utdrag fra den
leksikryptiske encyklopedi
Ren form er et begrep med mange ulike bruk opp gjennom filosofihistorien, særlig fremtredende er Aristoteles’. For
Aristoteles er ren form et vesen uten potensielle egenskaper, det vil si at en ren form har alle egenskaper den kunne hatt.
Aristoteles argumenterer for at det kun kan være ett slikt vesen og identifiserer det med den første beveger. En idé som
senere ble omfavnet av kristne filosofer som Thomas Aquinas, som identifiserer den første beveger med Gud.
Ren materie er et mye diskutert konsept i aristotelisk metafysikk. Ren materie er vesener uten faktiske egenskaper, også
kjent som possibilia. Noen forskere hevder Aristoteles tror på ren materie, mens andre hevder at han ikke gjør det.
Hovedargumentet for ren materie kommer fra Aristoteles’ teori om forandring. All forandring skjer, i følge Aristoteles,
ved at noen egenskaper forblir mens andre egenskaper byttes. Det som vedvarer er materien, tingens stoff, mens formen
blir til en annen. Videre sier Aristoteles i Om himmellegmene (De Caelo) at de fire elementene kan skifte mellom hverandre,
f. eks ved at ild blir til luft eller at luft blir til vann. Når man så setter disse to tesene, at materien i en tings forandring
vedvarer og at elementene kan transformere mellom seg, så får man muligheten for et rent stoff; et stoff uten noen form.
Dette argumentet kan møte motstand hvis en tenker på hva det vil si å bekrefte eksistensen til ren materie: Dette vil
bety at en bekrefter at det finnes noe uten faktiske egenskaper, eller at det finnes noe som ikke har væren på noen måte, og
at dette er absurd. Tilhengere av dette motargumentet vil heller si at alt som finnes må finnes i kraft av at det er noe som
gjør vesenet faktisk, for eksempel en egenskap. De vil hevde at ren materie, som altså ikke har noen egenskaper, ikke vil
kunne finnes.
Det andre argumentet er gjennom en implikasjon fra symmetrien i Aristoteles’ kosmologi: Alle substanser har sin egne
kombinasjon av mulighet og faktisitet. Noen vesener er bestemt i en høy grad, som stjernene og planetene, det vil si at de
har lite potensialitet. Andre vesener er bestemt i mindre grad, som dyrene og menneskene som i større grad kan uttrykkes
på forskjellige måter. Ren materie kan sies å følge fra at Aristoteles tillater, faktisk krever, at det finnes et vesen som er ren
aktualitet, den første beveger (se artikkel om Gud og ren form), da kan det nemlig tenkes at Aristoteles tillater det motsatte
vesen, det vesen som er ren potensialitet, det rene materiet. H.B.
Republikanisme (fra latin res publica, «stat, offentlig sak») er en retning innenfor politisk filosofi som vektlekker frihet fra
dominans, individuell uavhengighet, og borgerskap i en stat som vektlegger likhet og brorskap mellom innbyggerne. Den
moderne republikanismen begynte med tenkere som Machiavelli, Rousseau og Jefferson, men mange republikanere vil også
trekke linjer helt tilbake til Cicero. Republikanismen har markert seg som en kritiker av det liberalistiske negative frihetsbegrepet. Mange republikanere, som Phillip Petit, mener dette må utvides gjennom et begrep om «republikansk frihet».
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