
TEADUSFILOSOOFIA

Deskriptiivne teadusfilosoofia

Biograafiad

Gerald  Holton  (1922-)  oli  Mallinckrodt’i  füüsika  professor  ja  teadusajaloo  professor  Harvardis.  Ta  on 

kirjutanud mahukaid uurimusi Kepleri,  Bohri   ja Einstein’i  töödest.  Oma raamatutes on Holton rõhutanud 

temaatiliste printsiipide rolli metodoloogilistes otsustustes ja teadust väärtustavates otsustes.

David Lee Hull  (1935-)  filosoofia professor Northwesterni  ülikoolis ja  Teadusfilosoofia Assotsiatsiooni 
esimene  president. Hull  on  uurinud  teadlaste  uurimisgruppe  tegevuses.  Üldisemal  tasandil  on  Hull 

arendanud teadusteooriat, mis põhineb orgaanilise evolutsiooni teooria interpretatiivsetele kategooriatele. Ta 
on ühtlasi tuntud akadeemiliste geide ja lesbide õiguste eestvõitlejana.

Holton temaatilisest printsiibist

Alates  Aristotelesest  kuni  Kuhn’ini  oli  filosoofia  teaduse  osas  motiveeritud 

preskriptiivsusest. Pakuti välja skeeme, kuidas teadus peab kujunema ja kujuneb, ühtlasi 

pretendeeriti seadusandja positsioonile, millelt püüti ette kirjutada, kuidas teadust teha ja 

mida  pidada  teaduslikuks.  Seega  oli  senine  teadusfilosoofia  olnud  legislatiivse 

lähenemisega, mille järgimine lubanuks võimaldada “head teadust”.  Gerald Holton väitis 

1948.aastal üllitatud raamatus, et tegelikkuses pole füüsikute tegevus üldse mingil moel 

filosoofide  soovitustest  mõjutatud.  Seega  oleks  mõttekam  arendada  deskriptiivset 

teadusfilosoofiat, mis ei pea ilmtingimata pretendeerima retseptuursele “kuidas edaspidi”, 

vaid mille eesmärk seisneks aktuaalse teadustegevuse printsiipide avastamises.  Need 

printsiibid võivad teadlase puhul olla reflekteeritud-eksplitseeritud, teisiti reflekteeritud või 

üldsegi mitte. Igatahes tuleks alati vaadelda teadlase tegevust ja just selle põhjal järeldusi 

teha.  Newton  on  näide  oma  tegevuse  n.ö  ära-reflekteerimisest:  tema  eksplitseeritud 

metodoloogiliste  printsiipide  põhjal  ei  ole  võimalik  ära  seletada  tema teadussaavutusi. 

Seetõttu  tuleb  eristada  teadlase  väiteid  oma  metodoloogia  kohta  tegelikult 

praktiseeritavast  meetodist.  Deskriptiivne  lähenemine  pöördub  allikate  poole.  Uurinud 

mõningaid  20.sajandi  alguse  väljapaistvaid  (Einstein  ja  Mach),  leiab  Holton  oma 

tähelepanekute põhjal,  et  teatud temaatilised printsiibid on teaduse ajaloolises arengus 
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olulised.  Need  printsiibid  väljendavad  teadlaste  põhimõttelisest  seotust:  1. 
avastuskontekstiga, 2. õigustuskontekstiga.
Temaatiline printsiip sisaldab:

1. seletavaid printsiipe (unifitseeritud teooria ideaal, Bohr’i täiendusprintsiip);
2. direktiivseid  printsiipe  (katse  interpreteerida  mikroskoopilisi  fenomene 

viidetega mikrostruktuuriteooriatele);
3. hinnangulisi standardeid (parsimoonia, lihtsus jt);
4. ontoloogilisi eeldusi (atomism, plenism);
5. kõrgetasemelisi olemuslikke hüpoteese (valguskiire konstantsus).

Need printsiibid on muutlikud. Neid modifitseeritakse või heidetakse kõrvale. Ometi nende 

mõju teadusajaloos on püsiv. See on võimalik teadlaste kokkuleppe tõttu teatud teooria 

tüüpide  ja  seletustüüpide  suhtes,  mis  muudab  teaduse  kooperatiivseks-kumulatiivseks 

ettevõtmiseks.  Interpreteerimiseks  on  vaja  interpretatiivseid  kategooriaid.  Holton  pakub 

deskriptiivse  teadusfilosoofia  interpretsioonimudelina  välja  kolmemõõtmelist 

koordinaatteljestikku, mille

1. üks telg väljendab analüütilist sisu;

2. teine aksiomaatilist sisu;

3. kolmas sünteetilist sisu.

Ent  Holton  rõhutas  temaatilise  telje  olulisust,  millega  saab  formuleerida 

paratamatuid vastuseid küsimustele:

1. Mis jääb püsivaks muidu püsivalt nihkuvas teoorias ja teadustegevuses – mis teeb 

sellest kestva ettevõtmise vaatamata näilisele detailide radikaalsele muutumisele ja 

tähelepanufookusele?

2. Miks  teadlased  hoiavad  mõnikord  kinni  seletusmudelist  või  mõnest  puhtast 

printsiibist, kui see on tegelikult vastuolus vastava eksperimentaalse tõendiga?

3. Miks  teadlased  jõuavad  fundamentaalselt  erinevate  seletusmudeliteni,  kuigi 

informatsioon on kõigile sarnaselt ligipääsetav?

Holtoni  jaoks  oli  ühest  preskriptiivsest  tingimusest  lähtumine  paratamatu:  adekvaatne 

teadusfilosoofia  peab  analüüsima  metodoloogilist  ja  hinnangulist  tegevust  viitega 

temaatilisele printsiibile.
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Toulmin kontseptuaalsest printsiibist
Stephen Toulmin pakkus deskriptiivse  teadusfilosoofia  jaoks  välja  alternatiivset, 

darwinlikust  evolutsiooniteooriast  lähtuvat  teadusfilosoofiat,  mis  seletas  teaduslikke 

protsesse bioevolutsioonilise analoogia varal. Lausetevahelistelt loogilistelt suhtetelt tuleks 

tähelepanu  pöörata  kontseptioonide  progressiivsele  modifikatsioonile.  Toulmin  väitis,  et 

kontseptuaalne  arenemine  on  “evolutsioon”, milles  “loomulik  valik” opereerib 

kontseptuaalsete variantidega, millistest valitakse välja “sobivaim”, mis jääbki kestma. See 

haakub paljuski Kuhni paradigmade võitluse kirjeldusega. Samas, L. J. Cohen väidab, et 

esineb  laiaulatuslik  sobimatus  teadusarengu  ja  liikide  evolutsiooni  vahel.  Kuigi 

kontseptuaalses evolutsioonis leiab aset “paaritumine” ei  ole kontseptuaalsed variandid 

mutatsioonid, mis tekivad spontaanselt. Teadlane leiutab lahendamiseks. Esmajärgulised 

on teadlaste valikud ja otsustused. Orgaanilises evolutsioonis mutatsioon ja selektsioon on 

paaritamatud. Juhusliku ja sihiliku analoogia ei sobi Cohen’i arvates kokku. Ka Toulmin 

tunnistas  seda,  ent  ei  tähtsustanud,  mööndes  ometi  selle  olulisust  teadusajaloo 

interpretatsioonis.

David Hull valikprotsessidest
David Hull jätkas Toulmini mõtlemisjoont, arendades välja “üldise valikprotsesside 

teooria”, milles ta vaatles selektsioonina “protsessi, millises eristav vahendajate suremine 

ja sigimine põhjustab vastavate replikaatorite eristava põlistumise”.

Replikaatoritest tehakse koopiaid, neid kantakse üle, bioevolutsioonis kannab seda 

funktsiooni geen. Vahendajad aga võistlevad keskkonnas. Valikprotsess viib põlvnemiseni, 

replikaatorite järjestuseni. Teadusajaloos kannab üksik teadlane replikaatori funktsiooni ja 

teadlasgrupp  vahendaja  kohta.  Teooria  sobivust  testib  välissurve  –  võitlus  teaduse 

sotsiaal-institutsioonilises  maatriksis  lubab  tugevamal  ellu  jääda.   Sobilikkus  teaduses 

seisneb nagu ka orgaanilise evolutsiooni puhul tasakaalus kahe tingimuse – käesoleva 

olukorra adaptsiooni ja võimelisuses vastata loovalt keskkonna muutustele – vahel. Hull 

võttis arvestamisväärsena kausaalset seost evolutsioonilises protsessis ja mitte küsimuste 

sisu samasust. Näiteks nii Darwini kui ka Alfred Russel Wallace (1823-1913)  uurimused 

on mõlemad lülitatud loodusliku valiku teooria kujunemisse, kuna iseseisev, kuid mitte-

mõjukas  Patrick  Mattew’i  (1790–1874) teooria  (1831)  seda  pole.  Vaid  sellised 
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kontseptuaalsed  uuendused,  mida järgnevad uurijad  kasutavad osalevad põlvnemises. 

Oluline on genealoogia mitte strukturaalne sarnasus.

Skeem:

Üldist valikprotsesside teooriat pidavat saama kasutada:

• 1. nii teadusajaloo interpretatsiooni raamistusena, kui ka

• 2. teadusteooriana.

Viimasena annab ta vastuseid mõningatele teadusarengu probleemidele:

1. Miks on teadus nii edukas seatud-teadvustatud eesmärkide saavutamisel?

2. Miks efektiivsete teooriate formuleerimisel teadlased võitleva esmaleiutamise au ja 

esmaosutuste nimel?

3. Miks  on  ennastjuhtuvad  teadustegevused  nii  efektiivsed,  vastukaaluna  teiste 

elukutsete  saamatule  enesejuhtimiskatsetele?  (Hull  leiab,  et  teadlaste  eesmärk 

kattub distsipliini otstarbega).

Teadlaste  karjäär  sõltub  töödepublikatsioonidest,  mida  teised  tunnustavad  ja  mida 

kasutatakse kaasteadlaste poolt.
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Deskriptiivne teadusfilosoofia ja teadusajalugu

Deskriptiivse  teadusfilosoofia  eeslis  teiste  ees  seisneb  mõõdukuses  –  see  ei  kaitse, 

filosoof  on  esitaja,  avastamisel  vabam.  Ometi  pole  õige  samastada  teadusajalugu  ja 

deskriptiivset teadusajalugu. Erinevus seisneb nii küsimuste püstitustes kui kavatsustes. 

Kui  ajaloolane üritab luua seletavat  narratiivi,  siis  filosoof  katsub arendada erinevatele 

näidetele  rakendatavaid  hinnangu  printsiipe.  Huvifookuste  asetus  eristab  samuti  Kuhni 

järgi filosoofi ajaloolasest.

THE END
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