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Argumentul camerei chineze ti este văzut, atât în formularea sa mai slabă, din 1980, cât i înș ș

formularea  mai  puternică,  din  1992,  ca  fiind  îndreptat  împotriva  tezei  tari  a  inteligen ei  artificialeț

(„Strong AI”). Meritul său este acela de a scoate în eviden ă rolul important al dimensiunii semantice aț

simbolurilor/reprezentărilor  cu  care  mintea  umană  operează.  Deoarece  sus inătorii  ei  mizează  peț

înlăturarea, cel  pu in în chip primar, a simbolurilor discrete i a opera iilor secven iale realizate peț ș ț ț

acestea, teoria sistemelor dinamice pare că a eludat argumentul camerei chineze ti. Vrându-se a fi oș

schimbare de paradigmă în domeniul tiin elor cognitive, aceasta ar trebui să depă ească limitările iș ț ș ș

caren ele paradigmei trecute, reprezentată de domina ia computa ionalismului. Voi încerca să arăt căț ț ț

teoria e uează în a satisface această cerin ă. În această lucrare voi formula o variantă a argumentuluiș ț

camerei chineze ti care vizează teoria sistemelor dinamice. În urma acestei provocări, voi argumenta căș

teoria  abandonează  computa ionalismul  în  literă,  dar  îl  păstrează  în  spirit,  oferind  o  imagineț

reduc ionistă  a  cogni iei  umane.  Teza  mea este  următoarea:  întrucât  teoria  sistemelor  dinamice  nuț ț

eludează provocarea reprezentată de argumentul camerei chineze ti, nu poate constitui o schimbare deș

paradigmă  în  ceea  ce  prive te  problema  cogni iei  din  cadrul  tiin elor  cognitive.  Acest  lucru  nuș ț ș ț

înseamnă că teoria respectivă este lipsită de valoare explicativă – din contră, pentru func ii realizate laț

nivel strict motor-perceptiv(„low level”), explica ia dinamică pare a fi pertinentă, în urma unor doveziț

empirice.  În  sec iunea  I  voi  prezenta  pe  scurt  principalele  teze  pe  care  se  fundamentează  teoriaț

sistemelor  dinamice.  Sec iunea II  va cuprinde argumentul  camerei  chineze ti  reformulat,  explica iaț ș ț

acestuia, i câteva remarci asupra schimbării de paradigmă. . În cele din urmă, sec iunea III încheieș ț

această lucrare cu câteva remarci conclusive.

I. Problema guvernatorului

În articolul său din 1995, van Gelder încearcă să ofere o alternativă viabilă pentru abordarea

problemei cogni iei: „ț mai degrabă decât computere, sistemele cognitive pot fi sisteme dinamice” (van

Gelder,  1995,  p.  347).  Principalul  „inamic”  al  acestuia  este  computa ionalismul,  viziunea  conformț

căreia mintea este pentru corp ceea ce software-ul este pentru hardware. În încercarea de a se delimita

de paradigma dominantă,  van Gelder identifică un „mănunchi mutual-interdependent” (van Gelder,

1995, p. 351) de proprietă i pe care sistemele computa ionaliste le împărtă esc (posesia reprezentărilor,ț ț ș

computarea,  operarea  secven ială  i  ciclică,  i  homuncularitatea)  cu  scopul  de  a  arăta  că  nu  suntț ș ș



necesare pentru a modela cogni ia umană. Pentru a realiza acest lucru, van Gelder se folose te de unț ș

experiment  de gândire  care ne cere să ne imaginăm cum ar  rezolva „problema guvernatorului”  (o

problemă a unor tipuri de ma inării ce func ionează pe baza motorului cu aburi din timpul revolu ieiș ț ț

industriale) un sus inător al computa ionalismului. „Guvernator” designează acel dispozitiv care „poateț ț

regla  automat  supapa  de  accelera ie  astfel  încât  să  men ină  viteza  uniformă a  volantului  în  ciudaț ț

modificărilor presiunii aburului sau volumului de lucru.” (van Gelder, 1995, p. 347). Pentru a rezolva

problema ne  putem imagina  două  tipuri  de  piese  care  să  satisfacă  condi iile  date:  un  guvernator-ț

computa ional, care împărtă e te proprietă ile mai sus identificate, i un guvernator-dinamic, care nuț ș ș ț ș

prezintă  nicio proprietate din mănunchi,  i  al  cărui comportament poate fi  descris  utilizând ecua iiș ț

diferen iale. În ceea ce prive te primul tip de guvernator, rezolvarea, care presupune că dispozitivul î iț ș ș

va forma o reprezentare a vitezei volantului i va ajusta supapa de accelera ie în func ie de diferen aș ț ț ț

dintre aceasta i viteza dorită, nu pare a fi realizabilă în secolul XIX (ce fel de dispozitiv mecanic arș

putea face acest lucru?). Al doilea tip (cel care a fost actual folosit pentru a rezolva problema) este cel

care ne interesează: nu are reprezentări, nu manipulează simboluri, nu operează secven ial sau ciclic.ț

Mai mult decât atât, explica ia computa ionalistă nu are nicio valoare explicativă, întrucât rela ia dintreț ț ț

piesele care trebuiau a fi ajustate nu este reprezenta ională (van Gelder, 1995, p. 351). Pentru a puteaț

descrie starea în care se află guvernatorul trebuie să îl punem în rela ie cu al i parametri, reprezentândț ț

alte piese ale ma inăriei. Ma inăria este privită ca un sistem holist, în care comportamentul fiecăreiș ș

piese este determinat de comportamentul celeilalte, astfel încât nu putem vorbi de o unitate centrală de

procesare  a  lucrurilor  (homunculară),  ci  doar  de  sistem  ca  întreg,  iar  mediul  de  transportare  a

informa iei  nu este  reprezentarea;  informa ia este  transportată  ț ț în schimbările  valorilor  parametrilor.

Astfel, „păr i” ale sistemului pot comunica alterând reciproc i simultan starea lor internă, fără a aveaț ș

nevoie de vreun simbol discret care să fie transmis între ele i pe care să opereze. Este important deș

notat că, la fel ca în cazul computa ionalismului, avem de a face cu o variantă de func ionalism – iarț ț

acesta este premisa cheie pe care se va baza argumentarea din sec iunea II. Stările mentale, în măsura înț

care putem vorbi de ele, sunt definite în func ie de rela iile cu ceilal i parametri ai ecua iei. Dacă vreauț ț ț ț

să ob in o defini ie pentru dorin a de a face X a unui agent, voi trasa traiectoria acestui parametru, iț ț ț ș

atunci  voi  ob ine  o  ecua ie  care  apelează  la  al i  parametri,  reprezentând  stimuli  exteriori  i  alteț ț ț ș

dorin e/credin e. Analog, privind sistemul ca un întreg, nu contează că un ceas este făcut din circuiteț ț

sau  din  roti e  mecanice,  tot  ce  contează,  caracteristica  sa  definitorie,  „este  aceea  că  el  este  oriceț

mecanism fizic care ne ajută să cunoa tem cât este ceasul” (Searle, 2018, p. 86). ș

II. Dinamica camerei chineze tiș



Argumentul camerei chineze ti,  în cea de-a doua variantă, mai puternică, a fost formulat deș

Searle pentru a combate computa ionalismul (Searle,  1992, pp.  204-214).  Voi formula o variantă aț

acestuia astfel încât să reprezinte o provocare i pentru teoria sistemelor dinamice. Dar, înainte de aș

realiza acest lucru, întâmpinăm o problemă. Central  argumentului constă faptul că nu po i dobândiț

latura semantică a simbolurilor, sensul cuvintelor,  doar efectuând opera ii  cu acestea.  Dar în teoriaț

sistemelor dinamice nu există deloc simboluri sau reprezentări. Cum s-ar putea aplica, în acest caz,

argumentul?

„o  strategie  comună  în  modelarea  dinamică  este  de  a  atribui  semnifica ie  reprezenta ionalăț ț

unora sau tuturor variabilelor sau parametrilor de stare” (van Gelder, 1995, p. 376) – acest fapt pare să

sugereze că teoreticianul sistemelor dinamice nu este pregătit să abandoneze pe deplin no iunea deț

reprezentare.  Motivul  pentru  care  renun area  la  no iunea  de  reprezentare  este,  poate,  un  pas  preaț ț

radical, are de a face cu faptul că „pare evident că oamenii folosesc reprezentarea în modul în care

interac ionează cu lumea din jurul lor” ( Eliasmith, 1996, p. 453). Totu i, structurile pe care acesta le vaț ș

substitui  reprezentării  nu par a fi  de ajuns pentru a putea eluda argumentul camerei chineze ti.  Săș

presupunem, deci, că avem un sistem (o cameră) format din mai mul i oameni, necunoscători ai limbiiț

chineze. Fiecare om reprezintă o piesă dintr-un sistem analog guvernatorului descris mai sus, dar la o

scară mai largă. Fiecare individ se mi că, pentru a î i îndeplini rolul din cadrul sistemului, în func ie deș ș ț

mi cările celorlal i. Astfel, ace tia î i schimbă starea simultan i reciproc. Într-adevăr, este dificil deș ț ș ș ș

vizualizat un astfel de proces, dar dificultatea constă, în principal, în încercarea de a gândi oamenii în

termenii  unor  piese  mecanice.  Aplicat  computa ionalismului,  experimentul  de  gândire  stipula  căț

individul care realizează opera iile pe simboluri are un manual care îi spune ce anume să îndeplinească.ț

Diferen a dintre cele două argumente, cel al lui Searle i cel pe care îl formulez acum, constă în faptulț ș

că nu putem stipula că indivizii au fiecare câte un manual care le indică ce să facă. Mai degrabă, ace tiaș

nu  respectă  nicio  regulă  în  mod  con tient,  ci  sunt  „împin i”  către  anumite  puncte,  descriind  oș ș

traiectorie. Sistemul prime te, ca date de intrare, propozi ii în limba chineză i produce, ca date deș ț ș

ie ire, un răspuns. Din punctul de vedere al interlocutorului, acesta aruncă propozi iile în limba chinezăș ț

într-o cutie neagră, i prime te un răspuns corespunzător. Accentul pus pe prezicerea comportamentuluiș ș

justifică folosirea unui tip de test Turing în acest experiment de gândire. Dacă cogni ia umană ar fi unț

sistem dinamic,  atunci  ar  trebui  să  existe,  în  mod  ideal,  o  explica ie  a  comunicării  verbale  întreț

vorbitori.  Revenind,  tie  vreun membru al  acestui  sistem limba chineză?  Răspunsul  este  categoricș

„Nu”. Fiecare piesă joacă doar un mic rol în desfă urarea întregului sistem. O consecin ă logică aș ț



diviziunii stricte a muncii este că niciun individ nu va cunoa te întregul proces, ci doar ceea ce îi revineș

lui să îndeplinească. Dar cunoa te întreaga cameră limba chineză? Considerând că aceasta opereazăș

mecanic, iar comportamentul său poate fi descris prin ecua ii diferen iale, nu pare că există vreun motivț ț

în plus pentru care noi să presupunem că aceasta în elege limba chineză, mai mult decât o face oricareț

„piesă”. Într-adevăr, nu pare că, la orice nivel al sistemului, ar fi introdusă dimensiunea semantică a

limbii chineze. 

Dar poate nu suntem caritabili atunci când stipulăm condi iile experimentului de gândire. Unț

om, chiar dacă cogni ia sa ar fi un sistem dinamic, nu poate fi redus la sistemul descris mai sus. Ni s-arț

putea replica că, spre deosebire de computa ionalism, în cadrul acestei teorii reprezentările, sau, maiț

exact, parametri sau stările cărora le asignăm statutul de reprezentare, corespund, într-un fel sau altul,

unui lucru exterior agentului, i a a dobândesc sens (Markman & Dietrich, 2000, p. 474). Dacă putemș ș

spune că rela ia de coresponden ă se sus ine la nivel motor-perceptiv, acela i lucru nu poate fi spus iț ț ț ș ș

despre concepte abstracte, care nu par să corespundă niciunui lucru concret(„dreptatea” pare a fi un

astfel  de concept).  Mai mult  decât atât,  ne putem întreba în ce fel  este realizată această rela ie deț

coresponden ă, căci, la o analiză mai atentă, observăm că un factor exterior, de exemplul percep ia unuiț ț

copac aflat  în  fa a ferestrei  mele,  nu are nicio dimensiune calitativă (intrinsecă)  care să  constituieț

con inutul  semantic  al  acesteia  în  ecua ia  diferen ială  care îl  define te.  Fiind considerat numai subț ț ț ș

forma  func ieiț  pe  care  o  îndepline te  în  cadrul  sistemului,  „copac”,  cu  reprezentarea  saș

corespunzătoare, nu este nimic mai mult decât o schimbare cantitativă care se reflectă în unul sau mai

mul i parametriț . Aceea i schimbare cantitativă ar fi putut fi realizată de orice altă „reprezentare” sauș

percep ie a unui lucru. Faptul că asignăm o reprezentare acestei schimbări sau stări diferite, este strictț

relativ  la  observator,  ci  nu  ceva  intrinsec  sistemului  (numim schimbarea  x  în  parametru  ca  fiind

reprezentarea unui copac, dar, la fel de bine, ar putea fi orice altceva), fapt ce pare a fi sus inut deț

dificultatea în a descrie condi iile ini iale ale unui model dinamic al cogni iei într-un mod satisfăcătorț ț ț

(astfel încât să poată oferi un rezultat pertinent fără a fi nevoie de o continuă redefinire i reajustare aș

sistemului din partea unui cercetătorului) (Eliasmith, 1996, p. 455). Mai mult decât atât, ar părea că

simpla asignare este arbitrară,  de parcă ar fi făcută pentru a „constrânge solu ia” în contextul unuiț

model predictiv (Eliasmith, 1996, p. 454). Camera, ca sistem, nu cunoa te limba chineză, nu cunoa teș ș

nici măcar regulile sale sintactice, pentru simplu motiv că aceasta, analog unui sistem computa ional,ț

nu cunoa te nimic despre nimic. Este vorba de un sistem al cărui comportament poate fi descris deș



ecua ii diferen iale, dar pe care, asemenea unui ceas, îl folosim pentru a determina un anumit lucru – înț ț

cazul de fa ă, pentru a ob ine răspunsuri în limba chineză.ț ț

 În  aceste  condi ii,  mai  putem  vorbi  de  o  schimbare  de  paradigmă?  Asemeneaț

computa ionalismului, s-ar părea că teoria sistemelor dinamice nu poate eluda provocarea argumentuluiț

camerei chineze ti. Aceasta nu poate oferi o explica ie satisfăcătoare nici pentru formarea conceptelorș ț

abstracte, nici pentru dimensiunea semantică a simbolurilor cu care operăm. Mai mult decât atât, s-ar

părea că, chiar dacă am presupune că aceasta poate acomoda reprezentări cu sens, este neclar cum am

putea spune că sistemul tie regulile sintactice de combinare ale acestora. În aceste condi ii, consider căș ț

nu  putem  vorbi  de  o  schimbare  de  paradigmă  în  problema  cogni iei.  Teoria  sistemelor  dinamiceț

respinge  computa ionalismul  în  literă,  dar  îl  păstrează  în  spirit,  ignorând  dimensiunea  semantică,ț

calitativă,  a  stărilor  noastre  mentale.  Dar  acest  lucru  nu  înseamnă  că  teoria  ar  trebui  abandonată.

Succesul unor modele dinamice, care aveau ca scop modelarea unor func ii perceptual-motorii, pare săț

sugereze că explica ia dinamică este, totu i, utilă în descrierea unui nivel inferior cogni iei abstracteț ș ț

(Markman & Dietrich,  2000,  p.  474).  În  specific,  coordonarea membrelor  corpului,  unde mi careaș

simultană a degetelor mâinilor se produce în mod sincron, i este dificil de reprodus asincron, pare a fiș

tipul de proces pentru care explica ia dinamică este potrivită (Markman & Dietrich, 2000, p. 473). Prinț

urmare, cu toate că preten ia schimbării de paradigmă pare a fi pripită, putem accepta o contribu ieț ț

semnificativă la reconfigurarea conceptului de cogni ie i extinderea conceptului de reprezentare, astfelț ș

încât  să  includă  i  opera ii  perceptive,  motorii,  pe  lângă  opera iile  abstracte,  precum ar  fi  cele  deș ț ț

manipulare a simbolurilor.

III. Concluzie

A adar, pe baza celor expuse, consider că putem extrage următoarele concluzii:ș

1. Teoria sistemelor dinamice nu reu e te să eludeze argumentul camerei chineze ti din cauzaș ș ș

conceptualizării stărilor mentale numai sub forma func iilor pe care acestea se presupune că leț

îndeplinesc.

2. Ca atare, cu toate că oferă o explica ie care nu face apel la simboluri discrete, aceasta nu poateț

fi considerată o schimbare de paradigmă în cadrul tiin elor cognitive.ș ț

3. Acest lucru nu înseamnă că teoria este lipsită de valoare explicativă. Din contră, sistemele

dinamice pot aduce o reconfigurare semnificativă a conceptului de cogni ie i o extindere aț ș

conceptului de reprezentare.
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