
http://antropokrisis.com

 David Hume: relacions d’idees i qüestions de fet 
Tots els objectes de la raó i investigació humana poden, naturalment, dividir-se en dos grups, a 
saber:  relacions d’idees i  qüestions de fet;  a la primera classe  pertanyen les ciències de la 
geometria, àlgebra i aritmètica i, en resum, tota afirmació que és intuïtiva o demostrativament 
certa. Que el quadrat de la hipotenusa és igual al quadrat dels dos costats és una proposició que 
expressa la relació entre eixes parts del triangle. Que tres vegades cinc és igual a la mitat de trenta 
expressa una relació entre estos nombres. Les proposicions d’esta classe poden descobrir-se per 
la mera operació del pensament, independentment del que puga existir en qualsevol part de 
l’univers. Encara que mai hi haguera hagut un cercle o un triangle en la naturalesa, les veritats 
demostrades per Euclides conservarien sempre la seua certesa i evidència.

No són esbrinades de la mateixa manera les qüestions de fet, els segons objectes de la raó 
humana; ni la nostra evidència de la seua veritat, per molt gran que siga, és de la mateixa naturalesa 
que la precedent. El contrari de qualsevol qüestió de fet és, en tot cas, possible, perquè mai pot 
implicar una contradicció, i és concebut per la ment amb la mateixa facilitat i distinció que si 
fóra totalment ajustat a la realitat. “Que el sol no eixirà demà” no és una proposició menys 
intel·ligible ni implica major contradicció  que l’afirmació “eixirà demà”. En va, per tant, 
intentaríem demostrar la seua falsedat. Si fóra demostrativament  falsa, implicaria una contradicció i 
mai podria ser concebuda distintament per la ment.

HUME. Investigació sobre el coneixement humà, Secció IV, part I 
1. Quina és la idea principal que s’exposa en este text?
2. Característiques de les “relacions d’idees”. Quin és el seu origen i l’evidència de la seua 

veritat?
3. Característiques de les “qüestions de fet” Quin és el seu origen i l’evidència de la seua 

veritat?
--------------------------------------------------------------------------
«Estem determinats només pel costum a suposar el futur de conformitat amb el passat. Quan 
veig una bola de billar movent-se cap a una altra, la meua ment és portada immediatament per 
l’hàbit cap a l’efecte ordinari i s’anticipa a la meua vista concebent la segona bola en moviment. 
No hi ha res en eixos objectes, abstractament considerats i amb independència de 
l’experiència, que em porte a formar una tal conclusió: i encara després d’haver tingut 
l’experiència de molts d’eixos efectes repetits, no hi ha cap argument que em determine a suposar 
que l’efecte serà d’acord amb l’experiència passada. Les forces per les quals operen els cossos són 
enterament desconegudes. Només percebem les seues qualitats sensibles: Quina raó tenim per 
a pensar que les mateixes forces estaran sempre unides a les mateixes qualitats sensibles? No 
és, per tant, la raó, la guia de la vida, sinó el costum. Només ella determina a la ment a suposar, 
en tots els casos, que el futur és conforme al passat. Per fàcil que puga paréixer este pas, la raó no 
serà capaç de fer-ho, en tota l’eternitat.»

HUME. Compendi del Tractat de la Naturalesa Humana. § 16
1. Quina és la idea principal que s’exposa en este text?
2. Com l’argumenta?
3. Què significa l’afirmació de Hume: “Les forces per les quals operen els cossos són 

enterament desconegudes. Només percebem les seues qualitats sensibles”
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