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Mi a feladata az
információtudománynak?
Filozófiai reflexió

Capurro, Rafael

Bevezetés
A latin Jnformatio” fogalom, amely a görög
ontológia és episztemológia „typosz”, „idéa” és
„morphé” fogalmaiban gyökerezik, a XVI. század
tól elvesztette mindezen jelentéseit, és a modern
nyelvekben ma is használatos értelemben terjedt
el. Az ontológiai jelentés - formát adni - elve
szett. Paradox módon Shannon és Weaver for
malizált elméletük alapjává az információ episztemológiai értelmezését tette, és explicit módon
figyelmen kívül hagyta a szemantikai és pragma
tikai konnotációt.. Az információ kifejezésévé vált
minden olyan folyamatnak, amely által valami vál
tozik. A kibernetika és a számítógéptudomány
közvetítésével a fogalom inflációs behatolásának
lehetünk tanúi számos tudományba (fizika, bioló
gia, pszichológia, szociológia). Az eredmény kao
tikus „vita” a két szélsőség, az antropomorfizmus
és a redukcionizmus között.
(1986) az
információ fogalmának 134 értelmezését sorolja
fel. Azt is megfigyelte, hogy az információtudo
mány meghatározásában jóformán semmi hivat
kozást nem találunk az információ negatív formá
jára, a dezinformációra, s annak származékaira:
a hazugságra, propagandára, félrevezetésre stb.
Ez az „információs ember” naív modelljéhez ve
zet.
Az biztosnak tűnik: az információ fogalma az
információtudományban kizárólag az emberi
szférára vonatkozik. Ez implicit visszautasítását
jelenti az információtudománynak mint szupertu
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dománynak, amely az információval a valóság
minden területén foglalkozik.
Az információtudomány alapfogalma nem az
információ, hanem az ember. A főbb paradigmá
kat vizsgálva kiderül, hogy léteznek bizonyos on
tológiai előfeltételek, amelyek részben a görög,
részben a modern filozófiában gyökereznek. A fi
lozófiai hermeneutika és az analitikus filozófia
kialakulása új utakat nyitott az információtudo
mány számára is.
A szerző először három fontosabb ismeretel
méleti paradigmát ismertet. Ezek egyrészt az in
formáció szubsztanciális felfogásán, másrészt a
szubjektum és objektum modern megkülönbözte
tésén alapulnak. Ezután a szerző a „kognitív for
dulatnak" nevezett szemléletváltást tárgyalja. Az
új szemlélet az információnak a tudattól független
szubsztanciaként való felfogását és az emberi
gondolkodás jelenségeit vizsgálja, amelyek elen
gedhetetlenek az információ meghatározásához,
de nem veszi figyelembe az emberi lét pragmati
kus dimenzióit.
A továbbiakban egy kiegészítő „pragmatikus
fordulat” mellett érvel, arra hivatkozva, hogy az in
formáció az emberi lét alapvető dimenziója, amely nem szubsztancia jellegű. Ezért azt a kér
dést, hogy
„Miaz
?
có” (mely az
á
rm
fo
in
ció szubsztanciális jellemzőit tételezi) azzal kell
helyettesíteni: „Mi a feladata az információtudo
mánynak?”
Ez a perspektíva megváltoztatását jelenti a
pragmatikus és retorikus perspektíva irányában.

Kritikai megjegyzések az információtudo
mány három fő paradigmájához
A pozitivista, vagy ahogy Winograd és Flores
(1986) a racionális tradíciót követve az informá
ciótudomány, az informatikához hasonlóan, az in-

COLIS - Conceptions of Library and Information Sci
ence: Historical, Empirical and Theoretical Perspectives.
August 26-28, 1991. The University of Tampere

457

hordozóhoz kötve. Az információtudomány elsőd
formációt az „objektív” „külső valóságban” létező
legesen az információ világát önmagában tanul
valaminek tekinti. Ez a szemlélet jellemzi a három
mányozza. Az információnak ugyanaz az ontoló
fő paradigmát: a reprezentációs, a forrás-csatorgiai státusa, mint a logika törvényeinek a gondol
na-vevő és a platonisztikus paradigmát. Mindhá
rom a megismerő szubjektumot az információnak
kozás folyamata pszichológiai vagy biológiai
leírásában. Megoldatlan marad ezen „világ" és a
nevezett valamivel való interakciójában vizsgálja.
♦
Areprezentációs paradigma szerint azmegismerő szubjektum „világa” közötti kapcsolat
kérdése.
ember a külső realitás megismerője,
A „materialista változatban az információ tudo
megfigyelője. A szubjektum a megisme
mányág, az információt csak annyiban tanul
rés folyamatában a dolgokat az agyában
mányozza, amennyiben az az agytól független hor
történő reprezentálás révén asszimilálja.
dozóhoz van kötve (dokumentumok, elektronikus
Ezek a reprezentációk feldolgozásuk, kó
dolásuk után átadhatók más elméknek,
jelek stb.)”. Az „idealista” változat úgy tekinti az in
formációt, mint objektív, de nem anyagi entitást.
és/vagy raktározhatok, feldolgozhatok gé
Mindhárom paradigmának nagy tradíciói van
pekben. Az emberi lények biológiai infor
mációfeldolgozók. Az információ kódolt
nak az eszmék történetében, de a modern filozó
fiában tovább fejlődtek - a megismerő szubjek
mása a valóságnak. Ezen az alapon az
tumnak mint egyfajta szubsztanciának a megis
információtudomány az információ ábrá
merés objektumától való elválasztása révén.
zolásával (reprezentálásával), kódolásá
val és ésszerű felhasználásával foglal
kozik.
♦ A forrás-csatorna-felhasználó paradigma
A „kognitív fordulattól” a „pragmatikus fordulatig"
az emberi kommunikáció jelentését meta
forának tekinti, amelyet a valóság külön
A „kognitív fordulat” az információtudomány
böző szintjeire alkalmaz. Amikor az em
ban a hetvenes évek elején ment végbe
berek, vagy más források és vevők kom
munikálnak, információt cserélnek. Hogy
0 Kunz/Rittel, 1972), és Belkin (1982) ASK-elmélete (ASK = Anamalous State of Knowledge - a tu
a vevő megértse a küldött üzenetet, az
adóval közös jelkészlettel kell rendel
dás rendelles állapota) teljesítette ki. Ez az elmé
let nem egyszerűen a megismerő szubjektumról
keznie. Az információcsere csak az üze
beszél az információkeresés folymatában, ha
net struktúrájával való viszonyában értel
nem a „tudás anomáliás állapotáról”. A tudó ere
mezhető. Ebben az esetben „szintaktikus
detileg nem-tudó. Ez a szókráteszi, s ugyanakkor
információról” beszélünk. A kibernetika a
hermeneutikai szemlélet. A nem-tudó ugyanis
forrást és a vevőt dinamikusan kapcsolja
össze.
részleges tudó, vagyis kérdező, akinek a kérdé
sei olyan „konceptuális tudáson” alapulnak, aEzeknek a premisszáknak az alapján az infor
mációtudomány elsősorban az információnak a
mely része a „felhasználó világképnek”. Ezeknek
a fogalmaknak az affinitása a hermeneutika bizo
vevőre tett hatásával foglalkozik. A vevők egyidőnyos alapfogalmaihoz nyilvánvaló, és nagyon ko
ben információkeresők és -felhasználók saját
problémáik megoldása érdekében.
rán kimutatták (
e, 1980). A „kognitív for
g
a
ln
o
H
dulat” ahelyett, hogy kiindulópontnak venne egy
♦ A platonisztikus paradigma az előzőekkel
objektív valamit, az információt és annak kapcso
ellentétben nem a megismerő szubjek
latát egy redukcionista módon szemlélt „küldővel”
tumból indul ki, hanem keres valamit, ami
vagy „vevővel”, ami általános minden élő és nem
maga az „információ önmagában”. Ez an
élő rendszerben, az emberi megismerő és a po
nak az emberi megismerésnek a szférája,
tenciális ismeret közötti intrinsic (zajmentes,
amely nem biológiai, szociológiai, pszi
szennyeződésmentes) kapcsolatra kérdez rá.
chológiai folyamat, hanem amely objektiUgyanakkor a „kognitív fordulat” elvezet a tradi
vizálódik nem emberi hordozókban. Para
cionális paradigmákhoz, de ez is a modern objekdox módon ezt „materialista platonizmus
nak” nevezhetjük.
tum/szubjektum kettősségén alapul.
Brookes például Popper ontológiájára ala
A paradigma idealista változata a tudást oly
pozva, javasolta az információtudomány kognitív
an objektív dolognak tekinti, amely nincs anyagi
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megalapozását (1980-81). Kidolgozta az informá
ciótudomány alapegyenletét, amely szerint az in
formáció módosítja az ismeretstruktúrát. Az infor
máció mint „extra-fizikai identitás csak a kognitív
(mentális vagy információs) térben található
meg”. Ez a piatoni paradigma idealista változata.
Másrészt Brookes a szubjektív és objektív tudás
interakcióját úgy tekinti, mint ami a tudásstruktúra
új információ által okozott változásában tükröző
dik. A hermeneutika a tudás felépítése és meg
osztása kérdéseinek új megközelítését adja, s
ezek végeredményben az információtudomány
alapkérdései is. Az információtudomány kognitív
szemlélete szerint az információ instrinsic össze
kapcsolódik az emberi tudás struktúrájával
(.Belkin, 1990). A szerző rámutat azokra a
nehézségekre, amelyek akkor jelentkeznek, ami
kor a modern episztemológia szubjektív/objektív
dichotomiáját eleve bizonyosnak vesszük. A her
meneutika egyik megközelítési módja az ember
és világ közti kapcsolat holisztikus szemlélete. Ez
társadalmi és pragmatikus megközelítés.
Az egzisztencialista megalapozású informá
ciótudomány arra a tételre épül, hogy alapvetően
nyitottak vagyunk (nem vagyunk bezárva saját
szubjektumunkba), megszólíthatok vagyunk. A
kommunikáció, mint a közös világ megosztása,
sajátos vonása a mi világban való létezésünknek.
Az információ az egzisztencialista hermeneutika
értelmében a közös világ tematikai és szituációs
megosztását jelenti. Ilyenformán nem a reprezen
tációs folyamat végterméke vagy valami, ami
egyik agyból a másikba szállítódig hanem a mi,
világban másokkal együttélésünk egzisztenciális
dimenziója. Az információ, pontosabban a meg
osztott közös világ előzetes „pragmatikus” meg
értésének artikulációja. Ez a megelőző megértés
jórészt néma marad, még akkor is, amikor mi írott
vagy beszélt formában pontosan artikuláljuk, mi
vel adva lévén véges létünk, soha nem tudjuk tel
jesen explicitté tenni. Az emberi tudás mindig ta
pogatózás. A megszokott tudást (az információt)
hermeneutikailag kifejezve mindig korlátozott lá
tókörünkre vonatkoztatjuk
1984).
A kognitív fordulat az információtudomány
ban az emberi lét pragmatikus oldalát feltételezi,
anélkül, hogy ezt explicitté tenné. Ez a pragmati
kus dimenzió nem az elmélettel szembe állított
gyakorlat, mivel a cselekedeteinkben nem nélkü
lözünk minden előzetes tudást, hanem rendelke
zünk bizonyos információval, megosztjuk a léte
zés közös hátterét, fel nem fedezett lehetőségeit.
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A szerző az információt, mint az információtudo
mány alapfogalmát, ebben az egzisztencialista
értelemben tárgyalja.
Az információ egzisztencialista értelmezés
ben nem egy mentális ésszel kapcsolatos foga
lom, hanem a mi pragmatikus létezési módunkat
fejezi ki. Amikor azt mondjuk: információt táro
lunk, cserélünk, visszakeresünk stb., úgy te
szünk, mintha az információ valahol „kívül” lenne.
De épp ellenkezőleg, mi vagyunk ott, akik meg
osztjuk a közös világot, és így képesek vagyunk
explicit módon, részleges közlés folyamatában
megosztani másokkal megértésünk feltételeit s
korlátáit.
A tudományos megismerés az a terület, ame
lyen a közös „elő-megértés” megteremtése ön
magában lényeges cél. Nem véletlen, hogy az in
formációtudomány kezdettől a tudományos, vagy
általánosabban a szakmai ismeretek technikai
manipulációját tekinti a megosztott ismeret, azaz
információ pragmatikus modelljének.
A pragmatikai fordulatot Roberts (1982), Wersig és társaik (1982, 1985) javasolták. Roberts
behaviorista szempontból közelítette meg az „in
formációs embert”, Wersig pedig „szereplőket”
vizsgált „problematikus helyzetben”. Werís sze
rint „a problémák racionális kognitív kezelése” a
racionalizálás kérdésének csupán egyik aspektu
sa. Az információs ember nem válaszható el a sa
játos helyzetektől, amelyekbe szociálisan és
pragmatikusan bele van ágyazva, kognitív funk
ciójában pedig az esztétikai és etikai embertől.
Ezek az eszmék elvezetnek az információtudo
mány hermeneutikai és retorikai megalapozásá
hoz.
Ahogy a „Mi az információ?” kérdés valami
nek a szubsztanciális jellegzetességeit kutatja, de
az információ, mint az emberi lét egyik dimenzió
ja, nem szubsztancia, ezért perspektívaváltással
azt kell kérdeznünk: „Mi a feladata az információtudománymak?” A nyitott lehetőségek pragmati
kus területei megosztott kontextusok, a szónak
nyelvészeti értelmében is (kon-textus), azaz te
matikusán megosztott elő-megértés. Az informá
ciótudomány célja, hogy tárgyává tegye ezt a
„kontextuális” dimenziót, figyelembe véve elsőd
legesen a kommunikáció összes technikai for
máit, mint az „élet más formáinak” részét. Az in
formációtudomány tematikájának ilyen meghatá
rozása megvalósítható formális-metodológiai,
kulturális-történelmi vagy „pragmatikus” perspek
tívában. A szerző az első esetben heurisztikáról
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(„ars quaerendi”), a második esetben hermeneutikáról beszél. Az információkeresés minden
módszere az elsőhöz tartozik és lényeges része
az információtudománynak. Ám a pusztán formá
lis szemlélet mellőzi az egzisztenciális alapokat,
azaz a kulturális, történelmi, gazdasági dimen
zióknak a szükséges tematizálását, amelyek elő
feltételei az információtárolás, -visszakeresés, csere megértésének. Egy olyan információgazdaság, amely az információt csereértékre
egyszerűsíti le, és nem veszi figyelembe az élet
különböző formáit, amelyekre alapozódik, éppoly
veszélyes, mint a természet vak kizsákmányolá
sa. Az eszközök tervezésébe - ahogy Winograd és
Flores megjegyzi (1986) - beletervezzük az „életutakat”. Ez a szerző szerint olyan alapvető szemlélet,
amely messzemenő kihatásokkal jár azokban az in
formációtudományos kutatásokban.
Figyelembe véve a metodikai és pragmatikai
aspektust, a heurisztikus és hermeneutikus infor
máció egységét, az információtudományt a retori
ka résztudományának tekinthetjük.

Végső megjegyzések: az információtudomány
mint retorikai diszciplína
Arisztotelész a retorikát nemcsak a nyelvé
szeti-módszertani diszciplínákhoz kapcsolja, mint
a logika, dialektika és topológia, hanem az etiká
hoz és politikához is. A retorika klasszikus fel
osztása (
ch
rS, 1978) három tárgykört foglal
te
lü
magába, amelyek megfelelnek három emberi ké
pességnek: tanítani, informálni (ez az értelemre
vonatkozik); befolyásolni/megmozgatni (ez az
akaratra és érzésekre vonatkozik); tetszeni (az
érzéki és testi percepcióra vonatkozik).
A jó beszéd jellemzői: egyértelműség, egy
szerűség, adekvátság.
Könnyen belátható, hogy az informatív be
széd negatív formája, amelyről Schrader beszél,
nem tekinthető az információtudomány lényeges
részének, mindaddig, amíg ezt a tudományt nem
tekintjük a retorika résztudományának. A retorika
hármas felosztása nem akarja elválasztani az in
formatív és deliberatív (megfontolt, megvitató)
beszédet a többi formájától, sem ezt az egészet
elszigetelni az etikától és politikától. Az összefüg
gések illusztrálására a mi területünkön elég, ha
az adatbiztonság kérdésére, a merketing-tevé-

460

kenységre vagy a felhasználóbarát rendszerek
kifejlesztésére utalunk. A tisztán informatív be
széd ideológiája figyelmen kívül hagyja a retorikai
gyökereket. Sok úgynevezett információs rend
szer ideális nyelv pre-kognitív, sőt pre-pragmatikus, utópikus szemléletének maradványa, habár
(vagy pontosabban mivel) a mi tudományunk
„gyakorlati” tudománynak tartotta magát, azaz
olyannak, amelynek nincs szüksége elméletre. A
formális metodológiai kérdések közül, amelyeket
a retorika alapján tanulmányozni kell, különösen
fontos az informatív beszéd technikai, „mestersé
ges” magvalósításának vizsgálata. A retorika és
topika valóban alapvető szerepet játszik a hiper
text adatbázisok felépítésében (
ger, 1990). Mert ahogy Wallmansberger meg
jegyzi, az emberi tudásnak egy olyan koncepció
ja, amelyben az analógia és a valószínűség
kulcsszempontok, melyek a noniinearitást és az
asszociativitást feltételezik. Ellentétben az infor
máció kontextustól és környezettől, szituációtól
független felfogásával, a hermeneutikai-retorikus
szemlélet hangsúlyozza az információ kontextuális jellegét (beleértve a kuiturális, esztétikai, etikai
és politikai dimenziókat is). A „pragmatikai fordu
lat”, ahogy azt a filozófiában a hermeneutika és
Wittgenstein véghez vitte, döntően befolyásolta a
mi tudományunkat. Valóban ma már nem lehet
egy hipertext adatbázist vagy más intelligens
rendszert kiépíteni anélkül, hogy figyelembe ne
vennénk a dialektikai, topikai és retorikai alakza
tokat. A retorika alapján lehet kapcsolatot terem
teni a technológiai közvetítés és az etika és politi
ka között.
A kérdés, hogy mi a feladata az információtu
dománynak, retorikai kérdés olyan értelemben,
hogy az információtudomány a retorika részterü
lete és kettős kötődésű metodológiát implikál.
Önvizsgálatot kell végrehajtani mind formális-interpretatív, mind kulturális -történelmi értelem
ben. El kell kerülni a kísértést, hogy az informá
ciótudomány tisztán technikai heurisztikává vagy
az etikát és a politikát felölelő metadiszciplínává
váljon.
Mint a retorika résztudománya, a többi delibe
ratív technikához tartozik. Mint azoknak a része
különbözik a beszéd irodalmi és jogi formáitól, de
bizonyosan magába foglalja a meggyőzés és
gyönyörködtetés aspektusait. Ezek az aspektu
sok valóban lényegesek, ha az információtechno
lógiától azt várjuk, hogy részévé váljon minden
napi életünk formáinak.
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