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DAVID HUME
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Junt amb el racionalisme, que es desenrotlla en l’Europa continental, l’empirisme és l’altre 
gran corrent filosòfic de la modernitat, que es desenrotllarà en Gran Bretanya en els 
segles XVII i XVIII. David Hume és un dels seus més representatius portaveus, 
aconseguint un reconegut prestigi al portar a l’empirisme, per mitjà de l’anàlisi del 
coneixement i la crítica de la metafísica i la moral, a les seues últimes conseqüències. 

EL PROBLEMA DEL CONEIXEMENT: RACIONALISME I 
EMPIRISME 

1. A diferència del racionalisme, que afirmava que la raó era la font del 
coneixement, l’empirisme prendrà l’experiència com la font i el límit dels 
nostres coneixements. Això suposarà la crítica de l’innatisme, és a dir, la 
negació que existisquen "idees" o continguts mentals que no procedisquen de 
l’experiència. Quan naixem la ment és una "tabula rasa" en la que no hi ha res 
imprés. Tots els seus continguts depenen, per tant, de l’experiència. En el cas de 
Hume, com veurem a continuació, l’experiència està constituïda per un conjunt 
d’impressions, la causa del qual desconeixem i, estrictament parlant, no ha 
d’identificar-se amb "el món", amb "les coses".

2. Igual que el racionalisme, l’empirisme prendrà com a punt de partida de la 
reflexió filosòfica l’anàlisi de la consciència; davant del fracàs de la filosofia 
antiga i de la filosofia medieval, que havien pres com a referència el món i Déu, 
respectivament, la filosofia moderna es caracteritza per prendre el subjecte com a 
punt de partida de la reflexió filosòfica. Així, de la mateixa manera que Descartes, 
una vegada descobert el "jo pense", passa a analitzar el contingut del pensament, 
els empiristes començaran les seues indagacions analitzant els continguts de la 
consciència.
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L’ANÀLISI DEL CONEIXEMENT EN HUME 

Els elements del coneixement: impressions i idees
1. Tant en el Tractat com en la "Investigació sobre l’enteniment humà" Hume comença la 
presentació de la seua filosofia amb l’anàlisi dels continguts mentals. A diferència de 
Descartes, per a qui tots els continguts mentals eren "idees", Hume troba dos tipus 
diferents de continguts: les impressions i les idees. La diferència que existix entre 
ambdós és simplement la intensitat o vivacitat amb què les percebem, sent les 
impressions continguts mentals més intensos i les idees continguts mentals menys 
intensos. La relació que existix entre les impressions i les idees és la mateixa que la de 
l’original a la còpia: "o, per a expressar-me en un llenguatge filosòfic, totes les nostres 
idees, o percepcions més febles, són còpies de les nostres impressions o percepcions 
més intenses". És a dir, les idees deriven de les impressions; les impressions són, doncs, 
els elements originaris del coneixement; d’esta relació entre les impressions i les idees 
extraurà Hume el CRITERI DE VERITAT: UNA PROPOSICIÓ SERÀ VERDADERA SI 
LES IDEES QUE CONTÉ CORRESPONEN A ALGUNA IMPRESSIÓ; I FALSA SINÓ HI 
HA TAL CORRESPONDÈNCIA. 
"Per tant, si alberguem la sospita que un terme filosòfic s’empra sense significat o idea 
(com ocorre amb massa freqüència), no tenim més que preguntar-nos de quina impressió 
es deriva la suposada idea, i si és impossible assignar-li una; açò serviria per a confirmar 
la nostra sospita".

2. Les IMPRESSIONS, per la seua banda, pot ser de dos tipus: de sensació, i de 
reflexió. Les impressions de sensació, la causa de les quals és desconeguda, les 
atribuïm a l’acció dels sentits, i són les que percebem quan diem que veiem, sentim, 
escoltem, etc; les impressions de reflexió són aquelles que van associades a la 
percepció d’una idea, com quan sentim aversió davant de la idea de fred, i casos 
semblants. A més, les impressions poden classificar-se també com simples o 
complexes; una impressió simple seria la percepció d’un color, per exemple; una 
impressió complexa, la percepció d’una ciutat. 

3. Les IDEES, al seu torn, poden classificar-se en simples i complexes. Les idees 
simples són la còpia d’una impressió simple, com la idea d’un color, per exemple. Les 
idees complexes poden ser la còpia d’impressions complexes, com la idea de la ciutat, 
o poden ser elaborades per la ment a partir d’altres idees simples o complexes, per 
mitjà de l’operació de mesclar-les o combinar-les segons les lleis que regulen el seu propi 
funcionament.

Les lleis de l’associació d’idees: semblança, contigüitat, causa-efecte
1. La capacitat de la ment per a combinar idees pareix il·limitada, ens diu Hume. Però eixa 
associació es produïx sempre seguint determinades lleis: la de semblança, la de 
contigüitat en el temps o en l’espai, i la de causa o efecte.

2. Quan la ment es remunta dels objectes representats en una pintura a l’original, ho fa 
seguint la llei de semblança. Si algú menciona una habitació d’un edifici difícilment 
podrem evitar que la nostra ment es pregunte per, o es represente, les habitacions 
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contigües; de la mateixa manera, el relat d’un esdeveniment passat ens portarà a 
preguntar-nos per altres esdeveniments de l’època; en ambdós casos està actuant la llei 
d’associació per contigüitat: en l’espai, el primer cas; i en el temps, en el segon cas. El cas 
de pensar en un accident difícilment podrem evitar que vinga a la nostra ment la pregunta 
per la causa, o per les conseqüències del mateix, actuant en este cas la llei de la causa i 
l’efecte.

Els tipus de coneixement. 

Coneixement de relacions d’idees
La matemàtica i la lògica són coneixements que es referixen a les relacions entre idees i  
que  s’aconseguixen per  mitjà  de  l’exercici  de  la  raó,  i  no  per  l’observació  i 
l’experiència. La seua veritat depén exclusivament del principi de no contradicció, 
de requisits purament formals, però no de qüestions de fet, per la qual cosa establixen 
relacions necessàries. La seua veracitat no pot ser refutada per cap experiència, ja que, 
pròpiament, no es referixen a les coses que s’oferixen en l’experiència. “Les  proposicions 
d’este gènere es descobrixen per simples operacions del pensament, i no depenen de les  
coses que existixen en l’Univers.  Encara  que  no haguera  ni  cercle,  ni  triangle  en  la  
naturalesa,  els  teoremes  demostrats  per  Euclides  conservarien  igualment  la  seua  
evidència i la seua veritat sempre” (“Investigació sobre l’enteniment humà”, IV). 
 

Coneixement de qüestions de fet
El  coneixement de  qüestions de fet es referix  al  món empíric  i  es  fonamenta en 
l’experiència. Al  contrari que en matemàtiques i lògica,  no permet un saber estricte 
(universal i necessari) sinó basat en la probabilitat, i això perquè el contrari de cada 
fet sempre és possible, encara que tal vegada siga estrany en relació amb la nostra 
experiència passada.
Els fets són els successos que ocorren en el món, els comportaments de les coses tal 
com es mostren als sentits. Els fets físics es donen en el temps i en l’espai, i els fets 
psíquics o mentals en el temps. Anomenem “experiència” al conjunt de fets percebuts. A 
uns fets els succeïxen altres fets, però el vincle entre els fets és contingent: és així, però 
no és absurd –no atempta contra el principi de contradicció– que puga ser d’una altra 
manera.  No cal  confondre l'estrany amb l’absurd:  l'estrany o rar  és  allò  que no 
coincidix amb les nostres experiències passades, l’absurd és el contradictori, allò 
que  va  en contra  de  les  lleis  fonamentals  de  la  lògica.  Només podem parlar  de 
necessari  per  a  referir-nos a allò  la  negació  del  qual  dóna lloc  a  contradiccions (per 
exemple, que la suma dels angles d’un triangle siga 180 graus és necessari perquè la 
negació  d’esta  característica  és  contradictòria  amb  la  idea  de  triangle),  però  de  cap 
qüestió de fet podem dir que siga necessària, ja que tota qüestió de fet es referix no a una 
idea, sinó al mode empíric de donar-se les coses; açò vol dir que per haver experimentat  
habitualment que el foc crema, no podem dir que necessàriament haja de cremar, que 
sempre, en tots els casos i en tot temps haja de cremar. Per a Hume és possible tot el que 
no és contradictori, tot el que no és absurd: un triangle quadrat és un absurd i mai serà  
possible; no obstant això que després de la nit no aparega el sol no és absurd, encara que 
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des  del  punt  de  vista  de  la  nostra  experiència  passada  siga  estrany;  que  després 
d’aproximar la mà al foc no sentirem dolor no és absurd, encara que sí que seria estrany.  
És possible que demà no isca el sol, que no sentim dolor a l’aproximar la mà al foc, i així  
amb tots els fets i les relacions entre fets.

Per  a  l’empirisme la  realitat és  el  conjunt de  fets,  tant  físics  com psíquics,  que  
nosaltres  podem  experimentar.  Anomenem coneixement empíric  o  fàctic al  
coneixement dels  fets;  el  coneixement  de  les  ciències  naturals  és  coneixement  
empíric. Atés que este coneixement no es referix ni a essències ni a relacions essencials, 
que no es referix al que és necessari sinó als fets, al contingent, els empiristes tendiran a 
rebaixar el valor del coneixement de les ciències de la realitat: la filosofia anterior creia  
possible  el  coneixement  estricte  de  la  realitat  (universal  i  necessari),  ara  es  va  a 
considerar que açò no és així, que de la realitat només cap un coneixement probabilístic 
(particular i contingent).

La crítica del principi de causalitat
1. Com hem vist en l’explicació del coneixement, el coneixement de fets està fundat en 
la relació causa i efecte. Eixa relació s’havia interpretat tradicionalment, davall la noció 
del principi de causalitat, com un dels principis fonamentals de l’enteniment, i com a tal 
havia sigut profusament utilitzat pels filòsofs anteriors, del que havien extret el més 
important de les seues concepcions metafísiques. 

2. Però què conté exactament la idea de causalitat? Segons Hume, la relació causal s’ha 
concebut tradicionalment com una "connexió necessària" entre la causa i l’efecte, de 
tal manera que, coneguda la causa, la raó pot deduir l’efecte que se seguirà, i viceversa, 
conegut l’efecte, la raó està en condicions de remuntar-se a la causa que ho produïx.

3. Què ocorre si apliquem el criteri de veritat establit per Hume per a determinar si 
una idea és o no verdadera? Una idea serà verdadera si hi ha una impressió que li 
correspon. Hi ha alguna impressió que corresponga a la idea de "connexió 
necessària" i, per tant, és legítim el seu ús, o és una idea falsa a què no correspon 
cap impressió?.

4. Si observem qualsevol qüestió de fet, per exemple el xoc de dos boles de billar, ens diu 
Hume, observem el moviment de la primera bola i el seu impacte (causa) sobre la segona, 
que es posa en moviment (efecte); en ambdós casos, tant a la causa com a este efecte 
els correspon una impressió, sent verdaderes les dites idees. Estem convençuts de que si 
la primera bola impacta amb la segona, esta es desplaçarà al suposar una "connexió 
necessària" entre la causa i l’efecte: Però hi ha alguna impressió que li corresponga a 
esta idea de "connexió necessària"? No, diu Hume. L’única cosa que observem és la 
successió entre el moviment de la primera bola i el moviment de la segona; de l’única 
cosa que tenim impressió és de la idea de successió, però per cap part apareix una 
impressió que corresponga a la idea de "connexió necessària", pel que hem de 
concloure que la idea que hi ha una "connexió necessària" entre la causa i l’efecte 
és una idea falsa. 

5. D’on procedix, doncs, el nostre convenciment de la necessitat que la segona bola 
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es pose en moviment al rebre l’impacte de la primera? De l’experiència: l’hàbit, o el 
costum.  A l’haver observat sempre que els dos fenòmens es produïxen un a 
continuació de l’altre, es produïx en nosaltres el convenciment que eixa successió 
és necessària.
El que ESPEREM que succeïsca té a veure amb l’HÀBIT. Quan parlem de “LLEIS DE LA 
NATURALESA” o “CAUSA I EFECTE” parlem en realitat de l’hàbit, el costum, de les 
persones i no del  “racional”. El fet de que esperem que la bola blanca es pose en 
moviment al ser tocada per la negra, no és innata. EL MÓN ÉS COM ÉS, i això és 
quelcom que ho anem percebent a poc a poc. ENS ANEM ACOSTUMANT a com es 
comporten les coses a força de veure que sempre han succeït de la mateixa manera. 
Però no som capaços de percebre les lleis de la naturalesa en si. Per exemple, encara 
que durant tota la meua vida només haja vist corbs negres, no significa que no puga 
haver-hi un corb blanc.

La idea de substància
Hume dirigix des del primer moment la seua crítica contra la idea mateixa de substància, 
d’una manera que no es presta a reduir-la després al cas del “substrat material”. Segons 
les seues pròpies paraules:

 “...no tenim “cap” idea de substància que siga diferent d’una col·lecció de qualitats 
particulars (…) La idea de substància (…) no és sinó una col·lecció d’idees simples 
unides per la imaginació i a les que s’assigna un nom particular per mitjà del qual 
podem recordar -a nosaltres mateixos i a altres- eixa col·lecció”.

El Món, l’Ànima i Déu
En les Meditacions Metafísiques Descartes es proposa provar l’existència del món, de 
l’ànima i de Déu, les tres substàncies de què tradicionalment s’havia ocupat la metafísica, 
però deduïdes ara de principis ferms i indestructibles, sobre els quals va pretendre 
reconstruir el cos del saber. També Hume s’ocuparà d’estes tres substàncies en les 
Investigacions, però arribant a conclusions ben diferents de les que la metafísica 
tradicional i la cartesiana, així com els seus predecessors empiristes, havien arribat. 
El món
Segons Hume, tenim una tendència natural a creure en l’existència de cossos existents 
independentment de les nostres percepcions.
Encara que no podem evitar la tendència a creure això, si ho analitzem filosòficament 
veiem que, en realitat, estem "tancats" en les nostres percepcions, i no podem anar més 
enllà d’elles, ja que són l’única cosa que es mostra a la nostra ment.
Podem fer quant vullguem, però no podrem mai anar més enllà de les nostres impressions 
i idees. Si intentàrem aplicar el principi de causalitat per a demostrar que les nostres 
impressions estan causades per objectes externs, incorreríem en una aplicació il·legítima 
de tal principi, ja que tenim constància de les nostres impressions, però no la tenim dels 
suposats objectes externs que les causen, per la qual cosa tal inferència sobrepassaria 
l’àmbit de l’experiència, l’únic en que podem aplicar el principi de causalitat.
La creença en l’existència independent dels objectes externs l’atribuïx Hume a la 
imaginació, a causa de la constància i a la coherència de les percepcions. No es pot 
justificar tal creença recolzant-se en els sentits, ni apel·lant a la raó. No hi ha, per tant, 
justificació racional alguna de la dita creença, per la qual cosa Hume recorre a la 
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imaginació per a intentar explicar-la. 

La idea de “jo” o nucli de la personalitat
Esta idea constituïa la mateixa base de la filosofia de Descartes; la clara i nítida idea 
sobre la qual estava construïda tota la seua filosofia.
Vegem com ho analitza Hume: La idea de “jo” és simple o composta? És una idea 
composta. Tinc una impressió composta corresponent al meu propi “jo”? No. La idea de 
“jo” és una llarga cadena d’impressions simples que mai hem percebut 
SIMULTÀNIAMENT. És un conjunt de juís diferents que se succeïxen l’un a l’altre amb 
gran rapidesa i estan constantment en canvi i moviment. (Passa com amb les imatges en 
la pantalla de cine. Com canvien tan de pressa, no notem que la pel·lícula està composta 
per imatges simples. Però en realitat les imatges no estan connectades les unes amb les 
altres. La pel·lícula és realment una suma de moments). Per tant, no tenim un nucli de 
personalitat inalterable. “Açò sóc jo” no remet a res.

La idea de Déu
Hume estudia el tema de Déu i la vida futura, tenint en compte les crítiques realitzades a 
la idea de substància i al principi de causalitat. En virtut d’això, Hume no reconeixerà cap 
validesa a les demostracions metafísiques de l’existència de Déu, considerant que la dita 
existència no és demostrable racionalment. 
Si la idea de substància és una idea falsa, ja que no li correspon cap impressió, ja podem 
adjectivar-la com "externa", "pensant" o "infinita", que això no farà que siga menys falsa. 
Així, és inútil partir de l’anàlisi i les determinacions de la substància per a intentar 
demostrar l’existència d’una substància infinita, de Déu.
Hume rebutja l’argument ontològic indicant que no és possible demostrar a priori 
l’existència de Déu, ja que les qüestions d’existència només es poden decidir amb 
l’experiència, mai únicament amb l'anàlisi d’una idea. La no existència d’un objecte 
corresponent a una idea no és quelcom contradictori amb la dita idea: no és absurd que 
no existisquen els triangles, ni les taules, ni tampoc Déu. 
Hume va rebutjar qualsevol intent de provar la immortalitat de l’ànima o l’existència de 
Déu.

L’Ètica: el sentiment moral
També en l’ÈTICA i la MORAL Hume es va rebel·lar contra el pensament racionalista que 
opinava que és inherent a la raó del ser humà el saber distingir entre el BÉ i el MAL. Esta 
idea del DRET NATURAL està present en molts filòsofs des de Sòcrates fins a Locke. 
Però, segons Hume, NO ÉS LA RAÓ QUI DECIDIX EL QUE  DIEM I EL QUE FEM. Són 
els nostres SENTIMENTS. Per exemple, si et decidixes a ajudar a algú necessitat d’ajuda, 
són els teus sentiments, no la teua raó el que et posa en marxa. També si decidixes no 
ajudar són els teus sentiments els que decidixen. No és sensat ni insensat no ajudar a 
algú que necessita ajuda, però pot ser vil.
Segons Hume, tot el món té un cert SENTIMENT cap al bé dels altres. Tenim capacitat de 
mostrar COMPASSIÓ. Però tot açò no té res a veure amb la raó. Per exemple, no resulta 
desenraonat “llevar del mig” a una determinada persona. Pot resultar, inclús, prou útil.
Hi ha algun argument racional per a explicar per què no s’ha de matar una persona 
molesta? Si contestes: l’altre també ama la vida. Per això no pots matar-lo. El que estàs 
fent és: partint d’una frase descriptiva (SER) “L’altre ama la vida”, arribar al que 
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s’anomena una frase NORMATIVA (HAVER DE SER) “Per això no has de matar-lo”.
Això racionalment és un desbarat. Podries per exemple també arribar des de: “molta gent 
comet frau fiscal” a “s’ha de cometre frau fiscal”.
Hume va assenyalar que MAI s’ha de passar de frases de “és” (que es referixen a 
com són les coses) a frases de “deu” (que es referixen a com haurien de ser les 
coses). Fer açò és cometre una fal·làcia, a la que va anomenar FAL·LÀCIA 
NATURALISTA. 
No podem provar amb la raó com hem d’actuar. Actuar responsablement no equival a 
aguditzar la raó sinó a aguditzar els sentiments que un té cap als altres. “No va en contra 
de la raó el preferir la destrucció del món sencer a tindre una arrapada en un dit”, va dir 
Hume.
Què diríem que anava malament en els que van cometre les matances de jueus, la seua 
raó o els seus sentiments? Si atenem a la sola raó, no seria desenraonat per exemple, 
“despoblar” selectivament un món superpoblat. Açò pareix terrible. Però no és la nostra 
raó qui s’enfada, qui es rebel·la davant d’un pensament així.
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