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Definiție
Conceptualizări imaginative care
valorifică o situație uzuală pornind de la
care se construiesc raționamente și
desfășurări de evenimente conducând
la idei și perspective noi, eventual
surprinzătoare.
Ce ar fi dacă? – de la ipoteza de lucru la
orientare metodologică.
O ilustrare a unității întru
comunicabilitate a internalității și
externalității cunoașterii.
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Vezi și Henrieta Anișoara Șerban, „O
incursiune în incomensurabilitatea
exemplului paradigmatic”, Studii de
epistemologie și teoria valorilor, coord.
Marius Drăghici și Gabriel Nagâț,
București, Ed. Academiei, 2016, p. 71-80,
în care se explică și exemplele-problemă
sau exemplele Gettier pentru a
argumenta ideea că o opinie justificată
adevărată poate să nu fie totuși
cunoaștere.

HANS-CHRISTIAN ØRSTED ARE PATERNITATEA
EXPRESIEI “EXPERIMENT AL GÂNDIRII” PE
CARE ÎL INTRODUCE ÎN FILOSOFIE ÎN 1811

În filosofie:
Peștera – Mitul peșterii Platon Camera
chinezească J. Searle
 Geamănul pământului/ „creierul la borcan”
Hilary Putnam [Non idem est, si duo dicunt
idem]
Mașina experimentală, Nozick
Poziția originală John Rawls
 Jackson savantul care nu discerne culorile,
Dennett
Cărăbușul, Wittgenstein
Violinistul, Thomson
Zombi, Chalmers


EXPERIMENTE ALE GÂNDIRII ÎN
ȘTIINȚĂ











Lucretius care aruncă o suliță la
marginea universului
Demonul lui Maxwell
Liftul sau trenul lui Einstein
Pisica lui Schrödinger
Găleata și tunul lui Newton
Microscopul lui Heisenberg
Dilema prizonierului
Obiectele în cădere ale lui Galileo

CÂTEVA EXPERIMENTE ALE
GÂNDIRII LA DEREK PARFIT







Experimentul replicatorului
Omidă-cristalidă-fluture
Corpul uman – reînnoirea
celulelor la 7 ani
Paradoxul navei lui Tezeu

O OBSERVAȚIE
THOMAS KUHN DESPRE
EXPERIMENTELE GÂNDIRII


„Experimentele gândirii au jucat de multe ori un rol
important în dezvoltarea științei fizicii. Cel puțin
istoricul trebuie să recunoască le recunoască
acestora calitatea de a fi în mod ocazional
instrumente puternice în sporirea înțelegerii naturii
de către om. Cu toate acestea, este mai puțin clar
modul în care [și dacă] au avut efecte semnificative.
Adesea, ca în cazul trenului lui Einstein care este
lovit de fulger la ambele capete, ei se confruntă cu
situații care nu au fost examinate în laborator.
Uneori, ca în cazul microscopului Bohr-Heisenberg,
propun situații care nu pot fi pe deplin examinate și
care pot să nu apară în natură deloc” Thomas S. Kuhn,
The Essential Tension, capitolul „A Function for Thought
Experiments”, Chicago, The University of Chicago Press, 1977,
p. 240-266.

CARACTERUL IPOTETIC AL
EXPERIMENTELOR GÂNDIRII


„Din moment ce situația imaginată într-un
experiment al gândirii în mod clar nu poate fi
arbitrară, căror condiții de veridicitate i se
supune? În ce sens și în ce măsură trebuie să
fie acea situație una pe care natura ar putea-o
prezenta sau a prezentat-o deja? Această
perplexitate, la rândul său, indică o altă
problemă. Dat fiind că orice experiment al
gândirii de scucces include în designul său o
informație anterioară despre lume, acea
informație nu face obiectul experimentului”, ci
îi creează contextul, cadrul, elementul
familiar, ipoteza și ceea-ce-se-știe. Este vorba
de premise clare, crescând șansele pentru
raționamentul clar…

THOMAS KUHN DESPRE
EXPERIMENTELE GÂNDIRII






„Dimpotrivă, dacă avem de-a face cu un
experiment al gândirii real, datele empirice pe
care se bazează au fost demult deopotrivă binecunoscute și acceptate înainte de conceperea
experimentului.”
„Atunci cum poate un experiment al gândirii care
se bazează exclusiv pe date familiare să conducă la
o nouă cunoaștere și la o nouă înțelegere a naturii?
În fine, pentru a adresa și o a treia întrebare,
formulată cel mai scurt, ce fel de cunoaștere nouă
sau înțelegere se poate produce în acest fel? Ce
pot spera oamenii de știință să învețe din
experimentele gândirii, dacă este ceva de învățat?”
„Situația imaginată trebuie să fie una în care omul
de știință utilizează conceptele în același mod în
care le-a utilizat și până atunci”. Ibidem, p. 242.

„TESTAREA” ȘI APROFUNDAREA
APARATULUI CONCEPTUAL!






Experimentele științifice ale gândirii au
relevanță mai degrabă pentru aparatul
conceptual al omului de știință decât pentru
„natură” (adică, pentru analiza și
„cunoașterea” aprofundată a unei situații
concrete).
Este ceea ce observă și Roy Sorensen. Roy A.
Sorensen, Thought Experiments, Oxford, New York,
Oxford University Press, 1992.
Putem spune că experimentul gândirii dă viață unei

situații care, în pofida caracterului său ipotetic,
este atât de clară încât ar putea fi și transpusă
în realitate, într-o „reconstituire” care să ajute
prin ilustrare și mai mult procesul gândirii.

„ACCESUL LA REALITATE”





În opinia mea, pe linia Ziff-Vaihinger,
accesul uman la realitate, dacă este și cât
este, se realizează ca un acces de tipul
activitate și limbaj.
Richard Rorty vorbește despre cunoaștere
ca predicție și inteligibilitate, fiecare
dintre aceste concepte fiind, în
accepțiunea noastră, un tip de „acces” și,
pe de altă parte, o ilustrare a unității întru
comunicabilitate dintre internalitatea și
externalitatea cunoașterii.

CONCLUZII




Această posibilitate de „speculație” pe care o oferă
experientele gândirii, prin oportunitatea de a duce
cunoașterea într-un alt plan, nu reprezintă o respingere a
empirismului, ci o dublare a acestuia și o valorificare
extremă a empirismului, exact în sensul în care considera
și Constantin Noica empirismul ca
„expresia unei cerinţe autentic filosofice. Cine nu socoate
că se află din plin în filosofie cu empirismul, chiar sub
forma lui cea mai rudimentară, e lipsit de înţelegerea
care singură dă doctrinei demnitate”. Constantin Noica,
Schiţă pentru istoria lui „Cum e cu putinţă ceva nou”,
Bucureşti, Editura Humanitas, 1995, p. 227.
Experimentul gândirii, deși poate fi uneori paradoxal și
desfășurat într-un cadru imaginat, ca valorificare extremă
a empirismului, aduce un câștig epistemologic clarificator
și conceptual real.

CONCLUZII 2
Putem spune că activitatea reprezentată de
cunoaștere conduce spre un rezultat ce
poate fi descris metaforic ca o arhitectonică
paradigmatică, revizionabilă. Henrieta
Anișoara Șerban, „O analiză a distincţiei
dintre ştiinţă ca activitate şi știință ca
rezultat”, în Studii de epistemologie și
teoria valorilor, Vol.III, coord. Al. Surdu,
M.A. Drăghici, G. Nagâț, București, Ed.
Academiei, 2017, pp. 100-117.
Este și o subliniere a aspectului reprezentat
de comunicabilitatea cunoașterii.


CONCLUZII 3








Valoarea epistemologică a experimentelor
gândirii
1. verifică un mod de conceptualizare a unei
teme dintr-o altă perspectivă, inedită și
imaginativă;
2. evidențiază importanța unor parametri
ignorați sau a unor caracteristici ignorate în
alte demersuri epistemologice (aspect
recuperator);
3. contribuie la „paradigmata”, la
îmbogățirea zestrei de semnificații
epistemologice prin exemplificări,
clarificatoare.
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