
METODOLOOGIA - DESCARTES

Loetelu täielikkus kui kartesiaanliku loogika VII reegel?

Ad scientiae  complementum oportet  omnia  et  singula,  quae  ad institutum 

nostrum  pertinent,  continuo  et  nullibi  interrupto  cogitationis  motu 

perlustrare, atque illa sufficienti et ordinata enumeratione complecti.

Täieliku  teadmise  saavutamiseks  tuleb  tervik  ja  üksik,  mis  meie  ettevõtmisse  

puutub, pideva ja mittekuskil katkeva mõtteliikumisena läbi vaadata ja ühtlasi sellest  

küllaldane ja korraline loetelu (enumeratsioon – kataloog) koostada.

Reeglit seletab kümme lõiku.

1.  Tuletusahelate  kontrollimine. Nende  tõdede  osas,  mis  pole  vahetult  tuletatud  ja 

seetõttu  per  se  tuntud,  peame  olema  tähelepanelikud  (3.8,  6.6).  Pidev  otsustuselt-

otsustusele liikumine peab olema abistatud tähelepanelikkusega ning mälu nõrkust tuleb 

kompenseerida meetodi varal, samas ohverdamata ahelate läbipaistvust.

Näide:

A ja B suuruste suhe

BC

CD

DE

Käia need läbi niikaua kuni iga üleminekut selgelt on tunnetatud ja ei ole vaja mälu abi 

jõudmaks  A-st  E-ni.  Lõpuks  peab  meil  olema  tunnetuslik  selgus  –  tõde  intueeritakse 

hetkega ja intellekt on laiendatud.

2.  Manitsus.  Liikumine  ei  tohi  olla  katkestatud.  Kes  liiga  kiirustavalt  ja  kaugetest 

printsiipidest lähtub, ei saa omada kindlust: väiksemgi asi tuleb üle vaadata, ahel ei tohi 

katkeda.

3.  Enumeratsiooni  otstarve.  Enumeratsioon  või  induktsioon  ehk  loetelu 
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(katalogiseerimine) on tarvilik teadmise täielikuks moodustamiseks.

4.  Enumeratsioon  ja  teadmine.  Enumeratsioon  peab  puudutama  kõiki  asju,  mis 

uuritavasse  küsimusse,  asja  puutub.  Hoolikus  ja  täpsus  tagab,  et  milleski  ei  ole 

pealiskaudselt üle vaadatud. Alles siis, kui kõik võimalikud uurimise teed on hoolikalt, ent 

edutult läbi käidud, saab jõuda (skeptilisele) järeldusele (ehk siis a posteriori), et teadmine 

ei ole inimese käeulatuses.

5.  Küllaldane  induktsioon  (sufficientem  enumerationem  sive  inductionem). 
Descartes  defineerib  induktsiooni  menetlusena,  mis  tõenduslikkuse  laadilt  (probandi  

genus) jääb alla ainuüksi lihtintuitsioonile. Nende puhul, ja see on võtmelise tähtsusega 

väide, kes on eemale heitnud lingvistilise traditsiooni süllogismid, kui ei suudeta uuritavat 

taandada  lihtsale  intuitsioonile,  siis  jääb  vaid  induktsioon,  mis  seisneb  tuletusaluste 

loetelus. Me peame jõudma selleni, et esimese ühendame viimasega.

6. „Küllaldase“ kasutuse selgitus.  Descartes kasutab seda väljendamaks tõika, et tihti 

loetelu võib olla puudulik,  mis toob kaasa vea. Ei  tohi  1.  midagi  välja jätta,  2.  ahelaid 

lõhkuda, vastasel korral järelduse täielik kindlus puudub.

7. Küllaldasuse mõte.  Mõnikord peab induktsioon olema täielik, mõnikord eristav, kuna 

teinekord ei pea olema kumbagi.

Näited:

I Täielik – füüsikaline näide (res extensa):

Kui soovitakse

• (1) tõestada kui palju entiteete on kehalised või

• (2) kui paljud meeltele (sensum) ligipääsetavad,

siis ilma loeteluta ei ole võimaik eristada ühte teistest ning see peab olema täielik.

II Eristav – metafüüsiline näide, ehk meetodi kasutus res cogitans‘ile:
Kui soovin näidata, et mõistuslik hing (animam rationalem) ei ole kehaline,

siis  ei  ole  vaja  enumeratsioonil  olla  täielik,  piisab  nende  teatud  klassidesse 

kokkupanemisest, näitamaks, et mõistuslik hing ei oma mitteühegagi neist tegemist.

Olgu  lisatud,  et  sellise  taktikaga  lähenes  Descartes  hinge  surematule  osale 

Meditatsioonide II ja VI raamatus, mis osutab et argumendi osa sellisel kujul pidi talle juba 

selleks ajaks (arvatavalt 1628) olema tuttav.
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III Mitte kumbagi – matemaatiline näide:
Kui tahan näidata,  et ringi  pindala on suurem kui teistel  figuuridel,  mille perimeeter on 

sama, siis piisab vaid mõningatest kujunditest, et sellest induktsiooni varal järeldada sama 

kõigi  ülejäänute  jaoks.  (See  koht  näib  sisendavat,  et  enumeratsioon  ja  induktsioon  ei 

pruugi Descartes’il olla täielikud sünonüümid).

8. Enumeratsiooni korralisus (esse ordinatam).  Korralisus on tingitud asjaolust, et (1) 

meie  elu  on  ajaliselt  piiratud  –  kõike  ei  jõua läbi  uurida  -,  (2)  kordustel  ei  ole  mõtet. 

Korralisus tähendab klassifitseerimist teatud üldisema tunnuse alusel, mitõttu saab asju 

läbi viia vähese ajakuluga ja kerge vaevaga.

9.  Induktsiooni lähtepunkti  –  tunnuse – valik.  Tunnuste valik  on erinevatel  uurijatel 

varieeruv,  seetõttu  tuleb  meeles  pidada  5.  reeglit  (astmelisus  ja  taandamine),  paljudel 

puhkudel ei seisne avastus muus, kui korrapära leidmises.

Näide: täiusliku anagrammi konstrueerimine – mõne nime tähtede transponeerimine, siis 

ei tule leida asjassepuutumatuid (absoluutseid suhtelistest või kergemalt keerukamatele).

10. Induktsiooni seos eelnevate reeglitega. Induktsioon ehk enumeratsioon kui loogiline 

reegel  kuulub  ühte  klastrisse  kahe eelmisega.  Enamgi,  ei  ole  oluline,  kas  alustatakse 

astmelisusest,  taandamisest ja korrast või  algentiteedi ning täieliku kataloogi (ülevaate) 

moodustamisest.
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