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KANT

EZAGUTZARI BURUZKO TEORIA:
IDEALISMO TRASZENDENTALA

KANT XVIII. mendean

ZIENTZIA Aurrerapen handiak

FILOSOFIA Eztabaida etengabe eta amaiezinak

Zergatik?
Zerk egiten du posible zientzia?
Ze baldintza bete behar ditu zientziak zientzia
izateko?
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KANT Duten forma kontuan harturik:

Judizioen sailkapena

Judizio analitikoak:

•Predikatua subjektuaren barne dago.

•Subjektua aztertzen badugu predikatua dagokiola ikusten dugu.

•Ez dute gure jakintza zabaltzen.

“Osotasuna zatiak baino handiagoa da”

Judizio sintetikoak:

•Predikatua ez dago subjektuaren barne.

•Predikatua ez da nahitaez subjektutik eratortzen.

•Gure jakintza zabaltzen dute.

“Nafarren estatura 1,70 metrokoa da, bataz beste. ”

“Beroak dilatatu egiten ditu gorputzak”

KANT Duten materia kontuan harturik:

Judizioen sailkapena

A priorizko judizioak:

•Bere edukia ez dago esperientziaren menpe.

•Beharrezkoak dira: “horrelakoak dira eta ezindira bestelakoak izan”.

•Unibertsalak dira.

“Osotasuna zatiak baino handiagoa da”

A posteriorizko judizioak :

•Bere edukia esperientziaren menpe dago.

•Probableak dira.

•Ez dira beharrezkoak eta ez unibertsalak.

“Nafarren estatura 1,70 metrokoa da, bataz beste. ”

“Beroak dilatatu egiten ditu gorputzak”
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KANT
Judizioen sailkapena

David Hume:

•“Relations of ideas”

• “Matters of facts”

I. Kant:

•“a priorizko judizio analitikoak”

• “a posteriorizko judizio sintetikoak”

•Munduaz dugun ezagutza zabaltzen dute.

• Beharrezkoak dira.

• Unibertsalak dira.

“a priorizko judizio sintetikoak” zientziak

Matematika

Fisika

“Bi punturen arteko distantzia motzena marra zuzenarena da”
“Gertatzen den guztiak bere kausa du”

KANT

. A priorizko judizio sintetikoak dira
oinarrizko printzipioak zientzia bat eraikitzeko

“Bi punturen arteko distantzia motzena marra zuzenarena da”
“Gertatzen den guztiak bere kausa du”

A priorizko judizioak:

•Bere edukia ez dago esperientziaren menpe.

•Beharrezkoak dira: “horrelakoak dira eta ezin dira bestelakoak izan”.

•Unibertsalak dira.

Judizio sintetikoak:

•Predikatua ez dago subjektuaren barne.

•Gure jakintza zabaltzen dute.
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KANT

Nola izan daiteke a priorizko judizio sintetikorik?

Nola gauzatzen da ezagutza?
Nola burutzen dugu ezagutzeko prozesua?

KANT

MATERIA FORMA

Edukia

“Subjektuak
jasotzen duen

hori”

Antolaera

“Subjektuak
jartzen duena”

EZAGUTZA
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KANT

PTOLOMEOKOPERNIKO

KOPERNIKAR IRAULTZA

KANT

EZAGUTZA

KOPERNIKAR IRAULTZA

Subjektuak jasotzen du objektua,
kanpoko errealitateak eraginda.
Objektua eman egiten zaio
subjektuari

Subjektuak eratzen du objektua,
kanpoko errealitateak eraginda.
Objektua “eraikitzen” du subjektuak

Ulertze tradizionala Ulertze kantiarra

Objektua

Subjektua

Subjektua

Objektua
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KANT

EZAGUMENA

SENTIMENA

ADIMENA
edo

ULERMENA

ARRAZOIMENA

Estetika transzendentala

Analitika transzendentala

Dialektika transzendentala

Arrazoimen hutsaren kritika

KANT

zentzumenen bitartez
jasotzen ditugun datuak

hautematen dugunari zentzua
emateko erabiltzen dugun forma
edo egitura

koloreak, usainak
edo zaporeak

SENTIMENA

MATERIA FORMA INTUIZIO
ENPIRIKOA

INTUIZIO
HUTSAK:
ESPAZIOA ETA
DENBORA

SENTITU
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KANT

INTUIZIO
HUTSAK:
ESPAZIOA ETA
DENBORA

Ez daude
esperientziaren
menpe
Ez dira
esperientziatik
eratortzen

espazioari eta denborari buruzko oinarrizko baieztapenak

a priorizko judizio sintetikoak

• Ezagutza zabaltzen dute.

• Beharrezkoak dira.

• Unibertsalak dira.

espazioari eta denborari buruz a priorizko judizio sintetikoak egin ditzakegulako
har dezakegu matematika zientziatzat.

A priorizkoak

KANT

ADIMENA edo ULERMENA

Sentimenaren datuak
espazio eta denboraren
arabera egituratuta:
Intuizio enpirikoak

MATERIA FORMA EZAGUTZA
ENPIRIKOA

ADITU
ULERTU Kontzeptu

enpirikoak,
Judizioak

Intuizio enpirikoak Kategoriak

A priorizko kontzeptuakFENOMENOAK

“Beroak
dilatatu
egiten ditu
gorputzak”

“Gertatzen den guztiak bere kausa du”

Gertaerak alderatu,
multzokatu, elkarlotu,

sailkatu, bereizi,...
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KANT

Kategoriak

A priorizko kontzeptuak

Ez daude
esperientziaren
menpe
Ez dira
esperientziatik
eratortzen

A priorizkoak

haiei buruz egiten ditugun baieztapen orokorrak

a priorizko judizio sintetikoak

• Ezagutza zabaltzen dute.

• Beharrezkoak dira.

• Unibertsalak dira.

“Gertatzen den guztiak bere kausa du”KAUSALTASUNAREN PRINTZIPIOA:

Kantek azal dezake fisika zergatik den zientzia bat

KANT

ARRAZOIMENA

PENTSATU

Zergatik?
Berezko joera:

Azalpen konplexua eta
globalak bilatzea

hiru ideia erregulatzaile

Sintesi gorenak
Mundua
Arima
Jainkoa
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KANT

hiru ideia erregulatzaile

ARRAZOIMENA

Mundua:
Fenomeno fisikoez ezagutzen dugun guztia
biltzen duena (sintesia=biltzea)
Kanpoko esperientziako fenomeno guztiak
bateratzen dituen ideia, fenomeno horien
artean erlazioak ezarriz.

Arima:
Fenomeno psikiko guztiak biltzen dituena.
Barneko esperientziako fenomeno guztiak
bateratzen dituen ideia, fenomeno horien
artean erlazioak ezarriz.

Jainkoa:
Errealitatea osoa biltzen duena.
Barneko eta kanpoko fenomeno guztiak
bateratzen dituen ideia, fenomeno horien
artean erlazioak ezarriz.

KANT Jainkoa:

Arrazoimenak, kausalitatearen kategoria aplikatuz,
baldintzatua ez den errealitatearen oinarria bilatzen du;
errealitate osoaren azken oinarriaren bila Jainkoaren
ideia eratzen du.

Ez dugu horrelakorik ezagutu.

Beste fenomeno batzuen baldintzak diren fenomenoak
ezagutzen ditugu.
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KANT
Arima - Nia:

Gure arrazoimenak eratu duen ideia da,

gure eragiketa psikiko guztien oinarria dela suposatuz.

Gure eragiketa psikiko guzti horien azpian zerbait dagoela
suposatzen du, eragiketa psikiko guzti horiei batasuna ematen
dien substantzia dela suposatzen du.

Ezin dugu jakin zerbait erreala den, fenomenikoa ez den zerbait
baita.

KANT
Mundua:

Bereizi behar ditugu:

Gure arrazoimenak eratu duen ideia da,

gure inpresio guztien oinarria dela suposatuz.

Berez den hori.

Niretzat den hori.
Ezagut dezakegu

Ezin dugu ezagutu

Fenomenoa

Noumenoa
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KANT

A priorizko
formak

zentzumenen bitartez
jasotzen ditugun datuak

ERREALITATEA

Bere baitan den gauza

“NOUMENO” “FENOMENO”

“Objektua”:
subjektuak
ezagutzen duen
hori

ageri zaigun hori

KANT

Ondorioa:

Jainkoa, Mundua eta Nia gure arrazoimenak eratu dituen ideiak
dira.

Giza ezagumenak iritsi ez dituen errealitateak dira: ezin ditugu
ezagutu.

Ideia horien gaineko zientzia ez da posiblea.

Metafisika ez da posible zientzia bezala
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KANT
Metafisika erabateko zientzia bihur daiteke?

Kanten arabera, metafisikaren aztergaiak
mundua, arima eta Jainkoa dira

Hiru ideia handi horiei dagokien eduki
enpirikorik ez dago.

Hala eta guztiz ere, metafisika giza joera
funtsezkoa eta saihestezina da


