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1. HUMEREN TESTUINGURUA

AURKEZPENA: BIOGRAFIA ETA LANAK

David Hume 1711ko apirilaren 26an jaio zen Edinburgon (Eskozia) familia noble batean.
Zuzenbidea ikasi zuen Edinburgon baina filosofia zen bere gustukoen gaia. Bizimodua aurkitu
nahian merkataritzan aritu zen, eta nahiz eta diru eskasian bizi filosofia ikasten eta ikertzen egon
zen Frantzian eta Londresen eta han bere bi liburu nagusiak idatzi zituen: “Giza ezagutzari
buruzko ikerketa” eta “Moralaren printzipioei buruzko ikerketa”.

Edinburgoko Unibertsitatean filosofia moraleko katedra lortzen saiatu zen baina ez
zioten eman eszeptikotzat zutelako. Europatik berriro bidaiatu zen eta azkenean Parisen
Eskoziako enbaxadan idazkariordea izan zen, han Ilustrazioko pentsalariekin harremanak
izateko aukera izan zuen eta Rousseauren laguna egin zen. 1776.ean  Edinburgora itzuli zen eta
han hil zen.

TESTUINGURU HISTORIKOA

David Hume 1711. urtean Edinborgen jaio zen eta 1776 urtean hil zen. Bere
testuingurua beraz, XVIII. mendekoa, “argien” mendea da, Ilustrazioaren mendea, eta Hume
filosofo ilustratu bat da oso. Orokorrean, Aro Modernoko  filosofo bat da, horregatik, bere garaia
ulertzeko, aro modernoko bi azpi aroak kontuan hartu behar ditugu: lehenengoz errenazimentua,
bereziki Britain Handian dituen ezaugarriak, eta gero, Humeri espreski dagokionez, ilustrazioa.

ERRENAZIMENTUA BRITAIN HANDIAN.

Errenazimentua XVI-XV mendeetan Europa kontinentalean sortu zen mugimendu
kulturala da, orokorrean erdi aroan izan den teologismo eta iluntasun kulturalaren aurka
zegoena eta Antzinako Grezia eta Erromako garaien balore zein eredu klasikoak
berreskuratu  nahi zituzten. Giro horretan ere Britain Handian agertu ziren pentsalari eta
ezaugarriak badaude:

 Balore humanistikoak eta modernoak: pentsamendua erlijiotik
independentzia hartzen hasi zen.

 Gizarteari dagokionez, burgesiak indarra hartu eta gizartea aldatzen ari
da. Inglaterrako lantegiak handiu ziren.

 Ordena politiko berria: Elizak nagusitasuna galduz joian zen eta botere
politikoak banatzen dira.  Humek demokrazia defendatuko zuen.

 Erlijioaren erreforma: Britain handian anglikanismoa sortu zen
katolizismotik aldenduz.

 Kultura eta artea Elizaren menpekotasunetik askatu ziren.
 Bidegabekerien aurrean berdintasunaren baloreak  sortu ziren.
 Inglaterra potentzia kolonial handia bihurtu zen da.
 Zientziaren iraultza. Kontinentean astronomiaren iraultza

kopernikarrarekin hasi zen eta Britain Handian Isaak Newtonek fisika
berritu zuen. Humek Newtonen fisika ezagutu zuen eta horrek mundu
fisikoan  egin zuena, Humek filosofian aplikatu nahi du.
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ILUSTRAZIOA
Europako mugimendu kultural eta filosofikoa izan zen ilustrazioa. "Argien mendea" ere

esan izan zaio (XVIII. mendea), gizateriaren ilunpeak arrazoimenaren bidez "argitzea" baitzuen
helburu. Ilustrazioak balore errenazentistak gailurrera eramaten ditu. Burgesiaren goraldiari eta
zientzien aplikazio teknikoen garapenari  lotuta zegoen mugimendu hau. Horren oinarrian
filosofo frantsesen lanak eta arrazionalismo filosofikoa daude: errealitate fisikoak aztertzeko
erabilitako metodoa (metodo zientifikoa) errealitate ekonomiko, politiko, erlijioso eta beste askori
ere aplikatu nahi izan zioten.

Gizartearen ideia eta pentsamoldeak aldatu egin nahi zituzten, hiru zutabeotan
oinarrituz: gizabanakoaren balioa, arrazoimenaren autonomia eta zientzia eta teknologiaren
aurrerapenarekin batera aurrerapen morala eta politikoa bilatu zuten. XVII mendean Inglaterran
iraultza burges baketsuak gizarte egitura aldatu zuen: ekonomia liberalak edo kapitalistak
sistema feudalarekin bukatu zuen. Frantzian iraultza hurrengo mendean gertatuko zen eta hau
odoltsua eta eraginkorragoa izango zen.

Politikan, Ilustrazioaren isla despotismo ilustratua izan zen (monarkia absolutua baina
ilustratua, hau da kultura eta artea bultzatu zuena). Baina horrekin batera teoria errepublikar-
demokratikoak eta anti-kolonialistak agertu ziren. Mugimendu horren pertsonaia nagusiak hauek
ditugu: Frantzian Montesquieu, Voltaire eta Rousseau ; Alemanian Wolff eta Kant; eta Britain
Handian Locke, Hobbes eta Hume.

HUMEREN TESTUINGURU FILOSOFIKOA

a) Filosofia errenazentista eta arrazionalismoa

Hume eskola enpiristaren partaidea da baina filosofia modernoa Descartesen
arrazionalismoarekin hasi zen eta aurretik berpizkundeko pentsalariak ere izan ziren
(Rotterdamgo Erasmus, Tomas Moro)  Arrazionalismoak, Descartesek sortu zuen filosofiak,
giza-arrazoiaren autonomia eta boterea azpimarratu zuen, zentzumenari so egin gabe gure
arrazoiak errealitate osoa ezagutzera garamatzala baieztatu zuen.
Printzipio hauen aurrean enpiristak jarriko ziren.

b) FILOSOFIA ILUSTRATUA

Humek filosofo frantziar ilustratuen eragina jaso zuen, Voltaire eta Rousseaurena batez ere,
eta eskoziarra ere filosofo ilustratutzat hartu behar dugu.  Ilustratuek humanismoaren idealak
jarraitzen dituzte. Gizartea eta gizakiaren arteko elkar eragina da interesatzen zaien gaia,  ideal
demokratikoak defendatzen dituztelarik. Laizismoaren ideiaren jarraitzaileak dira: erlijioa
heziketa eta arlo politikotik baztertu behar da. Demokrazia, anaitasuna, askatasuna eta
berdintasuna dira bultzatzen diren baloreak.

c) Locke eta ENPIRISMOA

Enpirismo hitza “enpereia” edo esperientzia hitzetik dator, beraz enpirismoa zentzumenezko
esperientziaz fidatzea da orokorrean. Zentzu horretan filosofo asko enpiristak izan dira, hala
nola, Heraklito edo Aristoteles eta  Tomas bera ere.

Baina zehazki enpirismoa XVII. mendean Britaina Handian sortu zen mugimendu
filosofiko bat da, John LOCKE bere sortzailea izanik, eta Descartesen arrazionalismoari
erantzun gisa sortu zena. Baina Locke lehenengo enpirista baldin bada, enpirismoaren ordezkari
nagusia, edo enpirismoa bere azken ondorioetara eramaten duena XVIII. mendeko David
HUME dugu. Britaina Handian XIV mendetik eta Ockham filosofoarekin tradizio esperimentalista
eta kritizista bat zegoen eta horri jarraiki sortu zen enpirismoa: ezagutza orok zentzumenezko
esperientzian sorburua edo jatorria duela dioen jarrera filosofikoa.
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d) Enpirista nagusiak:

-JOHN LOCKE, fundatzailea (1632-1704)
-GEORGE BERKELEY (1684-1753)
-ISAAC NEWTON (1642-1727)
-DAVID HUME (1711-1776)

d) eraginak Humerengan

a. Britain Handiko filosofia kritizista: Ockham, Hobbes
b. Frantziako pentsalari ilustratuak: Voltaire, Rousseau
c. Zientzialari modernoak: Isaac Newton: fisikan berrikuntza egin zuen.
d. Enpirismoaren sortzailea: John Locke, eragin handiena.

HUMEREN FILOSOFIA

a. EZAGUTZAREN GAINEKO TEORIA

1. Sarrera: Zer da enpirismoa eta Enpirismoaren printzipioak.

Enpirismoa XVII. mendean eta arrazionalismo filosofikoaren kontra Lockek Britain Handian
sortu zuen mugimendua da, honek gure ezagutza oro zentzumenezko esperientzian sortzen
dela diolarik. Mugimendu filosofiko hau Britain Handian zabaldu zen nagusiki eta bere ordezkari
nagusia David Hume da. Hala ere orokorrean garai guztietan egon dira filosofo enpiristak, edo
ezagutza zentzumenean oinarritzen dutenak: hala nola Aristoteles edo Tomas Aquinokoa.

Enpirismoren printzipioak Lockek ezarri zituen eta Humek onartu eta bere azken
ondorioetara eramango zituen:

1) Ezagutzaren sorrera esperientzia da (zentzumenak). Gogamena “tabula rasa” (mahai
laua) da, hots, jaio garenean gogamenean ez dago ezer, hutsik dago, beraz ez dago ideia
innatorik (Descartesen innatismoaren kontra). Zentzumena beraz onartzen da, ontzat hartzen da
baina honek ez du esan nahi arrazoia baliagarria ez dela, aitzitik, arrazoia giza ezagutzan oso
garrantzitsua da baina beti zentzumenetan oinarritzen da, eta horien ondoren dator.

2) Giza ezagutza mugatua da: giza ezagutza edo arrazoia ez da mugaezina, badu muga bat
eta muga hori esperientzia bera da, esperientziaren bidez ezagutzen ez duguna ezin dugu
ezagutu (Arrazionalismoaren muga-gabetasunaren aurka). Hortik Hume eszeptizismoraino
iritsiko zen, ezagutzen dugunaren ziurtasunik ez dugula esan baitzuen.

3) Gogamenean dagoena ideiak dira baina ideia guztiak esperientzian oinarritzen dira, ideia
abstraktuek beraz ez dute oinarririk, eta enpiristek ideia hauek kritikatuko zituzten: ideia
abstraktuen gaineko kritika

2.  Gogamenaren osagaiak edo ezagutzaren analisia

Zein  elementuak aurkitzen ditugu gogamenean edo pentsamenduan? Hemen Humek
Descartesen antzeko galdera egin zuen. Arrazionalisten ustez hiru ideia mota zeuden:
zentzumenezkoak (ideia arrotzak), irudimenezkoak eta innatoak (ideia jaiotzetikoak). Filosofo
enpirista honentzat bi elementu-mota besterik ez dago, guztiak hautemateak (perceptions)
direlarik: inpresioak (edo zirrarak) eta ideiak.
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-Inpresioak: pertzepzioaren bidez somatzen ditugun gauzak, zuzenak, momentuzkoak,
gogorrak eta argiak dira. Beti konkretuak dira. Datu enpirikoak dira. Bi motatakoak daude:
barrukoak (sentimenduak) eta kanpokoak (zentzumenetatik eratorriak)
-Ideiak: inpresioen ondoren gelditzen diren islak edo hatzak, ahulagoak dira eta nahasiagoak.
Oroitzapenak direla esan dezakegu.

Inpresioak eta ideien arteko ezberdintasuna: bi dira nagusiki ideiak eta inpresioen arteko
aldeak: alde batetik indarra (inpresioek indar handiagoa dute) eta bestetik arartegabetasuna
(inpresioak zuzenak dira, ararterik gabe, ideiak berriz ez dira zuzenak)

Sentipenak:
kausa ezezagunak

Gogoetazkoak:
neurri handi batean,
ideietatik eratorriak

Inpresioak

Hautemateak

Oroimenezkoak

Ideiak:
Inpresioen
kopiak edo
”irudiak”

Irudimenezkoak

Bakunak eta konplexuak

+

-

Indar eta bizitasunaren gradua

−
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Inpresio eta ideien sailkapena

Inpresioak nahiz ideiak bi motatakoak izan daitezke: sinpleak edo bakunak eta konplexuak

- Inpresio sinpleak: zentzumen bakar batez somatutakoak, kolore bat, usain bat, ukipen
konkretu bat, doinu bat...
- Inpresio konplexuak: zentzumen bat baino gehiagorekin somatutakoak, eta objektu
konkretuen inpresioak dira. Adibidez laranja baten inpresioa: kolore bat, usain bat, zapore
konkretu bat gehitzen dira.

- Ideia sinpleak: inpresioen kopia zuzenak dira, inpresio sinple nahiz konplexuen kopiak; kolore
baten oroitzapena edo laranja baten oroitzapena.
- Ideia konplexuak: ideia sinpleekin egindako taldekapenak edo erlazioak. Ideia hauek dira
ikertzeko zailenak, zein inpresio sinpleekin eginak dauden ongi ikertu behar dugu.

3. Ideien arteko lotura:

Humeren ustez, ez dago ideiarik inpresiorik gabe, ideia guztiek oinarri enpiriko bat izan
behar dute, eta ez bada horrela ideiak ezin dira onartu. Horregatik Humek ideien analisi bat egin
zuen eta zera galdetu zuen:  nola egiten dira ideia konplexuak? Bere ustez, gogamenak hiru
erregela erabiltzen ditu ideia konplexuak osatzeko:  Gure gogamenak jotzen du ideiak
elkartzera hiru arrazoirengatik:

-Antzekotasuna: antzekoak diren inpresioak biltzen eta taldekatzen dira eta horrela
ideia orokorrak sortzen dira: gizatasunaren ideia, adibidez, gizaki konkretuen inpresio edota idei
sinpleekin egiten da.

-Albokotasuna: hurbil aurkezten zaizkigun inpresioak erlazionatzen ditugu: adibidez aldi
berean ematen diren estimuluak (beroa eta argia) edo fisikoki hurbilak daudenak (klaseko
mahaiak binakako lerrotan taldekatzen ditugunean)

-Kausa efektu erlazioa: askotan gauzak erlazionatzen ditugu bata bestearen kausa,
edo bata bestearen efektua direlako (ama eta alaba, sua eta kea eta abar). Hasieran Humek
erlazio-mota hau proposatu zuen gogamenaren erregela bat bezala, baina gero ikusiko dugunez
erlazio hori kritikatu zuen oinarri enpirikorik ez duela azalduz.

INPRESIOAK

HAUTEMATEAK

IDEIAK

KONPLEXUAK

KONPLEXUAK

KONPLEXUAK

KOPIA
PRINTZIPIOA

B
A
L
I
O
Z
K
O
A
K

EZ BALIOZKOAK

BAKUNAK

BAKUNAK



ASKATASUNA BHI 2010-2011
FILOSOFIA DEPARTAMENTUA IKASTURTEA
FILOSOFIAREN HISTORIA

7

ERLAZIOEN TEORIA
1. Erlazio naturalak: Ez dira kontzienteak. Asoziazioaren arauek agintzen dituzte.

Motorea pentsamenduaren eremura Humek eraman zuen erakartze newtonianoa da.

a. Antzekotasuna
b. Albokotasuna (denboran nahiz espazioan)
c. Kausalitatea

2. Erlazio filosofikoak: Kontzienteak dira. Konparazioak agintzen ditu. Motorea: gogoeta
konparatiboa.

a. Antzekotasuna
b. Kualitatearen graduak
c. Elkarren kontra izatea

d. Proposizio numerikoa
edo zenbatekotasunezkoa

e. Identitatea

f. Espazioa eta denbora.

g. Kausa eta efektua

Ideien asoziazioaren
arauak edo
printzipioak

Intuizioa

Frogapen
matematikoa.

Arrazonamendu
demostratiboa

Ideien arteko
erlazioak

Existentziaren
hautemate

berehalakoa,
esperientziaren

barruan

Existentziaren
arrazonamendu

morala
adierazpenaz
haraindikoa

Gertatzezko
arazoak
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4. Ezagutza motak: formala eta enpirikoa: zientziaren objektuak

- Zer da beharrezkoa zientzia izateko? Humeri zer den zientzia eta zer ez jakitea interesatzen
zaio. Berak, Descartesek egin zuen bezala, filosofia edo metafisika zientziarekin parekatu nahi
du eta horregatik galdetzen du: zer dute zientziek metafisikak ez duena?. Bere ustez, zientzia
batek zientzia izateko halako proposizioak edo esaldi motak izan behar ditu: Zientzia bat izateko
arrazoiaren edo zientziaren objektuak eduki behar ditu.

Bi dira arrazoi objektuak:

- Ideien harremanak edo ideien arteko erlazioak: Esan dugu Humek arrazoiaren
balioa ez zuela ukatu, onartu zuen baina  baldin eta arrazoiak erabiltzen dituen ideiek beti oinarri
enpiriko bat badute, ondoren, ideia horiekin egiten diren eragiketa logikoek ez dute
esperientziaren beharra, ideia horiek logikoki erlazionatzen dira, arrazoiaren legeen bidez.
Adibidez matematikan eta orokorrean zientzia formal guztietan (logika, sintaktika, alegia).
Zientzia hauetan baieztatzen diren egiek ez dute zentzumenezko esperientziaren beharra, bere
egia frogatzeko lege logikoei begiratu besterik ez da egin behar.

Humek dioenez, egia formal hauek bi moduz lor daitezke, bi moduak guztiz razionalak
izanik: bata da intuizio razionala, ebidentzia razionalaren bidez, adibidez kontraesanik ezaren
printzipioa edo axioma: ezin da gauza bat dela eta ez dela aldi berean esan; beste bidea
demostrazio razionala da: formula matematiko bat azaltzeko egiten dugun demostrazioa
alegia.

Humek onartu zuen egia hauek ez dutela zalantzarik, erregela logikoak onartzen
baditugu, ateratzen ditugun baieztapenak edo formulak ere zalantzaezinak dira. Eta hemen
Hume Descartes baino arrazionalistagoa da, zeren eta frantziarrak egia matematikoak ere
zalantzan jarri zituen, eta Humek berriz onartu zituen. Humeren ustez zientzia formalak guztiz
baliagarriak dira baina munduari buruz ez digute ezer esaten. Praktikoak izateko, datu enpirikoei
aplikatu behar diegu. Matematika hutsak ez du ezertarako balio.

- Gertakariak edo egitatezko arazoak dira beste arrazoi objektuak: Baieztapen hauek
berriz problematikoagoak dira. Esaldi hauen egia demostratzeko sentimenezko esperientziara
jo behar dugu, ezin ditugu ziurtatu bakarrik arrazoiarekin. Hauek errealitateari buruz hitz egiten
dute, eta zentzumenezko esperientzian oinarritu ezin badira, orduan ez dira baliagarriak
zientziarako. Proposizio hauek erabiltzen dituzten zientziak  enpirikoak dira (fisika, kimika,
biologia, psikologia eta abar).

Humek esaldi hauetan arazo bat aurkitu zuen: bere ustez kausa-efektu erlazioan
oinarrituta daude. Gertakari bat ziurtatzeko beti bere kausa bilatzen dugu edo bere efektu
batekin demostratzen dugu. Adibidez, nola demostratzen dugu etxe batean sua egon dela? Bere
efektuak  ikusiz: hautsa eta suntsipena (suaren efektuak). Horrela jokatzen du zientzia
enpirikoak. Baina Humerentzat etorkizunari buruz ezin dugu ezer ziurtatu, oraindik halako
esperientzia izan ez dugulako, aieruak eta desioak adierazi ditzakegu baina ezer  ziurtatu gabe.
Baina ikusiko dugunez, Humek kausa-efektu erlazioa kritikatu zuen eta ondorioz esaldi mota
hauek oinarririk gabe geldituko lirateke, eta honek esan nahi du zientzia enpiriko guztia
zalantzan paratzen duela.

Laburtuz, disziplina batek zientziaren kategoria izateko, edo ideien erlazioak edo egitatezko
arazoak eduki behar ditu. Printzipio hau Metafisikari aplikatzen badiogu honekin topatzen gara:
Metafisikak ez ditu ez batzuek ez besteak, bere baieztapenak ez dira soilik logikoak edo
formalak munduari buruz hitz egiten dutelako, baina ez dira egitatezko arazoak, zeren eta
esperientzian ezin dira frogatu (hala nola, jainkoaren existentzia, munduaren sorrera, gizakiaren
hilezintasuna eta abar)
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5. Ezagutzaren muga: fenomenismoa eta eszeptizismoa

Zer da ezagut dezakeguna?. Humeren ustez inpresioez gain zerbait dagoen ala ez,
ezin dugu jakin. Guk inpresioak ditugula besterik ez dakigu. Gure gogamenean agertzen dena
besterik ez dugu ezagutzen, eta gure gogamenean agertzen dena “fenomenoa” deitzen da,
horregatik Humeren jarrera “fenomenista” da. Ezagutzen dugun bakarra fenomenoa da, zerbait
subjektiboa, gurea, antzematen duguna, besteari buruz ez dago esaterik. Eta gehiago, inpresio
horiek nondik datozen ere ezin dugu ziurtatu, ea kanpoko errealitate bati dagozkien ala ez, ezin
dugu jakin, gerta daiteke gure aluzinazioak izatea. Honekin Hume eszeptizismoraino iritsi zen:
orduan ezin dugu ezer ziurtatu? Ba ez. Hume eszeptizismo hau gainditzen saiatuko zen.

6. Metafisikaren gaineko kritika

Humeren ustez errealitatea existitzen den ala ez ez dakigu. Argi dagoen bakarra da
inpresioak ditugula, eta badirudi inpresio horiek errealitate batetik etortzen direla, baina Humek
Kausalitatearen printzipioaren balioa ukatu zuen, eta beraz, ezin dugu aplikatu errealitatea
benetan existitzen dela ziurtatzeko, edo akaso gure gogamenaren asmakizun bat besterik ez da.
Horregatik Humek Metafisika guztiari kritika bat egin zion, eta esan zuena hauxe da: metafisika
ezin dela egin. Bere kritika puntu hauetan oinarritzen du:

- kausalitatearen kritika
- substantzien kritika
- metafisika zientzia bezala kritikatu

6.1. Kausalitatearen gaineko kritika.
Kausa-efektu erlazioa ikertu nahi zuen. Metafisikan nahiz zientzian oso erabilia da eta

berarentzat, ez du oinarri enpirikorik. Zein inpresiotan oinarritzen gara gauza bat beste baten
kausa dela esateko? Ez dago halako loturaren inpresiorik, bi fenomenoen hurbiltasun bat
besterik ez dago, eta hau behin eta berriro errepikatzen denez, gure gogamenak kausa eta
efektu balira bezala jotzen ditu.

Hurbiltasun hartatik kausalitatea ondorioztatzen dugu, eta horrela gauzak aurre-esateko
erabiltzen dugu, baina ez dugu benetako ziurtasuna. Adibidez, maiz ikusten dugu ur-ontzi bat
sutan jartzen dugunean hortik gutxira ura berotzen dela. Bi fenomenoak bata bestearen ondoan
nabaritzen ditugu (ur hotza eta sua) eta hurbilketa hau ematen den aldioro ura berotzen dela
somatzen dugu, beraz, ur hotza sutan jartzen dugunean berotuko delako itxaropena dugu, sua
ur-berotasunaren kausatzat hartuz edo ur-berotasuna suaren efektua dela pentsatuz.

Baina Humeren ustez, guk ez dugu kausaltasun hori somatzen, ondorioztatu baizik,
aurreko esperientzia izan dugulako eta berriro gertatuko dela uste dugulako, Azken finean,
dena sinesmen bat da (belief), etorkizuna gauzatu arte ezin dugu frogatu. Hori horrela bada,
ezin da ezer aurretik esan, ez zientzian eta ez ezertan. Bakarrik orainaldian somatzen duguna
frogatu daiteke. Baina ezin dugu ezer esan etorkizunari buruz, nahiz eta probabilitate guztiak
izan.

Humek jarri zuen adibidea bilarrekoa da: bola bat makilarekin bultzatzen dudanean, eta
jokalari jakintsu bat baldin banaiz, bere traiektoria aurresanez zein bola joko duen asma dezaket
eta horren arabera egin mugimendua, baina filosofo honen ustez, mugitzen dudan bolak zein
traiektoria egingo duen ezin dut jakin ikusi arte, posibilitate guztiak berdinak direlako. Bolak
zuzen jo dezake, nik espero dudan bezala, baina berdin gora joan daiteke, aldeetara edo behera
zulo bat eraginez.

6.2. Metafisika tradizionalaren substantzien gaineko  kritika.

Humek aurrean duen metafisika edo filosofia metafisikoa arrazionalista da. Horrek, ikusi
dugunez hiru substantzia onartzen zituen: Nia, mundua eta Jainkoa, eta haien existentzia
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frogatzen zuen ere. Argumentu hauek kausaltasuna erabiltzen zuten. Ikusi dugunez, Humeren
ustez kausaltasunaren bidez egindako argudio guztiek ez dute baliorik. Ez filosofian ezta
zientzian ere ez. Jainkoaren existentziarako argumentu tomistak eta Descartesena ere,
kausaltasunean oinarriturik zeuden, beraz ez dute baliorik. Eta kausaltasuna edozein gauzaren
existentzia frogatzeko erabiltzen da: Nia edo Munduaren existentzia frogatzeko ere bai.

Niaren kasuan, Descartesen argumentua hau zen: pentsatzen dudalako badakit
existitzen naizela (cogito), baina Humeren ustez,  nik dakidan gauza bakarra inpresioak ditudala
da, eta hortik, ni existitzen den izaki bat naizela esatera pasatzea oso ausarta da. Argumentu
horretan, inpresioak izatea, existitzen den ni baten efektua dela suposatzen  da (Nia kausa
izango zen eta inpresioak ni horren efektuak), baina, ikusi dugunez kausaltasunaren bidea ez da
zuzena, beraz, Ni bat existitzen dela ezin da ziurtatu. Nia asmakizun bat da, dagoen bakarra
momentu honetan inpresioak dira, baina horien subjektuaren inpresiorik ez.

Munduaren existentzia ere ezin dugu frogatu: inpresioak izateagatik ezin dugu
ondorioztatu nire inpresioetatik kanpo errealitate material bat existitzen denik, hori kausaltasuna
aplikatzea izango litzateke: inpresioak kanpoko errealitatearen efektutzat hartuko lirateke, eta
horrek ez du balio. Inpresioak nire irudimenetik ere etor daitezke.

Jainkoaren existentzia: Bi argumentu mota eman dira: ontologikoa (Antselmo,
Descartes) eta kausala (Tomas). Lehenengoak ez du balio: edozein izakiren existentzia
demostratzeko zentzumenezko frogak beharrezkoak dira. Tomas Aquinokoak emandako
argudioetan guztietan kausaltasuna erabiltzen du: Jainkoaren existentzia bere efektuengatik
ondorioztatzen da. Baina kausaltasuna Humek ez du onartzen, beraz, Jainkoaren existentzia ere
ezin da frogatu.

Ikusten dugunez Humek metafisika tradizionalaren hiru puntu nagusiak deuseztatzen
ditu: ez dago Nia, Mundua ezta Jainkoa frogatzerik.

6.2 Metafisikaren gaineko kritika zientzia bezala

Ikusi ditugun kritika guztietaz gain Humen Metafisika zientzia bezala kritikatzen du:
metafisikaren esaldiak ez dira ez ideien erlazioak ezta gertakariak ere, ondorioz, metafisika
zientzia ez dela esan behar dugu. Eta oraindik gehiago kritikatzen du: metafisikaren ideia
guztiek ez dute oinarri enpirikorik, eta ezin dira onartu. Hori guztiarengatik Humek metafisika
deuseztatu zuen.

Laburtuz metafisikaren kritika hiru puntutan oinarritzen da:
1. Zientifikoak diren proposizioak ez izateagatik
2. Kausaltasuna erabiltzeagatik
3. Oinarri enpirikorik gabeko kontzeptuak erabiltzeagatik

7 Humeren eszeptizismoa

Ikusi dugunez, eta kausaltasunaren kritikarengatik, ezin dugu errealitatea ziurtatu, ez
Nia, ez mundua ezta Jainkoa ere. Eszeptikoa dela esan dezakegu. Baina Hume eszeptizismo
hori gainditzen saiatu zen.

Jainkoaren kasuan Humek jarrera aurrerakoi bat adierazi zuen. Bere ustez ez dugu
Jainkoari buruz inongo inpresiorik eta beraz ezin dugu frogatu bere existentzia. Baina gainera
bere ustez erlijioa eta Jainkoarengan sinestea ez da ona gizakiarentzat, erlijioak gizakiari
askatasuna kentzen diolako. Horregatik nahiz eta jainkoaren posibilitatea izan (bere
inexistentzia ere ezin dugu frogatu), ez da komenigarria berarengan sinestea.

Baina Nia eta Munduaren kasuan ezberdina da. Bi errealitate hauen existentzia ezin
dugu frogatu. Niaren kasuan nik inpresioak ditudala besterik ez dakit, baina inpresio horiek
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subjektu bati dagozkion ala ez, ez dut jakiteko modurik. Nia, Humeren ustez, inpresioen multzo
bat da. Munduarekin beste hainbeste gertatzen da, nik inpresioak somatzen ditut baina hauek
kanpotik datozen ala ez, ezin dut ziurtatu, eta beraz mundu materialaren existentzia ezin dut
frogatu. Dena den, dio Humek, nia eta mundua benetan existitzen direla sinestea bai da
komenigarria, praktikoa eta beharrezkoa. Ez balitz  horrela izango, zientzia eta gure bizitza osoa
absurdua izango litzateke. Nia eta Munduaren existentzia Humek sinesmenaren pean onartzen
ditu eta honela bere eszeptizismoa ez da absolutua, moderatua baizik.

8  HUMEREN EZAGUTZEREN TEORIAREN ONDORIOAK

1- Enpirismoa: ezagutza oro esperientziatik hasten da
2- Fenomenismoa: ezagutzen duguna fenomeno bera da, inpresioa, baina hau errealitatea

den ala ez ezin dugu jakin.
3- Nominalismoa: Idei abstraktuak izen hutsak besterik ez dira, gure gogamenak eraikitzen

ditu baina ez dute errealitaterik. Erreala den guztia konkretua da.
4- Elementarismoa edo atomismoa: gure gogamena elementu zatiezinetaz osaturik dago:

inpresioak eta ideiak, eta sinpleenak inpresioak dira, zuzenak eta konkretuak.
5- Mekanizismoa: gure gogmenak mekanikoki jokatzen du, gogmenaren osagaiak lege

mekanikoen bidez elkartzen dira. Horren joera naturala dugu eta sinesmenean
oinarritzen gara etorkizuna aurre esateko

6- Kritizismoa: Metafisika, Teologia eta Erlijioa ukatzen ditu eta zientzia zalantzan jartzen
du.

7- Eszeptizismo moderatua: errealitatearen existentzia ezin dugu frogatu, baina honetan
sinestea komenigarria da.
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B.  HUMEREN TEORIA MORALA: EMOTIBISMOA
Sarrera: Zer da enpirismoa eta Enpirismoaren printzipioak.

Enpirismoa XVII. mendean eta arrazionalismo filosofikoaren kontra Lockek Britain Handian
sortu zuen mugimendua da, honek gure ezagutza oro zentzumenezko esperientzian sortzen
dela diolarik. Mugimendu filosofiko hau Britain Handian zabaldu zen nagusiki eta bere ordezkari
nagusia David Hume da. Hala ere orokorrean garai guztietan egon dira filosofo enpiristak, edo
ezagutza zentzumenean oinarritzen dutenak: hala nola Aristoteles edo Tomas Aquinokoa.

Enpirismoren printzipioak Lockek ezarri zituen eta Humek onartu eta bere azken
ondorioetara eramango zituen:

1) Ezagutzaren sorrera esperientzia da (zentzumenak). Gogamena “tabula rasa” (mahai
laua) da, hots, jaio garenean gogamenean ez dago ezer, hutsik dago, beraz ez dago ideia
innatorik (Descartesen innatismoaren kontra). Zentzumena beraz onartzen da, ontzat hartzen da
baina honek ez du esan nahi arrazoia baliagarria ez dela, aitzitik, arrazoia giza ezagutzan oso
garrantzitsua da baina beti zentzumenetan oinarritzen da, eta horien ondoren dator.

2) Giza ezagutza mugatua da: giza ezagutza edo arrazoia ez da mugaezina, badu muga bat
eta muga hori esperientzia bera da, esperientziaren bidez ezagutzen ez duguna ezin dugu
ezagutu (Arrazionalismoaren muga-gabetasunaren aurka). Hortik Hume eszeptizismoraino
iritsiko zen, ezagutzen dugunaren ziurtasunik ez dugula esan baitzuen.

3) Gogamenean dagoena ideiak dira baina ideia guztiak esperientzian oinarritzen dira, ideia
abstraktuek beraz ez dute oinarririk, eta enpiristek ideia hauek kritikatuko zituzten: ideia
abstraktuen gaineko kritika

Moralitateari buruz Humek egin zuen ikerketa oso berezia da, orain arte aurkeztu diren
teoria etiko guztiak arrazionalistak baitziren eta balore moral unibertsalak defendatzen zituzten.
Humerentzat berriz, ezagutzaren beste ideiak bezala, ezagutza moralak ere esperientzian
oinarritzen dira

B 1    Moral arrazionalistaren gaineko kritika

Hume gizakiaren gaineko zientzia oso bat egiten saiatu zen, horregatik giza-ezagutza
ikertzeaz gain, moralari buruzko teoriak ere aztertu egin zituen. Teoria morala non oinarritzen
den galdetu zuen. Bere ezagutzaren gaineko teorian finkatu zuenez, gure ideia guztiek oinarri
enpiriko bat izan behar dute baliozkoak izateko. Honen arabera, moralari buruz egiten ditugun
juizioak edo esaldiak non oinarritzen diren galdetu behar dugu. Zein inpresioak ditugu jokaera
bat ongi ala gaizki dagoela epaitzen dugunean?

Hasteko moral arrazionalista kritikatu zuen, berak ezarritako printzipio enpirista
horretan oinarritzen ez baitzen, jakina. Arrazionalismoaren arabera  teoria moralak arrazoian
oinarritu behar du. Platon nahiz Descartes, Aristoteles eta Tomasek ere moral arrazionalistaren
aldekoak dira, hau da, beraien ustez jokaera moralean arrazoiak nagusitu behar du . Ongia eta
gaizkiaren irizpideak arrazoiak jartzen ditu. Arrazoia  ongi ala gaizki dagoena zer den esateko
gai dela onartzen dute arrazionalistek. Hauek dogmatikoak dira eta beraien ustez ezin dugu utzi
epaiketa morala norberaren irizpideen menpe. Moraltasunak, beraz, oinarri logiko bat dauka, eta
guztiontzat berdina:  gaizki dagoena, gaizki dago gizaki guztiontzat edozein baldintzapean.
Kontrako pentsaera erlatibismo morala izango litzateke eta hori ez du onartzen moral
arrazionalista tradizionalak.



ASKATASUNA BHI 2010-2011
FILOSOFIA DEPARTAMENTUA IKASTURTEA
FILOSOFIAREN HISTORIA

13

Arrazionalistek onartzen dute giza jokabide bakoitza berez kalifikazio moral bat daukala,
ongi ala gaizki dago sortzez, ez du zerikusirik egiten duen pertsonarekin edo zirkustantziekin.
Giza arrazoiak balorazio hori urlertzen du, baina ez du erabakitzen, hor dago ongia ala gaitza,
eta guk hori “ikusi” behar dugu. Morala beraz, zerbait objektiboa da.

B 2    HUMEREN EMOTIBISMO MORALA

Humeren ustez ezin dugu esan moraltasuna arrazoian oinarritzen denik. Gure arrazoia
ez dago ongia eta gaizkiaren gainean. Filosofo enpirista honen ustez, moraltasuna ez da
arrazoian oinarritzen, esperientzian baizik, berak dioenez sentimenduan. Guk ekintza bat
epaitzerakoan, hots, ongi ala gaizki dagoela esaterakoan, guk ekintza horren aurrean ditugun
sentimendu edo emozioetan oinarritzen gara. Ekintza baten aurrean sentimendu onak,
atseginak, positiboak somatzen baldin ba ditugu, ekintza hori ongi dagoela ondorioztatuko dugu.
Aitzitik, somatzen ditugun emozioak negatiboak, desatseginak, gaitzesgarriak baldin badira,
orduan ekintza hori gaizki dagoela esango dugu. Sentimendu horiek Humerentzat
zentzumenezko inpresioak bezalakoak dira, edo hobe esanda, sentimenduak inpresioak dira,
hots, gogorrak, zuzenak, guk momentuan somatzen ditugun gauzak, koloreak edo soinuak
bezalakoak. Eta arrazoia ez da sentimendu horietan sartzen, sentitzen duguna ezin dugu
azaldu, sentitzen dugu eta kitto. Nondik etortzen diren inpresio horiek galde dezakegu eta analisi
bat egin: (hezkuntzatik jasotakoak direla, aurreko esperientzian izandako sentimenduetatik,
legeak behartzen gaituelako) baina landa honetan ezin dugu sartu, Humek aurreko puntuan oso
argi utzi egin du: gure inpresioen kausa ezin baitugu galdetu. Jokaera ezberdinen aurrean
inpresio ezberdinak ditugula besterik ezin dugu ziurtatu.

Guzti honen arabera, Humeren teoria morala guztiz enpirista dela ikusten dugu: juizio
moral guztiak inpresiotan, sentimenduetan, emozioetan oinarritzen dira, eta hemendik
“emotibismo” hitza sortzen da: moraltasuna bakoitzaren emozioetan oinarritzen dela esaten
duen teoria morala.

Baten batek esango luke Emotibismoa erlatibista dela: morala erlatiboa dela
ondorioztatzen da: bakoitzak sentimendu ezberdinak esperimentatzen du ekintzen aurrean, eta
guk geuk baldintza ezberdinetan sentimendu ezberdinak somatzen ditugu jokaera beraren
aurrean. Gainera arau moralak garaiekin eta kulturekin aldatzen dira (nola esplikatzen dute hori
arrazionalistek?)

Baina horrelako irakurketak ez luke kontuan hartuko Humek berak planteatu
zuena. Humek planteatu zuen gizaki guztiok badugula nolabaiteko zentzumen berezi
bat, eta horren bitartez hautematen ditugu ekintzek gugan sortarazten diuen
sentimenduak. Horrelako zentzumen horri “moral sense” deitu zion. Euskaraz esan
genezake “sen morala”.

Batek pentsa lezake sen morala zerbait subjektiboa dela, gizabanako bakoitzaren
menpe dagoen zerbait dela; bereizketa moralak arrazoimenaren objektuak ez direnez gero,
norberak desberdin sentitu bailezake. Hori pentsatuko lukeena oker legoke. Horrela pentsatzeak
Hume erlatibista bihurtuko luke, eta hori Humek benetan pentsatzen duen horretatik urruneko
gauza bat izango litzateke. Egi esan, Humek, esperientzian eta behaketan oinarriturik, gizaki
guztien sentimendu moralak izaera berekoak direla aurkitu zuen. Horregatik, gizaki orok
konpartitzen dugun sen moral horretatik eratorri diren printzipio orokor moralak daudela esan
daiteke, eta  printzipio horiek gure ekintza partikular eta zehatzak gidatzen dituztela. Baina
Humek azaldu behar du zertan datzan horrelako sen morala. Erantzun behar dion galdera zera
da: Sen moral unibertsal horrentzat oinarriren bat edo batzuk existitzen al dira? Baietz bada,
zertan dautza? Saitu zen erlatibismo moral hori ekiditen, baina emandako azalpenak ez zuen



ASKATASUNA BHI 2010-2011
FILOSOFIA DEPARTAMENTUA IKASTURTEA
FILOSOFIAREN HISTORIA

14

ongi problema hori ebatzi. Horregatik esan dezakegu Humeren planteamendu moralak
erlatibismo morala bultzatu zuela.

Teoria moral honek ere eszeptizismo moralera eramaten du: horrela bada, ezer ona
edo txarra dela ezin dugu esan, ongia eta gaizkia ez dira existitzen. Ongia eta gaizkia gizakien
arteko harremanak arautzeko zerbait asmatua besterik ez da. Baina horrela bada, nola
planteatu daiteke moralik gabeko gizarte bat? Gauza hauek ikertzera Hume ez da iristen. Hume
moralaren azterketa egitera mugatzen da eta ondorioztatzen duena hauxe da: morala ez da
arrazoi objektua, ez da arrazoiaren kontua, sentimendu objetua baizik, hots sentimenduetan
oinarritzen da. Hume ez da moralista bat, ez du esaten zer egin behar dugun eta zer ez,
moraltasunaren juizioak ikuspuntu enpirista batetik aztertzen ditu, besterik ez.

Teoria morala laburtuz eta bere ondorioak ateratzen:

1. Emotibismo morala: Moraltasuna ez da arrazoian oinarritzen  emozioetan baizik.
2. Erlatibismo morala: sentimendu morala guztiz subjektiboa da, beraz ongia eta

gaitzaren ikuspuntua aldatzen da.
3. Eszeptizismo morala: arau moralak eta ondorioz sozialak eta politikoak ere

adostuak dira, baina berez ez dago ezer ona edo txarra denik
4. Politikoki:  erlatibista da, legeak eta sistemak aldatu daitezke. Hume irekia,

tolerantea eta ilustratua da, beraz, demokraziaren aldekoa.


