
METODOLOOGIA - DESCARTES

Alg-entiteedi määramine kui kartesiaanliku loogika VI 

reegel?

Ad res simplicissimas ab involutis  distinguendas et  ordine persequendas, 

oportet  in  unaquaque  rerum  serie,  in  qua  aliquot  veritates  unas  ex  aliis 

directe deduximus, observare quid sit maxime simplex, et quomodo ab hoc 

caetera omnia magis, vel minus, vel aequatiter removeantur.

Kõige  lihtsamate  asjade  eristamiseks  sissepõimitutest  (keerulistest)  ja  korda 

järgivalt, tuleb iga asjade seeria puhul ühtede asjade tõde tuletada otseselt teistest,  

jälgida, et  see oleks maksimaalselt  lihtne ja kuidas sellest  kõigest,  kas suurem,  

vähem või võrdne eemaldatakse.

Reeglit laiendab üheksa lõiku.

1.  Reeglit  selgitav  distinktsioon.  Mathesis  universalise kui  meetodi  saladus  (artis 

secretum) seisneb selles reeglis – asjade uurimise korral tuleb alati silmas pidada seoseid 

ja vältida pelgalt kategooriateks jaotamist nagu senisel filosoofial (lingvistilisel traditsioonil) 

oli tavaks. Jälgida tuleb uurimitöö tegemisel seda, mis asjad tulevad millises järjestuses.

2. Järjestuse jälgmise selgitus. Korrektselt (recte) läbiviimiseks tuleb kõiki asju asetada 

üldisele,  ühismõõdulisele  alusele,  mitte  otsida nende eriloomust  (isoleeritud),  st  muuta 

need  võrreldavaks,  nii  et  ühte  oleks  võimelik  teada  teise  põhjal,  olles  vastavalt 

absoluutsed või suhtesolevad (vel absolutas vel respectivas).

3. Absoluutse definitsioon. Ma nimetan absoluutseks seda, mis sisaldab puhast, lihtsat 

entiteeti (naturam puram et simplicas):

1. sõltumatu (independens),

2. põhjus (causa),

3. lihtne (simplex),

4. universaalne (universale),

5. ainsuslik (unum),

6. võrdne (aequale),
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7. sarnane (simile),

8. otse (rectum).

Absoluutseks on see, mis on kõige lihtsam ja kergem küsimuste lahendamisel.

4. Respektiivse definitsioon. Osaleb absoluutsega samas entiteedis (natura) ja tuletatud 

teatud astmete seeriana:

1. sõltuv (dependens),

2. tagajärg (effectus),

3. keerukas (compositum),

4. partikulaarne (particulare),

5. mitmuslik (multa),

6. ebavõrdne (inaequale),

7. mitte-sarnane (dissimile),

8. kaudne (obliquum).

Descartes  rõhutab,  et  läbi  nende  ideede  peab  olema  esimene  ja  viimane 

vaheastmetega tuletusahelates ühendatud.

Vahekommentaar

Absoluutse-respektiivse dihhotoomilised paarid:

5. Lähtepunkti valik (1.tähelepanek).  Alustada tuleb kõige absoluutsemast. Samas on 

ilmne, et mõned asjad võivad teatud tunnuse alusel näida absoluutsematena kui teised.

Näide: Universaalid on absoluutsemad kui partikulaarsed – lihtsam entiteedilt. Teiselt poolt 

sõltub universaalse olemasolu individuaalsuse eksisteerimisest (Descartes näib selle näite 

põhjal nominalist olevat).

Descartes  näib  siin  polemiseerivat  arbor  Porphyriana üle  –  viis  predikaati:  genus, 

species, erinevus, omadus ja aktsident.
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6.  Aluste  tunnetamine  (2.  tähelepanek).  Lähtuvalt  meeltekogemusest  või  intellektist 

(experimentis,  vel  lumine  quadam  in  nobis).  Kõik  deduktiivsed  momendid  tuleb 

ülesloetleda ja käigud täheldada.

7. Alustamine (3.tähelepanek). Keerulisi probleeme tuleb vältida alustada lihtsamatega. 

Olemasolevaid tõdesid kasutada tuletusliku lähtepuntina, vaadata, kas neist on piisav ja 

kontrollida tuletusvõimet.

Näide: 3 ja 6

6 on 2X suurem

Seega – 3, 6, 12, 24, 48 etc

Lapsik, leiab Descartes, ent vajalik astmeliseks tõusmiseks, selleks et  mõista täielikult, 

milline  ratsionaalne  aspekt  asjas  osaleb.  Descartes  kinnitab,  et  selles  seisneb  puhta 

matemaatika kui teaduse tuum, mis seda kokku võtab.

8. Täiendus.  Vaheproportsionaalid:  kui  antud on 3 ja 12, pole lihtne leida 6.   Erineva 

sellest, kui kaks esimest on antud ja tuleb samas proportsioonis jätkata. Või siis on antud 3 

ja 24, leida tuleb 6 ja 12, edasi 3 ja 48?  Jagamise teel saab taandada probleemi, kui 

otsime ühteainsat vaheproportsionaali. Leida 3 ja 48 vahel 12, 3 ja 12 vahel 6, 12 ja 48 

vahel 24.

9. Kokkuvõte. Eristus

• 1. vahetult uuritavate (directe examinari) küsimuste (7.lõigu näide),

• 2.kaudselt uuritavate (indirecte examinari) küsimuste vahel (8.lõigu näide).
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