
METODOLOOGIA - DESCARTES

Järelloetlemise (induktsiooni) ühendamine 

täieliku vaimunägemisega kui kartesiaanliku loogika XI 

reegel?

Postquam aliquot  propositiones  simplices  sumus intuiti,  si  ex  illis  aliquid  

aliud  concludamus,  utile  est  easdem  continuo  et  nullibi  interrupto  

cogitationis motu percurrere, ad mutuos illarum respectus reflectere, et plura  

simul, quantum fieri potest, distincte concipere: ita enim et cognitio nostra  

longe certior fit, et maxime augetur ingenii capacitas.

Pärast  seda,  kui  oleme  lihtotsustusi  intueerinud,  millegi  järeldamise  korral,  on 

kasulik neist pideva ja mittekuskil katkeva liikumisega läbi käia, nende vastastikuste  

suhete  üle  reflekteerimiseks  ja  mitut  samaaegselt,  kui  suudame seda,  eristavalt  

tajuda,  sest  see  teeb  meie  mõtlemist  kindlamaks  ja   laiendab  maksimaalselt  

vaimuvõimekust.

Reeglit laiendab viis lõiku.

1.  Motiveering. Lähemalt  vaimunägemisest  (mentis  intuitum)  ehk  intuitsioonist,  mida 

käsitleti 3. ja 7.reeglis, mida on seatud eelnevalt kõrvuti (3.4-9) deduktsiooniga ja teises 

kohas  enumeratsiooniga  (3.4-9).  Descartes  annab  enumeratsiooni  lühidefinitsiooni  – 

järeldusviis, mis on kogutud mitmest ja ühendamata asjadest. Teiselt poolt deduktsioon 

sooritatakse lihtsa intuitsiooni varal (7.5).

2.  Intuitsioon,  deduktsioon  ja  enumeratsioon.  Vaimunägemiselt  vaja  kahte  asja  – 

otsustus (propositsioon) peab olema selgelt ja distinktselt aru saadud – korraga tervikuna 

ja mitte suktsessiivselt.  Kuivõrd deduktsioon on liikumine, kuigi  järeldusena püsiv, tuleb 

seda eristada intuitsioonist. Deduktsiooniga on tegemist siis, kui järeldamine intueeritud on 

lihtsa  ja  perspikuiteetsena,  enumeratsiooni  (võin  induktsiooni)  puhul  on  järeldamine 

mitmetahuline  ja  sissepõimitud  (keerukas).  Enumeratiivsete  järelduste  puhul  ei  piisa 

intellektist, on tarvis mälu abi.

3.  Reegli  ülesanne. 9.reeglis  tegeleti  vaimunägemisega  (intuitsiooniga),  10.reeglis 

Studia Cartesiana Estonica
1



METODOLOOGIA - DESCARTES

enumeratsiooniga. Antud puhul püütakse näidata, kuidas vaimunägemine ja induktsioon 

täiendavad  teine-teist,  nii  et  kindla  püsiva  mõtlemise  liikumisena  oleksid  andmed 

ülekanduvad.

4.  Mõttekordused ja  mälu.  Ülekandmise tundmine teeb järelduse kindlamaks,  samas 

tuleb  tähele  panna  et  mälust  kui  fakulteedist  sõltub  järelduse  jõud.  Mälu  on  nõrk  ja 

ebakindel, seda saab kompenseerida vaid korduva ja pideva mõtteliikumisega.

Näide: suuruste-vahelised suhted-seosed: AB, BC, CD, DE etc. Selleks et A ja E vaheline 

side leida, tuleb ikka ja jälle need ülekäigud läbi käia, korrata. Mõttekordustega tuleb jõuda 

kiire ja kindla taipamiseni.

5. Tulemused. Vaimu pikaldasust lühendatud ja võimekust tõstetud nende operatsioonide 

ühendamise teel. Selle märgiks on omandatud harjumus koheselt eristada see, mis enam-

vähem suhteline ja millisel moel on suhteline taandatav relatiivsele.

Näide  aritmeetikast  (analoogia): pidevproportsionaalid (magnitudines  continue 

proportionales  – 3, 6, 12, 24, 48 etc) – vaadelda neid järgnevusena üksteise suhtes ja 

võrelda esimest viimasega jne. Kui ka esimene ja viimane on antud, võime leida kolmanda 

ja neljanda, sest see leiab kindla ja erilise kontseptsiooni tõttu (conceptus particulares et 

distinctos). Lihtne ei ole see kui kõigest 1. ja 3 või 1. ja 4. antud jne.

Aritmeetikast  võetud  näide  on  lihtne,  kuigi  teatava  eripäraga,  mis  peaks  sellisel  viisil 

selgitama induktsiooni ja vaimunägemise vahekorda teaduslike probleemide korral.
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