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Induktivism vs hüpoteetilis-deduktiivne teadusvaade

John  Stuart  Mill  (1806-73)  oli  isa,  James  Milli  –  tunnustatud  majandusteadlane,  filosoof  ja 

ajaloolane – poolt määratud saama teadlaseks, kuivõrd juba kolmandast eluaastast hakati teda 

koolitama.  Kasvatusteemad  kõikusid  kreeka  keelest  psühholoogia  ja  majandusteooriani.  17-

aastasena  asus  ta  tööle  Inglise  Ida-India  Kompaniisse,  teenides  seal  kuni  selle  institutsiooni 

likvideerimsieni  1858.aastal.  1865.aastal  valiti  Mill  Alamkotta,  kus  ta  muuseas  võitles  naiste 

hääleõiguse  eest.  Järelpõlv  tunneb  teda  eelkõige  utilitarismi  väljapaistva  teoreerikuna.  Isa 

rõhusasetus  tõendite  kogumisele  ja  läbikaalumisele  viisid  ta  katseni  formuleerida  induktiivseid 

tehnikaid  järelduste  ja  tõendivahelise  seose  määramiseks.  Ta   jõudis  järelduseni,  et  teaduse 

metodoloogia  puhul  on  põhjusliku  seose  tõendusreeglid  implitsiitsed.  Tema  teadusfilosoofia 

esitatakse teostes System of Logic (1843), milles ta tunnistas mõjutusi Herschelilt ja Whewellilt.

Induktivism on  vaade,  mis  rõhutab  induktiivselt  tuletatud  argumentide  olulisust  teaduse 

tegemise  jaoks.  Avastuskonteksti  suhtes  on  induktivistide  seisukoht,  et  teaduslik  uurimus  on 

induktiivne  üldistamisaines  vaatlustest  ja  eksperimentidest.  Õigustuskonteksti  suhtes  on 

induktivistide positsioon, et teaduslik seadus või teooria on õigustatud vaid siis, kui tõendid selle 

kasuks on sobitatavad induktiivsete skeemidega. Mill oli äärmuslik induktivist.

Õigustuskontekst

Milli induktiivsed meetodid

Mill oli edukas induktiivsete meetodite pooldaja-propageerija, meetodite, mille 

üle eelnevalt oli arutlenud Duns Scotus, William Occam, David Hume ja William 
Herschel. Sedavõrd,  et  hiljem  tunti  neid  Milli  eksperimentaalse  uurimise 

meetoditena.  Poleemikas  Whewelliga  väitis  Mill,  et  iga  teadusele  teadaolev 

seaduspärasus  on  avastatud  protsessidega,  mis  on  redutseeritavad  ühele  või 

teisele tema meetodile. Mill pakkus välja viis induktiivse meetodi skeemi:
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Mill ise pidas kõige olulisemaks II: A ja a on vaid siis kausaalselt seotud, kui kaks 

näidet erinevad ainult ühes suhtes. Seega pole võimalik kausaalset suhet leida, sest:

• 1. erinevad näited eristuvad aja ja ruumi poolest, see tähendab rohkem kui ühe 
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erinevuse esinemist,

• 2.  kõiki  tingimusi  pole  võimalik  üles  tähendada,  meetodi  eeldusel,  et  kõik 

olustikulised elemendid on võrdsed.

Sest  kui  kõik  olustikulised  elemendid  on  võrdsed,  siis  saab  tuua  juhtumit 

adekvaatselt esile vaid terve universumi seisundi kirjeldamisel ühel kindlal ajahetkel. Mill 

piiritles viimast soovitusla uurimisalusega, et kindla uurimisaluse aine puhul vaadeldakse 

piiratud  arvul  olustikulisi  elemente.  Ent  seega  otsitakse  mingite  omaduste  komplekse, 

milleks on vaja püstitada eelnevalt hüpotees nende olustikuliste elementide suhtes, mis 

võiksid olla relevantsed antud fenomeni esinemise suhtes. Seega Milli väide, et II piisab 

kausaalse seose kindlakstegemiseks ei pea paika. I meetodit pidas Mill aga efektiivseks 

teadusseaduste  ehk  kausaalsete  seoste  otsimisel,  kui  muidugi  eelnevalt  on  tehtud 

vastavate  olustikuliste  elementide  täpne loend.  Ent  jälle  eeldab I  kasutamine eelnevat 

hüpoteesi otsitavatest nagu II puhulgi. Teine piirang I-le tuleb põhjuste pluraalsusest, sest 

on võimalik, et peale A võib a põhjustada teisel puhul B ja kolmandal D. Seega tuleb A ja a 

puhul rääkida tõenäosuslikust seosest. Milli arvates saab seda kõrvaldada lisanäidetega, 

mille puhul eeltingimused varieeruvad ja kausaalne seos säilub. Siiski II puhul kehtib A ja a 

vaheline  seos  “vähemalt  selles  näites”,  väidab  Mill.  Losee  kahtlustab,  et  ka  muudest 

olustikulistest elementidest võib fenomen järgneda ega pole, seega, järjekindel skeem!

Mitmikpõhjuslikkus ja hüpoteetilis-deduktiivne meetod

Tavakäsitlustes vastandatakse Whewelli  teaduslikku avastust kui  hüpoteeside leiutamist 

Milli induktivismile. Ent ka Mill tunnistas hüpoteeside väärtust teaduse kujunemisel, kuigi 

muus vastandas  end Whewelli  deduktivismile.  Mitmikpõhjuslikkuse  (multiple  causation) 

puhul  piiras  Mill  oma  induktiivsete  meetodite  rakendatavuse  astet,  jaotades 

mitmikpõhjuslikkuse juhtumid (juhtumid,  kus rohkem kui  üks tegur põhjustas tagajärge) 

kahte klassi:

• 1.    erinevad põhjused annavad oma eraldivõetava tagajärje;

• 2.    tulemus on teistsugune kui põhjuste eraldivõetav toime-

• a.    lõpptulem põhjuste “vektoriaalne summa” (dünaamika),

b.    näited, milles lõpptulemus erineb liigilt erinevate põhjuste mõningatest tulemustest 
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(keemia).

Nii 1. kui ka 2.b saab analüüsida nelja induktivse meetodiga. Ent 2.a pole nendele alluv, 

seal  esineb jõudude segu,  kus üks jõud võib  teist  tasandada jne.  Sellisel  puhul  tuleb 

kasutada kolmeastmelist deduktiivset meetodit:

• I aste – seaduste kogumi formuleerimine;

• II  aste  –  tagajärjeväidete  dedutseerimine  nende  seaduste  teatavatest 

kombinatsioonidest;

• III aste – verifitseerimine.

Mill eelistas, et iga seadus oleks indutseeritud eralditoimivast põhjusest, ent ta lubas ka 

nende hüpoteeside kasutamist, mis ei olnud indutseeritud fenomenidest. Hüpoteesid on 

siin  oletused sel  puhul,  kui  pole  praktiline indutseerida eraldi  seadusi.  Mill  nõustus ka 

Whewelliga,  et  kui  deduktiivsed  järeldused  sobivad  vaatlustega,  siis  on  hüpoteesi 

kasutamine õigustatud. Verifitseeritud hüpotees on aga see, mis peale sobivuse ei luba 

mõnel  teisel  sisaldada Milli  poolt  seletatud fakte.  Tema arvates teaduses saavutatakse 

seda vaid mõningatel juhtumitel, Newtoni hüpotees vastastikusest tõmbejõust Päikese ja 

planeetide vahel on üks sellistest.  Viimase osas olid nii  Whewell  kui  Mill  ühte meelt  – 

Newtoni suur süntees oli hüpoteetilis-deduktiivse meetodi vili. Ent, mis puutub teaduslikku 

avastuskonteksti, siis ei suutanud ta selles kaitsta lõpuni induktivistlikku positsiooni.

Õigustuskontekst

Ometi  teaduslike  seaduste  justifikatsioon  on  rahuldavate  induktiivsete  skeemide 

küsimus.  Induktiivse  loogika  ülesanne  on  anda  reegleid  otsustuste  püstitamiseks 

kausaalse seose kohta.  Väidet  kausaalsest  seosest  saab õigustada sellega,  et  vastav 

tõend sobib vastavasse induktiivsesse skeemi.

Kausaalsed seosed ja aktsidentsiaalsed seosed

Mill:  teaduse oluline  ülesanne  on  tõestada kausaalset  seost.  Hume’i  positsiooni 

kriitikas leiab Mill, et Hume’i järgi kõik kahte tüüpi sündmuste sidumised oleksid võrdsed, 

ent seda need pole – osad muutumatud järjestused on kausaalsed seosed, teised mitte. 
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Näiteks soodatükikese asetamine vette on põhjuseks veest eralduvatele mullikesetele, ent 

päev  ei  ole  õhtu  põhjus,  kuigi  meie  meelteandmed  edastavad  seda  järgnevust 

muutumatuna.  Kausaalne  seos  on  sündmuste  järjestus,  mis  on  nii  muutumatu  kui  ka 

paratamatu, kuna mõned muutumatud järgnevused on mitte-põhjuslikud. Paratamatu on 

Milli  meelest selline järgnevus,  mis ainuüksi  meie kogemuses ei  ole sellisena, vaid ka 

jätkab sellisena enda näitamist kui “olemasolevat asjaolude seisu”. Viimaste all mõtles ta 

neid  “ülimuslikke  loodusseadusi  eristuvatena  derivatiivsetetst  seadustest  ja 

kollokatsioonidest.”  Sellest  lähtuvalt  eristas  ta  paramatuid  ja  mitte-paratamatuid 

järgnevusi, millistest “viimased on alati kooskõlas lõplike loodusseadustega (ultimate laws 

of nature)”.  Mill ei täpsustanud, millised seadused on lõplikud loodusseadused. Juhusliku 

seose  ja  kausaalse  seose  teine-teisest  eristamiseks  pani  Mill  ette  arendada  tõendi 

teooriat,  mis nõuaks kehtivate induktiivsete argumentide vormi.

Induktsiooni justifikatsioon

Tõestamaks, et iga argument, mis evib II meetodi vormi tõestab kausaalset seost, pidi Mill 

näitama, et seos on muutumatu kui paratamatu. Ta rajas selle kahele eeldusele:

1.  negatiivsed ja positiivsed näited, mis sobivad II-ga erinevad vaid  ühes asjakohases 

suhtes, ent keegi ei saa garanteerida edasist esinevust;

2.   universaalse  põhjuslikkuse  printsiip  –  igal  fenomenil  on  eelnevate  suhete  kogum, 

millele see on paratamatult ja muutumatult tagajärjeks.

Nõue,  et  kausaalsusseaduste  tõeväärsus  oleks  rajatud  empiirilisele  alusele  oli 

paradoksaalne,  sest  kui  kausaalsusseadust  tõestada  kogemusega,  siis  peab  see  ise 

olema  induktiivse  argumendi  järeldus.  Ent  iga  induktiivne  argument,  mis  tõestab  oma 

järeldusi,  eeldab  põhjuslikkuse  seaduse  tõeväärsust.  Ring!  Mill  teadis  seda,  et  ei  saa 

tõestada induktsiooniga  kausaalsusseadust.  Ent  ta  arvas  seda  vältivat  teesiga  lihtsast 

enumeratsioonist,  mis jätab ringi  avatuks.  Selle  meetodi  kindlus ja  sihipärasus kasvab 

neist  tehtavate  üldistsuega  aste-astmelt.  Üldiselt  peavad filosoofid  Milli  tema taotluses 

läbikukkunuks, möönab John Losee.
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William Stanley Jevons’i hüpoteetilis-deduktiivne vaade

Milli induktsionistlikku teesi justifikatsiooni kontekstist seadis kahtluse alla Jevons, 

väites et hüpoteesi justifitseerimiseks on vaja teha kahte asja:

• 1.    näidata, et see pole vastuolus teiste hästikinnitatud seadustega;

• 2.    näidata, et tagajärjed sobivad vaadeldavaga kokku.

Näitamaks,  et  hüpoteesist  järelduv  sobib  vaadeldavaga  tuleb  kasutada  deduktiivseid 

argumente.  Nii  kummutas  Jevons  Milli  väite,  et  hüpotessi  justifikatsiooniks  piisab 

induktiivsetest  skeemidest.  Sellega  ta  astus  ühte  ritta  Aristotelese,  Galilei,  Newtoni  ja 

Herscheli jt-ga.
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