
TEADUSFILOSOOFIA

Väärtusstandardite õigustamine

Niikaua,  kuni  erinevad  teadusfilosoofiad  nõuavad  erinevaid  teooriaasendamise 

kriteeriumeid, genereerivad need teadusliku progressi rekonstruktsioone.

Francis Bacon nägi teaduslikku progressi induktsiooni varal faktuaalse aluse laienemises 

või rohkenemises. Karl Popper vaatles progressina julgete konteksti edendavate oletuste 

vaheldumist,  mis  alluvad  kummutamistele.  Imre  Lakatos  käsitles  progressi 

teadusuurimisprogrammide  artikuleerimisena.  Kuidas  sellised  võistlevaid  ratsionaalseid 

rekonstruktsioone püstitatakse?

Inkorporeerimiskriteerium Lakatosil

Lakatos  uskus,  et  teooria-asendumise-kriteerium on  võrdeliselt  hästi  rakendatav 

metodoloogiate järgmuutuvuslikkusele. Ta hindas võistlevaid metodoloogiaid järgmiselt:

1. valida  need  välja  ja  töötada  välja  teadusliku  progressi  ratsionaalne 

rekonstruktsioon, mida iga metodoloogia sisaldab;

2. võrrelda ratsionaalset rekonstruktsiooni teadusajalooga.

Kui metodoloogia M2 konstrueerib kõik ajaloolised episoodid, mis on rekonstrueeritud M1 

poolt,  ja  lisaepisoodid  pealekauba,  siis  M2  on  kõrgemalseisev  metodoloogia.  Lakatos 

väitis,  et  tema  teadusuurimisprogrammi  metodoloogia  ületab  Popperi  falsifikatsiooni 

kriteeriumit, kuna konkreetne ajalooline andmestik sobib Lakatosi programmiga paremini. 

(Näiteks Merkuuri anomaalne liikumine Newtoni teooria taustal). Popperi rekonstruktsiooni 

kohaselt oleks sellised episoodid ratsionaalsest teaduslikust juurdekasvust välja arvatud. 

Teadusuurimisprogrammi  paneb  vastupidiselt  rõhu  teoreetilisele  teaduse  suhtelisele 

autonoomiale ja suudab seletada “kummutatud” printsiipide jätkuvat kasutamist.

Kuhni kriitika: Lakatosi idee tsirkulaarsus?
Thomas Kuhn nullis Lakatosi püüde osutades tema arutluskäigu tsirkulaarsusele. 

Lakatos väitis, et:

1. teadusfilosoofiad sisaldavad teaduskasvu ratsionaalset rekonstruktsiooni,
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2. iga  rekonstruktsioon  piiritleb  “sisemist  ajalugu”,  märkides  eraldavalt  ära  need 

episoodid,  mis  sobivad  selle  ratsionaalsusideaaliga,  nendest,  mis  ei  sobi  (“väline 

teadusajalugu”).

3. teadusajalugu võib esitada kui võistlevate metodoloogiate hindamise standardit. Kui 

suurem osa teadusajaloost on ratsionaalsem Hn all kui Hn-1 all, siis Hn on ülimuslikum kui 

Hn-1.

4. igasugune  teadusajalugu  on  ajaloolise  andmestiku  interpretatsioon,  mis  on  ette 

võetud  lähtuvalt  konkreetsest  seisukohast.  Otsusi  tehakse  tõendite  alusel. 

Tähtsustamishinnangud peegeldavad tema arusaamist sellest, mis loeb teadusena, ja mis 

liiki faktorid mõjutavad selle arengut.

Tekib  ring:  iga teadusajalugu eeldab metodoloogilist  süsteemset  kontseptsiooni,  samas 

tehakse  see  andmestiku  põhjal,  mis  ise  allub  muutumisele  –  pole  neutraalset 

historiograafiliste teooriate hindamist. Ratsionaalse rekonstruktsiooni metodoloogia saab 

oma väärtustatuse ajalooliselt andmestikult, mis ise luuakse selle metodoloogia alusel.

Laudan’i “standardjuhtumi” mudel
Raamatus Progress and Its Problems (1977) esitas Laudan alternatiivse protseduuri 

võistlevate  metodoloogiate  hindamiseks.  Püüdes  ära  hoida  Lakatose  tsirkulaarsust, 

pakkus ta välja arendada metodoloogiad selliste ajalooliste andmete baasil, mis on kõikjal 

teadusliku  eliidi  poolt  tunnustatud.  Võistlevaid  metodoloogiaid  saab  seetõttu  mõõta 

võimelisusest rekonstrueerida “standard-juhtumite” episoode. Parem on parajasti see, mis 

suudab  võimalikult  rohkem  seletada.  Teaduseliidi  seisukohad  on  siin  absoluutse 

kriteeriumi staatuses.

Näiteks:

1. Newton'i mehaanika oli 1800.aasta tõendusmaterjali seisuga üle aristoteliaanlikust 

mehaanikast;

2. termo-kineetiline  teooria  on  ülimuslik  kalorilise  teooria  suhtes  1900.aasta 

andmestiku põhjal;

3. üldrelatiivsusteooria  on  ülimuslik  newtoniaanliku  mehaanika  suhtes  1925.aasta 

seisuga.

Relatiivsusele ei saanud ka Laudan vastu. 2050.aastal võivad eliidi seisukohad erineda 
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tänasest.  Metodoloogiad  arenevad  sellisel  viisil,  kuid  rohkeneda  võivad  ka 

standardjuhtumite hulk (ümberhindamine jmt). Samas pole ratsionaalse standardjuhtumite 

rekonstruktsiooniga välistatud, et metodoloogiad formuleeritakse nii, et neid võib alati ära 

seletada vastava ajalis-ruumilis-kultuurilise relativismiga, mis teeb sellise lähenemise ad 

hoc’likumaks.  Ometi  tekib  küsimus,  kas  ratsionaalsuse mõiste  lubab seda.  Küsimused 

hargnevad,  interpreteerija  peab  lähenema  partikulaaridele.  Lootus  püsib  ootusel,  et 

suudetakse efektiivselt väljendada teaduslikke ratsionaalsusprintsiipe.

Sotsioloogiline pööre

Nii  Lakatos kui ka Laudan eristasid teaduses sisemist  ja välist ajalugu. Väline – 

sotsiaal-poliitlised  olud  –  olid  midagi  sellist,  mis  ei  allunud  ratsionaalsele 

rekonstruktsioonile, kuna sisemine ajalugu rääkis tihti  iseenda eest. Et mõista seesmist 

ajalugu, selleks tulnuks teada teadust nii nagu seda pidi tegema. 1970.-80.aastatel esitati 

sellisele  käsitlusviisile  väljakutse.  Eelkõige  sotsioloogid.  “Vastupanu”  keskus  asus 

Edinburgi ülikooli  juures, kus David Bloor, Barry Barnes ja Steven Shapin (1943- ) 
esitasid  nn  tugeva programmi. Selle tuumaks oli direktiivne printsiip,  mille kohaselt 

interpreteerija  peab  avama  nii  teadlaste  ratsionaalsete  (tõeste,  edukate)  kui  ka 

irratsionaalsete  (edutute)  veendumuste  põhjused  ja  leidma  nii  ühisalusnimetaja. 

Teadusajalugu vaadeldakse siin välise ja sisemise ajaloo võrdväärse partnerlusena, ometi 

hakati välisele rohkem rõhku asetama, seetõttu jäi sisemine sootuks varju. Kalde iseloom 

oli aga just selle sotsioloogilisest püstitusest tingitud – sellist programmi püüdsid ellu viia 

sotsioloogid,  kes  olidki  ettevalmistatud  välise  analüüsiks,  sisemine  jäi  filosoofidele. 

Konstruktiivne  interpretatsioon  jäi  aga  aset  leidmata.  Kriitikud  heitsidki  tugevale 

programmile  ette  mõistsue  alahindamist  veendumuste  kujunemisel. Aristoteles võis 

tõepoolest  Herodotost  parandada  bioloogilistes  seletustes  lähtuvalt  sotsiaalsetest 

mõjutustest,  ent  enesesestmõistetavam  oleks  ratsionaalsele  mõtlemisele  panustada. 

Tugev  programm  on  seega  ebatõenäoline.  Ei  piisa  vaid  sotsiaalsetele  teguritele 

osutamisest  teooriavahetumiste  seletamiseks.  Sotsiaalsed  faktorid  on  pigem 

aktsidentsiaalse  iseloomuga,  selgitades  vahest,  miks  mingit  tüüpi  teooriad  ei  sobinud. 

Kausaalset seost need ei sisalda.
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Justifikatsioon ja puutumatud printsiibid
Lakatos ja Laudan esitasid oma metodoloogiaid eeldusel, et on olemas tasandite 

hierarhia justifitseerimisprotessis:

• -3 puutumatud justifitseerimisprintsiibid

• -2 hinnangustandardid

• -1 seadused ja teooriad.

Allpoolsed  tasandid  on  paratamatus  ja  tarvilikus  sõltuvuses  ülemistest.  Lakatosil  oli 

3.tasandil inkorporeerimiskriteerium ja Laudan’il standard-juhtumite selektsioon.

Dudley  Shapere eitas  3.tasandi  kui  muutumatute-puutumatute  printsiipide 

olemasolu.  Kõik  tasandid  muutuvad  ajas,  sellele  ideele  põhinedes  esitas  nn  mitte-

eeldusliku  teadusfilosoofia,  mille  kohaselt  tuli  möönda,  et  ei  ole  olemas  mistahes 

muutumatuid  eeldusi,  kas  substantiivsete  veendumuste,  meetodite,  reeglite  või 

kontseptsioonide vormis. Ühelt hinnangu standardilt teisele üleminek on tihti ratsionaalne 

ja mitteeeldusliku teadusfilosoofia ülesandeks olekski esitada seda ratsionaalsust. Antud 

standard  ise  allub  ajalisusele.  Võib  näidata,  et  üleminek  S1-lt  S2-le  ajahetkel  t2  on 

ratsionaalne  vastavalt  ratsionaalsusele,  mis  on  aktsepteeritud  t2-l.  See  oleks,  ometi, 

ebakorrektne,  kuna  see  peegeldatakse  hilisema  ratsionaalsuse  mõistest  lähtuvalt. 

Senikaua, kuni ajaproovile vastupidavat süsteemset kontseptsiooni pole, on mitte-eelduslik 

teadusfilosoofia ajaloolise relativismi versioon.

Teoses  Science and Value  (1984) hülgas Laudan hierarhilise mudeli. Ta nõustus 

Shapere’ga muutuste osas ja redeli eksiteele. Sellele asenduseks pakkus ta “võrkmudelit”, 

millises teooriad, metodoloogilised printsiibid ja kognitiivsed eesmärgid on vastastikuses 

sõltuvussuhetes.  Justifitseerimine  on  nüüdsest  kahesuunaline  tee.  Teooria  ja 

metodoloogilised ideed muutuvad üheskoos. Samasugune kahesuunaline suhe on samuti 

aksioomide ja teooria vehel. Selline mudel pidi olema üle hierarhilisest ja kuhniaanlikust 

holismist (teooriad vahetuvad kui pakend). Kuhniaanlikus holismis aktsepteerib teadlane 

teooriat  T,  metodoloogiat  M  ja  kognitiivset  eesmärki  E  enne  revolutsioonilist  episoodi. 

Pärast revolutsiooni omandab teadlane vastavalt T’, M’, E’. Ühtlasi kaasneb hinnanguline 

relativism.  Üleminek pole  siin  justifitseerimsie  objekt.  Ent  retikulaarse  mudeli  puhul  on 

muutumine aste-astmeline ja selgitustele alluv.
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Gerald Doppelt’i  vastuväitele rakendustingimuste muutumisest vastab Laudan, et 

on kaks sundkitsendust kognitiivse eesmärgi osas: 1. need peavad olema teostatavad, ja 

2. peavad olema vastavuses väärtustega, mis teavitavad teooria valikust.  John Worrall 
elustas  hierarhilise  justifitseerimismudeli  väitega,  et  kui  hindamisstandardit  ei  ole 

fikseeritud, siis pole võimalik ka teaduslikust progressist kõnelda, kuna pole püsivat, see 

aga  tähendab  hinnangulist  relativismi.  Sellest  ülesaamiseks  tuleb  möönda  mõningate 

muutumatute printsiipide olemasolu:

1. teooriaid peab kontrollima tõenäoliste rivaalide suhtes,

2. mitte-ad-hoc tuleb eelistada ad hoc-seletustele,

3. suuremat  empiirilist  toetust  evib  hüpotees,  mis  sobitab  paremini  põhjuslikke 

faktoreid.

Worrall väitis, et need printsiibid peituvad teaduspraktika aluses sarnaselt sellele, 

kuidas  modus ponens  osaleb deduktiivsetes järeldustes. Ratsionaalsus nõuab, et mäng 

leiaks aset nende reeglite alusel. Kes heidab aluse hinnangulised standardid kõrvale on 

teadusmängust väljas. Mõningaid asju tuleb dogmaatiliselt omaks võtta. Laudan väidab 

omakorda,  et  need  kolm  reeglit  pole  sugugi  puhtformaalsed  vaid  pigem  olemusliku 

printsiibid. Ja need võivad teatud maailmades osutuda nn kontra-produktiivseteks. Laudan 

toob näiteks maailma, kus vareste arv on lõplik, loetud – varesed ON mustad. Seega kõik 

olulised  printsiibid  muutuvad  sedamööda,  kuidas  teadmised  edenevad.  Samuti  leiab 

Laudan,  et  Worrall  on  valesti  mõistnud  relativismi  kui  ohtu  –  ohustatud  ei  ole 

hinnangustandardid vaid ratsionaalsus, mida muutumine justkui eitab. Laudani mudel selle 

ratsionaalsuse enesestmõistetavusega tagab.
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