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ELS PRINCIPIS DEL CONEIXEMENT HUMÀ

Necessitat del mètode
La raó és considerada per Descartes com la facultat de distingir la veritat de la falsedat. La dita 
capacitat és per naturalesa igual en tots els sers humans. El fet que existisca una falta d'acord i que 
la seua efectivitat siga escasa en determinats àmbits, es produïx per no aplicar de manera adequada 
esta facultat de raonament que posseïm. La conseqüència d'aquesta situació és que s'arriba a un 
escepticisme respecte a les possibilitats de la raó. Aquesta situació podria esmenar-se utilitzant 
adequadament la nostra capacitiat cognoscitiva.

Descartes proposa la utilització d'un mètode amb la finalitat d'augmentar gradualment el nostre 
coneixement i elevar-lo al punt més alt. Aquest mètode consistix en un conjunt de regles certes i 
fàcils que permeten distingir la veritat de la falsedat amb el menor esforç mental i possibilitar 
la comprensió de tot el que pot ser objecte de coneixement racional.
El mètode que inspira a Descartes per a aconsseguir un correcte ús de les possibilitats de la nostra 
raó, està inspirat en el que utilitzen la lògica, la geometria i l'àlgebra. Disciplines caracteritzades 
per un rigor absolut en els seus raonaments. No en tots els àmbits dels interessos humans disposem 
de tal rigor.  Dintre de la nostra tradició cultural, els filòsofs ofereixen diverses opinions 
-incompatibles de vegades- respecte als mateixos problemes. També observem que les diferents 
cultures posseïxen diversitat de costums i creences. No disposem, doncs, d'un criteri que ens 
permeta tindre la certesa de quina és la correcta, la verdadera.  Fins i tot hem de posar en dubte les 
nostres conviccions actuals respecte a aquests assumptes perquè han sigut adquirides de forma 
acrítica en el nostre procés educacional. Cal, per tant, disposar d'un mètode segur que ens guie en la 
recerca de la veritat. 

Regles del mètode:

• Només es tindrà per verdader allò que es presente a la ment amb claredat i distinció. 
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Entenent per claredat aquella proposició la veritat de la qual és immediatament 
recognoscible per la nostra ment. I per distinció que no existix en ella mescla de cap altra 
idea que l’enterbolisca.

• Anàlisi: A l’abordar un problema, dividir-lo en parts tan xicotetes com es puga.

• Síntesi: Ordenar d’allò més simple al màxim complex, creant un entramat comprensible.

• Inducció i enumeració: recompte i revisió fins a tindre la seguretat de no ometre res.

Operacions de l'enteniment emprades:

• INTUÏCIÓ: Visió intel·lectual tan clara i distinta que no presenta cap dubte.

• DEDUCCIÓ: Inferència necessària a partir d’altres fets coneguts amb certesa. Ens 
proporciona el coneixement de les condicions remotes. 

Aplicació del dubte metòdic
Abans d'obtindre cap coneixement segur en els àmbits que queden fora de les ciències esmentades 
(lògica, geometria i àlgebra), convé dubtar de tot allò que fins ara hem tingut com a segur.

• El primer àmbit en què recau és el dels sentits com a font adequada de coneixement. La 
seua fiabilitat es rebutja ja que de vegades és possible dubtar del mateix.

• En segon lloc, es qüestiona l’existència d’una realitat externa a mi. No pot donar-se per una 
certa perquè la impossibilitat de poder distingir amb certesa la vigília del somni ens 
incapacita per a saber quina és “realment” la realitat. És el que es coneix com a HIPÒTESI 
DEL SOMNI.

• En tercer lloc, es qüestionen les veritats matemàtiques. En principi, com no procedixen dels 
sentits i la seua veritat no es veu afectada pel fet de que no podem distingir l’estat de somni 
del de vigília (perquè desperts o dormits, les veritats de la matemàtica no s’alteren) cabria 
donar-les per certes. Però pot plantejar-se la possibilitat que la nostra ment haguera sigut 
dissenyada per una espècie de geni maligne que fera que ens enganyàrem sistemàticament 
encara que nosaltres creiem que raonem adequadament. És el que es coneix com a 
HIPÒTESI DEL GENI MALIGNE o també DUBTE HIPERBÒLIC.

LA PRIMERA CERTESA. EL CRITERI DE VERITAT I LA SEUA 
FONAMENTACIÓ

L'evidència del pensament
• El final del procés d'aplicació del dubte sistemàtic acaba quan ens trobem amb la primera 

veritat: allò del que és impossible dubtar de cap manera: “Pense, per tant, sóc” (“Cogito, 
ergo sum”). I què és el que sóc? Sóc una cosa que pensa. “Què és una cosa que pensa? És 
una cosa que dubta, entén, afirma, nega, vol, refusa, i també que imagina i sent”. La 
proposició “Pense, per tant, sóc” apareix a la ment intuïtivament, amb claredat i distinció, 
sense mediar cap procés de demostració. El  “Cogito, ergo sum” és, per tant, la veritat 
indubtable sobre la qual Descartes proposa fonamentar la seua filosofia.

• La claredat i distinció amb què percep la dita proposició bàsica es constituïx en CRITERI 
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GENERAL DE CERTESA DE TOTA PROPOSICIÓ. En la proposició “pense, per tant, 
sóc”, no hi ha res que li assegure de la seua veritat excepte que veu  molt clara i distintament 
què és el que afirma. Per CLAREDAT entén Descartes “allò que està present i manifest a 
una ment atenta”. DISTINCIÓ és “allò que és tan precís i diferent de tots els altres objectes, 
que no conté en si mateix res que no estiga clar”. 

• El Cogito, ergo sum , pres en el sentit de l’afirmació de la meua existència mentres pense, 
escapa a tot dubte, inclús al dubte hiperbòlic (geni maligne). Ocupa una posició privilegiada, 
ja que és una condició necessària de tot pensament, de tot dubte, de tot engany.

Anàlisi dels continguts del pensament:
Trobem que els continguts del nostre pensament són les idees. Ara bé, cal distingir entre:

• Idea com a acte mental: Sense diferència entre els distints tipus d’idees. Referides només a 
si mateixes no poden ser mai falses.

• Idea com a representació: Es tracta del contingut de la idea, allò a que es refereix. L’error 
pot estar en el juí que afirma la referència i semblança d’estes idees a uns pretesos objectes 
extramentals.

• Quant al seu origen, les idees es dividixen en tres classes diferents:

1. Les nascudes amb mi: INNATES
2. Les que provenen de fora: ADVENTÍCIES. Respecte a les idees adventícies, de les 
que es contempla la possible referència a objectes exteriors, hi ha la possibilitat que 
siguen efectivament produïdes per objectes externs o que existisca una potència en mi 
que produïsca tals idees sense necessitat de res exterior. És el cas, per exemple, el que 
succeïx en els somnis.

 3. Les que són producte de la meua imaginació: FACTÍCIES

Una idea peculiar: la idea de Déu
Després d’analitzar els distints tipus d’idees que poblen la nostra ment, ens n’adonem de que tenim 
una idea que és d’un tipus molt especial. Es tracta de la idea de Déu. Descartes procedix a la seua 
anàlisi.  Vegem quina és eixa idea:  “Per Déu entenc una substància infinita, eterna, immutable, 
independent, omniscient, omnipotent que m’ha creat a mi mateix i a totes les altres coses que 
existixen (si és que alguna existix)”.

Partint dels següents supòsits, Descartes s'ocupa de demostrar l'existència de Déu. No sols com a 
una idea que està al meu pensament sino amb existència objectiva.

Els supòsits són:

1. Tot efecte té la seua causa. És contradictori que el no-res produïsca quelcom. Les idees 
són considerades com a efectes i exigixen, per tant, una causa.  

2. La causa conté almenys tanta realitat com el seu efecte. El més perfecte no pot ser 
conseqüència de quelcom menys perfecte. 

3. L’existència és predicable de les coses i és un tipus de perfecció.
Quina necessitat té Descartes d’aportar ara proves per a demostrar l’existència de Déu? Si ja tenim 
una primera certesa (l’evidència del pensament, captada per mitjà de la intuïció intel·lectual) i 
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també un criteri de veritat (tot allò que percebem amb la mateixa claredat i distinció que  el 
pensament, podrà afirmar-se com verdader). Per què fer intervindre, llavors, a Déu? Senzillament, 
perquè arribats a este punt, tenim una veritat indubtable, però té un problema important: és com si 
haguérem quedat atrapats en nosaltres mateixos. Només tenim la certesa de la veritat del nostre 
pensament, però com garantir l’existència d’alguna cosa més enllà del propi pensament i la 
correcció dels nostres raonaments?  Necessitem algun element nou que ens puga garantir 
l’existència de veritats objectives, més enllà del propi pensament. És a dir, necessitem la garantia, la 
certesa, de que el pensament no es referix només a si mateix, sinó que hi ha coses més enllà de la 
seua condició de “coses pensades” o “idees”. Ens falta provar la realitat objectiva de les coses, açò 
és, que existeixen fora de la consciència. Este pas més enllà del pensament,  només podem donar-lo 
si Déu existix objectivament i no és un geni maligne. Déu es convertirà així en fonament ontològic i 
epistemològic. És a dir, garantirà la realitat objectiva del món i la nostra possibilitat de 
coneixement.

Proves de l'existència de Déu:

• PROVA 1: Si dubte no sóc perfecte. Però posseïsc la idea d’un ser perfecte. Tal idea no pot 
provindre del no-res (supòsit general 1), ni tampoc de mi (supòsit general 2). Procedix 
llavors de Déu, posseïdor de totes les perfeccions. Després Déu existix. (Discurs. IV part)

• PROVA 2: El pensament -això que jo sóc- equival a finitud: tot pensament és finit o limitat 
per un altre pensament.  Però posseïsc la idea d’un ser infinit. D’un pensament no pot 
procedir (Supòsit general 2) la idea d’una substància infinita. Només pot ser causada per una 
substància infinita: Déu(Supuesto general 2). (Meditació tercera)

• PROVA ONTOLÒGICA (Meditació quinta):

1. La idea de Déu conté totes les perfeccions. No seria un ser summament perfecte si li 
faltara alguna perfecció.

2. La idea de Déu conté l’existència de Déu. L’existència de Déu és inseparable de la seua 
essència. De cap altra cosa podria dir-se el mateix.

DUALISME ONTOLÒGIC
És la tesi filosòfica segons la qual la realitat consta de dos regions radicalment distintes. En el 
cas de la filosofia cartesiana estes dos regions són la de l’espiritual i la del material. En 
l’espiritual, Descartes distingix també les substàncies creades o ments humanes de la substància 
increada o Déu.
Descartes considera que fóra de les ments no hi ha res a siga capaç d’activitats psíquiques, ni 
tan sols en el món animal. Per a Descartes l’espiritual no es relaciona amb la vida sinó amb el  
pensament i la consciència. Els cossos són radicalment diferents de les ments o ànimes perquè 
són substàncies realment distintes, amb atributs i propietats (modes) necessàriament distints. 

Els cossos són pura extensió, corresponent-los per això les propietats com el moviment, la 
figura, el pes i el color. Les ments són pensament, corresponent-los la consciència i les 
modificacions d’esta, com els sentiments, els desitjos, els actes de voluntat, les emocions i els 
records.

Dualisme antropològic

El tipus de relació que manté la nostra ànima o ment amb el nostre propi cos és una relació 
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peculiar, diferent de la que manté amb la resta dels cossos. Descartes parla de dos tipus de 
sensacions, les externes i les internes. Per mitjà de les primeres captem els altres cossos (i el 
nostre quan ens veiem o ens sentim) per mitjà de les internes ho captem “des de dins”. Per 
això ens diu que l’ànima s’estén al llarg de tot el cos, encara que existisca també un  lloc 
privilegiat  on  pareix  concentrar-se  i  on  pròpiament  connecta  l’ànima i  el  cos:  el 
cervell  i  particularment  la  glàndula pineal. Descartes  admet  que  l’ànima  i  el  cos  es 
relacionen  causalment  (canvis  en  el  cos  produïxen  canvis  en  l’ànima,  canvis  en  l’ànima 
produïxen canvis en el cos).
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