
Συνέχεια 2.  11ου Διαγωνισμού  Φιλοσοφικού δοκιμίου

W.D. Ross, Αριστοτέλης, M.I.E.T,  Ψυχολογία: Ψυχή και σώμα (σελ 188-193).   (Διαφάνειες 1-7)  Στην αρχή 
του Περί ψυχής ο Αριστοτέλης θέτει ένα ερώτημα που μας μεταφέρει στην καρδιά της «ψυχολογίας» του.  
Οι ιδιότητες της ψυχής, διερωτάται, ανήκουν όλες από κοινού  στον κάτοχό τους δηλαδή στην ενότητα 
ψυχής και σώματος που την ονομάζουμε ζωντανό οργανισμό ή μήπως ορισμένες είναι ίδιον της ψυχής;  
Περί ψυχής, 403 α 3-5. Γιατί αν η ψυχή έχει ιδιαίτερες ιδιότητες, τότε θα μπορεί να υπάρχει χωριστά από το 
σώμα.  Αν όχι, θα είναι νοητή μόνο ανεξάρτητα από το σώμα, χάρη σε ένα ενέργημα αφαίρεσης αντίστοιχο 
με το ενέργημα που διαχωρίζει αφαιρετικά τις μαθηματικές ιδιότητες των σωμάτων από το φυσικό τους 
χαρακτήρα. Τα περισσότερα νοητικά φαινόμενα συνοδεύονται από σωματικό πάθος.  Επιπλέον,  προσθέτει 
ο Αριστοτέλης προλαμβάνοντας μια περίφημη σύγχρονη θεωρία, όταν υπάρχουν οι αναγκαίες σωματικές 
προϋποθέσεις, προκαλούνται συγκινήσεις όπως η οργή και ο φόβος, από την ελάχιστη νοητική αιτία ή και 
χωρίς αιτία. Επομένως τα νοητικά φαινόμενα είναι λόγοι ένυλοι.  Ο σωστός ορισμός τους δεν  πρέπει να 
παραλείπει ούτε τη μορφή ή τον τελικό σκοπό τους (την έλλογη αιτία), ούτε την ύλη τους (τις φυσιολογικές 
προϋποθέσεις).

Ο Αριστοτέλης δεν υποστηρίζει μία θεωρία των δύο ουσιών.  Η ψυχή και το σώμα δεν αποτελούν δύο 
ουσίες, αλλά αδιαχώριστα στοιχεία μίας και μοναδικής ουσίας.  Ωστόσο, η λέξη αδιαχώριστη απαιτεί 
προσεκτική εξέταση. Η ψυχή και το σώμα όπως εν γένει η μορφή και η ύλη είναι κατά μία έννοια 
διαχωρίσιμα.  Η ύλη που έχει τώρα συνδεθεί με μια ψυχή για να σχηματίσει ένα ζωντανό οργανισμό, 
υπήρχε ήδη πριν από την συνένωση και θα υπάρχει μετά το τέλος της. 



Από τη γενική του θεωρία για τη σχέση ψυχής και σώματος συνάγεται ότι ο Αριστοτέλης δεν είχε συλλάβει 
την έννοια του εγώ ως καθαρά πνευματικού όντος του οποίου το σώμα αποτελεί μέρος του εξωτερικού 
κόσμου, όπως άλλα φυσικά όντα. Κατά την αντίληψή του, η ψυχή και το σώμα σχηματίζουν μια ένωση 
που όσο διαρκεί είναι απόλυτη, έτσι ώστε η ψυχή και το σώμα να είναι  όψεις τις οποίες μόνο το 
φιλοσοφικό μάτι μπορεί να διακρίνει. Η άποψη λ.χ. του Descartes ότι η ύπαρξη της ψυχής είναι η πρώτη 
βεβαιότητα, ενώ η ύπαρξη του σώματος ένα ύστερο συμπέρασμα, ασφαλώς θα είχε φανεί παράλογη στον 
Αριστοτέλη. Γιατί ολόκληρο το εγώ, σώμα και ψυχή εξίσου είναι δεδομένο και αναμφισβήτητο.  Εξίσου 
δεδομένος είναι και ο φυσικός κόσμος. Ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί μερικές φορές μια γλώσσα που μπορεί 
να θεωρηθεί ιδεαλιστική, ουσιαστικά όμως είναι απλοϊκός ρεαλιστής.  Η γλώσσα του μπορεί να θεωρηθεί 
ιδεαλιστική, στο σημείο όπου παρουσιάζει τη σκέψη ταυτόσημη με το αντικείμενό της 429 β6. Ωστόσο, 
δεν υπονοεί ότι το αντικείμενο συγκροτείται από τη σκέψη, αλλά ότι ο νους είναι τόπος ειδών ή είδος 
ειδών 429 α27, δηλαδή ότι προτού αντιληφθεί ένα καθόλου, είναι απλώς μια δυνατότητα και, όταν 
αντιληφθεί ένα καθόλου, χαρακτηρίζεται τόσο απόλυτα από αυτή την αντίληψη, ώστε μπορεί να πει κανείς 
ότι έχει ταυτιστεί με το αντικείμενό του. Αυτή όμως ή άποψη δεν είναι ιδεαλιστική, αλλά ακραίος 
ρεαλισμός, που δεν επιτρέπει όχι απλώς τη συγκρότηση, αλλά ούτε την τροποποίηση του αντικείμενου από 
το νου. 

Ο Αριστοτέλης δέχεται τα τρία χαρακτηριστικά της ψυχής που αναγνώριζαν οι παλαιότεροι μελετητές, 
αλλά απορρίπτει τις θεωρίες που τα συνόδευαν. Η ψυχή είναι αιτία κίνησης, αλλά δεν είναι αυτοκίνητη, 
γνωρίζει, αλλά δεν πρέπει να θεωρηθεί σύνθεση στοιχείων ομοίων με αυτά τα οποία γνωρίζει κι είναι 
ασώματη. Οι δραστηριότητες της ψυχής ρωτά ο Αριστοτέλης πρέπει να αποδοθούν σε ολόκληρη την ψυχή ή 
μήπως πρέπει να αποδοθούν σε διαφορετικά μέρη; 411 α. Αν η ψυχή είναι μεριστή, τι ακριβώς την συνέχει; 
Όχι βέβαια το σώμα (που μάλλον συγκρατείται από την ψυχή). Αυτό που συνέχει την ψυχή πρέπει να είναι 
η κατεξοχήν ψυχή (ο ποιητικός νους). Έτσι η διάσπαση που επιδέχεται η ψυχή δεν είναι διάσπαση σε 
ποιοτικά διαφορετικά μέρη, αλλά σε μέρη από τα οποία το καθένα έχει τις ιδιότητες του συνόλου.  
Πράγματι, η ψυχή είναι ομοιομερής κατά τον Αριστοτέλη. Και μολονότι χρησιμοποιεί  συχνά την 
παραδοσιακή έκφραση μόρια της ψυχής, προτιμά τον όρο δυνάμεις. 



Η ψυχολογία του Αριστοτέλη είναι  μια «ψυχολογία των δυνάμεων», η οποία λαμβάνει υπόψη της το 
γεγονός ότι η ψυχή παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία λειτουργιών και πίσω από κάθε περιοδική λειτουργία 
πρέπει να κρύβεται μια μόνιμη δύναμη. Αυτές οι ικανότητες δεν συνυπάρχουν όπως οι πέτρες στο σωρό.  
Επιπλέον έχουν ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να ονομαστεί αλληλο-είσδυση. Έτσι π.χ. ο νους και η 
επιθυμία αντιπροσωπεύουν χωριστές ικανότητες, αλλά το υπέρτατο είδος επιθυμίας χαρακτηρίζει μόνο 
όντα προικισμένα με νου, γιατί είναι είδος διανοητικό 432 β5, 433 α22-25, β 28.  Η προαίρεση ή βούληση 
μπορεί επίσης να ονομαστεί ορεκτικός νους και όρεξις διανοητική, και σε αυτήν συμμετέχει ολόκληρος ο 
άνθρωπος Ηθικά Νικομάχεια 1139β4 (Πάντες οι άνθρωποι ορέγονται του ειδέναι φύσει, Α  Μετά τα Φυσικά)

Στο Β΄ βιβλίο ο Αριστοτέλης δίνει τον ορισμό της ψυχής εκθέτοντας τη δική του θεωρία. Αναφερόμενος στα 
σώματα, περισσότερο απ’ όλα τα πράγματα θεωρούνται κατά γενική αποδοχή ουσίες· απ΄όλα τα σώματα 
πάλι τα φυσικά σώματα είναι  κατεξοχήν ουσίες, γιατί αποτελούν την αρχή όλων των άλλων, αφού τα 
τεχνητά σώματα κατασκευάζονται από αυτά.  Στα φυσικά σώματα  περιλαμβάνονται και τα έμψυχα, τα 
οποία αποτελούν ατομικές ανεξάρτητες ουσίες που απαρτίζονται από ύλη (ή δύναμιν) και μορφή ή 
εντελέχεια. Στη συγκεκριμένη ενότητα είναι φανερό πως το σώμα αντιστοιχεί στην ύλη ή στο υποκείμενο, 
ενώ η ψυχή αντιστοιχεί στη μορφή στην πρωταρχική ιδιότητα.  Η ψυχή είναι λοιπόν η μορφή η εντελέχεια 
ενός ζωντανού σώματος (με την ικανότητα της αυτοσυντήρησης). Η εντελέχεια έχει δύο σημασίες. Ο 
άνθρωπος της επιστήμης, ακόμη κι όταν δεν σκέφτεται επιστημονικά έχει την εντελέχεια της γνώσης με το 
πληρέστερο νόημα.  Το ίδιο η ψυχή είναι η πρώτη εντελέχεια, του σώματος, ενώ η άσκηση της λειτουργίας 
του αποτελεί τη δεύτερη ή πληρέστερη εντέλεχειά του. Προφανώς λοιπόν η ψυχή είναι αδιαχώριστη από 
το σώμα, εκτός εάν υπάρχει κάποιο μέρος της ψυχής – ο Αριστοτέλης έχει υπόψη του τον Λόγο· η σύνδεση 
του λόγου με τις άλλες ικανότητες είναι ένα από τα πιο σκοτεινά σημεία της αριστοτελικής ψυχολογίας.  Σε 
άλλο σημείο (415 β 7-28) ο Αριστοτέλης τονίζει  ότι η ψυχή δεν είναι μόνο η εντελέχεια ή το ουσιαστικό 
αίτιο του σώματος, αλλά ( σύμφωνα με την γενική αρχή τη ταυτότητας ουσιαστικού, τελικού και ποιητικού 
αιτίου) και το τελικό του αίτιο και το ποιητικό όλων των μεταβολών που προκαλεί, της κατά τόπον κινήσεως, 
της αλλοιώσεως ή της αυξήσεως. 
έστιν εντελέχεια η πρώτη σώματος

φυσικού δυνάμει ζωήν έχοντος



• Αίσθηση (σελ 184-199) 

Οι περισσότεροι φιλόσοφοι πριν από τον Αριστοτέλη αντιμετώπιζαν την αίσθηση σαν μια ουσιαστικά 
παθητική διεργασία, κατά την οποία τα αισθητήρια όργανα μεταβάλλονται ποιοτικά από το αντικείμενο.  
Σε αντίθεση με αυτή την άποψη, ο Αριστοτέλης επιμένει 2.5 ότι για να ονομαστεί η αίσθηση «αλλοίωση» 
πρέπει προηγουμένως να διευκρινισθεί ότι η αίσθηση δεν είναι αλλοίωση με την έννοια της απλής 
μεταβολής μιας κατάστασης στο αντίθετό της, αλλά με την έννοια της πραγμάτωσης ενός δυνάμει, της 
προόδου ενός πράγματος «προς τον εαυτό του και προς την εντελέχεια» 417 β 16 αυτό που στα Φυσικά
246 β 2, 247 α2 ονομάζεται τελείωσις.  Αλλά ο Αριστοτέλης,  ενώ δείχνει ότι το ενέργημα της αίσθησης 
είναι αυτό για το οποίο υπήρχαν εξαρχής το αισθητήριο όργανο και η αισθητική ικανότητα, δεν τονίζει τον 
καθαρά νοητικό, μη σωματικό χαρακτήρα του ενεργήματος.  Το στοιχείο αυτό διευκρινίζεται 
καλύτερα σε άλλο χωρίο 424 α. 32, όπου ο Αριστοτέλης  υπογραμμίζει την απόλυτη διαφορά ανάμεσα στη 
φυσική αλλοίωση των φυτών ή των αψύχων όντων από αισθητές ιδιότητες, και στο νοητικό γεγονός της 
αίσθησης που δημιουργούν οι ίδιες αυτές ιδιότητες στα ζώα.  Τέλος, αποσαφηνίζεται ακόμη καλύτερα στην 
περιγραφή 424 α5, 432 α16 της αίσθησης ως διακριτικής ικανότητας από την οποία οδηγούμαστε με 
συνεχή εξέλιξη στα ανώτατα γνωστικά ενεργήματα. Αλλά ο Αριστοτέλης δεν παρέμεινε απόλυτα 
συνεπής στην ιδέα της αίσθησης ως καθαρά νοητικής λειτουργίας, χωρίς κοινό στοιχείο με τα φυσικά 
πράγματα. Ουσιαστικά δεν έχει αποτινάξει την επίδραση του πρώιμου υλισμού. 



Ο Αριστοτέλης δίνει στο πρόβλημα που προκύπτει από τη διαφωνία αν η αντίληψη είναι αντίληψη του 
όμοιου από το όμοιο ή αν είναι αντίληψη του ανόμοιου από το ανόμοιο, την ίδια λύση που είχε προτείνει 
σχετικά με τη θρέψη, δηλαδή περιγράφει την αντίληψη ως διαδικασία κατά την οποία τα ανόμοια 
γίνονται όμοια, το αισθητήριο όργανο εξομοιώνεται με το αντικείμενο. Η αντίληψη διακρίνεται από 
τη θρέψη, γιατί, ενώ στη θρέψη η ύλη της τροφής αφομοιώνεται, η αντίληψη δέχεται τη μορφή χωρίς 
την ύλη 424 α18.  Αλλά ακόμη κι αν αυτή η εξομοίωση του οργάνου  με το αντικείμενο ισχύει πραγματικά, 
με κανέναν τρόπο δεν εξηγεί  το θεμελιακό γεγονός που χαρακτηρίζει την αντίληψη: ότι τη φυσική αυτή 
μεταβολή τη συνοδεύει κάτι εντελώς διαφορετικό, η νοητική σύλληψη ορισμένης ιδιότητας του 
αντικειμένου. Μόνο αν η αποδοχή της μορφής σημαίνει συνειδητοποίηση της μορφής, είναι σωστή η 
περιγραφή της αντίληψης· με αυτή την έννοια η θέση ότι το όργανο χαρακτηρίζεται από τη μορφή του 
αντικείμενού του είναι άστοχη.  Η έκφραση δεκτικόν των αισθητών ειδών περιέχει μια βαθιά αμφισημία.  
Στην αριστοτελική περιγραφή της αντίληψης διαπιστώνεται λοιπόν κάποια σύγχυση ανάμεσα στην 
ψυχολογία και την φυσιολογία. 



• Sensus communis (σελ 199-203)

Η περιγραφή του Αριστοτέλη για τις επιμέρους αισθήσεις, μολονότι περιέχει πολλές οξυδερκείς σκέψεις, 
χάνει σε μεγάλο βαθμό την αξία της γιατί εντάσσεται σε μια αβάσιμη φυσική και φυσιολογία. Αξίζει τώρα 
να στραφούμε στην περιοχή τη μη εξειδικευμένης αντίληψης δηλαδή της κοινής αίσθησης (Sensus
communis). Η έκφραση αυτή απαντά σπάνια στο αριστοτελικό έργο 425 α 27, ωστόσο είναι πολύτιμη,  γιατί 
συνοψίζει μια ολόκληρη θεωρία, αν βέβαια ερμηνευθεί όχι ως αίσθηση πέρα από τις πέντε αισθήσεις, 
ικανή να συλλαμβάνει ευρύτερο φάσμα αντικειμένων, αλλά ως κοινή φύση και των πέντε αισθήσεων. 
Ουσιαστικά, πρέπει να αντιληφθούμε την αίσθηση ως ενιαία ικανότητα, η οποία, ενώ με το 
χαρακτήρα του γένους ασκεί ορισμένες λειτουργίες, υποχρεώνεται για συγκεκριμένους σκοπούς να 
εξειδικευθεί στις πέντε αισθήσεις και να δημιουργήσει όργανα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες 
λειτουργίες τους.  

Αντιλαμβανόμαστε ότι βλέπουμε με την όραση, διερωτάται ο Αριστοτέλης ή μήπως με κάποια άλλη 
αίσθηση;  (Νους ορά και νους ακούει, Επίχαρμος) Στην ουσία η απάντηση του Αριστοτέλη είναι ότι με την 
όραση αντιλαμβανόμαστε ότι βλέπουμε, αλλά με την όραση όχι ως όραση, αλλά ως αντίληψη. 
Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα κείμενα στην ιστορία της σκέψης όπου συζητιούνται  οι δυσκολίες 
που ενέχει η έννοια της αυτοσυνείδησης (Πλάτων Χαρμίδης 168 δ ε). Ο Αριστοτέλης δεν αποδίδει την 
αυτοσυνείδηση συνολικά σε μια κεντρική ικανότητα. Η γνώση, η αντίληψη, η γνώμη και ο 
συμπερασμός, ενώ αναφέρονται πρωτίστως σε αντικείμενα ξένα προς τον εαυτό τους, παρεμπιπτόντως 
αναφέρονται και στον εαυτό τους. Σε άλλο χωρίο, αυτό το αναστοχαστικό ενέργημα περιγράφεται ως 
το κατεξοχήν ενέργημα που δίνει αξία στη ζωή Ηθικά Νικομάχεια 1170 α25, ενώ η θεία ζωή 
χαρακτηρίζεται ως καθαρή αυτογνωσία νόησις νοήσεως Μετά τα Φυσικά 1074 β.  Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει 
ότι η αδράνεια όλων των αισθήσεων κατά τον ύπνο δεν μπορεί να αποτελεί απλή σύμπτωση, αλλά πρέπει 
να οφείλεται στην αδράνεια της κεντρικής αντιληπτικής ικανότητας της οποίας οι αισθήσεις 
αποτελούν διαφοροποιήσεις Περί ύπνου 454 β 25-27- μια αδράνεια που προσπαθεί να την εξηγήσει αλλά 
και να δώσει το τελικό της αίτιο. 



Σκέψη (σελ 208- 211)
Η σκέψη δέχεται τη νοητή μορφή  (δεκτικόν του είδους) όπως η αίσθηση δέχεται την αισθητή μορφή (Περί ζώων μορίων, 3,  4). 
Η σκέψη δεν πρέπει να έχει δική της θετική μορφή, γιατί τούτο  θα εμπόδιζε την εξομοίωση με το αντικείμενό της·  μοναδική 
της φύση είναι πως αποτελεί μια δυνατότητα· πράγματι ο νους δεν είναι τίποτε ενεργεία πριν αρχίσει να σκέπτεται. 
Επομένως πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητος από το σώμα· αν δεν ήταν ανεξάρτητος θα είχε κάποια ιδιαίτερη ποιότητα 
προτού αρχίσει να σκέπτεται ενεργά. Η σκέψη είναι η ικανότητα με την οποία συλλαμβάνουμε την ουσία, ενώ η αίσθηση 
είναι η ικανότητα με την οποία συλλαμβάνουμε την ουσία επενδυμένη σε ύλη.  Στις αντιρρήσεις που μπορούν να 
διατυπωθούν σ΄αυτή την ανάλυση ο Αριστοτέλης απαντά λέγοντας κάτι αντίστοιχο με εκείνο με το οποίο επέλυε το 
πρόβλημα της θρέψης και της αίσθησης, ότι δηλαδή στην αρχή ο νους ταυτίζεται μόνο δυνάμει με το αντικείμενό του ( 
όπως ένας πίνακας περιέχει δυνάμει αυτό που αργότερα θα γραφτεί πάνω του) και γίνεται ένα με το αντικείμενό του 
εντελεχεία, μόνον όταν το γνωρίζει.  Και στην άλλη αντίρρηση ότι ο νους είναι νοητός ισχυρίζεται ότι είναι νοητός όπως τα 
αντικείμενά του, έτσι νοώντας το αντικείμενό του ο νους νοεί τον εαυτό του. Επομένως ο νους εμπεριέχει την ίδια ιδιότητα που 
κάνει άλλα πράγματα νοητά· δεν πρόκειται όμως για ξένη πρόσμειξη, αλλά μόνο για την ιδιότητα να είναι άυλη  μορφή, 
ιδιότητα που αποτελεί το ουσιαστικό χαρακτηριστικό του νου. Τα εξωτερικά πράγματα δεν έχουν μέσα τους νου, γιατί 
είναι πράγματα συγκεκριμένα στα οποία οι μορφές είναι ενδιάθετα παρούσες- ενώ ο νους ταυτίζεται δυνάμει με καθαρές 
μορφές. Ο Αριστοτέλης υπογραμμίζει ότι ότι, ενώ η κρίση μπορεί να σφάλλει, η άμεση εποπτεία – η σύλληψη της ουσίας 
ενός μόνο αντικειμένου- δεν σφάλλει ποτέ. Ο Αριστοτέλης επιχειρεί να δείξει τη σχέση λόγου και φαντασίας (3, 7 και 3, 8). Η 
σκέψη δεν είναι εικόνα, αλλά χωρίς εικόνες δεν μπορούμε να σκεφτούμε 427 β  14-16, 431 α 16, 432 α 7-14.  Περί μνήμης 449 β31. 
Πιο συγκεκριμένα, «η ικανότητα της σκέψης (το νοητικόν) σκέπτεται τις μορφές μέσα στις εικόνες (εν τοις φαντάσμασιν) 431 β 
2.  Η εικόνα είναι ένα ιδιαίτερο νοητικό γεγονός όπως και η αίσθηση· η σκέψη εμφανίζεται όταν ο νους  διακρίνει 
ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες εικόνες ένα σημείο ταυτότητας 434 α9, πρβλ Αναλυτικά ύστερα 100 α 4-16. Μετά τα φυσικά
980 β 28-981 α 12.   Σύμφωνα όμως με την αριστοτελική θεωρία, ακόμη και όταν ένα καθόλου συλλαμβάνεται με αυτό τον 
τρόπο, ο νους χρειάζεται τις εικόνες. «Η ψυχή ποτέ δεν νοεί χωρίς εικόνες» (Ουδέποτε νοεί άνευ φαντάσματος η ψυχή). Ακόμη 
και ένα άχρονο πράγμα, δεν μπορεί να νοηθεί αν δεν συνδεθεί με το χρόνο Περί μνήμης 449 β 30-450 α9. Ο Αριστοτέλης 
μοιάζει εδώ να αντιτάσσεται στην πλατωνική που εκφράζεται στην τετμημένη γραμμή Πολιτεία 510 β -511 δ ότι, ενώ η 
επιστημονική σκέψη χρειάζεται τη συνδρομή της φαντασίας, η φιλοσοφική σκέψη πραγματεύεται καθαρές μορφές, χωρίς να 
έχει ανάγκη από εικόνες.  Η χρήση των εικόνων υποστηρίζει ο Αριστοτέλης είναι το τίμημα που πληρώνει ο νους για τη 
σύνδεσή του με τις κατώτερες ποιητικές λειτουργίες.



W. Windelband- H. Heimsoeth,  Εγχειρίδιο Ιστορίας της Φιλοσοφίας, Β΄τόμος, μτφρ. Ν. Μ. Σκουτεροπουλος, 
β΄έκδοση, Μ.Ι.Ε.Τ. Αθήνα, 1986,  σελ. 160-165, 174-175: (Διαφάνειες 8- 16)  Αυτή η ίδια η αμφιβολία του 
Ντεκάρτ αποτελεί ήδη ένα εντελώς αναμφισβήτητο γεγονός:  για να αμφιβάλλω, για να ονειρεύομαι, 
για να πλανώμαι πρέπει αναγκαστικά να υπάρχω.  Η ίδια η αμφιβολία μου αποδεικνύει ότι υπάρχω ως 
οντότητα που σκέπτεται, ως συνειδητή υπόσταση (res cogitans) Καμιά άλλη δραστηριότητά  μου εκτός από 
τη συνειδησιακή δεν περιέχει τη βεβαιότητα του είναι.  Το ότι περπατώ μπορεί να είναι κάτι που το 
φαντάζομαι στο όνειρό μου· το ότι όμως είμαι ένα ον που έχει συνείδηση δεν είναι δυνατό να αποτελεί 
απλά και μόνο αποκύημα της φαντασίας μου, γιατί και η φαντασία είναι ένα είδος συνείδησης. Η 
βεβαιότητα για το είναι της συνείδησης αποτελεί την ενιαία και θεμελιακή αλήθεια που κατακτά ο Ντεκάρτ
με την αναλυτική μέθοδο.  Η πρόταση cogito ergo sum δεν είναι τόσο η βεβαιότητα που έχει η ψυχή για τον 
εαυτό της, η πιο ασφαλής από όλες τις εμπειρίες, το θεμελιακό γεγονός της εσωτερικής αντίληψης χάρη 
στην οποία αυτή η αντίληψη πλεονεκτεί από γνωσιοθεωρητική άποψη σε σχέση με την αισθητηριακή, όπως 
συμβαίνει στη σκέψη του Αυγουστίνου, όσο έχει την έννοια της πρώτης θεμελιακής λογικής αλήθειας. 
Δεν έχει την προφάνεια του διαλογισμού, αλλά της άμεσης ενορατικής βεβαιότητας.  Ο Ντεκάρτ όπως ο 
Γαλιλαίος αναζητεί με την αναλυτική μέθοδο τα απλά, αυτονόητα στοιχεία με τα οποία είναι δυνατό να 
ερμηνευτούν ύστερα όλα τα άλλα. Ενώ όμως ο ερευνητής της φύσης, Γαλιλαίος, ανακαλύπτει τον 
εποπτειακό θεμελιακό τύπο της κίνησης  με τον οποίο θα ερμηνευτεί το υλικό γίγνεσθαι, ο μεταφυσικός, 
Ντεκάρτ αναζητεί τις στοιχειώδεις αλήθειες της συνείδησης. Σε τούτο συνίσταται ο ορθολογισμός του 
Ντεκάρτ.  Ο ορθολογισμός αυτός εκδηλώνεται αφενός με το ότι αναγνωρίζεται στην αυτογνωσία της 
συνείδησης το πλεονέκτημα  της καθαρότητας και της σαφήνειας και αφετέρου με το γεγονός ότι ο 
Ντεκάρτ διατυπώνει για τη συνθετική μέθοδο  τη βασική αρχή πως ό,τι είναι καθαρό και σαφές, όσο η 
αυτογνωσία της συνείδησης , όπως και η δική του ύπαρξη είναι κατανάγκην αληθινό. Έμφυτες ιδέες
αποκαλεί ο Ντεκάρτ τις παραστάσεις ή ιδέες, όπως προτιμά να τις λέει ακολουθώντας την ορολογία της 
όψιμης σχολαστικής φιλοσοφίας- που είναι καθαρές και σαφείς, και που η προφάνειά τους 

δεν είναι παράγωγη αλλά θεμελιώνεται σ΄αυτές

τις ίδιες. Με τον όρο αυτό συνδέει ευκαιριακά και 

την ψυχογενετική άποψη ότι οι έμφυτες ιδέες 

έχουν χαραχτεί στην ψυχή του ανθρώπου από 

τον Θεό, κυρίως όμως θέλει να τονίσει τη γνωσιο

λογική αξία της άμεσης έλλογης προφάνειας. 



Η απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού, η λεγόμενη καρτεσιανή (Στοχασμοί περί πρώτης φιλοσοφίας), η 
οποία αποτελεί συστατικό μέρος της γνωσιολογίας του, βασίζεται από τυπική άποψη σε ένα πλήθος 
προϋποθέσεων της σχολαστικής φιλοσοφίας, και αυτό είναι το μειονέκτημά της.  Από πραγματολογική 
άποψη ο Ντεκάρτ ξεκινά από το γεγονός ότι η ατομική συνείδηση γνωρίζει ότι είναι πεπερασμένη και 
ακριβώς γι’ αυτό- σύμφωνα με την παλαιά ταύτιση αξιολογικών καθορισμών και οντολογικών 
διαβαθμίσεων –ατελής.  Ωστόσο, συνεχίζει, αυτή η γνώση της πρέπει να πηγάζει μόνο από την έννοια 
ενός απόλυτα τέλειου όντος (ens perfectissimum)
O Ντεκάρτ λοιπόν διατυπώνει την ανθρωπολογική-μεταφυσική απόδειξή του για την ύπαρξη του θεού 
με έναν πρωτότυπο συνδυασμό.  Η σημασία αυτής της απόδειξης έγκειται στο ότι διαλύει τη 
σκεπτικιστική- υποθετική φανταστική εικόνα ενός δαίμονα που εξαπατά: καθώς η τελειότητα του 
θεού συνεπάγεται και τη φιλαλήθειά του, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να πλανιόμαστε. Με αυτό 
τον τρόπο αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη στο lumen natural (φυσικό φως), δηλαδή στην άμεση 
προφάνεια της έλλογης γνώσης, η οποία έτσι θεμελιώνεται οριστικά. Αλλά η απόδειξη για την ύπαρξη 
του θεού, που διατυπώνεται στον τρίτο Μεταφυσικό Στοχασμό είναι και από μια άλλη πλευρά 
σημαντική: εκφράζει το γεγονός ότι η συνείδηση είναι eo ipso βέβαιη όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά 
και για μια υπερκείμενη πνευματική οντότητα, τον Θεό, που θεωρείται ως η ενιαία πρωταρχική πηγή 
κάθε έλλογης γνώσης.  Έτσι ο Ντεκάρτ θεμελιώνει τον νεότερο ορθολογισμό με τη βοήθεια της 
σχολαστικής φιλοσοφίας. 



Είναι δυνατόν να γνωρίζουμε κατά τον Ντεκάρτ, όπως ειπώθηκε κάτι που είναι καθαρό και σαφές, όμως 
τέτοιες παραστάσεις είναι μόνο οι μαθηματικές, και περιορίζονται στους ποσοτικούς καθορισμούς, ενώ 
αντίθετα οι ποιοτικοί καθορισμοί της αισθητηριακής αντίληψης είναι γι αυτόν ασαφείς και 
συγκεχυμένοι. Η μεταφυσική και η γνωσιοθεωρία καταλήγουν κατά την άποψή του σε μια μαθηματική 
φυσική.  Ο Ντεκάρτ χαρακτηρίζει (Στοχασμοί περί της πρώτης φιλοσοφίας 5,6) φαντασία (imagination)  
την αισθητηριακή πρόσληψη του ποιοτικού, ενώ εξάλλου την πρόσληψη εκείνου που είναι δυνατό να 
«κατασκευαστεί»  με μαθηματικό τρόπο τη χαρακτηρίζει διανοητική γνώση (intellectio). Και παρόλο 
που εκτιμά τη βοήθεια που προσφέρει η εμπειρία στη φαντασία θεωρεί ότι πραγματική επιστημονική 
γνώση είναι μόνο αυτή που βασίζεται στη διάνοια. Δέχεται δηλαδή ότι μόνον οι καθαρές και σαφείς 
παραστάσεις επιβάλλονται στο πνεύμα με τέτοια ακατανίκητη δύναμη που το υποχρεώνουν να τις 
παραδεχτεί  ως αληθινές, ενώ αντίθετα απέναντι στις ασαφείς και συγκεχυμένες παραστάσεις το 
πνεύμα διατηρεί μια απεριόριστη και αυθαίρετη ελευθερία επιλογής (liberum arbitrium
indifferentiae). Η πλάνη λοιπόν είναι συνέπεια της αυθαίρετης κατάφασης ή άρνησης ενός ασαφούς ή 
συγκεχυμένου παραστασιακού υλικού, το οποίο πρέπει να κριθεί. Έτσι λοιπόν προκύπτει   η απαίτηση να 
αποφεύγονται οι κρίσεις όταν οι παραστάσεις δεν είναι καθαρές και σαφείς. Το αίτημα αυτό μας θυμίζει 
σαφώς την εποχήν των αρχαίων φιλοσόφων, ώστε είναι αδύνατο να μην επισημάνουμε την συγγένεια 
αυτής της θεωρίας για την πλάνη με τις διδασκαλίες των σκεπτικών και των στωικών για την 
συγκατάθεσιν. Πραγματικά ο Ντεκάρτ είχε αντιληφθεί καθαρά και αυτό είναι ένα ακόμη σημείο, στο 
οποίο συμφωνεί με τη γνωσιοθεωρία του Αυγουστίνου ότι στην κρίση υπάρχει και ένα στοιχείο βούλησης.  
Σ΄αυτήν την άποψή του τον ακολούθησε ο Σπινόζα, ο οποίος θεωρούσε την κατάφαση και την άρνηση 
αναγκαία γνωρίσματα κάθε παράστασης και δίδασκε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να σκέπτεται χωρίς 
συνάμα να θέλει. Σύμφωνα με αυτό η πλάνη ως ενέργημα της ελευθερίας της βούλησης, 
παραλληλίζεται με την αμαρτία και επομένως εμφανίζεται ως ηθική ενοχή. Αυτήν την άποψη την 
έχει ειδικότερα εκθέσει ο Μαλεμπράνς



Η καρτεσιανή μεθοδολογία διατύπωνε μια ανώτατη αρχή από την οποία θα απέρρεε  ύστερα κάθε άλλη 
ασφαλής γνώση, έτσι ιδανικό έργο της φιλοσοφίας εμφανιζόταν η ανάπτυξη ενός συστήματος με την 
αυστηρή λογική δομή της ευκλείδειας όπου όλες οι προτάσεις παράγονται από τα αξιώματα και τους 
ορισμούς·  παρόμοια πρόβαλλε τώρα το αίτημα να διατυπωθεί ένα σύστημα όπου όλες οι γνώσεις θα 
παράγονται λογικά από το θεμελιακό αξίωμα. Ο Ντεκάρτ επισήμανε τις δυσκολίες αυτού του 
εγχειρήματος και απάντησε με ένα δοκιμαστικό σχεδίασμα, όπου όμως τελικά ενισχύεται ακόμη 
περισσότερο η τάση να εντοπιστεί η σημασία των μαθηματικών για τη μέθοδο της φιλοσοφίας στον 
αποδεικτικό τους χαρακτήρα.  Τουλάχιστον προς αυτή την κατεύθυνση εκδηλώθηκε η επίδραση της 
καρτεσιανής φιλοσοφίας στους χρόνους που ακολούθησαν: παρ’ όλες τις διακυμάνσεις που δοκίμασαν οι 
γνωσιοθεωρητικές έρευνες κατά τον 18ο αιώνα, η αντίληψη αυτή  σχετικά με τα μαθηματικά είναι ένα 
σταθερό αξίωμα, καθολικά αποδεκτό. 

Αυτή η μηχανιστική αποπνευμάτωση της φύσης αντιστοιχεί στη δυϊστική κοσμοθεωρία, στην άποψη 
ότι ο εσωτερικός κόσμος είναι ολοκληρωτικά διαφορετικός από τον εξωτερικό.  Στην όξυνση αυτής της 
αντίθεσης που παρατηρείται στη φιλοσοφία της Αναγέννησης συνετέλεσε σε μεγάλο βαθμό η ανανέωση 
της ουμανιστικής διδασκαλίας για την πνευματικότητα των ποιοτήτων που δίνονται με τις αισθήσεις, οι 
οποίες δεν είναι πραγματικές ιδιότητες των αντικειμένων, αλλά μόνο σημάδια για την ύπαρξη τέτοιων 
ιδιοτήτων στο πνεύμα μας, που είχε διατυπωθεί στην παλαιά σκεπτική και επικούρεια γραμματεία.  Η 
θεωρία αυτή περνούσε τώρα στις περισσότερες διδασκαλίες της νεότερης φιλοσοφίας. Ο Χομπς και ο 
Ντεκάρτ ανανέωσαν τη θεωρία του Δημόκριτου σύμφωνα με την οποία σ΄αυτές τις ποιοτικές διαφορές της 
αισθητηριακής αντίληψης αντιστοιχούν ποσοτικές διαφορές, οι οποίες ήταν- χάρη στον μαθηματικό τους 
χαρακτήρα- καθαρές και σαφείς, δηλαδή η μόνη αληθινή παράσταση του εξωτερικού κόσμου. 



• ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΆ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ: Οι έμφυτες ιδέες, σελ. 230-234

Σχετικά με το ερώτημα για την προέλευση των παραστάσεων η φιλοσοφία του Διαφωτισμού 
βρήκε ήδη διαμορφωμένη την έντονη αντίθεση αισθησιοκρατίας και ορθολογισμού. 

Στόχος το Ντεκάρτ δεν είναι το ψυχολογικό πρόβλημα της προέλευσης  των παραστάσεων 
παρόλο που σε ένα κρίσιμο χωρίο των Meditations υποστηρίζεται σχετικά πως το γεγονός ότι 
υπάρχει έμφυτη η ιδέα του Θεού πρέπει να θεωρηθεί ένδειξη ότι ο δημιουργός έχει 
αποτυπωθεί στο δημιούργημά του. Σε γενικές γραμμές ο μεγάλος μεταφυσικός πίστευε ότι  το 
κριτήριο  αν μια ιδέα είναι έμφυτη ή όχι έγκειται στην άμεση προφάνειά της.  Έτσι λοιπόν 
διεύρυνε (αγνοώντας σχεδόν εντελώς  την ψυχολογική διάσταση του προβλήματος) το 
χαρακτηρισμό ideae innatae (έμφυτες ιδέες) σε σημείο ώστε να περιλαμβάνει καθετί που  
lumine naturali clare et distincte percipitur (γίνεται αντιληπτό με το φυσικό φως, το διαυγές και 
ευδιάκριτο). 



• Η πολεμική που ασκεί ο Λοκ κατά του ισχυρισμού ότι υπάρχουν έμφυτες ιδέες έχουν 
γνωσιοθεωρητικούς στόχους, πραγματολογικά όμως καθορίζεται μόνο από την 
ψυχογενετική άποψη. Καταρχήν ο Λοκ θέτει απλώς και μόνο το ερώτημα αν η ψυχή με τη 
γέννησή της φέρνει στον κόσμο έτοιμες γνώσεις, και πιστεύει ότι η απάντηση πρέπει 
να είναι αρνητική. Γι αυτό η ανάπτυξη  της θέσης no innate principles in the mind (δεν 
υπάρχουν έμφυτες ιδέες στο πνεύμα) στο πρώτο βιβλίο των Δοκιμίων του στρέφεται 
λιγότερο κατά του Ντεκάρτ και περισσότερο κατά των άγγλων νεοπλατωνικών, όπως ο 
Herbert. O Locke αμφισβητεί το consensus gentium (γενική αποδοχή) επικαλούμενος κατά 
κύριο λόγο εμπειρίες της παιδικής ηλικίας και πορίσματα της εθνολογίας.  Υποστηρίζει ότι 
δεν υπάρχουν γενικά γνωστές ή καθολικά αναγνωρισμένες αρχές ούτε θεωρητικές ούτε 
πρακτικές, και δεν εξαιρεί από τη διαπίστωση αυτή ούτε την παράσταση του θεού που όχι 
μόνο διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά και από ορισμένους λείπει εντελώς.  Ο Λοκ 
παρατηρεί  ότι η άμεση  συναίνεση που θεωρείται χαρακτηριστικό γνώρισμα του έμφυτου, 
δεν παρατηρείται ειδικά στις γενικότατες αφηρημένες αλήθειες, και όπου παρατηρείται 
βασίζεται στην προηγούμενη κατανόηση της σημασίας των λέξεων και στη σύνδεσή τους 
(Locke, Essay, 1, 2, 23 κ. εξ.).    έτσι η ψυχή απογυμνώνεται από κάθε αρχικό κτήμα της: όταν 
γεννιέται μοιάζει με άγραφο χαρτί- white paper void of all characters (όπ. π. 2, 1. 2). Στο 
πλαίσιο ότι οι ιδέες μας προέρχονται από την εμπειρία, διακρίνει  τις απλές από τις 
σύνθετες, με την προϋπόθεση ότι οι σύνθετες παράγονται από τις απλές. Οι απλές έχουν  
δύο διαφορετικές πηγές: την αίσθηση (esnsation) και το διαστοχασμό (reflection), την 
εξωτερική και την εσωτερική αντίληψη.  



Ως αίσθηση εννοεί ο Λοκ  τις παραστάσεις που έχουμε για τον κόσμο των υλικών 
σωμάτων. Διαστοχασμός είναι η γνώση που έχουμε για τις δραστηριότητες της ψυχής 
μας, οι οποίες προκαλούνται από την αίσθηση.  Από ψυχογενετική άποψη η αίσθηση 
αποτελεί την αφορμή αλλά και την προϋπόθεση του διαστοχασμού· από πραγματολογική το 
περιεχόμενο των παραστάσεων πηγάζει από την αίσθηση, ενώ, αντίθετα, ο διαστοχασμός
περιέχει τη συνειδητοποίηση των λειτουργιών που τελούνται σε σχέση με αυτό το 
περιεχόμενο.  Σε αυτές όμως τις λειτουργίες ανήκουν και όλες εκείνες διαμέσου των οποίων 
συντελείται η διαπλοκή των συνειδησιακών στοιχείων, ώστε να αποτελέσουν τις σύνθετες 
παραστάσεις, δηλαδή όλες οι διεργασίες της νόησης. Ο Λοκ δεν προσδιόρισε πιο 
συγκεκριμένα  τη σχέση των νοητικών δραστηριοτήτων με τα αρχικά περιεχόμενα της 
αίσθησης, και αυτό στάθηκε η αφορμή για τις πιο διαφορετικές μεταπλάσεις της 
διδασκαλίας του τα επόμενα χρόνια για το κατά πόσο η ψυχή θεωρείται κάτι παθητικό και 
αναπόσπαστα δεμένο με την αίσθηση, ακόμη κι όταν συσχετίζει τα συνειδησιακά 
περιεχόμενα, όταν θυμάται, συγκρίνει, κ.λπ. Έτσι από τη διδασκαλία του Λοκ αναπτύχθηκαν 
οι πιο διαφορετικές απόψεις, ανάλογα με τον βαθμό αυτόνομης δραστηριότητας που 
αναγνωριζόταν ότι εκδηλώνει η ψυχή κατά τη σύνδεση των παραστάσεων.  Ως προς 
αυτό δεν ερχόταν σε σύγκρουση με τον Ντεκάρτ, ο οποίος υποστήριζε επίσης ότι δεν είναι 
δυνατόν να δεχτούμε ότι το πνεύμα του παιδιού ασχολείται ήδη στην κοιλιά της μάνας του με 
τη μεταφυσική. 



Ο Λοκ όπως οι περισσότεροι άγγλοι φιλόσοφοι, ήταν οπαδός του νομιναλισμού. 
Κατά τη νομιναλιστική άποψη οι γενικές παραστάσεις αποτελούν απλώς 
εσωτερικές, πνευματικές καταστάσεις ή επακόλουθα.  Ο Λοκ επιχειρεί να ερμηνεύσει 
τον σχηματισμό των γενικών εννοιών διαμέσου της επενέργειας των σημείων (Zeichen) 
και ιδιαίτερα της γλώσσας.  Τα σημεία αυτά κατορθώνουν αφενός να αποσπούν τα 
επιμέρους από το ευρύτερο σύμπλεγμα στο οποίο ανήκαν αρχικά και αφετέρου να 
ενεργοποιούν τις παραπέρα λειτουργίες με τις οποίες απομονωμένα και παγιωμένα 
συνειδησιακά περιεχόμενα   συσχετίζονται λογικά το ένα με το άλλο.  Έτσι λοιπόν κατά 
τον Λοκ όπως είχε συμβεί παλαιότερα με τους επικούρειους, η λογική ταυτίζεται με τη 
θεωρία των σημείων, τη σημειωτική (Locke, Essay, 4, 21, 4). Μ’ αυτόν τον τρόπο- παρόλο 
που κάθε συνειδησιακό περιεχόμενο εν γένει στηριζόταν πια σε αισθητηριακές 
βάσεις- εξασφαλιζόταν χώρος για μια περιγραφική επιστήμη των εννοιών και για 
όλες τις γνωστικές δραστηριότητες του πνεύματος, ακριβώς όπως ζητούσε ο Όκκαμ,

Η ανάπτυξη των λογικών σχέσεων ανάμεσα στα παραστασιακά περιεχόμενα που 
έχουν συνδεθεί σταθερά με ένα λεκτικό σημείο ονομάζεται lumen naturale.  Με τον όρο 
αυτό ο Ντεκάρτ εννοούσε τόσο την ενορατική όσο και την καταδεικτική γνώση, και όλη 
αυτή τη φυσική γνωστική δραστηριότητα η οποία  αντιπαρατίθεται προς την 
αποκάλυψη. 



Η διδασκαλία του Λοκ δεν διακρίνεται για την πρωτοτυπία της σκέψης, ωστόσο είναι
απέριττη, διαυγής και ευκολονόητη, αποφεύγει το «διδακτικό» ύφος και τη χρήση τεχνικών 
όρων, κάνοντας έτσι τον δημιουργό της έναν από τους πιο πολυδιαβασμένους και με τη 
μεγαλύτερη επιρροή συγγραφείς στην ιστορία της φιλοσοφίας. 
Ο Λοκ εξαιτίας των άμεσων σχέσεών του με τη μεταφυσική του Ντεκάρτ τόνιζε ότι η 
εσωτερική εμπειρία είναι αυτόνομη και παράλληλη με την εξωτερική. Ωστόσο, σύμφωνα 
με τη διδασκαλία του, η εξάρτηση του διαστοχασμού από την αίσθηση είναι μεγάλη, και από 
γενετική άποψη αλλά και από την άποψη  του παραστασιακού περιεχόμενου για την 
παραπέρα εξέλιξη της θεωρίας του. Η μετάβαση πάντως στην πλήρη αισθησιοκρατία 
ακολούθησε διαφορετικούς δρόμους. 


