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TESTUINGURUA

Datu biografiakoak eta lan garrantzitsuenak

Estagiran –Trazia, Mazedonia- jaio zen K.a. 384. urtean. Bere aita, Nikomako,
Mazedoniako erregearen medikua zen. Hamazazpi urte zituelarik Atenasera joan zen
Platonen ikasle bihurtuz. Akademian hogei urte eman zituen, Platon maisua hil arte
(K.a. 347.ean), alegia. Platon hil zelarik, Aristotelesek bazuen ordurako bere arrakasta.
Hala ere, ez zuten bera aukeratu Akademiaren buru gisa.  Mazedoniarren eta
greziarren arteko tirabirak zirela eta, Atenas utzi beharrean aurkitu zen eta handik joan
zen. Aldentze horren arrazoia egoera politikoan aurki dezakegu, Atenasen
mazedoniarren kontrako sentimendua gero eta gehiago nagusitzen ari baitzen, eta ez
dugu ahaztu behar denek ezagutzen zutela Aristotelesek Mazedoniarekin zuen
erlazioa. Gauzak horrela, hiruzpalau urtez han-hemenka ibili eta Lesboko uhartean
geldialdi bat egin ondoren, Mazedoniako errege Filipo II.ak bere ondora deitu zuen K.a.
343an, bere seme Alexandrori irakats ziezaion, bere tutore gisa. Alexandrok hamahiru
urte zituen orduan eta  adinez nagusia izan arte egon zen berarekin Aristoteles.

Geroago, Filipo II.a 336an hil zen eta Alexandro errege bihurtu zen. Orduan
Aristotelesek Atenasera joatea erabaki zuen.  Greziarrak mazedoniarren menpe
zeuden.  Itzultzean Aristotelesek ezin zuen Akademian sartu, baina ikastegi berri bat
ireki zuen Lizeoko auzoan.  Hamahiru urtez hor ariko zen irakasten. Apolo Lizeo
tenpluaren ondoan zegoenez eta klaseak zuhaitzen artean paseatzen ematen zituenez
Lizeo edo peripatetikoa deitu zioten Aristotelesen eskolari. Eskola horretan klaseak
emateaz gain, liburuak bildu eta idatzi ere egin zituen Aristotelelesek.

Alexandro hil zenean (K.a. 323.ean) atenastarrak matxinatu ziren eta
enperadorearen lagunei eraso zieten, Aristoteles lagun horien artean zegoelarik.
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Sokratesi bezala, erlijioaren kontrako delitu bat (asébeia: erlijiogabetasuna) leporatu
zioten Atenaseko alderdi nazionalistakoek (Demostenesena) baina, hark ez bezala
ihes egin zuen hurrengo urtean. Eubea irlako Kalzis izeneko herrira erretiratu zen,
bertan bere familiak zenbait ondasun baitzituen. Handik urte batera, gaixotu eta hil
zen, 322. urtean, 62 urte zituelarik.

Honelako biografiatik bi ezaugarri nabarmendu beharko genituzke, pentsalaria
zen aldetik, Aristotelesen izaeran eragin izan dituenak: alde batetik, naturaren eta bere
ingurukoaren gainean berak egin zuen azterketa enpirikoa, txikitatik jasotako
hezieraren ondorioa zena, bestaldetik, Platonengandik jasotako heziketa
filosofikoa, geroago, erabateko moduan alde batera utzi gabe, kritikatu behar zuena.
Hasiera bateko begirada batez, batek pentsa dezake ezinezkoa zela bi heziketa mota
horien artean oreka bat lortzea, guztiz elkarren kontrakoak baitziren, baina, hala eta
guztiz ere Aristotelesek oreka hori lortu zuen, batzuen ustez bikaineko moduan
gainera.

Aristoteles ikertzaile eta pentsalari nekaezina zen; berak zuen jakinmina ez zen
inoiz asetu. Bere idazlanetan ezagutzaren arlo guztiak aurki daitezke: astronomia,
biologia, fisika, psikologia, logika, filosofia, etika, politika, ekonomia, historia, teoria
literarioa... Ezin dugu ahaztu garai hartan disziplina guztiak filosofiaren barruan
zeudela. Aristotelesen liburuak galdu ziren, zoritxarrez, gehienak.  Gelditzen
zaizkigunak irakasle zelarik egin zituen eta bere ikasleei eskainitakoak dira. Bere obren
artean hauek azpimarratuko ditugu: Metafisika (errealitatearen teoria),
Nikomakoarentzako etika, eta Politika.

Testuinguru Historikoa

Aristotelesen testuinguru historiko Platonen antzekoa da, beraz Atenasen
nagusitasunari buruz hitz egin behar dugu. Demokrazia sistema k. a. V mendean ezarri
zen, nahiz eta denbora asko ez iraun, Mazedoniako Filipo bigarrenak Atenas
konkistatu zuenean berriro monarkia ezarri baitzuen. Nahiz eta ideia demokratikoak
izan  gizartea esklabista zen, eta pertsona libreak edo esklaboak jaiotzen zirela zerbait
naturala zela pentsatzen zuten.. Kultura aldetik K.a. V  eta IV mendeak Atenas
munduko gunea zen eta han biltzen ziren artista, poeta eta antzerkigile nagusienak..

K. a. IV. mendeko gizarteak merkatal garapen  handia bizi zuen, hiri-estatu
egitura indartu zelarik. Garapen merkatal eta ekonomikoa horren ondorioz, Atenas,
Esparta eta Tebasen arteko lehia sortu zen eta borrokak eragin zituen. Mazedonia,
egoera horretaz baliatuz, bere nagusigoa inposatuz joan zen. Filipo II. eta, batez ere,
Alexandro Handiarekin nagusigo hori gailurrera ailegatu zen Helenismo garaiari
hasiera ema
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Testuinguru Filosofikoa:
Filosofiaren sorrera. Antzinako Filosofia. Sokrates eta Platon. Eragin nagusiak
Aristotelerengan

Aristoteles Antzinako filosofoen artean nagusia da. Bere pentsamendua,
filosofia greziarraren gailurrean kokatzen da. K.a. IV. mendean bizi izan zen eta
filosofia bi mende lehenago sortua zen. Aurreko mendea Atenaseko filosofiaren
loratzea izan zen: Sofistak, Sokrates, eta Platon. Aristoteles eskola sokratikoko azken
filosofo handia da, Platonen ikaslerik ospetsuena.

Aristotelesen pentsamenduarengan gehien eragiten duten filosofoak hauek
dira:

o Miletokoak (Thales, Anaximandro, Anaximenes): Physis-en teoria asko
interesatu zitzaion Aristotelesi, eta denaren printzipioa edo kausa
(arkhé) bilatzen jarraitu zuen.

o Heraklito: errealitatea mugikorra eta anitza da. Zentzumena
beharrezkoa da.

o Anaxagoras: Nous edo Adimen Handia: unibertsoan indar ordenatzaile
bat dago.

o Demokrito: errealitatea materiala da.
o Sokrates: dogmatismoa eta etikarekiko zaletasuna.
o Platon : eragin handia arlo guztietan baina bere metafisika eta

ezagutzaren teoria dualisten kontra jarriko da.  Moral eta Politikan,
berriz, antzekotasun gehiago aurkituko ditugu.

Aristotelesen Filosofiaren eskema

A) ERREALITATEAREN GAINEKO TEORIA

a. SARRERA
b. METAFISIKA

i. IZATEAREN NOZIOA
ii. TEORIA HILEMORFIKOA. IDEIEN TEORIAREN KRITIKA
iii. SUBSTANTZIA ETA AKZIDENTEA
iv. AKTU ETA POTENTZIA: HIGIDURAREN TEORIA.

HIGIARAZLE HIGIEZINA
v. LAU KAUSEN TEORIA

c. GIZAKIA ETA EZAGUTZAREN TEORIA
i. GIZAKIA: ARIMA MAILAK
ii. EZAGUTZA

d. Errealitatearen gaineko teoriaren ondorioak

B) FILOSOFIA PRAKTIKOA
a. Sarrera
b. ETIKA
c. POLITIKA
d. Filosofia praktikoaren ondorioak
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A  ERREALITATEAREN GAINEKO TEORIA

a. SARRERA

Errealitatearen gaineko teorian errealitatea zer den galdetzen du Aristotelesek.

Platonen arabera, bi mundu behar ditugu osoki bereizi: lehena eta egiazkoa, Ideien
mundua, errealitate egonkorren, ezin aldatuzkoen eta beti berdin dirautenen mundua,
gure adimenak ezagut dezakeena; eta bigarren mundua, azpiko hau, izaki mugikor eta
hilezkorrez betea dagoena, sentimenen bidez ezagut dezakeguna.

Aristotelesek baztertu egingo du Platonen bereizketa hori, estagiratarrarentzat
mundu bakar bat existitzen da eta hori gure bizilekua den mundua da. Ideien mundua
ez da hemendik at existitzen, baizik eta ideiak mundu honetan daude. Aristotelesen
jarrera, Platonen idealismoaren aurrean, errealista da.

Aristotelesek  Metafisika (izatea orokorrean) eta Fisika (izaki konkretuak
bizidunak, mugitzen direnak, zerutiarrak, …) ezberdindu zituen. Izateari buruz hitz egin
baino lehen Aristotelesek Logika egiten du, bere ustez oso garrantzitsua da gure
pentsamendua nola funtzionatzen duen jakitea, arrazonamenduak egiten ditugunean,
zer nolako egitura mentalak erabiltzen ditugun, izakiei buruzko ondorioak ateratzeko
erabiliko ditugulako. Guk hemen metafisika eta fisika  batera ikasiko ditugu, logika,
berriz, ez dugu ikusiko.

b. METAFISIKA

IZATEAREN NOZIOA

Metafisikaren aztergaia edo objektua IZATEA da: izatea orokorrean, existitzen den
guztia da, izaten den heinean. Errealitatean dauden gauza guztiek komunean dute
IZATEN DIRELA. Hori da Metafisikak ikasten duena: izaten garen aldetik, existitzen
garen aldetik, zer dugu komunean izaki guztiok?

Aristotelesek ikusi zuen izaki guztiengan hiru berezitasunak edo kategoriak
ezberdindu ditzakegula:

- Izaki guztiengan ezberdintzen ditugu MATERIA ETA FORMA
- Izaki guztiengan ezberdintzen ditugu SUBSTANTZIA ETA AKZIDENTEAK
- Izaki guztiengan ezberdintzen ditugu AKTOA ETA POTENTZIA
- Izaki guztiengan LAU KAUSA ikus daitezke: zein den gauza guztien kausa ere

ikertu zuen Aristotelesek (presokratikoek egin zuten bezala)

Lau zati hauek dira, beraz, Metafisika aristotelikoaren barruan ikasiko ditugunak.
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MATERIA ETA FORMA: TEORIA HILEMORFIKOA. IDEIEN TEORIAREN KRITIKA

Existitzen diren izaki guztiak izaki materialak dira eta zentzumenez ezagutzen
ditugu. Baina izaki bakoitzak bi atal ditu, bi alderdi: MATERIA (HYLE) ETA FORMA
(MORPHE).

Izaki baten forma da izaki horrek dituen ezaugarri guztiak: zer den eta nolakoa
den. Izaki bati buruz esan edo pentsa dezakegun guztia da forma edo ideia. Formaren
sinonimoak dira: ideia, esentzia, natura, izpiritua edo ezaugarriak. Materia orduan zer
da? Ezin da definitu, zeren eta zerbait esaten dugunean, definizio hori forma baita.
Materia definiezina da baina gauza bat errealitatean existitzeko behar-beharrezkoa da.
Ez dago forma materiarik gabe, baina ez dago ere materia formarik gabe.

Forma, guk gure buruan, gure pentsamenduan “sar” dezakeguna da, ulertu
dezakeguna, baina materia ezin dugu gure pentsamenduan “sartu”. Bi objektu berdin
berdinek, adibidez bi ikasmahaiak, forma bera dute, biak dira mahaiak, eta biek dituzte
ezaugarri berdinak, baina bakoitzak bere materia dauka. Materia guztiz banakakoa da,
guztiz indibiduala, gauza bakoitzarengan besterik ez dago. Paper orri bat har dezagun.
Izaki honen forma hauxe da: paper orri bat dela, dimentsio konkretu batekoa, kolore
konkretu batekoa, eta halako ezaugarriak ditu. Paper hori erretzen badugu, bere forma
desagertzen da, baina bere materia geratzen da, gertatzen dena da formaz aldatu
duela: orain hautsak dira. Materia bera, aurretik papera zen eta orain hautsak. Materiak
forma ezberdinak hartzen ditu. Forma da materiari ezaugarriak ematen dizkiona, gauza
bat edo beste bat izatea egiten diona.

Forma, gainera, bi motatakoa da: Forma substantziala da gauza bat zer gauza
mota den, zer espeziekoa den. Adibidez, aurreko kasuan, paper orri bat zen. Forma
substantziala da beraz, beharrezkoak diren ezaugarriak gauza hori, izaki mota hori, eta
ez beste bat izateko. Zer da beharrezkoa paper orri bat izateko eta ez izateko adibidez
sagar bat? Kasu honetan paperezko ezaugarriak izatea eta orriarenak izatea. Gero
forma akzidentala dugu: aldagarriak diren ezaugarriak dira, esentzialak ez direnak,
gauza hori izateko ez dira garrantzitsuak, adibidez, zein koloretakoa den paper orriak
ez du garrantzirik paper orri bat izateko: zuria, arrosa edo grisa izan daiteke besteak
beste. Ezaugarri akzidentalak aldatu ditzakegu izakia desagertu gabe, bere zerizana
aldatu gabe, izaki bera da baina beste ezaugarriekin. Paper bat margotzen badugu
paper bera izaten jarraitzen du, forma substantziala ez da aldatzen. Baina erretzen
badugu bere forma osoa desagertzen da eta paper orri bat izateari uzten dio.

Aristotelesen ustez, formak materiari gailentzen dio, hau da, forma materia
baino garrantzitsuagoa da, materia da zerbait pasiboa eta forma jasotzen du, forma
berriz aktiboa da eta hau da izakiari ezaugarriak ematen dizkiona, izaera ematen
diona. Horregatik esaten da filosofia hau errealismo formalista dela, ez da
materialista. Materialista batek materia garrantzitsuagoa dela esango luke, baina
Aristoteles ez da materialista. Formalismo hau, ideiek azken finean garrantzi gehiago
dutela, Platonen eragin argi bat da.

Beraz, izaki guztiek dute materia eta forma, ez dago materia formarik gabe,
hau da, agertzen denak beti dauka forma bat, ezaugarri batzuk. Eta ez dago forma
materiarik gabe, hau da, ez dira existitzen ideiak mundu material honetatik at. Horrek
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dualismo platonikoaren kontra jotzen du: ideiak ez dira BESTE errealitateak mundu
perfektu batean. Ideiak edo formak, gauzetan bertan daude. Eta ideiak edo formak
gure pentsamenduan egon daitezke ezagutzen ditugunean, baina ezin dira existitu
beraiek bakarrik.

SUBSTANTZIA (OUSIA) ETA AKZIDENTEA

Materia eta forma izaki guztiek dituzten osagaiak dira. Horrez gain Aristotelesek
beste ezberdintasun bat egin zuen izatean: izaki guztiengan ezberdindu ditzakegu
substantzia eta akzidentea. Lehenago forma substantziala eta forma akzidentala
ezberdintzen direla esan dugu. Substantzia ez da forma substantziala. Substantzia da
existitzen den banakakoa. Maria existitzen da, substantzia bat da, ente bat, existente
bat, hori da substantzia, berez existitzen dena, ez du beste ezer behar existitzeko,
subjektua da. Akzidentea berriz da substantzia batean existitzen dena, ezin da bera
bakarrik, berez, existitu. Maria ilegorria da. Ilegorria ez da existitzen ez bada subjektu
batean, ilegorria izatea akzidente bat da. Substantzia beraz forma substantziala
gehi materia da, eta akzidentea forma akzidentala.

Aristotelesek substanziaren barruan lehena eta bigarrena ezberdintze ditu:
Substantzia lehena izaki konkretua da, banakako subjektua. Ni irakaslea, Mila edo
Fermin naiz, ni konkretu hau, ez da NI NEU den besterik existitzen (nahiz eta izen
abizen berdinak izan). Arbola konkretu hori da substantzia lehena. Eta substanzia
bigarrena ZER DA HAU galderari erantzuten diona da, hau da, ze gauza mota den,
zer espeziekoa eta generokoa den (generoa ez da maskulino edo femenino baizik eta
sailkapenaren kategoria bat, adibidez, ni HOMO SAPIENS NAIZ: genero homo eta
espezie sapiens) Zer naiz ni? Zein da nire substantzia bigarrena? Ni pertsona bat naiz,
gizakia naiz, homo sapiens naiz, hori da nire substantzia bigarrena. Aristotelesek
dioenez, substantzia lehena (banakakoa) zentzumenez ezagutzen dugu eta bigarrena
adimenez ezagutzen dugu.

AKTOA ETA POTENTZIA.

Aktoa (energeia edo entelekia) eta potentzia (dynamis)

Oraingo bereizketa Aktoa eta Potentziaren artekoa da: ente baten aktoa ente
hori izaten dena da, aktualitatea da, orain izaki horrek dituen ezaugarriak. Adibidez,
intxaur bat aktoan intxaur bat da. Eta potentzia da izaki bat izan daitekeena, oraindik
ez da, baina gaitasuna dauka izateko. Intxaur bat ez da intxaurrondo bat baina izan
daiteke, potentzian intxaurrondo bat da.

Aristotelesek bi potentzia mota bereizi zituen: potentzia pasiboa izaki batek
beste zerbait bilakatzeko edo izateko bere baitan duen gaitasuna da. Potentzia
aktiboa, mugimendua edo aldaketa hasteko (beste zerbait bilakatzeko), potentzia
pasiboa pizten duena da. Ama ez den emakume bat ama izateko gaitasuna dauka: hori
da potentzia pasiboa. Haurdun geratzen bada gaitasun hori gauzatzen hasten da: hau
da, potentzia aktiboa;  eta erditzen duenean jada aktoan ama izango da.

Teoria honekin Aristotelesek beste teoriak azaltzen ditu: Higiduraren teoria,
Higiarazle higiezinaren teoria eta Potentzia pasibo eta aktiboaren teoria.
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Higiduraren teoria

Bi kontzeptu horien bidez Aristotelesek mugimendua (kinesis) azaldu zuen:
mugimendua da potentziatik aktora pasatzea. Mugimendua edo higidura hauxe da:
izaki baten akto bat, (ekintza bat) potentzian dagoen heinean. Arbolan dagoen
sagar bat, lurrean egoteko potentzian dago. Erortzen hasten denean mugimendua
hasten da: mugimenduan dago lurrean egoteko potentzian dagoen bitartean, baina
lurrera iristen denean jada mugimendua amaitzen da, jada lurrean aktoan dagoelako.
Aristotelesen esanetan mugimendua aktorik inperfektuena da, zeren eta existitzeko,
zerbaiti begira potentzian egon behar du.

Mundu errealean dena mugitzen da. Hemen Aristotelesek Heraklitok bezala
pentsatzen zuen. Izaki guztiek dute akto eta potentzia, izaki guztiak pasatzen dira
potentziatik aktora ezaugarri ezberdinei dagokienez. Badira, hala ere, Aristotelesen
ustez, izaki batzuk mugitzen ez direnak, hau da, perfektuak direnak. Mugitzen diren
izakiak haien perfekzioa bilatzen mugitzen edo aldatzen dira. Izaki finkoak berriz ez
dute mugitu beharrik perfektuak direlako (hemen ere presokratikoek bezala pentsatzen
du) Aristotelesen astronomian, izar finko batzuk daudela onartzen da.

Mugimendu edo higidura motak

Aristotelesek bi higidura mota ezberdintzen ditu
- Mugimendu edo aldaketa substantziala: forma substantziala aldatzen denean,

materia geratzen da baina beste forma bat hartzen du, beraz, zen izakia
desagertzen da eta beste bat sortu edo jaiotzen da.

- Mugimendu edo aldaketa akzidentala: bakarrik akzidenteak aldatzen dira, baina
izaki bera da. Hiru mugimendu akzidental mota dago:

o Lokatiboa: tokiz aldatzea
o Kualitatiboa: nolakotasun bat aldatzea
o Kuantitaboa: kantitatea aldatzen da, handiagotu edo txikiagotu.

Higiarazle higiezina eta kosmologia

Aristotelesen teoria kosmologikoa Geozentrismoa da: unibertsoaren erdian
Lurra dago, bere inguruan gorputz guztiak zirkulu zentrokideetan mugitzen direlarik.
Hala ere, badira izar finko batzuk mugitzen ez direnak, horiek izaki perfektuak dira,
mugiezintasuna perfekzioari baitagokio.

Teoria kosmologiko horretan Aristotelesek testu batzuetan HIGIARAZLE
HIGIEZINAren teoria azaldu zuen: Mugitzen den guztiak mugitzeko motor bat behar
du, higiarazle bat. Mugimendu guztia azaltzeko, Aristotelesek uste zuen ezinbestekoa
dela mugitzen ez den lehenengo motor bat existitzea. Lehen motor hori zer den ez
dago argi, badirudi hipotesi zientifiko bat zela: unibertsoaren mugimendua hasi zenean
lehen motor bat izan zen, eta hau ez zen mugitzen perfektua delako, ez du
potentziarik,  akto purua da. Geroago Tomas Aquinokoak Aristotelesen teoria hori
erabiliko zuen Jainkoaren existentzia demostratu nahian. Aristotelesen ustez berriz,
higiarazle higiezina zerbait naturala da eta ez sobrenaturala.
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LAU KAUSEN TEORIA

Izakien kausa galdetzen dugunean lau kausa mota ikertu behar ditugu:

- Kausa materiala: Zein materiaz
egina dago, hau da, ikasi dugun
MATERIA. Miquel Angeloren “
David” eskulturaren kausa
materiala zein den galdetzen
badugu, batek marmola dela
erantzungo luke, baina benetan
esan behar dugu: marmolezko
harri horrek zeukan materia da
Daviden materia edo kausa
materiala.

- Kausa formala: Zein da izaki
honen forma? bai substantziala
eta bai akzidentala. Hau da, zein
ideiarekin egina dagoen,
adibidez, zein diseinuarekin dago
egina leiho bat? Diseinua edo
planoa, izango zen gauza
artifizial baten kausa formala.
Izaki natural baten kausa formala
bere forma da.

- Kausa eragilea. Nork edo zerk
eragiten du izaki bat existitzeko?
Daviden kasuan, bere kausa eragilea Miquel Angelo bera da. Hondartza baten
kasuan itsasoaren eragina da garrantzitsuena. Eragilea bakar bat izan daiteke
edo faktore eragile asko egon daitezke izaki baten eraketan.

- Helburuzko kausa edo xedezkoa. Zertarako existitzen da izaki bat?
Erantzuna kausa finala edo xedezkoa da. Zein da zorrozkailu baten kausa
finala? Noski, arkatzak zorroztea. Daviden kausa finala edertasuna izango zen
eta beste gizakiengan sortzen dituen sentimenduak eta gogoetak. Zein da
pertsona baten kausa finala? Aristotelesek dio izaki natural bakoitzak duen
xedea hau da: bere perfekzioa lortzea, eta harantz doaz izaki guztiak, haien
perfekziorantz, hori da gauza bakoitzaren xedea: pertsona perfektua (zuzena,
ona) izatea.
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C GIZAKIA ETA EZAGUTZAREN TEORIA

GIZAKIA: ARIMA MAILAK

Gizakiaren gaineko teoria aristotelikoak, Platonen dualismo antropologikoaren
aurrean,  giza batasuna defendatzen du: gizakia bi alderdiz osaturiko batasun bat da,
eta mundu material honen partea denez, hilkorra da. Arima, Aristotelesen ustez,
gorputzaren forma da: gorputzari bizia ematen diona. Izaki natural guztiek bezala bi
osagaiak ditu gizakiak: materia (gorputza) eta forma (arima). Batasun bat da, eta izaki
guztietan gertatzen den bezala ez dago forma materiarik gabe, hau da, ez dago arima
gorputzik gabe, Arima eta gorputza ezin dira elkarrengandik bereizi, ez gorputzak ez
arimak ezin dute existentzia bereizia eduki, beraz, arima ez da hilezkorra, hilkorra
baizik.

Gizakia beste animaliatzat hartu zuen Aristotelesek. Animalien erreinuan
sartzen du, baina “animalia arrazoiduna” dela dio, arima arrazionala duen bakarra.

Platonen ustez soilik gizakiak dauka arima, baina Aristotelesen esanetan izaki bizidun
guztiek arima dute, baina hiru arima mota edo maila dago:

- Arima begetatiboa: izaki bizidun guztiek dute, landareek, animaliek eta gizakiek.
Arima honen funtzioak elikadura eta ugalketa dira.

- Arima sentipenduna, edo sentimenezkoa: Animaliek eta gizakiek dute. Haien
funtzioak  sentimena eta mugimendua dira

- Arima arrazionala: bakarrik gizakiek dute, bere funtzioa pentsamendua edo
gogoeta da.

Horiek ez dira hiru arima ezberdinak, Platonek esan zuen bezala; arima bakar bat
dago baina hiru maila ezberdinetan azaltzen da, ezin da zatitu, ez dira zatiak.

ARIMA MOTA AHALMENAK IZAKI BIZIDUNAK

Arima begetatiboa Elikatzekoa, haztekoa,
ugaltzekoa

Landareak

Arima sentimenezkoa Hautematekoa, desira,
oroimena, lokomozioa

Animaliak

Arima razionala Adimena, nahimena Gizakiak
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EZAGUTZA TEORIA

Platonen aurrean Aristotelesek sentimenen bidez lor dezakegun ezagutza
aintzat hartu zuen. Adimenez kontzeptuak ulertzeko, ezinbestez, aurretik sentimenez
ezagutu behar dugu. Sentimena da lehen pausua ezagutzeko. Beraz, ezagutzaren
gaineko teoria platonikoaren kontrakoa da. Aristoteleren ustez ezagutzan ez dago
bikoiztasuna, batasuna baizik. Baina giza ezagutza fase ezberdinetan ematen da, hain
zuzen ere,  hiru fase hauetan:

• Lehenengoz sentimenez gauza konkretuak ezagutzen ditugu: substantziak
ezagutzen ditugu.

• Gero irudimenarekin gauza konkretu bakoitzaren irudia egiten eta hori
oroimenean gordetzen dugu. Irudimena eta Oroimena atal berbera da,
lehenengoak irudiak egiten ditu eta bigarrenak biltegian gordetzen ditu gero
kontzientziara atera ahal izateko.

• Azkenik adimena dago: abstrakzio prozesuaren bitartez ideia abstraktuak
egiten ditugu (abstrakzio prozesua) eta gero ideiak horiek ulertuz, haien
arteko harremanak eratzen ahal ditugu arrazonamendu logikoak egiteko.
Aristotelesen ustez, bi adimen maila ezberdindu daitezke: adimen egilea
edo aktiboa eta adimen pairatzailea edo pasiboa:

o Adimen egileak  irudi konkretuak hartzen ditu, zehaztasunak kendu
eta orokortzen du  ideia abstraktua sortzen du. Hau abstrakzio
prozesua da. Adibidez, arbola konkretuak sentimenez ezagutzen
ditugu (sentimenak). Bakoitzaren irudia egiten dugu (Irudimena). Eta
Adimen egileak egiten duena, arbola konkretu hauen irudi konkretuei
bakoitzaren berezitasunak kendu eta Arbolaren ideia abstraktua
egitea da.

o Adimen pairatzaileak ideia abstraktu hori jasotzen du eta ulertzen
du, behatzen (kontenplatzen) du. Gero adimenak (biak batera)
kontzeptu horiek elkartuz arrazonamenduak egiten ditu.

D  ERREALITATEAREN TEORIAREN ONDORIOAK

• Aristotelesen errealitatearen gaineko teoria “errealista” dela esaten da: mundu
materialaren existentzia onartzen du, hau da benetako mundua, gure bizilekua
den mundua. Platonen “idealismoaren” kontra dago.

• Teoria metafisiko batasunezkoa: Platonen dualismoaren kontrakoa: ez daude bi
mundu ezberdinak, bat bakarra, non bi plano biltzen diren: materiala eta
formala.

• Gizakiaren gaineko teoria errealista eta batasunezkoa: Platonen giza
bikoiztasunaren aurrean. Aristoteleren ustez, gizakia arima eta gorputzaren
batasun bat da, mundu honetako beste animalia bat, arima razionalarekin.

• Ezagutzaren gaineko teorian ere Platonen bikoiztasunaren kontra dago: giza
ezagutza bakarra da eta sentimenen bidezko ezagutza egiazkoa  da, eta
beharrezkoa arrazonatzeko.

• Hala ere, bere maisua eta Sokratesekin ados dago zera honetan: gizakia da
mundua adimenaz uler dezakeen izaki bakarra, egia ulergarria, adigarria da eta
zentzu bakarra dauka, egia ez da erlatiboa. Gizakiaren ezaugarri nagusia
arrazoimena izatea da eta munduan dauden izakien artean perfektuena da,
ongia bilatzen badu eta hiri justu batean bizi bada.
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FILOSOFIA PRAKTIKOA

a) Sarrera

Aristotelesen filosofia praktikoa Sokrates eta Platonen pentsamendu etiko eta
politikoan oinarritu zen. Orokorrean, gizakiaren helburua ongia bilatzea dela esan zuen
Aristotelesek; eta, sofisten erlatibismo eta eszeptizismoaren aurka, egia morala
arrazionalki aurkitu daitekeela eta absolutua dela onartu zuen.

Politikari dagokionez, esan beharra dago Aristotelesek bizi zituen gorabehera
politikoek asko eragin zutela berarengan, sistema demokratikoaren onurak eta
tiraniaren okerrak ezagutu baitzituen. Bere teoria etikoak gizon tolerante eta irekia zela
adierazten du.

b) ETIKA

Aristotelesen teoria etikoa berak idatzitako “ Nikomakoarentzako etika ” liburuan
aurkitzen dugu.

Zoriontasun ideia: Eudemonismo

Gizakiaren jokabidearen helburua ongi gorena da: zoriontasuna lortzea,
(grezieraz eudaimonia). Baina nola lortzen da zoriontasuna? Aristotelesen ustez, arima
bakoitzak bere eginkizuna edo funtzioa ongi betez lortzen da ongi gorena.  Arima
begetatiboa landare eta animaliekin konpartitzen du gizakiak, eta maila horretan ongia
lortzea elikatze eta ugaltzearen eginkizuna ongi betez lortzen da. Arima sentimenezkoa
animaliekin konpartitzen du gizakiak eta maila horretan ongia lortzea sentitze eta
mugitzearen eginkizuna ongi betez lortzen da. Arima arrazionala da gizakiari berez
dagokiona, eta ez beste izaki motari. Beraz, gizakiak ongia iritsiko du batez ere
(aurreko bi horiek baztertu gabe) berari dagokion eginkizuna betez, hau da
pentsamenduaren bidez. Horren bidez batez ere lortzen da ongi gorena edo
zoriontasuna. Beraz, jarduera intelektualaren bidez zoriontsuak izan gaitezke.

Jarrera hau Platonena bezalakoa da: intelektualismo morala, hau da,
jakituriaren bidez lortuko dugu ongia ulertzea eta beraz egitea. Ezjakinak beraz, zaila
dauka zoriontsu izateko

Bertuteen teoria: Aretea eta erdibidea

Aretea edo bertutea arimari dagokion funtzioa ongi betetzea da, bikaineko moduan
betetzea da. Bertuteen bidez ongia lortzen da, zuzentasuna, eta beraz zoriontasuna.
Aristotelesek bi bertute mota ezberdintzen ditu:

- Bertute etikoak: edo moralak: gizakiaren bikaintasunak, gizakia on egiten
dutenak. Zentzu moral horretan, Aristotelesek honela definitu zuen bertutea: bi
bizioen arteko erdibidea. Jokabide askotan ba dago graduazio bat: alde
batean gutxiena egiteagatik dago bizio bat, eta beste puntan ere gehiena
egiteagatik dago bizioa, bertutea berriz erdibidean dago. Badago, hala ere,
jokaera txar batzuk berez txarrak direnak, non ez dago erdibiderik: inbidia,
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krudelkeria eta abar. Bertutea aztura bat izan behar da, ez da nahiko behin edo
bitan praktikatzea, behar da jarraipen eta konstantzia bat bertutetsua izateko.

- Bertute dianoetikoak: bertute edo bikaintasun intelektualak dira, adimenaren
ezaugarriak. Hemen daude hiru mota:

o eginkizun emankorraren bertuteak; Artea, teknika
o eginkizun praktikoa: Zuhurtzia
o eginkizun begieslea (jakintza): Zientzia, adimena eta jakinduria.

Aristotelesen ustez, bertute horiek guztiak praktikatu behar dira eta indartu.
Dianoetikoak jaiotzetik ditugu, baina praktikaren bidez trebatu eta garatu daitezke.

c) POLITIKA

Gizakia animalia politiko bat da: gizartean ezinbestez bizi da eta elkarbizitza ahalik
eta hoberen antolatzea da bere eginkizuna. Gizartea sortu zen gizakiaren ahuleziari
laguntzeko, bakarrik ezin delako konpondu eta babestu. Antolaketa politiko
perfektuena, garatuena polisa da. Aurretik etxea eta herria izan ziren, baina gizakiak
bere funtzio osoa ongi egiteko, hau da, funtzio intelektuala ongi betetzeko
beharrezkoak diren baldintzak polisean gertatzen dira. Hirian, polisean mintzatzeko
aukera dago, ideiak elkar trukatzeko, komunikazio aukera dago.

Gobernu motei dagokienez, Platonen antzeko ikerketa bat egin zuen. Bere ustez,
gobernu onena aristokrazia izango zen, non jakintsuak dauden boterean. Baina
Demokrazia ez da gobernu txarra, Platonek esan zuen bezala.  Demokraziak
posiblea du gobernu ona izatea: hiritarrak ongi heziak badaude eta, horren ondorioz,
agintariak egokiak badaude.

Edozein modutan gobernu on batek lortu behar ditu hiru helburu hauek:

1. Harmonia herritarren artean
2. Autarkia edo autonomia beste lurraldeekiko, Estatua edo polisa buruaskia izan

behar da.
3. Heziketa on bat: herritar guztien artean hoberenak  agintari hautatu ahal

izateko.

d) Filosofia praktikoaren ondorioak

Aristotelesen etika arrazionalista, intelektualista, eudemonista da, eta
dogmatiko moderatua.

Politika arloan Platonen aurrean sistema demokratikoa onartzen du, beti ere ,
intelektualismo politiko platonikoa onartuz.

Zoriona da gizakiaren helburua eta zuzentasuna politikarena.


