η εµπειρία και δεύτερον ότι τα αποτελέσµατα του 

πειράµατος δε θα πρέπει σε καµία περίπτωση να αµφισβητούν τις 

καταστατικές αιτιακές υποθέσεις του υπό µελέτη φαινοµένου, δηλαδή τις 

διαφορετικές κινήσεις των σωµάτων που παράγουν το φαινόµενο αυτό173. Η 

εργασία του φυσικού επιστήµονα που πειραµατίζεται είναι διαφορετική από 

                                                 
172 Shapin St. – Schaffer S., 1985, ο.π., σσ. 111 – 112. 
173 «Περαιτέρω, πρέπει να εφοδιάζεις τον εαυτό σου µε όσα περισσότερα πειράµατα […] 

µπορείς. Και υποθέτοντας κάποια κίνηση ως αιτία για το φαινόµενο, προσπάθησε µε συνέπεια 

και χωρίς να έρχεσαι σε αντίφαση µε οποιαδήποτε άλλη προφανή αλήθεια ή πείραµα, να 

καταφέρεις να συναγάγεις το φαινόµενο που ερευνάς από την αρχική σου υπόθεση.» 

(Decameron Physiologicum, ch. II, p. 88). 
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την εργασία του φυσικού φιλοσόφου, µε σαφή υπεροχή του δεύτερου. Η 

εργασία του πρώτου έχει αξία µόνο στο βαθµό που θα προϋποτεθεί η εργασία 

του δεύτερου. Το πείραµα δηλαδή θα πρέπει να στηρίζεται σε φυσικές 

υποθέσεις και να προχωρεί µε βάση αυτές. Ο επιστήµονας θα πρέπει να 

πηγαίνει στη φύση έχοντας ένα µοντέλο και βάσει αυτού να την οργανώνει174. 

 

Α.2.8. Η µίµηση της θείας δραστηριότητας 

 

 Η εισαγωγή του Λεβιάθαν διακηρύσσει ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα 

έχει κάποιες όψεις που οµοιάζουν µε τη θεία. Το πείραµα συνιστά τέτοια 

µίµηση, αλλά δεν είναι η σπουδαιότερη όψη της. Ο πειραµατισµός δεν είναι 

κατασκευή του φυσικού φαινοµένου µε αυξηµένα ποσοστά πιθανότητας, παρά 

µόνο στην περίπτωση που δεν αµφισβητηθεί από τα αποτελέσµατά του τίποτε 

από τις παραδοχές της πρώτης φιλοσοφίας. Θα πρέπει να τοποθετηθεί στο 

υλικό της εµπειρίας σε αντιστοιχία µε τις φυσικές ιστορίες175. Η ανθρώπινη 

ικανότητα µίµησης της θείας δραστηριότητας, περνάει µε µια έννοια και µέσα 

από τον πειραµατισµό, όµως δεν είναι η κύρια έκφρασή της και πάντοτε 

πρέπει να γίνεται µε τους περιορισµούς που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 Η µίµηση εκδηλώνεται µέσα από τη λειτουργία της γλώσσας176 και τις 

ιδιότητές της σε σχέση µε την επιστήµη. Το κατηγόρηµα της αλήθειας 

συνδέεται µε τη γλώσσα και όχι µε τον κόσµο. Η ορθή λειτουργία της είναι 

εκείνη που θα παράξει την αλήθεια και όχι η άµορφη και αδιαφοροποίητη 

εµπειρία. ∆ια της γλώσσας θα µετατραπεί ο διασκεπτικός λόγος σε 

οµιλούµενο, θα καταστούν οι άλλοι άνθρωποι κοινωνοί των σιωπηρών 

σκέψεων και θα διδαχθεί η επιστήµη. Απαραίτητη προϋπόθεση για το 

τελευταίο είναι η κατασκευή ορθών ορισµών. 

 Η γλώσσα όµως δε λειτουργεί αυτόνοµα. Η λειτουργία της οµοιάζει µε 

τη λειτουργία των µαθηµατικών και της γεωµετρίας. Στο πλαίσιο της 

επιστήµης, η γλώσσα προχωρεί στο πρότυπο της γεωµετρίας, από τους 

πρώτους ορισµούς προς τα αποτελέσµατα που παράγονται από τους 

                                                 
174 Watkins J. W. N., Hobbes’s System of Ideas, London, Hutchinson & Co LTD., 1973 

(2nd ed.), p. 46. 
175 Decameron Physiologicum, ch. II, p. 88. 
176 Miller T., Thomas Hobbes and the Constraints that enable the Imitation of God, 

«Inquiry», 42:2, 1999, 149 – 176, pp. 151 – 156. 
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ανθρώπινους χειρισµούς. Υπ’ αυτήν την έννοια ο άνθρωπος µπορεί να 

προξενήσει φαινόµενα αντίστοιχα προς τα θεία, στο µέτρο που θα εφαρµόσει 

µεθόδους σαν εκείνες µε τις οποίες ο Θεός έπλασε τον κόσµο. Και οι µέθοδοι 

αυτές ενοποιούνται στην αποδεικτική – κατασκευαστική δύναµη της 

γεωµετρίας. 

 Συναφές µ’ αυτό είναι ότι ο άνθρωπος µέσα από τη γλώσσα µπορεί να 

παράγει και «οντότητες». Προφανώς αυτές οι οντότητες είναι γλωσσικές και 

συνιστούν εκδήλωση της ικανότητας του ανθρώπου να αποδίδει ονόµατα σε 

πράγµατα, ιδιότητες, κοκ. Η ονοµατοθεσία, κινούµενη στο γενικότερο πνεύµα 

του νοµιναλισµού, εφοδιάζει τον άνθρωπο µε τη δυνατότητα να καθιστά τον 

κόσµο προσπελάσιµο µέσω της µετατροπής παραδοσιακών ουσιών, 

κατηγοριών, κοκ, σε αντικείµενα της γλώσσας και ως εκ τούτου ικανά να 

υποβάλλονται σε γλωσσικούς – έλλογους χειρισµούς. Χειρισµοί τέτοιων 

οντοτήτων (γλωσσικών) δεν απαιτούν την προσφυγή σε εµπειρικά δεδοµένα, 

κατά συνέπεια η επιβεβαίωσή τους ή η απόρριψή τους θα γίνει µε µέσα που 

προέρχονται από την κατασκευαστική ικανότητα του ανθρώπου, άρα µε την 

αρωγή γλωσσικών µέσων (λέξεων, προτάσεων, συλλογισµών). 

 Η µίµηση της θείας δραστηριότητας εµπλέκει την ιδιότητα του a priori 

και του a posteriori στην επιστήµη, το οποίο µε τη σειρά του συνδέεται µε την 

αυτόνοµη δραστηριότητα του ανθρώπου177. Η φυσική επιστήµη περιορίζει την 

ανθρώπινη αυτονοµία, στο µέτρο που ο άνθρωπος δεν µπορεί δια της 

πρακτικής του να παράξει φαινόµενα. Τα φαινόµενα που µελετά ο φυσικός 

επιστήµονας είναι αποτελέσµατα αιτίων που υπερβαίνουν τη δυνατότητά του 

για βέβαιη γνώση. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει µε επιστήµες όπως τη γεωµετρία, 

στην οποία η αποδεικτική δεινότητα συνυφαίνεται µε την ίδια την παραγωγή 

του φαινοµένου, µέσα από τον αυτόνοµο χειρισµό των αιτίων που το 

προξενούν. Έτσι η φυσική επιστήµη είναι πάντοτε a posteriori, σε αντίθεση 

µε τη γεωµετρία, η οποία είναι a priori, αφού το φαινόµενο το ίδιο και η 

παραγωγή του ταυτίζονται. Στην κατηγορία των a priori επιστηµών θα 

τοποθετηθεί και η πολιτική επιστήµη, η οποία µαζί µε τη γεωµετρία 

καθιστούν τον άνθρωπο ενεργητικό, µια ιδιότητα απολύτως θεϊκή, στην οποία 

ο άνθρωπος είναι κοινωνός. Η πολιτική επιστήµη και ο a priori χαρακτήρας 

της θα συζητηθεί στο δεύτερο µέρος της εργασίας. Προς το παρόν όµως, 

                                                 
177 Miller T., 1998, ο.π., pp. 162 – 164. 
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πρέπει να σηµειωθεί ότι η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να µιµηθεί τη 

θεία φύση είναι εύλογο ότι είναι αντικείµενο της εκπαίδευσης που πρέπει να 

λάβει και όχι µια ικανότητα που έχει εκ φύσεως και αυτή η εκπαίδευση θα 

είναι ένα από τα πρώτα καθήκοντα του κυρίαρχου, αµέσως µετά τη σύσταση 

της πολιτικής κοινωνίας. 

 

Α.2.9. Ο εµπειρισµός και ο υλισµός του Hobbes 

 

 Το ζήτηµα µε το οποίο κλείνει το πρώτο µέρος της εργασίας, αφορά σε 

µια επισήµανση των στοιχείων εκείνων που οριοθετούν το πλαίσιο του 

εµπειρισµού και του υλισµού του Hobbes. Από όσα έχουν ως τώρα 

αναφερθεί, έγινε σαφές πως το σύνολο της γνώσης που ενδιαφέρει τον 

επιστήµονα είναι προϊόν της αίσθησης, όχι όµως µιας παθητικής αίσθησης 

που απλώς λειτουργεί σωρευτικά ως άκριτος υποδοχέας ερεθισµάτων από 

τον κόσµο. Ο επιστήµονας λαµβάνει µέρος στη γνωστική διαδικασία 

χειριζόµενος την αναλυτικοσυνθετική µέθοδο. 

 Κάθε γνώση έχει εµπειρική προέλευση και µορφοποιείται δια του 

λόγου. Γνώση αποκτά δηλαδή κανείς, όχι απλώς προσλαµβάνοντας το άµορφο 

εµπειρικό υλικό µέσω του ερεθισµού των αισθητηρίων οργάνων, αλλά από την 

ορθολογική διάταξη αυτού του υλικού, µέσα από την εφαρµογή του λογισµού 

και της αναλυτικοσυνθετικής µεθόδου. Άρα η φυσική γνώση και η πολιτική 

κοινωνία, δε θεµελιώνονται απλώς πάνω στην εµπειρία. Η τελευταία δεν είναι 

σε θέση από µόνη της να στηρίξει την απαίτηση της αναγκαίας γνώσης, λόγω 

του εφήµερου και ασταθούς χαρακτήρα της. Αυτός είναι και ο λόγος για τον 

οποίο το πείραµα θεωρείται ως µια εκ των υστέρων εµπειρική επιβεβαίωση 

µε παιδαγωγική κυρίως αξία. 

 Τι λογής όµως είναι ο κόσµος που επιδρά πάνω στα αισθητήρια όργανα 

και συνιστά το περιεχόµενο της γνώσης; Αναφέρθηκε και παραπάνω ότι είναι 

υλικός και αποτελείται από σώµατα. Εξετάστηκε το σώµα σε σχέση µε τα 

συµβεβηκότα του (και κυρίως την κίνηση που είναι το σηµαντικότερο) και σ’ 

αυτό το σηµείο πρέπει να εξεταστεί η φύση της ύλης, προκειµένου να γίνει 

όσο το δυνατό περισσότερο κατανοητός ο υλισµός του Hobbes. 

 Μια παρατήρηση που πρέπει να γίνει προκαταβολικά είναι ότι ο 

Hobbes στη φυσική φιλοσοφία κάνει λόγο κυρίως για σώµατα. Η ύλη 
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αναφέρεται κατά κάποιο τρόπο παρενθετικά και αυτό γίνεται για να µην 

υπάρχουν συγχύσεις όσον αφορά στις προθέσεις του. Ο λόγος για τον οποίο 

συµβαίνει αυτό είναι απλός. Το κύριο ενδιαφέρον εστιάζεται στην κατανόηση 

του τρόπου λειτουργίας του φυσικού κόσµου. Γι’ αυτό το λόγο και 

χρησιµοποιεί τη µαθηµατική µέθοδο, µια µέθοδο λειτουργική, ελεύθερη από 

κάθε εξάρτηση που έχει να κάνει µε την παραδοσιακή οντολογία και 

µεταφυσική. Ενδιαφέρει καταρχήν ο τρόπος λειτουργίας και όχι η βαθύτερη 

ουσία που κρύβεται κάτω από ένα σώµα, προκειµένου µε βάση τη γνώση της 

λειτουργίας να καταστεί δυνατή η βελτίωση της ανθρώπινης ζωής. Αν 

ενδιαφερόταν για τη βαθύτερη ουσία, ο παραδοσιακός οντικός λόγος θα ήταν 

χρησιµότερος και όλη η εργασία θα γινόταν στο παραδοσιακό πλαίσιο. 

 Ο Hobbes είναι υλιστής µέσα στο πλαίσιο του νοµιναλισµού. Τι σηµαίνει 

όµως αυτό και πώς αντιµετωπίζεται η ύλη [matter] στο De Corpore; 

Παρατηρεί ότι το σταθερό συµβεβηκός ενός σώµατος αποτελεί την ουσία του 

και στο βαθµό που αυτή η ουσία εµφανίζεται στον κόσµο, ονοµάζεται µορφή. 

Το σώµα όταν µελετάται υπό το πρίσµα της ουσίας καλείται υποκείµενο, ενώ 

υπό το πρίσµα της µορφής, ύλη178. Πάντοτε όµως πρόκειται για σώµα και όχι 

για κάτι µη σωµατικό. Όταν παρατηρούµε τη γένεση και τη µεταβολή των 

φυσικών πραγµάτων, εκείνο που στην πραγµατικότητα αλλάζει είναι η µορφή 

των σωµάτων. Σταθερό παραµένει µόνο εκείνο που ονοµάζεται ύλη και πιο 

συγκεκριµένα πρώτη ύλη [materia prima]179.  

 Ο υλισµός του Hobbes γίνεται εµφανέστερος µερικές γραµµές 

παρακάτω, όπου αναφέρεται στη φύση της ύλης, η οποία είναι απλώς ένα 

όνοµα του σώµατος, από το οποίο έχουν αποσπασθεί όλα τα συµβεβηκότα: 

 

                                                 
178 «Εκείνο το συµβεβηκός εξαιτίας του οποίου δίδουµε ένα συγκεκριµένο όνοµα σε κάθε 

σώµα, ή το συµβεβηκός το οποίο κατονοµάζει το υποκείµενό του, καλείται κοινώς ουσία 

[essence] γι’ αυτό το λόγο· όπως η λογικότητα είναι η ουσία του ανθρώπου, η λευκότητα η 

ουσία κάθε λευκού πράγµατος και η έκταση η ουσία κάθε σώµατος. Και η ίδια αυτή ουσία 

[essence], καθόσον αυτή παράγεται, ονοµάζεται µορφή [form]. Επιπλέον, ένα σώµα σε σχέση 

µε κάθε συµβεβηκός του ονοµάζεται υποκείµενο [subject] και σε σχέση µε τη µορφή ύλη 

[matter].» (De Corpore, ch. VIII, p. 117). 
179 «Η παραγωγή ή η εξάλειψη κάποιου συµβεβηκότος, κάνει το υποκείµενό του να λέγεται 

ότι έχει µεταβληθεί� µόνο η παραγωγή ή η εξάλειψη της µορφής το κάνει να λέγεται ότι έχει 

γεννηθεί ή καταστραφεί. Όµως σε όλες τις γενέσεις και τις µεταβολές, το όνοµα της ύλης 

παραµένει.» (De Corpore, ch. VIII, p. 118). 
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 Όσον αφορά στην ύλη που είναι κοινή σε όλα τα πράγµατα, και την οποία οι 

φιλόσοφοι, ακολουθώντας τον Αριστοτέλη, συνήθως την αποκαλούν πρώτη ύλη 

[materia prima] […] αυτή δεν είναι κάποιο σώµα ξεχωριστό από όλα τα άλλα 

σώµατα, ούτε είναι ένα από αυτά. Τότε τι είναι; Είναι απλώς ένα όνοµα180 [a mere 

name]. Ωστόσο ένα όνοµα, το οποίο δεν είναι κενό, επειδή υποδηλώνει τη σύλληψη 

ενός σώµατος, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η µορφή ή κάποιο άλλο συµβεβηκός, 

εκτός από το µέγεθος [magnitude] ή η έκταση και η τάση να λαµβάνει µορφή και 

άλλα συµβεβηκότα. Έτσι λοιπόν κάθε φορά που χρησιµοποιούµε το όνοµα σώµα 

γενικά, αν κάνουµε χρήση του ονόµατος πρώτη ύλη πράττουµε ορθά. Γιατί όπως 

όταν κάποιος άνθρωπος δε γνωρίζει ποιο ήταν πρώτο το νερό ή ο πάγος, θα 

προσπαθούσε να ανακαλύψει ποιο από τα δύο ήταν η ύλη τους, θα ήταν 

αναγκασµένος να υποθέσει κάποια τρίτη ύλη, η οποία δε θα ήταν τίποτε από αυτά τα 

δύο. Έτσι λοιπόν αυτός που θα ανακάλυπτε ποια είναι η ύλη όλων των πραγµάτων, 

θα έπρεπε να υποθέσει ότι δεν είναι η ύλη κανενός πράγµατος. Κατόπιν τούτων, η 

πρώτη ύλη δεν είναι τίποτα. Συνεπώς δεν µπορούν να της αποδώσουν ούτε µορφή 

ούτε κάποιο άλλο συµβεβηκός, εκτός από την ποσότητα181. Αντιθέτως, όλα τα ενικά 

πράγµατα διαθέτουν βέβαιες µορφές και συµβεβηκότα. 

 Η πρώτη ύλη είναι ένα σώµα γενικά, δηλαδή ένα σώµα που λαµβάνεται υπόψη 

καθολικά, όχι όµως χωρίς µορφή ή κάποιο συµβεβηκός, αλλά ένα σώµα στο οποίο δε 

λαµβάνονται υπόψη ούτε η µορφή, ούτε κάποιο άλλο συµβεβηκός, εκτός από την 

ποσότητα, άρα δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε κάποιας µορφής επιχείρηµα.182 

 

 Παρατηρούµε στο απόσπασµα του De Corpore να υπογραµµίζεται η 

δέσµευση του Hobbes µε το νοµιναλισµό τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στα 

καθόλου. Οι καθολικές έννοιες δεν είναι τίποτε άλλο παρά λέξεις, οι οποίες 

στο βαθµό που δε λαµβάνονται ως τέτοιες, δυσχεραίνουν τη φιλοσοφική και 

την επιστηµονική εργασία. Ό,τι ονοµάζεται ύλη είναι προϊόν αφαίρεσης. Σ’ 

αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η µελέτη των γλωσσικών σφαλµάτων, σε µια 

προσπάθεια κάθαρσης της γλώσσας προκειµένου να µη συσκοτίζει το λογισµό. 

Ο Hobbes είναι νοµιναλιστής σε ό,τι αφορά στις καθολικές έννοιες και 

υλιστής και εµπειριστής ως προς τα ενικά πράγµατα. 

 Παρόλα αυτά, ο Hobbes σε καµία περίπτωση δεν είναι ακραίος 

υλιστής. ∆εν αποκλείει δηλαδή την ύπαρξη µη υλικών πραγµάτων, ιδιαίτερα 

                                                 
180 Η επισήµανση δική µας. 
181 Ως ποσότητα [quantity] ορίζεται «ένα µέγεθος [dimension], του οποίου τα όρια είναι 

καθορισµένα, είτε τοπικά είτε από κάποια σύγκριση.» (De Corpore, ch. XI, p.139). 
182 De Corpore, ch. VIII, p. 118 – 119. 
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στα πρώτα του έργα (De Mundo και Τρίτες Αντιρρήσεις)183. Αυτό που 

αποκλείει όµως είναι η επιστηµονική κατανόηση µη υλικών πραγµάτων µε την 

αναλυτικοσυνθετική µέθοδο. Ένα τέτοιο µη υλικό ον, που κατά τον Hobbes 

υπάρχει, είναι και ο Θεός, τον οποίο όµως, όπως αναφέρει στο Λεβιάθαν, δεν 

µπορούµε να τον γνωρίσουµε µε τις µεθόδους της επιστήµης, παρά µόνο να 

τον τιµήσουµε. 

 Στο De Mundo184, ο Hobbes, παρατηρεί ότι υπάρχουν δύο είδη όντων 

στον κόσµο, εκείνα για τα οποία µπορούµε να σχηµατίσουµε ένα φάντασµα κι 

εκείνα για τα οποία δεν µπορούµε185. Στα πρώτα ανήκουν όλα εκείνα όσα 

υπάρχουν στον κόσµο και τα προσλαµβάνουµε µέσω των αισθητήριων 

οργάνων µας, ενώ στη δεύτερη, ό,τι θα αποκαλούσαµε άυλα όντα. Στις Τρίτες 

Αντιρρήσεις – και πιο συγκεκριµένα στην πέµπτη αντίρρηση περί της ύπαρξης 

του Θεού – απαντάται µια παρόµοια διάκριση των όντων, σε εκείνα που 

µπορούν να προξενήσουν µια εικόνα στο νου και σ’ εκείνα που δεν µπορούν. 

Στην πρώτη κατηγορία τοποθετούνται ο άνθρωπος, ακόµη και ένα µυθικό 

πλάσµα, όπως η χίµαιρα, ενώ στη δεύτερη ο Θεός και οι άγγελοι186. 

                                                 
183 Duncan St., Hobbes’s Materialism in the Early 1640s, «British Journal of the History 

of Philosophy», 13:3, 2005, 437 – 448, p. 438. 
184 Hobbes Th., Thomas White’s De Mundo Examined, (translated by H. W. Jones), 

London, Bradford University Press, 1976. (Εφεξής θα παραπέµπουµε ως De Mundo). 
185 «∆ύο µορφές όντος [ens] αναγνωρίζονται. (α) Υπάρχουν τα όντα [entia] εκείνα για τα 

οποία µπορούµε να διατηρήσουµε κάποιου είδους εικόνας [picture] στο νου. Για παράδειγµα, 

µπορούµε να φανταστούµε έναν άνθρωπο, ένα ζώο, ένα δέντρο, µια πέτρα, (αφού η εικόνα 

[image] που προσλαµβάνουµε για κάθε σώµα, είναι ο χώρος, ένας χώρος δεδοµένου είδους 

και µεγέθους, που ανταποκρίνεται σε ένα σώµα δεδοµένου είδους ή µεγέθους) στην 

πραγµατικότητα οποιοδήποτε αντικείµενο. (β) Υπάρχουν και άλλα όντα [entia], για τα οποία 

δεν έχουµε απολύτως καµία εικόνα [picture] στο νου, έτσι ώστε κανείς άνθρωπος δεν 

µπορεί ούτε να τα προσλάβει, ούτε να τα φανταστεί. Ο Θεός και οι άγγελοι, το καλό και το 

κακό, δεν µπορούν ούτε να προσληφθούν ούτε να γίνουν αντικείµενα της φαντασίας µας. Έτσι 

λοιπόν ο Θεός είναι αγαθός, ύψιστος και δεν µπορεί να κατανοηθεί. Ούτε αυτός ούτε ένας 

άγγελος µπορούν να έχουν διαστάσεις, ούτε να περιγραφούν, είτε συνολικά είτε εν µέρει, 

ούτε στο χώρο, ούτε στο νου.» (De Mundo, ch. XXVII, 310 – 311). 
186 «Όταν σκέφτοµαι έναν άνθρωπο, φέρνω στο νου µου µια ιδέα ή µια εικόνα [image] µε 

συγκεκριµένο σχήµα και χρώµα και µπορώ να αµφιβάλλω αν αυτή η εικόνα ταιριάζει σε έναν 

άνθρωπο ή όχι. Το ίδιο ισχύει και όταν σκέφτοµαι τον ουρανό. Όταν σκέφτοµαι µια χίµαιρα, 

φέρνω στο νου µου µια ιδέα ή µια εικόνα [image] και µπορώ να αµφιβάλλω αν είναι όµοια µε 

ένα ανύπαρκτο ζώο, το οποίο όµως µπορεί να υπάρχει, ή µε κάποιο το οποίο µπορεί ή όχι να 

έχει υπάρξει κάποια στιγµή στο παρελθόν. 

 Όταν όµως σκέφτοµαι έναν άγγελο, αυτό που µου έρχεται στο νου είναι µια εικόνα 

[image] πότε µιας φλόγας, πότε ενός όµορφου παιδιού µε φτερούγες. Νιώθω βέβαιος ότι 

αυτή η εικόνα δεν έχει καµία οµοιότητα µε έναν άγγελο, κατά συνέπεια δεν είναι η ιδέα ενός 

αγγέλου. Ωστόσο πιστεύω ότι υπάρχουν αόρατα και άυλα όντα που υπηρετούν το Θεό και 
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Μπορούµε να έχουµε ιδέες αντικειµένων του κόσµου ή να κατασκευάσουµε 

ιδέες ανύπαρκτων όντων από αυτά, όµως δεν µπορούµε να έχουµε ιδέες 

άυλων πραγµάτων. Στην έβδοµη αντίρρηση τοποθετεί στην ίδια κατηγορία 

ιδεών (που δεν προξενούνται από κάτι υλικό) και την ψυχή, την οποία την 

αντιδιαστέλλει µε την ιδέα του εαυτού. Για τον εαυτό µπορούµε να έχουµε την 

ιδέα του σώµατος, για την ψυχή όµως όχι, στο βαθµό που τη θεωρούµε µη 

υλική187. 

 Ο Hobbes είναι ένας ιδιότυπος υλιστής. Είναι υλιστής όσον αφορά στα 

πράγµατα που προξενούν ιδέες στο νου και αυτά δεν είναι άλλα από τα 

σώµατα. Το κύριο χαρακτηριστικό των σωµάτων είναι η κίνηση, κάτι που 

διασφαλίζεται µε το conatus, µια αρχή που ενοποιεί τον εµπειρικό κόσµο και 

τον κάνει αντικείµενο της αίσθησης, αφού η τελευταία στηρίζεται στο conatus 

της καρδιάς188. Τέτοια σώµατα µόνο απασχολούν την επιστήµη, σώµατα 

δηλαδή που δια της κίνησής τους, είτε της παρατηρούµενης, είτε του conatus, 

προκαλούν ιδέες στο νου και άρα µπορούν να µελετηθούν µε την 

αναλυτικοσυνθετική µέθοδο189. Εν κατακλείδι ο Hobbes είναι υλιστής σε 

σχέση µε το περιεχόµενο της επιστήµης, ένας υλισµός όµως που δεν 

προσπερνά τους περιορισµούς του παρόντος κεφαλαίου (η ύλη ως ένα όνοµα). 

                                                                                                                                            
δίνουµε το όνοµα του ‘αγγέλου’ σ’ αυτό το πράγµα το οποίο πιστεύουµε ή υποθέτουµε ότι 

υπάρχει. Η ιδέα όµως δια της οποίας φαντάζοµαι έναν άγγελο συντίθεται από τις ιδέες των 

ορατών πραγµάτων. 

 Κατά τον ίδιο τρόπο δεν έχουµε καµία ιδέα ή εικόνα [image] του Θεού που να 

ανταποκρίνεται στο ιερό όνοµά του. Και αυτός είναι ο λόγος που µας απαγορεύεται να τιµούµε 

το Θεό στη µορφή µιας εικόνας, γιατί στην αντίθετη περίπτωση θα πιστεύαµε ότι τον 

συλλαµβάναµε, ενώ αυτό δεν είναι δυνατό. 

 Φαίνεται λοιπόν ότι δεν υπάρχει καµία ιδέα του Θεού µέσα µας.» (Τρίτες 

Αντιρρήσεις, 5η Αντίρρηση, σσ. 126 – 127). 
187 «Όσον αφορά στην ιδέα του εαυτού µου, αυτή προκύπτει από την όραση, αν σκεφτόµαστε 

τον ‘εαυτό µας’ ως σώµα. Και αν σκεφτόµαστε την ψυχή, τότε η ψυχή είναι κάτι για το οποίο 

δεν έχουµε καµιά ιδέα. Μέσω της λογικής συνάγουµε ότι υπάρχει κάτι µέσα στο ανθρώπινο 

σώµα που δίδει τη ζωική κίνηση, χάριν του οποίου έχει αισθήσεις και κινείται. Και αυτό το 

κάτι το αποκαλούµε ψυχή, χωρίς να έχουµε καµία ιδέα γι’ αυτό.» (Τρίτες Αντιρρήσεις, 7η 

Αντίρρηση, σ. 129). 
188 Barnouw J., 1980, ο.π., pp. 117 – 118, 129., Bernstein H., 1980, ο.π., pp. 36 – 37. 

Herbert G., 1989, ο.π., ch. 2. 
189 Για την ακρίβεια µελετώνται τα φαινόµενα που προκαλούνται από την κίνηση των 

σωµάτων και όχι τα σώµατα τα ίδια ως προς τη σύστασή τους. 
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ΜΜ έέ ρρ οο ςς   ΒΒ ’’   

ΛΛόόγγοοςς  κκααιι  πποολλιιττιικκήή  φφιιλλοοσσοοφφίίαα  

 

Κεφάλαιο Β1: Ο ρόλος των παθών και η λειτουργία του λόγου 

στο πολιτικό πεδίο 

 

Β.1.1. Βασικές έννοιες και µεθοδολογικοί περιορισµοί 

 

τη συνέχεια της εργασίας θα εξεταστεί η ανάπτυξη του 

κοινωνικοπολιτικού προγράµµατος, εστιάζοντας στο ερώτηµα 

που τέθηκε στην αρχή, δηλαδή στη φύση και το ρόλο του 

λόγου. Αυτό που πρέπει να έχει κανείς υπόψη είναι ότι τα δύο προγράµµατα 

δεν αναπτύσσονται στη διαφορά τους. Με άλλα λόγια η πολιτική φιλοσοφία δε 

συγκροτείται σε αντίστιξη προς τη φυσική φιλοσοφία, αλλά θα λέγαµε σε 

εσωτερική σχέση προς αυτήν. Η διαφορά, όπως έχει διατυπωθεί και αλλού, 

βρίσκεται στο βαθµό βεβαιότητας. Σε πρώτο χρόνο όµως πρέπει να 

εξεταστούν οι αρχικές µεταφυσικές δεσµεύσεις του Hobbes, όπως αυτές 

έγιναν σαφείς στο προηγούµενο µέρος, προκειµένου να αναδειχθεί 

επαρκέστερα η εσωτερική ενότητα του φυσικο-πολιτικού του προγράµµατος. 

 Στο πεδίο της φυσικής φιλοσοφίας, το σώµα είναι η στοιχειώδης 

µεταφυσική αρχή µαζί µε την κίνηση, το πλέον βασικό συµβεβηκός του. 

Αντικείµενα δηλαδή της φυσικής επιστήµης είναι τα σώµατα που κινούνται και 

κυρίως τα σώµατα εκείνα που διαθέτουν εγγενώς την αρχή της κίνησης 

(conatus). Η κίνηση είναι το βασικό αίτιο παραγωγής των φυσικών 

φαινοµένων και µόνο µέσα από τη γνώση των ιδιοτήτων της µπορεί κανείς να 

αποκτήσει γνώση του υπό µελέτη φαινοµένου. Οι φυσικές αυτές έννοιες του 

σώµατος και της κίνησης αξιοποιούνται και στο πολιτικό πεδίο 

µετασχηµατισµένες. Το γεγονός ότι και η πολιτική φιλοσοφία ασχολείται µε 

κινούµενα σώµατα, αποτελεί ισχυρή ένδειξη της σχέσης της µε τη φυσική. Η 

ενότητα αυτή θα εκφραστεί και µεθοδολογικά, αφού η αναλυτικοσυνθετική 

µέθοδος είναι κοινή. 

 Ο Hobbes επιµένει στην προτεραιότητα του σώµατος, όπως έγινε 

σαφές και στο προηγούµενο κεφάλαιο, καθώς το σώµα είναι εκείνο που 

 Σ
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µπορεί να αποτελέσει βάση συµφωνίας µεταξύ των ανθρώπων, αφού αν οι 

άνθρωποι δε συµφωνήσουν για την προστασία του, τότε η ίδια η ζωή τίθεται 

σε κίνδυνο. Άλλωστε τα νοητικά περιεχόµενα (µε την έννοια των 

διαφορετικών και αλληλοσυγκρουόµενων πολιτικών, θρησκευτικών κ.α. 

ιδεών) είναι εκείνα που διασπούν την ενότητα της κοινωνίας και οδηγούν σε 

πόλεµο, άρα και σε θάνατο190. Η συµφωνία των ανθρώπων δε θα γίνει πάνω 

σε ένα πλαίσιο πεποιθήσεων (π.χ. θρησκευτικών, κοκ) που µπορεί να είναι 

διαφορετικές, αλλά πάνω σε µια κοινά αποδεκτή έννοια της φυσικής 

επιστήµης, το σώµα. Και επειδή για το σώµα, ως φυσική έννοια, η γνώση 

µπορεί να είναι ατελής στον άνθρωπο, ωστόσο όχι ατελής εν γένει (αφού 

εκείνος που το δηµιούργησε, δηλαδή ο Θεός, έχει πλήρη γεωµετρική αντίληψή 

του), συνιστά µια ασφαλή αρχή και για το πολιτικό πεδίο. Το σώµα πρέπει να 

προστατευτεί από τα ιδιοτελή ατοµικά συµφέροντα και χάριν του οποίου θα 

κατασκευαστούν τα τεχνητά σώµατα. Μ’ αυτόν τον τρόπο, µια κατεξοχήν 

φυσική έννοια εισέρχεται στο πολιτικό πεδίο και δηµιουργεί τους όρους για 

συµφωνία. 

 Η Γρηγοροπούλου, στο απόσπασµα που παρατέθηκε, συνδέει το σώµα 

µε τη ζωή. Η σύνδεση του σώµατος µε τη ζωή, εισάγει στο πεδίο µελέτης της 

πολιτικής φιλοσοφίας και το σηµαντικότερο συµβεβηκός του σώµατος, που 

δεν είναι άλλο από την κίνηση. Πώς όµως συνδέεται η ζωή µε την κίνηση; 

Στο κεφάλαιο VI του Λεβιάθαν διατυπώνεται η θέση ότι κάθε ζωντανός 

οργανισµός πραγµατοποιεί δύο είδη κίνησης: τη ζωτική κίνηση (vital motion) 

και τη ζωική κίνηση ή εκούσια (animal or voluntary motion). Το πρώτο 

είδος κίνησης δεν εµπλέκει την ηθεληµένη συµµετοχή του οργανισµού 

(αναπνοή, κυκλοφορία του αίµατος κλπ.), ενώ στη δεύτερη περίπτωση η 

συµµετοχή του – µέσω της φαντασίας (µιας λειτουργίας που συνδέεται µε την 

κίνηση) – είναι προαπαιτούµενη προκειµένου αυτή η κίνηση να εκδηλωθεί 

                                                 
190 Γρηγοροπούλου, Β., 2006, ο.π., Η Γρηγοροπούλου θεωρεί ότι το σώµα υπερέχει του νου 

ως προς το βαθµό στον οποίο µπορούν να συµφωνήσουν οι άνθρωποι και ταυτόχρονα 

ταυτίζεται µε τη ζωή, αποδίδοντάς της έτσι εκτός του φυσικού – βιολογικού φορτίου που 

αναδείχθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο και µια σαφή ηθική και πολιτική στόχευση. 

Συγκεκριµένα παρατηρεί: «Το σώµα ως αρχή ανταποκρίνεται στην αξία της ζωής ως κοινή 

και αποδεκτή βάση για τη δέσµευση όλων σε αµοιβαίες υποχρεώσεις για τη διατήρησή της. 

Ως εκ τούτου, η µεταφυσική αρχή, το σώµα, εκφράζοντας τη ζωή ως υπέρτατη αξία, φαίνεται 

να είναι πολιτικά και ηθικά προσανατολισµένη.» (Γρηγοροπούλου  Β., 2006, ο.π., σ. 33). 
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(µετακίνηση, οµιλία, κλπ.) 191. Η κίνηση αυτή µπορεί να γίνεται αντιληπτή ή 

όχι. Ωστόσο είναι απολύτως υπαρκτή. Για να γίνει αντικείµενο αντίληψης θα 

πρέπει να έχει προηγηθεί εκπαίδευση, έτσι ώστε να αναδειχθούν ακόµη και οι 

µικρότερες κινήσεις. Στην εκδήλωση της κίνησης του δεύτερου είδους (της 

ζωικής/animal) διαφορετικές µορφές κίνησης λαµβάνουν µέρος: η ζωτική 

(vital), για λόγους που κανείς µπορεί να συµπεράνει εύκολα και η ελάχιστη 

απαρχή κίνησης, το ελάχιστο ποσό κίνησης, το conatus (endeavour), το οποίο 

είναι µε άλλα λόγια η ετοιµότητα για κίνηση, η δύναµη και εγγυάται την αρχή 

αλλά και τη διατήρηση της κίνησης (τόσο στο επίπεδο της φύσης, όσο και στο 

επίπεδο της πολιτικής οργάνωσης) 192. 

 Ο Hobbes ανοίγει τη µελέτη των φαινοµένων της φύσης µε την 

ανάλυση των µορφών της κίνησης. Συγκεκριµένα στο κεφάλαιο XXV του De 

Corpore γίνεται λόγος για ζωικές κινήσεις (animal motions) οι οποίες 

προξενούνται από την αίσθηση και συνδυάζονται µε την εσωτερική απαρχή 

κίνησης (endeavour) των διαφόρων οργάνων του σώµατος193. Ταυτόχρονα 

αναγνωρίζεται και η άλλη µορφή κίνησης η ζωτική (vital), η φυσιολογική 

κίνηση κάθε οργανισµού, η οποία συνδέεται µε την ευχαρίστηση και την 

απαρέσκεια και µπορεί να ενισχυθεί από την εξωτερική αίσθηση. Ό,τι δηλαδή 

                                                 
191 «Τα ζώα διαθέτουν δύο είδη κινήσεων. Το ένα αποκαλείται ζωτική κίνηση, αρχίζει µε τη 

γέννηση και συνεχίζεται αδιάλειπτα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Τέτοιο είδος κίνησης 

είναι η κυκλοφορία του αίµατος, ο σφυγµός, η αναπνοή, η πέψη, η θρέψη, η αφόδευση, κ.α. 

Αυτές οι κινήσεις δεν χρειάζονται τη βοήθεια της φαντασίας. Το άλλο είναι η ζωική κίνηση, 

που αποκαλείται και εκούσια κίνηση, όπως για παράδειγµα η µετακίνηση, η οµιλία, η κίνηση 

οποιουδήποτε µέλους του σώµατός µας σύµφωνα µε τον τρόπο που έχουµε ήδη φανταστεί µε 

το νου µας.» (Λεβιάθαν, κεφ. VI, σ. 121/Leviathan, ch. VI, p. 33). 
192 «Το γεγονός ότι οι απαίδευτοι άνθρωποι δεν αντιλαµβάνονται την ύπαρξη καµίας κίνησης 

εκεί όπου το κινούµενο πράγµα είναι αόρατο ή ο χώρος, όπου αυτό κινείται, είναι λόγω του 

µικρού του µεγέθους ανεπαίσθητος, δεν εµποδίζει αυτές τις κινήσεις να υπάρχουν. ∆ιότι το 

αντικείµενο, που κινείται σ’ ένα µεγάλο χώρο, πρώτα περνάει απαραίτητα από τον οσοδήποτε 

µικρό χώρο, που είναι µέρος του µεγαλύτερου. Αυτές οι µικρές απαρχές της κίνησης µέσα 

στο ανθρώπινο σώµα, προτού εκδηλωθούν στο περπάτηµα, στην οµιλία, στην πίεση και σ’ 

άλλες ορατές ενέργειες, αποκαλούνται κοινώς ετοιµότητα για κίνηση [endeavour]». 

(Λεβιάθαν, κεφ. VI, σσ. 121 – 122/Leviathan, ch. VI, pp. 33 – 34). Για τη µετάφραση του 

όρου «endeavour» του αγγλικού κειµένου, προτιµήθηκε ο όρος «ετοιµότητα για κίνηση» αντί 

του όρου «ροπή» που χρησιµοποιούν οι Μεταξόπουλος – Πασχαλίδης. 
193 «Όµως αυτά τα φαντάσµατα [που προξενούνται από τον ερεθισµό των αισθητηρίων 

οργάνων] παρόλο που είναι αποτελέσµατα σ’ εκείνον που αισθάνεται [sentient] ως 

υποκείµενο, παράγονται από αντικείµενα που επενεργούν στα όργανα. Επιπλέον υπάρχουν κι 

άλλα αποτελέσµατα εκτός από αυτά, που προξενούνται από τα ίδια αντικείµενα στα ίδια 

όργανα, δηλαδή συγκεκριµένες κινήσεις που ξεκινούν από την αίσθηση και ονοµάζονται 

ζωικές κινήσεις [animal motions]» (De Corpore, ch. XXV, p. 405). 
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αυξάνει την ευχαρίστηση κάποιου, τον ωθεί στο να δράσει προκειµένου να 

διατηρήσει και να αυξήσει αυτό το αίσθηµα194. Στο De Corpore τέλος 

διατυπώνεται και η θέση ότι η ζωική κίνηση (animal) αυξάνεται µε την 

πάροδο του χρόνου και την ωρίµανση του ατόµου195. 

 Το φαινόµενο της ζωής, της διατήρησης δηλαδή της κίνησης του 

οργανισµού, της ζωής δηλαδή εντός του παρόντος υλικού κόσµου προβάλλει 

ως µια αξία αδιαπραγµάτευτη196, η οποία στη φυσική κατάσταση βρίσκεται 

διαρκώς υπό αίρεση. Ο φόβος είναι το συναίσθηµα που κυριαρχεί και ρυθµίζει 

ουσιαστικά τον τρόπο ζωής των φυσικών ανθρώπων. Ακόµη και στο πλαίσιο 

της πολιτικής κοινωνίας, το άτοµο διατηρεί το δικαίωµα αντίστασης απέναντι 

και στον κυρίαρχο τον ίδιο όταν απειλείται η ζωή του197. 

 Ο Hobbes και στην πολιτική του φιλοσοφία κινείται στο πλαίσιο του 

νοµιναλισµού, µε την έννοια της κατεύθυνσης της µελέτης προς τα ατοµικά – 

ενικά πράγµατα198. Τόσο στο κεφάλαιο του Λεβιάθαν όσο και σ’ εκείνο του De 

                                                 
194 «η ζωτική κίνηση είναι η κίνηση του αίµατος που κυκλοφορεί διαρκώς (όπως έχει 

αποδείξει µε πολλά σηµεία και ενδείξεις [signs and marks] ο Harvey, ο πρώτος που τα 

παρατήρησε) στις φλέβες και τις αρτηρίες. […] Όµως αν η ζωτική κίνηση υποβοηθηθεί από 

µια κίνηση της αίσθησης, τότε τα µέρη του οργάνου θα ρυθµιστούν να καθοδηγήσουν τα 

πνεύµατα κατά τέτοιο τρόπο που θα συµβάλλει περισσότερο στη διατήρηση και την αύξηση 

εκείνης της κίνησης, µε τη βοήθεια των νεύρων. Και στη ζωική κίνηση (animal) αυτή είναι η 

έσχατη απαρχή κίνησης [the very first endeavour] και απαντάται ακόµη και στο έµβρυο, το 

οποίο όσο βρίσκεται µέσα στη µήτρα κινεί τα µέλη του µε εκούσια (voluntary) κίνηση, 

προκειµένου να αποφύγει ό,τι το ενοχλεί ή να επιδιώξει ό,τι το ευχαριστεί.» (De Corpore, 

ch, XXV, p. 407). 
195 «τα µικρά βρέφη στην αρχή και µόλις γεννηθούν, έχουν όρεξη [appetite] για πολύ λίγα 

πράγµατα και αποφεύγουν επίσης πολύ λίγα, εξαιτίας της έλλειψης εµπειρίας και µνήµης. Και 

γι’ αυτό το λόγο δεν έχουν τόσο µεγάλη ποικιλία ζωικής κίνησης [animal], όπως βλέπουµε σ’ 

εκείνους που είναι περισσότερο ώριµοι. Γιατί δεν είναι δυνατό, χωρίς τέτοια γνώση που 

προέρχεται από την αίσθηση, δηλαδή χωρίς εµπειρία και µνήµη να γνωρίζουµε τι θα αποβεί 

ευχάριστο και τι επώδυνο.» (De Corpore, ch. XXV, pp. 407 – 408). 
196 Πατέλλη Ι., 1995, ο.π., σσ. 177 – 179. 
197 Το άτοµο στην πολιτική κοινωνία δεν έχει θετικό δικαίωµα στην επανάσταση, αλλά στο 

µέτρο που η ζωή συνιστά αδιαπραγµάτευτη αξία, διατηρεί το δικαίωµα στην αυτοάµυνα. 

Σύµφωνα µε την Πατέλλη «το δικαίωµα στην αυτοάµυνα είναι η µορφή που παίρνει, στα 

πλαίσια του χοµπσιανού κράτους, ο αδιαπραγµάτευτος χαρακτήρας της ζωής ως αξίας. Το 

δικαίωµα αυτό, δηλαδή, στόχο έχει τη διασφάλιση της ζωής έναντι όλων των άλλων αξιών. Γι’ 

αυτό και το δικαίωµα αυτό κατισχύει των υποχρεώσεων που έχουν οι υπήκοοι απέναντι στον 

κυρίαρχο. Η αντίσταση στον κυρίαρχο επιτρέπεται ακόµα και όταν εκείνος, απειλώντας τη 

ζωή υπηκόου, πράττει νόµιµα.» (Πατέλλη Ι., Η επανάσταση στον Χοµπς, «Αξιολογικά», τ. 16, 

(Νοέµβριος 2006), 19 – 25, σ. 23). 
198 Oakeshott M., 1975, ο.π., pp. 64 – 68. 
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Cive όπου περιγράφεται η κατάσταση του γενικευµένου πολέµου199, το 

ενδιαφέρον του εστιάζεται στον κίνδυνο που αντιµετωπίζει κάθε άτοµο 

χωριστά, τον κίνδυνο που απειλεί τη ζωή ενός εκάστου. Η στροφή προς το 

επιµέρους άτοµο, πέρα από το ότι είναι συµβατή προς τη γενικότερη στροφή 

προς τα επιµέρους πράγµατα, αναδεικνύει και το άτοµο ως φορέα ζωής. 

Εκείνο που υπάρχει στην εµπειρική πραγµατικότητα δεν είναι κάποια γενική 

ιδέα ανθρώπου ή κοινωνίας, αλλά τα επιµέρους άτοµα, κι εκείνα κινούνται 

σύµφωνα µε τους νόµους της φυσικής επιστήµης. Αυτή µάλιστα ήταν και η 

σύνθεση δύο παραδόσεων που πέτυχε ο Hobbes: από τη µια µεριά του 

Πλάτωνα, όσον αφορά στην αξία των µαθηµατικών στη µελέτη του φυσικού 

κόσµου και από την άλλη της φυσικής του Επίκουρου σε σχέση µε τη δοµή του 

υλικού κόσµου200. Τα επιµέρους άτοµα κινούνται, δηλαδή πράττουν, µε βάση 

τα ατοµικά πάθη. Τα πάθη κινητοποιούν τον οργανισµό και επειδή είναι 

απολύτως ιδιωτικά συγκρούονται µε τα ατοµικά πάθη των άλλων ατόµων. 

Συνεπώς σκοπός της πολιτικής φιλοσοφίας είναι η εναρµόνιση των επιµέρους 

ιδιωτικών παθών, προκειµένου να προστατευτεί η αξία της ζωής, η οποία 

κινδυνεύει από το διαρκή ανταγωνισµό. Το δρόµο θα τον υποδείξει ο λόγος 

και θα περάσει µέσα από τη συµφωνία των ατόµων. Αυτός είναι και ο λόγος 

για τον οποίο η ανθρωπολογία κατέχει ιδιαίτερη θέση στη µελέτη της 

πολιτικής φιλοσοφίας και συνδέει το φυσικοεπιστηµονικό µε το πολιτικό 

τµήµα του έργου του201. 

 Η ατοµικότητα στον Hobbes αναδεικνύεται τουλάχιστον µε τρεις 

µορφές: η γνωστότερη µορφή είναι εκείνη που περιγράφει ο Macpherson στο 

                                                 
199 Λεβιάθαν, κεφ. XIII/Leviathan, ch. XIII. 

     De Cive, ch. I. 
200 Strauss L., Φυσικό ∆ίκαιο και Ιστορία, (µτφ. Σ. Ροζάνης, Γ. Λυκιαρδόπουλος), Αθήνα, 

εκδ. Γνώση, 1988, σ. 206 – 207. 
201 Στυλιανού Α., Θεωρίες του κοινωνικού συµβολαίου: Από τον Γκρότιους στον Ρουσσώ, 

Αθήνα, εκδ. Πόλις, 2006, σ. 84. Υπογραµµίζεται ότι ο Hobbes «συλλαµβάνει το ανθρώπινο 

άτοµο πρωτίστως ως ένα φυσικό σώµα, το οποίο κινείται µε βάση τους νόµους της φυσικής 

επιστήµης. Στην περίπτωση της χοµπσιανής πολιτικής θεωρίας έχουµε λοιπόν να κάνουµε µε 

ένα φυσικοµαθηµατικό επιστηµολογικό µοντέλο που υποστηρίζει και υπαγορεύει εξ 

ολοκλήρου τη νέα πολιτική επιστήµη.» (Στυλιανού Α., 2006, ο.π., σ. 84). Η µεταφορά της 

εικόνας της φύσης ως άθροισµα κινούµενων σωµάτων, στην πολιτική φιλοσοφία, ως άθροισµα 

επιµέρους ατόµων που πράττουν ανεξάρτητα, υποστηρίζεται και από τον Αγγελίδη (βλ. 

Αγγελίδης Μ., 1994, ο.π., σσ. 49 – 57). 
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βιβλίο του «Ατοµικισµός και ιδιοκτησία»202. Πολύ σχηµατικά, η µορφή της 

ατοµικότητας που προκρίνεται από το Macpherson, αυτή του κτητικού 

ατοµικισµού, στηρίζεται σε µια λογική των κανόνων της αγοράς, όπως αυτή 

λειτουργούσε στα χρόνια του Hobbes. Μάλιστα η αγγλική κοινωνία 

περιγράφεται στο Behemoth, ένα έργο το οποίο αναφέρεται στα αίτια του 

αγγλικού εµφύλιου πολέµου και από το οποίο ο Macpherson αντλεί πλήθος 

παραποµπών για να στηρίξει το επιχείρηµά του203. Το άτοµο είναι ιδιοκτήτης 

της δύναµής του (πιο συγκεκριµένα της εργατικής του δύναµης), την οποία 

µπορεί ελεύθερα να ανταλλάσσει όπως οποιοδήποτε άλλο εµπόρευµα ή αγαθό, 

δεδοµένου ότι αυτή µπορεί να αποτιµηθεί204. Η ελευθερία ανταλλαγής και 

σύναψης σχέσεων είναι τόσο σηµαντική για την έννοια του κτητικού 

ατοµικισµού, ώστε προτάσσεται στα θεωρήµατα που συγκροτούν την εν λόγω 

έννοια. Συγκεκριµένα το άτοµο είναι ελεύθερο από τις βουλήσεις άλλων 

ατόµων και ως εκ τούτου µπορεί ελεύθερα να εισέρχεται σε σχέσεις που 

αποσκοπούν στο προσωπικό του συµφέρον205. Η ανάγνωση αυτή προϋποθέτει 

την αντιµετώπιση του ανθρώπου όχι απογυµνωµένου από την επίδραση του 

πολιτισµού, αλλά ως ενός ατόµου που επιδιώκει την αύξηση της ισχύος του 

και των αγαθών του στις σχέσεις που διαµορφώνονται εντός ενός ήδη 

συγκροτηµένου κοινωνικού συστήµατος: «ο Hobbes χρειαζόταν τα κοινωνικά 

αξιώµατα για να προχωρήσει από τα φυσικά αξιώµατά του σε µιαν απόφανση, 

πάνω στην αναγκαία συµπεριφορά των ανθρώπων σε µια φυσική κατάσταση, 

συµπεριφορά από την οποία θα µπορούσε να παραχθεί λογικά κατά τρόπο 

έγκυρο η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός κυρίαρχου»206. 

 Η θέση του Macpherson, ότι δηλαδή η περιγραφή του φυσικού 

ανθρώπου ενέχει στοιχεία πολιτισµού, κινείται στη γραµµή του Rousseau. Ο 

Rousseau, στην Πραγµατεία περί της καταγωγής και των θεµελίων της 

ανισότητας ανάµεσα στους ανθρώπους, ουσιαστικά υποστηρίζει ότι ο Hobbes, 

                                                 
202 Macpherson C. B., Ατοµικισµός και ιδιοκτησία: Η πολιτική θεωρία του πρώιµου 

φιλελευθερισµού από τον Hobbes ως τον Locke, (µτφ. Ε. Κασίµη), Αθήνα, εκδ. Γνώση, 1986. 
203 Macpherson C. B., 1986, ο.π., σσ. 89 – 98. 
204 Κάθε άνθρωπος έχει αξία (value or worth), η οποία είναι «η τιµή του [price] δηλαδή το 

ποσό που θα προσφερόταν για τη χρησιµοποίηση της ισχύος του» και «εξαρτάται από τις 

ανάγκες και τις κρίσεις των άλλων». (Λεβιάθαν, κεφ. X, σ. 159/Leviathan, ch. X, p. 59). 
205 Macpherson C. B., 1986, ο.π., σ. 349. Επίσης Τέγος Σ., Οι έννοιες της ιδιοκτησίας, του 

εαυτού και του κτητικού ατοµικισµού: Αναγνώσεις της πολιτικής ανθρωπολογίας του Χοµπς, 

«Αξιολογικά», τ. 16, (Νοέµβριος 2006), 149 – 159. 
206 Macpherson C. B., 1986, ο.π., σσ. 100 – 101. 
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όπως και οι προηγούµενοί του θεωρητικοί του φυσικού δικαίου, απέτυχαν να 

περιγράψουν τη φυσική κατάσταση, όσο κι αν το προσπάθησαν. Η εικόνα του 

φυσικού ανθρώπου που έδωσαν, είναι σε τελευταία ανάλυση η εικόνα ενός 

ανθρώπου που ήδη έχει µεταβεί στην πολιτική κοινωνία. Συγκεκριµένα 

αναφέρει:  

 

«Οι φιλόσοφοι που εξετάζουν τα θεµέλια της κοινωνίας αισθάνθηκαν όλοι την 

ανάγκη να ανατρέξουν στη φυσική κατάσταση του ανθρώπου, µα κανείς τους δεν το 

κατάφερε. Μερικοί δε δίστασαν καθόλου να υποθέσουν πως ο άνθρωπος σ’ αυτή την 

κατάσταση ήταν δυνατό να γνωρίζει την έννοια του δικαίου, χωρίς να νοιαστούν να 

δείξουν αν θα έπρεπε να την ξέρει, ούτε αν θα του ήταν κιόλας χρήσιµη. Άλλοι 

µίλησαν για το φυσικό δικαίωµα του καθενός να διατηρεί αυτό που του ανήκει, χωρίς 

όµως να εξηγήσουν τι εννοούσαν µε τη λέξη ανήκω. Άλλοι, δίνοντας πρώτα στο 

δυνατότερο της εξουσία πάνω στον πιο αδύνατο, έκαναν αµέσως να γεννηθεί η 

Κυβέρνηση, χωρίς να αναλογιστούν το χρόνο που θα έπρεπε να κυλήσει πριν η 

έννοια των λέξεων εξουσία και Κυβέρνηση µπορέσει να υπάρξει ανάµεσα στους 

ανθρώπους. Τέλος, όλοι, µιλώντας αδιάκοπα για ανάγκη, απληστία, καταπίεση, 

επιθυµίες και εγωισµό, µετέφεραν και απέδωσαν στη φυσική κατάσταση ιδέες που 

είχαν πάρει από την κοινωνία. Μιλούσαν για τον πρωτόγονο άνθρωπο και 

περιέγραφαν τον πολίτη. Ούτε που τους πέρασε από το µυαλό, στους πιο πολλούς 

από τους δικούς µας, να αµφιβάλλουν αν η φυσική κατάσταση υπήρξε ποτέ, ενώ από 

την ανάγνωση της Αγίας Γραφής συνάγεται πως ο πρώτος άνθρωπος, έχοντας πάρει 

αµέσως από το Θεό τα φώτα και τις εντολές, ο ίδιος δεν ήταν καθόλου σ’ αυτή την 

κατάσταση.»207 

 

 Η δεύτερη έννοια ατοµικότητας που µπορεί να ανιχνευθεί στον 

Hobbes είναι ο επιστηµολογικός ατοµικισµός (epistemological 

individualism)208. Η έννοια αυτή στηρίζεται στην πεποίθηση ότι µπορεί κανείς 

να είναι βέβαιος µόνο για εκείνο το οποίο γνωρίζει µέσα από την προσωπική 

του δραστηριότητα (όπως για παράδειγµα η κατασκευή ενός γεωµετρικού 

                                                 
207 Ρουσώ Ζαν Ζακ, Πραγµατεία περί της καταγωγής και των θεµελίων της ανισότητας 

ανάµεσα στους ανθρώπους, (µτφ. Μέλπω Αλεξίου – Καναγκίνη), Αθήνα, εκδ. Σύγχρονη 

Εποχή (τέταρτη έκδοση), 2010, σ. 76. 

Επίσης: Στυλιανού Α., 2006, ο.π., σσ. 168 – 170. 
208 Ο όρος επιστηµολογικός ατοµικισµός εισάγεται από τον Ryan. Πρβλ. Ryan A., Hobbes 

and Individualism, In: Rogers G.A.J. – Ryan A. (ed.), Perspectives on Thomas Hobbes, 

Oxford, Oxford University Press, 1988, pp. 81 – 105, και ειδικότερα 83 – 90. 
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σχήµατος, του κύκλου, που συνιστά µια απόλυτα ιδιωτική πράξη, 

ακολουθώντας τη µέθοδο που έχει διδαχθεί). ∆ύσκολα θα µπορούσε κάποιος 

να υποστηρίξει ότι στο επιστηµονικό πεδίο δεν υπάρχει χώρος για 

κοινωνικότητα, αφού καταρχήν απαιτείται συµφωνία για τα ονόµατα και τους 

πρώτους ορισµούς. Ωστόσο αν η απόκτηση της γνώσης προέρχεται από τον 

ερεθισµό των υποδοχέων, τότε αυτή είναι πρωτίστως ιδιωτική. Αυτή η άποψη 

ενισχύεται και από την προτροπή του Hobbes στην εισαγωγή του Λεβιάθαν 

να γνωρίσει κανείς τον εαυτό του προκειµένου να µπορέσει να έχει πρόσβαση 

στις αρχές της ανθρώπινης φύσης που οδηγούν στην ανάγκη συγκρότησης 

πολιτικής κοινωνίας. Όµως πρέπει κανείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, 

όσον αφορά στην ενδοσκόπηση που προτείνεται στην εισαγωγή, καθώς 

υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθεί ως ανεξάρτητη µέθοδος. Αυτό όµως θα 

αποσαφηνιστεί παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο. Άρα η έννοια του 

επιστηµολογικού ατοµικισµού συνίσταται στο ότι η γνώση αποκτάται ιδιωτικά, 

επηρεάζεται από τα πάθη (στοιχεία της φυσιολογίας του οργανισµού) και αν 

παραµείνει σ’ αυτό το επίπεδο τότε δε θα µπορούν να λυθούν οι διαφωνίες 

γύρω από κάποιο συγκεκριµένο θέµα. Αυτές οι ιδιωτικές γνώµες θα τεθούν 

στην κοινότητα, υπό τη µορφή του κριτή, προκειµένου να λυθεί η διαφωνία. 

Αναδεικνύεται έτσι η µορφή του επιστηµολογικού ατοµικισµού, ο οποίος 

περιορίζεται δυνάµει της κοινότητας και του λόγου του τελικού κριτή209. 

 Τέλος αναφέρεται από το Ryan και η µορφή του ηθικού ατοµικισµού 

(moral individualism)210 σύµφωνα µε τον οποίο κάθε άτοµο χωριστά καλείται 

                                                 

209 «Ο Λόγος [reason] δεν είναι παρά ο υπολογισµός [reckoning] δηλαδή η πρόσθεση και η 

αφαίρεση, των λογικών ακολουθιών των γενικών ονοµάτων που έχουν συµφωνηθεί για την 

υποσήµανση [marking] και τη δήλωση [signifying] των σκέψεών µας […] Όπως στην 

αριθµητική οι άπειροι σφάλλουν αναγκαστικά, και συχνά µπορεί να σφάλλουν κι οι ίδιοι οι 

δάσκαλοι, έτσι και σε οποιοδήποτε άλλο αντικείµενο του λογισµού, και οι πλέον ικανοί, 

προσεκτικοί και έµπειροι µπορεί να εξαπατηθούν και να βγάλουν λανθασµένα συµπεράσµατα. 

Ο Λόγος καθεαυτός είναι πάντα ορθός, όπως η αριθµητική είναι µία σίγουρη και αλάθητη 

µέθοδος, αλλά ο Λόγος ενός ή οσωνδήποτε ανθρώπων δε συνιστά βεβαιότητα – το ίδιο όπως 

και ένας λογαριασµός [account] δε θεωρείται σωστά υπολογισµένος επειδή έχει εγκριθεί 

οµόφωνα από πολλούς. Συνεπώς, όταν υπάρχει µία διένεξη για κάποιο λογαριασµό, οι 

αντίδικοι πρέπει εκουσίως να προβάλουν ως ορθό Λόγο, το Λόγο κάποιου διαιτητή ή κριτή, 

στην ετυµηγορία του οποίου πρέπει να υπακούσουν αµφότεροι, ειδάλλως η διένεξή τους είτε 

θα καταλήξει σε βίαιη σύγκρουση ή θα παραµείνει εκκρεµής, ελλείψει ενός ορθού Λόγου 

θεσπισµένου από τη Φύση. Το ίδιο ισχύει και για κάθε είδους διαµάχη.» (Λεβιάθαν, κεφ. V, σ. 

114/Leviathan, ch. V, p 28). 
210 Ryan A., 1988, ο.π., pp. 90 – 99. 



 - 100 - 

να αποφασίσει περί της υποταγής του στον κυρίαρχο. Οι περιορισµοί που 

τίθενται στην κατάσταση της φύσης αποτελούν προϊόν ελευθερίας, όπως 

αναφέρθηκε και λίγο πριν. Η απεµπόληση του δικαιώµατος πάνω σε όλα και η 

αναγνώρισή του µόνο στον κυρίαρχο, συνιστά και το λόγο της υποχρέωσης 

υποταγής. Είναι µια πράξη που έγινε ελεύθερα εξαιτίας της οποίας ο 

κυρίαρχος διαθέτει πια µόνο αυτός το θεµελιώδες φυσικό δικαίωµα και αυτό 

επειδή του δόθηκε. Η δέσµευση όµως για την υποταγή στον κυρίαρχο δεν 

είναι µια δέσµευση καντιανού τύπου. Το άτοµο παραχώρησε το φυσικό του 

δικαίωµα για ένα λόγο και µόνο: για να εξασφαλίσει τη ζωή του και γι’ αυτό 

διατηρεί ανέπαφο το δικαίωµα να κρίνει πότε η ζωή του προστατεύεται και 

πότε όχι, αρά και να κρίνει πότε θα υπακούει στον κυρίαρχο και πότε θα 

αντιστέκεται. Με άλλα λόγια το άτοµο δεν παύει να σκέπτεται την προστασία 

της ζωής του από τη στιγµή που θα συσταθεί η κυριαρχία. Όταν η ζωή του 

µέσα στην πολιτική κοινωνία κινδυνεύει, έχει το δικαίωµα να την 

προστατεύσει µε τους τρόπους που θα κρίνει. 

 Ο ηθικός ατοµικισµός αναγνωρίζει ευθέως την ανεξαρτησία καθενός 

ως προς την επιδίωξη επιµέρους σκοπών ακόµη και την ανεξαρτησία σε 

περιπτώσεις ανταλλαγών (κάτι αντίστοιχο αλλά όχι ταυτόσηµο µε τον κτητικό 

ατοµικισµό, καθώς στον τελευταίο, όπως ειπώθηκε και παραπάνω, 

προστέθηκαν επιπλέον θεωρήµατα, που αφορούν στις ιστορικές και 

οικονοµικές συνθήκες του 17ου αιώνα)211. Μια ηθική θεωρία οφείλει να 

καθορίσει τις σχέσεις που επιτρέπεται να διαµορφωθούν µέσα σε ένα τέτοιο 

πλαίσιο ανεξάρτητων δρώντων. Η φυσική εξέταση της ανθρώπινης φύσης, η 

δέσµευση µε το νοµιναλισµό, οδηγεί στην υιοθέτηση της προτεραιότητας της 

ατοµικότητας και στο πεδίο της πράξης. 

 Η τελευταία έννοια που θα συζητηθεί συνοπτικά στο προκαταρκτικό 

αυτό κεφάλαιο είναι η έννοια του συµβολαίου ως όρου για τη διατήρηση της 

ζωής ως βιολογικής υπόστασης. Ήδη στην κατάσταση της φύσης, ο 

άνθρωπος µπορεί να γνωρίζει τις προϋποθέσεις για την ασφάλειά του και την 

προστασία της . Εκείνο όµως για το οποίο δεν µπορεί να είναι βέβαιος είναι η 

τήρηση αυτών των προϋποθέσεων από τους άλλους ανθρώπους. Στη µη 

ρυθµισµένη αυτή κατάσταση πρέπει να επιβληθούν περιορισµοί και κανόνες 

µε τους οποίους θα συµµορφώνονται όλοι. Συνεπώς πρέπει να υπάρχει ένα 

                                                 
211 Oakeshott M., 1975, ο.π., pp. 82 κεξ. 
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µόνο συµβόλαιο212, το οποίο θα δεσµεύει όλους τους ανθρώπους να 

παραιτηθούν από το δικαίωµα που έχουν απέναντι σε όλα τα πράγµατα. Η 

έννοια του συµβολαίου δεν είναι µια αυθαίρετη απόφαση που παίρνουν οι 

άνθρωποι. Είναι αναγκαίος όρος για την αυτοσυντήρησή τους και µάλιστα ένας 

όρος τον οποίο υποδεικνύει ο λόγος213. Είναι η έλλογη προϋπόθεση 

προκειµένου η φυσική έννοια του σώµατος να µπορέσει να διατηρήσει την 

κίνησή της. Ειδικότερα, ο θεµελιώδης φυσικός νόµος αναφέρεται στην 

προστασία της ζωής και στη χρήση όλων των µέσων που οδηγούν σ’ αυτόν το 

σκοπό: «Ένας νόµος της φύσης, lex naturalis, είναι µια εντολή ή ένας γενικός 

κανόνας, που έχει ανακαλυφθεί µέσω του λόγου και απαγορεύει στον 

άνθρωπο να κάνει κάτι, που θα καταστρέψει τη ζωή του ή που θα τον 

στερήσει από τα µέσα συντήρησής της· κι ακόµα του απαγορεύει να 

παραλείπει όσα ο ίδιος θεωρεί απαραίτητα για τη διατήρησή της. […] 

Αποτελεί εποµένως εντολή ή γενικό κανόνα του λόγου ότι κάθε άνθρωπος 

πρέπει να επιδιώκει την ειρήνη, στο µέτρο που έχει την ελπίδα να την 

επιτύχει. Εάν δεν µπορεί να την επιτύχει, πρέπει να επιδιώκει και να 

χρησιµοποιεί την αρωγή και τα πλεονεκτήµατα του πολέµου. Το πρώτο 

σκέλος αυτού του κανόνα περιέχει τον πρώτο και θεµελιακό νόµο της φύσης, 

δηλαδή την επιδίωξη και διατήρηση της ειρήνης. Το δεύτερο σκέλος συνοψίζει 

το φυσικό δικαίωµα, που είναι η αυτοάµυνα µε όλα τα δυνατά µέσα» 214. Από 

                                                 
212 Στο κεφάλαιο XIV του Λεβιάθαν, ο Hobbes περιγράφει λεπτοµερώς τι εννοεί ως 

συµβόλαιο και πότε αυτό καθίσταται άκυρο. Από αυτό µπορεί να συµπεράνει κανείς ότι δεν 

αποκλείεται ο φυσικός άνθρωπος να συνάπτει συµβόλαια, απλά δεν υπάρχει εγγύηση για την 

τήρησή τους. Γι’ αυτό το λόγο απαιτείται ένα συµβόλαιο βάσει του οποίου θα παραιτείται από 

το θεµελιώδες δικαίωµά του. Βλ. επίσης Στυλιανού Α., 2006, ο.π., σ. 111 – 112. 
213 Με πολύ γλαφυρό τρόπο, ο Forsyth υπογραµµίζει τη σχέση του ορθού λόγου µε το 

συµβόλαιο: «Το κοινωνικό συµβόλαιο του Hobbes, ήταν η δραµατική κορύφωση µιας βήµα 

προς βήµα διαδικασίας εξέλιξης της ανθρώπινης ορθολογικότητας, που περιγράφηκε στα 

κεφάλαια XIII έως XVII του Λεβιάθαν και η οποία συνήθως υπάγεται υπό το γενικό όνοµα 

‘κατάσταση της φύσης’. Ήταν µια σύνθετη διαδικασία όχι πλήρως ελεύθερη από ασάφεια. Η 

αλληλεπίδραση φυσικά ελεύθερων ανθρώπων, η αλληλόδραση λόγου και πάθους, η δράση των 

ποιητικών (φόβος του θανάτου) και των τελικών αιτίων (επιθυµία ευδαιµονίας [felicity] ή 

µιας περισσότερο ευχάριστης ζωής) συνδυαζόµενα φέρουν τη ‘φυσική κατάσταση’ στο σηµείο 

στο οποίο θεσπίστηκε το µεταρρυθµιστικό [transformatory] κοινωνικό συµβόλαιο.» 

(Forsyth M., Hobbes’s Contractarianism: In: Boucher D. – Kelly P. (ed.), The Social 

Contract from Hobbes to Rawls, London, Routledge, 2005 (First published 1994), 35 – 

50, p. 43). 
214 Λεβιάθαν, κεφ. XIV, σσ. 199 – 200/Leviathan, ch. XIV, pp. 86 – 87. Η διατύπωση του 

De Cive του πρώτου νόµου είναι παρόµοια: «πρέπει να επιδιώκουµε την ειρήνη όπου 
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αυτόν παράγεται ο δεύτερος φυσικός νόµος περί της σύναψης συµβολαίου215. 

Οι συµφωνίες παραίτησης συνιστούν το συµβόλαιο, το οποίο ορίζεται ως «η 

αµοιβαία µεταβίβαση δικαιώµατος»216 και προβάλλει ως ο εναλλακτικός 

τρόπος εξασφάλισης των αγαθών και της ατοµικής δραστηριότητας µε 

ταυτόχρονη εξασφάλιση της ζωής. Ό,τι δηλαδή στη φυσική κατάσταση 

αποκτάται µέσω της διαρκούς συσσώρευσης ισχύος αλλά και του αισθήµατος 

της ανασφάλειας που απορρέει από την αντίστοιχη δράση των άλλων φυσικών 

ανθρώπων, στην πολιτική κατάσταση αποκτάται ανεξάρτητα από αυτά και µε 

ταυτόχρονη προστασία της ύπαρξης. Η θέσπιση του συµβολαίου σηµατοδοτεί 

την εγκατάλειψη της φύσης και την εγγύηση της εισαγωγής κανόνων που θα 

προκύψουν ως αποτέλεσµα αυτής της θέσπισης. Οι κανόνες θα θεσπιστούν 

προκειµένου να περιοριστεί η επιθετική ανθρώπινη φύση και ο γενικευµένος 

πόλεµος κι έτσι να συνεχιστεί το φυσικό φαινόµενο της ζωής. 

 Στην πραγµάτευση του συµβολαίου πρέπει να προστεθεί ακόµη και το 

εξής: οι νόµοι της φύσης αποτελούν έλλογους κανόνες, οι οποίοι όµως δεν 

έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα στο επίπεδο της φύσης217. Γι’ αυτό άλλωστε στο 

Λεβιάθαν και στο De Cive, η φυσική κατάσταση παρουσιάζεται ως µια 

κατάσταση σύγκρουσης των ατοµικών συµφερόντων και επιδιώξεων. 

Καθίστανται δεσµευτικοί µόνο αφού συµβληθούν αµοιβαία τα άτοµα και πάνω 

σ’ αυτή τη σύµβαση θεσπιστεί και η κυριαρχία218. Έτσι έχουµε µια διαδικασία 

επιγένεσης κανόνων (σύµφωνα µε τις λέξεις του Ψυχοπαίδη), δηλαδή 
                                                                                                                                            
µπορούµε να την επιτύχουµε. Όπου δεν µπορούµε, πρέπει να εκµεταλλευόµαστε τις ωφέλειες 

του πολέµου.» (De Cive, ch., II, p. 123). 
215 «Από αυτόν το θεµελιακό νόµο της φύσης, που προστάζει τους ανθρώπους να επιδιώκουν 

την ειρήνη, συνάγεται ο ακόλουθος δεύτερος νόµος: ένας άνθρωπος πρέπει να είναι 

πρόθυµος, όταν και οι άλλοι είναι επίσης πρόθυµοι, να παραιτηθεί από το δικαίωµά του πάνω 

σε όλα τα πράγµατα για τόσο διάστηµα, όσο απαιτεί η ειρήνη και η αυτοάµυνά του και να 

αρκεστεί σε τόση µόνον ελευθερία έναντι των άλλων, όση θα επέτρεπε και στους άλλους 

έναντι του εαυτού του.» (Λεβιάθαν, κεφ. XIV, σ. 200/Leviathan, ch. XIV, p. 87). «Το 

δικαίωµα όλων των ανθρώπων πάνω σε όλα τα πράγµατα δεν πρέπει να διατηρηθεί, αλλά 

κάποια δικαιώµατα πρέπει είτε να µεταβιβαστούν, είτε να παραιτηθούµε από αυτά.» (De Cive, 

ch. II, p. 123). 
216 Λεβιάθαν, κεφ. XIV, σ. 202/Leviathan, ch. XIV, p. 89. 

     De Cive, ch. II, p. 126. 
217 Αγγελίδης Μ., 1994, ο.π., σσ. 23 – 24. 
218 Για τη σύσταση της κυριαρχίας βλ στο τέλος του κεφαλαίου. Αυτό που πρέπει πάντως να 

είναι σαφές είναι ότι το συµβόλαιο συνάπτεται ανάµεσα σε άτοµα, προκειµένου να θεσπιστούν 

κανόνες και όχι προκειµένου να συσταθεί η κυριαρχία σε πρώτο χρόνο. Αυτό γίνεται σε 

δεύτερο χρόνο και όχι µε συµβόλαιο ανάµεσα στον κυρίαρχο και τους πολίτες. (Πρβλ. 

Forsyth M., 2005, p. 37). 
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δηµιουργίας πολιτικών κανόνων «από µια µη κανονιστικά καθορισµένη 

κατάσταση, που χαρακτηρίζεται απλώς από την αλληλεπίδραση πράξεων 

διεπόµενων από ατοµιστικά εγωιστικά κίνητρα. Η κανονιστικότητα έρχεται ex 

post βάσει αρνητικών εµπειριών των δρώντων εν όψει των αποτελεσµάτων, 

στα οποία οδηγεί η αλληλεπίδραση µη κανονιστικά ρυθµισµένων πράξεων. 

Στην αυστηρή µορφή της η αντίληψη αυτή εξαρτά το κανονιστικό σύστηµα 

άµεσα από τις µεταλλαγές στη µη κανονιστική βάση των ατοµικών 

στρατηγικών της πράξης»219. 

                                                 
219 Ψυχοπαίδης Κ., Κανόνες και αντινοµίες στην πολιτική, Αθήνα, εκδ. Πόλις, 2001 (β’ εκδ), 

σ. 23. Τον ίδιο τρόπο γένεσης των πολιτικών κανόνων δέχεται και ο Αγγελίδης (Αγγελίδης 

Μ., 1994, ο.π., σ. 58). Όπως θα γίνει σαφέστερο και παρακάτω, η µη ρυθµισµένη φυσική 

κατάσταση στην οποία ζει ο άνθρωπος πριν από τη σύναψη του συµβολαίου και τη σύσταση 

της κυριαρχίας, δε σηµαίνει άλογη κατάσταση. Οι φυσικοί νόµοι είναι έλλογοι νόµοι και η 

ιδιότητά τους αυτή µπορεί να αναγνωριστεί από το φυσικό άνθρωπο, διαφορετικά η έξοδος 

από την κατάσταση της φύσης δε θα γινόταν στη βάση του συµβολαίου, αλλά στη βάση του 

καταναγκασµού. Οι φυσικοί νόµοι ως κατεξοχήν τρόποι του έλλογου πράττειν, αντλούν τη 

δεσµευτικότητά τους στη φυσική κατάσταση από το γεγονός ότι υποδεικνύονται από το 

φυσικό λόγο. Γι’ αυτό το λόγο και η υποχρέωση που συνδέεται µ’ αυτούς είναι in foro interno: 

«Οι νόµοι της φύσης υποχρεώνουν in foro interno, συνδέονται δηλαδή µε µια επιθυµία 

τήρησής τους· δεν υποχρεώνουν όµως πάντοτε in foro externo, δηλαδή ως προς την 

εφαρµογή τους» (Λεβιάθαν, κεφ. XV, σελ. 226/Leviathan, ch. XV, p.105). Η δεσµευτικότητά 

τους όµως είναι κυρίως εξωτερική και προκειµένου να λάβει χώρα θα πρέπει οι άνθρωποι 

πέραν του συµβολαίου να προβούν και στο επόµενο βήµα, εκείνο της σύστασης της 

κυριαρχίας. Με άλλα λόγια, καθένας χωριστά µπορεί να αναγνωρίσει τη σκοπιµότητα του να 

πράττει σύµφωνα µε το φυσικό νόµο. Αυτό όµως δεν αποτελεί εγγύηση ότι και οι άλλοι θα 

πράξουν µε τον ίδιο τρόπο και αυτό είναι το κατεξοχήν πρόβληµα της πολιτικής θεωρίας. 

Στον Hobbes η εξασφάλιση της ζωής διέρχεται καταρχήν από τη σύσταση της πολιτικής 

κοινωνίας (σύναψη συµβολαίου) και κατόπιν από τη σύσταση της αρχής εκείνης που θα 

εγγυηθεί τη συµµόρφωση των πολιτών προς τους κανόνες της πράξης (κυριαρχία). Η 

επιθυµία τήρησης των φυσικών νόµων στο πλαίσιο της φυσικής κοινωνίας δηµιουργεί 

ερωτήµατα ως προς το είδος της υποχρέωσης που συνδέεται µ’ αυτούς. Αν θεωρηθεί ότι 

λόγος χωρίς δεσµευτικότητα δεν µπορεί να υπάρξει, τότε στη φυσική κατάσταση µπορούµε να 

αναγνωρίσουµε δεσµευτικότητα (in foro interno), κυρίως όµως ως ετοιµότητα για πράξη. 

Συγκεκριµένα στο De Cive αναφέρεται: «Ωστόσο, στο µεταξύ υποχρεωνόµαστε σε µια 

ετοιµότητα του νου να τους τηρήσουµε [τους φυσικούς νόµους] κάθε φορά που η τήρησή τους 

θα µοιάζει να συµβάλλει στο σκοπό για τον οποίο έχουν διατυπωθεί. Πρέπει λοιπόν να 

καταλήξουµε ότι ο φυσικός νόµος πάντοτε και σε κάθε περίπτωση υποχρεώνει στο 

εσωτερικό δικαστήριο [internal court] ή σ’ εκείνο της συνείδησης» (De Cive, ch. III, p. 

149). Ίδια µορφή υποχρέωσης αναγνωρίζεται και στο De Corpore Politico: «Αυτοί οι 

συγκεκριµένοι νόµοι […] δεν αξιώνουν τίποτε άλλο [από τον άνθρωπο] παρά µόνο την 

επιθυµία και τη σταθερή πρόθεση [desire and constant intention] να προσπαθεί 

[endeavour] και να είναι σε ετοιµότητα να συµµορφωθεί µ’ αυτούς […] Η δύναµη λοιπόν του 

νόµου της φύσης δεν είναι in foro externo µέχρι να υπάρξει ασφάλεια για τον άνθρωπο να 

τον υπακούσει, αλλά είναι πάντοτε in foro interno, όπου η πράξη της υπακοής θέτει σε 

κίνδυνο την ασφάλεια, η θέληση και η ετοιµότητα για να την εκτελέσει, θεωρείται ως 
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 Το συµβόλαιο στο πεδίο της πολιτικής έχει τρία χαρακτηριστικά, τα 

οποία συνοψίζονται από το Forsyth220: πρώτα στηρίζεται σε µια έννοια 

ισότητας των ανθρώπων αναµεταξύ τους. Η ισότητα αφορά καταρχήν στις 

ικανότητες221 και κατά δεύτερον στην ελευθερία που όλοι έχουν εκ φύσεως 

στην προσπάθεια απόκτησης ολοένα και περισσότερων αγαθών222. Αυτό 

συνεπάγεται ότι κανένας άνθρωπος από τη φύση του δε διαθέτει κάποια 

ιδιότητα που τον διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους ανθρώπους και αυτή η 

ισότητα θα εξακολουθήσει να υπάρχει και µετά τη σύναψη του συµβολαίου. 

Μόνη εξαίρεση θα αποτελέσει ο κυρίαρχος. ∆εδοµένης αυτής της ισότητας, ο 

κανόνας εγκαθίσταται από εκείνους οι οποίοι τίθενται υπό αυτόν και όχι από 

                                                                                                                                            
εκτέλεση» (De Corpore Politico, ch. IV, p. 108). Ελλείψει της αρχής που θα εγγυηθεί την 

τήρηση των νόµων, η δεσµευτικότητα στο πεδίο της φύσης παίρνει αυτή τη µορφή, της 

ετοιµότητας και της εσωτερικής τάσης προς συµµόρφωση. Βλ. επίσης: Warrender, H., ο.π., 

pp. 53 – 58. 

 Η δέσµευση που επιζητεί ο Hobbes, σύµφωνα µε τα παραπάνω, φαίνεται να είναι 

εσωτερική – ηθική δέσµευση. Ωστόσο η διάκριση εσωτερικής δέσµευσης και εξωτερικής 

(κυρίαρχος) είναι εκείνη που σύµφωνα µε τον Carl Schmitt δηµιουργεί ρήγµατα στο 

οικοδόµηµα. Η διάκριση/αντίθεση ιδιωτικού – δηµόσιου στηρίζει την ουδετερότητα του 

κράτους και ουσιαστικά δεν απαγορεύει στο µεµονωµένο άτοµο να διατηρεί την προσωπική 

του κρίση. Μια τέτοια όµως αντίθεση οδηγεί στο θάνατο του Λεβιάθαν. (Schmitt C., Ο 

Λεβιάθαν στην πολιτειολογία του Τόµας Χοµπς. Νόηµα και αποτυχία ενός πολιτικού 

συµβολαίου, (µτφ. Γ. Σαγκριώτης), Αθήνα, εκδ. Σαββάλας, 2009 (1η έκδοση 1938), σσ. 128 – 

129, 142) Βλ. επίσης: Λαβράνου Α., Κυριαρχία, φυσική κατάσταση και φύση του ανθρώπους 

στον Τόµας Χοµπς και στον Καρλ Σµιττ: Παρατηρήσεις πάνω στη σµιττιανή ερµηνεία του 

Χοµπς, «Αξιολογικά», τ. 16, (Νοέµβριος 2006), 162 – 181, σσ.164 – 165. 
220 Forsyth M., 2005, ο.π., pp. 37 – 39. Τα σηµεία αυτά, όπως υποστηρίζεται από το 

Forsyth, είναι κοινά στους νεώτερους θεωρητικούς του συµβολαίου. 
221 «Η φύση έχει κάνει σε τέτοιο βαθµό τους ανθρώπους ίσους ως προς τις ικανότητές του 

σώµατος και του νου, ώστε ακόµα και αν µπορεί κάπου – κάπου να βρεθεί κάποιος εµφανώς 

δυνατότερος ή πιο εύστροφος από κάποιον άλλο, ωστόσο αν συνυπολογισθούν όλα, η διαφορά 

µεταξύ των ανθρώπων δεν είναι τόσο αξιοσηµείωτη που να µπορεί κανείς να αξιώνει για τον 

εαυτό του οποιοδήποτε ωφέληµα το οποίο κάποιος άλλος να µη µπορεί εξίσου καλά να 

αξιώσει. ∆ιότι σε ό,τι αφορά τη σωµατική δύναµη, ο πιο αδύναµος έχει τη δύναµη να σκοτώσει 

το δυνατότερο, είτε µε δόλο, είτε συνασπιζόµενος µ’ άλλους που διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο 

µ’ αυτόν. 

     Και ως προς τις νοητικές ικανότητες (αν εξαιρεθούν οι τέχνες που θεµελιώνονται στις 

λέξεις και ιδιαίτερα η δεξιότητα να βαδίζει κανείς σύµφωνα µε γενικούς και αλάνθαστους 

κανόνες, η οποία καλείται επιστήµη και την οποία ελάχιστοι µόνο διαθέτουν και για λίγα µόνο 

θέµατα, επειδή ούτε για έµφυτη ικανότητα πρόκειται, ούτε αποκτάται, όπως η σωφροσύνη, 

µέσω της παρατήρησης των πραγµάτων) διαπιστώνω ότι υφίσταται ισότητα µεταξύ των 

ανθρώπων, µεγαλύτερη ακόµη και από την ισότητα σε σωµατική δύναµη.» (Λεβιάθαν, κεφ. 

XIII, σ. 193/Leviathan, ch. XIII, p. 82). 
222 «Αυτή η ισότητα ικανοτήτων γεννά και ίσες ελπίδες για την επίτευξη των σκοπών µας.» 

(Λεβιάθαν, κεφ. XIII, σ. 194/Leviathan, ch. XIII, p. 83). 
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κάποιον ανώτερο. Η θέσπισή του είναι καταρχήν προϊόν ελεύθερης επιλογής. 

∆εύτερον, το συµβόλαιο συνάπτεται από τα επιµέρους άτοµα αφού 

συµφωνήσουν όλα να εκχωρήσουν τη δύναµή τους και, σεβόµενα την αρχή της 

πλειοψηφίας, προχωρούν στην ενοποίηση των ατοµικών βουλήσεων σε µια και 

µόνη, αυτή του κυρίαρχου223. Το τρίτο χαρακτηριστικό του κοινωνικού 

συµβολαίου στηρίζεται στο προηγούµενο και αφορά στη σαφή διαφοροποίησή 

του από άλλα συµβόλαια και συµφωνίες που συνάπτονται στην καθηµερινή 

ζωή. Το συµβόλαιο εν προκειµένω συγκροτεί ένα σταθερό πλαίσιο ενότητας 

των συµβαλλοµένων στο πρόσωπο του κυρίαρχου224. Υπ’ αυτήν την έννοια 

επιφέρει µεταβολές ακόµη και στην ίδια την προσωπικότητα των 

συµβαλλοµένων, δεδοµένου ότι έχουν παραιτηθεί από φυσικά δικαιώµατα και 

τα έχουν µεταβιβάσει στον κυρίαρχο. 

 Η έννοια της φυσικής κατάστασης και του συµβολαίου ως διεξόδου απ’ 

αυτήν βρίσκονται σε σχέση διαφοράς µε την εικόνα του αριστοτελικού 

ανθρώπου ο οποίος από τη φύση του είναι προορισµένος να ζει σε 

κοινωνία225. Η εικόνα του νεωτερικού φυσικού ανθρώπου είναι η εικόνα ενός 

κατευθυνόµενου ανθρώπου από τα πάθη του, τα οποία πρέπει να µελετηθούν, 

προκειµένου να µετριαστούν. Ο µετριασµός τους είναι δυνατός επειδή 

πρόκειται για φαινόµενα που εκδηλώνονται ως φυσικές συνέπειες κινήσεων. 

Συνεπώς η επιστήµη της φυσικής που µελετά τις κινήσεις είναι εκείνη που θα 

                                                 
223 «Υπάρχει ένας και µοναδικός τρόπος συγκρότησης κοινής εξουσίας […] όλοι εκχωρούν 

ολόκληρη τη δύναµη και την ισχύ τους σ’ έναν άνθρωπο ή σε µια συνέλευση ανθρώπων, στο 

πλαίσιο της οποίας είναι δυνατή, µε βάση την αρχή της πλειοψηφίας, η αναγωγή όλων των 

βουλήσεων [wills] σε µία. […] πρόκειται δηλαδή για πραγµατική ενοποίηση όλων σ’ ένα και το 

αυτό πρόσωπο, δηµιουργηµένη µέσω της σύµβασης κάθε ανθρώπου µε κάθε άλλον άνθρωπο» 

(Λεβιάθαν, κεφ. XVII, σσ. 240 – 241/Leviathan, ch. XVII, p. 114). Να διευκρινιστεί ότι η 

αρχή της πλειοψηφίας δεν αφορά στη σύµβαση, στο συµβόλαιο, αλλά στην επιλογή του 

κυρίαρχου. Για τη σύναψη του συµβολαίου απαιτείται οµοφωνία, κάτι που διατυπώνεται σε 

διαφορετικά σηµεία του Λεβιάθαν µε την έκφραση: «ο καθένας συνάπτει µε κάθε άλλον 

σύµβαση (every one with every one)» (Λεβιάθαν, κεφ. XVIII, σ. 243/Leviathan, ch. XVIII, 

p. 115). 
224 «το πλήθος που ενοποιείται έτσι σε ένα πρόσωπο ονοµάζεται Πολιτική Κοινότητα 

[COMMONWEALTH] και στα λατινικά civitas. [Η πολιτική κοινότητα] µπορεί να ορισθεί ως 

ένα πρόσωπο, στις πράξεις του οποίου ένας µεγάλος αριθµός ατόµων, µέσω της αµοιβαίας 

σύµβασης του κάθε ενός µε κάθε άλλον, καθιστά τον εαυτό του αυτουργό, µε σκοπό να 

διαθέτει το παραπάνω πρόσωπο τα µέσα και τη δύναµη όλων, ώστε να διασφαλίσει, κατά 

όποιον τρόπο θεωρήσει κατάλληλο, την ειρήνη τους και την κοινή τους άµυνα.» (Λεβιάθαν, 

κεφ. XVII, σσ. 241 – 242/Leviathan, ch. XVII, p. 114). 
225 «ὁ ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον» Αριστοτέλους Πολιτικά, βιβλίο Α’, 1253a 1 – 2. 

(LOEB p. 8). 
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έχει τον πρώτο λόγο στην πλήρη γνώση τους, προκειµένου να µετριαστούν 

από την πολιτική, στο πλαίσιο του γαλιλαϊκού προτύπου εµπειρικής έρευνας. 

Με µια πρώτη µατιά, ο άνθρωπος προβάλλει ως ένας αυτοκινούµενος 

µηχανισµός, στη βάση του συνδυασµού των δύο ειδών κίνησης που 

αναφέρθηκαν παραπάνω (ζωικής και ζωτικής), οι οποίες θα εξειδικευτούν 

περαιτέρω στις σελίδες που θα ακολουθήσουν. 

 Προχωρώντας τώρα στα µεθοδολογικά προαπαιτούµενα σχόλια πρέπει 

να υπογραµµιστεί αρχικά ότι ο λόγος ως λογισµός δε λειτουργεί διαφορετικά 

στο πολιτικό πεδίο και διαφορετικά στο φυσικό. Τούτο οφείλεται στην 

προαναφερθείσα εσωτερική ενότητα των δύο πεδίων. Γι’ αυτό και σ’ αυτό το 

κεφάλαιο δεν πρόκειται να παρουσιαστούν νέες µορφές του λογίζεσθαι. Ο 

λογισµός εξακολουθεί να αναπτύσσεται ως η µέθοδος µε τις δύο της όψεις: 

την ανάλυση και τη σύνθεση. Ο επιστήµονας δηλαδή αφαιρεί από την 

παρατηρούµενη πραγµατικότητα, καταλήγει σε πρώτες αρχές και 

συνθέτοντας κατασκευάζει το (πολιτικό πλέον) φαινόµενο. 

Το σηµείο όπου τα δύο πεδία διαφοροποιούνται σαφώς είναι ο 

χαρακτήρας που θα πάρει η απόδειξη στην πολιτική φιλοσοφία. Πιο πάνω, 

στην περίπτωση των φαινοµένων της φύσης, η µορφή της απόδειξης είχε 

χαρακτηριστεί a posteriori ενώ αντίθετα στο πολιτικό πεδίο η απόδειξη είναι 

a priori. Το χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τα δύο αυτά είδη, όπως 

αναφέρεται στο De Homine, είναι εκείνο που συνιστά και τη διαφορά ανάµεσα 

στην επιστήµη [science] και τη γνώση [knowledge]. Η πρώτη σχετίζεται µε 

αποτελέσµατα, ενώ η δεύτερη µε γεγονότα226. Ο Hobbes δηλώνοντας 

ξεκάθαρα την προτίµησή του στη βέβαιη επιστήµη, αποδέχεται και την 

προτεραιότητα της a priori απόδειξης, δεδοµένου ότι µόνο µέσω αυτής 

µπορεί ο άνθρωπος να κατακτήσει τη βέβαιη γνώση, την επιστήµη. Η διαφορά 

ανάµεσα σε a priori και a posteriori εν προκειµένω, έγκειται στην εικόνα 

ενός ανθρώπου που προξενεί φαινόµενα ή ενός ανθρώπου που παρατηρεί 

φαινόµενα227. 

                                                 
226 De Homine, ch. X, p. 41. 
227 «Και οι δύο αυτές µέθοδοι ελέγχου [proof] αποκαλούνται συνήθως αποδείξεις 

[demonstrations], εντούτοις η πρώτη [η a priori] είναι προτιµότερη από τη δεύτερη [την a 

posteriori] και ορθώς, καθώς είναι καλύτερο να ξέρουµε πώς µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε µε τον καλύτερο τρόπο τις παρούσες αιτίες, παρά να γνωρίσουµε 

οτιδήποτε για τη φύση του αµετάκλητου παρελθόντος. Κατά συνέπεια η επιστήµη 

προσφέρεται στους ανθρώπους µέσω του προηγούµενου είδους, αυτού της a priori 
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 Πώς εφαρµόζεται όµως η µέθοδος στο πεδίο έρευνας της πολιτικής 

και τι προκύπτει από αυτήν την εφαρµογή. Το αναλυτικό της µέρος, όπως θα 

γίνει σαφέστερο στο επόµενο υποκεφάλαιο οδηγεί στην ανακάλυψη των 

παθών, ως πρώτων αρχών του ατοµικού πράττειν. Η κεντρική θέση που 

κατέχουν τα πάθη έχει οδηγήσει πολλές αναγνώσεις να στηρίζονται 

αποκλειστικά στην ανθρωπολογία του Hobbes, αφήνοντας στο παρασκήνιο 

την έµφαση που δίνει στη ενότητα του φυσικοπολιτικού του έργου. Τα πάθη 

µελετώνται στη βάση των υλικών – φυσικών σωµάτων που κινούνται, µε την 

κοινή µέθοδο της επιστήµης. 

 Κατά τη µελέτη των παθών, προκύπτουν και οι διαφορετικές µορφές 

του λόγου για τις οποίες έγινε αναφορά στην εισαγωγή της εργασίας. Πρέπει 

όµως να γίνει απόλυτα σαφές ότι δεν πρόκειται για διακριτούς λόγους. Ο 

άνθρωπος δεν είναι εφοδιασµένος, ούτε αποκτά κατά τη διάρκεια της ζωής 

του δύο ή τρεις διαφορετικούς λόγους. Ο λόγος είναι ενιαίος και κατανοείται 

συνολικά. Η ανάγνωση των έργων του Hobbes θα µας οδηγήσει στην 

αναγνώριση διαφορετικών λειτουργιών του λόγου, τόσο στη φυσική κατάσταση 

όσο και στην πολιτική. Ο άνθρωπος δε γίνεται έλλογος µε το πέρασµα στην 

πολιτική κοινωνία. Η φυσική κατάσταση, η κατάσταση δηλαδή απουσίας 

πολιτικής κοινωνίας και κυριαρχίας δεν είναι µια κατάσταση απουσίας και 

λόγου. Με το πέρασµα στην πολιτική κοινωνία ο λόγος πλέον αποκτά την ισχύ 

που του έλειπε στο προηγούµενο στάδιο της ανθρώπινης φύσης. 

 Μέσα από την εξέταση των µορφών του λόγου σε σχέση µε τα πάθη, 

θα συναχθεί και ο πρώτος θεµελιώδης φυσικός νόµος, από τον οποίο 

παράγονται όλοι οι υπόλοιποι νόµοι. Η υπόδειξη του φυσικού νόµου από το 

λόγο είναι κρίσιµη για τον Hobbes – και για την περαιτέρω εξέλιξη της 

πολιτικής φιλοσοφίας – καθώς πλέον ο νόµος δε δίδεται εξ αποκαλύψεως και 

άρα δεν αντλεί τη δεσµευτικότητά του από τη θεϊκή του προέλευση. Αντίθετα, 

θα πει ο Hobbes, συνιστά µεν προσταγή του Θεού, µια προσταγή όµως 

γνωστή στον καθένα στο µέτρο που θα εµπιστευτεί το φυσικό του λόγο 

(natural reason). 

 Προηγουµένως, στη συζήτηση για τον επιστηµολογικό ατοµικισµό, 

αναφέρθηκε ότι στην εισαγωγή κιόλας του Λεβιάθαν, απαντάται η προτροπή 

                                                                                                                                            
απόδειξης, µόνο γι’ αυτά τα πράγµατα των οποίων η γένεση εξαρτάται από τη βούληση των 

ίδιων των ανθρώπων.» (De Homine, ch. X, p. 41). 
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του Hobbes να στραφεί κανείς στον εαυτό του, να παρατηρήσει τη 

συµπεριφορά και τα πάθη του και απ’ αυτό να αποκτήσει γνώση ευρύτερη. 

Συνιστά όµως η ενδοσκόπηση νέα µέθοδο, ειδικά για το πολιτικό πεδίο; Αυτή 

η προτροπή πρέπει να τοποθετηθεί στις σωστές της βάσεις, γιατί σε 

διαφορετική περίπτωση µπορεί να περιορίσει την εµπιστοσύνη που δείχνει ο 

Hobbes στην αναλυτικοσυνθετική µέθοδο. 

 Στο προηγούµενο µέρος της εργασίας συζητήθηκε ο τρόπος που 

λειτουργεί τόσο η ανάλυση όσο και η σύνθεση. Πιο συγκεκριµένα, η ανάλυση 

ταυτίστηκε κατ’ ουσία µε τη µαθηµατική πράξη της αφαίρεσης, δια της οποίας 

ανακαλύπτει κανείς τα πρωταρχικά υλικά που συγκροτούν την επιστήµη. 

Εφαρµόζοντας την ανάλυση, καταλήξαµε ότι το υλικό πάνω στο οποίο χτίζει ο 

Hobbes τη φυσική επιστήµη είναι το σώµα. Η διαδικασία της σύνθεσης και 

της απόδειξης αποκαλύπτει τους τρόπους µε τους οποίους συµπλέκονται τα 

σώµατα µεταξύ τους και τις σχέσεις που αναπτύσσονται ώστε να παραχθεί 

ένα φαινόµενο. Επειδή στο φυσικό πεδίο το υπό µελέτη φαινόµενο υφίσταται 

ήδη, δεν υπάρχει η βεβαιότητα ότι οι συνάψεις που έγιναν στο στάδιο της 

σύνθεσης είναι ορθές, κάτι που στο πολιτικό πεδίο δε συµβαίνει. Πάντως, οι 

βασικές αρχές της πρώτης φιλοσοφίας, µεταφέρονται από το φυσικό πεδίο 

στο πολιτικό, µε τον τρόπο που αναλύθηκε στην αρχή του παρόντος 

υποκεφαλαίου. Το ίδιο ισχύει και για τις γαλιλαϊκές παραδοχές που 

συζητήθηκαν στο αντίστοιχο κεφάλαιο του πρώτου µέρους. Έτσι, τόσο ο 

φυσικός κόσµος, όσο και η πολιτεία νοείται ως ένα σύνολο ατοµικών 

σωµάτων, τα οποία αναπτύσσουν σχέσεις228. Αυτό µπορεί να γίνει ακόµη 

σαφέστερο, αν λάβουµε ως εξωτερικό κριτήριο τη δοµή του Λεβιάθαν, όπου 

παρατηρούµε την πολιτική σκέψη να ξεκινά από φυσικές παραδοχές περί της 

φυσιολογίας του ατόµου, της κίνησης, κλπ229. 

                                                 
228 Malcolm N., Hobbes and Spinoza, in: Burns J.H. (ed.), The Cambridge History of 

Political Thought 1450 – 1700, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 532 – 

533. 

Αξίζει εδώ να παρατηρήσουµε ότι η ενότητα του αντικειµένου και της µεθόδου είναι ένας 

βασικός παράγοντας που προσδίδει ενότητα και συνοχή στο έργο του Hobbes. Η βασική 

µονάδα είναι το σώµα, ενώ η µέθοδος είναι ο λογισµός µε τις δύο όψεις του, την ανάλυση και 

τη σύνθεση. Μ’ αυτόν τον τρόπο θέτει ο Hobbes την πολιτική σε επιστηµονικές βάσεις, 

δηλαδή µαθηµατικές – γεωµετρικές. 
229 Σύµφωνα µε το Newey (2008), ο Hobbes δεν είναι ακραίος αναγωγιστής, παρόλο που 

διατύπωνε ότι τα πολιτικά φαινόµενα είναι κινήσεις των πολιτικών σωµάτων και ως τέτοια 

πρέπει να ερευνώνται. Με άλλα λόγια επισηµαίνει ότι κάποια σηµεία των κειµένων του 
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 Τι συµβαίνει όµως µε το απόσπασµα της Εισαγωγής του Λεβιάθαν, το 

οποίο όπως παρατηρήσαµε µερικές γραµµές πιο πριν, µπορεί να δηµιουργήσει 

σοβαρά προβλήµατα στην ανάλυση και να ανατρέψει όποια προσπάθεια του 

Hobbes να θεµελιώσει την πολιτική σε επιστηµονική βάση. Μια τέτοια 

προοπτική θα αναιρέσει και την όποια ενότητα (µεθοδολογική τουλάχιστον) 

του φυσικοπολιτικού έργου του Hobbes, µια ενότητα που στην παρούσα 

εργασία δεν αµφισβητείται. Αν η πολιτική είναι πραγµατική επιστήµη, τότε 

προφανώς θα πρέπει να κινείται µέσα στις επιταγές του λόγου και να 

ακολουθεί συγκεκριµένη µέθοδο. Υπάρχει όµως ενότητα µεθόδου ανάµεσα 

στη φυσική και την πολιτική; 

 Σε πρώτο χρόνο, στην Εισαγωγή του Λεβιάθαν υπογραµµίζεται η 

ανάγκη συγκρότησης πολιτικής κοινωνίας προκειµένου να είναι ασφαλής ο 

λαός230. Με ποιο τρόπο όµως θα πραγµατοποιηθεί αυτό; Η απάντηση που 

δίδεται σ’ αυτό το ερώτηµα από τον Hobbes είναι το σηµείο που πρέπει να 

αποσαφηνιστεί, έτσι ώστε να απαντηθεί το αρχικό ερώτηµα. Ο Hobbes 

                                                                                                                                            
Hobbes δείχνουν ότι ίσως πίστευε πως µπορούσε να µελετήσει την πολιτική επιστήµη, 

ανεξάρτητα από τη φυσική, παρόλο που οι νόµοι που διέπουν τα φυσικά σώµατα είναι οι ίδιοι 

µε τους αντίστοιχους των πολιτικών. Αυτή η θέση στηρίζεται σε ένα απόσπασµα του τέλους 

του δεύτερου µέρους του Λεβιάθαν, όπου ο Hobbes κάνοντας µια σύγκριση του έργου του µε 

το έργο του Πλάτωνα, παρατηρεί ότι «… η επιστήµη της φυσικής δικαιοσύνης είναι η µοναδική 

αναγκαία για τους κυριάρχους και τους κύριους λειτουργούς τους· […] αυτοί δε χρειάζεται να 

ασχοληθούν µε τις µαθηµατικές επιστήµες, όπως προτείνει ο Πλάτων, πέραν του να 

ενθαρρύνουν µε καλούς νόµους τους ανθρώπους να τις µελετούν» (Λεβιάθαν, κεφ. XXXI, σ. 

423/Leviathan, ch. XXXI, p. 244). Αυτό το απόσπασµα όντως υποβάλλει ότι ο κυρίαρχος 

δεν είναι αναγκαίο να έχει γνώση της φυσικής επιστήµης, όπως ήταν αναγκαίο για τον 

Πλάτωνα ο φιλόσοφος άρχοντας να γνωρίζει τις µαθηµατικές επιστήµες (Newey G., 

Routledge Philosophy Guidebook to Hobbes and Leviathan, Routledge Taylor & Francis 

Group, New York, 2008, pp. 37 – 41). Αν αυτό ισχύει τότε αίρεται η όποια ενότητα του 

έργου του. Νοµίζουµε ότι δεν πρέπει να δούµε τόσο αυστηρά το συγκεκριµένο απόσπασµα. 

Εδώ ο Hobbes µιλάει για την πολιτική κατάσταση, στην οποία έχει πλέον εγκαθιδρυθεί ο 

κυρίαρχος και ασκεί τα καθήκοντά του. Η µέθοδος όµως µε την οποία θα συγκροτηθεί η 

πολιτική κοινωνία είναι κοινή µε εκείνη της φυσικής επιστήµης. Από την άλλη µεριά, η 

ενότητα δεν είναι µόνο ζήτηµα µεθόδου. Το σώµα και η κίνηση, που ανακαλύπτονται δια της 

µεθόδου, συγκροτούν και τα δύο πεδία γνώσης (φυσική και πολιτική). Εξάλλου ούτε ο Newey 

υποστηρίζει µια θέση πλήρους ανεξαρτησίας των δύο πεδίων. Άλλωστε επισηµαίνει ότι στην 

εισαγωγή του Λεβιάθαν, ο παραλληλισµός του ανθρώπου µε τον τεχνητό άνθρωπο λειτουργεί 

προς την κατεύθυνση της ιδιαίτερης σχέσης φυσικής και πολιτικής. Τέλος υπογραµµίζει και 

το γεγονός ότι αυτή η άποψη υποστηρίζεται στο Λεβιάθαν, ένα έργο το οποίο είχε πολύ 

συγκεκριµένη στόχευση και εξαιτίας αυτού δεν ήταν απαραίτητο να αρχίσει την ανάλυσή του 

από πιο πίσω. Αυτό όµως θα γίνει σαφέστερο στις γραµµές που θα ακολουθήσουν.  
230 «Στη salus populi, την ασφάλεια του λαού έγκειται το έργο του [εννοείται του Λεβιάθαν]» 

(Λεβιάθαν, Εισαγωγή, σσ. 77 – 78/Leviathan, Intr., p. 7). 
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προτρέπει τον αναγνώστη, ότι για να ξεκινήσει η επιστηµονική εργασία θα 

πρέπει πρώτα να γνωρίσει τον εαυτό του231. Η µέθοδος που υποβάλλει εδώ ο 

Hobbes δεν είναι η διαδικασία του ορθού λογισµού, όπως αυτή αναπτύχθηκε 

στο De Corpore, αλλά η ενδοσκόπηση. Τα περιεχόµενα του νου (σκέψεις, 

πάθη) µπορούν να γενικευθούν, είναι όµοια µε των άλλων ανθρώπων κι έτσι 

κάποιος γνωρίζοντας τον τρόπο και τις αιτίες των σκέψεών του, θα είναι σε 

θέση να γνωρίζει και τα αντίστοιχα περιεχόµενα των άλλων ανθρώπων232. Η 

ίδια αντίληψη υπάρχει και στο Human Nature, όπου ο Hobbes αναγνωρίζει 

ως αιτία των εσφαλµένων ονοµατοθεσιών, τη διαφορετικότητα των παθών. 

Προτείνεται δε ως τρόπος αντιµετώπισης τέτοιων σφαλµάτων η εξέταση των 

αιτίων αυτών των λαθών και όχι η εξαρχής µελέτη των θεµελίων της γνώσης 

και της αίσθησης και αφήνοντας στην άκρη τη µελέτη πραγµατειών, να 

µελετήσει καθένας τον εαυτό του και τις προσωπικές του αντιλήψεις233. 

 Εδώ όµως ανακύπτει και το πρόβληµα που αναφέρθηκε λίγες γραµµές 

παραπάνω. Το πρόβληµα αυτό επισηµαίνεται έµµεσα και από τον 

Macpherson234, στο σηµείο όπου συζητά την αδυναµία της φυσικής 

                                                 
231 «Υπάρχει όµως και µία άλλη παροιµία, κι όχι από τις πιο πρόσφατες, η οποία θα τους 

βοηθούσε πραγµατικά να µάθουν να διαβάζουν τους άλλους, εάν βέβαια λάµβαναν τον κόπο. 

Κι αυτή λέγει nosce te ipsum, διάβασε τον εαυτό σου.» (Λεβιάθαν, Εισαγωγή, σ. 

78/Leviathan, Intr., p. 8). 
232 «∆ιδάσκει εντούτοις ότι, µε δεδοµένη την οµοιότητα µεταξύ των ανθρώπων στις σκέψεις 

και στα πάθη τους, όποιος κοιτάζει εντός του και εξετάσει πώς και για ποιες αιτίες 

σκέφτεται, αποφασίζει, διαλογίζεται, ελπίζει ή φοβάται κτλ. θα µπορέσει να διαβάσει και να 

γνωρίσει τις σκέψεις και τα πάθη όλων των υπολοίπων ανθρώπων στις αντίστοιχες 

περιστάσεις» (Λεβιάθαν, Εισαγωγή, σσ. 78 – 79/Leviathan, Intr., p. 8). 
233 «Αν τώρα λάβουµε υπόψη τη δύναµη τέτοιων εξαπατήσεων της αίσθησης […] καθώς 

επίσης και την ασάφεια µε την οποία έχουν εισαχθεί ονόµατα και πώς µπορούν να 

καταλήξουν εξαιτίας αυτού διφορούµενα και πώς να διαφοροποιηθούν από το πάθος, (σπάνια 

δύο άνθρωποι συµφωνούν τι πρέπει να καλείται καλό και τι κακό, τι γενναιοδωρία και τι 

αλόγιστη σπατάλη, τι ανδρεία και τι παράλογη τόλµη) και πόσο επιρρεπείς είναι οι άνθρωποι 

στον παραλογισµό ή στην αποτυχία του λογισµού, µπορώ κατά κάποιο τρόπο να καταλήξω ότι 

είναι αδύνατο να διορθώσει κανείς τόσα πολλά λάθη οποιουδήποτε ανθρώπου, καθώς είναι 

αναγκαίο να ξεκινήσει κανείς από τέτοιες αιτίες και όχι από τις πρώτες αρχές του συνόλου 

της γνώσης και της αίσθησης. Και αντί για βιβλία, να µελετήσει κανείς µε τάξη τις δικές του 

αντιλήψεις. Υπ’ αυτήν την έννοια θεωρώ το nosce te ipsum ως έναν κανόνα αντάξιο της 

φήµης που του έχει αποδοθεί». (Human Nature, ch. V, p. 26). 
234 Macpherson C. B., 1986, ο.π., σ. 100. Εδώ ο Macpherson αναφέρεται σε µια διατύπωση 

του Hobbes στην αρχή του Human Nature, όπου υπογραµµίζει ότι σκοπός του είναι «να µην 

εναποθέσω καµία αρχή πάνω στην πίστη [trust], παρά µόνο να επιστήσω την προσοχή των 

ανθρώπων σε όσα ήδη γνωρίζουν, ή σε όσα µπορούν να γνωρίσουν από την εµπειρία τους». 

(Human Nature, ch. I, p. 1 – 2). Ο Macpherson χρησιµοποιεί το συγκεκριµένο απόσπασµα 

για να ενισχύσει την άποψή του ότι η ανάγκη του κυρίαρχου αποκαλύπτεται και από τη φυσική 
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κατάστασης να ερµηνεύσει από µόνη της τον τρόπο µε τον οποίο από τη φύση 

περνάµε στην πολιτική κοινωνία. Το nosce te ipsum της εισαγωγής του 

Λεβιάθαν δηλώνει ότι ανεξάρτητα από το αν τα ανθρωπολογικά – ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά του ατόµου µπορούν να παραχθούν από τις φυσικές – 

µαθηµατικές προκείµενες της φυσικής φιλοσοφίας, µια τέτοια παραγωγή δεν 

είναι απαραίτητο να γίνει. Αυτές οι ανθρωπολογικές αρχές µπορούν να 

συλληφθούν άµεσα από τη νόηση. Και αν συλληφθούν µε αυτόν τον άµεσο 

τρόπο, τότε οφείλουµε να παραδεχτούµε ότι διαθέτουν αντίστοιχο κύρος µε 

τις αρχές που ανακαλύπτονται δια της ανάλυσης. Μήπως στην εισαγωγή του 

Λεβιάθαν υποδεικνύεται ένας δεύτερος τρόπος βέβαιης πρόσβασης στις 

πρώτες αρχές της επιστήµης; Και αν είναι έτσι, γιατί αυτό είναι απαραίτητα 

αρνητικό; Αν αυτός είναι ο πλέον ενδεδειγµένος τρόπος αντιµετώπισης του 

πολιτικού και ο καθένας στηριζόταν στο δικό του ατοµικό λόγο προκειµένου 

να λάβει πολιτικές αποφάσεις, τότε ένα τεράστιο πλήθος νοητικών 

περιεχοµένων θα ήγειρε αξιώσεις γενίκευσης και δε θα υπήρχε κανένα 

κριτήριο βάσει του οποίου θα µπορούσε να γίνει κάποια επιλογή. Αν καθένας 

βασίζεται στην προσωπική του γνώµη, τότε το πολιτικό πεδίο θα ήταν ένα 

χάος προσωπικών γνωµών. Σε µια τέτοια περίπτωση το πεδίο της δόξας δε 

θα ήταν διακριτό από το πεδίο της γνώσης. Ο Hobbes µιλάει για οµοιότητα 

σκέψεων και παθών, αλλά πώς µπορεί να είναι κανείς σίγουρος γι’ αυτό; Η 

οµοιότητα για την οποία γίνεται λόγος στην εισαγωγή δεν αποδεικνύεται µε 

κάποιο τρόπο, απλώς αναφέρεται ως δεδοµένη. 

 Προκειµένου να ξεπεραστεί αυτό το ζήτηµα, θα µπορούσαµε να 

λάβουµε αυτήν την προτροπή του Hobbes, όχι τόσο ως αυστηρή 

µεθοδολογική παρατήρηση, αλλά πρώτα ως µια συµβουλή προς τους 

ανθρώπους να αποφύγουν την εµπιστοσύνη σε κάποια αυθεντία και δεύτερον 

ως µια post hoc επιβεβαίωση της γνώσης που αποκτήθηκε µε τη διαδικασία 

του ορθού λογισµού235. Πέρα όµως απ’ αυτό πρέπει επίσης να προσθέσουµε 

ότι ακόµη και αν οι ανθρωπολογικές αρχές µπορούν να συλληφθούν άµεσα 

µέσω της αυτοπαρατήρησης, αυτό δεν αποκλείει το γεγονός ότι αυτές 

µπορούν να αναλυθούν σε προγενέστερες αρχές φυσικής – υλικής βάσης 

                                                                                                                                            
κατάσταση και από τη σύγχρονή του πραγµατικότητα κι έτσι γίνονται σαφέστερα τα ενδιάµεσα 

θεωρήµατα περί της κτητικής κοινωνίας της αγοράς. 
235 Newey G., 2008, ο.π., pp. 38 – 40. Επίσης: Μορό Π. – Φ., Χοµπς: Φιλοσοφία, Επιστήµη, 

Θρησκεία, (µετ. Ν. Μουντζούρογλου), Αθήνα, εκδ. Πατάκη, 1999, σσ. 39 – 41. 
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(σώµα και κίνηση). Επιπλέον, σε ό,τι αφορά στην οµοιότητα παθών και 

σκέψεων, µάλλον αυτό ισχύει µόνο στην περίπτωση που όλοι οι άνθρωποι 

θεωρηθούν ως σώµατα κινούµενα και σκεπτόµενα, όπως ακριβώς περιγράφει 

η φυσική φιλοσοφία και η πρώτη φιλοσοφία. Στο βαθµό δηλαδή που ο υλισµός 

γίνει αποδεκτός, η αυτοπαρατήρηση και η ενδοσκόπηση µπορεί να αποκαλύψει 

την οµοιότητα των παθών και των σκέψεων χωρίς να δηµιουργηθούν ρήξεις 

στο όλο εγχείρηµα, δεδοµένου µάλιστα ότι η οµοιότητα των αιτίων έχει 

προϋποτεθεί ήδη από την πρώτη φιλοσοφία. Και ως αίτιο δεν είναι τίποτε 

άλλο από την κίνηση των σωµάτων. 

 Στη διευκρίνιση του θέµατος που ανέκυψε µε το nosce te ipsum, 

µπορεί να βοηθήσει η διάκριση του λόγου σε διασκεπτικό και οµιλούµενο που 

αναλύθηκε στο πρώτο µέρος. Ο συνειρµός των σκέψεων είναι µια διαδικασία 

που λαµβάνει χώρα ανεξάρτητα από το επίπεδο της γλωσσικής ικανότητας 

του ατόµου. Εντούτοις, τόσο στο De Corpore, όσο και στο Λεβιάθαν, ο 

Hobbes προβαίνει σε αναλυτικές παρατηρήσεις για τη γλώσσα και τη σηµασία 

των λέξεων. Η έκταση που αφιερώνει για να αναλύσει τους κανόνες του 

ορθού συλλογισµού και τα λάθη που προκύπτουν από τις εσφαλµένες 

συνδέσεις ονοµάτων είναι αρκετά ευρεία. Αν αυτά τα στοιχεία συνδυαστούν 

µεταξύ τους, µπορεί να διατυπωθεί το συµπέρασµα ότι το nosce te ipsum 

παίρνει τη µορφή της προτροπής στον άνθρωπο να µελετήσει τον εαυτό του, 

τις σκέψεις και τα πάθη του, χωρίς να υποπέσει σε σφάλµατα της γλώσσας, 

στο βαθµό που δεν είναι πλήρως εξασκηµένος στη χρήση της236. Επιπλέον 

µπορούµε να υποθέσουµε ότι αυτή η µορφή λόγου (ο διασκεπτικός) επιτρέπει 

στον άνθρωπο να κρίνει την ορθότητα του επιχειρήµατος ενός συνοµιλητή, ο 

οποίος χρησιµοποιεί το λόγο ως οµιλία. Τούτο στηρίζεται και στην άποψη του 

Hobbes, ότι η φύση δεν κάνει λάθη, αλλά τα λάθη προέρχονται από σφάλµατα 

της γλωσσικής χρήσης237. Εκτός από τις γλωσσικές καταχρήσεις, το σφάλµα 

µπορεί να προέλθει και από άλλες πηγές, που δεν αφορούν όµως στη φύση 

και την αίσθηση, αλλά τον υποδοχέα, κυρίως λόγω των συνδέσεων που 

                                                 
236 Hanson D., 1993, ο.π., pp. 647 – 648. 
237 «Η φυσική αίσθηση [natural sense] και η φαντασία δεν κινδυνεύουν να παρασυρθούν σε 

παραλογισµούς [absurdity]. Η φύση η ίδια δεν µπορεί να σφάλλει, και µόνο εξαιτίας του 

πλούτου της γλώσσας τους οι άνθρωποι γίνονται πιο σοφοί ή πιο τρελοί από το 

συνηθισµένο». (Λεβιάθαν, κεφ. IV, σ. 107/Leviathan, ch. IV, p. 24). 
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αυθαίρετα κάνει238. Το ζήτηµα όµως θα παραµείνει προς το παρόν ανοιχτό 

µέχρι να έλθει η διεξοδικότερη µελέτη των παθών, αλλά και η µελέτη της 

φρόνησης, οπότε και θα επανέλθει και το θέµα της ενδοσκόπησης για να 

συµπληρωθεί η απάντηση. 

 Στο De Cive, ο Hobbes είναι σαφέστερος σε ό,τι αφορά στη µέθοδο 

που ακολούθησε στην πολιτική φιλοσοφία. Και είναι σηµαντικό να προσέξουµε 

τις µεθοδολογικές του παρατηρήσεις σ’ αυτό το έργο, επειδή το De Cive 

γράφτηκε πριν το Λεβιάθαν ως το τρίτο µέρος µιας τριλογίας, που 

παραδόξως παρουσίασε πρώτα το τελευταίο τµήµα της. Από αυτό το γεγονός 

µπορούµε να συµπεράνουµε ότι το De Cive είχε και διαφορετικό σκοπό από το 

Λεβιάθαν. Ενώ δηλαδή στο τελευταίο έργο, ο Hobbes δείχνει αρκετή 

επιµέλεια στην παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίο τα πρώτα υλικά 

συντίθενται αναµεταξύ τους και των σχέσεων που αναπτύσσονται, στο πρώτο 

κάτι τέτοιο δε συµβαίνει. ∆εν αναλύει λεπτοµερώς πώς έφτασε στο φυσικό 

άνθρωπο αλλά ξεκινάει από αυτόν και προχωρεί την επιχειρηµατολογία του. 

Αυτό κατά πάσα πιθανότητα συµβαίνει επειδή µε το De Cive ο Hobbes 

διδάσκει, προχωρεί δηλαδή κατευθείαν στο δεύτερο στάδιο της µεθόδου, 

εκείνο της σύνθεσης, προκειµένου να δείξει πώς πρέπει να συγκροτηθεί η 

πολιτική κοινωνία239. Όσον αφορά στο πρώτο µέρος της µεθόδου, εκείνο 

                                                 
238 «Η πλάνη δεν προέρχεται ούτε από τις αισθήσεις, ούτε από τα πράγµατα που 

προσλαµβάνουµε, αλλά από εµάς τους ίδιους, καθώς προσποιούµαστε ότι τέτοια πράγµατα 

που δεν είναι παρά απλές εικόνες [images] είναι κάτι παραπάνω από εικόνες. Αλλά ούτε για 

τα πράγµατα, ούτε για τις φαντασίες των πραγµάτων, µπορούµε να πούµε ότι σφάλλουν, 

καθώς βλέπουµε ότι είναι πραγµατικά αυτό που είναι. Ούτε ως σηµεία [signs] υπόσχονται 

κάτι που δεν πραγµατοποιούν, γιατί στην πραγµατικότητα δεν υπόσχονται τίποτα, αλλά εµείς 

έχουµε προσδοκίες από αυτά. ∆εν είναι τα ίδια τα σύννεφα, αλλά εµείς που βλέπουµε τα 

σύννεφα και λέµε ότι θα βρέξει.» (De Corpore, ch. V, pp. 56 – 57). 
239 Martinich A. P., Hobbes, Routledge Taylor & Francis Group, London, 2005, pp. 15 – 18. 

Ο ίδιος ο Hobbes στην εισαγωγή του De Cive υπογραµµίζει ότι ο λόγος που τον ώθησε να 

εκδόσει πρώτα το De Cive, ήταν κατά βάση πολιτικός. Αρκεί να σκεφτούµε ότι είχε εµπειρία 

πολιτικής αναταραχής και µάλιστα τέτοιας που θα οδηγούσε στη χειρότερη µορφή, αυτή του 

εµφυλίου πολέµου, µια µορφή που συνθλίβει όποια ενότητα και συνοχή. Συγκεκριµένα γράφει 

«στο µεταξύ συνέβησαν τέτοια γεγονότα, ώστε η χώρα µου, που λίγα χρόνια πριν ξεσπάσει ο 

εµφύλιος πόλεµος, έβραζε από ερωτήσεις σχετικές µε τα δικαιώµατα του κυρίαρχου και την 

οφειλόµενη υπακοή από µέρους των υπηκόων, πραγµατικοί προάγγελοι ενός επικείµενου 

πολέµου. Και αυτό ήταν η αιτία που ανέβαλα όλες τις άλλες ασχολίες, ωρίµασε µέσα µου και 

παραδόθηκε στο αναγνωστικό κοινό αυτό το τρίτο µέρος» (De Cive, Intr., p. 103). 

Όχι µόνο στο De Cive αλλά και στο Λεβιάθαν, η περιγραφή των αποτελεσµάτων των παθών 

αποτελεί το συνθετικό µέρος της µεθόδου, το µέρος δηλαδή εκείνο στο οποίο φαίνεται πώς 

τα επιµέρους υλικά συνδυάζονται για να παράξουν τις ανθρώπινες σχέσεις. Ο Macpherson 
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δηλαδή της ανάλυσης, υπάρχει µια παρατήρηση στην εισαγωγή του έργου. Πιο 

συγκεκριµένα, ως σηµείο εκκίνησης τοποθετείται η εµπειρία που είναι άµεσα 

προσιτή στον καθένα και κανείς δεν αµφιβάλλει γι’ αυτήν. Ξεκινά δηλαδή από 

την πολιτική διακυβέρνηση και προχωράει προς τις καταστατικές της αρχές 

κι εκεί ανακαλύπτεται η ανθρώπινη φύση που χαρακτηρίζεται από δυσπιστία, 

φόβο και συνεχή προσπάθεια κατίσχυσης προκειµένου να διατηρήσει ο 

άνθρωπος τη ζωή του και να προφυλαχθεί από το βίαιο θάνατο240. Ο 

αναγνώστης καλείται να προσέξει την πρακτική όλων των πόλεων – ακόµη κι 

εκείνων που δε βρίσκονται σε εµπόλεµη κατάσταση – να χτίζουν ισχυρά τείχη 

προκειµένου να προφυλαχθούν από πιθανό µελλοντικό πόλεµο. Αλλά ακόµη 

και οι πολίτες ευνοµούµενων κρατών κυκλοφορούν οπλισµένοι241. Το άµεσο 

                                                                                                                                            
θεωρεί ότι ακόµη και στο Λεβιάθαν, η περιγραφή των σχέσεων των φυσικών ανθρώπων που 

οδηγεί στο γενικευµένο πόλεµο γίνεται παρενθετικά, χωρίς να δίδεται προτεραιτότητα στο 

αναλυτικό µέρος της µεθόδου. Ο Hobbes εξηγεί τα πάθη «ως σχέσεις µεταξύ των 

ανθρώπων ή ως αποτελέσµατα των µεταξύ τους σχέσεων. Αλλά η ανάλυση αυτών των 

ψυχικών καταστάσεων είναι παρενθετική ως προς την κύρια γραµµή του παραγωγικού 

συλλογισµού. ∆είχνει πώς ένα ευρύ φάσµα παρατηρήσιµων ανθρώπινων γνωρισµάτων 

µπορούν να ερµηνευθούν µε βάση το αξίωµα του Hobbes ότι οι άνθρωποι είναι 

αυτοκινούµενες, αυτοκατευθυνόµενες, επιθυµητικές µηχανές, όµως αυτό είναι µάλλον µια 

παρενθετική επιβεβαίωση του αρχικού αξιώµατος, παρά ένα στάδιο του κύριου παραγωγικού 

συλλογισµού που οδηγεί από τη φύση του µηχανισµού στην αναγκαία προδιάθεση που έχει 

κάθε άνθρωπος να µάχεται µε κάθε συνάνθρωπό του.» (Macpherson, 1986, ο.π., σ. 55). 

Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι κατά το Macpherson, το αναλυτικό στάδιο δε βρίσκεται στην 

πρώτη γραµµή, λόγω του γεγονότος ότι, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, ο Hobbes ακόµη και όταν 

µελετά το φυσικό άνθρωπο, ουσιαστικά δεν κάνει πλήρη αφαίρεση του πολιτισµού ώστε να 

καταλήξει στο φυσικό άνθρωπο, αλλά έχει στο νου του το σύγχρονό του άνθρωπο. Η 

αντίρρηση που θα µπορούσε να διατυπωθεί σ’ αυτό το σηµείο είναι ότι µπορεί οι ψυχικές 

καταστάσεις (τα πάθη) να είναι µέρος µιας ευρύτερα παρατηρήσιµης ανθρώπινης 

συµπεριφοράς και ως εκ τούτου η αφαίρεση να µην έχει φτάσει στα έσχατα υλικά, εντούτοις η 

αναγωγή των συµπεριφορών αυτών σε στοιχειώδεις µορφές κίνησης και η εξήγησή τους µε 

όρους µη παρατηρήσιµων κινήσεων υλικών σωµάτων (οργάνων υποδοχής ερεθισµάτων), δεν 

είναι κάτι που ανακαλύπτεται καταρχήν συνθετικά. 
240 «Αναφορικά µε τη µέθοδο, […] έθεσα ως αφετηρία το πολύ σηµαντικό ζήτηµα της 

πολιτικής διακυβέρνησης κι από εκεί προχώρησα στη γένεση, τη µορφή της και την αρχή της 

δικαιοσύνης. Γιατί καθετί κατανοείται καλύτερα µέσω των συστατικών αιτίων. […] Έχοντας 

λοιπόν ακολουθήσει αυτό το είδος της µεθόδου, σε πρώτο χρόνο θέτω για αρχή [principle], 

που είναι γνωστή σε όλους και δεν την αρνείται κανείς, δηλαδή ότι οι διαθέσεις [dispositions] 

των ανθρώπων είναι εγγενώς τέτοιες, ώστε αν δεν περιοριστούν από το φόβο κάποιας 

καταναγκαστικής δύναµης, κάθε άνθρωπος θα δυσπιστεί και θα φοβάται τον άλλο.» (De Cive, 

Intr., pp. 98 – 99. Οι επισηµάνσεις είναι δικές µας). 
241 «Βλέπουµε όλες τις χώρες, παρόλο που βρίσκονται σε ειρήνη µε τους γείτονές τους, 

ωστόσο προστατεύουν τα σύνορά τους µε ένοπλους άνδρες, τις πόλεις τους µε τείχη και 

λιµάνια και διατηρούν σταθερές φρουρές. Για ποιο λόγο συµβαίνει αυτό αν δεν υπάρχει ο 

φόβος του γείτονα; Βλέπουµε ακόµη και στα κράτη που κυβερνώνται καλά, όπου υπάρχουν 



 - 115 - 

εµπειρικό δεδοµένο είναι αυτό που περιγράφει ο Hobbes στην αρχή του De 

Cive και καθένας µπορεί να το αναγνωρίσει. Από αυτό ξεκίνησε ο Hobbes, 

όµως χωρίς να έχει φτάσει αναλυτικά στο αίσθηµα του γενικού φόβου, αλλά 

παίρνοντάς το ως δεδοµένο, ως κάτι που αναγνωρίζεται άµεσα από τον 

παρατηρητή. 

 Ο φυσικός άνθρωπος και η φυσική κατάσταση συνάγονται κατά βάση 

συνθετικά (µε την έννοια ότι το πλέγµα των σχέσεων που διαµορφώνεται 

στην προπολιτική κατάσταση αναδεικνύεται µε συνθετικό τρόπο). Στο 

κεφάλαιο XIII του Λεβιάθαν, ο Hobbes περιγράφοντας την κατάσταση 

εκείνη κατά την οποία οι άνθρωποι πολεµούν αναµεταξύ τους κι 

εξοντώνονται, παρατηρεί ότι αυτό συνάγεται από την ανάλυση των παθών242. 

Πρόκειται δηλαδή για το αποτέλεσµα του συνδυασµού των αιτίων που 

ανακαλύφθηκαν αναλυτικά και αυτά δεν είναι άλλα από τα πάθη και πιο 

συγκεκριµένα τα εξής τρία: ο ανταγωνισµός, η δυσπιστία και η δόξα243. Αυτά 

τα πάθη ανακαλύφθηκαν παρατηρώντας και ανασυγκροτώντας την ιστορική 

πραγµατικότητα της εποχής του. Καταλήγει, αναλυτικά πάντα, στον ορισµό 

των βασικών παθών στο έκτο κεφάλαιο του Λεβιάθαν, µέσω της σύνθεσης 

των οποίων θα περιγράψει τη φυσική κατάσταση. Οι πρωταρχικές αιτίες είναι 

τα πάθη244. 

 Τι συµβαίνει όµως µε τα αποτελέσµατα και πώς προκύπτει συνθετικά η 

φυσική κατάσταση. Οι άνθρωποι έχουν κοινά πάθη. Ένα πάθος είναι η 

επιθυµία. Εφόσον επιθυµούν ίδια πράγµατα, στην προσπάθειά τους να τα 

                                                                                                                                            
νόµοι και καθορισµένες ποινές για τους παραβάτες, εντούτοις οι άνθρωποι δεν ταξιδεύουν 

χωρίς να κρατάνε πάνω τους το ξίφος τους για να αµυνθούν. Ούτε κοιµούνται χωρίς να 

κλείνουν όχι µόνο τις πόρτες στους άλλους ανθρώπους, αλλά ακόµη και τα µπαούλα και τα 

χρηµατοκιβώτιά τους, από το φόβο των οικείων τους.» (De Cive, Intr., p. 99). 
242 «Μπορεί να φαίνεται παράξενο σε κάποιον που δεν έχει σταθµίσει καλά αυτά τα πράγµατα 

το γεγονός, ότι η φύση διαιρεί έτσι τους ανθρώπους και τους παρωθεί να 

αλληλοσυγκρούονται και να αλληλοεξοντώνονται. Γι’ αυτό είναι ενδεχόµενο να δυσπιστεί σ’ 

αυτό το συµπέρασµα , που βγαίνει από την ανάλυση των παθών» (Λεβιάθαν, κεφ. XIII, σ. 

196/Leviathan, ch. XIII, p. 84. Οι επισηµάνσεις είναι δικές µας). 

Βλ. επίσης Πατέλλη, 1995, ο.π. και ιδιαίτερα το κεφάλαιο ΙΧ «Ανθρωπολογία, Αξίες και 

κοινωνικοπολιτική οργάνωση». 
243 «Έτσι στη φύση του ανθρώπου διακρίνουµε τρεις πρωταρχικές αιτίες διαµάχης. Πρώτον, 

τον ανταγωνισµό, δεύτερον, τη δυσπιστία και, τρίτον, τη δόξα» (Λεβιάθαν, κεφ. XIII, σ. 

195/Leviathan, ch. XIII, p. 83. Οι επισηµάνσεις είναι δικές µας). 
244 Η ανάλυση των παθών θα συγκεκριµενοποιηθεί στο επόµενο υποκεφάλαιο, όπου τα πάθη 

θα συνδεθούν µε το φυσικό – επιστηµονικό πρόγραµµα του Hobbes προκειµένου να 

αναδειχθεί η συνοχή του φυσικού και πολιτικού έργου του. 
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αποκτήσουν γίνονται εχθροί, αφού καθένας, αποσκοπώντας στη δική του 

αυτοσυντήρηση και ευχαρίστηση, επιχειρεί να κατισχύσει έναντι του άλλου. Η 

προσπάθεια αυτή διατηρείται µέχρι του σηµείου να µην υπάρχει πλέον καµία 

άλλη δύναµη ικανή να τον απειλήσει. Έτσι δηµιουργείται η κατάσταση του 

γενικευµένου πολέµου, που είτε εκδηλώνεται σαφώς ως ένοπλη σύρραξη, είτε 

υφίσταται ως ετοιµότητα και διάθεση σύγκρουσης. Η φύση του ανθρώπου έχει 

στη βάση της το ατοµικό συµφέρον. Η µελέτη των παθών είναι εκείνη η οποία 

θα δείξει το δρόµο προς την έξοδο από αυτήν την κατάσταση, µια µελέτη που 

περνάει µέσα από τη φυσική. 

 

Β.1.2. Η φύση των παθών 

 

 Η µελέτη της ανθρώπινης φύσης καταλήγει στην ανακάλυψη των 

παθών. Το ερώτηµα που τίθεται τώρα είναι τι είδους καταστάσεις είναι τα 

πάθη. Ανάλογα µε την απάντηση που θα δοθεί, αυτά θα καταστούν µετρήσιµα 

ή όχι, δηλαδή αντικείµενα της φυσικής επιστήµης, ή όχι. Και µόνο στην πρώτη 

περίπτωση µπορούµε να µιλήσουµε για τα πάθη µε όρους επιστήµης. Εύκολα 

µπορεί κάποιος να κατανοήσει το στόχο µιας εξέτασης των παθών ως 

φαινοµένων της φυσικής. Αν τα πάθη µπορούν να µελετηθούν µε τον τρόπο 

που µελετώνται γνωστά αντικείµενα, τότε το µαθηµατικό µοντέλο θα µπορεί 

µε επιτυχία να εφαρµοστεί σε ένα πεδίο γνώσης, στο οποίο η βεβαιότητα ήταν 

πάντοτε ζητούµενο. Επιπλέον µόνο αν µπορεί να εφαρµοστεί στα πάθη η 

πρόσθεση και η αφαίρεση µπορούν αυτά να µεταβληθούν και να µετριαστούν. 

 Η µετατροπή των παθών σε µεγέθη, δίδει εν τέλει τη δυνατότητα στον 

Hobbes να εφαρµόσει σ’ αυτά τη µέθοδο. Εφαρµόζοντάς την προσπαθεί µέσα 

από τη µελέτη του ατοµικού πράττειν να συναγάγει κανόνες του πράττειν που 

θα δεσµεύουν όλα τα µέλη της πολιτικής κοινωνίας. Με τη µελέτη µόνο 

εκείνου που µπορεί να µετρηθεί (γαλιλαϊκή παραδοχή), εξοβελίζεται 

οτιδήποτε δεν πληροί αυτό το κριτήριο. Η απόσταση που παίρνει από την 

αριστοτελική και σχολαστική παράδοση πλέον είναι εµφανής. Το νέο που 

βγαίνει από µια τέτοια προσέγγιση είναι ότι πλέον η ίδια η ανθρώπινη φύση 

γίνεται µέγεθος και αποσπάται από το πεδίο των αρετών. Καθίσταται 

αντικείµενο της µαθηµατικής µεθόδου245. 

                                                 
245 Αγγελίδης Μ., 1994, ο.π., σσ. 58 – 60. 
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 Το πάθος στο De Cive είναι µία από τις τέσσερις λειτουργίες της 

ανθρώπινης φύσης. Οι υπόλοιπες τρεις είναι η σωµατική ισχύς η εµπειρία και 

ο λόγος246. Στο έκτο κεφάλαιο του Λεβιάθαν, όπως αναλύθηκε και 

παραπάνω, ο Hobbes ορίζει τα πάθη ως τα δύο είδη κίνησης, τη ζωτική 

κίνηση (vital motion) και τη ζωική κίνηση ή εκούσια (animal or voluntary 

motion). Τα πάθη είναι κινήσεις που έχουν τις αιτίες τους στον ερεθισµό των 

υποδοχέων από µια εξωτερική κίνηση κάποιου ξένου σώµατος. Η κίνηση αυτή 

µεταφέρεται στο εσωτερικό του οργανισµού, στο νου, όπου, όπως είδαµε και 

σε προηγούµενο σηµείο, δηµιουργείται µια αντίληψη (conception). Η αντίληψη 

τώρα αυτή µεταφέρεται από το νου στην καρδιά, όπου πλέον ονοµάζεται 

πάθος247. Παρουσιάζει ο Hobbes σ’ αυτό το σηµείο τόσο τον τρόπο 

παραγωγής του πάθους, όσο και το µέρος όπου αυτό εδράζεται. Έχουµε 

δηλαδή εδώ µια φυσική και µια φυσιολογική ερµηνεία των παθών, µέσα στο 

πλαίσιο της πρώτης φιλοσοφίας. 

 Η µελέτη των παθών ήταν για τον Hobbes ιδιαίτερα σηµαντική. Αν 

διαβάσει κάποιος το Λεβιάθαν, θα προσέξει τις συχνές λεκτικές επιθέσεις 

στον Αριστοτέλη και το έργο του, το οποίο εντάσσει συλλήβδην στην κενή 

φιλοσοφία. Τα µόνα που εξαιρούνται από αυτήν την πολεµική είναι η Ρητορική 

και οι πραγµατείες του για τα ζώα248. Μάλιστα µετέφρασε και τη Ρητορική του 

Αριστοτέλη σε συντοµευµένη µορφή, µε τον τίτλο The Whole Art of 

Rhetoric249. Αν θεωρηθεί ορθή και η παρατήρηση του Martinich ότι ο 

Hobbes σε γενικές γραµµές είχε σε πολύ χαµηλή εκτίµηση τη ρητορική 

τέχνη250, τότε εύλογα γεννάται το ερώτηµα σχετικά µε τη θέση της Ρητορικής 

στο έργο του Hobbes και για ποιο λόγο την εξαιρεί από την κενή – όπως λέει 

                                                 
246 De Cive, ch. I, p. 109. 
247 «η κίνηση και ο ερεθισµός [agitation] του νου, που καλείται αντίληψη (conception), 

συνεχίζεται στην καρδιά κι εκεί ονοµάζεται πάθος». (Human Nature, ch. VIII, p. 34). 
248 Είναι χαρακτηριστική η αφήγηση του Aubrey στους Βίους του για το θέµα αυτό. 

Συγκεκριµένα ο Aubrey αναφέρει: «Τον έχω ακούσει πολλές φορές να λέει ότι ο 

Αριστοτέλης ήταν ο χειρότερος δάσκαλος που υπήρξε ποτέ, ο χειρότερος πολιτικός και 

ηθικός φιλόσοφος […] όµως η ρητορική του και ο λόγος του για τα ζώα ήταν εξαιρετικά» 

(Aubrey J., ο.π.). Παρακάτω θα υποστηριχθεί ότι εκτός από τη Ρητορική και τις µελέτες για 

τα ζώα, ο Hobbes αξιοποιεί και κάποια στοιχεία της αριστοτελικής φρόνησης. 
249 Ο τίτλος αυτός εµφανίζεται µ’ αυτήν τη µορφή στον έκτο τόµο της έκδοσης του 

Molesworth. Στον ίδιο τόµο εµφανίζεται και το έργο µε τίτλο The Art of Rhetoric, plainly 

set forth with pertinent examples for the more easy understanding of the same, το 

οποίο, σύµφωνα µε το Martinich (1996, p. 318) εσφαλµένα αποδίδεται στον Hobbes. 
250 Martinich A.P., 1996, ο.π., p. 262. 
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– αριστοτελική φιλοσοφία. Επιπλέον τι σχέση έχει η Ρητορική µε τη µελέτη 

των παθών εν προκειµένω; Η σκληρή πολεµική απέναντι στον Αριστοτέλη 

απαντάται σε τόσο µεγάλο βαθµό κυρίως στο Λεβιάθαν, ενώ σε άλλα έργα, 

όπως το Human Nature, η κριτική του, αν και διακρίνεται, εντούτοις δεν 

είναι τόσο έντονη251. 

 Η απάντηση βρίσκεται στην ίδια τη Ρητορική του Αριστοτέλη. Η 

Ρητορική κατά τον Αριστοτέλη είναι η τέχνη εκείνη που ασχολείται µε τις 

µεθόδους της πειθούς252. Τα µέσα των οποίων µετέρχεται ο ρήτορας 

προκειµένου να πείσει το ακροατήριό του είναι τρία: ο χαρακτήρας του 

ρήτορα, η ψυχική – συναισθηµατική κατάσταση του ακροατή και η µορφή των 

επιχειρηµάτων του λόγου που τα καθιστούν πειστικά253. Ο δεύτερος τρόπος 

πειθούς του ρήτορα προϋποθέτει τη γνώση ψυχολογικών χαρακτηριστικών 

του ακροατή, ώστε χειριζόµενος κατάλληλα το λόγο και τα επιχειρήµατά του 

να τον οδηγήσει σε µια τέτοια ψυχική κατάσταση, διεγείροντας τα πάθη του, 

ώστε να τον πείσει και να λάβει την απόφαση που υπερασπίζεται254. Συνεπώς 

πρέπει εκείνος που χειρίζεται τη ρητορική τέχνη να είναι σε θέση µεταξύ 

άλλων να µελετάει τη φύση των διαφορετικών παθών, τις αιτίες τους, τις 

ιδιότητές τους, κλπ255. Ο Hobbes εκτιµούσε το εν λόγω έργο του Αριστοτέλη 

κυρίως επειδή ένα µεγάλο τµήµα του ασχολούνταν µε τη µελέτη των παθών, 

µια µελέτη την οποία θα κάνει εκ νέου και πάνω σε µια εκ θεµελίων 

διαφορετική βάση και η οποία θα διαδραµατίσει σηµαίνοντα ρόλο και στη δική 

                                                 
251 Strauss L., The Political Philosophy of Hobbes, Its Basis and Its Genesis, Chicago, 

The University of Chicago Press, 1984, p. 31. 
252 «ἡ µὲν ἔντεχνος µέθοδος περὶ τὰς πίστεις ἐστίν» Αριστοτέλους Ρητορική, βιβλίο Α’, 1355a 

4. (LOEB p. 8). «Ἔστω δὴ ἡ ρητορικὴ δύναµις περὶ ἕκαστον τοῦ θεωρῆσαι τὸ ἐνδεχόµενον 
πιθανόν.» Αριστοτέλους Ρητορική, βιβλίο Α’, 1355b 25 – 26. (LOEB p. 14). 
253 «Τῶν δὲ διὰ τοῦ λόγου ποριζοµένων πίστεων τρία εἴδη ἐστὶν· αἱ µὲν γάρ εἰσιν ἐν τῷ ἤθει 
τοῦ λέγοντος, αἱ δὲ ἐν τῷ τὸν ἀκροατὴν διαθεῖναί πως, αἱ δὲ ἐν αὐτῷ τῷ λόγῳ, διὰ τοῦ 
δεικνύναι ἢ φαίνεσθαι δεικνύναι.» Αριστοτέλους Ρητορική, βιβλίο Α’, 1356a 1 – 4. (LOEB p. 

16). 

Βλ. επίσης Düring I., Ο Αριστοτέλης. Παρουσίαση και ερµηνεία της σκέψης του. τ. Α’, (µτφ. 

Π. Κοτζιά – Παντελή), Αθήνα, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., 1994 (β’ έκδοση), σ. 221. 
254 «διὰ δὲ τῶν ακροατῶν, ὅταν εἰς πάθος ὑπὸ τοῦ λόγου προαχθῶσιν· οὐ γὰρ ὁµοίως 
ἀποδίδοµεν τὰς κρίσεις λυπούµενοι καὶ χαίροντες ἢ φιλοῦντες καὶ µισοῦντες·» Αριστοτέλους 

Ρητορική, βιβλίο Α’, 1356a 14 – 16. (LOEB p. 16). 
255 «Ἐπεὶ δ’ αἱ πίστεις διὰ τούτων εἰσί, φανερὸν ὅτι ταύτας ἐστὶ λαβεῖν τοῦ συλλογίσασθαι 
δυναµένου καὶ τοῦ θεωρῆσαι περὶ τὰ ἤθη καὶ τὰς ἀρετὰς καὶ τρίτον τοῦ περὶ τὰ πάθη, τί τε 
ἕκαστόν ἐστι τῶν παθῶν καὶ ποῖόν τι, καὶ ἐκ τίνων ἐγγίνεται καὶ πῶς.» Αριστοτέλους 

Ρητορική, βιβλίο Α’, 1356a 20 – 25. (LOEB p. 16 – 18). 
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του εξέταση (όχι της ρητορικής τέχνης, αλλά της πολιτικής γιατί δεν πρέπει 

να ξεχνάµε ότι το κέντρο βάρους του φιλοσοφικού εγχειρήµατος του Hobbes 

ήταν πολιτικό). 

 Τι είναι όµως τα πάθη στον Αριστοτέλη; Όπως τα ορίζει ο ίδιος ο 

Αριστοτέλης στο Β’ βιβλίο της Ρητορικής, τα πάθη είναι το σύνολο εκείνων 

των αιτίων που προξενούν µια µεταβολή στην ανθρώπινη κατάσταση και κατ’ 

επέκταση µια διαφοροποίηση στις κρίσεις των ανθρώπων. Συνοδεύονται δε 

από λύπη ή ηδονή256. Όταν ο Αριστοτέλης αναφέρεται σε µεταβολές της 

ανθρώπινης κατάστασης δε διαφοροποιεί ανάµεσα σε µεταβολές σωµατικής 

φύσης ή ψυχικής. Η διέγερση των παθών προξενεί µεταβολές και στα δύο 

επίπεδα. Στο Β’ βιβλίο των Ηθικών Νικοµαχείων, ο Αριστοτέλης θεωρεί τα 

πάθη ως ένα από τα τρία ψυχικά συµβάντα (τα άλλα δύο είναι οι δυνάµεις και 

οι έξεις)257, τα οποία µάλιστα συνδέονται µε την κινητοποίηση του ατόµου. 

Είναι εµφανές αυτό και από τη σύνδεση των παθών – όπως παρατηρεί – µε το 

ρήµα κινούµαι258. Στο ίδιο σηµείο απαριθµούνται και τα βασικότερα πάθη: 

επιθυµία, οργή, φόβος, θράσος, φθόνος, χαρά, φιλία, µίσος, πόθος, 

ζηλοτυπία, έλεος. Από την εκδήλωση αυτών των καταστάσεων στο άτοµο 

προκαλείται είτε ηδονή, είτε λύπη259. 

Στον κατάλογο των παθών του Αριστοτέλη, παρατηρούµε κατ’ αρχήν 

ότι κάποια απ’ αυτά είναι καθαυτό κακά και δεν επιδέχονται µετριασµού. Ένα 

τέτοιο πάθος είναι για παράδειγµα ο φθόνος. Κάποια άλλα µπορούν να 

µετριαστούν και ο άνθρωπος µ’ αυτόν τον τρόπο δε θα είναι έρµαιο των 

παθών του. Όπως είναι προφανές, όταν γίνεται λόγος για µετριασµό 

ουσιαστικά εννοείται η γνωστή αριστοτελική µεσότητα. Η ηθική αρετή είναι 

εκείνη που παρεµβαίνει ανάµεσα στα δύο άκρα, της υπερβολής και της 

                                                 
256 «Ἔστι δὲ τὰ πάθη, δι’ ὅσα µεταβάλλοντες διαφέρουσι πρὸς τὰς κρίσεις, οἷς ἕπεται λύπη καὶ 
ἡδονή» Αριστοτέλους Ρητορική, βιβλίο Β’, 1378a 19 – 21. (LOEB p. 172). Παρατηρούµε ότι ο 

Αριστοτέλης δε χρησιµοποιεί τη λέξη αίτια για να προσδιορίσει τα πάθη, αλλά έναν πολύ 

γενικότερο χαρακτηρισµό: όλα όσα µεταβάλλουν τη διάθεση του ακροατή. Η χρήση όµως της 

λέξης αίτια έγινε προκειµένου να αποδοθεί ο κινητήριος ρόλος των παθών στον Αριστοτέλη 

και σε καµία περίπτωση µε την έννοια των πρώτων αρχών και αιτίων. 
257 «τὰ ἐν τῇ ψυχῇ γινόµενα τρία ἐστί, πάθη δυνάµεις ἕξεις» Αριστοτέλους Ηθικά 

Νικοµάχεια, βιβλίο Β’, 1105b 20. (LOEB p. 86). 
258 «πρὸς δὲ τούτοις κατὰ µὲν τὰ πάθη κινεῖσθαι λεγόµεθα» Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια, 

βιβλίο Β’, 1106a 4 – 5. (LOEB p. 88). 
259 «λέγω δὲ πάθη µὲν ἐπιθυµίαν ὀργὴν φόβον θράσος φθόνον χαρὰν φιλίαν µῖσος πόθον 
ζῆλον ἔλεον, ὅλως οἷς ἕπεται ἡδονὴ ἢ λύπη»· Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια, βιβλίο Β’, 

1105b 21 – 23. (LOEB p. 86). 
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έλλειψης και δίδει το µέσο που πρέπει να αισθανθεί ή να πράξει ο άνθρωπος 

σε κάθε περίσταση. Το µέσο αυτό αποτελεί ταυτόχρονα και το άριστο. Η 

µεσότητα, όπως παρατηρεί ο Αριστοτέλης, έχει εφαρµογή και στα πάθη και 

στις πράξεις260. Προκειµένου ένας άνθρωπος να µετριάσει τα πάθη του 

πρέπει να είναι ενάρετος. Εντούτοις δε µετριάζονται όλα τα πάθη (κατ’ 

αναλογία, δε µετριάζονται και όλες οι πράξεις). Με άλλα λόγια κάποια πάθη 

είναι καθαυτά αρνητικά και συλλαµβάνονται απευθείας µε το αρνητικό τους 

φορτίο. Παράδειγµα τέτοιου πάθους είναι ο φθόνος και η χαιρεκακία 

(αντίστοιχα, πράξεις που δεν επιδέχονται µετριασµού είναι η µοιχεία, η 

κλοπή, η δολοφονία)261. 

 Στο Human Nature τα πάθη συνδέονται µε την απόλαυση ή τη 

δυσαρέσκεια που λαµβάνει κάποιος. Πιο συγκεκριµένα, η φύση των παθών 

συνίσταται «στην ευχαρίστηση που δοκιµάζουν οι άνθρωποι, ή στην 

απαρέσκεια από τα σηµεία τιµής ή αισχύνης που τους αποδίδονται»262. Στο 

έργο αυτό του Hobbes, το οποίο είναι επίσης το πρώτο µέρος µιας τριλογίας, 

εξετάζεται η φυσιολογική βάση του ανθρώπου, ως φυσικό σώµα, προτού 

εξεταστεί η κοινωνική του φύση ως σώµα πολιτικό. Τα πάθη κι εδώ 

µελετώνται ως φυσικές εκδηλώσεις σωµατικών κινήσεων και µάλιστα 

εξειδικεύονται ως κινήσεις της µιας από τις δύο δυνάµεις που συναντώνται 

στον ανθρώπινο οργανισµό. Συγκεκριµένα: ο άνθρωπος διαθέτει (α) την 

κινητική δύναµη του νου, η οποία αλλιώς καλείται γνωστική δύναµη ή 

αντιληπτική δύναµη, και (β) την κινητική δύναµη του σώµατος. Στην πρώτη 

µορφή δύναµης περιλαµβάνονται οι ενέργειες της αίσθησης, της φαντασίας, 

του λόγου, του λογισµού και της γνώσης. Η δεύτερη µορφή ονοµάζεται και 

ισχύς και εξαιτίας αυτής µπορούµε να µετακινήσουµε ένα σώµα. Η κινητική 

                                                 
260 «ἡ δ’ ἀρετὴ πάσης τέχνης ἀκριβεστέρα καὶ ἀµείνων ἐστίν, ὥσπερ καὶ ἡ φύσις, τοῦ µέσου 
ἂν εἴη στοχαστική. λέγω δὲ τὴν ἠθικήν· αὕτη γάρ ἐστι περὶ πάθη καὶ πράξεις, ἐν δὲ τούτοις 
ἐστὶν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ µέσον.» Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια, βιβλίο Β’, 1106b 

14 – 18. (LOEB p. 92). 
261 «Οὐ πᾶσα δ’ ἐπιδέχεται πρᾶξις οὐδὲ πᾶν πάθος τὴν µεσότητα· ἔνια γὰρ εὐθὺς ὠνόµασται 
συνειληµµένα µετὰ τῆς φαυλότητος, οἷον ἐπιχαιρεκακία ἀναισχυντία φθόνος, καὶ ἐπὶ τῶν 
πράξεων µοιχεία κλοπὴ ἀνδροφονία· πάντα γὰρ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ψέγεται τῷ αὐτὰ φαῦλα 
εἶναι, ἀλλ’ οὐχ αἱ ὑπερβολαὶ αὐτῶν οὐδ’ αἱ ἐλλείψεις. οὐκ ἔστιν οὖν οὐδέποτε περὶ αὐτὰ 
κατορθοῦν, ἀλλ’ ἀεὶ ἁµαρτάνειν» Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια, βιβλίο Β’, 1107a 8 – 15. 

(LOEB p. 96). 
262 Human Nature, ch. VIII, p. 40. 
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δύναµη του νου είναι η αιτία της ζωικής κίνησης και οι ενέργειες που 

συνδέονται µ’ αυτήν είναι τα πάθη263. 

 Το conatus είναι µια έννοια που χρησιµοποίησε o Hobbes και στο De 

Corpore προκειµένου να θεµελιώσει την κίνηση ως τµήµα της πρώτης 

φιλοσοφίας και της φυσικής επιστήµης µε όρους νεωτερικής φυσικής και όχι 

µε όρους αριστοτελικών ποιοτήτων264. Και όταν αυτή η ελάχιστη ποσότητα 

κίνησης κατευθύνεται προς κάποιο πράγµα τότε µιλάµε για όρεξη (apetite) 

ενώ όταν η κίνηση αυτού του είδους αφορά στην αποµάκρυνση από κάποιο 

πράγµα µιλάµε για αποστροφή (aversion)265. Η αιτία τόσο της όρεξης, όσο και 

της αποστροφής είναι ένα εξωτερικό αντικείµενο της αίσθησης, το οποίο 

ερεθίζει το αισθητηριακό όργανο και προξενεί την κίνηση266. Μάλιστα φτάνει 

στο σηµείο να µετατρέπει σε φυσικές, έννοιες που παραδοσιακά ήταν ηθικά 

προσανατολισµένες, όπως είναι οι έννοιες του καλού και του κακού, 

σχετικοποιώντας τις όµως και συνάπτοντάς τις σε κάθε άνθρωπο267. 

Συγκεκριµένα, στο Λεβιάθαν ορίζει ως καλό το αντικείµενο της όρεξης και 

ως κακό το αντικείµενο της αποστροφής268. Ενδιαφέρον είναι ότι στο Human 

                                                 
263 «Κι έτσι λοιπόν έχουµε ολοκληρώσει µε την αίσθηση, τη φαντασία, το λόγο [discursion], 

το λογισµό [ratiocination], και τη γνώση, που είναι δραστηριότητες της γνωστικής ή 

αντιληπτικής µας δύναµης [power cognitive, or conceptive]. Αυτή η δύναµη του νου που 

καλούµε κινητική διαφέρει από την κινητική δύναµη του σώµατος, επειδή η κινητική δύναµη 

του σώµατος είναι εκείνη δια της οποίας κινεί άλλα σώµατα και την ονοµάζουµε ισχύ 

[strength]. Όµως η κινητική δύναµη του νου είναι εκείνη µε την οποία ο νους δίδει την ζωική 

κίνηση [animal motion] στο σώµα εκείνο µέσα στο οποίο υπάρχει. Οι δραστηριότητες αυτού 

είναι οι επηρεασµοί [affections] µας και τα πάθη [passions] µας». (Human Nature, ch. VI, 

p. 30). 
264 De Corpore, ch. XV, p. 206. 

     Decameron Physiologicum, ch. II, p. 87. 
265 De Corpore, ch. XXV, p. 407. 

     Λεβιάθαν, κεφ. VI, σ. 122/Leviathan, ch. VI, p. 34. 
266 «Οι αιτίες λοιπόν τόσο της αίσθησης, όσο και της όρεξης και της αποστροφής, της ηδονής 

και της όχλησης είναι αυτά τα ίδια τα αντικείµενα της αίσθησης» (De Homine, ch. XI, p. 45) 
267 Όπως παρατηρεί ο Kemp, η σχετικοποίηση του καλού και του κακού γίνεται για όσο 

διάστηµα δεν υπάρχει η οµοφωνία που θα οριοθετήσει τη σηµασία αυτών των όρων, δηλαδή 

όταν δεν υπάρχει πολιτική κοινωνία. (Kemp J., Ethical Naturalism, Macmillan St. Martin’s 

Press, London, 1970, p. 7). 
268 «Εκείνο το οποίο αποτελεί αντικείµενο της επιθυµίας ή της όρεξης ενός ανθρώπου, είναι 

εκείνο, το οποίο ο ίδιος άνθρωπος, από τη σκοπιά του, αποκαλεί καλό. Παρόµοια, ο καθένας 

αποκαλεί το αντικείµενο του µίσους και της αποστροφής του κακό και της περιφρόνησής του 

ευτελές και µηδαµινό. Αυτές οι λέξεις κακό, καλό και αξιοκαταφρόνητο, αποκτούν τη σηµασία 

τους σε συνάρτηση πάντα µε το πρόσωπο που τις χρησιµοποιεί.» (Λεβιάθαν, κεφ. VI, σ. 

123/Leviathan, ch. VI, p. 35). 
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Nature εισάγεται και ένα αριθµητικό κριτήριο προκειµένου να αποφανθεί 

κάποιος αν κάτι είναι καλό ή κακό. Υπάρχουν, αναφέρει, πράγµατα τα οποία 

είναι µικτά και αν κάποιος θέλει να τα αποτιµήσει, θα πρέπει να τα αναλύσει 

στα µέρη τους και κατόπιν να δει αν εκείνα που πλεονάζουν είναι καλά, τότε 

και το αντικείµενο είναι καλό στο σύνολό του. Στην αντίθετη περίπτωση είναι 

κακό269. Ερµηνεύοντας µ’ αυτόν τον τρόπο τα πάθη, ως εκδηλώσεις κινήσεων, 

µπορούν να γίνουν αντικείµενο εµπειρικής µελέτης της φυσικής επιστήµης µε 

τα εργαλεία της φιλοσοφίας (δηλαδή την αναλυτικοσυνθετική µέθοδο).  

 Σ’ αυτό το σηµείο µπορεί να κλείσει το θέµα που είχε µείνει ανοιχτό 

λίγες σελίδες παραπάνω και πρόκειται φυσικά για το ζήτηµα της 

ενδοσκόπησης που εµφανίζεται ως προτροπή στην εισαγωγή του Λεβιάθαν  

και για την οποία είχε τεθεί ο προβληµατισµός αν πρόκειται για νέα µέθοδο. 

Τώρα προστίθεται άλλο ένα ζήτηµα στο οποίο η ενδοσκόπηση µπορεί να µας 

βοηθήσει. Η όρεξη και η αποστροφή ως κινήσεις και ως εµπειρικά πεδία 

έρευνας δια της αναλυτικοσυνθετικής µεθόδου, υποβάλλουν µια µηχανιστική 

εικόνα για τον άνθρωπο και τη µελέτη της ψυχολογίας. Όταν όµως µας 

προτρέπει ο Hobbes να µελετήσουµε αυτές τις κινήσεις και στο δικό µας 

σώµα, αυτό επιχειρεί να µετριάσει: την ταύτιση του ανθρώπινου σώµατος µε 

µια µηχανή, ένα αυτόµατο. Αν η µηχανιστική εικόνα έχει θέση σε απλά πάθη, 

σε πιο σύνθετα δεν µπορεί κανείς να πει ότι προσφέρει σαφή εξήγηση, 

τουλάχιστον µέσω της αυτοπαρατήρησης. Ούτε όµως και η ίδια η όρεξη και η 

αποστροφή µπορούν να γίνουν αντιληπτές µέσα από την ενδοσκόπηση. Άρα η 

αυτοπαρατήρηση που προτείνει ο Hobbes σε συνδυασµό µε το αντικείµενο 

που προξενεί αυτές τις κινήσεις, τα κίνητρα της ανθρώπινης συµπεριφοράς, 

τις διάφορες πεποιθήσεις που λαµβάνουν χώρα, µετριάζουν τη µηχανιστική 

αντίληψη, τουλάχιστον σε ότι αφορά σύνθετες µορφές συµπεριφοράς270. 

                                                 
269 «Υπάρχουν λίγα πράγµατα σ’ αυτόν τον κόσµο που είτε έχουν αναµεµιγµένο το καλό και το 

κακό, είτε υπάρχει σ’ αυτά µια αλυσίδα, που τα κρατά τόσο αναγκαία συνδεδεµένα, ώστε το 

ένα να µην µπορεί να αποµακρυνθεί χωρίς το άλλο. Για παράδειγµα, οι ηδονές της αµαρτίας 

και η οδυνηρότητα της τιµωρίας είναι αδιαχώριστα. Το ίδιο ισχύει κατά το πλείστον για την 

εργασία και την τιµή. Τώρα, όταν σε ολόκληρη την αλυσίδα, το µεγαλύτερο µέρος είναι καλό, 

τότε ολόκληρο ονοµάζεται καλό και όταν υπερτερεί το κακό, ολόκληρο ονοµάζεται κακό.» 

(Human Nature, ch. VII, pp. 33 – 34). 
270 Gert B., Hobbes, Mechanism, and Egoism, «Philosophical Quarterly», 15:61, 1965, 341 

– 349. Επίσης: Gert B., Hobbes and Psychological Egoism, «Journal of the History of 

Ideas», 28:4, 1967, 503 – 520. 
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 Η δέσµευση του Hobbes µε την επιστηµονική αντιµετώπιση των 

παθών γίνεται σαφέστερη στο De Corpore. Στο κεφάλαιο IX το πάθος 

συνδέεται µε το αποτέλεσµα. Όταν ένα σώµα ενεργεί πάνω σε κάποιο άλλο, 

τότε στο δεύτερο σώµα προξενείται κάτι (µια διαφοροποίηση σε σχέση µε την 

προηγούµενη κατάσταση). Το σώµα το οποίο προξενεί την κίνηση είναι το 

υποκείµενο – αίτιο – δράστης (agent), ενώ το σώµα στο οποίο προκαλείται το 

αποτέλεσµα της κίνησης είναι ο αποδέκτης (patient). Κι επειδή από κάθε 

κίνηση παράγεται στο σώµα που τη δέχεται κάποιο συµβεβηκός, το πάθος, 

από τη σκοπιά της πρώτης φιλοσοφίας, συνδέεται µε το συµβεβηκός και το 

αποτέλεσµα271. Ένα σώµα, ανάλογα µε τη θέση που βρίσκεται, µπορεί να είναι 

ταυτόχρονα αίτιο και αποδέκτης κίνησης. Αυτό σηµαίνει ότι ένα πάθος µπορεί 

να είναι αποτέλεσµα κίνησης και ταυτόχρονα να προκαλεί µια επόµενη κίνηση. 

Άρα µπορεί να γίνεται λόγος και για απλά και σύνθετα πάθη. Για να συµβαίνει 

κάτι τέτοιο, το σώµα αυτό πρέπει να βρίσκεται ανάµεσα στο αίτιο και το 

αποτέλεσµα272. 

 Τα πάθη ανακαλύφθηκαν δια του λόγου και δια του λόγου θα γίνει 

προσπάθεια διαχείρισής τους. Αυτός είναι και ένας από τους στόχους της 

πολιτικής: η διαχείριση των παθών, του ενός βασικού συστατικού (από τα 

δύο) της ανθρώπινης φύσης. Το άλλο, όπως δηλωνει ο Hobbes στην 

αφιερωτική επιστολή του Human Nature, είναι ο λόγος273. Το ένα τµήµα της 

                                                 
271 «Ένα ΣΩΜΑ λέγεται ότι επιδρά ή ενεργεί [act], δηλαδή ότι κάνει κάτι πάνω σε κάποιο 

άλλο σώµα, όταν, είτε παράγει είτε εξαφανίζει ένα συµβεβηκός σε ένα σώµα. Το σώµα στο 

οποίο ένα συµβεβηκός παράγεται ή εξαλείφεται λέγεται ότι πάσχει [suffer], δηλαδή ότι έχει 

συµβεί κάτι πάνω του από κάποιο άλλο σώµα. Όταν µπροστά από ένα σώµα τοποθετηθεί ένα 

άλλο, παράγεται κίνηση µέσα σ’ αυτό και ονοµάζεται ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ – ΑΙΤΙΟ – ∆ΡΑΣΤΗΣ 

[AGENT]. Το σώµα στο οποίο γεννάται η κίνηση µ’ αυτόν τον τρόπο, καλείται ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ 

[PATIENT]. Έτσι η φωτιά που θερµαίνει το χέρι είναι το αίτιο [agent] και το χέρι που 

θερµαίνεται είναι ο αποδέκτης [patient]. Εκείνο το συµβεβηκός, το οποίο παράγεται στον 

αποδέκτη, καλείται ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ [EFFECT]». (De Corpore, ch. IX, p. 120). 
272 «Όταν κάποιο σώµα που βρίσκεται ανάµεσα στο αίτιο και τον αποδέκτη και είναι 

εφαπτόµενο και µε τα δύο, τότε το ίδιο είναι ταυτόχρονα αίτιο και αποδέκτης. Αίτιο εξαιτίας 

του σώµατος που βρίσκεται ακριβώς µετά απ’ αυτό πάνω στο οποίο και ενεργεί και 

αποδέκτης εξαιτίας του σώµατος που βρίσκεται ακριβώς πριν απ’ αυτό, από το οποίο δέχεται 

την ενέργεια». (De Corpore, ch. IX, p. 120 – 121). 
273 «Από τα κύρια µέρη της φύσης, το λόγο και το πάθος, έχουν προκύψει δύο είδη γνώσης, η 

µαθηµατική [mathematical] και η δογµατική [dogmatical]. Η πρώτη είναι ελεύθερη από 

αντιφάσεις και αµφισβητήσεις, επειδή συνίσταται µόνο σε σχήµατα που µπορούν να 

συγκριθούν µεταξύ τους και σε κίνηση. Σ’ αυτά τα πράγµατα, η αλήθεια [truth] και το 

ανθρώπινο συµφέρον [interest of men] δεν αντιτίθενται το ένα στο άλλο. Όµως στη δεύτερη 

δεν υπάρχει τίποτε αδιαµφισβήτητο, επειδή συγκρίνει τους ανθρώπους και παρεµβαίνει 
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ανθρώπινης φύσης – το λογικό – θα ορίσει το δεύτερο – το πάθος – µε όρους 

αδιαµφισβήτητους. Και τέτοιο όροι µπορούν να είναι µόνο µαθηµατικοί, δηλαδή 

όροι του λόγου, κάτι αντίστοιχο ίσως µε τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετώπισε 

το καλό και το κακό, όταν βρίσκονται αναµεµιγµένα σε κάποιο αντικείµενο. 

Κατά συνέπεια ο µετριασµός των παθών θα συµβεί µε τη συνδροµή του 

λόγου274, όχι του ατελούς ανθρώπινου λόγου, αλλά του επιστηµονικού λόγου, 

του λογισµού, που ρυθµίζει και οδηγεί στην ασφαλή γνώση. 

 Συνοψίζοντας, ο Hobbes µε την εφαρµογή της αναλυτικής µεθόδου 

κατέληξε στις πρώτες αρχές τις οποίες θα θέσει στην έναρξη του λογισµού 

του προκειµένου να προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο. Αυτές οι πρώτες αρχές, 

θα έχουν το ρόλο αιτίων, προκειµένου από αυτά να ανασυγκροτηθεί αιτιακά η 

αναγκαιότητα της πολιτικής κατάστασης και το πέρασµα της προπολιτικής 

κοινωνίας στην πολιτική. Έτσι, το έκτο κεφάλαιο του Λεβιάθαν χρησιµεύει σ’ 

αυτό ακριβώς το σηµείο: στη συγκέντρωση των υλικών πάνω στα οποία θα 

θεµελιωθεί η πολιτική επιστήµη. Και όπως µπορεί κανείς να παρατηρήσει – 

ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν εντάσεις ή όχι – σ’ αυτό το κεφάλαιο 

παρατίθενται όλοι οι ορισµοί των παθών, που προκύπτουν από τους 

συνδυασµούς των πρωταρχικών κινήσεων µε την όρεξη και την αποστροφή275. 

                                                                                                                                            
ανάµεσα στο δίκαιο και το όφελος. Εκεί, όσο συχνά ο λόγος είναι αντίθετος µε τον άνθρωπο, 

τόσο συχνά ο άνθρωπος θα είναι αντίθετος µε το λόγο. Από αυτό προκύπτει ότι εκείνοι που 

έχουν γράψει για δικαιοσύνη και πολιτική γενικά, όλοι εµπλέκονται σε αντιφάσεις». (Human 

Nature, epistle. ded., p. xiii). 
274 «Για να υπαχθεί αυτός ο δογµατισµός στους κανόνες και τη βεβαιότητα του λόγου δεν 

υπάρχει άλλος τρόπος, παρά µόνο, πρώτον, να εισηγηθούµε για µια θεµελίωση τέτοιες αρχές, 

τις οποίες το πάθος διόλου παραπλανηµένο, δε θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει. Έπειτα, 

να χτίσει βαθµιαία πάνω στο νόµο της φύσης την αλήθεια των περιπτώσεων (οι οποίες είχαν 

ως τώρα θεµελιωθεί στον αέρα), µέχρι ολόκληρο το σύνολο να έχει γίνει αδιαµφισβήτητο». 

(Human Nature, epistle. ded., p. xiii). 
275 Παρατηρούµε εδώ ότι έτσι όπως τέθηκε το ζήτηµα (συνδυασµός κινήσεων) ενυπάρχει µια 

πρώτη έννοια σύνθεσης. Οι διάφορες κινήσεις, ανάλογα µε το αν στρέφονται προς ένα 

αντικείµενο ή αποµακρύνονται απ’ αυτό, δηµιουργούν τα διαφορετικά πάθη (ελπίδα, 

προσδοκία, θυµός, κλπ). Αυτή η έννοια σύνθεσης γίνεται σαφέστερη, αν προσέξουµε το 

διαχωρισµό που γίνεται ανάµεσα σε ορέξεις και αποστροφές έµφυτες και ορέξεις και 

αποστροφές που κατευθύνονται προς ένα συγκεκριµένο αντικείµενο. Ιδιαίτερα οι δεύτερες 

«προκύπτουν ως αποτέλεσµα της εµπειρίας και της δοκιµής των αποτελεσµάτων τους πάνω 

σε µας τους ίδιους ή σε άλλους» (Λεβιάθαν, κεφ. VI, σ. 123/ Leviathan, ch. VI, p. 34). Το 

άτοµο έρχεται σε επαφή µε τον κόσµο και ως εκ τούτου µε το ασαφές και απροσδιόριστο, και 

ακριβώς λόγω αυτού του πράγµατος δοκιµάζει τα διάφορα επίσης ασαφή ερεθίσµατα που 

προέρχονται από αυτήν την επαφή. Κατά συνέπεια οι κινήσεις αυτές δεν µπορούν να νοηθούν 

στην πλήρη απλότητά τους, αφού η εµπειρία η ίδια δεν είναι απλή. Η εµπειρία απλοποιείται µε 

την εφαρµογή του λογισµού πάνω στο συγκεχυµένο αδιαµεσολάβητο εµπειρικό υλικό. 
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Β.1.3 Ερµηνευτικές προσεγγίσεις των παθών 

 

 Στο συνολικό έργο του Hobbes, τα πάθη αναδεικνύονται µε τρεις 

διακριτές µορφές, οι οποίες αντιστοιχούν και σε διαφορετικά έργα276. 

Ανεξάρτητα όµως από αυτό, µια τέτοια παρατήρηση δε θέτει σε αµφισβήτηση 

την ενότητα των έργων του, ούτε ο Hobbes αλλάζει άρδην την άποψη του 

περί της φύσης των παθών και της λειτουργίας τους στη συγκρότηση της 

πολιτικής κοινωνίας από το ένα έργο στο άλλο. Περισσότερο θα λέγαµε ότι 

αυτές οι προσεγγίσεις πρέπει να ιδωθούν συµπληρωµατικά. Η θέση του 

αναφορικά µε τα πάθη διαµορφώνεται εξελικτικά και σε κάθε έργο του 

αναδεικνύεται και µια νέα πτυχή. 

 Αρχικά έχουµε την εικόνα των παθών όπως αυτή εµφανίζεται στο 

Human Nature. Η δεύτερη µορφή των παθών απαντάται στο Λεβιάθαν και 

τέλος η τρίτη µορφή βρίσκεται στο De Homine. Προτού αναλυθεί 

διεξοδικότερα καθεµιά από αυτές τις µορφές, πρέπει να σηµειωθεί ότι 

πουθενά δεν αµφισβητείται η φυσιολογική βάση των παθών. Αυτό είναι 

σηµαντικό επειδή, όπως έχει ήδη υπογραµµιστεί, η εσωτερική ενότητα του 

έργου του Hobbes δεν αµφισβητείται, µια ενότητα που αναδεικνύεται και µέσα 

από την ενότητα του λόγου. Τα πάθη δηλαδή, παρά τις όποιες επιµέρους 

διαφοροποιήσεις υπάρχουν ανάµεσα στα τρία έργα που προαναφέρθηκαν, 

µελετώνται ενιαία ως εκδηλώσεις κινούµενων σωµάτων. Η εφαρµογή της 

µεθόδου µε τις δύο όψεις της (της ανάλυσης και της σύνθεσης) αποκάλυψε τη 

φυσική – φυσιολογική βάση τους, τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν και τα 

αποτελέσµατα που επιφέρουν. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι ο 

Hobbes και στις τρεις περιπτώσεις, παραµένει σταθερός τόσο στις 

µεταφυσικές του παραδοχές (σώµα, κίνηση, αιτιότητα, κλπ), όσο και στις 

φυσικές παραδοχές (ιδιότητες κίνησης, φυσιολογία οργανισµού, κλπ). 

 Στο Human Nature, σύµφωνα µε τον Pacchi (1987), τα πάθη έχουν 

κυρίως πολιτικό ενδιαφέρον. Η µελέτη τους γίνεται στο πλαίσιο µιας ήδη 

οργανωµένης πολιτικής κοινωνίας και εντός αυτής εξηγούνται. Κυρίαρχο 

πάθος είναι η δόξα (glory), η οποία συνίσταται στη σύγκριση της ατοµικής 

                                                 
276 Pacchi A., Hobbes and the Passions, «Topoi», 6, 1987, 111 – 119. 
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ισχύος ενός ανθρώπου µε την αντίστοιχη των ανταγωνιστών του277 και κατά 

κάποιο τρόπο φαίνεται ότι το σύνολο των παθών µπορεί να αναχθεί σ’ αυτό ή 

εν πάση περιπτώσει να βρεθεί κάποια ιδιαίτερη σχέση. Τα πάθη του Human 

Nature, όπως παρατηρεί και ο Pacchi (1987) και ο Strauss278, έχουν 

ιδιαίτερες αριστοτελικές επιδράσεις και κυρίως από τη Ρητορική του 

Αριστοτέλη (βλ. παραπάνω). 

Ένα δεύτερο σηµείο που πρέπει να προσέξει κανείς βρίσκεται στην 

αφιερωτική επιστολή της µετάφρασης της Ιστορίας του Θουκυδίδη: «η τιµή 

[honour] και η εντιµότητα [honesty] δεν είναι παρά το ίδιο πράγµα σε 

διαφορετικούς βαθµούς στους ανθρώπους»279. Μια τέτοια διαφοροποίηση 

υποδηλώνει και µια διαφοροποίηση στους ανθρώπους. Τα δύο αυτά 

χαρακτηριστικά δεν ισοκατανέµονται στους ανθρώπους. Μάλιστα η ύψιστη 

αρετή αυτού του τύπου καλείται και ηρωική αρετή (heroic virtue) 280, µια 

αρετή που αρµόζει σε συγκεκριµένη κοινωνική τάξη, την αριστοκρατική. Αυτό 

πρέπει να το δούµε σε συνδυασµό και µε την αριστοκρατική τάξη µε την οποία 

είχε έρθει σε πολύ στενή επαφή κατά τη διάρκεια της εργασίας του σε σπίτια 

                                                 
277 «Η ∆ΟΞΑ [GLORY] ή ο εσωτερικός ύµνος [internal gloriation] ή ο θρίαµβος του νου 

[triumph of the mind], είναι το πάθος που απορρέει από τη φαντασία ή την αντίληψη της 

προσωπικής µας ισχύος [our own power] πάνω από την ισχύ εκείνου που µας ανταγωνίζεται 

[…] και από τη µεριά εκείνου που δυσαρεστείται, αυτό το πάθος ονοµάζεται περηφάνια 

[pride] ενώ από τη µεριά εκείνου που ευχαριστείται, ονοµάζεται ορθή αξιολόγηση [just 

valuation]» (Human Nature, ch. IX, p. 40 – 41). 
278 Strauss L., 1984, ο.π. 

Να σηµειώσουµε εδώ ότι ο Strauss, κάτι που δεν αρνείται ο Pacchi, αναγνωρίζει – και πολύ 

ορθά – οµοιότητες ανάµεσα στη Ρητορική του Αριστοτέλη και στα τρία προαναφερθέντα έργα. 

Μάλιστα στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου του, ο Strauss καταρτίζει µακροσκελείς πίνακες, 

στους οποίους τοποθετεί σε παράλληλες στήλες τους ορισµούς των παθών στη Ρητορική, στο 

Human Nature, στο Λεβιάθαν και στο De Homine, θέλοντας µ’ αυτό να δείξει την επίδραση 

που είχε η ανθρωπολογία του Αριστοτέλη στη διαµόρφωση της ανθρωπολογίας του Hobbes. 

Ο Pacchi δεν υποστηρίζει ότι οι ορισµοί των παθών είναι διαφορετικοί σε καθένα από τα 

έργα του Hobbes. Εκείνο που θέλει να καταστήσει σαφές είναι ότι σε καθένα από αυτά τα 

έργα είναι διαφορετικό το πάθος που διαδραµατίζει τον κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη των 

υπολοίπων παθών, καθώς και διαφορετικές οι εγγραφές του πνευµατικού περιβάλλοντος στο 

έργο του Hobbes. Τέλος, σύµφωνα µε τα ίδια τα λόγια του Strauss «η πλέον εξαντλητική 

αφοµοίωση της Ρητορικής ήλθε […] µε την προετοιµασία των Στοιχείων [Elements]» 

(Strauss L., 1984, p. 42). Με τον τίτλο Elements εννοείται η τριλογία Elements of Law, 

πρώτο µέρος της οποίας είναι το Human Nature. 
279 Eight Books of the Peloponnesian War Written by Thucydides the Son of Olorus, In: 

Molesworth W., The Collected English Works of Thomas Hobbes, Vol. VIII., London, 

Routledge/Thoemmes Press, 1997, p. v. (Εφεξής θα παραπέµπουµε ως Thucydides). 
280 Thucydides, epistle ded., p. vi. 
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πλούσιων και ονοµαστών ανθρώπων της εποχής281. Ο συνδυασµός των 

στοιχείων που αναφέρθηκαν σ’ αυτήν την παράγραφο, οδηγεί στο συµπέρασµα 

ότι στο Human Nature η εικόνα των παθών βρίσκεται σε στενή συνάφεια µε 

τα αριστοτελικά πάθη, όπως περιγράφηκαν παραπάνω και ότι σ’ αυτή τη φάση 

ο Hobbes είναι αρκετά επηρεασµένος από τη µαθητεία του στην αριστοτελική 

παράδοση. Τη θέση αυτή ενισχύει και η θέση της µεγαλοψυχίας 

(magnanimity), στο έργο του Hobbes. Το πάθος αυτό συνίσταται στη δόξα, 

στην ικανότητα εκείνη του ατόµου να υπολογίζει ορθά τη δύναµή του282 και το 

οποίο περιγράφεται µε όρους ανάλογους µε τον αριστοτελικό µέσο και δίκαιο 

άνθρωπο του τέταρτου και πέµπτου βιβλίου των Ηθικών Νικοµαχείων. 

 Μια δεύτερη εικόνα των παθών στον Hobbes υπάρχει στο Λεβιάθαν. 

Σ’ αυτό το έργο, όπως και σε όλα του τα έργα µε εξαίρεση το Human Nature, 

τα πάθη µελετώνται πριν την εγκαθίδρυση της πολιτικής κοινωνίας. Μάλιστα 

εδώ δεν ακολούθησε τη γραµµή του Human Nature, της αναγωγής δηλαδή 

των παθών σε ένα αρχικό πάθος αλλά προτίµησε να θεµελιώσει όλα τα πάθη 

πάνω σε εφτά πρωταρχικά και απλά πάθη, από τα οποία προκύπτουν όλα τα 

υπόλοιπα283. Τα απλά αυτά πάθη είναι τα εξής: όρεξη (appetite), επιθυµία 

(desire), αγάπη (love), αποστροφή (aversion), µίσος (hate), χαρά (joy) και 

θλίψη (grief)284. Η εικόνα εδώ είναι καρτεσιανή. Η άποψη ενισχύεται και από 

τη θέση που κατέχει η µεγαλοψυχία. Μόνο στο Λεβιάθαν υπάρχει η άποψη ότι 

η µεγαλοψυχία είναι η πηγή και η αρχή κάθε αρετής285. Με ποια έννοια όµως 

η εικόνα στο Λεβιάθαν είναι καρτεσιανή; 

                                                 
281 Aubrey J., ο.π. 

Επίσης: Malcolm N., Aspects of Hobbes, Oxford, Oxford University Press, 2007, pp. 5 – 

9. 
282 «Η µεγαλοψυχία [magnanimity] δεν είναι παρά δόξα [glory] για την οποία έχω µιλήσει 

στην πρώτη παράγραφο. Πρόκειται όµως για καλά θεµελιωµένη δόξα πάνω σε συγκεκριµένη 

εµπειρία µιας δύναµης ικανής να επιτύχει το στόχο της χωρίς περιορισµούς» (Human 

Nature, ch. IX, p. 52). 
283 Pacchi A., 1987, ο.π. 

Βλ. επίσης Gert B., 1996, ο.π., pp. 159 – 164: Εδώ ο Gert επισηµαίνει ότι η ίδια η χρήση των 

ονοµάτων κάποιων παθών δείχνει ότι όλα τα πάθη θα µπορούσαν να εξηγηθούν µε αναφορά 

σε απλούστερα πάθη. Παρατηρεί συγκεκριµένα ότι ο ορισµός που δίδει στη δόξα (glory) θα 

ταίριαζε περισσότερο σε ένα πάθος που θα έφερε το όνοµα υπερηφάνεια ή οίηση (pride). 
284 Λεβιάθαν, κεφ. VI, σ. 125/Leviathan, ch. VI, p. 36. 
285 Pacchi A., 1987, ο.π. 

Επίσης: Strauss L., 1984, ο.π., p. 56. 



 - 128 - 

 Στο άρθρο 69 του βιβλίου του Descartes Τα πάθη της ψυχής, 

αναφέρεται: «ο αριθµός των απλών και πρωτογενών παθών δεν είναι 

ιδιαίτερα µεγάλος. ∆ιότι εάν ανατρέξουµε συνολικά στα πάθη που 

απαρίθµησα, εύκολα µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι µόνο έξι πάθη είναι 

αυτού του είδους, τουτέστιν ο θαυµασµός [wonder], η αγάπη [love], το µίσος 

[hatred], η επιθυµία [desire], η χαρά [joy] και η λύπη [sadness]286». Στο 

ίδιο άρθρο ο Descartes παρατηρεί ότι «όλα τα υπόλοιπα πάθη είτε 

προκύπτουν µε το συνδυασµό ορισµένων από αυτά τα έξι είτε αποτελούν είδη 

τους»287. Αντίστοιχη είναι και η παρατήρηση  στο Λεβιάθαν, όπου αναφέρεται 

ότι τα ονόµατα των απλών παθών διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη διαδοχή 

τους, το αντικείµενό τους, κλπ, και µ’ αυτόν τον τρόπο ακολουθούν τα 

υπόλοιπα πάθη288. Η δόξα (glory) πλέον δεν είναι όµοια µε το αντίστοιχο 

πάθος στο Human Nature, ένα πάθος που περιλαµβάνει την ικανότητα του 

ατόµου να προβαίνει σε αξιολογήσεις σε σύγκριση µε άλλους ανθρώπους, αλλά 

είναι η µία από τις τρεις αιτίες διαµάχης289. Το πάθος αυτό στο Λεβιάθαν 

ορίζεται ως «η χαρά που δηµιουργείται όταν ένας άνθρωπος φαντάζεται τη 

δύναµη και την ικανότητά του, είναι η αγαλλίαση του νου»290 και πάντως 

χάνει τον ιδιαίτερο ρόλο που είχε στο Human Nature. ∆ύο ακόµη στοιχεία 

σύµφωνα µε τον Pacchi (1987) στηρίζουν τη θέση του για τον καρτεσιανισµό 

του Hobbes στην περίπτωση των παθών στο Λεβιάθαν, µια θέση που κινείται 

σε συµφωνία εν πολλοίς µε την κατεύθυνση του Strauss (1984), αλλά µε 

διαφωνίες ως προς την έµφαση. Πρώτα ο ρόλος της µεγαλοψυχίας στο 

Λεβιάθαν είναι ανάλογος µε το ρόλο της γενναιοφροσύνης. Και τα δύο αυτά 

πάθη εµφανίζονται ως τα πάθη εκείνα που διαδραµατίζουν ρυθµιστικό ρόλο 

στη διαχείριση των παθών. Η γενναιοφροσύνη είναι ένα ιδιαίτερο πάθος που 

                                                 
286 Descartes R., Τα πάθη της ψυχής, (εισ. – µτφ Γ. Πρελορέντζος), Αθήνα, εκδ. Κριτική, 

1996, σ. 138/Descartes R., The Passions of the Soul, In: Cottingham et al (transl.), The 

Philosophical Writings of Descartes, V. I, Cambridge, Cambridge University Press, 1994. 

p. 353. (Εφεξής θα παραπέµπουµε ως Τα πάθη της ψυχής). 
287 Τα πάθη της ψυχής, άρθρο 69, σ. 138/The Passions of the Soul, art. 69, p. 353. 
288 «Τα ονόµατα αυτών των απλών παθών […] διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον τρόπο που 

εξετάζονται. Πρώτον, όταν το ένα διαδέχεται κάποιο άλλο, ονοµάζονται διαφορετικά ανάλογα 

µε τη γνώµη των ανθρώπων σχετικά µε την πιθανότητα επίτευξης εκείνου που επιθυµούν. 

∆εύτερον, διαφοροποιούνται ανάλογα µε το αντικείµενο της αγάπης ή του µίσους. Τρίτον, 

διαφοροποιούνται όταν πολλά από αυτά εξετάζονται ταυτοχρόνως. Τέταρτον, ανάλογα µε την 

ίδια τη διαδοχή ή τη µετατροπή τους» (Λεβιάθαν, κεφ. VI, σ. 125/Leviathan, ch. VI, p. 36). 
289 Λεβιάθαν, κεφ. XIII, σ. 195/Leviathan, ch. XIII, p. 83. 
290 Λεβιάθαν, κεφ. VI, σ. 127 – 128/Leviathan, ch. VI, p. 38. 
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συνίσταται στην ορθή αξιολόγηση του εαυτού και κατ’ επέκταση και των 

υπολοίπων291. Η µεγαλοψυχία στο Λεβιάθαν εµφανίζεται µε διάφορες µορφές: 

επιδεξιότητα στην επίτευξη στόχων, προσήλωση στα σηµαντικά, ανδρεία, 

γενναιοδωρία292. Σε σχέση µε το Human Nature, εδώ τα πάθη έχουν έναν 

περισσότερο υποκειµενικό χαρακτήρα, χάνουν το ανταγωνιστικό τους 

περιεχόµενο, ένα περιεχόµενο που επιβάλλει µια πρωτόλεια µορφή 

κοινωνικότητας. 

 Κλείνοντας τη σύντοµη αυτή αναφορά στο Λεβιάθαν, αξίζει να 

προστεθεί ακόµη ένα σηµείο που επιβεβαιώνει τη θέση περί καρτεσιανών 

επιδράσεων. Στο Λεβιάθαν ο Hobbes µελετά τα πάθη από τη σκοπιά της 

φυσικής µε όρους κίνησης, τους οποίους έχει ήδη αναλύσει στο De Corpore. 

Γι’ αυτό το λόγο περιγράφει τα πάθη ως κινήσεις προς και από κάποιο 

αντικείµενο. Κατ’ αναλογία ο Descartes ξεκινάει τη µελέτη των παθών µε τη 

µελέτη της φυσιολογίας του σώµατος, της θερµότητας των µελών, της 

καρδιάς, των ζωικών πνευµάτων, του κωνοειδούς αδένα, κλπ και µάλιστα στο 

πρώτο µέρος των Παθών της Ψυχής, το οποίο έχει τίτλο «Περί των παθών 

εν γένει και επ’ ευκαιρία περί της συνολικής φύσεως του ανθρώπου». Και 

αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό γιατί πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο του 

δυϊσµού. 

 H τρίτη µορφή εξέτασης των παθών πραγµατοποιείται στο De Homine, 

στο οποίο και κλείνει ο προβληµατισµός του Hobbes σχετικά µε τη φύση των 
                                                 
291 «Άρθρο 153. Σε τι συνίσταται η γενναιοφροσύνη. Ως εκ τούτου πιστεύω ότι η αληθινή 

γενναιοφροσύνη, η οποία παρακινεί τον άνθρωπο να υπολήπτεται δικαίως τον εαυτό του στον 

ύψιστο βαθµό, συνίσταται εν µέρει στην επίγνωση ότι αυτό που πράγµατι του ανήκει δεν είναι 

τίποτε άλλο παρά ο ελεύθερος προσανατολισµός των βουλήσεών του και ότι ο µόνος λόγος 

για τον οποίο αρµόζει να τον επαινούν ή να τον επιτιµούν είναι αντιστοίχως η καλή ή η κακή 

άσκηση του δικαιώµατος αυτού· και εν µέρει στη σίγουρη και σταθερή απόφαση που 

αισθάνεται µέσα του να το ασκήσει ορθώς, χωρίς δηλαδή να του λείψει ποτέ η βούληση να 

αναλαµβάνει και να πραγµατώνει ό,τι κατά την κρίση του είναι καλύτερο. Έτσι λοιπόν ενεργεί 

κανείς µε τρόπο που να συµβαδίζει απολύτως µε την αρετή». (Τα πάθη της ψυχής, άρθρο 

153, σ. 193/The Passions of the Soul, art. 153, p. 384). 
292 «Η επιθυµία για πράγµατα που συµβάλλουν µόνον ελάχιστα στους στόχους µας καθώς και 

ο φόβος πραγµάτων, που δεν αποτελούν παρά µικρά µόνον εµπόδια, µικροψυχία 

[pusillanimity]. 

 Η περιφρόνηση των ασήµαντων ωφελειών και των εµποδίων, µεγαλοψυχία 

[magnanimity]. 

 Η µεγαλοψυχία, σε περίπτωση θανάσιµου κινδύνου ή τραυµατισµού, ανδρεία, ευψυχία 

[valour, fortitude]. 

 Η µεγαλοψυχία στη διαχείριση του πλούτου, γενναιοδωρία [liberality].» (Λεβιάθαν, κεφ. 

VI, σ. 126/Leviathan, ch. VI, p. 37). 
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παθών, αφού είναι και το τρίτο χρονικά (προηγείται το Human Nature, 

έπεται ο Λεβιάθαν και ακολουθεί το De Homine). Εδώ ο Hobbes προσεγγίζει 

ακόµη περισσότερο τον Descartes, κυρίως σε σχέση µε ένα χαρακτηριστικό. 

Ο Descartes µελέτησε τα πάθη ως φυσιολόγος. Αν ο Hobbes στο Λεβιάθαν 

µελετά τα πάθη κυρίως ως φυσικός, στο De Homine θα τα µελετήσει και ως 

φυσιολόγος, κάτι που τον φέρνει εγγύτερα στον Descartes. Ο ορισµός των 

συναισθηµάτων (emotions) στο δωδέκατο κεφάλαιο, περιλαµβάνει ένα τµήµα 

φυσιολογίας: «Τα συναισθήµατα συνίστανται σε διάφορες κινήσεις του αίµατος 

και ζωικών πνευµάτων καθώς συστέλλονται και διαστέλλονται»293. Τα ζωικά 

πνεύµατα επιστρατεύονται και στην περίπτωση της δόξας (glory), της 

αισχύνης (shame), του γέλωτα (laughter), του θρήνου (weeping). ∆ύο πάθη 

είναι εκείνα που παίζουν το ρόλο της καρτεσιανής γενναιοφροσύνης: η 

αυτοπεποίθηση (self-confidence) και το ορθό αυτοσυναίσθηµα (proper self-

esteem). Και τα δύο αυτά πάθη αφορούν στην ιδιότητα εκείνη που κάνει τους 

ανθρώπους να αποτιµούν ορθά την αξία τους294. Επιπλέον, σε σχέση µε το 

Human Nature, όπως άλλωστε συνέβη και στο Λεβιάθαν, η δόξα (glory) δε 

διαδραµατίζει τόσο πρωταγωνιστικό ρόλο. 

 Η αποµάκρυνση ωστόσο που συντελείται σε σχέση µε τα Πάθη της 

ψυχής είναι η εγκατάλειψη της λογικής των απλών παθών. Στο De Homine, 

εκτός από τις καρτεσιανές αναφορές, αναγνωρίζονται και αριστοτελικές. Στο 

πρώτο βιβλίο της Ρητορικής του Αριστοτέλη, γίνεται λόγος για την προέλευση 

των επιχειρηµάτων του συµβουλευτικού λόγου. Εκεί αναφέρεται ότι ο 

ρήτορας πρέπει να στοχαστεί περί των αγαθών295 (ανάµεσα στα οποία η 

δικαιοσύνη, η ανδρεία, η εγκράτεια, η µεγαλοψυχία, η υγεία, ο πλούτος, η 

φιλία). Πρέπει ακόµη να στοχαστεί περί των ευχάριστων296 (διασκέδαση, 

                                                 
293 De Homine, ch. XII, p. 55 
294 Συγκεκριµένα, «Η αυτοπεποίθηση είναι καλή [pulchrum]: είναι δηλαδή ένα συγκεκριµένο 

σηµείο [sign] της συνείδησης κάποιου περί της αρετής του» (De Homine, ch.XI, pp. 52 – 53) 

«Το ορθό αυτοσυναίσθηµα […] δεν είναι σύγχυση [perturbation], αλλά µια κατάσταση του νου 

όπως θα έπρεπε να είναι. Επιπλέον, αυτοί που υπολογίζουν την αξία τους ορθά, πράττουν 

έτσι πάνω στη βάση των περασµένων γεγονότων κι έτσι, ό,τι έχουν ήδη πράξει τολµούν να το 

προσπαθήσουν ξανά.» (De Homine, ch.XII, pp. 60 – 61). 
295 «ληπτέον ἂν εἴη στοιχεῖα περὶ ἀγαθοῦ καὶ συµφέροντος ἀπλῶς» Αριστοτέλους Ρητορική, 

βιβλίο Α’, 1362a 20 – 21. (LOEB p. 58). 
296 «ληπτέον ἄρα τὰ συµφέροντα καὶ τὰ ἡδέα, πόσα καί ποῖα.» Αριστοτέλους Ρητορική, βιβλίο 

Α’, 1369b 28 – 29. (LOEB p. 114). 
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ξεκούραση, χαλάρωση, διάφορες επιθυµίες, νίκη, τιµές), περί των καλών297 

(ελευθεριότητα, µεγαλοπρέπεια, κ.α.) και τέλος περί του µεγαλύτερου 

αγαθού298 ή καλύτερα περί των µεγαλύτερων αγαθών, όπως φαίνεται στη 

συνέχεια της πραγµάτευσης (όσα παράγουν µεγαλύτερο καλό, όσα έχουν 

αρχές και αίτια, τα σπανιότερα, τα δυσκολότερα, κ.α.)299. 

 Η συζήτηση των τριών ερµηνευτικών προσεγγίσεων των παθών 

ολοκληρώνεται µε την παρατήρηση του Pacchi (1987), ότι η γραµµή που 

ακολούθησε ο Hobbes στην ανάπτυξη της θεωρίας των παθών (ακόµη και η 

χρονική γραµµή) έχει ως εξής: µια πρώτη εικόνα σχηµατίζεται στο Human 

Nature, όπου τον κυρίαρχο ρόλο στα πάθη τον διατηρεί η δόξα. Όλα τα πάθη 

µε κάποιο τρόπο αναφέρονται σ’ αυτό. Ακολουθεί ο Λεβιάθαν, στον οποίο η 

δόξα υποχωρεί και τη θέση της παίρνουν τα έξι απλά πάθη και η εικόνα 

ολοκληρώνεται στο De Homine, όπου πλέον αντί των απλών παθών, 

συντάσσεται µια λίστα από πάθη µε σαφείς αριστοτελικές αναφορές. Εντελώς 

σχηµατικά θα µπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι ο Hobbes από τον 

Αριστοτέλη πέρασε στον Descartes για να καταλήξει σε µια προσπάθεια 

σύνθεσης. 

 Οι τρεις διαστάσεις της πραγµάτευσης των παθών πρέπει να 

θεωρηθούν διαλεκτικά και συµπληρωµατικά και όχι στη διαφορά τους. Σε 

καµία περίπτωση ο Hobbes δεν αµφιβάλλει για τη φύση των παθών. Όταν στο 

Human Nature προβάλλεται, σύµφωνα πάντα µε τους Strauss (1984) και 

Pacchi (1987), η δόξα να παίζει κεντρικό ρόλο ως κατά κάποιο τρόπο, µια 

ηθική αρετή που ταιριάζει στην αριστοκρατική τάξη, δεν υποδηλώνεται ότι 

αυτή δεν έχει φυσική βάση. Κάτι τέτοιο θα σήµαινε ότι η προσπάθεια του 

Hobbes για ενιαία εξήγηση θα έπεφτε στο κενό. Μάλλον οι διαφορετικές 

αυτές προσεγγίσεις συνιστούν και διαφορετικές πλευρές των παθών, τα 

οποία σε κάθε περίπτωση είναι κινήσεις σωµάτων και κατά συνέπεια 

µελετώνται ως τέτοιες. 

 Αυτό είναι σηµαντικό όχι µόνο για να υπάρχει ενιαία ερµηνευτική αρχή 

αλλά κυρίως αποτελεί έκφραση της ενότητας του φυσικο-πολιτικού 
                                                 
297 «Μετὰ δὲ ταῦτα λέγωµεν περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας καὶ καλοῦ καὶ αἰσχροῦ·» Αριστοτέλους 

Ρητορική, βιβλίο Α’, 1366a 23 – 24. (LOEB p. 90). 
298 «ἐφεξῆς ἂν εἴη λεκτέον περὶ τοῦ µείζονος ἀγαθοῦ καὶ τοῦ µᾶλλον συµφέροντος.» 

Αριστοτέλους Ρητορική, βιβλίο Α’, 1363b 6 – 7. (LOEB p. 68). 
299 Pacchi A., 1987, ο.π. 

Επίσης: Strauss L., 1984, ο.π., pp. 37 – 42. 
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προγράµµατος του Hobbes και προσπάθεια αντιµετώπισης της πολιτικής ως 

ένα πεδίο γνώσης και πρακτικής το οποίο ρυθµίζει ο λόγος. Η φυσική – 

φυσιολογική δέσµευση είναι σαφής ακόµη και στο Human Nature, ένα έργο 

στο οποίο οι αριστοτελικές επιδράσεις είναι εµφανείς300. Η ενότητα του 

φυσικο-πολιτικού προγράµµατος του Hobbes αποκτά µια σαφή εικόνα στο 

πεδίο των παθών. Αυτό σηµαίνει ότι η πραγµάτευση των παθών αποκαλύπτει 

τον τρόπο µε τον οποίο ένα κατεξοχήν φυσικό φαινόµενο αποκτά πολιτικό 

βάρος και γίνεται αιτία σύστασης του κράτους. Όταν ένας άνθρωπος αδυνατεί 

να ρυθµίσει τη συµπεριφορά του, αλλά παρασύρεται από τα πάθη του, τότε 

δηµιουργείται η ανάγκη για ρύθµιση της συµπεριφοράς αυτής από ένα τεχνητό 

σώµα, για το οποίο όλοι συµφωνούν. 

 Το διαλεκτικό στοιχείο µπορεί να ανιχνευτεί και στην πραγµάτευση 

των τριών τύπων ανθρώπων, που επιχειρεί η Πατέλλη. Συγκεκριµένα, η 

Πατέλλη αναγνωρίζει ότι στα διαφορετικά έργα του Hobbes προβάλλονται 

τρεις διακριτές εικόνες, οι οποίες δεν αντιστοιχούν κατά γράµµα προς τις 

τρεις εικόνες των ανθρώπινων παθών, όπως αυτές παρουσιαστήκαν πιο 

πριν, ωστόσο δίδουν το στοιχείο που ενδιαφέρει εν προκειµένω. Υπάρχει ο 

έλλογος εγωιστής άνθρωπος που επιζητά διαρκώς την αυτοσυντήρησή του, ο 

γενναιόδωρος άνθρωπος (ο οποίος διαθέτει την αρετή εκείνη που αρµόζει 

στην αριστοκρατική τάξη) και τέλος ο άλογος δεισιδαίµων301. Παρόλο που η 

δεύτερη εικόνα, σύµφωνα µε την Πατέλλη, τίθεται απολύτως παρενθετικά, 

εντούτοις δίδει το πρότυπο του πολίτη της πολιτικής κοινωνίας που επιθυµεί 

να µορφώσει ο Hobbes302. Η εικόνα αυτή περικλείει όλα εκείνα τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένα πολίτης του ιδανικού κράτους. 

Ακόµη κι έτσι όµως, η κεντρική εικόνα του ανθρώπου για τον Hobbes είναι η 

εικόνα ενός ανθρώπου που επιδιώκει το ατοµικό του συµφέρον και γι’ αυτό το 

λόγο βρίσκεται σε διαρκή ανταγωνισµό µε τους άλλους. 

                                                 
300 «[…] η αίσθηση [sense] προέρχεται από την επίδραση των εξωτερικών αντικειµένων 

πάνω στο νου, σε κάποια εσωτερική ουσία του κεφαλιού. Τα πάθη προέρχονται από τη 

µεταβολή που προκαλείται εκεί και που συνεχίζει προς την καρδιά» (Human Nature, ch. X, 

p. 54). 
301 Πατέλλη Ι., 1995, ο.π., σ. 163. 
302 «Η τρίτη αυτή εικόνα συνιστά ένα ηθικό πρότυπο το οποίο ακολουθούµενο καθολικά θα 

επέφερε το τέλος της ιστορίας από την άποψη ότι δε θα χρειαζόντουσαν πλέον πολιτικά 

σχήµατα, οι άνθρωποι θα ήταν δίκαιοι και ηθικοί δίχως καταναγκασµό από τους µηχανισµούς 

του κράτους, δίχως τις ποινές και τις ανταµοιβές του κυρίαρχου.» (Πατέλλη Ι., 1995, ο.π., 

σ. 165). 
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 Η συµπληρωµατικότητα των διαφορετικών αναλύσεων των παθών στα 

διαφορετικά έργα του Hobbes φαίνεται κι από το εξής: στο Λεβιάθαν κυρίως, 

αλλά εν πολλοίς και στο Human Nature, η προσέγγιση των παθών γίνεται από 

τη σκοπιά της επιθετικής φύσης του φυσικού ανθρώπου, η οποία ευθύνεται 

για το γενικευµένο πόλεµο. Αυτή η εικόνα ισχύει και για το Human Nature, 

στο βαθµό που θα το αντιληφθεί κανείς ως άρρηκτη ενότητα µε το De 

Corpore Politico που ακολουθεί. Τα δύο τελευταία έργα εκδόθηκαν 

ταυτόχρονα και µάλιστα αρκετά νωρίς και η πραγµάτευση των παθών γίνεται 

προκειµένου να καταλήξει στους φυσικούς νόµους (όπως άλλωστε συµβαίνει 

και στο Λεβιάθαν). Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για το De Homine. Στο τελευταίο 

έργο, το οποίο εκδόθηκε αργότερα, τα πάθη αναλύονται υπό το πρίσµα του 

ανθρώπου ως µέλους µιας πολιτικής κοινωνίας. Η εµπόλεµη κατάσταση 

περνάει σε δεύτερο βαθµό (σε καµία περίπτωση όµως δεν εξαφανίζεται). 

Παρόλο που το De Homine, προηγείται λογικά του De Cive, όπου η επιθετική 

φύση και ο γενικευµένος πόλεµος βρίσκονται ερµηνευτικά στην πρώτη 

γραµµή, εντούτοις η χρονική απόσταση που τα χωρίζει οδηγεί και στη 

διαφοροποίηση αυτή αναφορικά µε τα πάθη303. 

Τέλος, και στις τρεις προσεγγίσεις, τα πάθη προκύπτουν ως 

αποτέλεσµα της εφαρµογής της µεθόδου: κατά τη µελέτη της φυσικής 

φιλοσοφίας, αναλυτικά έφτασε ο Hobbes στη διαπίστωση ότι τα υλικά του 

επιστήµονα είναι τα σώµατα και η κίνησή τους. Υπό µια έννοια και η ίδια η 

φυσική κατάσταση είναι προϊόν ανάλυσης κυρίως όµως στο µέρος που αφορά 

στα πάθη, καθώς ενυπάρχει και µια πρώτη µορφή σύνθεσης: τα πάθη 

αναδύονται ως συνδυασµοί κινήσεων, συνδυασµοί που δεν είναι απλοί, 

συνεπώς προκύπτουν µε µια συνθετική ενέργεια. Το ίδιο συµβαίνει και µε την 

εµπόλεµη κατάσταση. Συγκροτείται κι αυτή συνθετικά. 

 

Β.1.4. Η κυριαρχία των παθών 

 

 Το ερώτηµα που έπεται, αφορά στη σχέση ανάµεσα στα πάθη και το 

λόγο. Η παρατήρηση ότι τα πάθη καθίστανται µετρήσιµα στο πρότυπο της 

φυσικής επιστήµης και της φυσιολογίας, δεν αρκεί για να καταστήσει σαφή τη 

σχέση τους µε τη συγκρότηση της πολιτικής κοινωνίας. Πώς επενεργεί ο 

                                                 
303 Πατέλλη Ι., 1995, ο.π., σσ. 190 – 191. 
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λόγος πάνω στα πάθη, δηλαδή στην ανθρώπινη φύση και ως εκ τούτου, πώς 

από µια κοινωνία παθών περνάµε σε µια κοινωνία όπου το φυσικό δίκαιο 

γίνεται θετικό; Το βήµα από τη φύση στην κοινωνία, όπως και η εγκαθίδρυση 

του κυρίαρχου είναι, από τη σκοπιά της µεθόδου, συνθετική εργασία. 

 Τα πάθη βρίσκουν τη θέση τους στο συνολικό έργο του Hobbes: στη 

φυσική φιλοσοφία, την ηθική, την πολιτική, τη θρησκεία, κλπ304. Είναι 

σηµαντικό για τη φύση των παθών να παρατηρήσουµε ότι η εξέταση στην 

οποία προέβηκε ο Hobbes είχε – µεταξύ άλλων – και ως στόχο την 

«απενοχοποίηση» των παθών305. Η µελέτη τους µε όρους φυσικής και 

                                                 
304 Πρελορέντζος Γ., Η προβληµατική των παθών στη φιλοσοφία του Χοµπς, «Αξιολογικά», 

τ. 16, (Νοέµβριος 2006), 79 – 99. 
305 Αντίστοιχη ήταν και η αντιµετώπιση των παθών από τον Descartes, κάτι που είναι 

κατεξοχήν διαφωτιστικό πρόταγµα: η γνώση των πλέον µυστικών πεδίων. Και στο Γάλλο 

φιλόσοφο, τα πάθη είναι πηγή γνώσης για την ψυχή. Με άλλα λόγια η ψυχή γνωρίζει το σώµα 

και τις ιδιότητές του µέσω των παθών, αφού είναι ο τρόπος επικοινωνίας των δύο ουσιών. Η 

συνάντηση των δύο ουσιών πραγµατοποιείται στον κωνοειδή αδένα, η διέγερση του οποίου 

είναι αποτέλεσµα της δραστηριότητας των παθών. Η γνώση που προσλαµβάνεται µε αυτόν 

τον τρόπο ενεργοποιεί την ψυχή (και πιο συγκεκριµένα τη βούληση), µιας και τα πάθη τα ίδια 

έχουν καταρχήν παθητικό χαρακτήρα. Για τη γνωστική διάσταση των παθών στον Descartes 

βλ. Πρελορέντζος Γ., Ανατοµία και έλεγχος των παθών της ψυχής στην ηθική φιλοσοφία του 

Καρτέσιου, «Αξιολογικά», τ. 1, (Μάιος 1999), 185 – 213, όπου αναφέρεται ότι τα πάθη είναι 

«όλα καλά πολύ απλά διότι µας δίδονται και έτσι, και µόνο το γεγονός ότι µπορούµε να τα 

αισθανθούµε, µας κάνει να έχουµε µέσα µας κάτι παραπάνω από πριν» (Πρελορέντζος, 1999, 

ο.π., σ. 203). Η γνωσιακή όψη των παθών επισηµαίνεται από τον Descartes στα άρθρα που 

αφορούν στη χρησιµότητά τους: «Άρθρο 74: Σε τι χρησιµεύουν τα πάθη στο σύνολό τους και 

σε τι βλάπτουν. […] Ισχυροποιούν και παρατείνουν στην ψυχή σκέψεις, τις οποίες καλό είναι 

να διατηρήσει και οι οποίες ευκολότατα θα µπορούσαν να εκλείψουν αν δεν υπήρχαν τα 

πάθη» (Τα πάθη της ψυχής, άρθρο 74, σ. 141/The Passions of the Soul, art. 74, p. 354). 

Ιδιαίτερης γνωσιακής αξίας είναι το πάθος του θαυµασµού – που αξιοποιεί και ο Hobbes – 

για το οποίο αναφέρει ότι συνεπικουρεί στην απόκτηση και διατήρηση της νέας γνώσης: 

«Άρθρο 75. Σε τι χρησιµεύει ο θαυµασµός. Ειδικότερα για το θαυµασµό µπορούµε να πούµε 

ότι είναι χρήσιµος, καθ’ όσον µας βοηθά να µαθαίνουµε και να συγκρατούµε στη µνήµη µας 

όσα πράγµατα αγνοούσαµε προηγουµένως.» (Τα πάθη της ψυχής, άρθρο 75, σ. 141/The 

Passions of the Soul, art. 75, p. 354). Για τη σηµασία του θαυµασµού βλ. επίσης: Shapiro L., 

Descartes’s Passions of the Soul, «Philosophy Compass», 1/3, 2006, 268 – 278.  Τα πάθη 

αποτελούν πηγή γνώσης στο µέτρο που διαµεσολαβούνται από το λόγο και όχι 

αδιαφοροποίητα. Η ηθική έχει αυτόν το σκοπό: να µπορέσει να εισδύσει στο εσωτερικό της 

άµορφης πληροφορίας που εισέρχεται στην ψυχή ως πάθος και να ανακαλύψει εκείνο που 

κρύβεται σ’ αυτό. Και αυτή η δραστηριότητα, όπως φαίνεται και από το Λόγο περί της 

Μεθόδου, δεν µπορεί ακόµη να γίνει µε τις αυστηρές µεθόδους της επιστήµης, στο βαθµό 

που δεν έχει οριστεί το αγαθό, αλλά κυρίως επειδή ως σύνθετη οντότητα, ο άνθρωπος δεν 

µπορεί να έχει απόλυτα σαφείς και διακριτές ιδέες για τη φύση του. Βλ. και Κοτρόγιαννος ∆., 

Καρτέσιος: Η νέα ηθική, «Αξιολογικά», τ. 1, (Μάιος 1999), 73 – 93: «Το συναίσθηµα, το 

πάθος – τρόπος της θολής και ασαφούς αισθητικότητας – χορηγούν πραγµατικές 
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πρώτης φιλοσοφίας, αναδεικνύει διαφορετικές πλευρές τους. Πριν απ’ όλα 

είναι κίνητρο γνώσης. Τόσο στο Λεβιάθαν, όσο και στο Human Nature, 

διατυπώνεται η θέση ότι το κίνητρο του ανθρώπου για να αναζητήσει τη 

γνώση προέρχεται από ένα πάθος, την περιέργεια (curiosity), το οποίο, µαζί 

µε το λόγο, τον διαφοροποιεί από άλλους έµβιους οργανισµούς. Είναι δε 

σηµαντικό, καθώς τον ωθεί στην αναζήτηση της πραγµατικής γνώσης, της 

γνώσης δηλαδή των αιτίων, άρα της επιστηµονικής γνώσης. Το αποτέλεσµα 

του πάθους αυτού είναι η τέρψη του νου, κάτι που εν πολλοίς εγγυάται και τη 

συνεχή αναζήτηση της αιτιακής γνώσης, προκειµένου να διατηρηθεί η ηδονή 

του νου που παράγεται από αυτήν306. Η χαρά που νιώθει τώρα κάποιος όταν 

µαθαίνει κάτι που δε γνώριζε µέχρι τότε ονοµάζεται θαυµασµός (admiration). 

Και αυτό το πάθος έχει ιδιαίτερη σηµασία διότι κινητοποιεί τον άνθρωπο στην 

κατεύθυνση της απόκτησης της γνώσης των αιτίων307. Από αυτά τα δύο πάθη 

πηγάζει η ονοµατοθεσία, καθώς και η φιλοσοφία. Συνάγονται υποθέσεις που 

εξηγούν διάφορα φαινόµενα, κοκ. Ο θαυµασµός του ουρανού γεννά την 

αστρονοµία, τα διάφορα αποτελέσµατα που παρατηρούµε στο φυσικό κόσµο 

γεννάνε τη φυσική φιλοσοφία, κλπ308.  

                                                                                                                                            
πληροφορίες πέρα και έξω από τις αλήθειες της καθαρής επιστήµης […]». (Κοτρόγιαννος ∆., 

1999, ο.π., σ. 77). 
306 «Η επιθυµία να γνωρίσουµε το γιατί και το πώς, αποκαλείται περιέργεια και ανάµεσα σε 

όλα τα πλάσµατα απαντάται αποκλειστικά στον άνθρωπο. Έτσι, ο άνθρωπος ξεχωρίζει από 

τα άλλα ζώα, όχι µόνο χάρη στον Λόγο του, αλλά και χάρη σ’ αυτό το µοναδικό πάθος. Στα 

άλλα ζώα κυριαρχεί η µέριµνα για την τροφή και για τις άλλες ευχαριστήσεις της αίσθησης, 

που εκµηδενίζει το ενδιαφέρον για τη γνώση των αιτίων. Η γνώση των αιτίων είναι µια ηδονή 

του νου. Η διαρκής απόλαυση από τη συνεχή και ακούραστη παραγωγή γνώσης υπερέχει της 

σύντοµης σφοδρότητας κάθε σαρκικής ευχαρίστησης.» (Λεβιάθαν, κεφ. VI, σ. 127/Leviathan, 

ch. VI, p. 37). 
307 «Η χαρά της γνωριµίας µε το καινοφανές αποκαλείται θαυµασµός, και είναι ίδιον του 

ανθρώπου, διότι διεγείρει την όρεξή του για την ανακάλυψη της αιτίας.» (Λεβιάθαν, κεφ. VI, 

σ. 127/Leviathan, ch. VI, p. 38). 

Η σηµασία αυτών των παθών, της περιέργειας και του θαυµασµού, επισηµαίνεται και στο 

Human Nature. Εκεί o Hobbes σηµειώνει: «∆εδοµένου ότι κάθε γνώση ξεκινάει από την 

εµπειρία, συνεπάγεται επίσης ότι κάθε νέα εµπειρία είναι η απαρχή νέας γνώσης και η 

αύξηση της εµπειρίας συνεπάγεται αύξηση της γνώσης. Άρα οτιδήποτε καινούριο συµβαίνει 

στον άνθρωπο, του προσφέρει υλικό για να ελπίζει ότι κατά κάποιο τρόπο θα γνωρίσει κάτι 

που δε γνώριζε προηγουµένως. Και αυτή η ελπίδα και η προσµονή µελλοντικής γνώσης για 

καθετί νέο και περίεργο που συµβαίνει, είναι εκείνο το πάθος που ονοµάζεται κοινώς 

θαυµασµός [admiration]. Και αν αυτό το ίδιο νοηθεί ως όρεξη [appetite], ονοµάζεται 

περιέργεια [curiosity}, το οποίο είναι όρεξη για γνώση.» (Human Nature, ch. IX, p. 50). 
308 Human Nature, ch. IX, pp. 50 – 51. 
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 Εξίσου σηµαντική είναι και η κινητοποίηση του οργανισµού από τα πάθη 

προκειµένου να πράξει. Τα πάθη ιδωµένα από την πλευρά της φυσικής τους 

σύστασης, δεν µπορούν να χαρακτηριστούν κακά καθαυτά. Είναι φυσικές 

εκδηλώσεις της ίδιας της λειτουργίας του οργανισµού, του κινούµενου 

σώµατος και ως τέτοιες δεν µπορούν να αποτιµηθούν εξ αρχής µε 

αξιολογικούς όρους. Η αξιολόγησή τους (η απόδοση δηλαδή του 

κατηγορήµατος του καλού ή του κακού) θα γίνει στη βάση των 

αποτελεσµάτων που επιφέρουν και µόνο αφού οριστεί η φύση του καλού και 

του κακού. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε πρέπει αφενός να µελετηθούν µε τη 

µέθοδο που προτείνει ο Hobbes και αφετέρου να υπάρξουν σαφείς ορισµοί 

του καλού και του κακού, προϋπόθεση για το οποίο είναι η σύσταση πολιτικής 

κοινωνίας. Ο ρόλος των παθών, όπως έγινε σαφές, είναι η κινητοποίηση του 

οργανισµού για πράξη. 

 Ο άνθρωπος στη φυσική κατάσταση κυριαρχείται από τα πάθη. Αυτή η 

κυριαρχία χωρίς τη µεσολάβηση του λόγου αποβαίνει επικίνδυνη για τη ζωή 

των ανθρώπων. Μερικά πάθη οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια σε εµπόλεµη 

κατάσταση. Τέτοια πάθη είναι ο ανταγωνισµός, η δυσπιστία και η δόξα309. 

Υπάρχουν όµως και πάθη τα οποία αντιτίθενται σε µια τέτοια εξέλιξη. Μέσα 

                                                 
309 Στο Human Nature η σηµασία του τελευταίου πάθους, της δόξας (glory) είναι ιδιαίτερα 

µεγάλη. Μάλιστα εκεί ο Hobbes αφιέρωσε αρκετό χώρο για τη δόξα. Στο Λεβιάθαν, λόγω και 

της διαφορετικής οπτικής που αναλύθηκε πιο πριν, η συζήτηση για τη δόξα γίνεται σε πιο 

περιορισµένο πλαίσιο. Η δόξα, µε τον τρόπο που αποδίδεται στο Λεβιάθαν, αντιστοιχεί στην 

εσφαλµένη δόξα (false glory) ή στην µάταιη δόξα (vain glory) του Human Nature. Η 

εσφαλµένη δόξα δεν προκύπτει «από κάποια συνείδηση των πράξεών µας, αλλά από τη φήµη 

και την πίστη των άλλων, δια των οποίων κάποιος µπορεί να έχει υψηλή εκτίµηση για τον 

εαυτό του και παρόλα αυτά να απατάται» (Human Nature, ch. IX, p. 41). Η µάταιη δόξα «δεν 

προκαλεί καµία όρεξη, ούτε κίνηση για κάποια επιπλέον προσπάθεια και είναι απόλυτα µάταιη 

και άγονη, όπως όταν κάποιος άνθρωπος φαντάζεται τον εαυτό του να εκτελεί πράξεις που 

διάβασε σε κάποιο ροµαντικό µυθιστόρηµα, ή να συµπεριφέρεται όπως κάποιος που 

θαυµάζει» (Human Nature, ch. IX, p. 41). Η µάταιη δόξα υπάρχει και στον κατάλογο του 

Λεβιάθαν, στο έκτο κεφάλαιο, όπου αναλύονται τα πάθη. Ο Μεταξόπουλος µεταφράζει εκεί 

τη δόξα περηφάνια. Εµείς θα προτιµήσουµε τον όρο δόξα, προκειµένου να αποφύγουµε τη 

σύγχυση µε την pride. Η δόξα στο Λεβιάθαν είναι «η χαρά που δηµιουργείται όταν ένας 

άνθρωπος φαντάζεται τη δύναµη και την ικανότητά του […]. Όταν αυτή βασίζεται στην 

εµπειρία προηγούµενων πράξεων, είναι ταυτόσηµη µε την αυτοπεποίθηση [confidence], όταν 

όµως βασίζεται στις κολακείες άλλων ή όταν αποτελεί µια απλή φαντασία του ίδιου του 

ανθρώπου, που απολαµβάνει έτσι τις υποθετικές συνέπειες της δύναµής του, αποκαλείται 

µαταιοδοξία [vain-glory]. Και το όνοµα αυτό έχει ορθώς δοθεί, διότι µια θεµελιωµένη 

αυτοπεποίθηση απαιτεί προσπάθεια, ενώ η υποτιθέµενη δύναµη δεν απαιτεί και γι’ αυτό 

δικαίως αποκαλείται µάταιη» (Λεβιάθαν, κεφ. VI, σ. 127 – 128/Leviathan, ch. VI, p. 38). 
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δηλαδή στη φυσική κατάσταση, στην κατάσταση εκείνη της αβεβαιότητας και 

της αναταραχής, υπάρχουν εγγεγραµµένες στη φύση του ανθρώπου οι 

δυνατότητες υπέρβασής της, υπό την προϋπόθεση ότι θα επενδυθούν µε το 

λόγο, µια ικανότητα µερικώς φυσική, όπως θα δούµε παρακάτω. Για να γίνει 

περισσότερο σαφές, πρόκειται για τα πάθη που οδηγούν στην ειρήνη και 

αυτός είναι µόνο ο ένας από τους δύο αναγκαίους όρους, µια θέση 

εµφανίζεται στο Λεβιάθαν στο τέλος του κεφαλαίου XIII (Περί της φυσικής 

κατάστασης του ανθρώπου όσον αφορά την ευδαιµονία και τη δυστυχία του). 

Ο φυσικός άνθρωπος δεν είναι καταδικασµένος να περάσει όλη του τη ζωή σε 

µια κατάσταση αβεβαιότητας που απειλεί την ίδια του την επιβίωση. Η 

συνύπαρξη των παθών (δηλαδή της ανθρώπινης φύσης) µε το λόγο (που δεν 

αποτελεί µέρος της φύσης στο βαθµό που γίνει αντικείµενο διδασκαλίας310) 

είναι οι δύο πυλώνες της διατήρησης της ανθρώπινης ζωής311. Τα πάθη 

εκείνα που µαζί µε το λόγο δηµιουργούν τις συνθήκες της πολιτικής 

κοινωνίας είναι ο φόβος απώλειας της ζωής και η επιθυµία και η ελπίδα 

απόκτησης µια άνετης ζωής, και οι συνθήκες αυτές δεν είναι άλλες από τους 

Φυσικούς Νόµους312. 

                                                 
310 Αυτή η θέση, ότι δηλαδή ο λόγος είναι ανεξάρτητος από τη φύση, θα γίνει αντικείµενο 

πραγµάτευσης και λίγο παρακάτω. Ο λόγος, ο οποίος θα συγκροτήσει την πολιτική κοινωνία 

και θα επιβάλει τους κανόνες προκειµένου η φυσική κατάσταση να µετατραπεί σε πολιτική, 

είναι ένας λόγος τεχνητός. Παρόλα αυτά υπάρχει µια πρωτογενής ορθολογικότητα στην 

ανθρώπινη φύση, µια ορθολογικότητα απαραίτητη προκειµένου να γίνει συνειδητή η ανάγκη 

της κυρίαρχης εξουσίας. Αυτή η πρωτογενής ορθολογικότητα υπολείπεται του λόγου που 

οδηγεί σε επιστήµη και πολιτική κοινωνία, συνδέεται µε τη φρόνηση και χωρίς αυτά τα δύο 

στοιχεία (πρωτογενή ορθολογικότητα και φρόνηση), ο άνθρωπος αδυνατεί να προστατεύσει 

τη ζωή του. Ο λόγος της φυσικής κατάστασης είναι ένας λόγος διασπασµένος και εργαλειακός 

και από µόνος του δεν µπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα των περιεχοµένων του και των 

σκοπών που έχουν τεθεί. Αυτό φαίνεται να µην ισχύει για τον τεχνητό λόγο, µέσω του οποίου 

αναδεικνύεται η κατασκευαστική διάσταση του ανθρώπου, µια όψη που µιµείται την 

τεχνουργική δύναµη του θεού, ούτε για το φυσικό – έµφυτο λόγο, για τον οποίο θα µιλήσουµε 

παρακάτω. 
311 «Αυτά λοιπόν για τη ζοφερή κατάσταση στην οποία η φύση του, από µόνη της, τοποθετεί 

τον άνθρωπο· υπάρχει όµως µια δυνατότητα να βγουν οι άνθρωποι απ’ αυτήν, δυνατότητα 

που εδράζεται κατά ένα µέρος στα πάθη και κατά ένα µέρος στον Λόγο.» (Λεβιάθαν, κεφ. 

XIII, σ. 198/Leviathan, ch. XIII, pp. 85 – 86). 
312 «Τα πάθη που ωθούν τους ανθρώπους προς την ειρήνη είναι ο φόβος του θανάτου, η 

επιθυµία των πραγµάτων που απαιτούνται για µια άνετη διαβίωση και η ελπίδα ότι αυτά θ’ 

αποκτηθούν µε την εργατικότητα. Ο ορθός Λόγος προβάλλει τους κατάλληλους όρους για 

ειρήνη, έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να οδηγηθούν σε συµφωνία. Αυτοί οι όροι αποκαλούνται, 

αλλιώτικα, Νόµοι της Φύσης […].» (Λεβιάθαν, κεφ. XIII, σ. 198/Leviathan, ch. XIII, p. 86). 
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 Μελετώντας τα σηµεία στα οποία ο Hobbes αναλύει τα πάθη και τη 

φυσική κατάσταση, γίνεται φανερό ότι η σχέση παθών – λόγου είναι 

ασύµµετρη. Η ζωή των ανθρώπων που δεν έχουν εισέλθει στο στάδιο της 

πολιτικής κοινωνίας αλλά βρίσκονται ακόµη στη φυσική κατάσταση 

κυβερνάται από τα πάθη. Υπ’ αυτήν την έννοια τα πάθη υπερισχύουν του 

λόγου και δεδοµένου ότι πρόκειται για υποκειµενικές καταστάσεις, 

προσβλέπουν στην ατοµική ικανοποίηση των αναγκών καθενός χωριστά και 

στην προσωπική επίτευξη του ιδιωτικού αγαθού που δεν είναι άλλο από τη 

διατήρηση της ζωής και της κίνησης µέσω της αύξησης της ισχύος σε βάρος 

των υπόλοιπων ανθρώπων. Αυτή ακριβώς είναι και η πρωταρχική αιτία του 

γενικευµένου πολέµου, καθώς καθένας χωριστά αναζητεί τη σωµατική του 

ακεραιότητα και καθένας χωριστά – ελλείψει κοινά αποδεκτής αρχής – γίνεται 

κριτής των µέσων που οδηγούν σ’ αυτήν. Ο λόγος παρουσιάζεται σ’ αυτό το 

σηµείο ανίσχυρος να δώσει τη λύση. Τα πάθη είναι ισχυρότερα σε βαθµό που 

θολώνουν την πραγµατικότητα και δυσχεραίνουν τη λογική ικανότητα του 

ανθρώπου. Ακριβέστερα, δεν πρόκειται για τα πάθη καθαυτά, αλλά για την 

έξαψή τους, την έλλειψη δηλαδή ενός µέτρου που θα θέτει όρια στα πάθη. Με 

άλλα λόγια, ένα µέτρο που θα κρίνει ποιος είναι ο ανεκτός βαθµός για ένα 

άτοµο µέσα στο κοινωνικό σύνολο να εξοργίζεται, να λυπάται, κοκ. Το 

πρόβληµα αυτό επισηµαίνεται και στο De Homine, όπου συνδέεται µε τις 

συγχύσεις του νου (perturbations of the mind) και τα συναισθήµατα 

(emotions). Τα πάθη, όπως και τα συναισθήµατα και οι συγχύσεις του νου, δε 

διαφέρουν µεταξύ τους, δεδοµένου ότι πρόκειται για κινήσεις φυσικών 

σωµάτων που κινητοποιούν τον άνθρωπο. Τα πάθη συνδέονται µε τις 

συγχύσεις του νου (ουσιαστικά ταυτίζονται), όταν η κίνηση γίνεται όρεξη 

(appetite) για το άµεσο αγαθό, το οποίο µπορεί να αποβεί στο τέλος 

καταστροφικό. Γι’ αυτό ευθύνεται το γεγονός ότι τα συναισθήµατα έχουν εκ 

φύσεως την τάση να δυσχεραίνουν τη λειτουργία του λογισµού313. 

                                                 
313 «Τα συναισθήµατα [emotions] ή οι συγχύσεις του νου [perturbations of the mind] είναι 

είδη όρεξης και αποστροφής [appetite and aversion], οι διαφορές των οποίων αφορούν στην 

ποικιλία και τις λεπτοµέρειες των αντικειµένων που επιθυµούµε ή αποφεύγουµε. 

Ονοµάζονται συγχύσεις [perturbations] επειδή συχνά παρακωλύουν τον ορθό λογισµό [right 

reasoning]. Εκτρέπουν τον ορθό λογισµό κατά την εξής έννοια, ότι δηλαδή αντιµάχονται το 

πραγµατικό αγαθό και προς χάριν του φαινοµενικού και πλησιέστερου αγαθού, το οποίο 

συχνά καταλήγει να είναι κακό, όταν ληφθεί υπόψη οτιδήποτε σχετίζεται µ’ αυτό. Γιατί, αν και 

η κρίση [judgment] γεννάται από την όρεξη µιας ενότητας σώµατος και νου, πρέπει να 
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Στην κατάσταση της φύσης, η επιδίωξη της αυτοσυντήρησης, 

κινούµενη από την ανθρώπινη φύση και την έξαψη των παθών, καθιστά τη 

λειτουργία του λόγου δυσχερή µε αποτέλεσµα η µόνη διέξοδος από αυτή, που 

είναι η συνεργασία και η εγκατάσταση της κυρίαρχης εξουσίας, να µην µπορεί 

να γίνει δυνατή. Η εγκαθίδρυση της ειρήνης, η µόνη έλλογη διέξοδος από τη 

ζοφερή πραγµατικότητα του πολέµου φαντάζει αδύνατη, καθώς οι 

προϋποθέσεις της, όπως είναι ο περιορισµός των παθών, η σύναψη 

συµβολαίου και η εγκατάσταση κυρίαρχης εξουσίας, δεν µπορούν να 

ικανοποιηθούν. 

 Ο Hampton314, χωρίς να παραβλέπει τόσο τη συµβολή των παθών, όσο 

και την έλλειψη της ισχύος του λόγου, προσθέτει ακόµη µια αιτία που 

συµβάλλει στην απροσδιοριστία της φυσικής κατάστασης. Η επιλογή του 

µοναχικού δρόµου συνεπικουρείται και από την αδυναµία του φυσικού 

ανθρώπου να εκτιµήσει ότι η συνεργασία και η κοινωνική ζωή µπορεί να έχει 

µακροπρόθεσµα οφέλη, σε αντίθεση µε τα βραχυπρόθεσµα και άµεσα ορατά 

της ατοµικής δράσης. Η αδυναµία αυτή µπορεί να ερµηνευτεί ως αποτυχία του 

ατόµου να επιτελέσει έναν πλήρη συλλογισµό. Αυτό το φυσικό χαρακτηριστικό 

καλείται από τον Hampton έλλειψη διορατικότητας (shortsightedness). Η 

έλλειψη διορατικότητας δε συνάδει µε την πλήρη ανάπτυξη του λογισµού (της 

επιστηµονικής µεθόδου που λειτουργεί αναλυτικοσυνθετικά και παράγει 

επιστήµη), γιατί, στο βαθµό που ο λόγος στη φυσική κατάσταση είναι 

διασπασµένος και ιδιωτικός, είναι και εργαλειακός και προβάλλοντας τα µέσα 

για την αυτοσυντήρηση στο άµεσο παρόν. Ο πλήρως αναπτυγµένος λόγος (ο 

λογισµός) θα ήταν σε θέση να πραγµατοποιήσει µακρές ακολουθίες 

συλλογισµών – σαν εκείνες του πρώτου µέρους, αξιοποιώντας και τις δύο 

όψεις της µεθόδου, την ανάλυση και τη σύνθεση – µε αποτέλεσµα να 

φανερώσει τις πραγµατικές αιτίες του γενικευµένου πολέµου κι έτσι να 

                                                                                                                                            
απορρεύσει και από το λόγο. Εποµένως, παρόλο που το πραγµατικό αγαθό πρέπει να 

αναζητηθεί σε απόσταση, κάτι που είναι καθήκον του λόγου [reason], η όρεξη προσκολλάται 

σε ένα τωρινό αγαθό, χωρίς να προβλέπει τα µεγαλύτερα κακά που αναγκαία συναρτώνται σ’ 

αυτό. Συνεπώς η όρεξη προκαλεί σύγχυση και παρεµποδίζει τη λειτουργία του λόγου 

[reason], γι’ αυτό και ορθώς ονοµάζεται σύγχυση [perturbation]. 

     Επιπλέον, τα συναισθήµατα συνίστανται σε διαφορετικές κινήσεις του αίµατος και των 

ζωικών πνευµάτων καθώς διαστέλλονται και συστέλλονται. Οι αιτίες αυτών των κινήσεων 

είναι τα φαντάσµατα που αφορούν στο καλό και το κακό και διεγείρουν το νου µε 

αντικείµενα.» (De Homine, ch. XII, p. 55). 
314 Hampton J., Hobbes’s State of War, «Topoi», 4, 1985, 47 – 60. 
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συµβάλλει στην εγκατάλειψη της φύσης, ως αναγκαίας προϋπόθεσης για την 

προστασία της ζωής από το θάνατο315. 

 Παρόλο που ο Hampton δεν υποστηρίζει τη θέση ότι τα πάθη από 

µόνα τους είναι υπεύθυνα για την παραµονή του ανθρώπου στη φυσική 

κατάσταση, εντούτοις, ο συνδυασµός τους µε την έλλειψη ισχύος, κάνει την 

έλλειψη διορατικότητας µια ιδιότητα που εδράζεται αφενός στα πάθη και 

αφετέρου στον εσφαλµένο λογισµό316. Ο φυσικός άνθρωπος πρέπει να κάνει 

µια επιλογή, προκειµένου να εξέλθει της φυσικής κατάστασης: αν θα 

συνεχίσει µόνος του, οπότε και θα παραµείνει δέσµιος της φύσης, ή αν θα 

επιλέξει να συνάψει συµφωνίες µε τους άλλους ανθρώπους, προκειµένου από 

κοινού να συνεργαστούν και να συγκροτήσουν πολιτική κοινωνία. Το δίληµµα 

αυτό περιγράφεται από τον Hampton µε τους όρους του διλήµµατος του 

φυλακισµένου317. Η έλλειψη διορατικότητας στη φυσική κατάσταση οφείλεται 

                                                 
315 Η υπόθεση της έλλειψης διορατικότητας του φυσικού ανθρώπου που εισάγεται από τον 

Hampton, υποστηρίζεται από αποσπάσµατα του De Cive. Συγκεκριµένα, στο τρίτο κεφάλαιο 

(Περί των άλλων Φυσικών Νόµων) του πρώτου µέρους (Περί ελευθερίας) στην παράγραφο 

32, ο Hobbes παρατηρεί «οι άνθρωποι δεν µπορούν να απαλλαγούν από αυτήν την ίδια άλογη 

όρεξη, εξαιτίας της οποίας επιθυµούν άπληστα το προσωρινό αγαθό (στο οποίο, κατ’ ανάγκη, 

ανήκουν πολλές απρόσµενες συµφορές), παρά το µελλοντικό» (De Cive, ch. III, p. 151). 

Επίσης σε άλλο σηµείο του De Cive διατυπώνεται η θέση ότι εξαιτίας ακριβώς αυτής της 

έλλειψης διορατικότητας, οι άνθρωποι για όσο διάστηµα ζουν στη φυσική κατάσταση 

παραβαίνουν τους νόµους της φύσης: «οι περισσότεροι άνθρωποι, εξαιτίας της φαύλης 

επιθυµίας για προσωρινό κέρδος, είναι πολύ απρόθυµοι να υπακούουν σ’ αυτούς τους νόµους 

[εννοείται τους νόµους της φύσης], παρόλο που τους αναγνωρίζουν» (De Cive, ch. III, p. 

148). 
316 Πάντως, στο Human Nature, φαίνεται τα πάθη να δρουν περισσότερο καταλυτικά όσον 

αφορά στην εµπόλεµη κατάσταση της φύσης. Το πάθος που εµποδίζει το λόγο να υπολογίσει 

ορθά την αξία του ατόµου είναι η µάταιη δόξα [vain glory]. Κάτι τέτοιο φαίνεται να µην ισχύει 

απόλυτα σε κατοπινότερα έργα του Hobbes και κυρίως στο Λεβιάθαν, όπου χωρίς να 

παραγνωρίζεται η σηµασία των παθών, αποδίδεται τουλάχιστον ίση συµµετοχή και στην 

αποτυχία του διασπασµένου λόγου (του µη επεξεργασµένου λόγου) να ολοκληρώσει τις 

µακρές συλλογιστικές αλυσίδες, προκειµένου να ανακαλυφθούν τα αίτια του πολέµου, να 

οριστεί το αγαθό και να καθοριστούν τα µέσα που θα οδηγήσουν σ’ αυτό. Σε κάθε περίπτωση 

τα πάθη από µόνα τους δεν είναι σε θέση να εξηγήσουν τη µετάβαση από τη φυσική 

κατάσταση στην πολιτική κοινωνία, καθώς είναι δύσκολο να δεσµεύσουν το άτοµο να πράξει 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιλέξει τα ορθότερα µέσα για την αυτοσυντήρησή του. Αυτό 

πρέπει να συνδυαστεί µε τη δεδηλωµένη πεποίθηση του Hobbes ότι η ζωή µπορεί να 

διατηρηθεί µόνο στο πλαίσιο µιας οργανωµένης πολιτικής κοινωνίας µε αναγνωρισµένη και 

ισχυρή κυρίαρχη εξουσία. 
317 Πολύ συνοπτικά, ως δίληµµα του φυλακισµένου (ή δίληµµα των φυλακισµένων) 

περιγράφεται η κατάσταση κατά την οποία δύο άτοµα καλούνται να λάβουν µια απόφαση, 

καθένας χωριστά, η οποία όµως θα επηρεάσει και τους δύο. (Blackburn S., Ruling Passions. 

A Theory of Practical Reasoning, Oxford, Oxford University Press, 1998 και ειδικότερα 
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σε τέσσερις λόγους, δύο εκ των οποίων έχουν ψυχολογική βάση και δύο 

οφείλονται σε εσφαλµένο συλλογισµό που οφείλεται σε λάθος ερµηνείες των 

συνθηκών συνεργασίας318. Πιο συγκεκριµένα, στην πρώτη κατηγορία, αυτή 

των συγκεκριµένων ψυχολογικών χαρακτηριστικών, βρίσκουµε την ιδιότητα 

του φυσικού ανθρώπου να αδυνατεί να θεωρήσει κάτι µελλοντικό ως δυνάµει 

πραγµατικό, ανεξάρτητα από το αν µπορεί να το ανακαλύψει δια του λόγου. 

Αυτό γίνεται ακόµη δυσκολότερο, όσο το µελλοντικό αυτό απόκτηµα 

αποµακρύνεται περισσότερο από το παρόν319. Η δεύτερη ψυχολογικής φύσης 

                                                                                                                                            
τις σελίδες 176 – 183). Ας υποθέσουµε τώρα ότι δύο φυλακισµένοι καλούνται να αποφασίσουν 

αν θα οµολογήσουν ή όχι. Οι πιθανότητες που υπάρχουν είναι: (α) να µην οµολογήσει 

κανένας, οπότε οι ποινές τους θα είναι ελαφριές, (β) να οµολογήσουν και οι δύο, οπότε οι 

ποινές που θα αντιµετωπίσουν θα είναι βαρύτερες και (γ) να οµολογήσει ο ένας οπότε και θα 

αθωωθεί, ενώ ο δεύτερος θα καταδικαστεί µε βαριά ποινή. Από τα τέσσερα ενδεχόµενα που 

θα προκύψουν αν φτιάξουµε έναν πίνακα µε τις πιθανότητες που υπάρχουν, οι φυλακισµένοι 

πρέπει να επιλέξουν ποια θα ακολουθήσουν ώστε να µην υποστούν τις χειρότερες συνέπειες. 

Και η λύση που είναι η πλέον συµφέρουσα είναι να οµολογήσουν και οι δύο, ώστε ανεξάρτητα 

από το τι θα πει ο άλλος, να εξασφαλίσει τη µικρότερη ποινή και να αποφύγει τη βαρύτερη. 

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση µιας εταιρείας όπου είναι προς το συµφέρον τόσο του 

εργοδότη όσο και του εργαζόµενου να συνεργαστούν και ο εργοδότης να πληρώνει το µισθό 

στον εργαζόµενο και ο εργαζόµενος να παράγει το προϊόν για το οποίο πληρώνεται.(Βλ. 

Πελεγρίνης Θ., Λεξικό της Φιλοσοφίας: Οι Έννοιες, οι Θεωρίες, οι Σχολές, τα Ρεύµατα και 

τα Πρόσωπα/Εξάγλωσση Ορολογία, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, 2004, σσ. 168 – 169. 

Επίσης: Honderich T. (ed.), The Oxford Companion to Philosophy, Oxford, Oxford 

University Press, 1995, p. 719). 

 Ο πίνακας του Hampton (1985, ο.π., p. 51 κεξ.) που περιέχει τις επιλογές των φυσικών 

ανθρώπων να µην καταπατήσουν τα δικαιώµατα των άλλων και να προκρίνουν περιστάσεις 

συνεργασίας έχει ως εξής: 

 

 Β 

δεν 

καταπατά 
καταπατά 

Α 

δεν 

καταπατά 
3,3 1,4 

καταπατά 4,1 2,2 

 

 Καθένας έχει δύο δυνατότητες επιλογής και ο συνδυασµός µε τις επιλογές του δεύτερου 

βαθµολογείται σε κλίµακα από 1 έως 4, όπου το 1 είναι ο χαµηλότερος βαθµός και το 4 ο 

υψηλότερος. Η ανάγνωση του πίνακα φανερώνει ότι η πλέον συµφέρουσα επιλογή και για τους 

δύο είναι να µην καταπατήσει κανείς τα δικαιώµατα του άλλου καθώς αυτή η επιλογή 

βαθµολογείται µε 3 και από τους δύο.  
318 Hampton J., 1985, ο.π., pp. 54 – 57. 
319 Η κριτική που µπορεί να ασκηθεί σ’ αυτό το σηµείο αφορά στο είδος του λόγου ο οποίος 

µας φανερώνει το µελλοντικό αγαθό ως δυνάµει πραγµατικό. Είναι λογικό ότι ο λόγος της 

φυσικής κατάστασης, ο οποίος από τη φύση του είναι ελλιπής και ενικός, δύσκολα µπορεί να 
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αιτία είναι η αποστροφή στην ανάληψη ρίσκου. Αυτό είναι εµφανέστερο στην 

περίπτωση των φυσικών ανθρώπων, οι οποίοι αποφεύγουν να επιδιώξουν 

µελλοντικά και µακροπρόθεσµα αγαθά, εγκαταλείποντας αυτά που είναι άµεσα 

παρόντα. 

 Η δεύτερη κατηγορία αιτίων αναφέρεται στην εσφαλµένη ερµηνεία των 

περιστάσεων συνεργασίας. Σ’ αυτή την κατηγορία είναι εµφανέστερη και η 

οπτική του διλήµµατος των φυλακισµένων, ως αδυναµία λογισµού πάνω στο 

κοινό συµφέρον που θα προκύψει από τη συνεργασία των δύο µερών. Έτσι, 

αφενός θα µπορούσε οι συνέπειες του διλήµµατος να µην είναι σαφείς σε 

άτοµα χαµηλών διανοητικών ικανοτήτων, πράγµα που σηµαίνει ότι τα άτοµα 

αυτά αδυνατούν να διακρίνουν τις τέσσερις δυνατότητες που σχηµατίζονται 

στον πίνακα µε τις πιθανές περιπτώσεις και από αυτές να επιλέξουν την πιο 

συµφέρουσα, δηλαδή να µην καταπατήσει κανείς τα δικαιώµατα του άλλου 

(βαθµολογία 3,3). Αφετέρου, ακόµη και στην περίπτωση που καταφέρουν να 

διακρίνουν την πλέον συµφέρουσα επιλογή της συνεργασίας, να απορρίψουν τα 

µακροπρόθεσµα οφέλη που µπορεί να προκύψουν απ’ αυτήν, είτε λόγω 

απειρίας, είτε επειδή – δεδοµένου ότι µιλάµε για φυσική κατάσταση όπου 

επικρατεί δυσπιστία – δεν είναι σίγουροι ότι ο άλλος θα κρίνει κατά όµοιο 

τρόπο το συµφέρον του και θα επιλέξει να µην καταπατήσει τα δικαιώµατα 

του άλλου. Έτσι, συνειδητά θα απορρίψει τα µακροπρόθεσµα οφέλη και θα 

προτιµήσει να επιδιώξει τα άµεσα και προσωρινά320. 

 Η ανάλυση των παθών και του ρόλου τους στην πολιτική φιλοσοφία του 

Hobbes µπορεί να οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι το όλο σύστηµα που 

κατασκευάζει ο Hobbes βασίζεται µονοµερώς στην ανθρωπολογία και την 

ψυχολογία. Σ’ αυτό δε θα υπήρχε αντίρρηση, µε µια απαραίτητη προϋπόθεση. 

                                                                                                                                            
επιτελέσει µια τέτοια λειτουργία. Το ερώτηµα που τίθεται όµως είναι αν το ίδιο ισχύει και για 

τον επεξεργασµένο και πλήρως αναπτυγµένο λόγο, δηλαδή το λογισµό. Αυτός ο άνθρωπος 

έχει πλέον σαφείς ορισµούς περί του ορθού, του εσφαλµένου, του αγαθού κλπ και µε βάση τη 

διαδικασία του ορθού λογισµού που εκφράζεται µε την αναλυτικοσυνθετική µέθοδο, µπορεί να 

παράξει επιστήµη και να είναι βέβαιος περί της ορθότητας των αποτελεσµάτων της ανάλυσης 

και της σύνθεσης. Η απάντηση που µπορεί να δοθεί σ’ αυτό το σηµείο είναι ότι πρόκειται για 

το φυσικό άνθρωπο, καθώς ο άνθρωπος που έχει αποχωριστεί από τη φύση έχει λάβει 

τέτοια εκπαίδευση ώστε να µπορεί να έχει εµπιστοσύνη στο λόγο του και στα συµπεράσµατα 

της επιστηµονικής µεθόδου. 
320 Για περαιτέρω ανάλυση του προβλήµατος βλ. και Hampton J., Hobbes and the Social 

Contract Tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 1995 (3rd ed.) και ειδικότερα 

τα κεφάλαια 2 και 3. 
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Η ενότητα του φυσικοπολιτικού προγράµµατος του Hobbes, µε όλες τις 

εσωτερικές διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στα δύο αυτά επιστηµονικά πεδία, 

δεν αµφισβητείται. Αυτό σηµαίνει – κάτι το οποίο είναι αρκετά σαφές και µέσα 

από τα έργα του Hobbes αλλά και από τα αποσπάσµατα που έχουν παρατεθεί 

– ότι η µέθοδος και τα περιεχόµενα είναι κοινά και στις δύο περιπτώσεις. Η 

µελέτη µε άλλα λόγια της πολιτικής γίνεται µε όρους φυσικής, αυτούς που 

χρησιµοποιεί και στις κυρίως φυσικές πραγµατείες του, όπως στο De 

Corpore και στο Decameron Physiologicum. Τα πάθη δεν είναι απλές 

ψυχολογικές ιδιότητες των ανθρώπων και δεν άπτονται µόνο της µελέτης του 

ανθρώπινου χαρακτήρα. Αν ήταν τέτοιες, τότε δε θα είχαµε µετακινηθεί από 

την παραδοσιακή οντολογία και ηθική, τουλάχιστον την αριστοτελική. Είναι 

φαινόµενα που προκύπτουν από διαφορετικές κινήσεις σωµάτων που 

ενυπάρχουν στο ανθρώπινο σώµα και εκδηλώνονται όταν οι υποδοχείς 

ερεθίζονται από τον κόσµο. Οι νόµοι µε τους οποίους µελετώνται είναι νόµοι 

που αφορούν γενικά στην κίνηση και τη δοµή των σωµάτων. Η µελέτη γίνεται 

µε όρους πρώτης φιλοσοφίας, µια πρώτη φιλοσοφία που καταλαµβάνει 

κεντρική θέση στο De Corpore (το δεύτερο µέρος αµέσως µετά την 

πραγµάτευση της µεθόδου) και συνέχει το συνολικό του έργο. Άλλωστε δεν 

πρέπει να αγνοείται και το γεγονός ότι διακηρυγµένος στόχος του Hobbes 

ήταν η ανάδειξη της παραλληλίας της φυσικής – θείας δραστηριότητας µε την 

ανθρώπινη, µέσα από τα εργαλεία µε τα οποία ο ίδιος ο Θεός έχει εφοδιάσει 

τον άνθρωπο. Και µάλιστα αυτός ο στόχος τίθεται στην προµετωπίδα του 

πλέον γνωστού και πλέον µελετηµένου έργου του, του Λεβιάθαν. Και τα 

εργαλεία αυτά δεν είναι άλλα από τα µαθηµατικά και πιο συγκεκριµένα τη 

γεωµετρία, µια επιστήµη που κατά κάποιο τρόπο αποτελεί την απόδειξη της 

θείας πρόνοιας321, που εφοδιάζει τον άνθρωπο µε µεθόδους και µέσα για να 

αντιµετωπίσει τις δυσκολίες της προπολιτικής κατάστασης. 

 Συνεπώς εκείνο που πρέπει να γίνει δεν είναι να κατασταλούν τα 

πάθη, αλλά να µελετηθούν µε την επιστηµονική µέθοδο, εκείνη τη µέθοδο που 

οδηγεί σε νέα και βέβαιη γνώση, και αφού η φύση τους αποκαλυφθεί στον 

ανθρώπινο νου, να καταβληθεί προσπάθεια για το µετριασµό τους µέσω του 

λογισµού, προς το συµφέρον της συντήρησης του ατόµου, δηλαδή της 

                                                 
321 Η θεία πρόνοια µε την έννοια της γνωσιοθεωρητικής εγγύησης και ικανότητας του 

ανθρώπου να γνωρίσει και να κατασκευάσει τους όρους για ασφαλή διαβίωση εντός του 

κράτους. 
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εξασφάλισης της σωµατικής του φύσης. Και µια τέτοια εναρµόνιση των παθών 

µε το λόγο θα αποκαλύψει και το µοναδικό δρόµο που θα εξασφαλίσει τη ζωή 

του ανθρώπου, ένα δρόµο που περνάει µέσα από τη συγκρότηση πολιτικής 

κοινωνίας. 

 Ο Hobbes αναλυτικά κατέληξε στα πάθη και συνθετικά κατασκεύασε 

τη φυσική κατάσταση, µια υποθετική κατάσταση που χρησιµεύει ως µοντέλο 

ερµηνείας και κατανόησης του πολιτικού φαινοµένου322. Στο αναλυτικό τµήµα 

του πολιτικού εγχειρήµατος, τα πάθη λειτουργούν αιτιακά προκειµένου να 

κατανοηθεί η όποια δοµή της φυσικής κοινωνίας και τα αποτελέσµατα που 

παράγονται από αυτήν (κίνδυνος για τη ζωή, αξίωση για ισχύ, κλπ). Ο τρόπος 

µε τον οποίο τα πάθη συµπλέκονται αναµεταξύ τους και παράγεται ο 

γενικευµένος πόλεµος είναι το συνθετικό τµήµα. Ο Hobbes είναι συνεπής µε 

τη µέθοδό του, έτσι όπως την ανέλυσε στο De Corpore. Εκεί είχε υποστηρίξει 

ότι δια της ανάλυσης καταλήγει ο επιστήµονας στη διατύπωση των πρώτων 

ορισµών323, πάνω στους οποίους θα οικοδοµηθεί η επιστήµη. Στο πεδίο της 

πολιτικής φιλοσοφίας, αναλυτικά κατέληξε ο Hobbes στη διατύπωση των 

ορισµών των παθών και από αυτά προχώρησε στην κατασκευή της φύσης και 

της κοινωνίας. 

 

 

 

 

                                                 
322 Ακριβέστερα, η φυσική κατάσταση νοείται ως θεωρητική κατασκευή που χρησιµεύει όµως 

ως όρος λογικής παραγωγής του πολιτικού φαινοµένου (Αγγελίδης Μ., 1994, ο.π., σ. 70). 
323 Οι ορισµοί αποτελούν σηµείο εκκίνησης της διαδικασίας του ορθού λογισµού κάτι που, 

όπως και στην περίπτωση της φυσικής φιλοσοφίας, έχει ιδιαίτερη σηµασία για την ορθή 

κατασκευή του πολιτικού µορφώµατος. Στην περίπτωση της φυσικής φιλοσοφίας η διατύπωση 

των πρώτων ορισµών είχε σηµασία, προκειµένου να αναπαρασταθεί λογικά το υπό µελέτη 

φαινόµενο και όχι να κατασκευασθεί ή να ανακατασκευασθεί ένα φαινόµενο της φύσης στο 

εργαστήριο. Οι ορισµοί έχουν για τον Hobbes διπλή υπόσταση: αφενός έχουµε τους ορισµούς 

πραγµάτων για τα οποία µπορούµε να συλλάβουµε την αιτία τους και τους ορισµούς 

πραγµάτων για τα οποία δεν µπορούµε να συλλάβουµε καµία αιτία. Η επιστήµη ενδιαφέρεται 

προφανώς για το πρώτο είδος ορισµών καθώς, αφού θα αποτελέσει προκείµενη του 

συλλογισµού, αναγκαστικά θα βρεθεί και στο συµπέρασµα. Αποκτώντας µια σαφή ιδέα του 

οριζόµενου πράγµατος, µε την έννοια ότι αποκτούµε σαφή ιδέα και του τρόπου µε τον οποίο 

παράγεται, µπορούµε να έχουµε σαφή εικόνα και των αιτίων του φαινοµένου που µελετάται. 

Υπ’ αυτήν την έννοια, είναι λογική και κατανοητή η επιµονή του Hobbes να δίνει καταλόγους 

µε τα πάθη και τους ορισµούς τους σε διαφορετικά έργα του. (De Corpore, ch. VI). 
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Β.1.5. Η επενέργεια του λόγου στη ρύθµιση των παθών: 

πρωτογενής ορθολογικότητα και λειτουργικός λόγος 

 

 Από την πραγµάτευση που προηγήθηκε, προκύπτει ότι τα πάθη είναι 

ένα στοιχείο της φυσιολογίας του ανθρώπου που µπορεί να τεθεί στο φακό 

της εµπειρικής επιστήµης κι έτσι να ελεγχθεί και να µετριαστεί. Η φυσική 

κατάσταση είναι µια κατάσταση στην οποία τα πάθη είναι ισχυρότερα του 

λόγου. Ο λόγος αντιµετωπίζει δυσκολίες να επιβληθεί και να τη ρυθµίσει. 

Όµως υπάρχει πρωτογενώς µια ορθολογικότητα σ’ αυτές τις συνθήκες, µια 

ορθολογικότητα την οποία θα προσπαθήσουµε να ανιχνεύσουµε στη συνέχεια 

και να αναδείξουµε τη συµβολή της στο πέρασµα στην πολιτική κοινωνία. 

 Αν λάβει κανείς υπόψη ότι ο επεξεργασµένος λόγος (ο λογισµός) που 

οδηγεί σε βέβαιη γνώση, επιστήµη και όσον αφορά στην πολιτική φιλοσοφία, 

σε πολιτική κοινωνία, προϋποθέτει τον κυρίαρχο για να επιβληθεί, 

προϋποθέτει δηλαδή την εγκατάλειψη της φύσης και το πέρασµα στην 

πολιτική κατάσταση, εύλογα προκύπτει το ερώτηµα πώς αυτή η αναγκαιότητα 

γίνεται συνειδητή από το φυσικό άνθρωπο. Εφόσον τα πάθη έχουν την τάση 

να συσκοτίζουν τη λειτουργία του λόγου, αλλά ταυτόχρονα µπορούν να 

µελετηθούν ως αντικείµενο της επιστήµης µε τις µεθόδους της, τότε, 

προκειµένου να γίνει αυτό, θα πρέπει να έχουµε συγκροτηµένη επιστήµη. 

Γίνεται σαφές ότι κάτι τέτοιο µάλλον οδηγεί σε παραδοξότητες, δεδοµένης 

µάλιστα της ήδη παραδεδεγµένης ενότητας του φυσικοπολιτικού έργου του 

Hobbes. Η έξοδος από την κατάσταση της φύσης προϋποθέτει όχι µόνο τα 

πάθη αλλά και τον ορθό λόγο, ο οποίος θα υποδείξει τους όρους γι’ αυτήν την 

έξοδο, δηλαδή τους φυσικούς νόµους. 

 Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι αναζητείται µια ικανότητα του 

ανθρώπου, η οποία να τον καθιστά ικανό να εξέλθει από τη φυσική κατάσταση 

και αυτή η δυνατότητα να είναι σύµφυτη µε τον άνθρωπο, έτσι ώστε να είναι 

ταυτόχρονα δεσµευτική για όλους. Αυτή την αναγκαιότητα ο Hobbes τη 

συνειδητοποίησε αρκετά νωρίς και απαντάται ήδη στο Human Nature. Η 

δυνατότητα παρέχεται από τη φύση του ανθρώπου που εµπεριέχει την 

πρωτογενή ορθολογικότητα. Αυτή η µορφή του λόγου µάλιστα περιέχεται ως 

µέρος του ορισµού της φύσης του ανθρώπου, κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό, αν 

λάβουµε υπόψη τη σπουδαιότητα που αποδίδει ο Hobbes στην ορθή 
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κατασκευή των πρώτων ορισµών προκειµένου να εξελιχθεί ορθά και 

επιτυχηµένα η διαδικασία του λογισµού και να παραχθεί νέα και βέβαιη 

γνώση324. Η πρωτογενής αυτή ορθολογικότητα νοείται ως έµφυτη στον 

άνθρωπο και συνιστά αυτό που ο Hobbes αποκαλεί συχνά φυσικό ή έµφυτο 

λόγο (natural reason)325. 

 Ο Hobbes στο κεφάλαιο XIV του Λεβιάθαν (Περί του πρώτου και του 

δεύτερου νόµου της φύσης και περί συµβολαίου), αναφέρει ότι στην εµπόλεµη 

κατάσταση που βρίσκεται ο άνθρωπος προτού συγκροτηθεί το κράτος, 

καθένας συµµορφώνεται µε τις επιταγές του δικού του λόγου326. Αυτός ο 

ατοµικός λόγος δεν είναι άλλος από την πρωτογενή ορθολογικότητα που ήδη 

έχει αναφερθεί, και την οποία φέρει µαζί του κάθε άνθρωπος327. Πρόκειται 

για µια µορφή λόγου µε την οποία, όπως αναφέρει λίγο παρακάτω, έχει 

εφοδιάσει ο Θεός τον άνθρωπο και είναι ένας από τους τρεις τρόπους δια 

των οποίων ο Θεός επικοινωνεί µε τους θνητούς328. Είναι δηλαδή συστατικό 

στοιχείο της φύσης του ανθρώπου και µάλιστα ιδιαίτερα σηµαντικό και παρά 

το γεγονός ότι σαφέστατα η επιστήµη παράγεται από την επεξεργασµένη 

µορφή του τεχνητού λόγου (του λογισµού), ο φυσικός είναι µια όψη του λόγου 

                                                 
324 «Η φύση του ανθρώπου είναι το σύνολο των φυσικών του λειτουργιών και δυνάµεων, 

όπως για παράδειγµα οι λειτουργίες της θρέψης, της κίνησης, της γέννησης, της αίσθησης, 

του λόγου, κλπ. Αυτές τις δυνάµεις οµόφωνα τις αποκαλούµε φυσικές και 

συµπεριλαµβάνονται στον ορισµό του ανθρώπου, κάτω από αυτές τις λέξεις, ζώο και 

έλλογο.» (Human Nature, ch. I, p. 2). 
325 Οι όροι «πρωτογενής ορθολογικότητα» και «φυσικός ή έµφυτος λόγος» δε συνιστούν 

διαφορετικές όψεις, αλλά µία. Ο λόγος που πολλές φορές χρησιµοποιείται ο δεύτερος όρος 

αντί του πρώτου, είναι επειδή και ο ίδιος ο Hobbes τον χρησιµοποιεί ως natural reason. 
326 «Η ανθρώπινη κατάσταση […] είναι κατάσταση πολέµου όλων εναντίον όλων, στο πλαίσιο 

της οποίας ο καθένας υπακούει στο δικό του Λόγο και δεν υπάρχει κανένα µέσο που δεν θα 

µπορούσε να χρησιµοποιήσει, από όσα θα τον βοηθήσουν να επιβιώσει ενάντια στους 

εχθρούς του.» (Λεβιάθαν, κεφ. XIV, σ. 200/Leviathan, ch. XIV, pp. 86 – 87). 
327 Ως αποτέλεσµα αυτού, ενυπάρχει δυνάµει στον άνθρωπο και η ικανότητα για φιλοσοφία: 

«κάθε άνθρωπος φέρει µαζί του στον κόσµο και τη φιλοσοφία, δηλαδή το Φυσικό Λόγο, γιατί 

όλοι οι άνθρωποι µπορούν να λογιστούν σε κάποιο βαθµό και γύρω από κάποια πράγµατα. 

Όµως, όπου υπάρχει ανάγκη για µια µακρά αλυσίδα λόγων, εκεί περιπλανώνται έξω από την 

οδό τους και υποπίπτουν σε σφάλµατα εξαιτίας της έλλειψης µεθόδου» (De Corpore, ch. I, p. 

1). 
328 «Αλλά ο Θεός ανακοινώνει τους νόµους του µε τρεις τρόπους: µε τις επιταγές του 

φυσικού Λόγου, µε την αποκάλυψη και µε τη φωνή κάποιου ανθρώπου, στον οποίο χαρίζει 

κύρος µεταξύ των υπολοίπων µέσω της επιτέλεσης θαυµάτων. Έτσι προκύπτει ο τριπλός 

λόγος του Θεού, ο έλλογος, ο αισθητός και ο προφητικός, στον οποίο αντιστοιχεί µια τριπλή 

ακρόαση, ο ορθός Λόγος, η υπερφυσική αίσθηση και η πίστη.» (Λεβιάθαν, κεφ. XXXI, σ. 

412/Leviathan, ch. XXXI, p. 236). 
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που δεν µπορεί να παραβλεφθεί, ειδικότερα µάλιστα αφού αυτός είναι ο 

δρόµος µέσω του οποίου ο Θεός αποκαλύπτει τη βούλησή του στον 

άνθρωπο329. Επιπλέον, δε λειτουργεί ανταγωνιστικά µε τον τεχνητό, αλλά σε 

αρµονία µ’ αυτόν330, ή σύµφωνα µε το πνεύµα του Hobbes, ο φυσικός λόγος 

ταυτίζεται µε τον τεχνητό από τη στιγµή που οι άνθρωποι θα συνάψουν 

συµβόλαιο και θα συγκροτήσουν πολιτική κοινωνία και θα εκπαιδευτούν στη 

χρήση του. Η ταύτιση των δύο µορφών του λόγου θα προκύψει ως 

αποτέλεσµα της εκπαίδευσης και της άσκησης. 

 Η έννοια του φυσικού λόγου έχει διαµορφωθεί αρκετά νωρίς και τη 

βρίσκουµε ήδη στο De Corpore Politico. Η ανθρώπινη φύση αποτελείται από 

δύο βασικά συστατικά: τα πάθη και το λόγο. Η ανθρώπινη δραστηριότητα 

καθορίζεται από τη βαναυσότητα των παθών, κάτι που όπως επισηµαίνεται 

είναι αντίθετο προς το φυσικό νόµο. Ο φυσικός νόµος αναδεικνύει και την 

παρουσία του φυσικού λόγου, δεδοµένου ότι η αναγνώρισή του από τον 

άνθρωπος αποδεικνύει την πρωτογενή ορθολογικότητα που υπάρχει στην 

ανθρώπινη φύση εγγενώς331. 

 Η ανάγνωση του κεφαλαίου XXXII του Λεβιάθαν παρουσιάζει µια νέα 

διάσταση του λόγου, το φυσικό λόγο, ο οποίος περιέχει τις δυνατότητες που 

θα καταστήσουν το φυσικό άνθρωπο ικανό να συγκροτήσει πολιτική κοινωνία. 

Μπορεί υπό µια έννοια να οδηγήσει τον άνθρωπο στην προστασία της ζωής 

του και την επιβολή της ειρήνης. Και όταν αυτό δε συµβαίνει, τότε δεν 

ευθύνεται ο λόγος ή ο Θεός που προίκισε τον άνθρωπο µε το εργαλείο αυτό, 

                                                 
329 Με αυτόν τον τρόπο ο Hobbes δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την καθολική δέσµευση 

των ανθρώπων µε τις επιταγές του φυσικού λόγου, ακόµη και όταν αυτοί ζουν στη φυσική 

κατάσταση, στο µέτρο που αναγνωρίζεται η στενή σχέση φυσικού λόγου και φυσικού νόµου, 

καθώς και η σχέση ανάµεσα στα ιερά κείµενα και την ερµηνεία τους από την κοσµική εξουσία. 

(Μορό Π. – Φ., 1999, ο.π., σσ. 137 – 150). 
330 «∆εν πρόκειται πάντως να αποκηρύξουµε ούτε τις αισθήσεις µας ούτε την εµπειρία, αλλά 

ούτε και τον αναµφισβήτητο λόγο του Θεού, δηλ. τη φυσική µας λογική.» (Λεβιάθαν, κεφ. 

XXXII, σ. 427/Leviathan, ch. XXXII, p. 247). 
331 «Ο Λόγος δεν είναι καθόλου λιγότερο σύµφυτος στον άνθρωπο απ’ ότι τα πάθη και είναι ο 

ίδιος σε όλους τους ανθρώπους, επειδή όλοι οι άνθρωποι συµφωνούν στη θέληση να 

καθοδηγηθούν και να κυβερνηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκτήσουν αυτό που 

επιθυµούν, δηλαδή το προσωπικό τους αγαθό, κάτι που είναι έργο του λόγου». (De Corpore 

Politico, ch. II, p. 87). 
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αλλά η αδυναµία του ανθρώπου να λογιστεί ορθά σύµφωνα µε τους κανόνες 

της αναλυτικοσυνθετικής µεθόδου332. 

 Παρόµοια είναι η αποστολή του φυσικού λόγου και στο De Cive, όπου 

αυτός υπαγορεύει [dictates] το φυσικό νόµο και όχι κάποια συµφωνία 

ανάµεσα στους ανθρώπους. Εδώ ο φυσικός λόγος παίρνει τη µορφή νόµου, ο 

οποίος είναι µέρος της φύσης του ανθρώπου, µε τον ίδιο τρόπο που µέρος 

της ανθρώπινης φύσης είναι τα πάθη, τα συναισθήµατα και οι υπόλοιπες 

λειτουργίες του νου και αποκαλείται και αληθής (true)333. Ο φυσικός λόγος 

του De Cive παρουσιάζει κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τον 

αντίστοιχο του Λεβιάθαν. Στο πρώτο έργο, ο φυσικός λόγος ταυτίζεται µε το 

νόµο και νοείται ως η διαδικασία του λογισµού εντός της φυσικής κατάστασης, 

κατά την οποία κανείς υπολογίζει τις ενέργειές του σε σχέση µε τους 

υπόλοιπους ανθρώπους ώστε να επιτύχει την αύξηση του προσωπικού του 

οφέλους και της προστασίας της ζωής του334. Συνεπώς όταν γίνεται αναφορά 

                                                 
332 Είναι χαρακτηριστικό ότι η θεωρία για το λογισµό και τους κανόνες του συλλογισµού, 

προτάσσονται στο De Corpore. Στο δε Λεβιάθαν, παρατηρεί ότι ο λόγος δόθηκε στους 

ανθρώπους «για να πορευόµαστε ως την επάνοδο του Σωτήρα µας· και για το λόγο αυτό δεν 

πρέπει να τα καλύπτουµε κάτω από το πέπλο µιας υπονοούµενης πίστης, αλλά να τα 

χρησιµοποιούµε κατά την αναζήτηση της δικαιοσύνης, της ειρήνης και της αληθινής πίστης. 

∆ιότι παρά το γεγονός ότι πολλά πράγµατα στο λόγο του Θεού [God’ s word] είναι πάνω από 

τον ανθρώπινο λόγο [reason], πράγµα που σηµαίνει ότι µε το φυσικό λόγο [natural reason] 

δεν µπορούν να αποδειχθούν ούτε να αναιρεθούν, ωστόσο δεν έρχονται σε αντίθεση µαζί του· 

όταν όµως φαίνεται να συµβαίνει αυτό, τότε το σφάλµα βρίσκεται είτε στην αδέξια ερµηνεία 

µας είτε σε κάποιο εσφαλµένο λογισµό [erroneous ratiocination].» (Λεβιάθαν, κεφ. XXXII, 

σ. 427/Leviathan, ch. XXXII, p. 247). 
333 «Συνεπώς ο αληθής λόγος είναι ένας συγκεκριµένος νόµος, ο οποίος είναι εξίσου µέρος 

της ανθρώπινης φύσης όπως και κάθε άλλη λειτουργία ή επηρεασµός του νου και καλείται 

επίσης και φυσικός.» (De Cive, ch., II, p. 122 – 123). 
334 Πιο αναλυτικά, σε µια υποσηµείωση του κεφαλαίου II του De Cive, ο Hobbes ορίζει τον 

ορθό λόγο της φυσικής κατάστασης, δηλαδή το φυσικό λόγο, ως εξής: «Ως ορθό [right] λόγο 

στη φυσική κατάσταση του ανθρώπου κατανοώ, όχι όπως οι περισσότεροι µια λειτουργία 

απαλλαγµένη από σφάλµατα, αλλά την πράξη του λογισµού [reasoning], δηλαδή τον ιδιαίτερο 

[peculiar] και αληθή υπολογισµό [ratiocination] κάθε ανθρώπου που αφορά σε αυτές τις 

πράξεις οι οποίες µπορούν να συντείνουν είτε προς τη βλάβη, είτε προς το συµφέρον των 

γειτόνων του. Τον αποκαλώ ιδιαίτερο, επειδή, παρόλο που σε µια πολιτική διακυβέρνηση ο 

λόγος του ανώτερου, δηλαδή ο θετικός νόµος, προσλαµβάνεται από καθένα χωριστά ως 

µέτρο για το ορθό, ωστόσο, δεδοµένου ότι βρισκόµαστε χωρίς αυτήν την πολιτική 

διακυβέρνηση σε µια τέτοια κατάσταση, στην οποία κανένας άνθρωπος δεν µπορεί να 

διακρίνει τον ορθό από τον εσφαλµένο λόγο, αλλά συγκρίνοντάς τον µε τον δικό του, ο λόγος 

κάθε ανθρώπου κρίνεται όχι µόνο ως κανόνας για τις δικές του πράξεις που τον θέτουν σε 

κίνδυνο, αλλά επίσης χρησιµοποιείται και ως µέτρο για το λόγο κάποιου άλλου ανθρώπου σε 

πράγµατα που τον αφορούν. Τον αποκαλώ αληθή, δηλαδή ότι καταλήγει σε αληθή 
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σε εργαλειακό λόγο στον Hobbes µάλλον θα πρέπει αυτός να αναζητηθεί εδώ: 

στο λόγο της φυσικής κατάστασης που υποδεικνύει τα µέσα για την 

επικράτηση και κατίσχυση του ανθρώπου σε βάρος των υπολοίπων. Η 

εργαλειακή µορφή του φυσικού λόγου είναι εµφανέστερη στο De Cive, µια 

µορφή που στο Λεβιάθαν δεν προβάλλεται στον ίδιο βαθµό335. 

 Ο Hobbes αναγνωρίζει δύο κύριες µορφές λόγου: τον τεχνητό, το 

λογισµό, µια µορφή που µελετήθηκε σε προηγούµενο σηµείο της εργασίας και 

µια σύµφυτη πρωτογενή ορθολογικότητα, που γίνεται σαφέστερη στο πολιτικό 

πεδίο. Στην µεν πρώτη µορφή ο λόγος παράγει επιστήµη, στη δεύτερη 

προβάλλει όρους για την έξοδο από µια δύσκολη κατάσταση. Παρόλα αυτά 

όµως, παρά το γεγονός δηλαδή ότι η δεύτερη µορφή λόγου καθιστά σαφή την 

ανάγκη ρύθµισης µιας κοινωνίας που την διαπερνά η έξαψη των παθών των 

ατόµων που την απαρτίζουν, ο ίδιος ο λόγος δεν έχει τα µέσα και την ισχύ να 

επιβάλλει τους όρους αυτούς και να υποχρεώσει τα µέλη της να πράξουν 

προς αυτήν την κατεύθυνση.  

 Ο φυσικός λόγος (natural reason) στην παρούσα εργασία νοείται διττά: 

αφενός µεν ως ο λόγος της φυσικής κατάστασης, αφετέρου δε ως ο λόγος µε 

τον οποίο είναι εφοδιασµένος κάθε άνθρωπος είτε βρίσκεται στη φυσική 

κατάσταση είτε έχει περάσει στην πολιτική. Τη δεύτερη αυτή όψη του φυσικού 

λόγου θα την αποκαλέσουµε έµφυτο λόγο ή απλώς φυσικό λόγο, προκειµένου 

να τη διαφοροποιήσουµε από το λόγο της φυσικής κατάστασης, ο οποίος έχει 

χαρακτηριστικά εργαλειακού λόγου. Το ερώτηµα που τίθεται τώρα είναι πώς 

οριοθετείται η έννοια του εργαλειακού λόγου και τι χαρακτηριστικά πρέπει να 

έχει για να χαρακτηριστεί ως τέτοιος. 

 Σε ένα αρχικό στάδιο, στα χαρακτηριστικά του εργαλειακού λόγου θα 

µπορούσε κανείς να περιλάβει τον προσανατολισµό της δραστηριότητάς του 

προς απολύτως ιδιωτικούς σκοπούς, τη σύνδεσή του µε κριτήρια 

αποτελεσµατικότητας και επιδίωξης προσωπικών συµφερόντων, τη διάσταση 
                                                                                                                                            
συµπεράσµατα από αληθείς και ορθά διατυπωµένες αρχές, επειδή κάθε παράβαση των 

φυσικών νόµων συνίσταται σε εσφαλµένο συλλογισµό ή καλύτερα σε απερισκεψία [or rather 

folly] εκείνων των ανθρώπων που δεν αναγνωρίζουν τα καθήκοντα εκείνα που πρέπει 

αναγκαία να εκτελέσουν απέναντι στους άλλους, προς χάριν της προσωπικής τους 

συντήρησης.» (De Cive, ch. II, p. 123). 
335 Και στο Λεβιάθαν, όπως φαίνεται στο απόσπασµα που παρατέθηκε πιο πάνω, ο φυσικός 

λόγος έχει αυτήν την εργαλειακή διάσταση της υπόδειξης των µέσων, όποια κι αν είναι αυτά, 

για την αύξηση της δύναµης προκειµένου να επιβιώσει το άτοµο. Η διαφορά ανάµεσα στα δύο 

έργα δεν είναι διαφορά περιεχοµένου αλλά βαθµού. 
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ανάµεσα σε µέσα και αξίες, κλπ. Εντελώς ενδεικτικά, παρατίθενται κάποια 

αποσπάσµατα από το κείµενο του Horkheimer «Το τέλος του λόγου»336, που 

περιγράφουν µια τέτοια διάσταση του  λόγου: «Τα χαρακτηριστικά του 

µπορούν να συνοψισθούν ως η βέλτιστη προσαρµογή των µέσων στον σκοπό, 

και η σκέψη ως µια επιχείρηση διατήρησης ενέργειας. Αποτελεί ένα 

πραγµατικό όργανο προσανατολισµένο προς την ωφελιµότητα, ψυχρό και 

νηφάλιο.»337, «Ο ορισµός του Λόγου µε όρους ατοµικής αυτοσυντήρησης […] 

ορίζει τις διαδικασίες οι οποίες ευκολότερα ταιριάζουν σε οποιονδήποτε 

στόχο µπορεί να επιδιώκει το ατοµικό συµφέρον. Η αυξανόµενη φορµαλιστική 

καθολικότητα του Λόγου, µακριά από το να σηµασιοδοτεί µιαν αυξανόµενη 

συνείδηση της καθολικής αλληλεγγύης, εκφράζει το σκεπτικιστικό διαχωρισµό 

της σκέψης από το αντικείµενό της.»338 «Αυτοπεριοριζόµενος στο να βλέπει 

τα αντικείµενα σαν µια παράξενη πολλαπλότητα, σαν ένα χάος, ο Λόγος 

γίνεται ένα είδος προσθετικής µηχανής»339. 

 Σε σχέση µε τη µορφή του λόγου, ο Gert340 απορρίπτει την άποψη ότι 

ο λόγος που εµφανίζεται στο έργο του Hobbes είναι αµιγώς φορµαλιστικός. 

Μια τέτοια µορφή λόγου, συνδυαζόµενη µε µια σχετικιστική ανάγνωση341 του 

Hobbes θα έκανε το λόγο απολύτως εργαλειακό. Η βασική παραδοχή πάνω 

στην οποία στηρίζεται η εργαλειακή όψη του λόγου της φυσικής κατάστασης 

αφορά στον προβληµατισµό περί σκοπών και µέσων και συνοψίζεται στο εξής: 

ανεξάρτητα από το πόσους και ποιους σκοπούς υιοθετήσει κάποιος, οι σκοποί 

καθαυτοί δεν είναι ούτε έλλογοι, ούτε άλογοι. Και αν τούτο ισχύει, τότε 

καθένας µπορεί να θέσει ως σκοπό οτιδήποτε επιθυµεί. Εκείνο, πάνω στο 

                                                 
336 Horkheimer M., Το τέλος του λόγου, (εισ. – µτφ. Σ. Ροζάνης), Αθήνα, εκδ. Έρασµος, 

1984 (Έκδοση πρωτότυπου 1941). 
337 Horkheimer M., 1984, ο.π., σσ. 22 – 23. 
338 Horkheimer M., 1984, ο.π., σσ. 27. 
339 Horkheimer M., 1984, ο.π., σσ. 28. 
340 Gert B., 1996, ο.π., pp. 169 – 171. 

Επίσης: Gert B., Hobbes on Reason, «Pacific Philosophical Quarterly», 82, 2001, 243 – 

257. 

Ο Gert δε δέχεται ότι ο λόγος του Hobbes – ιδωµένος συνολικά – είναι εργαλειακός. Σε 

γενικές γραµµές αυτό είναι ορθό, όµως πρέπει να διατηρηθεί µια επιφύλαξη, δεδοµένου ότι ο 

λόγος παρουσιάζει εργαλειακές όψεις, ελλείψει της ισχύος του κυρίαρχου. 
341 Μια ανάγνωση δηλαδή κατά την οποία δε θα υπήρχε κανένα µέτρο βάσει του οποίου θα 

κρινόταν το ορθό από το εσφαλµένο, το ωφέλιµο από το επιζήµιο, το αγαθό από το µη αγαθό, 

αλλά τα πάντα θα κρίνονταν βάσει του τι προσφέρει µεγαλύτερη ικανοποίηση και ισχύ στον 

άνθρωπο. ∆εν πρέπει όµως να απορριφθεί συλλήβδην µια τέτοια θέση, καθώς η φυσική 

κατάσταση παρουσιάζει αρκετά τέτοια χαρακτηριστικά. 



 - 151 - 

οποίο µπορεί να λογιστεί κανείς είναι µόνο τα µέσα που θα χρησιµοποιήσει για 

να κατακτήσει αυτούς τους σκοπούς. Άρα η λειτουργία του λόγου θα 

περιοριστεί σε µια τέτοια αναζήτηση: την αναζήτηση των καταλληλότερων 

µέσων. Συνεπώς ο άνθρωπος µπορεί να µετέλθει κάθε µέσου και αυτό να 

είναι συνεπές µε το λόγο. Ο λόγος υπ’ αυτήν την έννοια καταλήγει ένα 

εργαλείο το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανεξάρτητα από τα περιεχόµενά 

του, προκειµένου να επιτύχει κάποιος την αύξηση της προσωπικής του 

ευχαρίστησης342. 

 Ο Gert επιµένει ότι η ακραία εγωιστική όψη του φυσικού ανθρώπου 

πρέπει να απορριφθεί. Ο Hobbes, ειδικότερα στο σηµείο της περιγραφής των 

παθών, αφήνει περιθώριο να υποθέσει κανείς ότι ο άνθρωπος µπορεί να 

δράσει µε γνώµονα όχι µόνο το προσωπικό του όφελος, αλλά και προς όφελος 

κάποιου άλλου. Έτσι, πάθη όπως η αγανάκτηση, η καλοκαγαθία και η ευγένεια 

στοιχειοθετούν µια εικόνα ενός ανθρώπου που µπορεί να λάβει υπόψη και τον 

                                                 
342 Gert B., 2001, ο.π., p. 244. 

Επίσης: Gert B., 1998, ο.π., Introduction to “Thomas Hobbes, Man and Citizen”, pp. 16 – 

18.  

Ο Gert εντάσσει την όλη προβληµατική περί φορµαλιστικού και εργαλειακού λόγου σε µια 

συγκεκριµένη ανάγνωση της ανθρωπολογίας του Hobbes, την οποία απορρίπτει, µαζί µε τη 

φορµαλιστική εκδοχή. Η ανθρωπολογική ανάγνωση αφορά στην άποψη ότι ο άνθρωπος του 

Hobbes χαρακτηρίζεται από ψυχολογικό εγωισµό, βασικό επακόλουθο του οποίου είναι και 

το ότι αδυνατεί να σκεφτεί το συνάνθρωπό του και να δράσει υπέρ αυτού, τουλάχιστον στη 

φυσική κατάσταση. Κάθε ανθρώπινη ενέργεια µέσα από αυτό το πρίσµα νοείται ως ενέργεια 

που αποσκοπεί µόνο στο ατοµικό όφελος. Επιπλέον η ψυχολογία που προτείνει ο Hobbes 

υποστηρίζεται ότι κινείται στο στενό πλαίσιο µιας µηχανιστικής αντίληψης. Αυτές οι δύο 

θέσεις είναι που αν γίνουν αποδεκτές, τότε ο λόγος δεν µπορεί παρά να είναι εργαλειακός και 

φορµαλιστικός. Από τους σηµαντικότερους υποστηρικτές της άποψης αυτής περί άκρατου 

εγωισµού είναι ο Thomas Nagel, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά σε ένα άρθρο του το 

1959 «η πραγµατική ηθική υποχρέωση δε διαδραµατίζει κανένα ρόλο στο Λεβιάθαν, αλλά ό,τι 

ονοµάζει ο Hobbes ηθική υποχρέωση βασίζεται αποκλειστικά σε ζητήµατα έλλογου 

προσωπικού συµφέροντος. […] ∆εν µπορεί κανείς να παραβλέψει τα επιχειρήµατα στο 

Λεβιάθαν που στηρίζονται στο προσωπικό συµφέρον. Μια εγωιστική θεωρία των κινήτρων 

διαπερνά ολόκληρο το βιβλίο». (Nagel Th., Hobbes’s Concept of Obligation, «The 

Philosophical Review», LXVIII, 1959, 68 – 83, p. 69). Για την άρση τόσο του ψυχολογικού 

εγωισµού, όσο και της µηχανιστικής ψυχολογίας, βλ. Gert B., 1967, ο.π., pp. 507, 509 (όπου 

γίνεται σε πρώτο βαθµό σαφές ότι ο φυσικός άνθρωπος µπορεί να προβαίνει σε πράξεις, τα 

αποτελέσµατα των οποίων δεν αφορούν άµεσα σε αυτόν τον ίδιο, όπως και ότι µπορεί να έχει 

συναισθήµατα οίκτου για άλλους ανθρώπους. Αυτό δεν αναιρεί τη θέση ότι οι άνθρωποι 

αναζητούν το συµφέρον τους, απλά όταν οριστεί το συµφέρον, που είναι η προστασία της 

ζωής, τότε η ακραία θέση µετριάζεται, καθώς η ζωή φέρει πλέον το φορτίο της 

αδιαπραγµάτευτης αξίας που συζητήθηκε στο πρώτο υποκεφάλαιο του δεύτερου µέρους), 

Επίσης: Gert B., 1965, ο.π., p. 344 κεξ. 
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άλλο σε µια κατάσταση πρωτογενούς κοινωνικότητας343. Αυτό δε σηµαίνει ότι 

ο φυσικός άνθρωπος που κινείται από αυτά τα πάθη λειτουργεί κατά κύριο 

λόγο ως κοινωνικό ον. Η προσωπική επιδίωξη αύξησης της ισχύος στη 

φυσική κατάσταση παραµένει και ενδυναµώνεται ακόµη και µε την εκδήλωση 

των παθών αυτών344. Έτσι η κατάσταση στην οποία ζουν οι άνθρωποι πριν 

εγκατασταθεί πολιτική κυριαρχία διακρίνεται από την ατοµική δράση για την 

επίτευξη του προσωπικού οφέλους, ένα προσωπικό όφελος το οποίο 

εξειδικεύεται στην προστασία της ζωής. Είτε γίνει αποδεκτή η θέση περί του 

αυστηρού εγωισµού του φυσικού ανθρώπου, είτε η περισσότερο µετριοπαθής, 

κατά την οποία ο φυσικός άνθρωπος µπορεί να λειτουργήσει και ως οιονεί 

κοινωνικός, στη φυσική κατάσταση ο λόγος έχει εργαλειακές όψεις. 

 Η εργαλειακή όψη του λόγου της φυσικής κατάστασης γίνεται φανερή 

από τις διαπιστώσεις του Hobbes ότι ο φυσικός άνθρωπος µπορεί να κάνει 

χρήση όλων των δυνάµεών του και όλων των µέσων που έχει στη διάθεσή του 

προκειµένου να αυξήσει την ισχύ του και να προφυλάξει το σώµα του, δηλαδή 

την ίδια του τη ζωή. Οι δυνάµεις και τα µέσα για τα οποία γίνεται λόγος εδώ 

είναι τα πάθη και ο λόγος (ο ανεπεξέργαστος λόγος της φυσικής κατάστασης). 

Ο γενικευµένος πόλεµος προκύπτει ως φυσικό επακόλουθο της προσπάθειας 

αυτοσυντήρησης σε συνδυασµό µε την ισότητα των ικανοτήτων των 

ανθρώπων. 

 Είναι λάθος να υποστηριχθεί ότι αυτή η όψη του λόγου της φυσικής 

κατάστασης στηρίζεται αποκλειστικά και µόνο στην έλλειψη κάποιου σαφώς 

διατυπωµένου σκοπού. Ο φυσικός σκοπός υπάρχει και διατυπώνεται και στο 

                                                 
343 Είναι χαρακτηριστικοί οι ορισµοί των παθών αυτών στο Λεβιάθαν : «Ο θυµός, που 

προκαλείται όταν θεωρούµε πως κάποιος υπέστη αδίκως µια ζηµιά, [καλείται] αγανάκτηση 

[indignation]. Η επιθυµία ευεργεσίας του άλλου, καλοκαγαθία [benevolence], καλή προαίρεση 

[good will], αγαθοεργία [charity]. Εάν αυτή απευθύνεται προς όλους τους ανθρώπους, αγαθή 

φύση [good nature]. […] Η αγάπη προς τα άλλα άτοµα στις κοινωνικές συναναστροφές, 

ευγένεια [kindness]» (Λεβιάθαν, κεφ. VI, σ. 126/Leviathan, ch. VI, p. 37). 

Στοιχεία πρωτογενούς κοινωνικότητας στη φυσική κατάσταση µπορούν να ανιχνευτούν 

σύµφωνα µε τον Αγγελίδη (1994, σ. 67) και στη διάκριση µεταξύ παθών που οδηγούν στον 

πόλεµο και παθών που οδηγούν στην ειρήνη. 
344 Είναι ενδεικτικό ότι στο Human Nature, η αγαθοεργία (charity) φανερώνει τη δύναµη και 

την ισχύ που διαθέτει το άτοµο: «∆εν µπορεί να υπάρξει µεγαλύτερη απόδειξη της ισχύος 

που διαθέτει ένας άνθρωπος, από το να ανακαλύψει ότι είναι ικανός όχι τόσο να 

πραγµατοποιήσει τις δικές του επιθυµίες, όσο το να βοηθήσει άλλους ανθρώπους να 

πραγµατοποιήσουν τις δικές τους. Αυτή είναι η αντίληψη πάνω στην οποία στηρίζεται η 

αγαθοεργία». (Human Nature, ch. IX, p. 49). 
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Λεβιάθαν345 και στο De Cive346 και δεν είναι άλλος από την αυτοσυντήρηση 

και την αποφυγή του βίαιου θανάτου και ορισµένες φορές η απόλαυση 

κάποιου πρόσκαιρου αγαθού. Υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τις οποίες ο 

φυσικός άνθρωπος χρησιµοποιεί το λόγο της φυσικής κατάστασης και για 

σκοπούς που δεν εξυπηρετούν την αυτοσυντήρησή του. Τέτοια περίπτωση 

είναι το παράδειγµα του ανθρώπου που ενεργεί υπό την επίδραση του πάθους 

της µάταιης δόξας [vain glory]. Έτσι αυτός ο άνθρωπος θα προσπαθήσει να 

επιβληθεί στους υπόλοιπους λόγω του εσφαλµένου υπολογισµού της αξίας 

του καθώς θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο. Η έλλειψη του κυρίαρχου δρα ως 

αιτία αδυναµίας των φυσικών ανθρώπων να ενοποιήσουν τους επιµέρους 

σκοπούς τους, µε αποτέλεσµα να λειτουργούν διασπαστικά και στη βάση του 

στενού ατοµικού συµφέροντος. Μ’ αυτήν την έννοια ο λόγος της φυσικής 

κατάστασης είναι διασπασµένος και εργαλειακός. 

 Για όσο διάστηµα βρίσκεται στην κατάσταση από την οποία απουσιάζει 

το κράτος και η κυριαρχία, ο άνθρωπος δρα στη βάση του φυσικού 

δικαιώµατος. Το φυσικό δικαίωµα είναι η ελευθερία που έχει ο φυσικός 

άνθρωπος να χρησιµοποιήσει κάθε µέσο προκειµένου να προστατεύσει τη 

ζωή του347. Ο ορισµός του δικαιώµατος µπορεί να θέτει το σκοπό, παρόλα 

                                                 
345 «Η ισότητα των ικανοτήτων γεννά και ίσες ελπίδες για την επίτευξη των σκοπών µας. […] 

Και στην πορεία προς το σκοπό τους (που είναι κυρίως η αυτοσυντήρηση, αλλά και ορισµένες 

φορές η ευχαρίστησή τους µόνο) προσπαθούν να καταστρέψουν και να υποτάξουν ο ένας τον 

άλλο.» (Λεβιάθαν, κεφ. XIII, σ. 194/Leviathan, ch. XIII, p. 83). 
346 «Κάθε άνθρωπος, από φυσική αναγκαιότητα επιθυµεί ό,τι είναι αγαθό γι’ αυτόν και δεν 

υπάρχει κανένας που να εκτιµά ότι ένας πόλεµος όλων εναντίον όλων, το οποίο αναγκαία 

αρµόζει σ’ αυτήν την κατάσταση [φυσική], είναι αγαθό γι’ αυτόν.» (De Cive, ch. I., p. 118). 
347 «Το φυσικό δικαίωµα […] είναι η ελευθερία που διαθέτει κάθε άνθρωπος να 

χρησιµοποιήσει την ισχύ του κατά βούληση για να συντηρήσει τη φύση του, δηλαδή τη ζωή 

του, και κατ’ ακολουθία η ελευθερία να κάνει οτιδήποτε που κατά την κρίση και το Λόγο του 

θα θεωρήσει καταλληλότερο µέσο γι’ αυτόν το σκοπό.» (Λεβιάθαν, κεφ. XIV, σ. 

199/Leviathan, ch. XIV, p. 86). Κατά παρόµοιο τρόπο παράγεται από την έννοια του φυσικού 

δικαιώµατος η ελευθερία επιλογής των µέσων διατήρησης της ζωής και στο De Cive: «το 

πρώτο θεµέλιο του φυσικού δικαιώµατος είναι τούτο, ότι δηλαδή κάθε άνθρωπος έχει σε 

µεγάλο βαθµό τη φυσική ροπή [endeavour] να προστατεύσει τη ζωή του και τα µέλη του» (De 

Cive, ch. I, p. 115). Από τον ορισµό του φυσικού δικαιώµατος προκύπτει και η πλήρης 

ελευθερία επιλογής των µέσων που θα διαφυλάξουν τη ζωή του: «Αλλά επειδή είναι µάταιο 

για κάποιον να έχει δικαίωµα στο σκοπό, αν του αρνηθούµε το δικαίωµα στα απαραίτητα 

µέσα, απ’ αυτό συνεπάγεται ότι, αφού κάθε άνθρωπος έχει δικαίωµα να προστατεύσει τον 

εαυτό του, θα πρέπει επίσης να του επιτραπεί να έχει δικαίωµα να χρησιµοποιήσει όλα τα 

µέσα και να προβεί σε όλες τις πράξεις, άνευ των οποίων αδυνατεί να προστατεύσει τον 

εαυτό του.» (De Cive, ch. I, p. 116). 
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αυτά δεν κάνει κανένα λόγο για τα µέσα µε τα οποία θα τον επιδιώξει. 

Αντίθετα διακηρύσσει την πλήρη ελευθερία του ατόµου αναφορικά µε την 

επιλογή τους, γεγονός που αναπόφευκτα, όπως αποδεικνύει ο Hobbes, 

οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσµα, δηλαδή στο γενικευµένο πόλεµο. Ακριβώς σ’ 

αυτό το σηµείο ο λόγος της φυσικής κατάστασης γίνεται εργαλειακός, γεγονός 

που γίνεται εµφανέστερο αν λάβουµε υπόψη και τις παρατηρήσεις του Hobbes 

σε σχέση µε τους ορισµούς κάποιων εννοιών. Πρόκειται δηλαδή για ένα λόγο 

ουδέτερο και ηθικά αδιάφορο που υπολογίζει και σχηµατίζει συλλογισµούς στη 

βάση της αναζήτησης των µέσων, νοούµενων ως τελικών σκοπών. Αυτή η 

διαρκής προσπάθεια καταλήγει στη γενικευµένη σύρραξη που αναδεικνύει το 

διασπασµένο λόγο (το λόγο καθενός φυσικού ανθρώπου χωριστά), ως το 

µέτρο που θα κρίνει το δίκαιο και το άδικο, τι ανήκει στον έναν άνθρωπο και 

τι στον άλλο, κοκ. 

 Στο προπολιτικό στάδιο, η γενικευµένη αναταραχή αφορά όχι µόνο 

στην κοινωνική οργάνωση αλλά και στο πεδίο της γνώσης. Ο φυσικός 

άνθρωπος δε διαθέτει επαρκείς ορισµούς για στοιχειώδεις επιστηµονικές, 

ηθικές και πολιτικές έννοιες, γεγονός που σηµαίνει ότι δεν µπορεί να έχει 

σαφώς διατυπωµένο και συγκεκριµένο κανόνα για το πράττειν348. Συνεπώς ο 

άνθρωπος στην επιστηµονική και την πολιτική του πρακτική, χρησιµοποιεί 

επιµέρους κανόνες οι οποίοι ορίζουν για κάθε περίπτωση χωριστά ποιο είναι 

το ορθό και ποιο το λάθος, ποιο είναι το δίκαιο και ποιο το άδικο. Η δέσµευση 

αφορά σε καθένα χωριστά και κρίνεται από τον ίδιο. Αυτό είναι το νόηµα της 

ρήσης του Hobbes ότι καθένας ελλείψει κοινά αποδεκτής αρχής, είναι κριτής 

του εαυτού του και των πράξεών του, αλλά κυρίως των µέσων που 

επιλέγει349. Η πράξη είναι τυφλή καθοδηγούµενη µόνο από το φυσικό 

                                                 
348 «Επιπλέον συνέπεια του πολέµου όλων εναντίον όλων είναι ότι τίποτα δεν µπορεί να είναι 

άδικο. Οι έννοιες του ορθού και του σφάλµατος, της δικαιοσύνης και της αδικίας, δεν έχουν 

εδώ καµιά θέση. Εκεί που δεν υπάρχει κοινή εξουσία, δεν υπάρχει νόµος· και εκεί όπου δεν 

υπάρχει νόµος, δεν υπάρχει και αδικία. […] Η δικαιοσύνη και η αδικία δεν συγκαταλέγονται 

ούτε στις πνευµατικές ούτε στις σωµατικές µας ιδιότητες. […] πρόκειται για χαρακτηριστικά 

που σχετίζονται µε τους ανθρώπους µέσα σε µια κοινωνία και όχι κατά µόνας.» (Λεβιάθαν, 

κεφ. XIII, σ. 198/Leviathan, ch. XIII, p. 85). 
349 «Τώρα, είτε τα µέσα που πρόκειται να χρησιµοποιήσει και οι πράξεις που θα εκτελέσει 

είναι απαραίτητες για την προστασία της ζωής του και των µελών του, είτε όχι, αυτός ο 

ίδιος, όπως προκύπτει από το φυσικό δίκαιο, πρέπει να το κρίνει.» (De Cive, ch. I, p. 116). 

Βλ. επίσης: Strauss L., 1988, ο.π., σσ. 224 – 225. Σύµφωνα µε τον Strauss, λόγω αυτού 

ακριβώς του γεγονότος της ατοµικής κρίσης και της ανάγκης περιστολής της, προβάλλει το 

αίτηµα για το συµβόλαιο, το οποίο όµως θα εγγυηθεί η ισχύς του κυρίαρχου κατά πρώτο λόγο 
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δικαίωµα και ο λόγος περιορίζεται στην εξεύρεση των προσφορότερων µέσων 

για την εξασφάλιση της ζωής του καθενός χωριστά. Σ’ αυτό το πρώιµο 

στάδιο, ο εργαλειακός λόγος της φυσικής κατάστασης αδυνατεί να συλλάβει 

ότι η σωτηρία µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω της κοινωνικής και πολιτικής 

οργάνωσης. Έτσι, ο άνθρωπος είναι αναγκασµένος να παραµείνει στη φυσική 

αναγκαιότητα και να προσδιορίζει την πρακτική του µε βάση το κοντινό και 

άµεσο αποτέλεσµα, δηλαδή την πρόσκαιρη διατήρηση της ζωής του. Ο 

φυσικός άνθρωπος δρα υπό την καθοδήγηση του εργαλειακού λόγου, καθώς η 

πράξη του δε θα κριθεί µε βάση τον κανόνα µε τον οποίο πράττει, αλλά µε 

βάση την αποτελεσµατικότητα, το κατά πόσο δηλαδή επιτυγχάνει ή όχι τον 

όποιο στόχο. 

 Στη φυσική κατάσταση µια πράξη δεν κρίνεται ως έλλογη ή άλογη 

ανάλογα µε το περιεχόµενό της, αλλά κατά κύριο λόγο µε το βαθµό της 

συµβολής της στην κατάκτηση των επιθυµούµενων σκοπών καθενός 

ανθρώπου χωριστά. Αυτό είναι και το νόηµα της προτεραιότητας που δίδεται 

στα µέσα. Υπό µια έννοια, αν αυτό γίνει πλήρως αποδεκτό, θα µπορούσε 

κανείς να υποθέσει ότι είναι δυνατό µια πράξη να κριθεί ως έλλογη, 

ανεξάρτητα από τις αξίες αυτού που ενεργεί, ή ακριβέστερα, να καθορίζεται 

από αυστηρά εγωιστικά κριτήρια. Είτε όµως συµφωνεί κανείς είτε διαφωνεί µε 

την άποψη που διατυπώθηκε µερικές γραµµές παραπάνω περί ψυχολογικού 

εγωισµού που διατρέχει το έργο του Hobbes, θεωρούµε ότι σε ό,τι αφορά στη 

φυσική κατάσταση, κάτι τέτοιο µάλλον ισχύει. Ο φυσικός άνθρωπος, παρά το 

γεγονός ότι διαθέτει πάθη που αναφέρονται σε άλλους, κατά βάση επιδιώκει 

και ενδιαφέρεται για τη δική του ασφάλεια. Αυτή η επιδίωξη, σε συνδυασµό µε 

την έξαψη των παθών, εµποδίζουν το λογισµό να εκτυλιχθεί πλήρως και να 

φτάσει µέχρι τις πρώτες αρχές και αιτίες του πολέµου. Οι ενέργειές του 

κατευθύνονται από αυτό, συνεπώς δεν µπορεί να υποστηριχθεί ότι στο στάδιο 

αυτό υπάρχει ένα πλήρες αξιολογικό σύστηµα που θέτει τους όρους της 

πράξης. Αυτό θα γίνει µε το πέρασµα στην πολιτική κατάσταση και το λόγο 

του κυρίαρχου. 

 Η εργαλειακή όψη του λόγου της φυσικής κατάστασης δεν πληροί ούτε 

το κριτήριο του µετριασµού των παθών. Για να επιτευχθεί ένας τέτοιος 

                                                                                                                                            
και κατά δεύτερο ο λόγος, κατά συνέπεια και η εξουσία η ίδια λειτουργεί δυνάµει του 

κυρίαρχου και όχι δυνάµει του λόγου. 
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µετριασµός, πρέπει να ενεργοποιηθεί ο λογισµός µε τη µορφή της αυστηρής 

αναλυτικοσυνθετικής µεθόδου, ο οποίος θα αναζητήσει τις αποµακρυσµένες 

αιτίες των φαινοµένων, τις οποίες θα ανακαλύψει στη φυσική σύσταση του 

σώµατος και στις κινήσεις που επιτελεί. Αυτό όµως δεν µπορεί να το κάνει ο 

εργαλειακός λόγος. Αυτή η µορφή του λόγου µπορεί να λογιστεί µόνο πάνω 

στο άµεσα παρόν και να δώσει βραχυπρόθεσµες ατοµικές απαντήσεις και 

πρόσκαιρες λύσεις που θα διαφυλάξουν τη ζωή ενός εκάστου για κάποιο 

χρονικό διάστηµα. Είναι σαφές όµως ότι δεν πρόκειται για τη λύση που 

αναζητεί η φιλοσοφία. Η λύση που θα αναζητήσει η φιλοσοφία θα ισχύει 

γενικά και θα δοθεί µέσα από τον επεξεργασµένο λογισµό. 

 Επιστρέφοντας τώρα στο φυσικό λόγο, σε εκείνη τη µορφή του λόγου 

που υποδεικνύει το θεµελιώδη φυσικό νόµο, γίνεται φανερός ότι ο σκοπός εν 

προκειµένω είναι σαφώς διατυπωµένος και αφορά σε όλους τους ανθρώπους. 

Είναι µε άλλα λόγια εγγεγραµµένη στη φύση του ανθρώπου η προσταγή του 

λόγου του που δεν είναι άλλη από την επιδίωξη της ειρήνης. Μ’ αυτόν τον 

τρόπο εντάσσεται το ατοµικό συµφέρον, η εγωιστική όψη της ανθρώπινης 

φύσης σε µια γενικότερη οπτική που εµπλέκει πλέον τον άνθρωπο σε σχέση 

µε τους άλλους ανθρώπους. Η προσταγή του λόγου δε θα αφορά πλέον σε 

κάθε άνθρωπο χωριστά, εποµένως ο λόγος ως φυσικός – έµφυτος λόγος, δεν 

είναι διασπασµένος και ενικός. Ο φυσικός νόµος µέσα απ’ αυτό το πρίσµα 

είναι σε θέση να αναφέρεται σε καθένα στο µέτρο που είναι έλλογος. 

Προβάλλει το αγαθό και ταυτόχρονα εγγυάται ότι και τα µέσα που θα 

χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη αυτού του αγαθού είναι επίσης αγαθά350. 

                                                 
350 «Όλοι οι άνθρωποι αναγνωρίζουν εύκολα αυτήν την κατάσταση [την κατάσταση του 

πολέµου], για όσο διάστηµα βρίσκονται µέσα σ’ αυτήν να είναι επικίνδυνη [evil] και κατά 

συνέπεια ότι η ειρήνη είναι αγαθό [good]. Εκείνοι λοιπόν που δεν µπορούσαν να 

συµφωνήσουν όσον αφορά στο παρόν, συµφωνούν όσον αφορά στο µέλλον, το οποίο στην 

πραγµατικότητα είναι έργο του λόγου, επειδή τα παρόντα πράγµατα είναι εµφανή στην 

αίσθηση, ενώ όσα πρόκειται να έρθουν µόνο στο λόγο. Ο λόγος, εφόσον διακηρύσσει ότι η 

ειρήνη είναι αγαθό, για τον ίδιο λόγο συνεπάγεται ότι και τα αναγκαία µέσα για την ειρήνη 

είναι εξίσου αγαθά» (De Cive, ch. III, pp. 150 – 151). Ο φυσικός – έµφυτος λόγος για τον 

Hobbes είναι ο ίδιος αγαθός, µια ιδιότητα που διατηρεί ακόµη και όταν περάσουµε στην 

πολιτική κατάσταση. Ο καλός δικαστής – σηµειώνει στο Λεβιάθαν – είναι εκείνος ο οποίος 

ανάµεσα στις άλλες αρετές ερµηνεύει σωστά το θεµελιώδη φυσικό νόµο εξαιτίας του 

γεγονότος ότι µπορεί να κάνει χρήση του αγαθού φυσικού λόγου: «Οι ιδιότητες του καλού 

δικαστή ή του καλού ερµηνευτή των νόµων είναι, πρώτον, η ορθή κατανόηση του κύριου 

νόµου της φύσης που αποκαλείται ευθυδικία [equity]. Αυτή δεν εξαρτάται από την ανάγνωση 
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Μ’ αυτόν τον τρόπο περιστέλλεται ο αρχικός εργαλειακός χαρακτήρας του 

λόγου της φυσικής κατάστασης. Η οικουµενικότητα της προσταγής του 

φυσικού λόγου εµπεριέχει ταυτόχρονα και τη δυνατότητα να συµπεριλάβει την 

εργαλειακή όψη της φυσικής κατάστασης και να τη χρησιµοποιήσει προς 

όφελος της επίτευξης του επιδιωκόµενου αγαθού, της ειρήνης. Από τις 

ατοµικές επιθυµίες, ο φυσικός λόγος θα προτάξει εκείνες που αφορούν σε 

όλους τους ανθρώπους και µε την ισχύ του κυρίαρχου σε κατοπινότερο χρόνο 

όλες οι υπόλοιπες θα περισταλούν. Αν ο σκοπός του φυσικού λόγου είναι ο 

ίδιος για όλους τους ανθρώπους και ταυτόχρονα προβάλλει και τα µέσα για 

την επίτευξή του, τότε θα µπορούσαµε να πούµε ότι αυτή η µορφή του λόγου 

µπορεί να συστήσει κι έναν κανόνα για την ανθρώπινη συµπεριφορά, πέρα από 

την περιγραφική του διάσταση. Επιπλέον, δεν προστάζει οποιοδήποτε σκοπό, 

αλλά την επιδίωξη της ειρήνης. Μέσω της ειρήνης θα προωθηθούν οι όποιοι 

ιδιοτελείς σκοποί, πάντοτε στο µέτρο που δεν παραβιάζουν το φυσικό νόµο. 

Και αν ο φυσικός άνθρωπος πειστεί να επιδιώξει την ειρήνη, τότε κατ’ ανάγκη 

θα επιδιώξει και την ειρήνη για τους άλλους, συνεπώς µπορεί τα κίνητρα να 

είναι ιδιοτελή, όµως οι ενέργειες που θα προκύψουν θα έχουν κοινωνικά 

χαρακτηριστικά351. Ακολουθώντας τους κανόνες που θα υποδείξει ο φυσικός 

λόγος, θα µπορέσει ο φυσικός άνθρωπος να µετριάσει τα πάθη του, να 

αναδείξει εκείνα που θα τον βγάλουν από την επικίνδυνη για τη ζωή του 

φυσική κατάσταση και να τον πείσουν για την αναγκαιότητα του κυρίαρχου. 

Έτσι, ο διασπασµένος λόγος της φυσικής κατάστασης ενοποιείται στη βάση 

του φυσικού – έµφυτου λόγου (δεδοµένου ότι εκ φύσεως όλοι οι άνθρωποι θα 

αναζητήσουν την ειρήνη) και µ’ αυτόν τον τρόπο δηµιουργούνται και οι 

προϋποθέσεις για να ξεκινήσει η ρύθµιση της φυσικής κατάστασης. Τα πάθη 

ρυθµίζονται στη βάση του αναπροσδιορισµού της ανθρώπινης φύσης, η οποία 

πλέον θα είναι σε θέση, µέσω του λογισµού, να υπολογίζει τα αποτελέσµατα 

του ατοµικού πράττειν. Ο υπολογισµός αυτός είναι η µέθοδος της φιλοσοφίας, 

σύµφωνα µε την οποία, οι κατάλληλες προσθαφαιρέσεις θα κατασκευάσουν το 

                                                                                                                                            
των γραπτών των άλλων, αλλά από την αγαθότητα του φυσικού Λόγου και από τον στοχασµό 

του ίδιου του ανθρώπου» (Λεβιάθαν, κεφ. XXVI, σ. 342/Leviathan, ch. XXVI, p. 187). 
351 Kemp J., 1970, ο.π., p. 18. Πάνω σ’ αυτό το θέµα, ο Kemp παρατηρεί ότι αν 

αντιµετωπίσουµε έτσι το ιδιωτικό και το δηµόσιο συµφέρον, τότε αυτό που προκύπτει είναι 

ταυτότητα των δύο, µια ταυτότητα που προφανώς θα µας την υποδείξει ο λόγος. 
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αποδεκτό ορθολογικό πλαίσιο της πράξης, που θα διασφαλίζει τη ζωή και την 

ειρήνη ως όρο για τη ζωή352. 

 Σ’ αυτό το σηµείο µπορεί να γίνει περισσότερο κατανοητή και η θέση 

που διατυπώθηκε από τον Hobbes, σχετικά µε την έξοδο του ανθρώπου από 

την εµπόλεµη κατάσταση, µια έξοδος που, όπως δήλωσε, στηρίζεται αφενός 

στο λόγο και αφετέρου στα πάθη. Ως προς το πρώτο σκέλος (τη συµβολή του 

λόγου) η εξέταση θα ολοκληρωθεί στις σελίδες που θα ακολουθήσουν. Σε 

σχέση µε το δεύτερο σκέλος (τα πάθη) ο λόγος, όπως εκφράζεται δια των 

φυσικών νόµων, ορίζει τις επιθυµίες που πρέπει να εκπληρωθούν και εκείνες 

που δεν είναι δυνατό να πραγµατοποιηθούν µέσα σε µια οργανωµένη πολιτεία. 

Έτσι, για παράδειγµα, το πάθος του φόβου του βίαιου θανάτου είναι ένα 

πάθος που οδηγεί στην ειρήνη, συνεπώς δεν µπορεί να γίνει κάποιος 

µετριασµός εδώ. Από την άλλη µεριά ο άνθρωπος πλέον είναι σε θέση να 

αναγνωρίζει ότι η εκπλήρωση των επιθυµιών και των ορέξεών του µπορεί να 

γίνει µόνο σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, συνεπώς αν θέλει να τις 

ικανοποιήσει θα πρέπει να τηρεί τις επιταγές του λόγου του. Ο λόγος έτσι δεν 

υποδεικνύει µόνο τα µέσα, αλλά αποκτά και συγκεκριµένο σκοπό, βάση του 

οποίου κρίνεται η πράξη. Η ορθή πράξη πλέον θα κριθεί µε κριτήρια πέραν 

της αποτελεσµατικότητας. 

 Σ’ αυτή τη φάση, ο φυσικός λόγος δεν είναι ακόµη ο πλήρως 

επεξεργασµένος λόγος του πρώτου µέρους, ο λογισµός δηλαδή που 

χρησιµοποιούµε όταν συλλογιζόµαστε ως επιστήµονες. ∆εν έχει ακόµη 

εκλεπτυνθεί τελείως και ο άνθρωπος δεν έχει ασκηθεί και εκπαιδευτεί σ’ 

αυτόν. Ακόµη όµως και όταν η διαδικασία της επεξεργασίας του λογισµού 

ολοκληρωθεί και ο άνθρωπος είναι πια σε θέση να τον χρησιµοποιήσει, τόσο 

στην κατανόηση του φυσικού κόσµου όσο και για να εκδηλώσει την 

κατασκευαστική του δύναµη, χρειάζεται ακόµη ένα στοιχείο για να µπορέσει 

να εκπληρώσει το έργο του. Όπως εύκολα µπορεί κανείς να συµπεράνει, αυτό 

το στοιχείο είναι η ισχύς που θα εγγυηθεί για την ορθολογική θεµελίωση του 

επιστηµονικού και πολιτικού πράττειν, δηλαδή ο κυρίαρχος. Ο λόγος του θα 

είναι η εξωτερική πηγή νοµιµοποίησης και υποχρέωσης, χωρίς αυτό να 

σηµαίνει ότι ο φυσικός λόγος δεν µπορεί να υποχρεώσει και εσωτερικά (in 

foro interno). Η διαφορά είναι ότι η εσωτερική υποχρέωση που προκύπτει 

                                                 
352 Αγγελίδης Μ., 1994, ο.π., σ. 65 κεξ. 
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στον καθένα ατοµικά ως ιδιώτη δεν επαρκεί. Το αίτηµα της πολιτικής 

φιλοσοφίας είναι ακριβώς αυτό: να διατυπωθούν οι συνθήκες και οι όροι 

δηµιουργίας του τεχνητού ανθρώπου – που αναφέρει ο Hobbes στην 

εισαγωγή του Λεβιάθαν – έτσι ώστε η εσωτερική προσταγή του φυσικού λόγου 

να είναι και προσταγή in foro externo353 γεγονός που θα εγγυηθεί την 

τήρηση των νόµων της φύσης. 

 Η µελέτη των παθών δεν οδηγεί στην υιοθέτηση µιας θέσης περί 

διεφθαρµένης ανθρώπινης φύσης, γιατί όπως γίνεται σαφές στο 

φυσικοεπιστηµονικό µέρος της εργασίας του Hobbes (δηλαδή στο De 

Corpore354 αλλά και σε ένα µεγάλο µέρος του Λεβιάθαν) και όπως 

διατυπώνεται ρητά στην εισαγωγή του De Cive, δεν είναι διεφθαρµένες οι 

διάφορες κινήσεις που συνιστούν τα διαφορετικά πάθη, αλλά οι εκδηλούµενες 

λόγω αυτών συµπεριφορές και πράξεις, και αυτές µόνο µετά τη σύσταση της 

κυριαρχίας355. Η ανθρώπινη φύση θα αποκτήσει αυτές τις συµπεριφορές, αν 

δεν περιοριστεί από την εµπειρία και την εκπαίδευση, αντίστοιχα µε ό,τι 

συµβαίνει µε τα παιδιά356. Για να υπάρξει όµως εκπαίδευση, θα πρέπει να 

                                                 
353 Λεβιάθαν, κεφ. XV, σ. 226/Leviathan, ch. XV, p. 105. Στις αµέσως επόµενες γραµµές ο 

Hobbes δίνει µε σαφήνεια τη σηµασία του λόγου και της ισχύος του κυρίαρχου, 

παρατηρώντας πως οτιδήποτε υποχρεώνει µόνο in foro interno υπόκειται στον κίνδυνο να 

καταστρατηγηθεί, κάτι που µάλλον πρέπει να θεωρείται βέβαιο. 
354 Ειδικά για το De Corpore, η συζήτηση για τα πάθη γίνεται αµιγώς εντός του φυσικού 

πλαισίου, µε την έννοια ότι ο Hobbes δεν ξεφεύγει ούτε κατ’ ελάχιστο από τη µελέτη της 

κίνησης για να επεκταθεί σε ζητήµατα που αφορούν στην πολιτική οργάνωση και τις σχέσεις 

των ανθρώπων τόσο στη φύση όσο και στην πολιτική κοινωνία. Στο συγκεκριµένο έργο 

δηλαδή ο Hobbes εργάζεται πάνω στα φυσικά αποτελέσµατα των σωµατικών κινήσεων, ενώ 

σε άλλα έργα (Λεβιάθαν, De Cive), αναλύει και τα πολιτικά αποτελέσµατα των σωµατικών 

αυτών κινήσεων. Έτσι, στο De Corpore, εξ ορισµού το πάθος είναι ένα αξιακά ουδέτερο 

συµβάν, επειδή δεν έχουν αναλυθεί ακόµη πλήρως όλες του οι συνέπειες σε όλα τα επίπεδα, 

κάτι το οποίο ολοκληρώνεται σε άλλα έργα. 
355 «Αλλά κανείς από τους δυο µας δεν κατηγορεί την ανθρώπινη φύση αυτή καθεαυτή. Οι 

επιθυµίες και τ’ άλλα ανθρώπινα πάθη δεν είναι αµαρτήµατα καθεαυτά. Ούτε, άλλωστε, είναι 

οι πράξεις που απορρέουν από αυτά τα πάθη, µέχρι να γίνει γνωστός ένας νόµος που να τις 

απαγορεύει. Και τέτοιο πράγµα δεν είναι δυνατό ωσότου να δηµιουργηθούν οι νόµοι· αλλά οι 

νόµοι δεν µπορούν να δηµιουργηθούν προτού συµφωνηθεί από κοινού ποιο πρόσωπο θα τους 

θεσπίσει.» (Λεβιάθαν, κεφ. XIII, σ. 197/Leviathan, ch. XIII, p. 85). 

    «Οι επηρεασµοί του νου [affections of the mind], που εκδηλώνονται µόνο από τα 

χαµηλότερα µέρη της ψυχής, δεν είναι διεφθαρµένοι καθαυτοί, αλλά οι πράξεις που 

προκύπτουν µπορεί να είναι τέτοιες κάποιες φορές, όπως όταν είναι επιθετικές, ή αντίθετες 

προς το καθήκον. (De Cive, Intr. p. 100). 
356 Η σηµασία της εκπαίδευσης του πολίτη υπογραµµίζεται και στο De Cive, ήδη στο πρώτο 

κεφάλαιο, όπου αναφέρεται ότι ο άνθρωπος γίνεται κοινωνικό ον δυνάµει της εκπαίδευσής 

του και όχι δυνάµει της φύσης: «όλοι οι άνθρωποι, επειδή γεννιούνται βρέφη, δεν είναι εκ 
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υπάρχει πολιτική κοινωνία που θα την προσφέρει και θα επιβάλλει τις 

αρµόζουσες προς τον πολίτη συµπεριφορές. Υπογραµµίζεται ευθύς εξ αρχής 

ότι, τόσο η εκπαίδευση, όσο και η ορθή χρήση του λόγου δεν µπορεί να νοηθεί 

ανεξάρτητα από την πολιτική κοινωνία. 

 Η εκπαίδευση που πρέπει να λάβει κάποιος σε σχέση µε τις 

στοιχειώδεις κινήσεις των φυσικών σωµάτων που προκαλούν τα πάθη, είναι 

εκπαίδευση που στηρίζεται στη διδασκαλία των µαθηµατικών (mathematici), 

εν αντιθέσει προς τους δογµατικούς (dogmatics), όπως παρατηρεί ο Hobbes 

στο τελευταίο κεφάλαιο του Human Nature. Στη διαδικασία της διδασκαλίας 

κεντρικό ρόλο διαδραµατίζει η γλώσσα. Πιο συγκεκριµένα, οι µαθηµατικοί 

«ξεκινούν από τις πλέον βασικές και στοιχειώδεις αρχές [low and humble 

principles], που είναι προφανείς ακόµη και σε όσους έχουν µετριότατη 

ικανότητα, προχωρούν αργά και µε τον πλέον επιµελή λογισµό [scrupulous 

ratiocination], δηλαδή από την ονοµατοθεσία, συνάγουν την αλήθεια των 

πρώτων προτάσεών τους»357. Οι δογµατικοί κάνουν ακριβώς το αντίθετο, 

αφού αντλούν τις πρώτες αρχές τους, όχι από την εφαρµογή της 

αναλυτικοσυνθετικής µαθηµατικής µεθόδου, αλλά στηρίζονται στην αυθεντία 

άλλων ανθρώπων και στην καθηµερινή χρήση της γλώσσας358. 

 Η έµφαση που αποδίδει ο Hobbes στην επίδραση της εµπειρίας ως 

εκπαίδευσης αλλά και ως απόκτησης έξεων, στη διαµόρφωση της 

προσωπικότητας είναι ιδιαίτερα κρίσιµη. Στο Λεβιάθαν, η εκπαίδευση 

αντιστοιχεί στην καλλιέργεια του νου359. Η συµπεριφορά καθορίζεται 

ισοµερώς, τόσο από τη φύση, όσο και από την εκπαίδευση που λαµβάνει 

                                                                                                                                            
γενετής κατάλληλοι για να ζουν σε κοινωνία. Αρκετοί επίσης, ίσως οι περισσότεροι, είτε λόγω 

κάποιας δυσλειτουργίας του νου, είτε λόγω έλλειψης εκπαίδευσης, παραµένουν ακατάλληλοι 

καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους, παρόλο που τόσο τα παιδιά όσο και οι ωριµότεροι, 

διαθέτουν την ανθρώπινη φύση. Εποµένως, ο άνθρωπος γίνεται κατάλληλος για να ζει σε 

κοινωνία, όχι από τη φύση αλλά από την εκπαίδευση.» (De Cive, ch. I, p. 110). 
357 Human Nature, ch. XIII, pp. 72 – 72. 
358 «Υιοθετούν τα αξιώµατά τους [maxims] από την εκπαίδευσή τους, και από την αυθεντία 

των ανθρώπων ή από την παράδοση [of custom], και κάνουν χρήση της καθηµερινής οµιλίας 

για το λογισµό» (Human Nature, ch. XIII, p. 73). 
359 «Τώρα, αποκοµίζουµε όφελος είτε από πράγµατα εξαρτηµένα από εµάς, οπότε το κέρδος 

απ’ αυτά απορρέει ως φυσικό αποτέλεσµα από την εργασία που επενδύσαµε, είτε από 

πράγµατα ανεξάρτητα από εµάς, τα οποία αντιδρούν στην εργασία µας κατά τη βούλησή τους. 

Με την πρώτη έννοια, η εργασία που επενδύουµε στη γη αποκαλείται καλλιέργεια [culture] 

και η εκπαίδευση των παιδιών καλλιέργεια [culture] του νου τους.» (Λεβιάθαν, κεφ. XXXI, 

σ. 415/Leviathan, ch. XXXI, pp. 238 – 239). 
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κανείς. Στο De Homine, δια της εκπαίδευσης, οι νέοι θα αποβάλλουν τις 

κακές διαθέσεις του χαρακτήρα (dispositions) και θα υιοθετήσουν τις 

αντίθετες, µια διαδικασία που περνάει και µέσα από τη µίµηση των ορθών 

µορφών συµπεριφοράς360. Κατά συνέπεια η ρύθµιση των παθών θα 

πραγµατοποιηθεί τόσο µέσω της οργανωµένης εκπαίδευσης, όσο και της 

κοινωνικής εµπειρίας, η οποία προφανώς θα είναι εκείνη της πολιτικής 

κατάστασης, αφού οι νέοι πρέπει να οδηγηθούν στην υιοθέτηση θετικών 

µορφών συµπεριφοράς και αυτές δεν µπορεί να είναι οι επιθετικές 

συµπεριφορές της φυσικής κατάστασης361. Ο άνθρωπος του Hobbes, ακόµη 

και όταν είναι µέλος µιας πολιτικής κοινωνίας, µπορεί να εκδηλώνει 

συµπεριφορές της φυσικής κατάστασης σε διαφορετικούς βαθµούς. Η ίδια η 

έννοια της φύσης, όπως τη συλλαµβάνει, έχει στοιχεία επιθετικά, που 

προκαλούνται από τα ισχυρά πάθη, η λείανση των οποίων περνάει µέσα από 

τη λειτουργία της εκπαίδευσης. Αυτή η προσέγγιση συγκαταλέγεται στα 

αισιόδοξα µηνύµατα που εµπεριέχονται στην εικόνα του φυσικού ανθρώπου, 

τα οποία όµως δεν προβάλλονται όσο θα έπρεπε362. Ο άνθρωπος είναι 

επιθετικός, αλλά υπάρχει τρόπος να περισταλεί αυτό και να απολαύσει µια 

ασφαλή ζωή. 

 Εν κατακλείδι, το πρώτο βήµα για τη διόρθωση των παθών, είναι η 

αναγνώριση ότι τα πάθη είναι συµβατά προς τη λειτουργία του λόγου, παρόλο 

που κεντρικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι τον αντιµάχονται. Συνεπώς ο 

λόγος ως λογισµός µπορεί να τα µελετήσει προσθαφαιρώντας. Κάτι τέτοιο 

ήταν αδύνατο για τις παραδοσιακές αριστοτελικές αρετές, µολονότι κι εκεί 

υπήρχε ένα στοιχείο µαθηµατικής κατανόησης των αρετών, σε εντελώς 

αρχική όµως και ανεπεξέργαστη µορφή (έννοια της µεσότητας). Πολύ δε 

περισσότερο ήταν αντίθετο προς την πλατωνική σύλληψη των αρετών, όπου 

οι διαφορετικές αρετές αφορούσαν σε συγκεκριµένες κοινωνικές τάξεις, και 

µόνο στο µέτρο που κάποιος άνθρωπος ανήκε σε µια τάξη, διέθετε και τις 

                                                 
360 «Συνεπώς πρέπει να γίνει κατανοητό […] όχι µόνο το πόσο πολύ οι πατεράδες, οι 

δάσκαλοι και οι προγυµναστές των νέων πρέπει να ενσταλάζουν στα µυαλά τους κανόνες που 

είναι αγαθοί και αληθείς, αλλά επιπλέον πόσο πρέπει να εµφανίζονται οι ίδιοι δίκαιοι και 

σωστοί, καθώς οι διαθέσεις των νέων κλίνουν περισσότερο στο κακό µέσω παραδειγµάτων, 

παρά στο καλό µέσα από κανόνες.» (De Homine, ch XIII, pp. 67 – 68). 
361 Lloyd S.A., Morality in the Philosophy of Thomas Hobbes, Cases in the Law of Nature, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2009, pp. 65 – 66. 
362 Gert B., 1967, ο.π., pp. 519 – 520. 
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αντίστοιχες αρετές. Ο µετριασµός που προτείνεται από τον Hobbes συνιστά 

µια ιδιότυπη µορφή της αριστοτελικής µεσότητας363, υπό την έννοια ότι η 

αναλυτικοσυνθετική µέθοδος (ιδιαίτερα το τµήµα της ανάλυσης – αφαίρεσης) 

θα αποκαλύψει τι είναι εκείνο που πρέπει να ελαττωθεί από την αρχική 

εκδήλωση του πάθους, να αποδοθεί στον κυρίαρχο (δεδοµένου ότι εκείνος δε 

συµβάλλεται κι έτσι παραµένει πάντοτε στη φυσική κατάσταση) και να 

αποσαφηνιστεί ο αποδεκτός εντός της πολιτικής κοινωνίας βαθµός 

ελευθερίας που µπορεί να διαθέτει ο εξουσιαζόµενος κατά την ατοµική του 

δραστηριότητα. 

 

                                                 
363 Ψυχοπαίδης Κ., 2001, ο.π., σ. 91. 
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Κεφάλαιο Β2: Ο ρόλος της φρόνησης και η εκκοσµίκευση του 

λόγου 

 

Β.2.1. Ο ρόλος της φρόνησης 

 

ο τελευταίο ερώτηµα που γεννιέται και θα αποτελέσει 

αντικείµενο πραγµάτευσης του τελευταίου κεφαλαίου, αφορά 

στη συνειδητοποίηση από µέρους του φυσικού ανθρώπου της 

ανάγκης για µετάβαση από τη φυσική κατάσταση στην πολιτική κοινωνία. Στο 

κεφάλαιο που προηγήθηκε έγινε σαφές ότι ο φυσικός λόγος προστάζει µεν 

αλλά δεν µπορεί να επιβληθεί. Άρα θα πρέπει να αναζητηθεί εκείνο το 

στοιχείο – πέρα από την έµφυτη λογική ικανότητα του φυσικού ανθρώπου – το 

οποίο παρωθεί τον άνθρωπο να σκεφτεί γύρω από τους όρους διεξόδου του 

από την κατάσταση που καταλήγει απειλητική για την ίδια του τη ζωή και 

προβάλλει άµεση την ανάγκη για ειρήνη. Η ιδιότητα που θα διαδραµατίσει έναν 

τέτοιο ρόλο είναι µια ιδιότητα που αφορά στην εµπειρία και διαµορφώνεται 

από αυτήν. Παρωθεί το λόγο να ενεργοποιηθεί προκειµένου να αναπτύξει τη 

συλλογιστική διαδικασία και να πείσει τον άνθρωπο περί της αναγκαιότητας 

των πορισµάτων του. Πρόκειται για τη φρόνηση, ένα ανθρώπινο 

χαρακτηριστικό, το οποίο ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό και στον Αριστοτέλη, 

παρόλο που ο Hobbes τοποθετεί την ενέργειά της σε εντελώς διαφορετικό 

σηµείο, όσον αφορά στην ποιότητα της γνώσης. Για τον Αριστοτέλη η φρόνηση 

ενεργοποιείται στο πεδίο της πράξης, που δεν είναι το ανώτερο πεδίο. Εκείνο 

που αλλάζει στον Hobbes είναι η έµφαση που αποδίδεται πλέον στην 

πρακτική και στην κατασκευαστική δύναµη του ανθρώπου. Το πρωτείο 

περνάει πια από τη θεωρία στην πράξη. 

 Προτού αναλυθεί ο ρόλος της φρόνησης στη ρύθµιση της φυσικής 

κατάστασης, αξίζει να γίνει µια αναφορά στις απόψεις του Σταγειρίτη οι 

οποίες θα διαφωτίσουν τη λειτουργία της. Ο Hobbes γνώριζε καλά την 

αριστοτελική αυτή έξη και τη λειτουργία της και την αξιοποιεί όχι τόσο προς 

την κατεύθυνση της αυτόνοµης λειτουργίας της σε κάποια πεδία γνώσης, αλλά 

προς το συµφέρον του λόγου. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί 

ότι η φρόνηση, παρόλο που είναι επιτακτική, αντικαθιστά το λόγο ή τον 

κυρίαρχο. Ο κυρίαρχος είναι αυτός που θα καταστήσει τα πορίσµατα του 

 Τ
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λόγου υποχρεωτικά για κάθε άνθρωπο και όχι ο λόγος από µόνος του, ούτε η 

φρόνηση από µόνη της. 

 Η φρόνηση διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο τόσο στο φυσικό όσο και στο 

πολιτικό έργο του Hobbes. Εξαιτίας της µεγάλης έµφασης που αποδίδει στον 

επεξεργασµένο λόγο (το λογισµό) και στο φυσικό – έµφυτο λόγο (την 

πρωτογενή ορθολογικότητα), συχνά η σηµασία της φρόνησης παραγνωρίζεται. 

Ο κίνδυνος που ελλοχεύει σε µια τέτοια αντίληψη είναι να µην µπορεί µε 

ευκολία να αναδειχθεί ο φυσικός νόµος, αφού ανάµεσα σε µια κατάσταση (τη 

φυσική κατάσταση) και στην προσταγή του λόγου θα υπάρχει ένα κενό. Σε ένα 

πολύ αρχικό στάδιο, η φρόνηση, καθώς και οι υπόλοιπες λειτουργίες µε τις 

οποίες συνδέεται (π.χ. ο φυσικός λόγος) καλύπτουν ακριβώς αυτό το κενό. 

 Η φρόνηση όµως δεν περιορίζεται µόνο στο πεδίο µελέτης της 

πολιτικής φιλοσοφίας αλλά ενεργοποιείται και στη φυσική. Στην πολιτική είναι 

σχετικά πιο εύκολο να αναγνωρίσει κανείς το ρόλο της, ωστόσο η λειτουργία 

της και στα δύο επίπεδα οµοιάζει σε µεγάλο βαθµό µε τη λειτουργία της 

φρόνησης στον Αριστοτέλη. Μάλιστα δε θα ήταν υπερβολή να ισχυριστεί 

κάποιος ότι ο Hobbes αξιοποίησε σε µεγάλο βαθµό την αριστοτελική φρόνηση 

και της έδωσε σηµαίνοντα ρόλο τόσο στη φυσική, όσο και την πολιτική 

φιλοσοφία µέσα στο νέο πλαίσιο σκέψης του 17ου αιώνα, ένα ρόλο που συχνά 

παραγνωρίζεται. Τόσο στον Αριστοτέλη όσο και στον Hobbes, η φρόνηση 

πραγµατοποιεί πολύ συγκεκριµένο έργο. Θα ήταν λάθος να διατυπωθεί η θέση 

ότι η φυσική και η πολιτική επιστήµη είναι έργα της φρόνησης. Ακριβέστερα, η 

φρόνηση ασκεί επικουρική λειτουργία κατά την εκκίνηση της επιστηµονικής 

διαδικασίας, εφοδιάζοντας κατά κάποιο τρόπο τον επιστήµονα και το 

φιλόσοφο µε το άµορφο εµπειρικό υλικό του λογισµού. Εξάλλου, αν ίσχυε το 

αντίθετο, ότι δηλαδή η φρόνηση παράγει επιστήµη, τότε θα µπορούσε να 

παράξει επιστήµη κάθε φρόνιµος άνθρωπος, κάτι που αντιτίθεται κάθετα στις 

θέσεις τόσο του Αριστοτέλη, όσο και του Hobbes. 

 

Β.2.2. Η αριστοτελική φρόνηση 

 

 Στο Ζ’ των Ηθικών Νικοµαχείων, ο Αριστοτέλης τοποθετεί τη 

φρόνηση ανάµεσα στις πέντε έξεις µε τη βοήθεια των οποίων η ψυχή µπορεί 

να αποφανθεί περί της αλήθειας ή του ψεύδους. Οι έξεις αυτές είναι η τέχνη, 
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η επιστήµη, η φρόνηση, η σοφία και ο νους364. Η µελέτη της φρόνησης – που 

µας ενδιαφέρει εν προκειµένω – ξεκινά µε την προσφιλή µέθοδο του 

Αριστοτέλη: την εξέταση των ήδη γνωστών. Έτσι, αρχίζει µε την εξέταση των 

φρόνιµων ανθρώπων. Φρόνιµος για τον Αριστοτέλη είναι ο άνθρωπος αυτός ο 

οποίος µπορεί να έχει µια γενική – συνολική εικόνα περί των πραγµάτων 

εκείνων που είναι ωφέλιµα στη ζωή. Υπογραµµίζεται έτσι µια πρώτη 

ικανότητα γενίκευσης, η οποία στηρίζεται στην ορθή σκέψη365. Ο φρόνιµος 

άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε αφαίρεση των επιµέρους 

στοιχείων της πραγµατικότητας και βάσει αυτών να διατυπώνει ένα 

γενικότερο κανόνα στο πεδίο της πράξης. 

 Λίγες γραµµές παρακάτω ο Αριστοτέλης θα παρατηρήσει ότι η φρόνηση 

δεν µπορεί να είναι επιστήµη, δεδοµένου ότι στο πεδίο της πράξης 

παρατηρείται µεταβολή366, συνεπώς ο συλλογισµός δεν µπορεί παρά να είναι 

υποθετικός και όχι καθολικός και γενικός. Και ο άνθρωπος ο οποίος πράττει 

σύµφωνα µε τη φρόνηση χαρακτηρίζεται σώφρων. Στην αριστοτελική φρόνηση 

συνυπάρχουν ο λόγος, η αλήθεια και η πράξη (έξη έλλογη, αληθής, 

πρακτική)367. Μάλιστα πρόκειται για µια ιδιότητα που αποκτάται µε την 

εµπειρία και την πάροδο του χρόνου. Γι’ αυτό άλλωστε και οι νέοι µπορεί να 

είναι µαθηµατικοί και γεωµέτρες, όχι όµως και σώφρονες368. 

 Όλα αυτά θα οδηγήσουν τον Αριστοτέλη να παραδεχτεί ότι η φρόνηση 

έχει εν µέρει αντικείµενό της κάτι γενικό και καθολικό, αλλά δεν είναι αυτό το 

κεντρικό της γνώρισµα. Η φρόνηση υπογραµµίζεται ότι ασχολείται µε όσα 

                                                 
364 «ἔστω δὴ οἷς ἀληθεύει ἡ ψυχὴ τῷ καταφάναι ἢ ἀποφάναι, πέντε τὸν ἀριθµόν· ταῦτα δ’ 
ἐστὶ τέχνη ἐπιστήµη φρόνησις σοφία νοῦς·» Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια, κεφ. Ζ’, 1139b 

15 – 17. (LOEB pp. 330 – 332). 
365 «δοκεῖ δὴ φρονίµου εἶναι τὸ δύνασθαι καλῶς βουλεύσασθαι περὶ τὰ αὑτῷ ἀγαθὰ καὶ 
συµφέροντα, οὐ κατὰ µέρος, […] ἀλλὰ ποῖα πρὸς τὸ εὖ ζῆν ὅλως» Αριστοτέλους Ηθικά 

Νικοµάχεια, κεφ. Ζ’, 1140a 25 – 28. (LOEB p. 336). 
366 «οὐκ ἂν εἴη ἡ φρόνησις ἐπιστήµη […] ὅτι ἐνδέχεται τὸ πρακτὸν ἄλλως ἔχειν» 

Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια, κεφ. Ζ’, 1140b 1 – 3. (LOEB p. 336). 
367 «ὥστ’ ἀνάγκη τὴν φρόνησιν ἕξιν εἶναι µετὰ λόγου ἀληθῆ, περὶ τὰ ἀνθρώπινα ἀγαθὰ 
πρακτικήν» Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια, κεφ. Ζ’, 1140b 20 – 22. (LOEB p. 338). 
368 «γεωµετρικοὶ µὲν νέοι καὶ µαθηµατικοὶ γίνονται καὶ σοφοὶ τὰ τοιαῦτα, φρόνιµος δ’ οὐ δοκεῖ 
γίνεσθαι. αἴτιον δ’ ὅτι καὶ τῶν καθ’ ἕκαστά ἐστιν ἡ φρόνησις, ἃ γίνεται γνώριµα ἐξ ἐµπειρίας, 

νέος δ ἔµπειρος οὐκ ἔστιν̇ πλῆθος γὰρ χρόνου ποιεῖ τὴν ἐµπειρίαν» Αριστοτέλους Ηθικά 

Νικοµάχεια, κεφ. Ζ’, 1142a 12 – 16. (LOEB pp. 348 – 350). 
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επιδέχονται µεταβολής369. Ο φρόνιµος άνθρωπος λογίζεται ορθά περί των 

πρακτών. Κι επειδή λογίζεται ορθά περί των πρακτών, ο λογισµός του έχει 

ένα τέλος (το πρακτό αγαθό), συνεπώς η φρόνηση ασχολείται και µε το 

καθολικό, χωρίς όµως να παραβλέπει το επιµέρους, δεδοµένου µάλιστα ότι 

κάθε πράξη είναι επιµέρους πράξη370. Αυτό καταλήγει να το διατυπώσει, 

λέγοντας ότι η φρόνηση σε τελευταία ανάλυση ασχολείται και µε τα δύο, τόσο 

δηλαδή µε το επιµέρους, όσο και το γενικό, µέσα από την ιατρική αναλογία για 

το εύπεπτο και υγιεινό κρέας. Πρέπει µε άλλα λόγια κανείς να µπορεί να 

γνωρίζει τόσο τον κανόνα της συγκεκριµένης πράξης, όσο και τον καθολικό 

κανόνα που κάνει µια πράξη ωφέλιµη εν γένει371 και υπ’ αυτήν την έννοια δεν 

αρκεί να γνωρίζει ότι το εύπεπτο κρέας είναι υγιεινό, αλλά πρέπει να ξέρει 

και ποιο κρέας είναι εύπεπτο. 

 ∆ιαδραµατίζει όµως η φρόνηση κάποιο ρόλο στην επιστηµονική 

διαδικασία; Αυτό το απαντάει ο Αριστοτέλης στο ίδιο κεφάλαιο των Ηθικών 

Νικοµαχείων. Η φρόνηση δεν ταυτίζεται µε την επιστήµη, διότι την απασχολεί 

το έσχατο επιµέρους (π.χ. το έσχατο τρίγωνο). Μας αποκαλύπτει δηλαδή το 

πλέον απλό σχήµα που µπορεί να µας δώσει η αίσθηση και όχι ο νους µέσω 

των ορισµών 372. Κατά συνέπεια στο επιστηµονικό πεδίο, η φρόνηση είναι η 

έξη που ασχολείται µε τη γνώση που προέρχεται από τον επηρεασµό των 

αισθήσεων. Ταυτόχρονα, στο πρακτικό πεδίο, η φρόνηση είναι η αρετή εκείνη 

που συλλαµβάνει το τέλος (δηλαδή το πρακτό αγαθό), µε την οποία συνδέεται 

                                                 
369 «ἡ δὲ φρόνησις περὶ τὰ ἀνθρώπινα, καὶ περὶ ὧν ἔστι βουλεύσασθαι. τοῦ γὰρ φρονίµου 
µάλιστα τοῦτ’ ἔργον εἶναί φαµεν, τὸ εὖ βουλεύεσθαι·» Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια, κεφ. 

Ζ’, 1141b 8 – 10. (LOEB p. 344). 
370 «βουλεύεται δ’ οὐθεὶς περὶ τῶν ἀδυνάτων ἄλλως ἔχειν, οὐδ’ ὅσων µὴ τέλος τί ἐστι, καὶ 
τοῦτο πρακτὸν ἀγαθόν· ὁ δ’ ἁπλῶς εὔβουλος ὁ τοῦ ἄριστου ἀνθρώπῳ τῶν πρακτῶν 
στοχαστικὸς κατὰ τὸν λογισµόν. οὐδ' ἐστὶν ἡ φρόνησις τῶν καθόλου µόνον, ἀλλὰ δεῖ καὶ τὰ 
καθ’ ἕκαστα γνωρίζειν· πρακτικὴ γάρ, ἡ δὲ πρᾶξις περὶ τὰ καθ’ ἕκαστα.» Αριστοτέλους Ηθικά 

Νικοµάχεια, κεφ. Ζ’, 1141b 10 – 16. (LOEB pp. 344 – 346). Παρατηρείται δηλαδή εδώ ότι ο 

Αριστοτέλης δίδει προβάδισµα στην πρακτική στόχευση της φρόνησης και κατά συνέπεια 

παραδέχεται ότι η φρόνηση ασχολείται µε επιµέρους πράγµατα (την πράξη ως παράδειγµα 

τέτοιου επιµέρους και παράδειγµα ενασχόλησης µε τη µεταβολή). 
371 «ἡ δὴ φρόνησις πρακτική· ὥστε δεῖ ἄµφω ἔχειν, ἢ ταύτην µᾶλλον. εἴη δ’ ἄν τις καὶ 
ἐνταῦθα ἀρχιτεκτονική.» Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια, κεφ. Ζ’, 1141b 21 – 23. (LOEB p. 

346). 
372 «Ὅτι δ’ ἡ φρόνησις οὐκ ἐπιστήµη, φανερόν· τοῦ γὰρ ἐσχάτου ἐστίν, […] τὸ γὰρ πρακτὸν 
τοιοῦτον. ἀντίκειται µὲν δὴ τῷ νῷ· ὁ µὲν γὰρ νοῦς τῶν ὅρων, ὧν οὐκ ἔστι λόγος, ἡ δὲ τοῦ 
ἐσχάτου, οὗ οὐκ ἔστιν ἐπιστήµη ἀλλ’ αἴσθησις, οὐχ ἡ τῶν ἰδίων, ἀλλ’ οἵᾳ αἰσθανόµεθα ὅτι τὸ 
ἐν τοῖς µαθηµατικοῖς ἔσχατον τρίγωνον·» Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια, κεφ. Ζ’, 1142a 23 

– 29. (LOEB p. 350). 
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η ευβουλία. Η ευβουλία συνίσταται σε ορθολογικότητα που υποδεικνύει εκείνα 

τα µέσα που διευκολύνουν την επίτευξη του τέλους373. Μάλιστα το έργο της 

έχει την επιπλέον δυσκολία ότι δεν περιορίζεται στην αναζήτηση του µέσου 

όρου ενός συλλογισµού, αλλά πρέπει να αναζητήσει επιπλέον µια µορφή 

αγαθής πράξης που θα παράξει ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα374. Υπ’ αυτήν 

την έννοια, η φρόνηση στον Αριστοτέλη αποκτά έναν επιτακτικό χαρακτήρα 

σε σχέση µε το πράττειν375. Το έργο του ανθρώπου επιτελείται µόνο µε την 

ταυτόχρονη ενέργεια της ηθικής αρετής και της φρόνησης, καθεµιά από τις 

οποίες έχει διαφορετική λειτουργία. Η µεν πρώτη υποδεικνύει το σκοπό ενώ 

η δεύτερη τα µέσα προς την επίτευξή του376. 

 Η φρόνηση, όχι µόνο συνδέεται µε την πρακτική αλήθεια, αλλά φέρει σε 

συµφωνία την ορθολογικότητα µε την ορθή επιθυµία. Με άλλα λόγια η 

φρόνηση είναι εκείνη η οποία θα κατευθύνει την επιθυµία του ατόµου και θα 

χαράξει την πορεία προς το αγαθό. Ο λόγος στην περίπτωση της πράξης 

είναι η φρόνηση. Πρόκειται δηλαδή για µια µορφή γνώσης που συνδέεται µε 

την περιοχή της γνώµης, της δόξας και ως τέλος έχει µια πράξη. Μ’ αυτόν 

τον τρόπο επέρχεται ορθολογικός έλεγχος και µετριασµός των επιθυµιών και 

ευβουλία γύρω από τα µέσα για την ικανοποίησή τους και την εσκεµµένη 

επιδίωξη του αγαθού377. Επιπλέον είναι σαφές ότι συνδέεται µε το µέρος 

                                                 
373 «εἰ δὴ τῶν φρονίµων τὸ εὖ βουλεύεσθαι, ἡ εὐβουλία εἴη ἄν ὀρθότης ἡ κατὰ τὸ συµφέρον 
πρὸς τὸ τέλος, οὗ ἡ φρόνησις ἀληθὴς ὑπόληψίς ἐστιν.» Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια, 

κεφ. Ζ’, 1142b 31 – 33. (LOEB p. 356). 
374 Natali C., The Wisdom of Aristotle, (translated by G. Parks), New York, State 

University of New York Press, 2001. pp. 20 – 21, 26. 
375 «ἡ µὲν γὰρ φρόνησις ἐπιτακτική ἐστιν (τί γὰρ δεῖ πράττειν ἢ µή, τὸ τέλος αὐτῆς ἐστίν)» 
Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια, κεφ. Ζ’, 1143a 8 – 9. (LOEB p. 358). 
376 «ἔτι τὸ ἔργον ἀποτελεῖται κατὰ τὴν φρόνησιν καὶ τὴν ἠθικὴν ἀρετήν· ἡ µὲν γὰρ ἀρετὴ τὸν 
σκοπὸν ποιεῖ ὀρθόν, ἡ δὲ φρόνησις τὰ πρὸς τοῦτον.» Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια, κεφ. 

Ζ’, 1144a 6 – 9. (LOEB p. 366). 
377 Johnson M., Aristotle on Teleology, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 212 

κεξ. 

Για τον Αριστοτέλη, όταν ο άνθρωπος βουλεύεται, δε βουλεύεται περί των τελών. Αυτά είναι 

αντικείµενο µιας άλλης λειτουργίας, της διερεύνησης (ζητεῖν). Αυτές οι λειτουργίες δεν 

πρέπει να κατανοηθούν στη διαφορά τους, γιατί οµοιάζουν αρκετά. Τα αντικείµενά τους είναι 

διαφορετικά, όµως εµπλέκουν και οι δύο λογική διεργασία. Ενώ ο άνθρωπος αναζητεί τα 

τέλη, βουλεύεται περί των µέσων. Γίνεται φανερό ότι στην περίπτωση της ευβουλίας το 

«τέλος» είναι µια απόφαση και πιο συγκεκριµένα µια απόφαση που οδηγεί σε πράξη. Η 

εµπλοκή του λόγου είναι σαφής και µάλιστα κατά τέτοιο τρόπο που οµοιάζει προς την 

περίπτωση της επιστηµονικής γνώσης. Παρόλα αυτά όταν γίνεται αναφορά σε αλήθεια πρέπει 

να λαµβάνεται υπόψη ότι απαιτούνται τόσο επιστηµονικές όσο και βουλευτικές λειτουργίες, 
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εκείνο της ψυχής που εκφέρει γνώµη και λογίζεται σχετικά µε την πράξη. Και 

υπ’ αυτήν την έννοια η ευβουλία δε σχετίζεται απλώς µε τα µέσα προς την 

επίτευξη κάποιου σκοπού, αλλά µε τα µέσα προς την επίτευξη του πρακτού 

αγαθού. Κατά συνέπεια περιστέλλεται η υπόνοια περί εργαλειακού χαρακτήρα 

της. Τούτο γίνεται περισσότερο εµφανές αν λάβουµε υπόψη αυτό που 

υπογραµµίζει ο Irwin, ότι δηλαδή η ευβουλία επεκτείνεται – πέρα από τα 

µέσα – και στην επιλογή των επιθυµιών εκείνων που θα επιλέξουµε να 

ικανοποιήσουµε, καθώς ο γνώµονας µε τον οποίο λειτουργεί είναι η 

ευδαιµονία γενικότερα και όχι η επίτευξη αυτού ή του άλλου σκοπού378. 

 Η φρόνηση δραστηριοποιείται στην περιοχή του επιµέρους που στην 

προκειµένη περίπτωσή είναι η πράξη, καθώς η πράξη ανήκει – σύµφωνα µε 

τον Αριστοτέλη – πάντοτε στην περιοχή του επιµέρους. Και όχι µόνο αυτό 

αλλά προχωράει ένα βήµα παραπέρα. Στο πεδίο της πρακτικής φιλοσοφίας, η 

φρόνηση δεν είναι απλώς µια έξη σύµφωνη προς τον ορθό λόγο, αλλά 

ταυτίζεται µ’ αυτόν379. Η φύση της φρόνησης είναι τέτοια ώστε αποτελεί βάση 

και προϋπόθεση για όλες τις αρετές380. Εδώ όµως πρέπει να είναι κανείς 

ιδιαίτερα προσεκτικός, γιατί µπορεί να εύκολα να υποτεθεί ότι η φρόνηση δεν 

είναι τίποτε άλλο παρά η επιστήµη στο πρακτικό πεδίο. Όπως η επιστήµη, 

έτσι και η φρόνηση αναζητεί το αγαθό. Αυτή η ιδιότητα φέρνει κοντά αυτές 

                                                                                                                                            
αφού η ευβουλία δε διαθέτει το ίδιο status µε τη λειτουργία που αντιστοιχεί την 

επιστηµονική γνώση. (Johnson M., 2005, ο.π., p. 213 κεξ.). 
378 Irwin T., Aristotle’s First Principles, New York, Oxford University Press, 1988, pp. 

336 – 337. 

Ο Σκαλτσάς στο άρθρο του «Η φύση του φρόνιµου», υπογραµµίζει ότι ο φρόνιµος άνθρωπος 

µπορεί να βουλευθεί εν τέλει και περί των τελών, αλλά όχι για όλα τα τέλη. Για να το κάνει 

αυτό χρησιµοποιεί µια θέση του Αριστοτέλη σχετικά µε το τέλειο τέλος, δηλαδή την 

ευδαιµονία και τα τέλη που είναι µέσα προς το τέλειο τέλος, όπως η τιµιότητα. Αν λάβουµε 

υπόψη αυτόν το διαχωρισµό, τότε όντως ο φρόνιµος άνθρωπος βουλεύεται και περί των 

τελών που οδηγούν στο πλήρες τέλος. (Σκαλτσάς Θ., Η φύση του φρόνιµου, Στο: 

Ανδριόπουλος ∆. (εκδ.), Αριστοτέλης: Κοινωνική Φιλοσοφία – Ηθική – Πολιτική Φιλοσοφία – 

Αισθητική – Ρητορική, τ. Ι, (επιµέλεια: Γ. Αραµπατζής), Θεσσαλονίκη, χ.ε. (ε’ έκδοση), 2003, 

σσ. 244 – 246). 
379 «καὶ γὰρ νῦν πάντες, ὅταν ὁρίζωνται τὴν ἀρετήν, προστιθέασι, τὴν ἕξιν εἰπόντες καὶ πρὸς ἅ 
ἐστι, τὴν κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον· ὀρθὸς δ’ ὁ κατὰ τὴν φρόνησιν. ἐοίκασι δὴ µαντεύεσθαί πως 
ἅπαντες ὅτι ἡ τοιαύτη ἕξις ἀρετή ἐστιν, ἡ κατὰ τὴν φρόνησιν. δεῖ δὲ µικρὸν µεταβῆναι· οὐ 
γὰρ µόνον ἡ κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον, ἀλλ’ ἡ µετὰ τοῦ ὀρθοῦ λόγου ἕξις ἀρετή ἐστιν· ὀρθὸς δὲ 
λόγος περὶ τῶν τοιούτων ἡ φρόνησίς ἐστιν.» Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια, κεφ. Ζ’, 1144b 

21 – 28. (LOEB p. 370). 
380 «ἅµα γὰρ τῇ φρονήσει µιᾷ ὑπαρχούσῃ πᾶσαι ὑπάρξουσιν.» Αριστοτέλους Ηθικά 

Νικοµάχεια, κεφ. Ζ’, 1145a 1 – 2. (LOEB p. 372). 
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τις δύο αρετές. Όµως στην περίπτωση της φρόνησης το αγαθό είναι πρακτό 

και ως προς τούτο η φρόνηση διαφέρει από την επιστήµη. Η επιστήµη 

καθαυτή δεν παράγει πράξεις παρόλο που κάποιος µπορεί να χρησιµοποιεί 

στην πρακτική του την επιστηµονική γνώση που κατέχει προκειµένου να 

επιτύχει τους σκοπούς του381. 

 Από τα παραπάνω καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η φρόνηση 

διαδραµατίζει για την πράξη ένα ρυθµιστικό ρόλο. Οι επιλογές του ανθρώπου 

είναι ορθές στο µέτρο που είναι σύµφωνες προς τις αρετές της ψυχής382. 

Αφορούν στο τέλος, δηλαδή στο αγαθό, ενώ την πορεία προς αυτό θα την 

υποδείξει η φρόνηση. Παρόλα αυτά δεν πρέπει να λανθάνει της προσοχής ότι 

η φρόνηση, αν και συνδέεται µε κάποιο βαθµό γενίκευσης, περιορίζεται στα 

επιµέρους, αφού στο αριστοτελικό σύστηµα η πράξη δεν έχει την ίδια αξία µε 

τη θεωρία. Γι’ αυτό το λόγο, τόσο η φρόνηση, όσο και η πολιτική επιστήµη 

ιεραρχικά βρίσκονται κάτω από τη θεωρητική σοφία αφού, σύµφωνα µε τον 

Johnson, κάθε προηγούµενο βρίσκεται για χάρη του επόµενου και όχι το 

αντίστροφο383. Είναι χαρακτηριστικός και ο τρόπος που θέτει το ζήτηµα ο 

Johnson: ενώ δηλαδή ο πολιτικός έχει την εξουσία να κατανέµει κοινωνικούς 

πόρους σε θεωρητικές επιστήµες, όπως την αστρονοµία, απ’ αυτό δεν 

προκύπτει ότι οι πρακτικές επιστήµες κυριαρχούν επί της αστρονοµίας, αφού 

ένας πολιτικός δεν µπορεί να καθορίσει τις τροχιές των αστέρων. Και όσον 

αφορά στην ανώτερη γνώση και τον ανώτερο βίο, που είναι η θεωρία και ο 

θεωρητικός βίος αντίστοιχα, ένας άνθρωπος είναι επιτυχηµένος όταν 

γνωρίζει περισσότερα για τα αστέρια παρά για τους πόρους που διατίθενται 

για τη µελέτη των αστέρων, επειδή η θεωρητική επιστήµη είναι εγγύτερη στην 

ανθρώπινη σοφία σε σύγκριση µε τις πρακτικές επιστήµες384. 

 

Β.2.3. Η φρόνηση στον Hobbes 

 

 Ο Αριστοτέλης τοποθετεί τη λειτουργία της φρόνησης στο επίπεδο του 

επιµέρους, που γι’ αυτόν είναι το επίπεδο της πράξης. Στον Hobbes τώρα η 

                                                 
381 Natali C., 2001, ο.π., pp. 26, 33 
382 «οὐκ ἔσται ἡ προαίρεσις ὀρθὴ ἄνευ φρονήσεως οὐδ’ ἄνευ ἀρετῆς·» Αριστοτέλους Ηθικά 

Νικοµάχεια, κεφ. Ζ’, 1145a 4 – 5. (LOEB p. 372) 
383 Johnson M., 2005, ο.π., p. 228. 
384 Johnson M., 2005, ο.π., p. 228. 



 - 170 - 

φρόνηση αντιδιαστέλλεται σαφώς από το λόγο και τη µαθηµατική µορφή που 

παίρνει ο τελευταίος (ως λογισµός και µέθοδος της επιστήµης) και 

εξυπηρετεί γνωστικούς αλλά και πρακτικούς σκοπούς. Η φρόνηση µε άλλα 

λόγια, φέρει στο πεδίο της καθηµερινής ανθρώπινης δραστηριότητας τον 

αφαιρετικό – µαθηµατικό λογισµό, ώστε να ενεργοποιηθεί προς όφελος της 

ανθρώπινης ζωής. Αν και τα αποτελέσµατά της φρόνησης δε διαθέτουν υψηλό 

βαθµό βεβαιότητας, εντούτοις η σύνδεσή της µε την πρακτική, µια όψη που 

για τον Hobbes είναι κυρίαρχη σε σύγκριση µε τη θεωρητική διάσταση της 

γνώσης, είναι µια ένδειξη για τη σηµασία που αποκτά. Αυτό είναι και ένα 

σηµείο διάστασης από τον Αριστοτέλη. Η φρόνηση αποκτά άλλη λειτουργία, 

γιατί η ίδια η πράξη έχει άλλη αξία. Η πράξη στον Hobbes συνδέεται πλέον µε 

τη δυνατότητα βέβαιης γνώσης, συνεπώς και οι λειτουργίες που συνδέονται µ’ 

αυτήν αποκτούν νέα βαρύτητα. Εκείνο που παρατηρείται εδώ είναι µια 

διαφοροποίηση του ρόλου της φρόνησης σε σχέση τουλάχιστον µε παραδόσεις 

που τοποθετούν την αναγκαία γνώση στο επέκεινα, ή πέραν του πεδίου της 

πράξης. Αναγκαία και βέβαιη γνώση µπορεί να έχει κανείς για το προϊόν της 

δραστηριότητάς του, άρα όποια λειτουργία σχετίζεται µ’ αυτήν τη 

δραστηριότητα κατανοείται πλέον πάνω σ’ αυτή τη βάση. 

 Η τελευταία αυτή παρατήρηση δεν πρέπει να οδηγήσει σε καµία 

περίπτωση στην υπόθεση ότι η διαφοροποίηση του ρόλου της φρόνησης 

συνιστά και ριζική αναβάθµισή της. Η πολιτική επιστήµη και η πολιτική 

κοινωνία δεν είναι έργα της φρόνησης. Αν υποτεθεί ότι κατασκευάζονταν από 

τη φρόνηση, τότε όλο το εγχείρηµα του Hobbes (να θεµελιώσει το πολιτικό 

πράττειν µε το λόγο ως ανάλυση – σύνθεση, δηλαδή ως πρόσθεση – αφαίρεση, 

σύµφωνα µε το µαθηµατικό πρότυπο) δε θα είχε νόηµα. Αντιθέτως είναι έργα 

κατ’ αρχήν του λόγου385. Η φρόνηση εδώ έχει µια σηµασία, κυρίως εξαιτίας 

                                                 
385 Η προτεραιότητα του λόγου είναι κοινά αποδεκτή στη βιβλιογραφία και σε γενικές 

γραµµές δεν αµφισβητείται. Παρόλα αυτά – και µε αυτό το δεδοµένο – υπάρχουν αναγνώσεις 

που είτε υποβαθµίζουν πλήρως τη φρόνηση και το ρόλο της, είτε τον θεωρούν υπαρκτό µεν 

αλλά ασήµαντο. Για παράδειγµα ο Skinner πολύ χαρακτηριστικά γράφει: «ο Hobbes 

εκθρονίζει την αρετή της φρόνησης µε αξιοσηµείωτη τραχύτητα από κάποια θέση σηµασίας 

στην πολιτική επιστήµη. Μακριά από το να την αναγνωρίσει ως ένα κλειδί ορθολογικότητας 

και ένα µέσο ενεργοποίησης των υπολοίπων αρετών, την ορίζει […] ως ‘τίποτε άλλο παρά 

εικασία από την εµπειρία’. Ακόµη πιο υποτιµητικά προσθέτει ότι, αφού η φρόνηση ισοδυναµεί 

µε τίποτα περισσότερο από µια ικανότητα να µάθει κανείς από την εµπειρία, δεν είναι σε 

τελευταία ανάλυση µια αρετή ιδιάζουσα στον άνθρωπο. Είναι µια αρετή στην οποία ‘µετέχουν 

ακόµη και τα κτήνη’» (Skinner Q., Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes, 
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της υπόθεσης της φυσικής κατάστασης, µιας κατάστασης στην οποία 

υπάρχουν δυνατότητες γνώσης και προοπτικές προσπέλασής της και αυτές 

θα δοθούν από την παρατήρηση της φύσης σε συνδυασµό µε την πρακτική. Η 

φρόνηση στο σύστηµα του Hobbes δεν είναι µικρής σηµασίας, όπως 

παρουσιάζεται σε µεγάλο µέρος της σχετικής βιβλιογραφίας, παρόλο που σε 

σχέση µε την αριστοτελική φρόνηση ο Hobbes έχει αφαιρέσει τα στοιχεία 

εκείνα που συγκροτούν τη βεβαιότητα στο πεδίο της πράξης. Σε σχέση 

δηλαδή µε τον Αριστοτέλη, η φρόνηση στον Hobbes λειτουργεί υπό µιαν 

έννοια «ελλειµµατικά». 

 Πώς αντιλαµβάνεται όµως ο Hobbes τη φρόνηση. Υποστηρίχθηκε 

παραπάνω ότι η φρόνηση αντιδιαστέλλεται σαφώς από τη λειτουργία του 

λόγου ως λογισµού. Αυτό γίνεται ξεκάθαρο ήδη από το πρώτο κεφάλαιο του 

De Corpore, στο οποίο οι δύο αυτές ικανότητες τίθενται σχεδόν διαζευκτικά. 

Η φρόνηση συνδέεται µε την εµπειρία ως κατά κάποιο τρόπο µια θέαση του 

µέλλοντος στηριζόµενη σε συµβάντα του παρελθόντος386. Αντιπαραβάλλεται 

µε τη λειτουργία του λογισµού, καθώς στην τελευταία το πρωτείο δίδεται στην 

αιτιακή γνώση. Το δίπολο λογισµός – φρόνηση ουσιαστικά στηρίζεται στο 

δίπολο επιστήµη – εµπειρία, γνώση – δόξα. Είναι όµως η φρόνηση µόνο αυτό ή 

µήπως µπορούν να αναδειχθούν κάποιες όχι τόσο ξεκάθαρα διατυπωµένες 

θέσεις που καθιστούν τη φρόνηση ιδιαίτερα σηµαντική, δεδοµένου ότι είναι η 

ιδιότητα εκείνη που συνδέεται κατά πρώτο λόγο µε την εµπειρία και την 

πράξη; Προς το παρόν πάντως η σύνδεση της φρόνησης µε την εµπειρία είναι 

                                                                                                                                            
Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 262). Μια τέτοια ανάγνωση είναι συνεπής 

και µε τη δεδηλωµένη απόρριψη της πειραµατικής µεθόδου από τη µεριά του Hobbes, ως 

µεθόδου της φυσικής επιστήµης. Παρόµοια άποψη, αλλά µε σαφώς λιγότερο απαξιωτικό ύφος 

απαντάται και στον Hance, για τον οποίο η απόρριψη της φρόνησης από τη µεριά του Hobbes 

συνιστά εµφανές σηµείο αποµάκρυνσης από τον Αριστοτέλη και ολόκληρη την προηγούµενη 

παράδοση, αφού η φρόνηση συνιστά µια αναξιόπιστη µέθοδο απόκτησης γνώσης. Αν γίνει 

χρήση αυτής της ατελούς µορφής, τότε έννοιες κλειδιά του Hobbes, όπως για παράδειγµα η 

δικαιοσύνη, δε θα θεµελιωθούν µε επιστηµονικό τρόπο, αλλά θα παραµείνουν στην περιοχής 

της δόξας. (Hance A., Prudence and providence: On Hobbes’s theory of practical reason, 

«Man and World», 24, 1991, 155 – 167). Η παρούσα ανάγνωση, παραδέχεται το λογικό 

στοιχείο ως το κύριο στο σχηµατισµό της πολιτικής κοινωνίας, εντούτοις αναγνωρίζει στη 

φρόνηση ένα σηµαντικό ρόλο, που σε καµιά περίπτωση δεν υποκαθιστά το λόγο, αλλά τον 

υποστηρίζει, τον υποβοηθεί και τον ενισχύει. 
386 «[…] δεδοµένου ότι η εµπειρία δεν είναι τίποτε άλλο από µνήµη και η φρόνηση, ή η µατιά 

στο µελλοντικό χρόνο [prospect into the future time], τίποτε άλλο παρά προσµονή τέτοιων 

πραγµάτων εµπειρία των οποίων ήδη έχουµε, η φρόνηση επίσης δεν µπορεί να λογίζεται 

φιλοσοφία.» (De Corpore, ch. I, p. 3). 
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αδιαµεσολάβητη, κάτι που δεν ισχύει για τη φιλοσοφική – επιστηµονική γνώση, 

όπου εκεί, ανάµεσα στην εµπειρία και την επιστήµη παρεµβάλλεται ο 

λογισµός. Εντούτοις αναγνωρίζεται κι εδώ, σε πρωτόλεια µορφή, µια πρώτη 

δυνατότητα σύνδεσης αιτίου – αποτελέσµατος – µη αναγκαίας – δεδοµένου ότι, 

σύµφωνα µε το απόσπασµα που παρατέθηκε, η φρόνηση δεν είναι τίποτε άλλο 

παρά θέαση των µελλοντικών συµβάντων στη βάση των εµπειριών που έχουν 

ήδη αποκτήσει οι άνθρωποι387. Όταν γίνεται λόγος σ’ αυτό το πλαίσιο για 

σύνδεση αιτίας – αποτελέσµατος, ουσιαστικά πρόκειται για µια χαλαρή 

σύνδεση γεγονότων τα οποία συχνά συνεµφανίζονται και όχι για αναγκαία 

σύνδεση που προσφέρει η φιλοσοφική γνώση. 

 Η έννοια της ακολουθίας των γεγονότων, ή της πρωτογενούς, µη 

διαµεσολαβηµένης κανονικότητας, που αφορά στη φρόνηση, γίνεται 

εµφανέστερη στο Human Nature, όπου µπορεί κανείς να βρει τους ορισµούς 

της εµπειρίας, της προσδοκίας, της εικασίας, της φρόνησης κ.α. Στο κεφάλαιο 

IV η εµπειρία είναι η ανάµνηση του προηγούµενου και του επόµενου σε 

διαφορετικές εµπειρικές περιπτώσεις388, η προσδοκία είναι η αντίληψη που 

έχουµε για το µέλλον µε βάση τις αντιλήψεις του παρελθόντος εξαιτίας των 

οποίων δηµιουργούµε συνάψεις ανάµεσα σε συµβάντα389 και τέλος η εικασία 

[conjecture] αναφέρεται στο συµπέρασµα ότι για κάτι που συµβαίνει τώρα 

έχει προηγηθεί κάτι άλλο και αυτό εικάζεται επειδή και στο παρελθόν είχε 

συµβεί αναλόγως390. Κατά συνέπεια, η φρόνηση αφορά σε εµπειρικές συνάψεις 

που γίνονται ανάλογα µε τα περιστατικά εµπειρίας, κυρίως όµως ανάλογα µε 

την ποσότητα τέτοιων περιστατικών των οποίων έχει υπάρξει µάρτυρας ο 

άνθρωπος. Όπως υπογραµµίζεται, είναι ανάλογη της έκθεσης του ατόµου σε 

τέτοια περιστατικά, δηλαδή όσο περισσότερες φορές κάποιος έχει 

παρατηρήσει µια ακολουθία, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητες να 

την αναγνωρίσει και σε µια µελλοντική παρόµοια κατάσταση. Εκείνο όµως που 

πρέπει να υπογραµµιστεί είναι ότι ανεξάρτητα από την ποσότητα των 

περιστατικών των οποίων κάποιος είναι µάρτυρας, δεν µπορεί απ’ αυτό να 

συναγάγει γενικό νόµο, ούτε να αποφανθεί περί του ορθού και του 

                                                 
387 Μια τέτοια σύνδεση θα µπορούσε για παράδειγµα να είναι η σύνδεση της συννεφιάς µε τη 

βροχή. 
388 Human Nature, ch. IV, p. 16. 
389 Human Nature, ch. IV, p. 17. 
390 Human Nature, ch. IV, p. 17. 
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εσφαλµένου, του δίκαιου και του άδικου. Σ’ αυτήν την αναγκαιότητα θα 

παρέµβει ο λόγος. Επιπλέον, η φρόνηση αφορά σε εµπειρία γεγονότων, σε 

αντίθεση µε την επιστήµη που αφορά σε απόδειξη περί του αληθούς ή του 

ψευδούς προτάσεων για τα συµβάντα της εµπειρίας391. 

 Μέχρι αυτό το σηµείο έχει αναλυθεί η σχέση της φρόνησης µε τη 

γνώση. Μένει ακόµη να εξεταστεί η σχέση της φρόνησης µε την πράξη, κάτι 

που θα καθυστερήσει ακόµη, καθώς κρίνεται σκόπιµο να εξεταστεί η φρόνηση 

όπως εµφανίζεται και στο Λεβιάθαν, αφού εκεί το µοτίβο της φρόνησης ως 

γνωστικής ικανότητας εξακολουθεί να αναπτύσσεται392. Στο πρώτο µέρος της 

εργασίας αναλύθηκε η έννοια του διασκεπτικού λόγου. Το πρώτο είδος του, 

που αφορά στην αναζήτηση των αιτίων ή των µέσων είναι κοινό τόσο στους 

ανθρώπους, όσο και στα ζώα. Αυτή η ικανότητα, µάλλον πρέπει να συνδεθεί 

κυρίως µε τη φρόνηση, παρά µε το λογισµό, δεδοµένου ότι σ’ αυτό το σηµείο 

δεν έχει επέµβει ακόµη ο επεξεργασµένος λόγος, ούτε η γλώσσα, άρα ούτε η 

τεχνική του τελειοποίηση. Αυτή η άποψη υποστηρίζεται και από τον 

Oakeshott, ο οποίος επισηµαίνει ότι όταν ολοκληρώνεται η διαδοχή των 

εικόνων στο νου, αυτό που προκύπτει είναι αποτέλεσµα φρόνησης393. Εδώ 

βρίσκεται και η πρώτη ένδειξη περί της πρακτικής αξίας της φρόνησης. 

 Οι αρετές του νου [intellectual virtues], όπως αναφέρεται στο 

κεφάλαιο VIII του Λεβιάθαν, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις φυσικές και 

τις επίκτητες394. Ως προς τη δεύτερη κατηγορία, είναι καλύτερα να 

χρησιµοποιείται ο ενικός αριθµός, δηλαδή νοηµοσύνη επίκτητη, που δεν είναι 

τίποτε άλλο παρά ο λογισµός, ως η µέθοδος µε τις δυο της όψεις: την 

ανάλυση και τη σύνθεση. Οι φυσικές αρετές από την άλλη αφορούν στη 

«νοηµοσύνη [wit] που αποκτάται µόνον από την τριβή και την εµπειρία, χωρίς 

                                                 
391 Human Nature, ch. IV, pp. 17 – 19, ch. VI, p. 27. 
392 Σύµφωνα µε την Πατέλλη (1995, σ. 89), η φρόνηση στον Hobbes παρουσιάζει δύο όψεις: 

την κατεξοχήν γνωστική – θεωρητική και την πρακτική. Η πρώτη όψη της φρόνησης 

απαντάται κυρίως στο Human Nature και το Λεβιάθαν, ενώ η δεύτερη όψη κυρίως στο De 

Cive, ωστόσο και στο Λεβιάθαν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για τη θεωρητική της διάσταση. Η 

πρώτη όψη αφορά κυρίως στη δυνατότητα που έχει ο φυσικός άνθρωπος στο 

προεπιστηµονικό στάδιο να αποκτήσει κάποια µορφή γνώσης (πρόκειται για ατελή γνώση), η 

οποία θα έχει κάποιο πρακτικό αποτέλεσµα, αφού βάσει αυτής θα παρακινηθεί να δράσει 

(δεύτερη όψη) ακολουθώντας κάποιον (προφανώς µη δεσµευτικό) κανόνα. Και οι δύο όψεις, 

µολονότι παρουσιάζονται αρκετά επισφαλείς στην κατάσταση της φύσης, εντούτοις είναι 

ιδιαίτερα χρήσιµες. 
393 Oakeshott M., 1975, ο.π., p. 32. 
394 Λεβιάθαν, κεφ. VIII, σ. 139/Leviathan, ch. VIII, p 45. 
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µέθοδο, καλλιέργεια ή διδασκαλία», η οποία νοηµοσύνη συνίσταται στα εξής: 

«γοργή φαντασία, δηλαδή ταχεία διαδοχή των σκέψεων και σταθερή 

κατεύθυνση προς ένα σκοπό που έχει τεθεί»395. Η διαδοχή αυτή των 

σκέψεων εξυπηρετεί τη διαπίστωση της οµοιότητας και της διαφοράς, είναι 

δηλαδή µια ικανότητα διάκρισης, που στηρίζεται στην αναπτυγµένη κρίση 

[good judgment], η οποία καθορίζει το τι µπορεί να ειπωθεί και τι όχι, 

τοποθετώντας τα γεγονότα και τα πρόσωπα στο χώρο και το χρόνο. Ο 

αδιαµεσολάβητος από το λογισµό νοητικός χειρισµός των συνθηκών που 

οδηγούν στην εκπλήρωση κάποιου στόχου καλείται φρόνηση, µια λειτουργία 

που στηρίζεται στην εµπειρία και τη µνήµη396. Γίνεται φανερός εδώ ο 

προβληµατισµός περί σκοπών και µέσων, κάτι που απασχόλησε και τον 

Αριστοτέλη, όπου η φρόνηση συλλάµβανε το τέλος και ο άνθρωπος µπορούσε 

να βουλευθεί περί των µέσων. 

 Ο πρακτικός χαρακτήρας της φρόνησης γίνεται εµφανέστερος 

παρακάτω, όπου η φρόνηση συνδέεται µε την προνοητικότητα και την 

πρόνοια. Η φρόνηση ως πρόνοια ενεργοποιείται όταν θέλει κάποιος να 

προβλέψει τις συνέπειες µιας πράξης. Φυσικά πρόκειται για υποθετικές 

κατασκευές, όχι όµως αυθαίρετες. ∆εν είναι αυθαίρετες διότι στηρίζονται σε 

πραγµατικές αντίστοιχες περιπτώσεις του παρελθόντος, δυνάµει των οποίων 

µπορούµε να υποθέσουµε ότι υπάρχουν αυξηµένες πιθανότητες ακριβούς 

πρόβλεψης. Ωστόσο ο κίνδυνος του σφάλµατος πάντοτε υπάρχει, καθώς η 

διαδικασία αυτή γίνεται απουσία του λόγου397. Από την άλλη µεριά, δεν 

                                                 
395 Λεβιάθαν, κεφ. VIII, σ. 139/Leviathan, ch. VIII, p. 45. 
396 «Η πνευµατική ικανότητα κάποιου που έχει ένα σκοπό και σκέφτεται διάφορα πράγµατα, 

εξετάζοντας πώς αυτά συντελούν στο σκοπό ή σε ποιο σκοπό θα µπορούσαν να συντελέσουν 

και καταλήγοντας σε διαπιστώσεις ούτε ευχερείς ούτε κοινότοπες, αποκαλείται σωφροσύνη 

[prudence] και εξαρτάται από την ικανή εµπειρία και µνήµη παρόµοιων πραγµάτων και των 

συνεπειών τους.» (Λεβιάθαν, κεφ. VIII, σ. 142/Leviathan, ch. VIII, p. 47). 
397 «Ορισµένες φορές επιθυµούµε να γνωρίσουµε την έκβαση µίας ενέργειας. Τότε 

σκεπτόµαστε κάποια παρόµοια παρελθούσα ενέργεια και την έκβασή της, υποθέτοντας ότι 

παρόµοιες εκβάσεις έπονται παρόµοιων ενεργειών. […] Αυτό το είδος σκέψεων αποκαλείται 

προνοητικότητα [foresight] σωφροσύνη [prudence] ή πρόνοια [providence] και µερικές 

φορές φρόνηση [wisdom], µολονότι [τέτοιες] εικασίες […] µπορούν να αποδειχθούν πολύ 

εσφαλµένες λόγω της δυσκολίας συνυπολογισµού όλων των περιστάσεων» (Λεβιάθαν, κεφ. 

III, σ. 98/Leviathan, ch. III, pp. 18 – 19). Ο Μεταξόπουλος µεταφράζει ως φρόνηση την 

αγγλική λέξη wisdom. Στη διδασκαλία του Hobbes, ο σοφός άνθρωπος και κατά συνέπεια η 

σοφία, αναφέρεται και στο σώφρονα άνθρωπο, άρα και στην ιδιότητα της φρόνησης, πάντοτε 

λαµβάνοντας υπόψη όλους τους παραπάνω περιορισµούς της φρόνησης σε σχέση µε το 

λογισµό. Μια παρατήρηση ακόµη σε σχέση µε τις αριστοτελικές έξεις: ο Hobbes ταυτίζει τη 
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πρόκειται για υποθέσεις µε αξίωση γενίκευσης, καθώς παράγονται απολύτως 

ιδιωτικά και στοχεύουν στη διαχείριση ιδιωτικών καταστάσεων. Το παρελθόν 

έχει τη δυνατότητα να εφοδιάσει µε τα κατάλληλα µέσα προκειµένου να 

αντιµετωπιστούν τα καθηµερινά ζητήµατα που προκύπτουν κατασκευάζοντας 

εικασίες για το µέλλον. Οι εικασίες, αναφορικά µε την εκπλήρωσή τους ή όχι, 

διαφοροποιούνται όχι µόνο ως προς το περιεχόµενό τους αλλά και ως προς 

το βαθµό πιθανότητας από άτοµο σε άτοµο, αφού δεν υπάρχει κοινός κανόνας 

παραγωγής τους, παρά µόνο κριτήριο είναι, όπως ήδη έχει αναφερθεί, ο 

βαθµός εµπειρικής συσσώρευσης. 

 Η φρόνηση ενεργοποιείται κυρίως σε πεδία στα οποία δεν υπάρχει 

επιστήµη, άρα ούτε βέβαιη γνώση και ως εκ τούτου είναι το µοναδικό µέσο για 

να γνωρίσει κανείς και να πράξει, έστω και µε την αίρεση της αβεβαιότητας. 

Πρόκειται για έµφυτο χαρακτηριστικό στον άνθρωπο (κοινό και στα ζώα) που 

ισοδυναµεί µε τη φυσική του κρίση και όταν δεν αξιοποιείται σε περιπτώσεις 

που οι συνθήκες το επιβάλουν, αυτό αποτελεί µωρία398. Ο φρονησιακά σοφός 

άνθρωπος, ιδιαίτερα όταν δε διαθέτει ορθούς και βέβαιους ορισµούς, και µια 

τέτοια περίσταση στην πολιτική συζήτηση είναι η κατάσταση της φύσης, έχει 

κριτήριο για να πράξει και ίσως είναι και το µόνο. Κατά συνέπεια, η φρόνηση, 

θα ενεργοποιήσει το λόγο προκειµένου να επιτύχει την εξόδο από την κρίση. 

                                                                                                                                            
φρόνηση µε τη σοφία, αφαιρώντας όµως αρκετά χαρακτηριστικά της αριστοτελικής σοφίας. 

Αυτό όµως δείχνει ταυτόχρονα ότι η εµπειρική φρόνηση καλείται να διαδραµατίσει σηµαντικό 

ρόλο στο σύστηµά του. Έτσι µπορεί να γίνεται αναφορά σε «φρονησιακή σοφία» και σε 

«επιστηµονική σοφία». Όσον αφορά στη σχέση της φρόνησης µε τη σοφία βλ. Oakeshott M., 

1975, ο.π., p. 31 κεξ. Είναι τέλος χαρακτηριστικό ότι για να διακρίνει ο Hobbes τις δύο αυτές 

γνωστικές ικανότητες θα παρατηρήσει ότι και για τις δύο κάνουµε λόγο για σοφία, 

συνάπτοντας τη φρόνηση στη λατινική prudentia ενώ την επιστήµη στη sapientia: «Όπως η 

µεγάλη εµπειρία είναι σωφροσύνη [prudence], έτσι και η µεγάλη γνώση της επιστήµης 

[science] είναι σοφία [sapience]. ∆ιότι παρ’ όλο που εµείς χρησιµοποιούµε συνήθως τον όρο 

φρόνηση και για τα δύο [prudence], οι Λατίνοι πάντα διέκριναν ανάµεσα σε prudentia και 

sapientia, αποδίδοντας την πρώτη στην εµπειρία και τη δεύτερη στην επιστήµη.» (Λεβιάθαν, 

κεφ. V, σ. 119/Leviathan, ch. V, p. 32). 
398 «Τα σηµεία που επικαλείται η φρόνηση είναι όλα αβέβαια διότι είναι αδύνατο να 

παρατηρήσουµε εµπειρικά και να θυµόµαστε όλες τις περιστάσεις που µπορεί να 

τροποποιήσουν τη διαδοχή. Αλλά σε κάθε δραστηριότητα, όπου ο άνθρωπος δε διαθέτει µία 

αλάνθαστη επιστήµη για να την ακολουθήσει, το να παραµερίσει την φυσική του κρίση 

[natural judgment] και να αφήσει να τον οδηγήσουν αόριστες και επιδεχόµενες πολλές 

εξαιρέσεις γνώµες, παρµένες από συγγραφείς, αποτελεί ένδειξη µωρίας και αντικείµενο 

χλευασµού, αποκαλούµενο σχολαστικότητα.» (Λεβιάθαν, κεφ. V, σ. 120/Leviathan, ch. V, p. 

33). 
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 Εδώ όµως πρέπει να γίνει µια επιπλέον διευκρίνιση. Αυτό που είναι 

κοινό στους ανθρώπους και στα ζώα είναι η φρόνηση ως ένας πρώτος 

βαθµός εµπειρικής γενίκευσης, που στηρίζεται αποκλειστικά στην 

αισθητηριακή πρόσληψη. Με άλλα λόγια και τα ζώα µαθαίνουν να αντιδρούν µε 

συγκεκριµένο τρόπο σε συγκεκριµένα ερεθίσµατα, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι 

µπορούν και να επεξεργαστούν τα ερεθίσµατα αυτά. Πρόκειται δηλαδή για 

εξαρτηµένες αντιδράσεις που εµφανίζονται µε κάποια κανονικότητα. Η φυσική 

νοηµοσύνη όµως για την οποία έγινε αναφορά µερικές γραµµές παραπάνω, δεν 

αποτελεί προνόµιο των ζώων. ∆εν πρόκειται για τον επεξεργασµένο τεχνητό 

λόγο, ούτε για το φυσικό λόγο. Πρόκειται για φρόνηση, κατά κάποιο τρόπο 

«υψηλότερου βαθµού». Παρατηρείται δηλαδή εδώ ότι σύµφωνα µε τον 

Hobbes µπορούµε να διακρίνουµε βαθµούς φρόνησης, οι υψηλότεροι από τους 

οποίους ανήκουν αποκλειστικά στον άνθρωπο και τον βοηθούν να 

διαχειριστεί µε µια οιονεί ορθολογικότητα καθηµερινές περιστάσεις399. 

 Και στη διαδικασία του βουλεύεσθαι [deliberation] η εµπειρία, όπως 

εκφράζεται µέσα από τη φρόνηση, δίδει λύσεις. Αυτό συµβαίνει επειδή το 

βουλεύεσθαι, εξαιτίας του ορισµού του ως κατά κάποιο τρόπο πρόβλεψης των 

µελλοντικών συνεπειών, µπορεί να υποδείξει την πράξη που θα πρέπει να 

εκδηλωθεί, λειτουργώντας στο πλαίσιο που ήδη έχει περιγραφεί400, στο 

πλαίσιο δηλαδή της απροσδιοριστίας και της αβεβαιότητας. 

 Το φρονησιακό στοιχείο όµως (συγκεκριµένα το γνωστικό – θεωρητικό) 

απαντάται ακόµη και σε πεδία για τα οποία διαθέτουµε ασφαλή γνώση, όπως 

είναι η γεωµετρία. Είναι εύλογο ότι στην περίπτωση αυτή, η αξίωση από τη 

φρόνηση δεν είναι η διεύρυνση της γνώσης. Στο Six Lessons, ο Hobbes 

θεωρεί ότι γίνεται χρήση της φρόνησης όταν θέλουµε να καταστήσουµε σαφή 

τη σηµασία των λεγοµένων µας. Και για να γίνει αυτό πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν λέξεις που κατανοούνται βάσει της κοινής κατανόησης, 

συνεπώς µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η απόκτηση της γνώσης 

υποβοηθείται από στοιχεία που δεν είναι απαραίτητα του στενού φιλοσοφικού 

                                                 
399 «Με τον όρο φυσική αρετή δεν εννοώ εκείνη που οι άνθρωποι έχουν από τη γέννησή 

τους, και που δεν είναι παρά αίσθηση, διότι ως προς αυτήν υπάρχουν τόσο λίγες διαφορές 

ανάµεσα στους ανθρώπους ή ανάµεσα στους ανθρώπους και στα ζώα, ώστε να µην µπορούµε 

να τη συγκαταλέξουµε µεταξύ των αρετών.» (Λεβιάθαν, κεφ. VIII, σ. 139/Leviathan, ch. 

VIII, p. 45). 
400 «[…] όποιος χάρη στην εµπειρία ή το Λόγο έχει τη µεγαλύτερη κι ασφαλέστερη εποπτεία 

των συνεπειών, βουλεύεται καλύτερα» (Λεβιάθαν, κεφ. VI, σ. 132/Leviathan, ch. VI, p. 41). 
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πεδίου, αλλά της εµπειρικής – φρονησιακής ασταθούς σφαίρας. Και 

προκειµένου να αποφευχθούν παρερµηνείες, πρέπει να επισηµανθεί ότι η 

φρόνηση δεν εµπλέκεται στη διαδικασία παραγωγής και απόδειξης της 

γνώσης, αλλά κυρίως στο στάδιο της µετάδοσής της και της γλωσσικής της 

επένδυσης, καθώς και στη φάση της έναρξης του λογισµού και της επιλογής 

των λέξεων που θα χρησιµοποιηθούν στο σχηµατισµό των συλλογισµών401. 

Αυτήν την τακτική ακολουθεί και στους ορισµούς που δίδει στο De Corpore. 

∆εν προκύπτουν από τη φρόνηση το σώµα, ο χώρος, το µέγεθος, η ποσότητα, 

κοκ. Αυτά προκύπτουν αναλυτικά από την εφαρµογή της αναλυτικοσυνθετικής 

µεθόδου. Εκείνο που εννοεί ο Hobbes είναι ότι αποφεύγει να χρησιµοποιήσει 

στους ορισµούς του έννοιες ακατάληπτες και ακατανόητες στους ανθρώπους, 

γεγονός που έκαναν συστηµατικά οι σχολαστικοί και οι φιλόσοφοι του 

µεσαίωνα. Αντίστοιχη είναι και η θέση που διατυπώνεται στο Human Nature 

ήδη στο πρώτο κεφάλαιο. Εκεί διατυπώνεται η άποψη ότι ο άνθρωπος 

διαθέτει γνώση από την εµπειρία του χωρίς τη διαµεσολάβηση του λόγου, µια 

γνώση που µπορεί να διαχειριστεί προτού ξεκινήσει η διαδικασία του 

λογισµού. Τούτη η γνώση θα αποτελέσει το υπόβαθρο πάνω στο οποίο ο 

λόγος θα διαµορφώσει τα συµπεράσµατά του402. Το άµορφο εµπειρικό υλικό 

που γίνεται αντικείµενο επεξεργασίας πρώτα της φρόνησης, εφοδιάζει το 

λόγο µε το περιεχόµενό του και του δίνει το ερέθισµα και την ώθηση να 

ενεργοποιηθεί ως λογισµός προκειµένου να τακτοποιήσει αυτό το υλικό στο 

πλαίσιο του σκοπού που έχει τεθεί. 

 Ο πρακτικός χαρακτήρας της φρόνησης τονίζεται και στο De Cive, 

όπου όµως συνδέεται µε το γνωστικό – θεωρητικό στοιχείο. Πιο 

                                                 
401 «Όλη η διαδικασία ξεκινάει µε την κατανόηση των λέξεων και προχωράει µε το λογισµό 

µέχρι να καταλήξει σε επιστήµη. Εκείνος που πρόκειται να µάθει γεωµετρία πρέπει να 

κατανοήσει πρώτα τους όρους προτού ξεκινήσει, κάτι το οποίο µπορεί να κάνει. Ο δάσκαλος 

δεν αποδεικνύει τίποτα, αλλά χρησιµοποιεί µόνο τη φυσική του φρόνηση, όπως κάνουν όλοι οι 

άνθρωποι όταν προσπαθούν να κάνουν ξεκάθαρα γνωστό το νόηµά όσων λένε. Γιατί η 

κατανόηση των λέξεων δεν είναι παρά ο σπόρος και όχι ο καρπός της φιλοσοφίας. […] Έτσι 

όλοι οι ορισµοί απορρέουν από την κοινή κατανόηση, από την οποία αν κάποιος άνθρωπος 

γράφει ορθά, µπορεί σωστά να αποκαλέσει αυτά τα γραπτά πρώτη φιλοσοφία, που είναι οι 

σπόροι ή το έδαφος της φιλοσοφίας. Και αυτή είναι η µέθοδος που χρησιµοποίησα ορίζοντας 

τη θέση [place] το µέγεθος και τις υπόλοιπες τις πλέον γενικές ονοµασίες» (Six Lessons, 

Lesson II, pp. 225 – 226). 
402 «Σκοπεύοντας να µη στηρίξω καµία αρχή πάνω στην πίστη, παρά µόνο να υπενθυµίσω 

στους ανθρώπους αυτό που ήδη γνωρίζουν, ή που µπορούν να γνωρίσουν από τη δική τους 

εµπειρία, ελπίζω να κάνω όσο το δυνατό λιγότερα λάθη.» (Human Nature, ch. I, p. 1 – 2). 
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συγκεκριµένα, η φρόνηση εδώ δε συζητείται αυτόνοµα στη λειτουργική της 

διάσταση, αλλά κατά κάποιο τρόπο αρνητικά σε σχέση µε την αµαρτία. Ο 

άνθρωπος που αµαρτάνει, αποτυγχάνει να εκτελέσει µια πράξη σύµφωνη µε 

τον ορθό λόγο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να προβαίνει σε πράξεις που 

χαρακτηρίζονται από τον ίδιο ως άφρονες (imprudent). Η αµαρτία είναι µια 

πράξη που δεν πετυχαίνει να προσδιορίσει τα κατάλληλα µέσα που οδηγούν 

στον επιδιωκόµενο σκοπό. Είναι µια πράξη που συνδέεται µε το σφάλµα. Και η 

µη ορθότητα αυτής της πράξης µπορεί να αναγνωριστεί από κάθε άνθρωπο, 

είτε χρησιµοποιώντας το λόγο του, είτε χρησιµοποιώντας απλώς τη φρόνησή 

του403. Εδώ αναδεικνύεται η αριστοτελική εικόνα της φρόνησης ως µιας έξης 

που υποδεικνύει τα µέσα. 

 Η φρόνηση στηρίζεται στην εµπειρία που έχουν συλλέξει οι άνθρωποι 

από το παρελθόν, δυνάµει της οποίας µπορούν να έχουν εικόνα του 

µέλλοντος. Ο σώφρων άνθρωπος µπορεί να προβεί σε εκτίµηση των αιτίων 

κάποιων φαινοµένων της καθηµερινής ζωής µια εκτίµηση που δεν µπορεί να 

κάνει ο λογισµός. Τα συµπεράσµατα αυτών των εκτιµήσεων παραµένουν στο 

επίπεδο του επιµέρους και εντός αυτού του πλαισίου είναι γνώση που µπορεί 

κανείς να εµπιστευτεί για κάποιους σκοπούς (κυρίως της καθηµερινότητας). 

Τέλος, µε την ανάδειξη της πράξης στο προσκήνιο, ο Hobbes συνδέει τη 

φρόνηση µε την πλέον βέβαιη γνώση και κατά συνέπεια ο σώφρων άνθρωπος 

µπορεί να είναι και σοφός, κάτι που για τον Αριστοτέλη δεν ισχύει. Η νέα 

µορφή σοφίας που αναδεικνύεται είναι η σοφία του ανθρώπου που πράττει και 

όχι εκείνου που θεωρεί. Μια τέτοια αντίληψη είναι συναφής και µε το 

νεώτερο πλαίσιο ιδεών που διαµορφώθηκε. Σηµασία δεν έχει µόνο να 

γνωρίζει κανείς, αλλά και να πράττει, προκειµένου να βελτιωθεί η ανθρώπινη 

                                                 
403 «Η αµαρτία µε την ευρεία σηµασία, συµπεριλαµβάνει κάθε πράξη, λέξη και σκέψη αντίθετη 

προς τον ορθό λόγο. Γιατί κάθε άνθρωπος, όταν λογίζεται, αναζητεί τα µέσα προς το σκοπό 

που έχει θέσει. Αν λοιπόν λογίζεται ορθά, δηλαδή ξεκινώντας από τις πλέον προφανείς 

αρχές και κατασκευάζοντας µια αλυσίδα από συνεχείς αναγκαίες συνέπειες, θα προχωρήσει 

προς µια ακριβώς ευθεία κατεύθυνση. ∆ιαφορετικά, θα παραπλανηθεί, δηλαδή είτε θα κάνει, 

είτε θα πει, είτε θα επιχειρήσει κάτι αντίθετο προς τον σκοπό που έχει θέσει. Όταν θα το 

έχει πράξει αυτό, τότε θα πούµε ότι έχει σφάλλει όσον αφορά στο λογισµό, αλλά όσον αφορά 

στην πράξη και τη βούληση [will], ότι έχει αµαρτήσει. Γιατί η αµαρτία ακολουθεί το σφάλµα, 

όπως η βούληση την κατανόηση. Και αυτή είναι η πλέον γενική έννοια της λέξης, κάτω από 

την οποία τοποθετείται κάθε [imprudent] πράξη αντίθετη προς τη φρόνηση, είτε αντίθετη 

προς το νόµο, όπως το να καταστρέψει κανείς το σπίτι κάποιου ανθρώπου, είτε µη αντίθετη 

προς το νόµο, όπως το να χτίσει κάποιος το σπίτι του πάνω στην άµµο.» (De Cive, ch. XIV, 

p. 282). 
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ζωή. Ήδη στην εισαγωγή του Λεβιάθαν, προβάλλεται αυτή η ενεργητική φύση 

του ανθρώπου. 

 

B.2.4. Φρόνηση, λόγος και πολιτική κοινωνία 

 

 Η φρόνηση στη φιλοσοφία του Hobbes, όπως έχει γίνει σαφές ως 

τώρα, επιτελεί λειτουργίες υπό µια έννοια αντίστοιχες του λόγου, όταν δεν 

υπάρχει λόγος404 ή όταν ο λόγος δεν έχει την ισχύ να επιβληθεί και είναι 

διασπασµένος405. ∆εν πρόκειται όµως για ένα απλό υποκατάστατο του λόγου. 

∆εν είναι ο λόγος της φυσικής κατάστασης, δηλαδή η εργαλειακή όψη του 

λόγου. Αντίθετα πρόκειται για µια διακριτή ικανότητα η οποία διατηρείται και 

στην πολιτική κοινωνία. Όταν πλέον έχει εγκαθιδρυθεί ο κυρίαρχος, η 

φρόνηση υποδεικνύει στον άνθρωπο την ορθολογικότητα της αναγκαιότητας 

υποταγής σ’ αυτόν. Ο σώφρων πείθεται να υποτάξει τη βούλησή του στον 

κυρίαρχο γιατί αναγνωρίζει ότι αυτός είναι ο µόνος τρόπος να διασφαλίσει τη 

ζωή του και την περιουσία του και αυτό υποδεικνύεται από τον ορθό λόγο. Ο 

λόγος έθεσε ως σκοπό τη συντήρηση του σώµατος, δηλαδή την προφύλαξη 

της ζωής και η φρόνηση υπέδειξε τα µέσα προκειµένου αυτός ο σκοπός να 

επιτευχθεί. Τα µέσα αυτά δεν είναι παρά ο κυρίαρχος και τα δικαιώµατά του. 

Η συνένωση των ενικών λόγων της προπολιτικής κατάστασης έγινε µε την 

πράξη εγκαθίδρυσης της κυριαρχίας, µια πράξη που υποδείχθηκε ως επιταγή 

του φυσικού λόγου, συνεπικουρούµενου από τη φρόνηση. Με άλλα λόγια, δεν 

είναι απαραίτητο για το φυσικό άνθρωπο να αναπτύξει έναν πλήρη συλλογισµό 

προκειµένου να κατανοήσει ότι αν δε βγει από την κατάσταση της φύσης δεν 

µπορεί να είναι ασφαλής. Η άποψη αυτή διατυπώνεται ήδη στο De Corpore 

Politico, όπου ο φυσικός άνθρωπος συνειδητοποιεί τη φυσική αναγκαιότητα 

της υπέρβασης της εµπόλεµης κατάστασης, ως όρο που θα διασφαλίσει το 

προσωπικό του όφελος. Αυτό µπορεί να το συνειδητοποιήσει µέσα από τις 

εµπειρικές γενικεύσεις που κάνει, γενικεύσεις που αναλύθηκαν στο 

                                                 
404 Περιπτώσεις απουσίας λόγου είναι τα ζώα, τα µικρά παιδιά και άνθρωποι στους οποίους 

συντρέχει κάποια ασθένεια νοητικής φύσης που αναιρεί τη λογική τους ικανότητα. 
405 Τέτοια κατάσταση διάσπασης είναι η φυσική κατάσταση. Τόσο όµως στην περίπτωση της 

απουσίας του λόγου, όσο και στη φυσική κατάσταση, η φρόνηση διακρίνεται από την 

πρωτογενή ορθολογικότητα ή τον έµφυτο λόγο (natural reason). Αυτό που ισχύει είναι µια 

ασθενής παραλληλία των δύο αυτών λειτουργιών. 
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προηγούµενο υποκεφάλαιο406. Επίσης µπορεί να το γνωρίσει µέσα από την 

ιστορία διαφόρων εθνών που πέρασαν από αυτή τη φάση407. 

 Ο σώφρων άνθρωπος, που στη φυσική κατάσταση λειτουργούσε στο 

πλαίσιο µια ιδιωτικής τελεολογίας, πλέον δρα υπό το καθεστώς της 

τελεολογίας της πολιτικής κοινωνίας, που εγγυάται ο κυρίαρχος. Η 

πραγµάτευση που προηγήθηκε διαφωτίζει την έννοια της ιδιωτικής 

τελεολογίας της φυσικής κατάστασης. Ο λόγος ενός εκάστου φυσικού 

ανθρώπου, θέτει ως σκοπό την αυτοσυντήρησή του και την εξυπηρέτηση των 

απολύτως εγωιστικών συµφερόντων του. Γι’ αυτό µπορεί και να υιοθετεί ό,τι 

µέσο επιθυµεί για να επιτύχει την αύξηση της ισχύος του. Η τελεολογία αυτή, 

δεν είναι µέρος µιας εύτακτης φύσης ιδωµένης ως ένα κλειστό σύστηµα 

αριστοτελικού τύπου, στην οποία το τέλος είναι εµµενές. Στη φυσική 

κατάσταση του Hobbes, το ιδιωτικό τέλος είναι εξωτερικό µε την έννοια ότι 

τίθεται από το λόγο και προσδιορίζεται µε όρους φυσιολογίας 

(αυτοσυντήρηση, διατήρηση της κίνησης, δηλαδή της ζωής του οργανισµού). 

 Ως τέλος της πολιτικής κοινωνίας δεν πρέπει να νοηθεί κάτι 

διαφορετικό σε σχέση µε τα παραπάνω, ούτε καν στο επίπεδο της 

φυσιολογικής ερµηνείας του ιδιωτικού τέλους. Και ο πολίτης ενδιαφέρεται για 

την προάσπιση της ζωής του και τα ατοµικά του συµφέροντα. Πλέον όµως 

αυτά τίθενται ως αιτήµατα της πολιτικής κοινωνίας, η οποία δια του 

κυρίαρχου θα τα επιδιώξει για όλα τα µέλη της. Το γεγονός ότι στο πρόσωπο 

του κυρίαρχου ενοποιούνται όλα τα επιµέρους πρόσωπα, σηµαίνει ότι τα 

συµφέροντά τους ενοποιούνται στο συµφέρον του κυρίαρχου, το οποίο δεν 

είναι διαφορετικό από το συµφέρον καθενός χωριστά. Η πολιτική κοινωνία 

                                                 
406 Για το συγκεκριµένο θέµα ο Ψυχοπαίδης παρατηρεί: «Αν και ο Hobbes δέχεται ότι οι 

εµπειρίες των ατόµων που βρίσκονται στη φυσική κατάσταση τα οδηγούν στη διαπίστωση ότι 

για τη συµβίωση είναι αναγκαίοι αλληλέγγυοι τρόποι συµπεριφοράς και πολιτικές ρυθµίσεις, 

θεωρεί ότι αυτές οι εµπειρίες δεν εγγυώνται αποτελεσµατικά την ισχύ των εν λόγω 

ρυθµίσεων.» (Ψυχοπαίδης Κ., ο.π., 2001, σ. 25). 
407 «Καθώς λοιπόν η κατάσταση της εχθρότητας και του πολέµου είναι τέτοια και ως εκ 

τούτου η ίδια η φύση καταστρέφεται και οι άνθρωποι αλληλοσκοτώνονται, (όπως το 

γνωρίζουµε επίσης τόσο από την εµπειρία σύγχρονών µας απολίτιστων εθνών και από τις 

ιστορίες των προγόνων µας, των παλαιών κατοίκων της Γερµανίας […]) εκείνος που επιθυµεί 

να επιβιώσει σε µια τέτοια κατάσταση όπως είναι η κατάσταση της ελευθερίας και του 

δικαιώµατος όλων σε όλα, αντιφάσκει µε τον εαυτό του. Γιατί κάθε άνθρωπος, από φυσική 

αναγκαιότητα επιθυµεί το προσωπικό του καλό, στο οποίο αυτή η κατάσταση αντιτίθεται, και 

στην οποία υποθέτουµε φιλονικία ανάµεσα σε ανθρώπους που από τη φύση τους είναι ίσοι και 

ικανοί να καταστρέψουν ο ένας τον άλλο.» (De Corpore Politico, ch. I, pp. 84 – 85). 
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έχει ως στόχο την αλλαγή της ανθρώπινης φύσης µε την υπέρβαση του 

απόλυτου εγωισµού και τη δηµιουργία αισθηµάτων αλληλεγγύης408, 

προκειµένου όµως να προστατευτεί η ατοµικότητα. Το τέλος στο νέο πλαίσιο, 

η νέα τελεολογία που δια των προσθαφαιρέσεων θέτει τη νεωτερική µορφή 

του αγαθού, είναι η υλική ζωή409. 

Η φρόνηση και η ατοµική πράξη εντάσσονται πλέον στην τελεολογία 

της πολιτικής κοινωνίας (ειρήνη, επιβίωση του κράτους, διασφάλιση της 

ιδιοκτησίας και κυρίως διασφάλιση της ζωής). Η νέα µορφή τέλους, σαφώς 

διακριτή από την αριστοτελική, µπορεί να πραγµατωθεί µόνο υπό την 

προϋπόθεση της ένταξης των φρονησιακών προταγµάτων στη διαδικασία του 

λογισµού. Με άλλα λόγια, όταν ο άνθρωπος λογίζεται ορθά, ανακαλύπτει 

δηλαδή τις αιτίες, όσο και αν γι’ αυτό πρέπει να αναπτύξει µακροσκελείς 

συλλογισµούς, µπορεί να είναι βέβαιος περί της ορθότητας του 

αποτελέσµατος στο οποίο θα καταλήξει. Και όταν πρόκειται για να πράξει, 

µπορεί να είναι βέβαιος ότι ο κανόνας της πράξης του θα είναι ορθός και η 

πράξη του θα του αποφέρει το ζητούµενο αποτέλεσµα. 

 Επιπλέον η υπαγωγή της φρόνησης στη διαδικασία του λογισµού, 

µπορεί να δώσει περαιτέρω εγγυήσεις για την κατεύθυνση του λόγου προς 

σκοπούς που αφορούν στο γενικό καλό, αλλά και το ατοµικό, στο βαθµό που 

δε διαταράσσεται η λειτουργία του κράτους και η ισχύς του κυρίαρχου, 

περιστέλλοντας µ’ αυτόν τον τρόπο την εργαλειακή όψη του λόγου που 

αναλύσαµε παραπάνω. Ο φρόνιµος άνθρωπος θα πράττει ως έλλογος, 

δεσµευόµενος από το φυσικό του λόγο. Αυτό θα γίνει όµως µε την 

προϋπόθεση του διαφωτισµένου πολίτη, ο οποίος µπορεί να αναγνωρίσει την 

αναγκαιότητα υποταγής στον κυρίαρχο, κάτι το οποίο όπως είπαµε 

χαρακτηρίζει το φρόνιµο άνθρωπο της πολιτικής κατάστασης. Αν αυτή η 

ανάγνωση γίνει αποδεκτή, τότε µπορεί απ’ αυτή να συναχθεί κι ένα νέο 

πρότυπο πολίτη: ο πολίτης που αυτοδεσµεύεται ταυτόχρονα µε την αποδοχή 

της σύστασης της κυριαρχίας ως αποτέλεσµα της ολοκλήρωσης της 

συλλογιστικής του αλυσίδας. Αυτός ο πολίτης δε θα έχει ανάγκη την αυστηρή 

επιβολή του νόµου από τον κυρίαρχο, καθώς θα µπορεί να αναγνωρίζει, 

                                                 
408 Πατέλλη Ι., 1995, ο.π., σσ. 108 – 114. 
409 Πατέλλη Ι., 1995, ο.π., σ. 179. 

     Επίσης: Ψυχοπαίδης Κ., 2001, ο.π., σσ. 117 – 118. 
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κάνοντας χρήση του λογισµού, την ορθή πράξη που εγγυάται τη διατήρηση του 

πολιτικού σώµατος και κατά συνέπεια και τη δική του ασφάλεια. 

 Η φρόνηση στο Λεβιάθαν, καθώς και κάποιες λειτουργίες που 

σχετίζονται µε την πρώτη καταγραφή κι επεξεργασία του άµορφου εµπειρικού 

υλικού και συνδέονται µ’ αυτήν – αν δεν ταυτίζονται υπό µια ευρεία έννοια – 

άλλοτε παρουσιάζονται ως κοινές ιδιότητες ανάµεσα σε ανθρώπους και ζώα 

κι άλλοτε όχι. Στο προηγούµενο υποκεφάλαιο δόθηκε µια εξήγηση γι’ αυτό, 

µέσα από την παρατήρηση ότι στο κεφάλαιο VIII, η φρόνηση, ως φυσική 

νοηµοσύνη, παρουσιάζεται ως χαρακτηριστικό αποκλειστικά ανθρώπινο. Αυτό 

ισχύει στο µέτρο που η ανθρώπινη φρόνηση έχει αποσπαστεί από το τυχαίο 

και απροσδιόριστο της καθηµερινότητας και λειτουργεί όπως λέει ο 

Ψυχοπαίδης αναστοχαστικά410. Η αναστοχαστική φρόνηση είναι το δεύτερο 

αυτό είδος φρόνησης που λειτουργεί οιονεί ορθολογικά αναγνωρίζοντας 

οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα σε γεγονότα και τοποθετώντας τα µέσα σε 

χωροχρονικά πλαίσια καθώς και µέσα στο δίκτυο των προσώπων που δρουν. 

Τέτοια γεγονότα που πρέπει να γίνουν αντικείµενο παρατήρησης και 

επεξεργασίας, όπως µπορεί κανείς να συµπεράνει, είναι τα πάθη, δεδοµένου 

ότι η διαφορετικότητα και η έντασή τους δυσχεραίνει τη συµβίωση. Η 

αναστοχαστική φρόνηση είναι εκείνη η οποία θα προσδιορίσει και το αγαθό για 

τον άνθρωπο, εντάσσοντας την επιδίωξη του ατοµικού συµφέροντος, µέσα στο 

πλαίσιο της πολιτικής κοινωνίας, όρος για το οποίο είναι η επιδίωξη της 

ειρήνης. Είναι κάτι παραπάνω από εµφανής εδώ η σύνδεση αυτής της µορφής 

φρόνησης και της λειτουργίας της µε το φυσικό λόγο που συζητήθηκε 

παραπάνω. Ακριβώς σ’ αυτό όµως το σηµείο θα σταµατήσει και η 

αναστοχαστική φρονησιακή δραστηριότητα. Οι όροι που θα οδηγήσουν στην 

εκπλήρωση του αγαθού δεν µπορούν υποδειχθούν µε βεβαιότητα προς το 

παρόν. Από αυτό το σηµείο και µετά πρέπει να αναλάβει ο τεχνητός 

επεξεργασµένος λόγος, δηλαδή ο λογισµός. 

 Εύκολα µπορεί κανείς να υποθέσει τι θα µπορούσε να συµβεί σε µια 

κατάσταση κατά την οποία µε το λόγο δε θα συνδεόταν η αναστοχαστική 

φρόνηση, αλλά η φρόνηση εκείνη που είναι κοινή σε άνθρωπο και ζώα, ή µια 

κατάσταση που ο λόγος θα λειτουργούσε αυτόνοµα, ελλείψει δηλαδή κάποιας 

έννοιας τέλους όπως οριοθετήθηκε παραπάνω. Ένας τέτοιος λόγος θα ήταν 

                                                 
410 Ψυχοπαίδης Κ., 2001, ο.π., σ. 127. 
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ανεξάρτητος από κάθε µορφή αγαθού, απόλυτα διασπασµένος και 

εργαλειακός. Το ατοµικό πράττειν θα προσδιοριζόταν από τα άλογα και 

ανεξέλεγκτα πάθη των δρώντων και από ένα στενά συµφεροντολογικό 

υπολογισµό. Η γλαφυρή περιγραφή της φυσικής κατάστασης από τη µεριά του 

Hobbes δίδει την εικόνα: γενικευµένος πόλεµος, καταστροφή του πολιτικού 

σώµατος, κίνδυνος για τη ζωή, κοκ. Μέσα από αυτήν την κατάσταση 

προκύπτει ως αίτηµα του φυσικού λόγου και της φρόνησης ο προσδιορισµός 

των όρων που θα συντελέσουν στην έξοδο. Έτσι διατυπώνονται οι φυσικοί 

νόµοι, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στην ανθρώπινη φύση και δίδουν την 

προοπτική της µετατροπής της από εχθρική σε συµβιωτική, υπό την 

προϋπόθεση να οριστούν µε σαφήνεια το ορθό και το εσφαλµένο, το δίκαιο και 

το άδικο. Κατά συνέπεια οι έννοιες αυτές που προκύπτουν στην πορεία και 

όχι εξ αρχής, έχουν πολύ συγκεκριµένο ρόλο και η αξία τους, ανάµεσα στα 

άλλα, έγκειται και στο ότι προτρέπουν το λόγο να µην αρκείται µόνο στην 

ανάλυση και σύνθεση των άµεσων πραξιακών όρων (όπως είναι για 

παράδειγµα η αύξηση της ισχύος). Αντίθετα επιτάσσουν να συµπεριλαµβάνει 

και όρους που πρέπει να αναζητηθούν σε κάποια απόσταση από το άµεσα 

παρόν και δεδοµένο (ένα τέτοιο παράδειγµα θα µπορούσε να είναι τα 

µακροπρόθεσµα οφέλη που προκύπτουν από την ίδρυση της πολιτικής 

κοινωνίας και την παραίτηση από το θεµελιώδες φυσικό δικαίωµα). 

 Στο κεφάλαιο XV του Λεβιάθαν, ο Hobbes συνάγει τον τρίτο νόµο της 

φύσης, ο οποίος υποχρεώνει τους ανθρώπους να τηρούν τις συµβάσεις τους. 

Πάνω σ’ αυτόν το νόµο στηρίζεται η δικαιοσύνη, καθώς τώρα πια ορίζεται το 

δίκαιο ως η τήρηση της σύµβασης411. ∆ε θα εξεταστεί σε βάθος το επιχείρηµα 

του µωρού που παρουσιάζεται αµέσως µετά τον τρίτο νόµο και τον ορισµό του 

δίκαιου και του άδικου, ωστόσο στην απάντηση του µωρού ότι κάποιες φορές 

είναι σύµφωνο προς το λόγο αλλά και δίκαιο να µην τηρούµε τις συµβάσεις 

                                                 
411 «Από το νόµο εκείνο της φύσης [το δεύτερο] […] συνάγεται ένας τρίτος νόµος που ορίζει 

ότι οι άνθρωποι πρέπει να τηρούν τις συµβάσεις [covenants] τους. Χωρίς αυτόν οι συµβάσεις 

είναι µάταιες και λόγια άνευ περιεχοµένου […] και συνεπώς παραµένουµε σε κατάσταση 

πολέµου. Τούτος ο νόµος της φύσης αποτελεί το θεµέλιο και την απαρχή της δικαιοσύνης. 

[…] Ο ορισµός της αδικίας είναι αποκλειστικά ο ακόλουθος: µη τήρηση µιας σύµβασης. Και 

οτιδήποτε δεν είναι άδικο είναι δίκαιο.» (Λεβιάθαν, κεφ. XV, σ. 213/Leviathan, ch. XV, p. 

95). Στον κατάλογο µε τους φυσικούς νόµους του De Cive, ο τρίτος φυσικός νόµος του 

Λεβιάθαν, αντιστοιχεί µε το δεύτερο: «Ένας άλλος νόµος της φύσης είναι να τηρούµε τα 

συµβόλαια [contracts].» (De Cive, ch. III, p. 136). Ο δεύτερος νόµος του De Cive 

συγκεφαλαιώνει κατά κάποιο τρόπο το δεύτερο και τον τρίτο φυσικό νόµο του Λεβιάθαν. 
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µας, ο Hobbes παραθέτει µια σειρά από συνέπειες που θα ακολουθήσουν. Η 

σηµαντικότερη από αυτές είναι ότι ο ίδιος ο µωρός θα αφανιστεί. Συνεπώς η 

παραβίαση της σύµβασης δεν µπορεί να είναι σύµφωνη προς το λόγο412. 

Παρατηρείται εδώ ότι όσον αφορά στην πρόβλεψη των συνεπειών µιας 

πράξης (στην προκειµένη περίπτωση η πράξη είναι η µη τήρηση της 

σύµβασης), η φρόνηση ενισχύει το λόγο, κάνοντας εµφανέστερα και 

πειστικότερα τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εκτέλεση µιας 

πράξης αντίθετης προς το λόγο413. 

 Ακόµη µία περίπτωση κατά την οποία η φρόνηση ενεργοποιείται προς 

το συµφέρον του λόγου και των αιτηµάτων του είναι η ανεύρεση των όρων 

διατήρησης του πολιτικού σώµατος414. Αυτό έγινε και µέσα από την εξέταση 

του εµπειρικού δεδοµένου, αλλά κυρίως µέσω της συστηµατικής εφαρµογής 

της αναλυτικοσυνθετικής µεθόδου πάνω σ’ αυτό το δεδοµένο. Αυτή η 

διαδικασία πέρασε µέσα από διαφορετικά µονοπάτια και δεν προσδιορίστηκε 

αποκλειστικά από την αυστηρή εφαρµογή της µεθόδου. Όπως παρατηρεί ο 

Ψυχοπαίδης «πέρασε µέσα από δοκιµές, αποτυχίες και νέες προσπάθειες των 

ανθρώπων να συγκροτήσουν πολιτείες που θα εξασφαλίζουν την ειρήνη και 

την ευηµερία τους»415. Η µέθοδος µε τις δύο εκφάνσεις της (ανάλυση και 

σύνθεση) συνιστά την όψη εκείνη που ικανοποιεί το αυστηρά επιστηµονικό – 

ορθολογικό κριτήριο, ενώ η εφαρµογή – πλάνη – νέα εφαρµογή, κλπ ικανοποιεί 

το φρονησιακό κριτήριο (απόπειρα τακτοποίησης του συγκεχυµένου 

εµπειρικού υλικού µέσω µιας διαδικασίας δοκιµής και πλάνης). 

 Η υπόθεση της φυσικής κατάστασης, όπως αναφέρεται στο Λεβιάθαν, 

προέκυψε µέσα από την εφαρµογή της µεθόδου στην ανθρώπινη φύση. 

Αναλυτικά ο Hobbes κατέληξε στα πάθη ως αιτίες του γενικευµένου 

πολέµου. Ας σηµειωθεί ξανά ότι δεν πρόκειται για τα πάθη καθαυτά, αλλά για 

την έλλειψη του µέτρου εκείνου που θα καθορίσει το νόµιµο και ανεκτό – µέσα 

                                                 
412 ∆εν µπορεί να είναι σύµφωνη προς το λόγο, επειδή ο λόγος έχει θέσει ως σκοπό την 

προστασία της ζωής. 
413 Για µια εκτενέστερη πραγµάτευση της απάντησης του µωρού βλ. Deigh J., Reason and 

Ethics in Hobbes’s Leviathan, «Journal of the History of Philosophy», 34:1, 1996, 33 – 

60., Murphy M., Notes and Discussions. Desire and Ethics in Hobbes’s Leviathan: A 

Response to Professor Deigh, «Journal of the History of Philosophy», 38:2, 2000, 259 – 

268., Deigh J., Notes and Discussions. Reply to Mark Murphy, «Journal of the History of 

Philosophy», 41:1, 2003, 97 – 109. 
414 Ψυχοπαίδης Κ., 2001, ο.π., σ. 126. 
415 Ψυχοπαίδης Κ., 2001, ο.π., σ. 153. 
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στο κοινωνικό πλαίσιο – βαθµό επιδίωξης δόξας, ισχύος, τιµής, κοκ., δηλαδή 

την ισχύ που πηγάζει από τον κυρίαρχο. Στο κεφάλαιο XIII, ο Hobbes καλεί 

τους αναγνώστες, οι οποίοι δεν είναι µυηµένοι στην επιστηµονική 

µεθοδολογία και πρακτική, να επιβεβαιώσουν τα λεγόµενά του µέσα από την 

καθηµερινή τους εµπειρία416. Πιθανότατα θεωρεί ότι καθένας είναι σε θέση 

να επιστρατεύσει τη φρόνησή του προκειµένου να επαληθεύσει (όχι όµως και 

να απορρίψει) πορίσµατα της διαδικασίας του λογισµού. Μια τέτοια εµπειρική 

επιβεβαίωση δεν µπορεί να απευθύνεται προς το επιστηµονικό – λογικό 

κοµµάτι του ανθρώπου. Κάτι τέτοιο θα ήταν αντιφατικό προς τις αρχές πάνω 

στις οποίες ανέπτυξε το επιχείρηµά του. Άρα απευθύνεται στο εµπειρικό – 

φρονησιακό µέρος, το οποίο είναι κοινό σε όλους τους ανθρώπους, 

ανεξάρτητα από τη µόρφωσή τους, καθώς αυξάνεται µε την ωρίµανση και την 

έκθεση του ατόµου στην καθηµερινή τριβή και εµπειρία. Ειδικότερα δε, 

απευθύνεται προς το τµήµα εκείνο της φυσικής νοηµοσύνης και όχι της 

φρόνησης που διαµορφώνεται ως απλή εµπειρία και παρατήρηση. 

 Η κυριαρχία, όταν έχει πια συσταθεί, πλαισιώνεται από έναν αριθµό 

ανθρώπων, οι οποίοι ασκούν συµβουλευτικό έργο. Όσοι καλούνται να 

επιτελέσουν το έργο αυτό θα πρέπει να έχουν µελετήσει και εξετάσει σε 

βάθος τις προϋποθέσεις και τους όρους που συντελούν στην επιτυχηµένη 

διοίκηση. Ταυτόχρονα όµως θα πρέπει οι ίδιοι να έχουν συλλέξει έναν αρκετά 

µεγάλο αριθµό εµπειριών διαχείρισης των πολιτικών πραγµάτων417. Στη 

δεύτερη περίπτωση – σε αντίθεση µε την πρώτη – η συσσώρευση της 

εµπειρίας δε γίνεται µε την εφαρµογή της αυστηρής αναλυτικοσυνθετικής 

µεθόδου. Πρόκειται δηλαδή για περιεχόµενα της φρόνησης, της όψης όµως 

εκείνης που σχετίζεται µε τη φυσική νοηµοσύνη, την ικανότητα αναγνώρισης 

                                                 
416 «Μπορεί να φαίνεται παράξενο σε κάποιον […] ότι η φύση διαιρεί έτσι τους ανθρώπους 

και τους παρωθεί να αλληλοσυγκρούονται και να αλληλοεξοντώνονται. Γι’ αυτό είναι 

ενδεχόµενο να δυσπιστεί σ’ αυτό το συµπέρασµα, που βγαίνει από την ανάλυση των παθών 

και να επιθυµεί να το επαληθεύσει εµπειρικά. Ας αναλογισθεί, λοιπόν, ότι όταν ο ίδιος 

ετοιµάζεται να ταξιδέψει οπλίζεται και επιδιώκει να έχει καλή συνοδεία· ότι όταν πέφτει να 

κοιµηθεί, αµπαρώνει τις πόρτες· κι ότι ακόµα και όταν βρίσκεται µέσα στο σπίτι του 

κλειδώνει τις κασέλες του.» (Λεβιάθαν, κεφ. XIII, σ. 196/Leviathan, ch. XIII, p. 84). 
417 «επειδή η ικανότητα του συµβουλεύειν πηγάζει από την εµπειρία και τη µακρόχρονη 

µελέτη και επειδή κανείς δεν θεωρείται έµπειρος σε όλα, όσα είναι αναγκαία για τη διοίκηση 

µιας µεγάλης πολιτικής κοινότητας, κανείς δεν θεωρείται καλός σύµβουλος σε υποθέσεις 

διαφορετικές από εκείνες για τις οποίες όχι µόνον διαθέτει µεγάλη εµπειρία, αλλά τις έχει 

επίσης µελετήσει κι εξετάσει ενδελεχώς.» (Λεβιάθαν, κεφ. XXV, σ. 322/Leviathan, ch. XXV, 

p. 172). 
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οµοιότητας και διαφοράς και την αναπτυγµένη κρίση. ∆ιακρίνονται δηλαδή 

εδώ δύο είδη γνώσης που θα πρέπει να διαθέτουν εκείνοι που θα δίδουν 

συµβουλές: η επιστηµονική γνώση και η φρονησιακή γνώση. Στην επιστήµη, η 

γνώση θα πρέπει να αναφέρεται στους αναγκαίους όρους σύστασης και 

διατήρησης της πολιτείας418, ενώ στη φρόνηση, η γνώση θα αφορά σε 

«περιφερειακούς όρους» που καθιστούν τη λειτουργία του κράτους εύρυθµη, 

χωρίς όµως αυτοί να προκύπτουν απαραίτητα από τη διαδικασία του 

λογισµού419. Αυτά τα είδη γνώσης δε λειτουργούν αντικαθιστώντας το ένα το 

άλλο, αλλά συµπληρωµατικά. Το δεύτερο είδος γνώσης, αυτό που συλλέγεται 

από την εµπειρία, δεν είναι ίσης αξίας µε τη φιλοσοφική – επιστηµονική 

γνώση, γιατί δεν αποκτάται παρά µόνο µε την αδιαµεσολάβητη παρατήρηση, 

παρόλα αυτά είναι µεγάλης σηµασίας για τη λειτουργία του κράτους, τη 

διατήρηση και προστασία του από παράγοντες που µπορούν να λειτουργήσουν 

διαβρωτικά. Η γνώση που συλλέγεται µε το δεύτερο τρόπο – µε την 

επιστράτευση της φυσικής νοηµοσύνης – αποδεικνύεται ιδιαίτερα σηµαντική 

και χρήσιµη όταν οι όροι σύστασης της πολιτείας δεν είναι ακόµη σαφείς, ή 

δεν έχουν ακόµη πλήρως προσδιοριστεί420. 

 Η φρόνηση διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στο πολιτικό πεδίο. Ωστόσο 

η πολιτική κοινωνία είναι έργο του λόγου και όχι της φρόνησης. Και 

δεδοµένου ότι αυτό είναι ορθό, ανακύπτει το εξής ερώτηµα: γιατί ο Hobbes 

δεν περιορίστηκε στη βεβαιότητα που του παρείχε η εξέταση του λόγου, αλλά 

επέλεξε να εµπλέξει και τη φρόνηση κατά τη συγκρότηση του κράτους; Μετά 

τη συζήτηση που προηγήθηκε η απάντηση φαίνεται να είναι προφανής. Ο 

ελλειµµατικός χαρακτήρας της φρόνησης προβάλλεται µε σκοπό να ενισχυθεί 

                                                 
418 «Εφόσον το έργο της πολιτικής κοινότητας είναι η διατήρηση της ειρήνης στο εσωτερικό 

και η προστασία από ξένη εισβολή, είναι ευνόητο ότι απαιτείται βαθειά γνώση της 

ανθρώπινης φύσης, των δικαιωµάτων της κυβέρνησης, της ουσίας της ευθυδικίας, του νόµου, 

της δικαιοσύνης και της τιµής – γνώση που είναι αδύνατο να αποκτηθεί χωρίς µελέτη.» 

(Λεβιάθαν, κεφ. XXV, σ. 322/Leviathan, ch. XXV, p. 172 – 173). 
419 «Παράλληλα, η γνώση της ισχύος, της γεωγραφίας και των πόρων τόσο της ίδιας µας της 

χώρας όσο και των γειτονικών, καθώς επίσης και των διαθέσεων και σχεδίων των άλλων 

εθνών, απαιτεί µεγάλη εµπειρία.» (Λεβιάθαν, κεφ. XXV, σ. 322/Leviathan, ch. XXV, p. 173). 
420 «Όταν για την κατασκευή οποιουδήποτε πράγµατος υφίστανται αλάνθαστοι κανόνες 

(όπως οι κανόνες της γεωµετρίας στην περίπτωση των µηχανών και των κτηρίων), καµία 

εγκόσµια εµπειρία δεν είναι ικανή να αντισταθµίσει τη συµβουλή όσων γνωρίζουν ή 

ανακάλυψαν αυτούς τους κανόνες. Ελλείψει ανάλογων κανόνων, ο καλύτερος σύµβουλος είναι 

εκείνος, η κρίση [judgment] του οποίου βασίζεται σε εξαιρετικά µεγάλη εµπειρία στο 

συγκεκριµένο είδος έργου». (Λεβιάθαν, κεφ. XXV, σ. 323/Leviathan, ch. XXV, p. 173). 
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το βασικό επιχείρηµα του Hobbes αναφορικά µε την πίστη του στο λόγο. Τη 

βεβαιότητα του ορθολογικού οικοδοµήµατος της έλλογης και απόλυτης 

κυριαρχίας δεν την αµφισβητεί ούτε η ίδια η καθηµερινή ανθρώπινη εµπειρία. 

Αντίθετα την αναγνωρίζει και την ενισχύει. Σ’ αυτό το σηµείο προβάλλεται 

και το διαφωτιστικό ιδεώδες. Ο άνθρωπος που έχει αυξήσει το φάσµα των 

γνώσεών του, είναι σε θέση να εναρµονίσει την καθηµερινή του εµπειρία µε τα 

συµπεράσµατα των συλλογιστικών διαδικασιών του τεχνητού – 

επεξεργασµένου λόγου, αλλά και των προσταγών του φυσικού λόγου. Έτσι η 

κυριαρχία εγκαθιδρύεται σε στέρεες βάσεις και δεν κινδυνεύει να διαβρωθεί. 

Αυτό σε καµία περίπτωση δε σηµαίνει ότι µειώνεται η απόλυτη φύση του 

κυρίαρχου. Το αντίθετο µάλλον συµβαίνει. Εδώ προβάλλεται ξανά η υπόρρητη 

πρόθεση του Hobbes περί της διαµόρφωσης ενός αυτοπειθάρχητου πολίτη, 

µέσω µια διαρκούς εκπαιδευτικής διαδικασίας. Φαίνεται ότι ευελπιστούσε να 

δώσει το πρότυπο διαµόρφωσης µιας πολιτικής κοινωνίας, στην οποία 

σταδιακά η εκπαίδευση θα αντικαθιστούσε σε µεγάλο βαθµό την επιβολή από 

τον κυρίαρχο. 

 Τέλος, από την εξέταση του ρόλου της φρόνησης προκύπτει ένα 

επιπλέον στοιχείο σχετικά µε τις προθέσεις του Hobbes όσον αφορά στη 

φύση του ανθρώπου και τη σύσταση του κράτους. Στηριζόµενος στη δύναµη 

της φρόνησης να οργανώνει σε πρώτο βαθµό το εµπειρικό υλικό και να 

υποδεικνύει τρόπους διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων, κατορθώνει να 

δώσει στη δέσµευση έναν οικουµενικό χαρακτήρα. Όλοι οι άνθρωποι 

διαθέτουν φυσικό λόγο και όλοι οι άνθρωποι διαθέτουν φρόνηση (φυσική 

νοηµοσύνη). Συνεπώς ακόµη και εκείνοι που δεν έχουν εκπαιδευτεί στη 

χρήση του τεχνητού – επεξεργασµένου λόγου και δεν µπορούν να 

ολοκληρώσουν µια συλλογιστική αλυσίδα, είναι σε θέση να αναγνωρίζουν το 

φυσικό νόµο και τις προσταγές του. Και αν το κάνουν αυτό, τότε µπορούν να 

είναι βέβαιοι ότι δε θα διαπράξουν κάποιο σφάλµα, στηριζόµενοι και στην 

πεποίθηση που έχει διατυπώσει ο Hobbes και στα φυσικά και στα πολιτικά 

του έργα, ότι η φύση δε σφάλλει. 
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Β.2.5. Η a priori απόδειξη: η παραγωγή της κυριαρχίας και των 

δικαιωµάτων της 

 

 Στο τελευταίο αυτό υποκεφάλαιο, πρόκειται να ολοκληρωθεί η 

συζήτηση γύρω από τη φύση της απόδειξης στον Hobbes, µια συζήτηση που 

ξεκίνησε στο πρώτο µέρος της εργασίας. Εκεί αναφέρθηκαν οι δύο µορφές 

απόδειξης που χρησιµοποιεί ο Hobbes: η a priori και η a posteriori 

απόδειξη. Η a posteriori απόδειξη απαντάται κυρίως στο πεδίο της φυσικής 

επιστήµης, όπου η δυνατότητα βέβαιης γνώσης είναι περιορισµένη, λόγω της 

φύσης του αντικειµένου. Το παράδειγµα που χρησιµοποιήθηκε εκεί για να 

διαφωτιστεί η µορφή αυτής της απόδειξης ήταν το παράδειγµα της διάδοσης 

του φωτός, για τη µελέτη του οποίου ο Hobbes βασίστηκε στις ήδη 

αποδεκτές υποθέσεις. 

 Στο ίδιο υποκεφάλαιο δόθηκε και ένα παράδειγµα a priori απόδειξης 

στο πεδίο της γεωµετρίας, το παράδειγµα του κύκλου. Η γεωµετρική 

βεβαιότητα µεταφερόµενη στην πολιτική συµβάλλει στο να διατυπώνονται και 

σ’ αυτό το πεδίο a priori αποδείξεις421, τέτοιες που εµπλέκουν τον άνθρωπο 

ως δηµιουργό των φαινοµένων, γεγονός που καθιστά τη γνώση των 

φαινοµένων αυτών βέβαιη. Στο απόσπασµα από το Six Lessonns που 

παρατέθηκε, ο Hobbes κάνει λόγο για προηγούµενη γνώση, προκειµένου να 

υπάρξει µια a priori απόδειξη. Αυτή η προηγούµενη γνώση αφορά στο τι 

µπορεί ο άνθρωπος από µόνος του να πράξει και µε ποιο τρόπο, µιµούµενος 

τη δραστηριότητα του Θεού422. Η έννοια του a priori στην προκειµένη 

                                                 
421 «Η επιστήµη θεωρείται ότι ασχολείται µε θεωρήµατα, δηλαδή µε την αλήθεια γενικών 

προτάσεων, άρα µε την αλήθεια των αποτελεσµάτων. […] Η επιστήµη είναι δυνατή στον 

άνθρωπο µέσα από το είδος της a priori απόδειξης, µόνο για τα πράγµατα εκείνα, η γένεση 

των οποίων εξαρτάται από τη βούληση των ίδιων των ανθρώπων.» (De Homine, ch. X, p. 

41). Αυτή η µορφή απόδειξης (a priori) υπογραµµίζεται και στο Six Lessons, ήδη στην 

αφιερωτική επιστολή, όπου, όπως ειπώθηκε και στο πρώτο µέρος της εργασίας, η γεωµετρία 

και η πολιτική διαφέρουν σε σχέση µε τη φυσική ως προς τη βεβαιότητα που προσφέρει η 

απόδειξη σε κάθε περίπτωση: «η κατασκευή του αντικειµένου της τέχνης βρίσκεται στη 

δύναµη του ίδιου του τεχνίτη, ο οποίος στην απόδειξή του δεν κάνει τίποτε περισσότερο από 

το να συνάγει τις συνέπειες από τη δική του δραστηριότητα. Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι η 

επιστήµη κάθε αντικειµένου προέρχεται από µια προηγούµενη γνώση των αιτίων, της γένεσης 

και της κατασκευής του. Κατά συνέπεια, όπου οι αιτίες είναι γνωστές, υπάρχει περιθώριο για 

απόδειξη, όχι όµως εκεί όπου οι αιτίες αναζητώνται.» (Six Lessons, epistle ded., pp. 183 – 

184). 
422 Gauthier D., 1997, ο.π., p. 510. 
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περίπτωση, δεν έχει κάποιο υπερεµπειρικό χαρακτήρα. Το αντίθετο µάλιστα. 

Α priori είναι οτιδήποτε µπορεί ο άνθρωπος να κάνει αντικείµενο της 

πρακτικής του, χειριζόµενος τα αίτια που το προκαλούν. Και αφού πρόκειται 

για επιστήµη, ο χειρισµός αυτός δεν µπορεί να είναι τυχαίος, αλλά ακολουθεί 

ένα σχέδιο µε πολύ συγκεκριµένους κανόνες και βήµατα (τους κανόνες και τα 

βήµατα της γεωµετρικής απόδειξης423). 

 Η a priori απόδειξη συνδέεται µε το ποιητικό αίτιο και το γενετικό 

ορισµό, τον ορισµό δηλαδή εκείνο στον οποίο περιλαµβάνονται οι όροι και οι 

αιτίες παραγωγής του φαινοµένου. Πώς αντιλαµβάνεται όµως ο Hobbes το 

γενετικό ορισµό; Όταν ένα πράγµα ή ένα φαινόµενο ορίζεται, θα πρέπει στον 

ορισµό να παρουσιάζεται οπωσδήποτε η αιτία του, συνεπώς η επιλογή των 

λέξεων που θα τον συγκροτήσουν θα πρέπει να είναι η κατάλληλη, ενώ οι 

προτάσεις που θα φτιαχτούν θα λαµβάνονται ως οι πλέον πρωταρχικές424. 

Αυτή η µορφή του ορισµού συνδέεται µε το γενικό σκοπό της επιστήµης, που 

δεν είναι άλλος από την αποκάλυψη των αιτίων των φαινόµενων. Και 

δεδοµένου ότι ο ορισµός τίθεται στην έναρξη του συλλογισµού, ως 

προκείµενη, τότε ο µέσος όρος (αίτιο) θα περιληφθεί αναγκαστικά και στο 

συµπέρασµα, συνεπώς η ολοκλήρωση του συλλογισµού θα έχει αποκαλύψει 

την αιτία του φαινοµένου στο συµπέρασµα425. Ένας ορθός γενετικός ορισµός, 

                                                 
423 Ο γεωµετρικός τρόπος συνίσταται, σύµφωνα µε το Sacksteder (1980, ο.π., p. 144) και 

στο γεγονός ότι κάθε βήµα περιλαµβάνει το προηγούµενο και το επόµενο, και µάλιστα µπορεί 

κάποιος να επιστρέψει, ακολουθώντας την ίδια κατεύθυνση για να διορθώσει, να επαναλάβει 

χειρισµούς κλπ. Αυτό γίνεται εµφανέστερο όταν ο Hobbes παρατηρεί ότι ο φυσικός νόµος 

περιλαµβάνεται στο θετικό και αντιστρόφως: «Ο νόµος της φύσης και το θετικό δίκαιο 

περιέχουν το ένα το άλλο και είναι ίσου εύρους. Πράγµατι, οι νόµοι της φύσης, δηλαδή η 

ευθυδικία, η δικαιοσύνη, η ευγνωµοσύνη και οι παρεµφερείς ηθικές αρετές […] δεν αποτελούν 

στα πλαίσια της φυσικής κατάστασης νόµους µε την κυριολεκτική σηµασία του όρου, αλλά 

ιδιότητες, που ωθούν τους ανθρώπους στην ειρήνη και την υπακοή. Νόµοι υφίστανται 

πραγµατικά µόνο µετά την ίδρυση πολιτικής κοινότητας και είναι οι διαταγές της, άρα το 

θετικό της δίκαιο: γιατί υπάρχει κυρίαρχη εξουσία, που επιβάλλει την υπακοή προς αυτό. […] 

Ο θετικός και ο φυσικός νόµος δεν είναι διαφορετικά είδη, αλλά διαφορετικά µέρη του νόµου, 

όπου το γραπτό µέρος αποκαλείται θετικό δίκαιο και το άγραφο µέρος φυσικός νόµος.» 

(Λεβιάθαν, κεφ. XXVI, σσ. 329 – 330/Leviathan, ch. XXVI, p. 177). 
424 «Οι ορισµοί των πραγµάτων που µπορεί να θεωρηθεί ότι προκαλούνται από κάποια αιτία, 

πρέπει να κατασκευάζονται από τέτοια ονόµατα που εκφράζουν την αιτία ή τον τρόπο της 

γένεσής τους. […] Εκτός από τους ορισµούς, δεν υπάρχει άλλη πρόταση που θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί πρωταρχική, ή θα µπορούσε να συµπεριληφθεί στο πλήθος των αρχών.» (De 

Corpore, ch. VI, pp. 80 – 81). 
425 «Ο σκοπός της επιστήµης είναι η απόδειξη των αιτίων και της γένεσης των πραγµάτων, 

τα οποία αν δεν είναι στους ορισµούς, δεν µπορεί να βρεθούν ούτε στο συµπέρασµα του 
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τόσο στη φυσική όσο και στην πολιτική, θα πρέπει οπωσδήποτε να 

περιλαµβάνει τα υλικά που του φαινοµένου (δηλαδή τα σώµατα), καθώς και 

τις κινήσεις των υλικών αυτών, τους τρόπους δηλαδή µε τους οποίους τα 

σώµατα αυτά συµπλέκονται και δηµιουργούν το φαινόµενο που παρατηρείται. 

Αυτός ο ορισµός κινείται µέσα στο πλαίσιο της πρώτης φιλοσοφίας του 

Hobbes, δηλαδή ότι ο κόσµος αποτελείται από υλικά σώµατα που κινούνται 

και οι κινήσεις αυτές προξενούν τα φαινόµενα που παρατηρούνται. 

 Στο πεδίο της a priori απόδειξης, όπου ο επιστήµονας εµπλέκεται ως 

εκείνος που χειρίζεται τις πρώτες αρχές των πραγµάτων, αναδεικνύεται µια 

ιδιαίτερη µορφή πειραµατισµού, διαφορετική από εκείνη που συζητήθηκε στο 

πρώτο µέρος της εργασίας. Εκεί ο επιστήµονας χειριζόταν έννοιες της 

πρώτης φιλοσοφίας, τις συνδύαζε µεταξύ τους σύµφωνα µε τις αποδεκτές 

υποθέσεις της φυσικής επιστήµης (π.χ. κυκλική κίνηση των ουρανίων 

σωµάτων, κοπερνίκεια διάταξη των πλανητών, κλπ) και ουσιαστικά πρόσφερε 

µια υποθετική ανακατασκευή του υπό µελέτη φαινοµένου. Το διαφορετικό εδώ 

έγκειται στο γεγονός ότι από τη µια µεριά η δραστηριότητα του επιστήµονα 

συνδεόµενη µε τη βεβαιότητα που µπορεί να της δώσει η γεωµετρία και από 

την άλλη οι έννοιες της πρώτης φιλοσοφίας, διαµορφώνουν τις δυνατότητες 

παραγωγής ενός νέου φαινοµένου και όχι απλώς µιας υποθετικής 

αναπαράστασης. Μάλιστα, στο πολιτικό πεδίο δε γίνεται καν λόγος για 

υποθέσεις που τίθενται στην αρχή της συλλογιστικής διαδικασίας, παρά µόνο 

για αυταπόδεικτες αρχές. Αυτό είναι σαφώς µια σηµαντική διαφοροποίηση, 

όχι µόνο από την παραδοσιακή αντίληψη περί της τάξης της φύσης και της 

κυριαρχίας, αλλά ακόµη και ως προς το πρώτο µέρος της φιλοσοφίας του 

ίδιου του Hobbes (της φυσικής φιλοσοφίας). Η δυνατότητα βέβαιης γνώσης 

πλέον µπορεί να συνδεθεί και µε την παραγωγή του νέου. Και αυτό µπορεί να 

γίνει µόνο µέσα από τη χρήση γενετικών και όχι άλλης µορφής ορισµών, 

αξιοποιώντας ταυτόχρονα την πρακτική διάσταση της ανθρώπινης φύσης, η 

οποία εν προκειµένω νοείται ως το ποιητικό αίτιο του φαινοµένου. 

                                                                                                                                            
πρώτου συλλογισµού, που κατασκευάστηκε από αυτούς τους ορισµούς. Και αν δεν υπάρξουν 

στο πρώτο συµπέρασµα, δε θα βρεθούν σε κανένα περαιτέρω συµπέρασµα που θα παραχθεί 

από αυτόν. Εποµένως, προχωρώντας µ’ αυτόν τον τρόπο, ποτέ δε θα φτάσουµε σε 

επιστηµονική γνώση, κάτι το οποίο είναι αντίθετο προς την πρόθεση και το σκοπό της 

απόδειξης.» (De Corpore, ch. VI, pp. 82 – 83). 
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Το σηµείο που πρέπει εδώ να τονιστεί είναι ότι η παραγωγική διάσταση 

του ανθρώπου, και το αποτέλεσµά της είναι συνειδητά. Όχι µόνο δηλαδή ο 

άνθρωπος γνωρίζει ότι κατασκευάζει, αλλά έχει συνείδηση ότι το εν λόγω 

αποτέλεσµα είναι δικό του προϊόν, άρα γι’ αυτό µπορεί να το γνωρίσει πλήρως 

(εν αντιθέσει µε τα φαινόµενα της θείας δραστηριότητας). Μέσα απ’ αυτό το 

πρίσµα πρέπει να κατανοηθεί η φράση του Strauss: «Ο κόσµος των 

κατασκευασµάτων µας είναι εντελώς διαφανής διότι εµείς είµαστε η µοναδική 

του αιτία και ως εκ τούτου έχουµε πλήρη γνώση της αιτίας του»426. ∆εν 

υπάρχει µε άλλα λόγια στην επιστήµη τυχαία κατασκευή, ή άλογη κατασκευή, 

αλλά πλήρως συνειδητή και βάσει σχεδίου διάρθρωση των στοιχείων που θα 

φέρουν στο φως ένα νέο και πλήρες φαινόµενο. 

 Το a priori στοιχείο στη διδασκαλία του Hobbes είναι η ιδιαίτερη 

σχέση της πολιτικής µε τη γεωµετρία και αφορά στη µορφή της απόδειξης. Η 

a priori µορφή της απόδειξης είναι δυνατή στο πολιτικό πεδίο, επειδή 

υπάρχει κοινός τόπος µε το πεδίο της φύσης, όπου τα φαινόµενα υπάρχουν 

ανεξάρτητα από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Ο κοινός αυτός τόπος είναι 

ότι η εξήγηση των πολιτικών φαινοµένων είναι κατά κύριο λόγο φυσική 

εξήγηση (φυσιολογία του οργανισµού) και όπως αναφέρθηκε στο πρώτο 

µέρος, η γεωµετρία για τον Hobbes πλέον συνδέεται όχι µε έναν ιδανικό 

χώρο, αλλά µε τον πραγµατικό χώρο. Άρα η βεβαιότητα αφορά σε αυτόν τον 

κόσµο και όχι σε κάποιον ιδεατό. Έτσι γίνεται κατανοητή και η επιµονή του 

Hobbes στη µελέτη της ανθρωπολογίας και της φύσης των παθών. 

Ταυτόχρονα, ο γεωµετρικός τρόπος, ο a priori τρόπος απόδειξης, είναι η 

µορφή εκείνη που θέτει τις επιστηµονικές βάσεις της πολιτικής427. Η 

                                                 
426 Strauss L., 1988, ο.π., σ. 210. 
427 Kemp J., 1970, ο.π., p. 5. 

     Επίσης: Μορό Π. Φ., ο.π., 1999, σ. 76 – 77: « ο Χοµπς αρνείται ότι υπάρχουν δύο κόσµοι· 

γι’ αυτόν το µάθηµα της επιστήµης προϋποθέτει την οµοιογένεια της γνώσης. […] πώς θα 

συµβιβαστεί τούτη η συνοχή µε την προβεβληµένη ρήξη ανάµεσα στη φυσική κατάσταση και 

την πολιτική κοινωνία, ή µεταξύ φύσης και ανθρωπότητας […] Η επιστηµονική θεµελίωση της 

πολιτικής σηµαίνει, συνεπώς, δύο πράγµατα: την οµοιογένεια των περιοχών της 

πραγµατικότητας, που είναι η εγγύηση για τη συνοχή της γνώσης τους, και, συγχρόνως, τη 

θεµελίωση σ’ αυτήν τη γνώση της ρήξης στην οποία ριζώνουν η ανθρώπινη τάξη και η 

πολιτική κοινωνία. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται για τη συστέγαση, αλλά για τη στοχαστική 

συνύπαρξη, για την ενοποίηση µε µία και την αυτή φιλοσοφική χειρονοµία της αναγκαιότητας 

της γεωµετρίας και της πολιτικής του υποκειµενικού δικαίου.» Στο πεδίο της φυσικής 

φιλοσοφίας ο Hobbes υπογραµµίζει τον πιθανό χαρακτήρα της παραγωγής ενός φαινοµένου, 

χωρίς ωστόσο το φαινόµενο να αµφισβητείται. Η a priori παραγωγή της πολιτικής κοινωνίας 
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ανθρώπινη γνώση συνέχεται µε ενιαίο τρόπο και η προσέγγιση των όποιων 

φαινοµένων γίνεται επίσης µε κοινή µεθοδολογία. Η γεωµετρική θεία δοµή 

του φυσικού κόσµου και η αρµονία της φύσης, µπορεί να υπάρξει και στην 

πολιτική, αρκεί να χειριστεί ο άνθρωπος, µιµούµενος τη γεωµετρική 

κατασκευή της φύσης από το θεό, τα αντίστοιχα υλικά σώµατα. 

 Σχηµατικά, και προτού συζητηθεί λεπτοµερέστερα η a priori απόδειξη 

στο σύστηµα της πολιτικής φιλοσοφίας του Hobbes, η διαδικασία παραγωγής 

της κυριαρχίας και των δικαιωµάτων της, έχει ως εξής: όλοι οι άνθρωποι 

επιθυµούν να προστατεύσουν τη ζωή τους, η οποία απειλείται από τα 

ανεξέλεγκτα πάθη. Γι’ αυτό, µέσα από τον υπολογισµό των συνεπειών του 

πολέµου, αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα σύστασης µιας ισχυρής εξουσίας 

που θα διασφαλίσει την ειρήνη, συνάπτουν συµβόλαιο µε τους άλλους 

ανθρώπους και µεταβιβάζουν τα δικαιώµατά τους στον κυρίαρχο. Από τη 

σύσταση αυτή, προκύπτουν και οι εξουσίες του κυρίαρχου, οι οποίες 

λειτουργούν ως αίτια της διασφάλισης της ειρήνης και της προστασίας της 

ζωής428. 

 Στο De Homine ο Hobbes, αφού παρατηρήσει ότι η γεωµετρία είναι 

ένα πεδίο της a priori απόδειξης, καθώς ο άνθρωπος είναι εκείνος που 

σχεδιάζει γραµµές και σχήµατα, εντάσσει και την πολιτική στο πλαίσιο της a 

priori γεωµετρικής απόδειξης, αφού η πολιτική κοινωνία είναι ένα ανθρώπινο 

δηµιούργηµα και όχι ένα φυσικό φαινόµενο, η γένεση του οποίου µπορεί 

απλώς να υποτεθεί: 

 

Τέλος, η πολιτική και η ηθική (δηλαδή οι επιστήµες του δίκαιου και του άδικου [just 

and unjust], της ευθυδικίας και της µεροληψίας [equity and inequity]), µπορούν να 

αποδειχθούν a priori, επειδή εµείς οι ίδιοι φτιάχνουµε τις αρχές – δηλαδή τις αιτίες 

                                                                                                                                            
ως παραγωγή ενός οργανισµού που δεν υπήρχε πριν, στηρίζεται στο βέβαιο χειρισµό των 

φυσικών υλικών, ο οποίος περνάει µέσα από την αναλυτικοσυνθετική µέθοδο. Ο επιστήµονας 

δηλαδή χειρίζεται τα υλικά της φύσης, έχοντας συγκεκριµένο σχέδιο και συγκεκριµένο σκοπό. 

Στο πεδίο της πολιτικής παράγει µια νέα οντότητα επειδή ο ίδιος δεν είναι απλός θεατής των 

σχέσεων που αναπτύσσονται ανάµεσα στα υλικά σώµατα, αλλά γιατί διευθετεί τις σχέσεις 

αυτές. Τόσο το σχέδιο που προαναφέρθηκε, όσο και ο σκοπός για τον οποίο εκτελείται το 

σχέδιο αυτό επαφίενται στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Ούτε προϋπήρχαν, ούτε τέθηκαν 

έξωθεν, όπως συµβαίνει µε τα φαινόµενα της φύσης, τα οποία είναι ελλειµµατικά γι’ αυτόν 

ακριβώς το λόγο (παράγονται από τη θεία δραστηριότητα). 
428 Macpherson C. B., 1986, ο.π., σσ. 101 – 102. 

     Επίσης: Πατέλλη Ι., 1995, ο.π., σσ. 130 – 137. 
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της δικαιοσύνης (µε άλλα λόγια τους νόµους και τα συµβόλαια) – δια των οποίων 

γίνεται γνωστό τι είναι η δικαιοσύνη και η ευθυδικία, καθώς και τα αντίθετά τους, η 

αδικία και η µεροληψία. Γιατί προτού συναφθούν συµβόλαια και νόµοι, ούτε η 

δικαιοσύνη ή η αδικία, ούτε το κοινό αγαθό ή το κοινό κακό ήταν περισσότερο φυσικό 

στους ανθρώπους απ’ ότι στα ζώα429. 

 

Και στο Six Lessons, ακολουθεί την ίδια γραµµή, όπου µάλιστα υπάρχει και 

µια λογοτεχνική παροµοίωση της επιστήµης µε τα φυτά, δίδοντας έµφαση στον 

ενεργητικό αιτιακό προσδιορισµό που παίρνει το φαινόµενο που πρόκειται να 

αποδειχθεί: 

 

Και η πολιτική φιλοσοφία είναι αποδείξιµη, επειδή εµείς φτιάχνουµε τις πολιτικές 

κοινωνίες430. […] Στις επιστήµες ισχύει ό,τι και στα φυτά. Η αύξηση και η ανάπτυξη 

των κλαδιών δεν είναι παρά η γένεση από τη ρίζα, η οποία επεκτείνεται. 

Αντιστοίχως η δηµιουργία θεωρηµάτων δεν είναι τίποτε άλλο από γνώση της 

κατασκευής του θέµατος το οποίο συνεχίζεται. Η αστάθεια των κλαδιών δεν 

επηρεάζει τις ρίζες, ούτε τα σφάλµατα των θεωρηµάτων τις αρχές. Και οι 

ενεργητικές αρχές [active principles] θα διορθώσουν τα εσφαλµένα θεωρήµατα, αν 

ο λογισµός είναι σωστός. Όµως καµία λογική στον κόσµο δεν είναι αρκετά σωστή 

ώστε να αντλήσει µαρτυρία [evidence] από εσφαλµένες και µη ενεργητικές αρχές431. 

 

 Υπάρχει συνεπώς ένα συγκεκριµένο σχέδιο, βάσει του οποίου 

διαµορφώνεται κάθε a priori απόδειξη, υπό τη µορφή της γεωµετρικής 

απόδειξης και κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τα όσα προαναφέρθηκαν, µπορούµε 

να εγείρουµε αξιώσεις βέβαιης γνώσης. Αυτό ακριβώς το σχέδιο της 

παραγωγής της κυριαρχίας θα αναδειχθεί στις γραµµές που έπονται. Η αρχή 

γίνεται µε το γενετικό ορισµό (τρόπος γένεσης της κυριαρχίας) και από αυτόν 

παράγονται a priori τα δικαιώµατα του κυρίαρχου432. Ο γενετικός ορισµός 

της πολιτικής κοινωνίας και της κυριαρχίας είναι ο εξής: 

 

«Λέµε ότι µια πολιτική κοινωνία έχει θεσµιστεί όταν ένα πλήθος ανθρώπων 

συµφωνεί και ο καθένας συνάπτει µε κάθε άλλον σύµβαση, σύµφωνα µε την οποία 

                                                 
429 De Homine, ch. X, pp. 42 – 42. 
430 Six Lessons, epistle ded., p. 184. 
431 Six Lessons, epistle ded., p. 188. 
432 Gauthier D., 1997, ο.π., pp. 515 – 521. 
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όποιος άνθρωπος ή συνέλευση ανθρώπων λάβει από την πλειονότητα το δικαίωµα να 

εκπροσωπεί το πρόσωπο όλων τους (να είναι δηλαδή ο αντιπρόσωπός τους) έχει 

εξουσιοδότηση για όλες τις πράξεις και τις κρίσεις του από τον κάθε ένα, τόσο 

δηλαδή από όσους τον υπερψήφισαν όσο και από όποιους τον καταψήφισαν, σαν να 

ήταν αυτές οι δικές του πράξεις και κρίσεις, µε σκοπό την ειρηνική συµβίωση και την 

προστασία έναντι άλλων. 

Από αυτήν τη θέσµιση της πολιτικής κοινωνίας απορρέουν όλα τα δικαιώµατα και τα 

προνόµια εκείνου ή εκείνων, στους οποίους η σύναξη του λαού συγκατατέθηκε να 

αναθέσει την κυρίαρχη εξουσία.»433 

 

 Όσα περιέχονται στον παραπάνω ορισµό αρκούν για να είναι κάποιος 

βέβαιος περί του τι πρέπει να πράξει ώστε να συγκροτήσει µια πολιτική 

κοινωνία σε σταθερές βάσεις434. Οι ενέργειες είναι η σύµβαση, η 

εκπροσώπηση, η εξουσιοδότηση, η ψηφοφορία. Τα σώµατα που παίρνουν 

µέρος είναι οι άνθρωποι, καθένας χωριστά, ή µια συνέλευση. Ο σκοπός 

τίθεται στο τέλος του ορισµού και είναι η ειρήνη και η προστασία. Τα 

δικαιώµατα του κυρίαρχου παράγονται από αυτόν ακριβώς τον ορισµό, ο 

οποίος είναι υπόδειγµα γενετικού ορισµού, αντίστοιχου µε αυτόν του κύκλου. 

Πληροί όλα τα κριτήρια του επαρκούς ορισµού, καθώς περιέχει τις αιτίες και 

το χειρισµό των πρώτων αρχών προκειµένου να παραχθεί το πολιτικό 

φαινόµενο και δε χρειάζεται κάτι περαιτέρω που θα εγγυηθεί τη βεβαιότητα, 

καθώς αυτήν την εγγυάται η ίδια η πράξη της κατασκευής της πολιτικής 

κοινωνίας και της κυριαρχίας. 

                                                 
433 Λεβιάθαν, κεφ. XVIII, σ. 243/Leviathan, ch. XVIII, p. 115. 
434 Ο Gauthier (1997, ο.π., p. 518), υποστηρίζει ότι στο Λεβιάθαν συναντάµε έναν πλήρη 

γενετικό ορισµό στην περίπτωση της πολιτικής κοινωνίας, κάτι που στο De Cive δεν είναι 

τόσο εµφανές. Στο δεύτερο έργο, παρατηρεί ότι το γενετικό στοιχείο περιορίζεται µόνο στη 

σύναψη του συµβολαίου. Συγκεκριµένα, ο ορισµός της κυριαρχίας στο De Cive έχει ως εξής: 

«Η πολιτική κοινωνία [city] λοιπόν […] είναι ένα πρόσωπο, η βούληση του οποίου, δια του 

συµβολαίου πολλών ανθρώπων, λαµβάνεται ως η βούληση όλων αυτών, έτσι ώστε να µπορεί 

να χρησιµοποιεί όλη την ισχύ και τις ικανότητες ενός εκάστου προσώπου για τη διατήρηση 

της ειρήνης, και για την κοινή άµυνα.» (De Cive, ch. V, p. 170). Πράγµατι, αν αυτοί οι δύο 

ορισµοί τεθούν ο ένας δίπλα στον άλλον, τότε ο Gauthier έχει δίκιο. Στην προκειµένη 

περίπτωση, αν υποτεθεί ότι κάποιος θέλει να συγκροτήσει µια πολιτική κοινωνία, το µόνο 

που τον προτρέπει ο ορισµός να κάνει είναι να συνάψει συµβόλαιο µε τους άλλους 

ανθρώπους. Αυτή η µορφή ορισµού είναι συνεπής προς τη διαφορετική στόχευση του De 

Cive, σε σχέση µε το Λεβιάθαν, για την οποία έγινε λόγος σε προηγούµενο σηµείο της 

εργασίας. 



 - 195 - 

 Πώς παράγονται όµως τα δικαιώµατα ή οι εξουσίες του κυρίαρχου από 

τον παραπάνω ορισµό; Με άλλα λόγια πώς συνεχίζεται η a priori γεωµετρική 

απόδειξη; Τα δικαιώµατα του κυρίαρχου είναι συνολικά δώδεκα, τα οποία, 

σύµφωνα µε τα λόγια του Hobbes, απορρέουν από τη σύσταση της κυριαρχίας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι για κάθε δικαίωµα χρησιµοποιεί και κάποια από τις 

πράξεις πάνω στις οποίες συστάθηκε η κυριαρχία, συνεπώς η παραγωγή που 

κάνει είναι a priori, µε την έννοια που αναπτύχθηκε στο παρόν υποκεφάλαιο. 

 Το πρώτο δικαίωµα του κυρίαρχου αφορά στη διατήρηση της µορφής 

της εξουσίας. Οι υπήκοοι δεν µπορούν να την αποκηρύξουν, διότι δεσµεύονται 

από το συµβόλαιο που ήδη έχουν συνάψει, από το οποίο δεν έχουν 

απαλλαγεί435. Το δεύτερο αφορά στο γεγονός ότι ο κυρίαρχος δεν µπορεί να 

απολέσει την εξουσία του επειδή δεν έχει συνάψει συµβόλαιο µε κανέναν. Το 

συµβόλαιο δεσµεύει τους ανθρώπους, όπως αναφέρεται και στον ορισµό, και 

όχι τον κυρίαρχο436. Τρίτο δικαίωµα του κυρίαρχου και υποχρέωση των 

υπηκόων είναι ο σεβασµός των αποφάσεων της πλειοψηφίας, που στηρίζεται 

στο γεγονός ότι κατά τη σύναψη του συµβολαίου, κάθε συµβαλλόµενος 

σιωπηρά, µε την παρουσία του και µόνο, δεσµεύτηκε να τηρεί τη συµφωνία437. 

Τέταρτο είναι ότι ο κυρίαρχος δεν µπορεί να κατηγορηθεί ότι αδικεί κάποιον, 

διότι για τις πράξεις του έχει εξουσιοδοτηθεί από καθένα χωριστά, κατά 

                                                 
435 «Και κατ’ αρχήν εφόσον οι άνθρωποι συνάπτουν σύµβαση, εννοείται ότι δεν είναι 

δεσµευµένοι από µια προγενέστερη σύµβαση να κάνουν κάτι το αντίθετο προς την τωρινή. 

Συνεπώς, όσοι έχουν ήδη θεσµίσει µια πολιτική κοινωνία έχοντας πλέον µε σύµβαση 

αναλάβει τη δέσµευση να ορίζουν τις πράξεις και κρίσεις ενός προσώπου, δεν µπορούν 

νόµιµα να συνάψουν µεταξύ τους νέα σύµβαση υπακοής, για οποιοδήποτε θέµα, σε κάποιο 

άλλο πρόσωπο χωρίς την έγκριση του πρώτου.» (Λεβιάθαν, κεφ. XVIII, σ. 243/Leviathan, 

ch. XVIII, p. 115). 
436 «Κατά δεύτερο λόγο, επειδή το δικαίωµα εκπροσώπησης των πάντων δίδεται σε όποιον 

επιλέγεται ως κυρίαρχος µέσω της σύµβασης του καθενός προς κάθε άλλον αποκλειστικά και 

όχι µέσω κάποιας σύµβασης του κυρίαρχου µε κάθε έναν από αυτούς, είναι αδύνατο να 

συµβεί παραβίαση της σύµβασης εκ µέρους του κυρίαρχου· συνεπώς, κανείς από τους 

υπηκόους δεν µπορεί, προφασιζόµενος απώλεια δικαιωµάτων λόγω αθέτησης της σύµβασης, 

να αποδεσµευθεί από την υποταγή.» (Λεβιάθαν, κεφ. XVIII, σ. 244/Leviathan, ch. XVIII, 

p. 116). 
437 «Κατά τρίτο λόγο, εφόσον η πλειονότητα ανακήρυξε µε τις ψήφους της ένα κυρίαρχο, 

όποιος διαφωνούσε πρέπει τώρα να συµφωνήσει µε τους υπόλοιπους, πρέπει δηλαδή να 

αναγνωρίσει όλες τις πράξεις του κυρίαρχου· αλλιώτικα, δικαίως θα εξοντωθεί από τους 

άλλους. Γιατί αν συµµετείχε εθελοντικά στη συνάθροιση όσων συναποτέλεσαν τη συνέλευση, 

δήλωσε επαρκώς τη βούλησή του (και κατ’ ακολουθία σιωπηρώς συµφώνησε) να 

συµµορφωθεί σε ό,τι διατάξει η πλειοψηφία.» (Λεβιάθαν, κεφ. XVIII, σ. 246/Leviathan, ch. 

XVIII, p. 117). 
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συνέπεια οι πράξεις του κυρίαρχου είναι οι πράξεις καθενός 

συµβαλλόµενου438. Πέµπτο δικαίωµα του κυρίαρχου είναι ότι δεν µπορεί να 

τιµωρηθεί ή να θανατωθεί από τους υπηκόους, για το λόγο ότι οι 

συµβαλλόµενοι τον εξουσιοδότησαν να πράττει ελεύθερα439. Το έκτο δικαίωµα 

αναφέρεται στο ότι ο µόνος αρµόδιος για την επιλογή των µέσων που οδηγούν 

στην ειρήνη είναι ο κυρίαρχος, καθώς η εγκαθίδρυσή του, σύµφωνα µε τον 

ορισµό της πολιτικής κοινωνίας, εξυπηρετούσε ακριβώς αυτόν το σκοπό440. 

Περαιτέρω, το έβδοµο δικαίωµα του κυρίαρχου είναι η σύσταση κανόνων, 

γύρω από το τι µπορεί να αποκτά και τι µπορεί να πράττει κάποιος εντός του 

πλαισίου της πολιτικής κοινωνίας νόµιµα και τι όχι. Συνεπώς, η ιδιοκτησία 

καθορίζεται µόνο µε την παρουσία του κυρίαρχου441. Όγδοο δικαίωµα είναι η 

απονοµή της δικαιοσύνης και η επίλυση των διαφωνιών των πολιτών, που 

εκπορεύεται επίσης από το πρόταγµα της διασφάλισης της ειρήνης442. Το 

                                                 
438 «Κατά τέταρτο λόγο, επειδή κάθε υπήκοος µε τη θέσµιση της πολιτικής κοινωνίας 

καθίσταται αυτεξούσιος εντολοδότης όλων των πράξεων και των κρίσεων του θεσµιζόµενου 

κυρίαρχου, συµπεραίνουµε πως ό,τι κάνει ο τελευταίος δεν µπορεί να συνιστά αδικοπραγία σε 

βάρος κάποιου υπηκόου, ούτε κάποιος από τους υπηκόους µπορεί να τον κατηγορήσει για 

αδικία. […] Εφόσον µε τη θέσµιση της πολιτικής κοινωνίας καθένας καθίσταται αυτεξούσιος 

εντολοδότης όλων των πράξεων του κυρίαρχου, αν κανείς διαµαρτυρηθεί για αδικοπραγία εκ 

µέρους του τελευταίου, τότε διαµαρτύρεται ενάντια σε κάτι που έχει ο ίδιος κάνει.» 

(Λεβιάθαν, κεφ. XVIII, σ. 246/Leviathan, ch. XVIII, p. 117). 
439 «Κατά πέµπτο λόγο και κατ’ ακολουθία των προηγουµένων, δεν είναι ποτέ δυνατό να 

θεωρηθεί δίκαιη η θανάτωση ή οποιαδήποτε τιµωρία του κυρίαρχου από τους υπηκόους του. 

Γιατί αφού κάθε υπήκοος είναι αυτεξούσιος εντολοδότης των πράξεων του κυρίαρχου, 

τιµωρώντας τον τελευταίο, τιµωρεί κατ’ ουσία κάποιον άλλο για τις δικές του πράξεις.» 

(Λεβιάθαν, κεφ. XVIII, σ. 247/Leviathan, ch. XVIII, p. 118). 
440 «∆εδοµένου ότι σκοπός της θέσµισης πολιτικής κοινωνίας είναι η κοινή ειρήνη και 

προστασία· δεδοµένου επίσης ότι όποιος έχει δικαίωµα στο σκοπό, έχει δικαίωµα και στα 

µέσα, […] ανήκει στον κυρίαρχο να κρίνει ποιες αποφάσεις και θεωρίες υποβοηθούν την 

ειρήνη και ποιες την υπονοµεύουν.» (Λεβιάθαν, κεφ. XVIII, σ. 247/Leviathan, ch. XVIII, 

p. 118). 
441 «Κατά έβδοµο λόγο εκχωρείται στον κυρίαρχο όλη η εξουσία υπαγόρευσης των κανόνων, 

χάρη στους οποίους καθένας γνωρίζει ποια αγαθά δικαιούται να απολαύσει και ποιες πράξεις 

δικαιούται να κάνει, χωρίς να παρενοχλείται από κανένα συµπολίτη του. Σ’ αυτό συνίσταται 

ό,τι οι άνθρωποι ονοµάζουν ιδιοκτησία.» (Λεβιάθαν, κεφ. XVIII, σ. 248/Leviathan, ch. 

XVIII, p. 119). 
442 «Κατά όγδοο λόγο, είναι εκχωρηµένο στον κυρίαρχο το δικαίωµα της απονοµής 

δικαιοσύνης, δηλαδή της ακρόασης και της επίλυσης όλων των διαφορών που ενδέχεται να 

προκύψουν σε σχέση είτε µε το νόµο, θετικό ή φυσικό, είτε µε την πράξη. ∆ιότι χωρίς την 

επίλυση των διαφορών ένας υπήκοος δεν προστατεύεται από την αδικοπραγία κάποιου άλλου 

[…] πράγµα που αποτελεί συνθήκη πολέµου και αντίκειται στον σκοπό, για τον οποίο 

συγκροτείται πολιτική κοινωνία.» (Λεβιάθαν, κεφ. XVIII, σσ. 248 – 249/Leviathan, ch. 

XVIII, p. 119). 
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ένατο δικαίωµα είναι η επιλογή ανάµεσα στην κήρυξη πολέµου ή την 

υπογραφή ειρήνης µε άλλους λαούς, καθώς και η συγκρότηση του 

στρατεύµατος ως συγκεφαλαίωση της ισχύος όλων των πολιτών σε ένα 

πρόσωπο443. ∆έκατο δικαίωµα της κυρίαρχης εξουσίας είναι η επιλογή των 

προσώπων που θα στελεχώσουν τη δηµόσια διοίκηση, δυνάµει της ελευθερίας 

επιλογής των µέσων που οδηγούν στο σκοπό της πολιτικής κοινωνίας, όπως 

αυτός διατυπώθηκε στο γενετικό ορισµό της (δηλαδή την ειρήνη)444. Το 

ενδέκατο δικαίωµα αφορά στην αποκλειστική αρµοδιότητα του κυρίαρχου να 

επιβάλλει ποινές και να αποδίδει τιµές ή πλούτη, προκειµένου να διατηρήσει 

ασφαλή την πολιτική κοινωνία445. Το τελευταίο δικαίωµα του κυρίαρχου είναι 

η απόδοση των τίτλων τιµής στα µέλη της πολιτικής κοινωνίας και η 

ιεράρχηση καθενός µέσα σ’ αυτήν, ένα δικαίωµα που προκύπτει, όπως και το 

ενδέκατο από την ελευθερία επιλογής των κατάλληλων µέσων προς τον 

επιδιωκόµενο σκοπό446. 

 Οι λέξεις και οι πράξεις που αναφέρονται στο γενετικό ορισµό της 

πολιτικής κοινωνίας, από τις οποίες παράγονται τα δικαιώµατα του κυρίαρχου 

µε γεωµετρικό a priori τρόπο, µπορούν να σχηµατοποιηθούν ως εξής: από τη 

σύναψη του συµβολαίου, παράγονται το πρώτο και το δεύτερο δικαίωµα, από 

την έννοια της πλειονότητας, παράγεται το τρίτο δικαίωµα, από την πράξη 

                                                 
443 «Κατά ένατο λόγο, είναι εκχωρηµένο στον κυρίαρχο το δικαίωµα διεξαγωγής πολέµου ή 

ειρήνης µε άλλα έθνη και πολιτικές κοινωνίες. Αυτός κρίνει δηλαδή ποιο από τα δύο είναι 

προς το δηµόσιο συµφέρον […] ∆ιότι ο στρατός είναι η δύναµη που θα υπερασπίσει το λαό και 

η ισχύς του συνίσταται στην ένωση της δύναµης των υπηκόων υπό µια διοίκησης.» 

(Λεβιάθαν, κεφ. XVIII, σ. 249/Leviathan, ch. XVIII, p. 119). 
444 «Κατά δέκατο λόγο, είναι εκχωρηµένη στον κυρίαρχο η επιλογή όλων των συµβούλων, 

των λειτουργών, των δικαστών και των αξιωµατούχων, είτε σε περίοδο ειρήνης είτε σε 

περίοδο πολέµου. ∆ιότι, δεδοµένου ότι ο κυρίαρχος είναι επιφορτισµένος µε την επίτευξη του 

σκοπού, δηλαδή της κοινής ειρήνης και προστασίας, εξυπακούεται ότι έχει και την εξουσία να 

χρησιµοποιεί όποια µέσα θεωρεί κατάλληλα για τούτο.» (Λεβιάθαν, κεφ. XVIII, σ. 

249/Leviathan, ch. XVIII, p. 120). 
445 «Κατά ενδέκατο λόγο, ο κυρίαρχος είναι επιφορτισµένος µε την εξουσία να ανταµείβει µε 

πλούτη ή τιµές, και να τιµωρεί µε σωµατική ή οικονοµική ποινή ή µε ατίµωση, κάθε υπήκοο, 

σύµφωνα µε το νόµο που έχει θεσπίσει προηγούµενα, ή, ελλείψει ενός υπάρχοντος νόµου, 

σύµφωνα µ’ εκείνον που θα κρίνει ότι συµβάλλει περισσότερο στο να ενθαρρύνει τους 

ανθρώπους να υπηρετούν την πολιτική κοινότητα ή να τους αποτρέπει από το να τη 

ζηµιώνουν.» (Λεβιάθαν, κεφ. XVIII, σ. 249/Leviathan, ch. XVIII, p. 120). 
446 «Ο κυρίαρχος, λοιπόν, είναι ο αρµόδιος για την απονοµή των τίτλων τιµής και του ορισµού 

του βαθµού και του αξιώµατος που θα έχει ο καθένας, καθώς και των εκδηλώσεων 

σεβασµού που οφείλει ο ένας στον άλλο, σε ιδιωτικές ή δηµόσιες συναντήσεις.» (Λεβιάθαν, 

κεφ. XVIII, σ. 250/Leviathan, ch. XVIII, p. 120). 
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της εξουσιοδότησης παράγονται το τέταρτο και το πέµπτο δικαίωµα, ενώ 

τέλος από τη διατύπωση του σκοπού (ειρηνική συµβίωση και προστασία), 

συνεπάγεται και η ελευθερίας επιλογής των µέσων, συνεπώς από το σκοπό 

παράγονται το έκτο, έβδοµο, όγδοο, ένατο, δέκατο, ενδέκατο και δωδέκατο 

δικαίωµα του κυρίαρχου. Όλα µπορούν να παραχθούν και από τη σύναψη του 

συµβολαίου, διότι η έννοια για παράδειγµα της εξουσιοδότησης περιέχεται εξ 

ορισµού στο συµβόλαιο. 

 Τα δικαιώµατα του κυρίαρχου έχουν πολύ συγκεκριµένη λειτουργία στο 

σύστηµα του Hobbes, η οποία µπορεί να γίνει σαφέστερη αν ληφθεί υπόψη το 

γεγονός ότι και τα δώδεκα συνιστούν όρους διατήρησης της ύπαρξης της 

πολιτικής κοινωνίας και του κυρίαρχου. Μάλιστα, πρέπει να είναι παρόντα 

όλα σε ένα πρόσωπο, προκειµένου να εξασφαλιστεί η ειρήνη και η ζωή των 

µελών της πολιτικής κοινωνίας, ο οποίος είναι άλλωστε και ο σκοπός της 

σύστασής της. Αυτό διατυπώνεται αµέσως µετά την παραγωγή των 

δικαιωµάτων: 

 

«αυτά τα δικαιώµατα είναι αµεταβίβαστα και αδιαχώριστα. […] Εξετάζοντας λοιπόν 

οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώµατα διαπιστώνουµε αµέσως ότι ελλείψει ενός 

η κατοχή των υπολοίπων δε συµβάλλει στη διατήρηση της ειρήνης και της 

δικαιοσύνης, που είναι ο σκοπός της θέσµισης κάθε πολιτικής κοινωνίας.»447 

 

                                                 
447 Λεβιάθαν, κεφ. XVIII, σ. 250/Leviathan, ch. XVIII, p. 120 – 121). Η απόλυτη φύση της 

κυριαρχίας, µε την έννοια της απόλυτης κατοχής όλων των δικαιωµάτων και µη µεταβίβασης 

κανενός από αυτά, επισηµαίνεται αρκετές φορές ως αναγκαία προϋπόθεση της άσκησης των 

καθηκόντων του κυρίαρχου: «αν τα ουσιώδη δικαιώµατα της κυριαρχίας […] καταργηθούν, η 

πολιτική κοινωνία διαλύεται και κάθε άνθρωπος επιστρέφει στην κατάσταση και στη δυστυχία 

του πολέµου µε κάθε άλλον (που είναι το µεγαλύτερο κακό που µπορεί να συµβεί σ’ αυτήν τη 

ζωή), είναι καθήκον του κυρίαρχου η πλήρης διατήρηση των δικαιωµάτων αυτών. Είναι 

συνεπώς ενάντιο στο καθήκον του, πρώτον, να µεταβιβάσει ή να αποποιηθεί οποιοδήποτε 

από αυτά. ∆ιότι όποιος εγκαταλείπει τα µέσα, εγκαταλείπει και το σκοπό […] ∆εύτερον είναι 

ενάντιο στο καθήκον του να αφήνει το λαό αδαή ή παραπλανηµένο για τα αίτια και τους 

λόγους των ουσιωδών του αυτών δικαιωµάτων, επειδή στην περίπτωση τούτη οι άνθρωποι 

εύκολα θα ξεγελαστούν και θα πεισθούν να αντισταθούν, όταν η πολιτική κοινωνία απαιτήσει 

τη χρήση και την άσκησή τους.» (Λεβιάθαν, κεφ. XXX, σσ. 393 – 394/Leviathan, ch. XXX, p. 

222). Στο συγκεκριµένο απόσπασµα του Λεβιάθαν, γίνεται πρόδηλος και ο παιδαγωγικός 

προσανατολισµό της πολιτικής κοινωνίας, ο οποίος θα µπορούσε υπό µια έννοια να περιορίσει 

την ανάγκη για επιβολή ποινών και τιµωριών. Οι υπήκοοι πρέπει να πειστούν για την 

αναγκαιότητα της πλήρους κατοχής των δικαιωµάτων από τον κυρίαρχο και αυτό θα γίνει 

µέσα από την εκπαίδευσή τους πάνω σε εκείνα που διασφαλίζουν τη συνέχεια της πολιτικής 

κοινωνίας, µέσω της διατήρησης της κυριαρχίας. 
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Έτσι ιδωµένα τα δικαιώµατα του κυρίαρχου, ουσιαστικά συνιστούν τις αιτίες 

της κυριαρχίας, µε την έννοια που έχει το αίτιο στον Hobbes. Στο πρώτο 

µέρος της εργασίας έγινε λόγος για το πλήρες ποιητικό αίτιο, ως το σύνολο 

των αιτίων που παράγουν ένα φαινόµενο. Μέσα απ’ αυτό το πρίσµα, αν ένα 

από τα δικαιώµατα αυτά απουσιάσει, θα επικρατήσει η γενικευµένη αναταραχή 

και η επιστροφή στη φύση, καθώς µόνο ο συνδυασµός και των δώδεκα 

συνιστούν την ουσία της κυριαρχίας, δηλαδή τη διασφάλιση τη ειρήνης ως όρο 

για τη συντήρηση της ζωής448. 

Στο απόσπασµα του De Homine που παρατέθηκε παραπάνω, είχε 

διατυπωθεί ότι από τον ορισµό της κυριαρχίας παράγεται και η έννοια της 

δικαιοσύνης και της ευθυδικίας. Ακριβέστερα, στο Λεβιάθαν, αλλά και στο De 

Cive, η δικαιοσύνη είναι ένας νόµος της φύσης449, που ορίζει την υποχρέωση 

της τήρησης των συµβολαίων. Η έναρξη της δικαιοσύνης, που συµπίπτει µε 

την έναρξη της κυριαρχίας, σηµατοδοτεί και την έναρξη της ιδιοκτησίας, στο 

µέτρο που ο πολίτης πλέον έχει παραιτηθεί από το φυσικό δικαίωµα πάνω σε 

όλα450. Αυτό που πρέπει να υπογραµµιστεί είναι ότι η κυριαρχία θετικοποιεί 

                                                 
448 Πατέλλη Ι., 1995, ο.π., σ. 135. 

     Επίσης Gauthier D., 1997, ο.π., pp. 518 – 519. 
449 Η θεώρηση της δικαιοσύνης ως νόµου της φύσης, υποδηλώνει ότι ακόµη και στη φυσική 

κατάσταση, όπου δεν έχει συσταθεί κυριαρχία, οι άνθρωποι συνάπτουν συµβόλαια και υπό µια 

έννοια µπορούν να είναι δίκαιοι. Η «φυσική» δικαιοσύνη δεν είναι δεσµευτική, γι’ αυτό και ο 

φυσικός άνθρωπος, ο οποίος είναι δίκαιος, είναι ουσιαστικά µια «ευγενής και γενναιόθυµη 

φύση»: «Εκείνο που δίνει στις ανθρώπινες πράξεις τη διακριτική γεύση της δικαιοσύνης 

[relish of justice] είναι ορισµένη (και δυσεύρετη) ευγένεια ή γενναιόθυµη ευψυχία 

[nobleness or gallantness of courage], χάρη στις οποίες δεν καταδέχεται κανείς να 

εξασφαλίσει τις απολαύσεις του βίου του µε την απάτη και την αθέτηση των υποσχέσεων.» 

(Λεβιάθαν, κεφ. XV, σ. 218/Leviathan, ch. XV, p. 99). Υπ’ αυτήν την έννοια η δικαιοσύνη 

µπορεί να είναι ταυτόχρονα µια αρετή και ένας νόµος της φύσης. (Hoekstra K., Hobbes on 

the Natural Condition of Mankind, In: Springborg P. (ed.), The Cambridge Companion to 

Hobbes’s Leviathan, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, 109 – 127, pp. 120 – 

121). 
450 «Από το νόµο εκείνο της φύσης, σύµφωνα µε τον οποίο είµαστε υποχρεωµένου να 

µεταβιβάσουµε σε κάποιον τρίτο δικαιώµατα, η διατήρηση των οποίων θα παρεµπόδιζε την 

ειρήνη µεταξύ των ανθρώπων, συνάγεται ένας τρίτος νόµος που ορίζει ότι οι άνθρωποι 

οφείλουν να τηρούν τις συµβάσεις τους. […] Τούτος ο νόµος της φύσης αποτελεί το θεµέλιο 

και την απαρχή της δικαιοσύνης. ∆ιότι αν δεν προηγηθεί µια σύµβαση, κανένα δικαίωµα δεν 

µεταβιβάζεται· […] Παρά το γεγονός ότι η σύναψη συµβάσεων είναι η αφετηρία της 

δικαιοσύνης, αδικία δεν µπορεί να υπάρξει ώσπου να εξαλειφθούν τα αίτια του φόβου […] Για 

να αποκτήσουν, εποµένως, νόηµα τα ονόµατα δίκαιο και άδικο πρέπει να υπάρξει µια 

εξαναγκαστική εξουσία, που να επιβάλλει σε όλους εξίσου την τήρηση των συµβάσεων […] 

Άρα όσο δεν υφίσταται πολιτική κοινωνία, τίποτα δεν είναι άδικο. Η φύση της δικαιοσύνης, 

λοιπόν, έγκειται στην τήρηση έγκυρων συµβάσεων. Η εγκυρότητα των συµβάσεων όµως δεν 
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το φυσικό νόµο περί δικαιοσύνης και σ’ αυτόν το νόµο αναφέρεται ο Hobbes 

όταν κάνει λόγο για δικαιοσύνη στο De Homine και όχι στις γενναιόθυµες και 

ευγενικές φύσεις, οι οποίες δεν αποκλείονται ούτε από τη φυσική κατάσταση. 

Με άλλα λόγια ο κυρίαρχος εξασφαλίζει τόσο τη δικαιοσύνη στις συναλλαγές, 

όσο και τη δικαιοσύνη στην κρίση για την επίλυση διαφορών. 

 Οι δύο αυτές όψεις της δικαιοσύνης αντανακλούν τις παραδοσιακές 

µορφές ανταλλακτικής (commutative) και διανεµητικής (distributive) 

δικαιοσύνης, ανασυγκροτηµένες µέσα στο πλαίσιο της διασφάλισης της 

ιδιοκτησίας. Η ανταλλακτική δικαιοσύνη αφορά όχι πια στην ισοκατανοµή των 

αγαθών ανάµεσα στους ανθρώπους, αλλά στην εγγύηση ότι οι συµφωνίες που 

έχουν συνάψει οι άνθρωποι αναµεταξύ τους στις αγοραπωλησίες τους θα 

γίνουν σεβαστές, ακόµη κι αν για κάποιο αγαθό έχει συµφωνηθεί µια 

υψηλότερη ή χαµηλότερη τιµή451. Η διανεµητική δικαιοσύνη από την άλλη 

παίρνει το όνοµα της ευθυδικίας. Αποκλειστικός υπεύθυνος για την άσκηση 

αυτής της µορφής δικαιοσύνης είναι ο κυρίαρχος, µια διαδικασία από την 

οποία απουσιάζουν πλήρως οι πολίτες452. Ο κυρίαρχος στην προκειµένη 

περίπτωση γίνεται εκείνος που αποκαθιστά την τάξη ανάµεσα στις διαφωνίες 

των πολιτών, µέσα από την τελική του απόφαση περί του τι ανήκει στον 

καθένα, αντιµετωπίζοντάς τους όλους µε ισότητα (equally)453. 

                                                                                                                                            
αρχίζει παρά µε τη σύσταση πολιτικής εξουσίας ικανής να υποχρεώσει τους ανθρώπους στην 

τήρησή τους. Από την ίδια στιγµή αρχίζει και η ιδιοκτησία.» (Λεβιάθαν, κεφ. XV, σσ. 213 – 

214/Leviathan, ch. XV, pp. 95 – 96). 
451 «Ανταλλακτική δικαιοσύνη είναι, ορθότερα, ο δίκαιος τρόπος ενέργειας του 

συµβαλλοµένου, δηλαδή η εκτέλεση της σύµβασης περί αγοράς, πώλησης, ενοικίασης, 

δανεισµού, ανταλλαγής προϊόντων και άλλων πράξεων που στηρίζονται σε συµβόλαια.» 

(Λεβιάθαν, κεφ. XV, σ. 219/Leviathan, ch. XV, p. 100). 
452 Στην προηγούµενη περίπτωση (της ανταλλακτικής δικαιοσύνης), θα µπορούσε κανείς να 

πει ότι η παρουσία του κυρίαρχου εξασφαλίζει την τήρηση των συµφωνιών, λόγω της ισχύος 

του και το φόβο που προξενεί. Συνεπώς δεν ενεργεί άµεσα κατ’ αρχήν, παρά µόνο έµµεσα. 

Εξάλλου, η δικαιοσύνη µπορεί να είναι και αρετή του χαρακτήρα, άρα αρκετοί άνθρωποι 

µπορούν να είναι δίκαιοι και χωρίς την ισχύ του κυρίαρχου, ως γενναιόθυµες φύσεις. Στην 

περίπτωση όµως της διανεµητικής δικαιοσύνης αυτό δεν ισχύει. Ο κυρίαρχος εδώ είναι 

ενεργητικός και η κρίση του είναι εκείνη που αξιολογεί τους πολίτες και δρα ως διαιτητής 

στις διαφορές τους. Υπ’ αυτήν την έννοια η διανεµητική δικαιοσύνη αφήνει έξω τους πολίτες. 

(Ψυχοπαίδης Κ., 2001, ο.π., σσ. 134 – 135). 
453 «Η διανεµητική δικαιοσύνη, από την άλλη µεριά, είναι η δικαιοσύνη ενός διαιτητή, δηλαδή 

η πράξη του ορίζειν τι είναι δίκαιο. Στην περίπτωση αυτή, αν εκείνος – απολαµβάνοντας την 

εµπιστοσύνη όσων του ανέθεσαν της διαιτησία – εκτελέσει το καθήκον του, θα διανείµει στον 

καθένα ό,τι του ανήκει. Αυτή είναι η πραγµατικά δίκαιη διανοµή, που µπορεί να αποκληθεί (αν 

και ανακριβώς) διανεµητική δικαιοσύνη· ακριβέστερο, όµως, είναι να ονοµασθεί ευθυδικία, 
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 Κλείνοντας, η δικαιοσύνη και η ευθυδικία, όπως άλλωστε διακήρυξε ο 

Hobbes στο De Homine, παράγονται από τη σύσταση της κυριαρχίας, 

δεδοµένου ότι αποτελούν δικαιώµατα του κυρίαρχου. Το έβδοµο δικαίωµα του 

κυρίαρχου είναι η παραγωγή των κανόνων περί του τι ανήκει στον καθένα. 

Αυτό θεµελιώνει την ιδιοκτησία, κάτι που συνδέεται, όπως υποστηρίχθηκε 

λίγο πριν, µε τη δικαιοσύνη. Το ίδιο συµβαίνει και µε το όγδοο δικαίωµα: η 

απονοµή της δικαιοσύνης ανήκει στην αρµοδιότητα του κυρίαρχου. Αφού η 

δικαιοσύνη µπορεί να αναχθεί στα δικαιώµατα του κυρίαρχου, τα οποία 

παρήχθησαν από τη σύσταση της κυριαρχίας, η απόδειξη και της δικαιοσύνης 

και της ευθυδικίας συνιστούν a priori γεωµετρικούς τρόπους απόδειξης. 

                                                                                                                                            
που κι αυτή […] αποτελεί νόµο της φύσης.» (Λεβιάθαν, κεφ. XV, σσ. 219 – 220/Leviathan, 

ch. XV, p. 100). «Είναι νόµος της φύσης ότι, όποιος ανέλαβε να κρίνει µεταξύ δύο 

ανθρώπων, οφείλει να τους αντιµετωπίσει ισότιµα. Σε αντίθετη περίπτωση, οι διενέξεις των 

ανθρώπων δεν µπορούν να επιλυθούν παρά µόνο µε πόλεµο. […] Η τήρηση αυτού του νόµου 

αποκαλείται ευθυδικία [equity], από την ίση διανοµή στον καθένα αυτού που λογικά του 

ανήκει· αποκαλείται επίσης (όπως είπα προηγουµένως) διανεµητική δικαιοσύνη.» (Λεβιάθαν, 

κεφ. XV, σσ. 223/Leviathan, ch. XV, p. 103). 
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ΜΜ έέ ρρ οο ςς   ΓΓ ’’   

ΕΕ ππ ίί λλ οο γγ οο ςς   
 

 

τις σελίδες που προηγήθηκαν αναλύθηκε η λειτουργία του 

λόγου στο φυσικοπολιτικό έργο του Hobbes και µέσα από 

αυτή τη µελέτη έγινε διάκριση – µεταξύ άλλων – των 

διαφορετικών όψεων του λόγου, ανάλογα µε τον εκάστοτε στόχο που τίθεται. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο, και µε δεδοµένη τόσο τη σχέση της φυσικής και της 

πολιτικής, όσο και την ενότητα του λόγου, συµπεραίνεται ότι ο Hobbes 

αναγνωρίζει πέραν του τεχνητού επεξεργασµένου λόγου και άλλες µορφές: 

εκείνη του φυσικού λόγου που αποκαλύπτει το θεµελιώδη φυσικό νόµο και το 

λόγο της φυσικής κατάστασης. 

 Στο ερώτηµα περί του αν ο λόγος συνολικά στον Hobbes είναι 

εργαλειακός ή όχι, η απάντηση που θα δινόταν µετά από την ανάλυση που 

προηγήθηκε, θα ήταν αρνητική, µε την εξαίρεση µιας όψης του λόγου της 

φυσικής κατάστασης. Όταν ο φυσικός άνθρωπος χρησιµοποιεί το λόγο του, το 

κάνει για να αυξήσει την προσωπική του ισχύ ώστε να διασφαλίσει και να 

επεκτείνει µ’ αυτόν τον τρόπο το συµφέρον του. Ο λόγος όµως – συνολικά 

ιδωµένος – δεν είναι τυφλός. Έχει σκοπό σαφώς διατυπωµένο (salus populi), 

ο οποίος είναι προσταγή της φύσης, κατά συνέπεια όλοι µπορούν να τον 

αναγνωρίσουν και όλοι µπορούν να συµφωνήσουν ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο 

ορθολογικό από το να επιδιώκουν την ειρήνη προκειµένου να διασφαλιστεί η 

ζωή. Μ’ αυτήν την έννοια ο λόγος, όπως διατυπώθηκε και παραπάνω, είναι 

λειτουργιστικός ως προς την επιδίωξη αυτού του σκοπού, ο οποίος είναι και 

οικουµενικός. Άρα περιορίζεται η φορµαλιστική του οπτική, αποκτά 

περιεχόµενο και περιορίζεται η δυνατότητα του ανθρώπου να τον 

χρησιµοποιεί κατά βούληση. 

 Μ’ αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται και µια ιδιαίτερη σχέση ατοµικού – 

συλλογικού συµφέροντος. Πλέον το ατοµικό συµφέρον αποτελεί αναπόσπαστο 

τµήµα του γενικού και µόνο εντός του πλαισίου της κοινωνίας µπορεί να 

 Σ
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επιτευχθεί. Συλλαµβάνεται συλλογικά, όπως παρατηρεί ο Τέγος454. Μια 

τέτοια ανάγνωση της σχέσης ατοµικού – συλλογικού συµφέροντος θα 

µπορούσε να πάρει και την κατεύθυνση της αναγνώρισης καταρχήν 

συλλογικού συµφέροντος καθιστώντας όµως έτσι την ηθική και πολιτική του 

Hobbes ωφελιµιστική που δε γνωρίζει παρά µόνο συλλογικό πραγµατικό 

συµφέρον. Συγκεκριµένα: «Προσπαθώντας να δείξουµε ότι είναι νοητός ένας 

κόσµος στον οποίο ισχύει ο ηθικός εγωισµός, προκύπτει ότι θα πρέπει να 

εξοπλίσουµε τους κατοίκους αυτού του κόσµου µε ένα είδος συµφέροντος που 

δε θα καθιστά το πράττειν από συµφέρον προφανώς άδικο και ένας τρόπος να 

το εξασφαλίσουµε αυτό […] είναι να συµπεριλάβουµε στην περιγραφή του 

κόσµου αυτού την υπόθεση ότι οι άνθρωποι δεν έχουν πραγµατικά 

ατοµικά»455. 

 Εδώ όµως πρέπει να υπογραµµιστεί και η απαραίτητη προϋπόθεση 

προκειµένου να συµβεί αυτό, δηλαδή η ισχύς του κυρίαρχου. Ο Λεβιάθαν, ως 

θνητός θεός, συνενώνει στο πρόσωπό του τις επιµέρους βουλήσεις καθώς 

και την ισχύ των ατόµων. Ενοποιεί στο λόγο του, το διασπασµένο και 

εργαλειακό λόγο της φυσικής κατάστασης. Έτσι, ο λόγος του, η ισχύς του και 

η βούλησή του είναι ο λόγος, η ισχύς και η βούληση ενός εκάστου ανθρώπου 

που έχει συµβληθεί µε τους υπόλοιπους κι έχει µεταβιβάσει την εξουσία. 

Ενότητα και ειρήνη ταυτίζονται και πρέπει να επιδιώκονται ώστε να 

αποφευχθεί η εµφύλια διαµάχη και ο γενικευµένος πόλεµος, που ισοδυναµούν 

µε τη διάσπαση της ενότητας του πολιτικού σώµατος, την απώλεια της ισχύος 

του τεχνητού ανθρώπου και εν τέλει µε το θάνατό του. 

 Μια τέτοια εξέλιξη θα γύριζε τον άνθρωπο πίσω στην προπολιτική 

κατάσταση, όπου θα υπερίσχυε ξανά η εργαλειακή όψη του λόγου και η ζωή 

του θα κινδύνευε. Κατά συνέπεια αυτή η όψη του λόγου δεν µπορεί να είναι η 

άριστη µορφή και κατά πάσα πιθανότητα αυτή είναι και η θέση του Hobbes. Ο 

άνθρωπος δηλαδή δεν πράττει ορθά και σύµφωνα µε το λόγο όταν οι πράξεις 

                                                 
454 «Ο ατοµικισµός, η επιδίωξη του ατοµικού συµφέροντος δεν πρέπει να κρύβει τη σταδιακή 

οργάνωση των όρων συλλογικής προστασίας µιας συγκεκριµένης γενικευµένης σύλληψης του 

ατοµικού συµφέροντος. Αν και το συµφέρον είναι ατοµικό, η σύλληψη του ατοµικού 

συµφέροντος είναι συλλογική· είναι χαρακτηριστικό του τρόπου σκέψης µιας συγκεκριµένης 

κοινωνικής τάξης ή οµάδας, η οποία αναγκάζεται να αυτοπαρουσιαστεί ως δυνάµει 

οικουµενικού χαρακτήρα, ως αξία δηλαδή που αφορά το σύνολο της κοινωνία.» (Τέγος Σ., 

2006, ο.π., σ. 152). 
455 Thompson J. J., The Realm of Rights, Harvard, 1990, p. 200. 
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του θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του. Ο κανόνας που ρυθµίζει µια 

δραστηριότητα µε αυτά τα χαρακτηριστικά δεν µπορεί να είναι προϊόν της 

διαδικασίας του ορθού λογισµού, όπως τουλάχιστον τον είδαµε να 

αναπτύσσεται στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας ως µέθοδος µε 

τις δύο όψεις (ανάλυση – σύνθεση). 

 Ο φυσικός λόγος που υποδεικνύει το θεµελιώδη φυσικό νόµο, συνιστά 

την πλέον χρήσιµη όψη του λόγου της φυσικής κατάστασης, καθώς προβάλλει 

τους όρους για µια λύση µε διάρκεια. Ο εργαλειακός λόγος δεν µπορεί να 

προχωρήσει σε βάθος και να φτάσει στα πραγµατικά αίτια, κατά συνέπεια και 

οι λύσεις που θα προταθούν απ’ αυτόν ως το αποτέλεσµα της συνθετικής του 

πλευράς, θα είναι πρόσκαιρες και αβέβαιες. Ο έµφυτος λόγος από την άλλη 

συµπίπτει µε το λογικό µέρος του ανθρώπου, εκείνο που είναι σε θέση να 

διακρίνει όσα θέτουν σε κίνδυνο τη σωµατική του φύση και επιτάσσει την 

αποµάκρυνσή τους. Ο φυσικός νόµος ταυτίζεται µε το θείο λόγο, ένα λόγο όχι 

υπερβατικό αλλά κατεξοχήν εµπράγµατο και ανθρώπινο. Θεός και φύση υπό 

µια έννοια ταυτίζονται, άρα και ο λόγος των δύο είναι κοινός. Συνεπώς η 

µορφή αυτή του λόγου έχει και µια αποκαλυπτική δύναµη. Ταυτόχρονα όµως 

έχει έλλειµµα ισχύος. 

 Η λύση θα δοθεί από τον επεξεργασµένο λόγο, την όψη εκείνη του 

λόγου που έχει προκύψει από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η τεχνουργική 

διάσταση της ανθρώπινης φύσης θα επιστρατευτεί προκειµένου η βεβαιότητα 

να αντικαταστήσει το πρόσκαιρο και το τυχαίο. Η απάντηση στο δίληµµα περί 

της µορφής του λόγου (θεωρητικής ή πρακτικής) που οδηγεί στην ευδαιµονία, 

για τον Hobbes είναι σαφής: η πρακτική, διότι µόνο αυτή πραγµατώνει την 

ανθρώπινη ουσία. Το ον, όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, 

ταυτίζεται µε το σώµα, το οποίο περιλαµβάνει στη φύση του την κίνηση (µέσω 

του conatus). Άρα η µορφή εκείνη του βίου που συνιστά την αληθή φύση του 

ανθρώπου είναι η πρακτική, αφού η πράξη είναι κίνηση. 

 Ο παραδοσιακός θεωρητικός βίος δεν έχει εξαλειφθεί. Έχει 

περιοριστεί δραστικά η σηµασία του, καθώς και η αξία που έχει για την 

επιδίωξη µιας ευτυχισµένης ζωής και αυτό γιατί η ευτυχία πλέον ταυτίζεται 

µε την ειρήνη, η οποία διασφαλίζεται µόνο µέσω της δραστηριότητας του 

ανθρώπου και της κατασκευαστικής του δύναµης. Ωστόσο στο πεδίο της 

φυσικής επιστήµης µπορούµε να αναγνωρίσουµε µια νεωτερική µορφή 
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θεωρητικού βίου. Αυτή συνίσταται κυρίως στην όσο γίνεται πληρέστερη 

κατανόηση της φύσης ως θεϊκής δραστηριότητας, προκειµένου να γίνει 

αντικείµενο µίµησης. Παρατηρείται δηλαδή εδώ η κατά κάποιο τρόπο 

υπαγωγή των θεωρητικών όψεων της ανθρώπινης φύσης στο αίτηµα για 

πράξη. 

 Επιστρέφοντας στις διαφορετικές όψεις του λόγου, πρέπει να 

υπογραµµιστεί για ακόµη µα φορά ότι δεν προκύπτει από την ανάγνωση των 

κειµένων πως ο Hobbes είχε πρόθεση να παρουσιάσει µια θεωρία που θα 

αναγνώριζε την ύπαρξη ριζικά διαφορετικών λόγων. Αντιθέτως, ο λόγος είναι 

ενιαίος και η διάκριση των µορφών του γίνεται για µεθοδολογικούς λόγους 

έτσι ώστε να µελετηθεί σε βάθος. Όταν ένας άνθρωπος λογίζεται σε σχέση 

µε την πολιτική, όλες οι όψεις του λόγου συµµετέχουν, καθεµία 

συνεισφέροντας στην ολοκλήρωση του πρακτικού συλλογισµού. Η 

φορµαλιστική µορφή του λόγου συνίσταται στην αυστηρή εφαρµογή της 

αναλυτικοσυνθετικής µεθόδου προκειµένου να εξασφαλίσει τα κατάλληλα 

µέσα που θα πραγµατοποιήσουν το σκοπό που έχει τεθεί από το φυσικό λόγο. 

 Αναδεικνύεται έτσι µια ιδιαίτερη συνύπαρξη µηχανισµού και 

τελεολογίας στη βάση των οποίων βρίσκεται ο λόγος. Ο µηχανισµός µπορεί να 

ανιχνευθεί σε πρώτο χρόνο στη φυσική φιλοσοφία, καθώς ο κόσµος 

λειτουργεί στο πλαίσιο που καθορίζουν οι κινήσεις των σωµάτων. Εντούτοις 

περιορίζεται αν λάβουµε υπόψη τον υποθετικό χαρακτήρα της φυσικής καθώς 

και την αφαίρεση του εύρους της µεταφυσικής µέσω της επίδρασης του 

νοµιναλισµού. Με άλλα λόγια τα φυσικά φαινόµενα θα µπορούσαν να 

παραχθούν και διαφορετικά και ο άνθρωπος δεν µπορεί να φτάσει στη 

βαθύτερη γνώση της παραγωγής τους. 

 Σε δεύτερο χρόνο µπορεί να ανιχνευθεί ο µηχανισµός στην εξέταση 

των παθών, ιδίως όταν αυτά µελετώνται από την πλευρά της φυσιολογίας. Η 

ανθρώπινη συµπεριφορά ανάγεται σε κινήσεις σωµατιδίων. Κι αυτή η 

µηχανιστική όψη των παθών µπορεί να τεθεί εντός ορίων αν δεχτούµε την 

εκπεφρασµένη βούληση του Hobbes να θέσει τα πάθη υπό το λόγο, καθώς η 

έξαψή τους οδηγεί στον πόλεµο. Τα έλλογα πάθη θα αποβλέπουν στην 

επιδίωξη του οικουµενικού στόχου, της ειρήνης, καθώς µόνο έτσι θα µπορούν 

να διατηρήσουν την κίνηση του σώµατος στο οποίο εκδηλώνονται. 
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 Εν κατακλείδι, ο Hobbes επιχειρεί να ελέγξει το µηχανισµό δια της 

τελεολογίας. Αν γινόταν αποδεκτή µόνο η µηχανιστική εικόνα του συστήµατος 

του Hobbes, τότε είναι αλήθεια ότι και ο λόγος ο ίδιος θα ήταν φορµαλιστικός 

και απολύτως εργαλειακός. Απεναντίας, επιλέγει να παρουσιάσει ένα 

µηχανικό µοντέλο προκειµένου να το καταστήσει αντικείµενο χειρισµού µέσα 

στο γενικότερο πλαίσιο των σκοπών που τίθενται. Μ’ αυτόν τον τρόπο µπορεί 

να έχει κριτήριο βάσει του οποίου θα αξιολογηθεί η ανθρώπινη συµπεριφορά 

και θα διατυπωθούν οι δυνατότητες παρέµβασης. Η τελεολογία αυτή στην 

οποία προσπαθεί να υποτάξει ο Hobbes το µηχανισµό είναι µια τελεολογία 

που προβάλλεται από το λόγο και δεν ενυπάρχει εµµενώς στη φύση. Θα 

προέλθει µέσα από τη µελέτη της φύσης και του εµπειρικού δεδοµένου, αλλά 

θα συσταθεί ως αίτηµα και σκοπός του λόγου, µόνο αφού η εµπειρία 

µελετηθεί δια της αναλυτικοσυνθετικής µεθόδου. 

 Σ’ αυτό το σηµείο και µετά από την εξέταση της λειτουργίας και των 

µορφών του λόγου, µπορούµε να επανατεθεί το ερώτηµα περί της θέσης του 

Hobbes σε σχέση µε το διαφωτιστικό εγχείρηµα της εποχής του. Μπορεί 

κανείς να εντοπίσει στοιχεία που τον τοποθετούν στο διαφωτισµό, αλλά και 

στοιχεία που τον αποµακρύνουν. Η δεδηλωµένη εµπιστοσύνη στο λόγο και η 

πεποίθησή του ότι δια του λόγου ο άνθρωπος θα γνωρίσει και θα βελτιώσει 

τη ζωή του, είναι στοιχεία που συναντάµε σε όλους τους θεωρητικούς που θα 

τοποθετούσε κανείς στο πλαίσιο του διαφωτισµού, χωρίς όµως να παραβλέψει 

και τις ριζικές διαφορές που υπάρχουν αναµεταξύ τους. Το ίδιο ισχύει και για 

την αναβάθµιση της πρακτικής όψης της ανθρώπινης φύσης. 

 Παρόλα αυτά ο λόγος του Hobbes είναι αδύναµος. ∆ιαθέτει 

αποδεικτική δύναµη και κατασκευαστική δεινότητα, όµως δεν µπορεί να 

επιβληθεί. Μπορεί να πείσει για τη ορθότητα των απολήξεων του λογισµού, 

δεν µπορεί όµως να επιβάλλει την εφαρµογή τους. Το κενό αυτό θα το 

καλύψει η ισχύς του τεχνητού ανθρώπου, του θνητού θεού, δηλαδή του 

κυρίαρχου. Ο λόγος δηλαδή επιβάλλεται άνωθεν, αφού η φύση του ανθρώπου 

σε αντίθετη περίπτωση θα παρασυρθεί από τα πάθη. Οι νόµοι και οι τιµωρίες 

είναι οι µέθοδοι που έχει ο Λεβιάθαν και µπορεί ανά πάσα στιγµή να 

χρησιµοποιήσει για να επιβληθεί. Αυτή ακριβώς η εικόνα του δυνατού λόγου 

θέτει τον Hobbes σε κάποια απόσταση από διαφωτιστικά αιτήµατα περί 

ελευθερίας και εξάλειψης κάθε µορφής καταναγκασµού. 
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 Έχοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισµούς, οι καινοτοµίες που 

εισηγήθηκε ο Hobbes ήταν κρίσιµες, είτε ακολουθήθηκαν από σύγχρονούς 

του και µεταγενέστερους είτε όχι. Για παράδειγµα η δήλωσή του ότι κατάφερε 

να τετραγωνίσει τον κύκλο, δεν έτυχε αποδοχής, όπως και άλλα τµήµατα της 

γεωµετρίας που πρότεινε. Προσπαθώντας όµως να εισαγάγει τη γεωµετρία 

(ως επιστήµη της κίνησης) στη µελέτη του πολιτικού, κατάφερε ουσιαστικά να 

εισαγάγει έναν «απριορισµό» µε περιεχόµενα σε ένα πεδίο µελέτης το οποίο 

έπρεπε να οριοθετήσει τις νέες σχέσεις που διαµορφώνονταν από τις 

ιστορικές, κοινωνικές, οικονοµικές, φιλοσοφικές, κλπ συνθήκες του νεώτερου 

κόσµου. 

 Αξιοσηµείωτη δε είναι και η επιµονή του στη σηµασία της εκπαίδευσης. 

Η αληθής και βέβαιη επιστήµη είναι η διδακτή επιστήµη. Όταν κάποιος 

διδάσκει, ο λογισµός του κινείται στο σηµαντικότερο τµήµα της µεθόδου, αυτό 

της σύνθεσης. Κατά τον Hobbes σύνθεση, απόδειξη, διδασκαλία είναι έννοιες 

που συµπλέκονται ιδιαίτερα µεταξύ τους και η αξία τους συνίσταται στο 

γεγονός ότι ο φιλόσοφος παράγοντας φαινόµενα καταρρίπτει πεπαλαιωµένες 

και επικίνδυνες αντιλήψεις αντικαθιστώντας τις µε νέες. Την αναγκαιότητα 

των παραγόµενων φαινοµένων την εγγυάται η ίδια η πράξη της παραγωγής 

τους η οποία προήλθε από τον άνθρωπο – δηµιουργό (κατ’ αντιστοιχία µε το 

Θεό – δηµιουργό) βάσει ενός συγκεκριµένου σχεδίου που καθορίζεται από το 

σκοπό που έχει τεθεί και τη µέθοδο δια της οποίας θα επιτευχθεί. Η 

παραγωγή αυτή πρέπει να επενδυθεί γλωσσικά προκειµένου να µπορεί να 

καταστεί αντικείµενο του ανθρώπινου χειρισµού. Περιλαµβάνει – αλλά και 

γίνεται εµφανής µέσα από – λέξεις, προτάσεις, ορισµούς, κλπ. 

 Η προσπάθεια του Hobbes να συγκροτήσει το δεσµευτικό πλαίσιο του 

νόµιµου πράττειν, αποκαλύπτει το βαθύτερο πνεύµα που διαπερνά τη µελέτη 

της φυσικής κατάστασης. Οι αιτίες του γενικευµένου πολέµου και της 

διάρρηξης του πολιτικού σώµατος δεν τοποθετούνται στη διεφθαρµένη 

ανθρώπινη φύση, όσο κι αν µέρος της βιβλιογραφίας υποστηρίζει µια τέτοια 

θέση. Οι αιτίες του πρέπει να αναζητηθούν στην απουσία της επιστήµης του 

δικαίου, δηλαδή της πολιτικής επιστήµης και αυτό είναι ένα κατεξοχήν 

διαφωτιστικό στοιχείο. Ο συµβαλλόµενος είναι πεπεισµένος για την ορθότητα 

της επιλογής του, µια επιλογή που ισχυροποιείται µέσα από την εκπαίδευση 

που θα λάβει όταν ο κυρίαρχος θα αρχίσει να εξασκεί τα καθήκοντά του. ∆εν 
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είναι δηλαδή η φύση εκείνη που δεσµεύει τον άνθρωπο, αλλά η εκπαίδευσή 

του. Άρα η εκπαίδευση είναι και ο µοχλός της αλλαγής. 

 Ο Hobbes τοποθετείται κριτικά απέναντι στην παράδοση. Οι επιθέσεις 

του στον Αριστοτέλη είναι συχνές και σε αρκετές περιπτώσεις ιδιαίτερα 

έντονες. Παρόλα αυτά προσπαθεί, όπου αυτό είναι δυνατό, να αξιοποιήσει 

δεδοµένα που επί σειρά ετών ασκούσαν επιρροή στον κόσµο και ήταν δύσκολο 

να τεθούν πλήρως στο περιθώριο. Αυτό είναι ιδιαίτερα εµφανές στα σηµεία 

του Λεβιάθαν που αφενός επιχειρεί να αποδείξει ότι αυτά που εισηγείται ο 

ίδιος στηρίζονται και από τις Γραφές και αφετέρου να δείξει τις παρερµηνείες 

που έχουν υποστεί τα κείµενα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο 

αφιερώνει τόσο χώρο σε ζητήµατα Παλαιάς και Καινής ∆ιαθήκης στο δεύτερο 

και τρίτο µέρος του Λεβιάθαν. Επίσης η µορφή του συλλογισµού παραµένει 

ανέπαφη σε σχέση µε αυτή του Αριστοτέλη, την οποία εµπλουτίζει µεταξύ 

άλλων µε τα σφάλµατα που µπορεί να διαπράξει κανείς. Η φρόνηση 

εξακολουθεί να έχει επιτακτικό και λειτουργικό χαρακτήρα ιδιαίτερα στο 

πρακτικό πεδίο και είναι εξαιρετικά χρήσιµη στο µέτρο που θα συµπορευτεί 

µε το λόγο προκειµένου για την ανασύνθεση της εµπειρίας και της παράδοσης. 
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