
METODOLOOGIA - DESCARTES

Formaliseerimine 

kui kartesiaanliku loogika XVI reegel

Quae  vero  praesentem  mentis  attentionem  non  requirunt,  etiamsi  ad 

conclusionem  necessaria  sint,  illa  melius  est  per  brevissimas  notas  

designare quam per integras figuras: ita enim memoria non poterit falli, nec  

tamen interim cogitatio distrahetur ad haec retinenda, dum aliis deducendis 

incumbit.

Neid asju, mis hetkel vaimu tähelepanu ei nõua, ehkki on tarvilikud järeldamiseks,  

on parem lühimärkidega tähistada kui  täielike joonistena (diagrammidena):  nii  ei  

saa  mälu  eksida  ega  ole  vahepeal  hõivatud  nendega,  kui  (vaim)  teiste  asjade  

tuletamisega tegeleb.

Reeglit laiendab seitse lõiku.

1.  Motiveering.  Inimlik  kujutlusvõime  ehk  fantaasia  on  lõputu.  Descartes  väidab,  et 

vaimunägemises  (intuitsioonis)  saab  olla  vaid  kaks  eset  korraga:  näha  vaimus  ehk 

intueerida selgelt ja ilmselt kahte asja. Seetõttu on loodus andnud mälu, ent kuivõrd seegi 

on ebakindel, siis kirja leiutamisega oleme sellegi puuduse ületanud. (Mis on ajalooliselt 

korrektne – esimesed teadaolevad kirjamärkmed savitahvlitel, mis on leitud Induse orust 

(Harappa kultuur) või Sumerist loetlevad omandit jmt).

Lühimärkidega tähistamine on üks viis asju mälusse asetada.

2. Kasutamise konstrueerimine.

Descartes pakub välja viisi, kuidas tema lühimärke kasutab:

• 1.väiketähed – a, b, c – teadaolevad suurused (cognitas),

• 2.suured tähed – A, B, C – tundmatud suurused (incognitas).

Millele lisatakse ette arvud (2, 3, 4 jne) -

Näide: 2a³ – „kaks korda suurus, mida tähistab märk a, mis sisaldab kolme suhet“.

3.  Vana  ja  uue  käsitlusviisi  võrdlus.  Seni  olid  aritmeetikud  tavatsenud  tähistada 

suurused  partikulaar-arvudega,  kuna  siin  abstraheeritakse  vaimunägemise  nimel  arv 
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endast.  Arvutamise  tüütusest  hoidmiseks  (psühholoogiline  seletus),  eristavaks 

nägemiseks, eemaldades üleliigse (ökonoomsus) asendame arvu lühimärgiga. 

(Märkus: Kreeklased seda teha ei saanud – neil tähistati 

tähestikuga samuti kindlaid arve:

Näide:

• 1.  vana  aritmeetika  tähistas  Pythagorase 

teoreemi  korral  nii  – täisnurksed küljed 9 ja  12 

annavad √225 ehk 15:

• 2. uue aritmeetika korral √a²+b².

4. Sõnad ja matemaatiline ese. Sõnad ruut, kuup, ruudu ruut võivad eksitada. Need on 

Descartes’i  käsituses  suurused,  pidevproportsionaalid (continuo  proportionales). 

Kujutluse varal seome me neid vastavalt joone, tasandi ja ruumiga. Mida aga tuleb silmas 

pidada on tõik, et ruutjuur, ruut, kuup ruudu ruut ei ole muud kui pidevproportsionaalid, 

millele  ees  seisab  eeldatav  ühik:  1.proportsionaal  on  seotud  ühikuga  vahetult, 

2.proportsionaal on ühikuga seotud 1.varal, mis vahendab (mediante prima), seega kahe 

suhtega,  3.proportsionaal  on 1.  ja  2.proportsionaali  varal,  mis vahendab,  seega kolme 

suhtega jne. Ruutjuur (radix) on 1.proportsionaal, ruut on 2.proportsionaal.

Sellest  näib  olevat  ilmne,  et  keel  (mõiste)  ja  mõtlemise  objekt  on  nihkes  – 

keeleassotsiatsioonid ei kirjelda ilmtingimata eseme-loogikat kui süsteemi. Ehk semantiline 

väli on keele pinnasest sõltumatu.

5.  Määrmõistmine.  Abstraheerimise  korral,  nende  loomuse  uurimiseks,  tuleb  lihtsama 

lahenduse  nimel  neile  anda  individuaalsuurus,  kuivõrd  arvul  on  sellisel  kujul  kahene 

loomus – mõnikord väljendab korrapära, mõnikord väljendab mõõtu (modo ordinem, modo 

mensuram).

Näide: Kujult √a²+b² kujule √225 ehk 15 viimine – a on 12, b on 9 ja c on 15, saame teada, 

et  c  on  ühismõõduline  (commensurabilem).  Seda  ei  saa  teada  asjaolust,  et  see  on 

täisnurkse  kolmnurga  hüpotenuus,  mille  küljed  suhtuvad  teineteisse  nagu  3   4-sse. 

Aritmeetikud otsivad summat,  filosoofid  tahavad teada põhjust,  mis viib  hüpotenuusile, 

sest ainuüksi selles seisneb teadmine (scientia proprie consistit).

6. Teaduslikkuse formaat.  Kui me saame kirjutada, et mitte mälu koormata, siis tuleb 

seda  teha.  Selleks  et  vajalikud  teemad,  eelseisvate  probleemide  käsitlemine  poleks 
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millestki takistatud.

Selleks koostada nimekiri:

• 1.küsimuse – probleemi määrmõisted,

• 2.millisel viisil saab neid abstraheerida,

• 3.milliste märkidega tähistada (notas designetur).

Nende  toimingute  eesmärk  on  säästa  mälu  koormusest.  Abstraheeritakse  midagi 

üldisemat vähem üldisest.

Näide:

1. Probleem – otsitav on hüpotenuus AC.

2. Abstraheerimine – teiste külgedest hüpotenuusi leidmine.

3. Tähistame a lõiku AB ja b lõiku BC, ning laiendame leitu kõigile juhtumitele.

7.  Märkus  reeglite 13-16  võtmelisest  rakendusest  kolmandas  osas,  mis  jäi  kas 

kirjutamata või ei ole meie päevini säilinud.
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