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La filosofia de Descartes
1. La filosofia cartesiana.- 
Ja en la seua joventut, quan abandona el col·legi de la Flèche, es mostra descontent amb allò que ha deprés, excepte amb les matemàtiques. Enfront de totes les altres ensenyances rebudes, a les que considera confuses, si no falses, Descartes només troba veritat en els coneixements matemàtics. Enfront d’altres solucions al problema del coneixement, com l'escepticisme o l'empirisme, Descartes optarà per la solució racionalista. La reacció cartesiana contra l'escepticisme sumada al seu interés per la ciència va a significar la consolidació en el rebuig de l'error i en la recerca de la veritat. Poc inclinat a acceptar els arguments dels escèptics que afirmen la impossibilitat que hi haja algun coneixement verdader, Descartes es disposa a investigar a fi de determinar quelcom amb certesa: inclús si eixe quelcom és que no pot haver-hi cap coneixement verdader. El racionalisme es caracteritzarà per l'afirmació que la certesa del coneixement procedix de la raó. Això suposarà la desvalorització del coneixement sensible, en el que no es podrà fonamentar el saber, quedant la raó com a única font de coneixement. El racionalisme afirmarà la intuïció intel·lectual d'idees i principis evidents, a partir de les quals començarà la deducció del saber. 
Tot això el conduïx a l'ideal d'una ciència universal, aspiració de què la filosofia cartesiana és un bon exponent. A la idea que és necessari un mètode per a aconseguir el coneixement Descartes afig la precisió que eixe mètode ha d'elaborar-se d'acord amb el què utilitzen els matemàtics en les seues investigacions. Si la raó és única, el saber és únic, i ha d'haver-hi un únic mètode per a aconseguir la saviesa. Descartes mai va abandonar eixe ideal d'un saber universal.
2. Raó i mètode.- 
El projecte cartesià pretén la unificació de totes les ciències en una sola. Açò és possible perquè totes les ciències no són sinó saviesa, i hi ha un mètode universal únic. Les distintes ciències formen una unitat orgànica; com en un arbre, la metafísica són les arrels i la física és el tronc, d'on partixen totes les altres (la medicina, la mecànica i la moral). El model és la matemàtica que pel seu objecte i la simplicitat de les seues argumentacions està lliure d'error. La filosofia ha d'establir principis certs coneguts per intuïció, des dels quals es puga deduir tots els altres. Cal trobar un conjunt de regles racionals que permeten distingir la veritat de la falsedat sense arribar a dubtes ni errors. 
El llibre "Discurs del mètode", exposa de manera abreviada este procediment. Simplificadament són quatre regles: 
a) Regla de l'evidència: Este precepte obliga a no acceptar cap cosa que no siga clara i distinta, evitant-se la prevenció i precipitació. 
b) Regla de l'anàlisi: L'orde només pot seguir-se quan es reduïxen les qüestions complicades a altres més simples. S'han de dividir els problemes en les dades elementals. 
c) Regla de la síntesi: Després, partint de la intuïció de les proposicions simples s'eleva a través de deduccions estrictes al coneixement de totes les coses.. Així la ment intuïx els termes més simples i irreductibles per a relacionar-los, donant pas a la deducció. 
d) Regla de l'enumeració: Descartes proposa una regla que servisca com un control entre els diversos passos de les deduccions. Eixa és la missió de l'enumeració: constants comprovacions i verificacions del que s'arriba a deduir.  

3. El dubte metòdic i la primera veritat.- 
El que anem a descriure és el camí que va seguir Descartes per a trobar un primer principi per a tota la seua filosofia posterior segons els criteris que havia previst en el seu mètode. Es tracta d'una crítica sobre els principis en què es recolzen tots els coneixements i creences, el dubte és un artifici per a eixa crítica; per això s'anomena dubte metòdic, és un mètode per a alliberar a la ment de prejuís. Per tant, no és un dubte ontològic o metafísic. Sent impossible repassar totes les opinions i creences que ha mantingut l'home d'una forma acrítica, Descartes decidix sotmetre al dubte metòdic les raons per què irreflexivament es creu tindre certesa. 
En primer lloc: L'home està acostumat a acceptar com evident el que rep dels seus sentits i no obstant a vegades s'ha adonat que el coneixement sensible pot produir enganys. Conseqüentment, si els sentits m'han enganyat alguna vegada, no és aventurat suposar que enganyen sempre. 
En segon lloc: Durant el somni moltes vegades creiem realitzar el que és pura il·lusió. Descartes ací radicalitza el dubte per mitjà d'un motiu versemblant: la confusió de la vigília amb el somni. No hi ha cap raó poderosa que permeta distingir sense cap dubte entre eixos dos estats de consciència: son i vigília. 
En tercer lloc: Podem suposar l'existència d'un "geni maligne" l'única i total activitat del qual consistix a destruir la nostra possibilitat de certesa i veritat en l'àmbit matemàtic. El geni maligne no és ni un motiu real, ni versemblant, ni metafísic; és hipotètic, fruit de la ficció a fi d'acabar amb qualsevol possible prejuí. 
En esta situació en què ha perdut validesa tot coneixement, és el moment en què apareix la primera veritat totalment evident de la que no es pot dubtar i que ens permet formular la primera proposició, principi de la nova metafísica: "pense, aleshores existisc". Ja siga somiant o despert, quan dubte és indubtable que pense i perquè pense existisc o quan pense existisc. En què consistix el "pense"?: Este subjecte no és una altra cosa que pensament, cosa pensant, la primera substància: "res cogitans". El primer àmbit de la realitat és doncs substància pensant. El següent serà intentar demostrar l'evidència del món ("res extensa", substància medible o amb extensió), o els objectes sobre els que pensem.  
4. Teoria de les idees. 
Una idea és verdadera quan és evident, és a dir, clara i distinta. Com podem assegurar-nos de la veritat dels nostres coneixements sobre el món?. Es requerix l'ajuda d'un Déu completament veraç, que garantisca estes veritats. La veracitat infal·lible de Déu, exigix prèviament una prova de la seua existència. Per a esta demostració no comptem amb una altra idea que la d'infinit. La idea d'infinit no pot ser creació humana, exigix l'existència real d'un ser que posseïsca la infinitud. L'argument de Descartes per a demostrar l'existència de Déu es basa en el principi de causalitat: Déu que consistix a ser infinit causa en nosaltres (sers finits que consistim a pensar), la idea d'infinit. Descartes acudix també a l'argument ontològic: en este argument passem de la idea d'un ser infinitament perfecte, que realment existix en mi, a postular l'existència real d'eixe mateix ser, per a no caure en contradicció (pensar quelcom que té totes les perfeccions, inclosa l'existència, però que no existix de fet). Demostrada l'existència de Déu, Descartes ha trobat la segona realitat fonamental. Déu és substància espiritual infinita.  La veracitat divina revalida les nostres idees clares i distintes, i a més, permet estudiar les coses materials. 


Descartes descobrix la idea clara i distinta d'extensió: l'essència de tot el corporal és l'extensió (com l'essència de tot l'espiritual és el pensament). Entrem en el tercer àmbit de la realitat: el món (substància corporal i material) definida com "res extensa". Estes idees, clares i evidents en si mateixes, són anomenades per Descartes innates.
A més, distingix Descartes altres dos tipus d'idees: unes que pareixen procedir de l'exterior a mi, a les que anomena "idees adventícies". La veritat de les idees adventícies queda garantida per Déu, que al ser bo i veraç no pot permetre que existisca un Geni maligne que m'enganye constantment (les veritats matemàtiques queden restablertes). Tampoc pot ser el causant d’estes idees en mi; per una banda, perquè si ho fóra, i els éssers materials (arbres, peixos, núvols…) no existiren, estaria enganyant-me, i això és impossible per a Déu. Per un altra, si ha col.locat estes idees adventícies en la nostra ment, i existixen els éssers als quals corresponen, per quina raó tenim sentits? No serien en absolut necessaris. Aleshores, podem concloure l’existència de la realitat extramental (desapareix la hipòtesi del dubte del somni i la vigilia) i la veracitat dels sentits. Aquestes idees seran vertaderes si passen totes les fases del mètode; si no ho fan, seran falses.
Hi ha altres que pareixen haver sigut produïdes per mi, a les que anomenarà "idees factícies"; no obstant, les idees factícies són sempre falses, al ser produïdes per mi utilitzant la combinació inadequada de dues idees adventícies (per exemple, sirena o centaure). 
5. Tipus de substàncies: “res cogitans” i “res extensa”.- 
Descartes ja pot constatar que hi ha dues formes distintes de realitat, o dues substàncies. Una és el pensament o ànima, l'altra és l'extensió o «matèria». L'ànima només és conscient, no ocupa lloc en l'espai i per això tampoc pot dividir-se en parts més xicotetes. La matèria, no obstant, només té extensió, ocupa lloc en l'espai i sempre pot dividir-se en parts cada vegada més xicotetes, però no és conscient. Segons Descartes, les dues substàncies provenen de Déu (“ipsum esse per se subsistens”), perquè només Déu existix independentment de tot. Però encara que tant el "pensament" com l’"extensió", provinguen de Déu, les dues substàncies són totalment independents l’una de l'altra. El pensament és totalment lliure en relació amb la matèria, i viceversa: els processos materials també actuen totalment independents del pensament.
6. Antropologia.-
Descartes dividix el món de les coses finites en dos camps: res cogitans i res extensa, completament distints i separats. Açò l'obliga a una concepció dualista de l'home. L'home és un compost de dues substàncies completes, cos i ànima, extensió i pensament, però que estan íntimament unides entre si. El problema com sempre és eixa unió. Descartes sosté la distinció total entre el cos i l'ànima, però no dubta de la relació entre ambdós. L'ànima no s'allotja en el cos, sinó que s'unix a ell a través de la “glàndula pineal”. Hi ha un sentiment en l'home que manifesta la unió entre les dues substàncies. El jo no sols percep per exemple el dolor, sinó que el sent com seu. 
Ens trobem en el tema de les passions, que Descartes definix com a percepcions que afecten l'ànima però no tenen el seu origen en ella. Són involuntàries, immediates i no sempre racionals. La tasca de l'ànima és sotmetre o ordenar les passions al dictamen de la raó. L'ànima pot independitzar-se d'eixos impulsos "baixos", i actuar lliurement en relació al cos. La meta és que la raó s'encarregue del control. 

Quant a la llibertat, distingides dues activitats de l'ànima, enteniment i voluntat, no és ni indiferència ni arbitrarietat, més prompte l'elecció per la voluntat del que és proposat per l'enteniment com bo i verdader. La llibertat és la perfecció fonamental de l'home i no necessita demostració, perquè és evident. L’home també té un ànima que pot actuar completament lliure en relació amb el cos. Els processos corporals no tenen tal llibertat, sinó que seguixen les seues pròpies lleis. Però el que pensem amb la raó no ocorre en el cos, sinó en l'ànima, que està totalment lliure en relació amb la realitat extensa. D'esta forma, l'ànima es deixa confondre constantment per sentiments i afectes relacionats amb les necessitats del cos.
Només el ser humà té ànima. Els animals pertanyen plenament a la realitat extensa. La seua vida i els seus moviments es realitzen mecànicament. Descartes va considerar als animals com una espècie d'autòmats complexos. Quant a la realitat extensa té un concepte totalment mecanicista de la realitat.


