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1. Natura ştiinţelor sociale
Distincţia între cunoscător şi obiectul de cunoscut
fundamentează epistemologia clasică pe baza conceptului de
obiectivitate şi pe axioma că Universul este obiectiv, cognoscibil şi
independent de cunoscător. Anne Harrington, specialistă în Istoria
ştiinţei la Harvard, precizează că un substrat cultural al evoluţiei
ştiinţei în Europa este viziunea creştină a omului creat după
chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (cf. Zajonc, 2006). Mintea
omului – asemănătoare cu aceea a lui Dumnezeu – este raţională
şi pe deplin capabilă să înţeleagă natura. Natura este exterioară
fiinţei umane, şi de aceea poate şi trebuie privită din afară.
Această premisă a făcut ca ştiinţa occidentală să se orienteze
asupra exteriorităţii naturii, pe care să o cerceteze prin observaţie
şi să o explice prin modele matematice. Natura este exterioară
deci poate fi observată şi este creată raţional, deci poate fi
descrisă. Raţionalitatea – consideră Weiming – implică o ordine
logică, deci astfel de ordini sunt inerente naturii, iar mintea umană
raţională şi ea le poate identifica şi studia (cf. Zajonc, 2006). Ioan
Biriş consideră că se poate construi un model de „raţionalitate
integratoare” (1996) care să permită o depăşire a modelelor
clasice şi să deschidă perspectiva ontologiei holiste, integraliste.
Biriş realizează o analiză predominant ontologică a fenomenelor
de structurare-agregare, la nivel mecanic-fizic, psihic şi metafizic
(1999). Cunoaşterea ştiinţifică porneşte de la o serie de postulate
care jalonează criteriile de ştiinţificitate ale unui discurs, pe care le
vom analiza pentru a vedea în ce măsură acestea mai sunt actuale
în orizontul ştiinţelor contemporane, în ce măsură reconstrucţia
paradigmei ştiinţifice afectează criteriile de ştiinţificitate.
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Chiar dacă legile ştiinţei sunt diferite de legile naturii, cele
dintâi îşi propun să fie o aproximaţie cât mai exactă a celor din
urmă. Credinţa în existenţa unor legi în natură are ca presupoziţie
fondatoare concepţia că există o ordine în natură. Această
credinţă în existenţa unei ordini în natură, care să fie indiferentă la
existenţa subiectului cunoscător, este în recursivitatea sa ultimă o
afirmaţie metafizică. Modelul inseparabilităţii originar din fizica
cuantică - unde defineşte imposibilitatea separării clare şi distincte
a unui sistem de microparticule ce urmează a fi cercetate de
sistemul format de cercetător şi aparatura sa ştiinţifică - generează
în ştiinţele sociale teorii precum: feminism, perspectiva
apreciativă, programarea neurolingvistică.
Principiile metodei apreciative în sociologie (Cojocaru St.,
2005) sunt corelate ideii de inseparabilitate dintre cercetător şi
mediul social. Organizaţiile sociale sunt rezultatele interacţiunilor
dintre modelele mentale ale indivizilor care o compun.
Obiectivitatea unei organizaţii este dată de corelarea unor realităţi
subiective (Sandu, 2009). Cercetarea unei organizaţii şi
schimbarea la nivelul acesteia sunt simultane. „Realitatea socială
(organizaţia) – consideră Elliot – poate fi gândită ca un text care
poate fi interpretat permanent” (cf. Cojocaru S., 2005). La nivelul
realităţii sociale – notează Thomas Wachowski – harta (imaginea
despre realitatea socială) precede teritoriul (realitatea însăşi).
„Dacă oamenii definesc o situaţie ca fiind reală atunci această
situaţie este reală prin consecinţele definirii ei ca reală”
(cf. Cojocaru S., 2006).
Consecinţele unei teorii ştiinţifice, propun experimentele ce
urmează a fi efectuate pentru a o justifica. Aceste experimente
fragmentează realitatea pentru a corespunde modelului teoretic.
Basarab Nicolescu face distincţia între real şi realitate: „realul
semnifică ceea ce este, în timp ce realitatea este legată în
experienţa umană” (2006). Realitatea este concepută a avea
niveluri. „Un nivel de realitate integrează ansamblul de sisteme
care prezintă invarianta sub acţiunea unor legi generale”
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(Nicolescu, 2006) Fiecărui nivel de realitate îi corespunde o logică
proprie. Existenţa nivelurilor de realitate face necesară
introducerea conceptului de complexitate. Complexitatea poate fi
înţeleasă ca o descriere a trecerii de la un nivel de realitate la altul.
La fiecare nivel de realitate în parte se construieşte o complexitate
care se structurează prin propriul “nivel de integrare”. Mai multe
niveluri de integrare pot aparţine unui singur nivel de realitate.
Ideea nivelurilor de realitate nu este nouă în filosofie, ea putând fi
regăsită, de exemplu, în Cosmologia lui Jacob Boheme
(cf. Celmare, 2006). Husserl propune existenţa unor nivele bazate
pe „nivelurile diferite de percepere a realităţii de subiectul
observator” (Celmare, 2006). Esfeld propune termenul de
„realism structural” pentru analiza holistă a realităţii percepute ca
ierarhii de sisteme (2004).
Modelarea realităţii ca proces de către Whitehead
(cf. Celmare, 2006) a deschis calea teoriei bootstrapului (propuse
de Chew) cu privire la structura lumii, potrivit căreia natura nu
poate fi redusă la nişte entităţi fundamentale cum ar fi particulele
sau câmpurile cuantice. „Universul – notează Ştefan Celmare –
este un întreg interconectat în care nici o parte nu este mai
fundamentală decât alta încât proprietăţile oricărei părţi sunt
dependente de cele ale celorlalte” (2006). Interconectabilitatea a
dus la o nouă paradigmă, cea holistă, cu efecte la nivelul filosofiei
ştiinţei, a practicilor sociale. Această teorie credem că este premisa
transformărilor sociale care au loc în prezent, caracterizate prin
termenul de globalizare şi trecerea la nivel cultural din paradigma
reducţionismului post modern în cea a transdisciplinarităţii şi
interconectabilităţii specifice discursului transmodern. Aceasta
este premisa care stă la baza unor seturi de concepţii filosofice,
sociologice şi culturale pe care le numesc generic metafizică
cuantică.
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2. Comunicare şi semiotică
Schema clasică a comunicării o considerăm un proces care
implică două sau mai multe persoane şi vizează transferul de
informaţie între acestea. Informaţia este codificată în semne, care
în general sunt în întregime arbitrare prin raportare la ceea ce
semnifică. Un cuvânt nu descrie totul, mai rămâne întotdeauna ceva de
spus. Semantica generală este o practică care vizează eliberarea din
constrângerile limbajului formal, guvernat de legile logicii
aristotelice.
Ideea de sorginte kantiană a „incognoscibilităţii lucrului în
sine”a fost astfel preluată de teoria comunicării, prin intermediul
semanticii generale şi adaptată pragmatismului specific ştiinţelor
comportamentului şi a neuroştiinţelor. Se operează astfel cu
distincţia fundamentală dintre „realitate” şi harta asupra realităţii,
hartă cu care operează conştiinţa.
Aspectele formale ale gândirii se realizează în sistemul
sintactic al limbii. Sintaxa limbii materne îşi pune amprenta pe
paternurile cognitive ale vorbitorilor nativi, transformându-se în
sintaxa subiectivă a persoanei. Formalizarea şi axiomatizarea
sistemelor logice contemporane presupune existenţa unei sintaxe
unitare care să permită invarianţa faţă de modelul cultural.
Semnificativ în analiza constituirii limbajului ca sistem universal
de semnificare este posibilitatea unor structuri semantice
invariante. Cea mai importantă caracteristică biologică a omului o
reprezintă potenţialitatea limbajului. Limbajul este calea de
transmitere a culturii de la o generaţie la alta, este modalitatea
operaţională în care se realizează procesul socializării. Fiecare
civilizaţie îşi perpetuează „valorile dominante” pe care le
generează „în structuri cadru cognitive, plasate la nivelul
mentalităţilor, a „adevărurilor universal valabile” pe care le putem
intui ca fiind „metatextul” culturii care le generează. La aceste
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cadre ale gândirii face referire Petru Culianu (1994) când foloseşte
expresia „grila interpretativă şi voinţa deformatoare” specifice
diverselor culturi şi civilizaţii care se succed în istorie. Existenţa
unor cadre structurante ale conştiinţei, sistemul categorial, fac
posibilă reprezentarea în conştiinţă a realităţii. Pentru
Wittgenstein, limbajul este structurat contextual în jocurile
realităţii, sub forma unei sintaxe şi a unei semantici (1953).
Analiza situaţiei limbajului a generat cotitura lingvistică, ca mutare
a atenţiei de la „realitate” la „reprezentarea realităţii” în limbaj.
Jean Piaget identifică din punct de vedere psihologic stadialitatea
dezvoltării cognitive a omului, descriind procesele cognitive
specifice fiecărei etape (1980). Aceste procese sunt conturate de
dezvoltarea limbajului, pe de o parte, şi de posibilitatea operării cu
concepte, pe de altă parte.
Comunicarea presupune interacţiune socială prin
intermediul modurilor de comportare înnăscute sau dobândite,
precum şi existenţa unor semnale verbale sau nonverbale care
sunt emise şi recepţionate, conştient sau inconştient, consideră
Mioara Burlacu (2008). Autoarea identifică două dimensiuni ale
comunicării:
 dimensiunea relaţională:
 un nivel redus de comunicare determină o relaţie
superficială, formală;
 comunicare eficientă determină o relaţie profundă,
serioasă;
 dimensiunea comunitară: la şcoală, grupul de prieteni,
locul de muncă, familia, orice formă de
microcomunitate.
Relaţia de comunicare presupune în mod tradiţional
existenţa unui emiţător şi a unui receptor, care reprezintă cei doi poli
ai comunicării, emiţătorul având rolul activ în timp ce receptorul
are un rol pasiv. Între aceştia se transmite o informaţie.
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Wikipedia defineşte informaţia:
„Informaţia se constituie într-o reprezentare a realităţii, dar
şi a reflecţiei şi proiecţiei - care sunt operaţii tipice intelectului uman
- prin intermediul unui set bine precizat şi structurat de simboluri de regulă accesibile simţurilor şi raţiunii umane, dar şi unora dintre
dispozitive, precum cele de calcul automat (calculatoare). Informaţia
se constituie într-o categorie de sine stătătoare, având o existenţă
abstractă şi subtilă - adică nematerială - categorie care este reflectată
de stări, semnale etc. şi constituie un element esenţial în procesul
cunoaşterii (Wikipedia: Informatia).”
În limbajul popular, cotidian, într-un sens larg, unanim
acceptat de marea majoritate a vorbitorilor din orice limbă, prin
informaţie se înţelege:
„Faptele şi opiniile percepute sau obţinute în cursul vieţii de
zi cu zi direct de la o altă fiinţă vie, din mass-media, din baze de
date electronice şi din toate tipurile de fenomene observabile din
mediul înconjurător.
Lămurire asupra unei persoane, lucru sau domeniu;
totalitatea materialului de informare şi de documentare; izvoare,
surse.
Cunoştinţe comunicate de alţii sau obţinute prin investigaţii
proprii ori cercetări personale; cunoştinţe acumulate din lectură,
rapoarte despre evenimente recente sau necunoscute anterior,
materiale din ziare, din periodice sau din buletine de ştiri; cunoştinţe
dobândite prin studiu sau instruire; cunoştinţe deduse din observaţii
directe şi experienţa proprie” (Wikipedia: Informatia).
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Aceasta este sensul original al cuvântului care vizează în
principal aspectul comunicativ şi în acelaşi timp, calitativ.
În ultimul timp, au intrat şi în limba română sensuri mai noi ori sau adăugat la cele vechi precizări noi:
„Fiecare dintre elementele noi, necunoscute anterior, ale
experienţei (fizice sau mentale) sau ale unui concept, în raport cu
cunoştinţele prealabile, ce sunt cuprinse în semnificaţia unui simbol
sau unui grup de simboluri (text scris, mesaj vorbit, imagini plastice,
indicaţie a unui instrument, date experimentale, partitură muzicală
etc.) care produc schimbări într-un concept (cum ar fi un plan sau o
teorie).
Acţiunea cuiva de a (se) informa sau de a comunica
cunoştinţe, noutăţi, lămuriri, veşti, ştiri, îndrumări, precizări etc.,
unei persoane (sau unui grup de persoane) şi rezultatul ei (faptul de
a şti că mesajul este recepţionat şi înţeles de către destinatar).
Comunicare, veste, ştire, mesaj care pune pe cineva la curent
cu o situaţie nouă sau mai veche, dar de care acesta nu avea ştiinţă
înainte de a fi informat” (Wikipedia: Informatia).
Indiferent de accepţiunea termenului de informaţie, aceasta
necesită un vehicol pentru a fi transmisă de emiţător către
receptor. Vehicolul informaţiei este semnalul sau semnul în teoria
semiotică a informaţiei. Semnul este un vehicol pentru informaţie,
care se transmite între emiţător şi receptor, având rolul de a se
substitui obiectului sau fenomenului desemnat în contextul
comunicării. Ambele părţi ar trebui în mod normal să atribuie
semnului aceeaşi valoare informaţională, adică aceeaşi
semnificaţie. Substituirea semnificatului (obiectului desemnat prin
semn) prin semnificant poate introduce erori în procesul de
comunicare.
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Diferenţa dintre semn şi semnal este în principal constituită
de intenţionalitatea semnului în comunicare, faţă de semnal care
nu are o valoare intenţională. Un individ scriind pe o foaie de
hârtie lasă cititorilor o serie de semne (cuvintele scrise efectiv), în
timp ce sunetul unei locomotive este un semnal al apropierii
acesteia. Cu toate acestea semnalăm că această categorizare are un
grad de imprecizie, semnalul sonor emis de locomotivă având în
spate intenţia mecanicului de a semnaliza prezenţă locomotivei.
Ca atare o distincţie mai eficientă între semn şi semnal poate fi
pusă în legătură cu complexitatea informaţională extinsă a
semnului faţă de cea a semnalului, mult mai restrânsă.
Semioticieni precum Thomas Sebbeok consideră semnalul o
formă particulară a semnului (2002).
Transmiterea semnalului (informaţiei) se realizează prin
intermediul unui canal de transmitere a informaţiei. Canalul de
transmitere poate fi de natură lingvistică, fie sub formă verbală
sau scrisă, fie utilizându-se alte modalităţi de codificare a
informaţiei (digitală, de exemplu).
Comunicarea în principal poate fi realizată sub formă
verbală, nonverbală sau paraverbală. Comunicarea verbală se
realizează prin intermediul limbajului, fie în formă orală, fie scrisă.
Comunicarea verbală este structurată în baza unei sintaxe
specifice fiecărei limbi în parte. Comunicarea nonverbală reflectă stări
de spirit în general corelate cu mesajul transmis prin comunicarea
verbală, şi este în mare măsură involuntară. În general, prin
comunicare nonverbală înţelegem limbajul trupului – totalitatea
semnalelor transmise prin postură, fizionomie, mimică, gestică,
privire şi distanţe. Contradicţiile între mesajul transmis în cadrul
comunicării verbale şi semnalele nonverbale transmise semnifică
o încercare de deformare a comunicării de către emiţător.
Comunicarea paraverbală este reprezentată de modul în care sunt
rostite cuvintele, folosirea caracteristicilor vocii, viteza cu care
sunt exprimate cuvintele, pauzele, sublinierile verbale etc.
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