
TEADUSFILOSOOFIA

Teaduslike protseduuride teooriad

Biograafiad

John  Herschel  (1792-1871) oli  väljapaistva  astronoomi  William  Herscheli  poeg.  Vanema  Hercheli 

saavutuste sekka kuulus ka Uraani avastamine ja väärtuslike andmete kompileerimine kaksiktähtedest ja 

udukogudest. John Herschel õppis Cambridge’s ja pühendas hiljem kogu elu teadusele. Tema teaduslike 

saavutuste  sekka  kuulusid  kristallides  topeltrefraktsioonide  uurimine,  eksperimendid  fotograafias  ja 

fotokeemia, binaartähtede orbiitide kalkuleerimise meetod, ja arvukalt astronoomilisi vaatlusi. Veetis perioodi 

1834-38 Hea Lootuse neemel,  kus ta laiendas edukalt  oma isa ülevaadet kaksiktähtedest ja lõunataeva 

udukogudest. Publitseeris A Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy 1830.aastal. Tema 

hüpoteeside, teooriate ja eksperimendi rolli analüüsi teaduses tunnustati Whewelli, Milli ja Darwini jt poolt.

William Whewell (1794-1866) õppis Cambridge’i Trinity kolledzis, kus ta määrati mineroloogia professoriks 

(1828),  moraalifilosoofia  professoriks  (1838) ja  viitsekantsleriks  (1842).  Ta oli  instrumentalist,  viies  sisse 

Inglismaal diferentsiaalarvutuse kontinentaalversiooni ja oli suuresti vastutav uurimiskäigu laienemise eest 

Cambridge’is.  Whewell  viis  läbi  laialdase uurimuse mõõnadest  ja teda tunnustati  – Sir  Charles Lyell‘i  ja 

Michael Faraday poolt – kui autoriteeti teaduslikus terminoloogias. Ta lõpetas oma laiaulatusliku History of  

the Inductive Sciences  1837.aastal  ja  rajas oma Philosophy of the Inductive Sciences (1840) ajalooliste 

andmete analüüsile.

Emile Meyerson (1859-1933) sündis Lublinis,  nn vene Poolas.  Õppis erinevates Euroopa ülikoolides ja 

ühendas  siis  uurimused  teadusajaloost  ja  teadusfilosoofiast  keemiapraktikaga  Prantsusmaal.  Meyerson 

vaatles teadusajalugu kui jätkuvat taotlust leida muutustes säilitamisväärne. Tema avaldatud tööde seas on 

Identity and Reality (1907), samuti uuringud kvantmehaanikast ja relatiivsusteooriast.
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John Herscheli teadusteooriameetod

Herscheli  olulisim  panus  teadusfilosoofiasse  oli  avastuskonteksti  ja 

õigustuskonteksti mõistete sisseviimine ja eristamine. Ta rõhutas, et üks asi on protseduur, 

mida kasutatakse teooria formuleerimiseks, teine asi on selle aktsepteeritavus.

Avastuskontekst

Kuigi Herschel pidas lugu Francis Baconi vaadetest teadusliku uurimise kohta, ei 

sobinud paljud olulised teadussaavutused selle mudeliga. Seetõttu pakkus ta välja kaks 

võimalust, kuidas teadlane võib jõuda vaatlusest seaduspärasusteni ja teooriateni:

• 1. induktiivsete skeemide kasutamisega;

• 2. hüpoteeside formuleerimisega.

Skeem:

Seega esimene aste teaduslikus protseduuris on komplekse fenomeni jaotamine nende 

olulisteks osadeks või aspektideks, ja tähelepanu suunamine neile omadustele, mis on 

olulised fenomenide seletamiseks.
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Loodusseadused

Analüüsitud  fenomen on  tooraine,  millest  teadlane  püüab  formuleerida  loodusseadust. 

Herschel arvas loodusseaduste sekka:

• a) nii omaduste korrelatsioonid (Boyle seadus) nn üldfaktid kui ka

• b) sündmuste järjestused (Galilei  vabalangemise seadus ja projektiili  paraboolne 

trajektoor).

Loodusseadused  implitseerivad  teatud  piirtingimusi  (vaakum  jne).  Nendeni  viib  kaks 

eelpool  toodud  teed.  Boyle  seadus  on  formuleeritud  induktiivsete  üldistuste  teel  ja 

Christian Huygens’i hüpotees, et ekstraordinaarne kiir topeltrefrakteeruvas Islandi pagus 

on elliptiliselt leviv, on teise tee näide, mida ei saa induktiivsete järelduste varal.

Teooriad

Loodusseaduste  avastamine  on  aga  ainult  esimene  teadusliku  interpretatsiooni 

aste. Teine aste on nende inkorporeerimine teooriateks. Ka need kerkivad kas edasises 

induktiivses  üldistamises  või  julgete  hüpoteeside  loomises.  Herschel  rõhutas 

baconiaanliku teaduslike üldistuste hierarhia ideaali kõrval ka loova kujutluse rolli hierarhia 

konstrueerimisel (André-Marie Ampère elektromagnetismi teooria).

Õigustuskontekst

Herscheli  arvates  sobivus  vaatlustega  määrab  üldistuste  väärtuse  ja 

aktsepteeritavuse.  Mõnedel  kinnitavatel  juhtumitel  või  näidetel  on  suurem  tähtsus  kui 

teistel, neid on kolme tüüpi:

• 1.  kui  seadust  laiendatakse  äärmuslikele  juhtumitele  (Galilei  vabalangemise 

seaduse jaoks oli sule ja mündi identne kiirendus range kontroll),

• 2. kui saavutatakse ootamatuid tulemusi, st seadusel või teoorial on seninägematu 

avavus  (näiteks  kaksiktäht  süsteemide  elliptiliste  orbiitide  avastamine  oli 

newtoniaanliku mehaanika ootamatu konfirmatsioon).

• 3.  otsustav  eksperiment  kui  purustav  kontroll,  mille  aktsepteeritavad  teooriad 
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peavad üle  elama (Foucault’i  eksperiment:  valgus levib  kiiremini  õhus kui  vees, 

Pascali  test  mägedes  elavhõbeda  tõusmise  kohta  suletud  tuubis  –  kas  see  on 

tühjusekartus või atmosfääri rõhk).

Herschel nõudis siiski, et teadlane peab võtma antagonisti rolli oma teooriate suhtes 

ja otsima nii otseseid kummutamisvõimalusi kui erandeid, mis piiritleksid nende teooriate 

kasutatavuse astet.

Whewelli järeldusi teadusajaloo kohta

Teadusprogressi morfoloogia

Whewell hakkas esimesena pöörama teadusajaloole enamat tähelepanu kui lihtsalt 

näidete  varasalvele,   püüdes  seda   teha  sõltuvaks  teadusfilosoofiast.  Et  uurida 

teadusminevikku  on teadlasel  vaja  sünteesida,  selleks  aga tuleb  luua interpretatiivseid 

kategooriaid, mis aitaksid ajaloolisi uurimusi läbi viia. Whewell nägi teaduslikku progressi 

kui  edukat  faktide  ja  ideede  ühendust,  ühtlasi  ta  võttis  faktide  ja  ideede  polaarsuse 

esmaseks metodoloogiliseks printsiibiks teadusajaloo interpreteerimisel.

Faktid ja ideed

Whewellile  oli  “fakt”  mistahes teadmuse tükk, mis on toormaterjaliks teooriate ja 

seaduste formuleerimisel. Whewell arvates on mõistlik teha vaid suhtelist eristust teooria 

ja fakti vahel. Seega teooria võib teisele faktiks olla, millelt formuleeritakse teine üldistus, 

nii  nagu Kepleri  seadused olid faktid Newtonile,  mille üle teoretiseeriti.  “Ideed” on aga 

need  ratsionaalsed  printsiibid,  mis  seovad  kokku  fakte.  väljendades  kogemuse 

relatsioonilisi  aspekte,  mis  on  hädatarvilikud  tingimused  mõistmsieks.  Ühtlasi  möönis 

Whewell Kanti teesi, et ideed on tajudele ette kirjutatud ja pole sugugi neist tuletatud (aeg, 

ruum, põhjus, teaduste baasideed – vis vitale bioloogias). Seega polnud Whewelli jaoks 

olemas sellist  asja  nagu ideedest  lahutatud “puhas fakt”.  Iga fakt  eeldab ideesid.  Igas 

faktis on seega natuke teooriat. Teooria ja fakti eristus on psühholoogiline eristus. Ta oli 

veendunud,  et  “fakti”,  “idee”  ja  “teooria”  kontseptsioonidel  on  teadusajaloo 
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interpreteerimiseks väärtus.

Teadusliku avastuse näide

Selleks oli Whewellile kolmeastmeline progressioon:

• 1.  Eelmäng  –  faktide  kogumine  ja  dekomponeerimine,  kontseptsioonide 

selgitamine;

• 2.  Induktiivne uurimisjärk tekib  siis,  kui  partikulaarne kontseptuaalne näide on 

faktidele peale asetatud;

• 3. Lõppjärk – tulemus on saavutatud integratsiooni laiendamise ja konsolideerimise 

varal.

Skeem:

Ometi  möönis Whewell,  et  tihti  need astmed teaduspraktikas kattuvad.  Sellegi  poolest 

pretendeeris see skeem teadusliku progressi morfoloogia esitamisele.

Studia Cartesiana Estonica (2009)
5



TEADUSFILOSOOFIA

Faktide dekomponeerimine ja kontseptsioonide eksplikatsioon

Tingimatu  aste  teooria  konstrueerimisel.  Dekompositsioon  on  komplekssete 
faktide  reduktsioon “elementaarsetele”  faktidele,  mis  esitavad suhteid  selgete  ja 
distinktsete ideede seas nagu aeg, ruum, arv ja jõud.  Paljudel juhtudel saavutatakse 

see nendele kvaliteetidele fokuseerimisega, mis teevad läbi kvantitatiivse variatsiooni ja 

nende kvaliteetide väärtuse ülestähendamise tehnikate arendamisega. Kontseptsioonide 

eksplikatsioon  on  kontseptsioonide  selgistamine  teadlaste  diskussioonides  –  nii  tehti 

selgeks Whewelli  arvates  “jõu”,  “polarisatsiooni” ja  “liikide” kontseptsioonid. Whewell  oli 

veendunud, et fundamentaalse idee tähendust võib väljendada aksioomide kogumine, mis 

panevad paika alustõed idee kohta. Ent kuidas teha kindlaks, et teadlane on jõudnus selge 

ja  kindla   arsaamiseni  ideest?  Ent  peale  selguse  peavad  kasulikud  teaduslikud 

kontseptsioonid olema “kohased” faktide jaoks, millele neid rakendatakse.

Faktide kolligatsioon

Teooriad ja seadused on faktide kolligatsioonid (järjestused), milles uurija rakendab 

kontseptsiooni faktide kogumile. Kolligatsioon kui faktide kokkusiduja (näide sellest, kuidas 

Kepler  ühendas  “proportsionaalsuse”  jt  kontseptsioonidega  kokku  faktid  planeetide 

perioodilisest  tiirlemisest  ja  kauguse  Päikesest).  Samas oli  Whewell  jaoks  induktsioon 

ühtlasi  faktide  kolligatsioon,  täpse  ja  kohase  kontseptsiooni  varal.  Induktsioon  oli 

Whewellile avastusprotess, mis üldistas faktidest viisil, et saavutati faktide kolligatsioon. 

Samas  teadusajalugu  veenis  teda,  et  spetsiaalsetest  induktiivsetest  reeglitest  ei  piisa 

kolligatsiooniks, selleks on vaja ka loovat lähenemist. Seega induktiivne järeldus on alati 

midagi rohkemat kui puhas faktide kogum. Whewell väitis, et “faktid pole mitte ainult kokku 

pandud, vaid ka vaadeldud uuest vaatekohast.”

Lisajõe analoogia

Whewell  võrdles teaduse evolutsioneeruvat arengut lisajõgede liitumisega ühteks 

jõeks. Teadusajalugu veenis teda, et teadus areneb vanade teooriate inkorporeerumisel 
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uutesse  s.o  kaasaegsetesse.  Ta  mõistis  teadus  pideva  progressioonina,  mitte 

revolutsioonilisena.  Ta  asetas  rõhu  neile  kummutatud  teooriatele,  mis  kergendasid 

järgnevaid  teooriamoodustamisi  (nii  leidis  ta  ka  flogistoni  teoorial  olevat  positiivse  rolli 

keemia ajaloos, kui oksügeeni teooria selle ületas ja kummutas).

Induktsioonide ühildamisest

Teadusajalugu oli Whewellile võtmeks “induktsiooni loogika” juurde. See sarnaneb 

lisajõe analoogiaga. Iga teaduse strukturaalseks mustriks on  “induktiivne tabel”. See on 

peapeale pööratud püramiid, faktid üleval, üldisem on sellevõrra allpool.

Skeem:

Kontseptuaalse  integratsiooni,  mitte  puhta  enumeratsiooniga  ühendatakse 

madalama taseme üldistused kõrgematega. Kahe või rohkema teooria inkorporeerimine 

suuremasse  teooriasse  oli  Whewellile  teadusliku  teooria  aktsepteeritavuse  kriteerium. 

Selles  tähenduses  kõneles  Whewell  ka “induktsiooni  ühildamisest”. Tema  ei  teadvat 

juhtumit teadusajaloost, mil see olevat kunagi andnud eelise hüpoteesile, mis pärastpoole 

oleks valeks osutunud (kineetiline gaaside teooria).

Paratamatu tõe historisatsioon
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Whewell lähtus teadusajaloo interpreteerimisel Immanuel Kanti eristusest

• a) teaduse vormi ja

• b) teaduse sisu vahel.

Ideed olid  Whewellile  püsiva väärtusega – seega mõned teaduslikud teadmised 

võivad  saavutada  paratamatu  tõe  staatuse.  Varasemates  töödes  väitis  Whewell,  et 

geomeetria aksioomid ja  looduse fundamentaalsed seadused erinevad oma kognitiivse 

staatuse  poolest,  kuna  esimesed  olevat  paratamatult  tõesed.  Hiljem ta  laiendas  seda 

samuti  viimastele.  Ta üritas väite paradoksaalsust ületada eristusega fundamentaalsete 

loodusseaduste  vormi  ja  aine  vahel.  Nii  näidistavat  Newtoni  liikumisseadused 

põhjuslikkuse ideed. Põhjuslikkuse ideed võib lahti pakkida kolme aksioomina:

• 1. miski ei leia aset põhjuseta;

• 2. tagajärjed on proportsionaalsed põhjusetega;

• 3. mõju (reaktsioon) on toimele võrdne ja vastav.

Kogemuse teha on nende aksioomide sisu. Kuna Newtoni seadused saavutasid kohase 

põhjuslikkuse  aksioomide  empiirilise  interpretatsiooni,  saavutasid  need  paratamatu  tõe 

staatuse.  Ideede  “näidistamine”  leiab  aset  aste-astmelise  teaduse  arengus,  seisnedes 

progressiivses klarifikatsioonis.

Meyerson’i the Search for Conservation Laws

1908.aasta kirjutises püüdis Meyerson edasi arendada Whewelli analüüsi, jaotades 

teaduslikud seadused

• 1.  “empiirilisteks  seadusteks”  –  spetsifitseerivad,  kuidas  süsteem  muutub,  kui 

vastavaid tingimusi modifitseerida – ja

• 2.  “kausaalseteks  seadusteks” -  identsusseaduse  rakendamine  objektide 

olemasolule ajas.

Esimesed võimaldavad ennustada loomulike protesesside käiku ja manipuleerida nendega 

meie kasuks. Teine nõuab, et midagi pidevas muutumises jääb samaks. Kui empiiriliste 

seaduste  teadmus rahuldab ettenägemisvõimet,  siis  vaid  põhjuslike seaduste teadmus 

täidab meie soovi mõistmiseks, mis on tingitud nende kahetisest iseloomust: nad evivad nii 
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empiirilist  sisu kui ka paratamatut tõde (identsust).  Identsusseaduse enda kasutus võib 

osutuda aja jooksul valeks, jäädes ometigi  mõjutamatuks. Samas on see tautoloogia – 

seda  pole  võimalik  maailmast  tuletada.  Olles  ometigi “märkimisväärne”  tautoloogia, 

milleta loodust ei mõisteta.
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