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. לקטגוריזציה מטפוריתו
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:הקדמה

שן , 1987הונק וחבריו , 1990שהוצע על ידי גלקסברג וקיסר (קודם ח רעיון במאמר זה אני מציע לפת

 -אלא מבוססת על שיוך של איבר היעד לקטגוריה מטפורית , לפיו המטפורה אינה השוואה לשמה, )1992

מצייתת זאת אד \מטפוריתקטגוריה שהמוצעת היא התיזה . המיוצגת על ידי איבר המקור, אד הוקית

.גוריזציה טבעית טקסונומיתלעקרונות של קט

לאחר , )1סעיף (בביקורת עליו כרקע להצגת הדברים בדיון במעמדו של מושג הדמיון בהבנת המטפורה ו

ולביקורת , הוק-אעבור להצגת תפישתם של גלקסברג וקיסר של המטפורה כשיוך לקטגוריית אד, מכן

 כשיוך לקטגוריה על בסיס האנלוגיה במרכז המאמר עומדת פיתוח הרעיון של המטפורה). 2סעיף (עליה 

).3סעיף (בין עקרונות קטגוריזציה טקסונומית לעקרונות קטגוריזציה מטפורית 

 והביקורת עליו-מעמדו של מושג הדמיון בהבנת המטפורה : 1סעיף 

של המטפורה) והקלאסית(מרכזיותו של מושג הדמיון בתפישה המודרנית . 1.1

 גיבסראו למשל ספרו המקיף של (שלושת העשורים האחרונים  המתפתח בהעיסוק האינטנסיבי במטפורה

 זיהוי ופןא: כמו למשל, התעניין בשורה רחבה של שאלות) 2001גלקסברג , 2003גיורא , 1994

בין . חשיבה אנלוגיתותפקידה ב, הגורמים למוצלחותה של מטפורה, הפונקציה של השימוש בה, המטפורה

שאלה זו הופכת בשנים ? ההבנה של המטפורה מאפיין את תהליך מה: שאלההאלה בולטת במיוחד 

ובמיוחד בתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית , האחרונות למרכזית במיוחד בתחומי המדעים הקוגניטיביים

, קינטש, 1998גלקסברג , 1990גלקסברג וקיסר , 1986ני וחבריו אורטו, 1988גנטנר וקלמנט למשל (

כאשר הכלים לבחינתה הופכים להיות כלים אמפיריים , )' וכו2001גיבס , 2001גנטנר ובוודל , 2000

.המבוססים על תגובות של נבדקים

שלמרות שהתפישה המודרנית של המטפורה דוחה חלק ניכר מן ההנחות של התפישות , והנה מסתבר

ינה חלק נשמרת הנחה שאפי, יחס לשאלת תהליכי ההבנההרי שדווקא ב, המסורתיות יותר של המטפורה

כאשר מתבוננים בתיאוריות השונות בתחום תורת הספרות . ניכר מן התפישות הקלאסיות של המטפורה

כמו אלה של בירדסלי , ובהן גם תיאוריות שהתפתחו במאה העשרים(התיאוריות הקלאסיות , והפילוסופיה

למאפייני המטפורה אנו רואים שמעבר להבדלים גדולים הקיימים בין תיאוריות אלה בכל הנוגע ) ובלק



או , )אנומליה או סימון פורמלי כלשהו(לדרך לזיהוי המטפורה , )תופעה לשונית או מנגנון מושגי כולל(

על כך שתהליך הבנת ) לעתים מפורשת ולעתים מובלעת(קיימת הסכמה רחבה ביותר , לפונקציה שלה

ציאת דמיון בין התכונות מ, כלומר, המטפורה מבוסס בסיכומו של דבר על מציאת תכונות משותפות

.המכוננות את המושגים המרכיבים את המטפורה

:עמדה בסיסית זאת ביחס לתהליך ההבנה מתגלה בעצם כבר אצל אריסטו הטוען ש

 'The ability to use metaphor well implies a perception of resemblance' (Poetics, 
ch.22; transl. Dorch 1984, p. 65).

 למרות ההתפתחות שחלה בתפישת המטפורה, בעידן המודרני. 20- זו עדיין קיימת גם במאה התפישה

ממשיכה להוות המכנה , הרי ההישענות על מציאת הדמיון כמכניזם המרכזי לאינטרפרטציה של המטפורה

):1969(מציע ליץ כך למשל . המשותף הרחב לתיאוריות השונות של המטפורה

'Simile is an overt, and metaphor a covert comparison. This means that for each 
metaphor, we can devise a roughly corresponding simile, by writing out tenor and
vehicle side by side, and indicating (by like or some other formal indication) the 
similarity between them' (p. 156]).

כמו , פן מוצהר התנגדו לתפישה שלפיה המטפורה מבוססת על השוואה בין מושגיםושבאגם תיאוריות

הניחו בסיכומו של , )1993(או תיאוריית האינטראקציה של בלק ) 1958(למשל התיאוריה של בירדסלי 

רנגו ראה למשל טו(דבר שזיהוי דמיון בין שני אברי המטפורה הוא חלק מתהליך ההבנה של המטפורה 

.)1982וסטרנברג 

כמו למשל , במהלך האינטרפרטציה של מטפורות נומינליות, על פי תפישתו של בירדסלי, כך למשל

משם העצם המייצג את ") צב"למשל " (השם המאייך"אנו שולפים את הקונוטציות של , "משה הוא צב"

נשלפת , "צב"של המושג  ותקונוטצי אחת ה ,"איטיות"התכונה , במקרה זה ").משה("נושא המטפורה 

נבחרה מבין " איטיות"ההסבר לכך שתכונת ה. . ומחליפה אותו,"צב"מתוך מאגר התכונות של המושג 

, הוא שהיא יכולה לשמש כתכונה משותפת לצבים ולבני אדם, "צב"הקונוטציות האחרות של המושג 

התיאוריה שאינו נכנס לכל פרטי ניתוח מקוצר כמובן זהו . (כלומר כבסיס לדמיון בין משה לבין המושג צב

.)של בירדסלי



הן את תפישת ההשוואה והן את תפישתו של , באפן רשמי, השולל(על פי תפישת האינטראקציה של בלק 

הקורספונדנציות בין שני ) אם כי לא רק(הרי שהאינטראקציה בין שני תחומי הידע מבוססת על ) בירדסלי

כפי שמבהירים טורנגו (עברו טרנספורמציה מסויימת מןאם כי קורספונדנציות אלה עצ, התחומים

. כדי להתאימן לנושא הראשי) 1982וסטרנברג 

הופך לדומיננטי במיוחד , מעמד מרכזי זה של מושג הדמיון בתפישות המסורתיות של המטפורה

טורנגו וסטרנברג ; 1986, 1983גנטנר (בחקר המטפורה " עידן הקוגניטיבי"בתיאוריות השייכות ל

 השנים 30-ין שהתפתח ביהענ. )הם רק כמה מן הדוגמאות הבולטות לכך; 1979אורטוני ; 1982

ענין שהחל מעבודתו המהפכנית של טברסקי (האחרונות במושג הדמיון בתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית 

 אחת, כך למשל. היווה דחיפה רצינית לבדיקת מעמדו של הדמיון במודלים של הבנת מטפורה, )1977

מציגה מודל להבנת המטפורה המהווה פיתוח , )1979אורטוני (התיאוריות המרכזיות בתחום המטפורה 

למרות הבדלים עליהם מצביע . ביחס לשיפוטי דמיון) 1977(ישיר של המודל שהוצע על ידי טברסקי 

 מטפוריים הרי המכניזם הבסיסי להבנת משפטי השוואה, אורטוני בין שיפוטי דמיון ליטרליים למטפוריים

זיהוי האלמנטים המשותפים לשני המושגים המושווים , כלומר, הוא מכניזם של זיהוי תכונות משותפות

מניח , )מטפוריות או ליטרליות(שהוא מודל כללי של הבנת אנלוגיות , גם המודל של גנטנר. במטפורה

.בבסיסו תהליך של זיהוי תכונות משותפות כאלה

, כמו גם חלק ניכר מן התפישות המודרניות של המטפורה, שות הקלאסיותשעל פי התפי, אם כן, מסתבר

דהיינו , דהיינו של תהליך המיפוי מתחום קונצפטואלי אחד לשני, המכניזם הבסיסי של הבנת המטפורה

פן מובלע או ו התיאוריות השונות של המטפורה מניחות בא,בסיכומו של דבר. המכניזם של מציאת הדמיון

 שני כלומר תכונות משותפות  בין,  מציאת דמיוןההבנה של המטפורה מבוסס למעשה עלתהליך מפורש ש

.התחומים

הביקורת על מושג הדמיון כמכניזם של הבנה: 1.2סעיף 

למצוא את התכונות ) או בין היתר, רק או בעיקר(הרעיון שבתהליך הבנת המטפורה אנו מנסים  

הקיימות מלכתחילה או כאלה , פשוטות או היחסיםהתכונות ה, ליטרלית או מטפורית(המשותפות 

אינו יכול להסביר בצורה מוצלחת מספר עובדות קריטיות המאפיינות ) שמיוצרות תוך כדי תהליך ההבנה



אלה יודגמו על ידי (נצביע בקיצור על ארבע עובדות קריטיות כאלה .  המטפורהאת תהליכי ההבנה

.)מטפורות נומינליות

המושווים לכאורה במטפורה הן התחומים יכולות להיתפש כתכונות משותפות לשני לא כל התכונות ש. א

תכונות מסויימות הן בעלות רלוונטיות יותר , במלים אחרות. ת באותה מידה להבנת המטפורהורלוונטי

.גם כןהתחומים גם אם האחרונות הן תכונות משותפות לשני ,  מאשר תכונות אחרותתהליך ההבנהל

או " דק"על פני " מעביר נוזלים"אנו מעדיפים את ": קשית לשתיה) כמו(גבעול הוא "ורה כך למשל במטפ

).1999ראה שן  (."ארוך"

מטפורות מסויימות נתפשות כמוצלחות יותר מאחרות למרות שלא קיים הבדל משמעותי בכמות . ב

על העובדה ) 1988(כך למשל מצביעות גנטנר וקלמנט .התכונות המשותפות בין המושגים המושווים בהם

 כמטפורה קולעת ומוצלחת יותר מאשר מטפורה נבדקיםנשפטת על ידי " גג הוא כובע"שמטפורות דוגמת 

ברור לגמרי שלא ניתן לייחס עובדה זו לכמות גדולה יותר של תכונות משותפות ". השמש היא תפוז"כמו 

משמש ("נה משותפת אחת במקרה הראשון ניתן לזהות תכו: במטפורה הראשונה מאשר במקרה השני

בעוד שבמטפורה השניה קיימות לפחות שתי תכונות משותפות לשני המושגים ") להגנה על מה שמתחתיו

.)הצבע והצורה(

 יכול לפיכך להסביר האינ,  תהליך ההבנה מבוסס על מציאת תכונות משותפותהטוענת כי התיאוריה 

.בצורה פשוטה עובדה זו

, מסתבר שקיימת גם תופעה הפוכה בתהליך ההבנה) 'עובדה א( סלקטיבי בצד העובדה שהדמיון הוא. ג

בניסוי קלאסי , כך למשל. תוספת של תכונות משותפות מעבר למה שידוע על נושא המטפורה, דהיינו

טקסט שתיאר את תופעת ) 6-5ילדים בגילאי  (נבדקיםקראה קבוצת שביצעו אורטוני וווסניאדו

תוארו החיידקים הפולשים , כך למשל. פותחת בינה לבין המושג מלחמההאינפקציה על ידי אנלוגיה מ

.'וכו" שדה המערכה"הפצע כ, "שלנו"כדוריות הדם הלבנות תוארו כחיילים , לגוף כחיילי האויב

אחת השאלות ). האינפקציה(לאחר קריאת הקטע נשאלו הילדים שאלות שונות הנוגעות לנושא האנלוגיה 

אינפורמציה שכמובן לא  ("ם הלבנות מצטערות על כך שהן הרגו את החיידקיםהאם כדוריות הד "-היתה 

התשובה החיובית לשאלה שניתנה על ידי חלק מהילדים הצביעה על ). היתה כלולה בטקסט שניתן לילדים

 שאם חיילים אמיתיים מצטערים על כך שהם הורגים את חיילי האויב אזי גם כך שאותם ילדים הסיקו



נראה אפוא שהילדים הלכו כאן כמה צעדים מעבר . מצטערים) המושוות לחיילים(לבנות כדוריות הדם ה

במטרה להגדיל ככל האפשר את , או דמיון שצויין במפורש בקטע הנידון, לדמיון נתון עוד קודם לכן

.)במיגבלות מסויימות שלא נדון בהן כאן(בין שני התחומים הדמיון

ה המניחה שתהליך הבנת המטפורה מבוסס פשוט על זיהוי התכונות בעיה נוספת העומדת בפני תיאורי. ד

, כללית. המשותפות בין המושגים המושווים היא האסימטריה החזקה המאפיינת השוואות מטפוריות

תוגדר כסימטרית או אסימטרית אם התכונה המשותפת שעולה ) מטפורית או ליטרלית(השוואה כלשהי 

על פי קריטריון זה יוצא שמטפורות מגלות אסימטריה חזקה . כונהעל הדעת בשני הסדרים היא אותה ת

.)1985 וחביריו ניוכן אורטו, 1979ראה אורטוני (

 נזק ותגורמ"הוא משהו כמו , "סיגריות הן פצצות זמן"כך למשל בסיס הדמיון במקרה של המטפורה 

פצצת "דהיינו ', הפוכה'רה הלא ברור מהו בסיס הדמיון במקרה של המטפו, לעומת זאת". בטווח לא מיידי

 נזק בטווח לא ותגורמ'(אם כי בוודאי שהוא אינו בסיס הדמיון שצויין קודם לכן , "זמן היא סיגריה

.)'מיידי

בעצם זוהי . היא שהשוואות מטפוריות מגלות אסימטריה חזקה, אותה הציג לראשונה אורטוני, המסקנה

: פי שמגלה הדוגמה הבאה של השוואה ליטרליתכ, אסימטריה חזקה יותר מאשר השוואות ליטרליות

זוהי השוואה ליטרלית שכן היא משווה מושגים השייכים לאותו תחום מושגי ". סיגריה היא כמו מקטרת"

 ככלי ות משמשןיהתש: איכלומר התכונה המשותפת ה, בסיס הדמיון האפשרי, במקרה זה"). עישון("

נראה שלמרות , "מקטרת היא כמו סיגריה"-כמו ב, האם נהפוך כעת את סדר האיברים בהשווא. עישון

ההשוואה הליטרלית הזאת "). משמשות ככלי עישון("בסיס הדמיון נשאר זהה , ההיפוך של סדר האיברים

).1989, אם כי ראה שן (היא אם כן סימטרית

לפחות (יוצרת בעיה לתפישת ההשוואה של המטפורה , העובדה שמטפורות מגלות אסימטריה מבחינה זאת

כלומר התכונה המשותפת לשני , הסיבה לכך היא שבסיס הדמיון. )בגירסה המפושטת שהוצגה קודם לכן

 אם כל מה שאנו עושים במטפורה הוא: אינו אמור להשתנות כאשר משנים את סדר הופעתם, המושגים

 להישאר אזי התכונה המשותפת לשני המושגים אמורה, ות\ות המשותפת\של התכונה) או בניה(שליפה 

. במשפט ההשוואהםיצמה בלי קשר לסדר הצגת המושגאותה תכונה ע



 דהיינו הגירסה ,הפשוטהלפחות בגירסתה , "תפישת הדמיון"אלה מוליכים למסקנה כי כל השיקולים ה

תכונות משותפות לשני המושגים ) זיהוי או בניית(הקובעת שתהליך הבנת המטפורה מבוסס על מציאת 

הדורשת איוכים מסויימים כדי להתמודד עם , היא תפישה כוללנית ופשטנית מדי, ורההמרכיבים את המטפ

מעובדות אלה עולה בבירור שגם אם בתהליך ההבנה של המטפורה אנו מחפשים . העובדות שצויינו לעיל

מצד אחד זהו דמיון . הרי שעל חיפוש דמיון זה מוטלים אילוצים שונים, המושוויםדמיון בין המושגים

אלא לעתים קרובות , ומאידך אין תהליך ההבנה המטפורי מסתכם תמיד במציאת דמיון קיים, טיביסלק

.הולך כמה צעדים מעבר לכך

פן והשונה בא, במסגרת זאת ברצוני להציע מודל אלטרנטיבי לתיאור אספקטים שונים של הבנת המטפורה

צם פיתוח רדיקלי של תפישה חדשה מהווה בע, המודל האלטרנטיבי שאציע. רדיקלי מהמודלים הקלאסיים

 ציג תחילה תפישה זאתא.  המטפורה כמשפט שיוך לקטגוריה-של המטפורה המתפתחת בשנים האחרונות 

.ולאחר מכן את הפיתוח הרדיקלי שאני מציע לה

תפישת המטפורה כמשפט שיוך לקטגוריה: 2סעיף 

הונק (חרונות על ידי מספר חוקרים הבסיס לתפישת המטפורה כמשפט שיוך לקטגוריה הוצע בשנים הא

, )ק"מכאן ואילך ג(אולם פותח בעיקר על ידי גלקסברג וקיסר , )1992, 1989שן , 1987וחביריו 

גנטנר , 1979אורטוני (כאלטרנטיבה לתפישה המקובלת של המטפורה בחלק מן התיאוריות הפסיכולוגיות 

1.) ואחרים1982טורנגו וסטרנברג , 1983

זוהי הדוגמה ( מטפורה נומינלית ,על פי תפישת ההשוואה. שבין שתי התפישותנתבונן בהבדל 

ולכן , ואה מוסווההיא בעצם משפט השו" ב הואא"מן הסוג של , )הפרדיגמטית למטפורה במסגרת זאת

לפי תפישות , תהליך ההבנה של משפטי השוואה מטפוריים מסוג זה אמור". הוא כמו ב א"-יש לתרגמה ל

לא אמור , מבחינה זאת. הליך דומה לתהליך ההבנה של משפטי השוואה לא מטפורייםלהיות ת, אלה

לבין " סיגריה היא כמו פצצת זמן"להיות הבדל בין תהליך ההבנה של משפטי השוואה מטפוריים כמו 

, בשני המקרים אנו מחפשים אחר הדמיון": סיגריה היא כמו מקטרת"משפטי השוואה ליטרליים כמו 

.ות המשותפות לשני המושגיםהתכונ, כלומר

                                                
אולם פיתוחים אלה , )Glucksberg et a. 1998ראה (גלקסברג עצמו שינה ופיתח את תפישתו במאמרים מאוחרים יותר  1

אינם רלוונטיים למאמר הנוכחי



מספר הבדלים מהותיים בין השוואות מטפוריות ם שישנ, הבעיה העומדת בפני תיאוריות אלה היא

, הבדל מהותי אחד כזה הוא שבעוד שרק ההשוואות מטפוריות יכולות להופיע בשתי הצורות. לליטרליות

עוד שהשוואות ליטרליות יכולות ב") ב הוא א("והמובלעת ") ב הוא כמו א("כלומר בצורה המפורשת 

.להופיע בצורה המפורשת בלבד

סיגריות הן ("כך למשל ההשוואה המטפורית בין סיגריות לפצצות זמן יכולה להופיע הן בצורה המפורשת 

לעומת זאת ההשוואה בין סיגריה "). סיגריות הן פצצות זמן("והן בצורה המובלעת ") כמו פצצות זמן

: אך לא בצורה המובלעת") סיגריה היא כמו מקטרת("רק בצורה המפורשת למקטרת יכולה להופיע 

."סיגריה היא מקטרת*"

תפישת ההשוואה אינה יכולה להסביר עובדה זאת המשקפת הבדל מהותי בין השוואות מטפוריות ללא 

וא  הא("הוא שמה שמאפיין את המטפורה הנומינלית , ק"ההסבר האלטרנטיבי המוצע על ידי ג. מטפוריות

 .)"a class inclusion statement"(הוא שהיא מהווה בעצם משפט מוסווה של שיוך לקטגוריה") ב

מייצג קטגוריה " ב"-מייצג מושג ו" א"שבו , "ב הוא א"משפט שיוך לקטגוריה הוא משפט מהטיפוס של 

" תפוח"מושג משוייך ה, "תפוח הוא פרי"כך למשל במשפט . אליה משוייך המושג עליו מדובר, או קבוצה

המטפורה היא , שבניגוד לתפישה שהמטפורה היא משפט השוואה מוסווה, הטענה היא". פרי"לקטגוריה 

אינו מציע להשוות בין " סיגריות הן פצצות זמן"המשפט כמו : משפט שיוך לקטגוריה מוסווהבעצם

שהיא , "פצצות זמן "הן חבר בקטגוריה המיוצגת על ידי המושג" סיגריות"אלא ש, סיגריות לפצצות זמן

."דברים שגורמים נזק בטווח ארוך"הקטגוריה של 

כיון שצורה זאת היא בעצם , "ב הוא א"של המטפורה היא בעצם " הצורה הקאנונית", על פי הצעה זו

יש , בהיפוך מוחלט למה שמוצע על ידי תפישת ההשוואה, כלומר. הצורה של משפטי שיוך לקטגוריה

, כלומר, כמטפורות מוסוות") ב הוא כמו א(" השוואות מטפוריות מפורשות ,כלומר, לראות דימויים

כלומר משפטים , לקטגוריה) מוסווים(שהם בעצם משפטי שיוך  ,""ב הוא א"כמשפטים מהטיפוס של 

."ב הוא חבר בקטגוריה המיוצגת על ידי א"מהטיפוס של 

, )"א הוא כמו ב"(וואה מוסווה כמשפט הש) "א הוא ב"(בעוד שתפישת ההשוואה רואה את המטפורה 

שהן , דימויים הם בעצם מטפורות מוסוות: מציגה תמונת עולם הפוכה, תפישת המטפורה כשיוך לקטגוריה

מוצע הסבר פשוט להבדל בין השוואות , זאתתפיסה  במסגרת .בעצם משפטי שיוך לקטגוריה מוסווים



השוואות אלא " באמת"אשונות אינן בעוד שהר: מטפוריות מפורשות להשוואות ליטרליות מפורשות

הרי שההשוואות הליטרליות הן , "בא הוא"ולכן הן יכולות להופיע בצורה של , משפטי שיוך לקטגוריה

דהיינו , ולכן אין הן יכולות להופיע בצורה הקאנונית של משפטי שיוך לקטגוריה, השוואות" באמת"

."א הוא ב"בצורה של 

כמו (הוא מהו בכל זאת ההבדל בין משפטי שיוך לקטגוריה מטפוריים , תיאור כזהשאלה אחת העולה מ

פסנתר הוא כלי "דוגמת (קטגוריה לא מטפוריים של שיוך ל םלבין משפטי, ")סיגריות הן פצצות זמן"

.נצביע על מספר הבדלים כאלה"). נגינה

ידי חבר פרוטוטיפי אלא מיוצגת על , פן מפורשובמשפטי שיוך מטפוריים הקטגוריה אינה מופיעה בא. א

המוסווה כאן הוא משפט השיוך לקטגוריה, "סיגריות הן פצצות זמן"כך למשל במקרה של . שלה

אינה " דברים הגורמים נזק בטווח לא מיידי"קטגוריית ה". טווח לא מיידיבסיגריות הן דבר הגורם נזק "

.שהוא חבר פרוטוטיפי בה" פצצת זמן"מפורשת אלא מיוצגת על ידי המושג 

ולא , )1983ראה למשל ברסלו (הוקית -הקטגוריה במשפטי שיוך מטפוריים היא קטגוריה אד. ב

 ,"סיגריות הן פצצות זמן"בדוגמה של . הקטגוריה הטקסונומית של שני החברים המושווים במטפורה

" להנרגי","מקטרת"לקטגוריה זו שייכים גם " (אמצעי עישון"היא " סיגריות"הקטגוריה הטקסונומית של 

אליה שייכים ("חמרי נפץ"שייך לקטגוריה הטקסונומית של " פצצת זמן"המושג ; )ואמצעי עישון אחרים

המטפורה גורמת לנמען , על פי תפישת המטפורה כשיוך לקטגוריה"). מוקשים " - בין היתר מושגים כמו

קבץ את שניהם ול, את כל אחד משני המושגים האלה מן הקטגוריה הטקסונומית הקבועה שלו" חלץ"ל

."לא מיידיבטווח דברים שגורמים נזק "הוקית של -במסגרת הקטגוריה האד

מהם העקרונות של ההקבצה המחודשת הזאת של המושגים : ק היא"נוספת שמעלה תפישתם של גשאלה 

זו תהיה השאלה המרכזית בה אדון בסעיף ?  הוקית-המרכיבים את המטפורה במסגרת הקטגוריה האד

נבהיר תחילה את מיגבלות הדיון ) ק"גשאינה נידונה על ידי  (פני שנדון ישירות בשאלה זואולם ל. הבא

.ואת כיווני ההרחבה של התיאוריה הנוכחית, ק"של ג

ביקורת תפישת המטפורה כשיוך לקטגוריה



בין , מציעה הסבר סביר להבדל עליו הצבענו קודם לכן, התפישה של המטפורה כשיוך קטגוריאלי

היא מספקת הסבר סביר לכאורה לשאלת האסימטריה , מעבר לכך. מטפוריות ללא מטפוריותהשוואות 

הרי שמשפטי שיוך לקטגוריה מלכתחילה , על פי התיאוריה המוצעת. האופיינית להשוואות מטפוריות

הרי ,  הוא משפט תקין סמנטית"התפוח הוא פרי"כך למשל בעוד שהמשפט . אינם יכולים להיות סימטריים

 .)Glucksberg & Keysar 1990ראה (מקבלים משפט אנומלי ") הפרי הוא תפוח"ל(פכים אותו כשהו

ומסבירים , האפשרות להפוך את סדר המרכיבים במשפט שיוך לקטגוריהדוגמה זו ממחישה את חוסר

.מדוע המטפורות הן אסימטריות

חלק  מציעה הסבר לק אינה"הרי שתפישתם של ג, למרות יתרונותיה בהסבר תופעות אלה ואחרות

כך למשל אין התיאוריה של . ההשוואה בגירסאותיה השונותהמהוות בעיה לתפישת עובדות הקריטיות מה

 מציעה הסבר משכנע לכך שתכונות מסויימות משמשות כבסיס מוצלח יותר לאינטרפרטציה ק"ג

אין , מעבר לכך. שיכולות באותה מידה לשמש ככותרות לקטגוריה עליה מדובר, המטפורית מאשר אחרות

אחת (התיאוריה יכולה להסביר בצורה מוצלחת את ההיסקים שאנו מבצעים בתהליך ההבנה המטפורי 

.כשם שאין היא מציעה הסבר פשוט להבדלים במוצלחות בין מטפורות שונות, )מהעובדות שציינתי לעיל

צד השמירה על ל, פן שיאפשר להוק בא" היא לפתח את התיאוריה של ג3מטרתו של הדיון בסעיף  

פיתוח זה מחייב תשובה  .להתמודד עם העובדות הקריטיות שצויינו זה עתה, יתרונותיה הראשוניים

 מהם העקרונות של ההקבצה של המושגים המרכיבים את -מפורטת על השאלה שהוצגה למעלה 

? הוקית שבה מדובר-המטפורה במסגרת הקטגוריה האד

.והגירסה החזקה, הגירסה החלשה: בה לשאלה זוישנן שתי גירסאות אפשריות של תשו

כלומר קבוצה שמבוססת על  ,)set( הקטגוריה בה מדובר היא קבוצה במובן הלוגי,החלשהעל פי הגרסה 

" קבוצת הדברים הגורמים נזק בטווח לא מיידי"על פי תפישה זו . תכונה משותפת כלשהי בין חבריה

במובן זה שהיא תכונה המשותפת לכל חברי , "ק לא מיידיגרימת נז"מוגדרת בעצם על ידי התכונה של 

לתפישה שבמטפורה אנו מנסים למצוא דמיון בין ) אם כי לא זהה לחלוטין(תפישה זו דומה מאד . הקבוצה

.ת הדמיון כבסיס ההבנה של המטפורה סובלת ממספר בעיותראינו שתפיש. מושגים

הקטגוריה האד הוקית בה מדובר , הגירסה החזקהעל פי .  אנסה לפתח את הגירסה החזקהבמסגרת זאת 

.קטגוריה טבעיתכלומר של, היא קבוצה אד הוקית המצייתת לעקרונות של קבוצה טבעית



 והקטגוריזציה המטפורית-עקרונות קטגוריזציה טבעית : 3סעיף 

?מה הופך קטגוריה לטבעית: או, הוקיות-קטגוריות אד, קטגוריות טקסונומיות 3.1

.ומספר הנחות הדורשות הסבר, הסבר אותו בכוונתי לפתח נשען על מספר מושגיםכיוון ה

]?אולי כדאי לרשום עם גרש בודד כאשר מדובר במושגים[' הקבצה טקסונומית'

, "רהיטים", "יםציפור"כמו , המושגים המאכלסים את מאגר הידע שלנו מאורגנים בקטגוריות טקסונומיות

הם דוגמאות לחברים בקטגוריית " נשר"ו, "דרור", "יונה"של המושגים כך למ. 'וכו" חיות", "פירות"

קבוצה נשים לב לכך שהקטגוריה הטקסונומית של מושג נתון היא בעצם רק אחת מבין ."יםציפורה"

יכול " תפוח"כך למשל המושג . של אפשרויות הקבצה של מושג זה) סופית-ןקבוצה אי, עקרונית(גדולה 

קבוצת "אבל גם כשייך ל, ")בננה"ו, "תפוז"יחד עם " (הפירות"יך לקבוצת אמנם להיות מסווג כשי

יחד עם " (קבוצת הדברים שלוקחים לפיקניק"או ל, ")דם"ו, "אש", "סלק"יחד עם " (הדברים האדומים

שלא , ")עצים"הכוללת גם את " (לקבוצת הדברים בעלי הקליפה"או , )'וכו" ציוד ספורט", "צידנית"

. "קבוצת הדברים שאינם צפרדע"משל כמו ל, אבסורדיות יותר) עקרונית אינסופיות(ות לדבר על אפשרוי

.לצרכים מזדמנים שונים,  שונים אנו אכן מבצעים בפועל הקבצות כאלההקשריםברור גם שב

מתמסדת בדרך כלל , הדבר המעניין ביחס למערכת הידע האנושי הוא שמבין אפשרויות ההקבצה הרבות

ולא כסוג של " פרי"נתפש בסיטואציה סטנדרטית כסוג של , "תפוח"המושג , כלומר. רק אפשרות אחת

סוג של "נגדירו כ, "תפוח"כאשר אנו מתבקשים להגדיר את המושג , כך למשל". דבר שלוקחים לפיקניק"

."...ששלוקחים לפיקניק סוג של דבר "ולא כ, ..."פרי ש

מה שהופך .  יותר מהאופציות שלא התמסדו"טבעית"הנחתי היא שאופציית ההקבצה שהתמסדה היא 

ראה קייל ( לשונית כלשהי -אותה לטבעית הוא העובדה שהיא זו שהתמסדה ביחס לקהילייה תרבותית 

.)לגבי האוניברסליות של קטגוריות כאלה  ,1981

טבעיות כמו  שישנם מספר עקרונות המאפיינים קבוצותהטענה המרכזית אותה אנסה לפתח בהמשך היא 

במאמר זה אנסה לפתח . עקרונות המנוסחים על ידי חוקרים של קטגוריות טבעיות, וריות טקסונומיותקטג

כדי להראות את . את הרעיון שלפחות מספר עקרונות מרכזיים כאלה חלים על הקבצות מטפוריות גם כן



ונות אציג מספר עקר, האנלוגיה בין עקרונות הקטגוריזציה הטקסונומית והקטגוריזציה המטפורית

."קטגוריזציה מטפורית"על , באפן לא טריויאלי, קטגוריזציה טקסונומית ואנסה להראות שהם חלים

מכסה מקרים שונים של הקבצות של מושגים " קטגוריזציה מטפורית"כדאי לשים לב לכך שהמונח 

 במובן 'מטפורה'כמו , והוא בעצם חל על כל הגילויים של המטפורה, הקשורים אחד לשני באפן מטפורי

שני מושגים השייכים ) במפורש או במובלע(בכל אחד ממקרים אלה קיימים . 'דימוי וכו, אנלוגיה, הצר

.המושווים האחד ביחס לשני, לתחומים מושגיים שונים

:העקרונות בהם אתמקד כאן יתייחסו לשלושה היבטים מרכזיים של קטגוריזציה-

.הפונקציה של הקטגוריזציה. ג.   ת ההקבצהעקרונו. ב.   המבנה הפנימי של קטגוריות.  א

:מבנה הפרוטוטיפיות: המבנה הפנימי של קטגוריות. 3.2

, 1987לייקוף , 1978, 1975רוש (המאפיין הבולט ביותר של המחקר המודרני של הקטגוריזציה 

של ) האריסטוטלית(התפישה הקלאסית . מתייחס למבנה הפרוטוטיפיות של הקטגוריה) ואחרים

ונשר , יונה,  דרור-למשל (וריזציה החזיקה בהנחה לפיה קבוצת חברים השייכים לקטגוריה נתונה הקטג

שייכים לקטגוריה זאת משום שהם משתפים קבוצה של תכונות ) השייכים לקטגוריית הצפרים

. כלומר קבוצת תכונות המשותפת לכל חברי הקטגוריה אך לא לחברים בקטגוריות אחרות, קריטריאליות

ומבחינה , שכל חברי הקטגוריה הם שווי מעמד מבחינה לוגית, ליקציה מרכזית של עמדה זאת היאאימפ

היותו בעל התכונות : מן החברים נקבעת על פי קריטריון זההשהרי חברותו של כל אחד, פסיכולוגית

.הקריטריאליות

פקה עדויות רבות התפישה המודרנית סי, של הקטגוריזציה) האריסטוטלית(בניגוד לתפישה הקלאסית 

כך למשל ; חברים מסויימים הם פרוטוטיפיים יותר מאחרים: לכך שחברי הקטגוריה אינם שווי מעמד

הוא דוגמה מובהקת יותר " כסא";  "ציפור"לקטגוריה " פנגווין"הוא דוגמה מובהקת יותר מ" דרור"

.'וכו, "רהיט"לקטגוריה " וילון"מאשר 

ישנן מספר אימפליקציות הנוגעות לאפן בו ,  במבנה של פרוטוטיפיותלפיה הקטגוריה מאורגנת, להנחה זו

ולאפן שבו משפיע הדבר על אספקטים שונים של השימוש , מאוחסנות ומאורגנות קטגוריות בזכרון

נצביע על שלש תופעות מרכזיות המשקפות את הרגישות של אספקטים שונים של . במבנה הקטגוריאלי



סדר הצגת מושגים . 2.  הכיווניות של השוואות. 1: נה הפרוטוטיפיותהשימוש בידע הקטגוריאלי למב

.בהינתן שם הקטגוריה, הנגישות של חברי הקטגוריה. 3.  במבנה של משפט

.הכיווניות בקטגוריזציה טקסונומית ומטפורית. 3.2.1

קטגוריזציה טקסונומית

 שכאשר משווים אותם האחד לשני מאפיין מרכזי של מושגים השייכים לאותה קטגוריה טקסונומית הוא

עקרון). 1977ראה טברסקי . (הם נוטים לגלות אסימטריה המשקפת את מבנה הפרוטוטיפיות שלהם

:הקטגוריזציה המתגלה בתופעה זו הוא

.חבר לא פרוטוטיפי נתפש כדומה יותר לחבר פרוטוטיפי מאשר להפך  [1]

, כך למשל. ))1978(למשל טברסקי וגתי  (נבדקיםעקרון זה מסביר את שיפוטי הדומות שמבצעים 

נתפשת כטבעית יותר וכזאת שהדומות בין מרכיביה גדול יותר מאשר " פולין היא כמו רוסיה"ההשוואה 

במקרה זה רוסיה היא דוגמה פרוטוטיפית יותר מאשר פולין בקטגוריית . "רוסיה היא כמו פולין": היפוכה

לפני התמוטטות המשטרים , 1977-מחקר פורסם בה(הארצות הקומוניסטיות המזרח אירופיות 

.)הקומוניסטיים

קטגוריזציה מטפורית

מתגלה גם במקרים בהם המושגים המושווים , ]1[-בדיוק לאותו עקרון שבהמצייתת, אסימטריה מקבילה

בהתאם , כלומר שייכים, אינם שייכים לאותה קטגוריה טקסונומית אלא קשורים מטפורית האחד לשני

כונתה בריטוריקה שבדרך כלל (השוואה כזאת ".  אד הוקית-קטגוריה מטפורית " לאותה ,מוצעתלגישה ה

 וחוסר אסימטריה חזקה, כפי שמצביעים ניסויים שונים, מגלה") דימוי"הספרות בשם הקלאסית ובתורת 

סדר הצגת האיברים כאשר הופכים את , )1979(אורטוני על פי כך למשל . הפיכות של שני איבריה

או כזאת שהמשמעות שלה שונה לחלוטין מן המשמעות של , צאה היא השוואה אנומליתמטפורה התוב

:נתבונן בדוגמה לכך. ההשוואה המקורית

[2]
שלטי דרכים הם כמו יבלות.   א    

.יבלות הן כמו שלטי דרכים. ב  ?



, כלומר כזאת, יתיוצר השוואה שנשמעת לנו אנומל) 'ב2 -ב(במקרה זה ההיפוך של אברי ההשוואה 

ההסבר .  שונים לא תהיה אחידהנבדקיםוכזאת שהאינטרפרטציה שתוענק לה על ידי , "טבעית"שאינה 

 במקרה זה הקטגוריה האד הוקית שנוצרת ].1[-מן העקרון שנוסח קודם לכן ב, נובע לטענתי, לכך

 דוגמה פרוטוטיפית הן" יבלות". "דברים שמזדקרים באפן מכוער", נניח,  היאא2של בתהליך ההבנה 

היא " יבלות"ל" שלטי דרכים"ומשום כך ההשוואה של , "שלטי דרכים"יותר לקטגוריה זאת מאשר 

. מהיפוכה]1[ פי עקרון השוואה טבעית יותר על

שאסימטריה זאת קיימת במקרים בהם יש הבדל בדרגת הפרוטוטיפיות בין חברי הקטגוריה , נשים לב לכך

המקרה המשלים הוא זה שבו שני החברים הם . המושווים האחד לשני) המטפורית או הטקסונומית(

גם במקרים אלה ניתן למצוא עקרון זהה החל על שני סוגי . חברים פרוטוטיפיים בקטגוריה בה מדובר

שן (מקרים מסוג זה תוארו בהרחבה במספר מקומות ). הטקסונומית והמטפורית(הקטגוריות בהן מדובר 

:ופיינית למקרה כזה היאדוגמה א). 1992, 1989

]3[
.שלג הוא כמו קמח. א
.קמח הוא כמו שלג. ב

אין : הם סימטריים) 'ב3-ו' א3(שני הסדרים בהם מוצגת ההשוואה , )1989 שן(כפי שטענתי במקום אחר 

או בקושי ההבנה של שתי , במידת הטבעיות, )שהוא באפן כללי דומה(הבדל עקרוני בבסיס הדמיון 

מייצגים חברים ") קמח"ו" שלג("שמה שמעניין במקרה זה הוא ששני המושגים , ם לבנשי. ההשוואות

".הדברים הלבנים"ל ש, אד הוקית-יחסית בקטגוריה הפרוטוטיפיים 

ניתן לטעון שבמקרים בהם שני המושגים , )1992; 1989ראה שן (על בסיס דוגמה זאת ודומות לה 

, ההשוואה ביניהם היא השוואה סימטרית, ריה אד הוקיתהמושווים הם חברים פרוטוטיפיים באותה קטגו

.)'קלות ההבנה וכו, בסיס הדמיון(ביחס לקריטריונים שצויינו 

תופעה דומה מתגלה גם במקרים בהם מושווים שני חברים פרוטוטיפיים השייכים לאותה קטגוריה 

:טקסונומית

]4[
.רוסיה היא כמו סין. א[
.סין היא כמו רוסיה. ב



מעצמות "מייצגים דוגמאות פרוטוטיפיות בקטגוריה הטקסונומית של " רוסיה"והן " סין"הן , זהבמקרה 

מבחינת , ההשוואה ביניהן היא השוואה סימטרית, כמו במקרה הקודם, גם כאן. "קומוניסטיות לשעבר

.או מובנותה\טבעיות ההשוואה ו, בסיס הדמיון

, זציה הקשור במבנה הפרוטוטיפיות של חברי הקטגוריהאנו רואים שאותו עקרון קטגורי, אם כן, לסיכום

.חל במידה שווה הן על קטגוריזציה טקסונומית והן על קטגוריזציה מטפורית

סדר הצגת חברי הקטגוריה. 3.2.2

קטגוריזציה טקסונומית

למבנה , התופעה השניה נוגעת לרגישות שמגלה מבנה המשפט בו מוצגים חברי קטגוריה נתונה

:]5[-בשני המשפטים בנתבונן למשל . יפיות של הקטגוריההפרוטוט

]5[
.בחנות הפירות קנה האיש תפוז ולימון. א
.בחנות הפירות קנה האיש לימון ותפוז. ב

 )תפוז(וטוטיפי בקטגוריית הפירות שבמשפט הראשון החבר הפר,  הוא בכך]ב5[ל] א5[ההבדל שבין 

במחקר שערכו קלי .  בעוד שבמשפט השני הסדר הוא הפוך,)לימון(מוצג לפני החבר הפחות פרוטוטיפי 

וביחס אליהן ניבדקו שאלות כמו , ]5[ צמדי משפטים כמו אלה שבנבדקיםהוצגו בפני ) 1986(וחביריו 

המימצאים המרכזיים היו שקיימים . 'איזה משניהם נתפש כטבעי יותר וכו, איזה משניהם קל יותר לזכירה

ונשפטו כטבעיים יותר , נזכרו טוב יותר] א5[הסתבר שמשפטים מסוג . ריםהבדלים מובהקים בין שני הסד

 לשחזר מתוך הזכרון את נבדקיםבמיוחד מן הראוי לציין שכאשר התבקשו ה]. ב5[מאשר משפטים מסוג 

במידה ] ב5[נטייתם היתה להפוך את סדר הצגת הפריטים במשפטים מסוג , המשפטים שקראו קודם לכן

נטייתם הטבעית היתה למקם בכל , במלים אחרות. ]'א5[אשר במשפטים מסוג רבה באפן משמעותי מ

: מקרה את החבר הפרוטוטיפי לפני החבר הלא פרוטוטיפי בסיטואציה בה התבקשו לשחזר מתוך הזכרון

ואילו כאשר הסדר המקורי , הרי שזכרונם תאם את מה שקראו, כאשר הדברים הופיעו כך בסדר המקורי

על בסיס ניסוי זה ניתן לנסח את העקרון הבא .  לחשוב שהסדר המקורי היה הפוךדקיםנבנטו ה, היה הפוך

:המתייחס בשלב זה לקטגוריות טקסונומיות



, )המיוצגות על ידי הפרדיקט של המשפט(חברים פרוטוטיפיים של קטגוריות טקסונומיות ]6[ 
.נוטים להופיע לפני חברים לא פרוטוטיפיים

קטגוריזציה מטפורית

". זאוגמה"מיוצגת על ידי פיגורה לשונית בשם , התופעה המקבילה המתגלה בקטגוריזציה מטפורית

אך עם משמעות , שבה מילה עומדת באותו יחס ביחס לשני מונחים אחרים"זאוגמה היא פיגורה לשונית 

" 'בעלהיא תפסה מטוס ו': לדוגמה. מושאיםפועל שולט בשני בדוגמאות רבות מדובר במבנה שבו . שונה

קילפנו את הטפטים ואת ", "ארזתי את חולצותי ואת יגוני: " דוגמאות אחרות לזאוגמה).1975, קדון(

".הזכרונות

למשל (שבה הפרדיקט , הזאוגמה מכוננת סוג של קטגוריה מטפורית, במסגרת התפישה המוצעת כאן

, ")צת הדברים שאורזיםקבו("מייצג קטגוריה ") ארזתי את חולצותי ואת יגוני"בדוגמה של " ארזתי"

השאלה המעניינת היא האם . מייצגים חברים בקטגוריה זאת") יגון"ו" חולצה("האובייקטים בעוד ששני 

במלים .  ביחס לקטגוריות טקסונומיות חל גם על קטגוריות מטפוריות]6[העקרון שנוסח קודם לכן ב

קטגוריית הדברים אותם "ב" יגון"מייצגת חבר יותר פרוטוטיפי מאשר " חולצה"בהנחה ש, אחרות

שבו החבר הפרוטוטיפי מקדים את החבר הלא ( לעיל ]א7[האם מבנה המשפט המופיע ב, "אורזים

?]ב7[הוא טבעי יותר מאשר היפוכו המיוצג ב) פרוטוטיפי

]7[
.בצאתו לקרב ארז אתו החייל את חולצתו ואת יגונו. א
.ובצאתו לקרב ארז אתו החייל את יגונו ואת חולצת. ב

הם נשפטים על . ]ב7[מאשר   הוא מבנה טבעי יותר]א7[ממצאים אמפיריים שונים מצביעים על כך שאכן 

 קורפוסים שיריים שונים מאשר היפוכםוהשימוש בהם הוא שכיח יותר ב, ידי נבדקים כטבעיים יותר

כמו במשפטים המכילים חברים (שגם כאן ) 1998שן (הצבעתי במחקר קודם , בנוסף. )1997a ראה שן(

נטייתם היתה להפוך את סדר , כאשר נבדקים שיחזרו אותם מהזכרון, )מקטגוריות טקסונומיות רגילות

 במידה רבה באפן משמעותי מאשר ) א7-ולהפכם לסדר המופיע ב (]ב7[הצגת הפריטים במשפטים מסוג 

]. 'א7[במשפטים מסוג 

וריה בזכרוןנגישות חברי הקטג: 3.2.3

קטגוריזציה טקסונומית



. במצב בו מוצג שם הקטגוריה, התופעה השלישית נוגעת לנגישות של חבר כלשהו בקטגוריה נתונה

למשל רוש (הנובע ממחקרים שונים שעסקו בקטגוריזציה טקסונומית , במקרים אלה תופש העקרון הבא

1975(.

 נגישים יותר בזכרון מאשר חברים לא פייםחברים פרוטוטי, בקונטקסט שבו נתונה קטגוריה]  8[
.פרוטוטיפיים

כך למשל ). ]1978, 1975[למשל רוש (עקרון זה מסביר ממצאים שונים שהופיעו במחקרי קטגוריזציה 

והם , ")יםציפור"למשל ( שם קטגוריה כלשהי נבדקיםמצביעה רוש על העובדה שכאשר מוצג בפני 

לציין את החברים ,  באפן ברורנבדקיםנוטים ה, ל דעתםמתבקשים לציין מספר חברים שעולים ע

נוטים להיות , אם בכלל, או, פרוטוטיפיים אינם מוזכרים כללשאינם /לאבעוד שחברים , הפרוטוטיפיים

.מוזכרים בסוף הרשימה

קטגוריזציה מטפורית

בהשוואה " בסיס הדמיון"משתקפת באפקטיביות של , תופעה מקבילה בתחום הקטגוריזציה המטפורית

במחקר חשוב בהקשר זה שערכו . כאמצעי לשיחזור חברי הקטגוריה מן הזכרון)ground-ה(המטפורית 

שבמסגרת התיאוריה הנוכחית מוגדר (הם מדווחים על כך שבסיס הדמיון , )1977(ומקארל ' וורברוג

, קור המקוריאפקטיבי יותר בהקלה על ההיזכרות במשפטים שהכילו את איבר המ) כקטגוריה האד הוקית

מה שניסויים אלה מציעים הוא שבקונטקסט בו נתונה  .מאשר במשפטים שהכילו את איבר היעד המקורי

הוא ) שהוא החבר הפרוטוטיפי יותר בקטגוריה(איבר המקור  ,)ground-דהיינו ה(הוקית -הקטגוריה האד

.)1992ראה שן ; יפיהאיבר הלא פרוטוט, כפי שראינו, שהוא(נגיש יותר לזכרון מאשר איבר היעד 

אנו רואים איפוא שגם ביחס לתופעה זו העקרון הרלוונטי לקטגוריזציה הטקסונומית חל גם על 

.הקטגוריזציה המטפורית

דומות בתכונות מקושרות לעומת תכונות מבודדות: הבסיס להקבצה3.3

קטגוריזציה טקסונומית



מה הופך : השאלה כאן היא. ס ליצירת קטגוריותהיבט מרכזי אחר של קטגוריזציה טקסונומית נוגע לבסי

לקבוצה טבעית או , יםציפורהשייכים לקטגוריית ה" נשר"ו, "יונה", "דרור", כמו למשל, קבוצת מושגים

אליהן יכול מושג נתון  טגוריותבהינתן הכמות האינסופית של ק,  שאלה זו היא שאלה מכריעה.קוהרנטית

" תפוח"כך למשל יכולנו לקבץ את המושג ). 1985מרפי ומדין , 1968ראה למשל גודמן (להיות מקובץ 

בקבוצת , )תפוז וירח, גולה, יחד עם כדור(בקבוצת הדברים העגולים : במספר אינסופי של קבוצות

.'וכו, בקבוצת הדברים המוקפים בקליפה, )'וכו, סלק, יחד עם דם(הדברים האדומים 

" אשכולית"ו, "תפוז"יחד עם " תפוח"ת ההקבצה של אם כן מהם העקרונות ההופכים א, השאלה היא

.האלטרנטיביות לקטגוריית הפירות לטבעית יותר ומועדפת על פני ההקבצות

דומות בתכונות "התשובה הסטנדרטית הניתנת על ידי רוב חוקרי הקטגוריזציה שמה את הדגש על מושג ה

 המציגים דיון 1985פי ומדין ראה מר; 1977למשל טברסקי (זה כמושג המפתח בהקשר, "משותפות

הרעיון המשותף לתיאוריות שונות אלה הוא שחברי קטגוריה נתונה דומים האחד לשני ). מפורט בענין

, כך למשל. במובן זה שהם משתפים מספר תכונות או קבוצות תכונות העומדות בקורלציה האחת לשניה

ואינן , יםציפורה) או לכל הפחות לרוב(ל ים הם בעלי מספר תכונות המשותפות לכציפורסוגים שונים של 

כמו , ים משתפים קבוצה של תכונותציפורחברי קטגוריית ה. ים ולקטגוריות אחרותציפורמשותפות ל

בהינתן שקבוצה זו של תכונות אינה מאפיינת . 'וכו, "בעלי כנפיים", "בעלי נוצות", "היכולת לעוף"למשל 

ים כקטגוריה שאליה נקבץ ציפורהבסיס ליצירת קטגוריית ההדמיון הזה מהווה את , אובייקטים אחרים

."יונה"ו" דרור"מושגים כמו 

מציגים טיעונים וממצאים , )1985למשל מרפי ומדין (אלא שמחקרים שנערכו לאחרונה בנושא זה 

וכנגד יכולתו להסביר שורה שלמה של עובדות הנוגעות , של דומותזה משכנעים כנגד מושג פשוט 

. האנושיתלקטגוריזציה

הטיעון המרכזי המועלה כנגד מושג פשוט זה של דומות הוא שהוא כללי מכדי להסביר את עקרונות 

מסתבר שבני אדם אינם מחפשים סתם מספר גדול של תכונות המשותפות למושגים . ההקבצה האנושית

בני ,  מסתברכך, במקום זאת. שונים ועל פי זה מחליטים האם לקבץ מושגים אלה לקטגוריה אחת או לא

השאלה . פותתולא בסתם כל תכונה או קבוצה של תכונות משו, אדם קשובים לדומות בתכונות מסויימות

? אילו תכונות חשובות יותר לקטגוריזציה-היא כמובן 



שאמורים להסביר אילו תכונות מועדפות לשמש כבסיס , בהקשר זה הוצעו מספר עקרונות העדפה

ההעדפה של תכונות מקושרות על פני תכונות מבודדות : רון מרכזי אחדכאן נתמקד בעק. לקטגוריזציה

.נרחיב מעט בנקודה זו. כבסיס להקבצה של אובייקטים

התכונות , )1987מדין ווטנמייקר , 1985ראה מרפי ומדין (על פי ממצאים שונים במחקר הקטגוריזציה 

התכונות המאפיינות את , למשל. האינן עצמאיות או בלתי קשורות האחת לשניהמאפיינות מושג נתון

סוג המזון שהן , העובדה שהן מגדלות ביצים בקן, היותן בעלות כנפיים, היכולת לעוף" (ציפור"המושג 

של תכונות שפשוט חוזרות יחד באפן מקרי במציאות אצל מספר " מקרית"אינן רשימה ) 'אוכלות וכו

ללא שום קשר לאמת המדעית שקיימת או לא , ונילפחות על פי אמונות(תכונות אלה מקושרות : יםציפור

מבנה כזה קושר את ". פורימבנה הצ"האחת לשניה ומכוננות מה שניתן לכנות ) מאחורי תכונות אלה

, תפישה זועל פי. קשרים אלה בין התכונותלומכונן מערכת הסברית , התכונות האלה האחת לשניה

הן מרכזיות , מצעות יחסים סיבתיים והסבריים כאלהבא, תכונות הקשורות לתכונות אחרות של מושג נתון

התכונה , כך למשל. שאינן קשורות למערכת הסברית זאת, וחשובות יותר לקטגוריזציה מתכונות מבודדות

, "בעלת יכולת לשיר"פור מאשר תכונה כמו יהיא תכונה מרכזית יחסית למושג הצ" בעלת יכולת לעוף"

, כמו למשל (ציפורול יחסית של תכונות אחרות של המושג משום שהיא תכונה המקושרת למספר גד

או אפילו , פוריתכונה כמו הצבע של הצ, מאידך). 'וכו, או היותה חיה על עצים, היותה בעלת כנפיים

ולכן היא תכונה שולית יחסית  היא תכונה שאינה חלק מן המערכת ההסברית בה מדובר, יכולתה לשיר

.ציפורשל המושג 

הרי , ת לנושא עקרונות ההקבצה ההופכים הקבצה מסויימת לטבעית יותר מהקבצה אחרתאם נחזור כע

:שניתן להציג את העקרון הרלוונטי להבחנה בין תכונות מקושרות למבודדות באפן הבא

דומות על בסיס של תכונות מקושרות מועדפת על פני תכונות לא מקושרות כבסיס לקלסיפיקציה ] 9[
.של מושגים

 כשהם מתבקשים לקבץ נבדקיםשונים שבחנו באפן אמפירי את העקרונות בהם משתמשים מחקרים 

מדין (נתאר אחד מן המחקרים הקלאסיים בנושא זה . מספקים תמיכה בעקרון זה, אובייקטים לקבוצות

והם התבקשו לקבץ ,  בניסוי זה הוצגו תיאורים של מחלות היפותטיותנבדקיםבפני ה). 1987וחביריו 



, מבלי להיכנס לתיאור מפורט מדי של פרטי הניסוי. וצות בדרך שנראית להם הטבעית ביותראותם לקב

או על : הנקודה העיקרית היתה שתיאורים אלה יכולים היו להיות מקובצים באחת משתי צורות עקרוניות

כילו ה' ומחלה ב' התיאורים של מחלה א, לדוגמה. או על בסיס תכונות מקושרות, בסיס תכונות מבודדות

. "לחץ דם גבוה"ו" כאב אזניים", כמו למשל, צמד תכונות משותפות שכל אחת מהן היתה תכונה מבודדת

" כאב גרון"למשל (שיתפו שתי תכונות אחרות שהיו גם כן תכונות בלתי מקושרות ' ד-ו' מחלות ג

ו מקבצים את  היו נשענים בהקבצה שלהם על התכונות המבודדות הם הינבדקיםאילו ה .)"פריחה בעור"ו

.לקבוצה שניה' ד-ו' ואת ג, לקבוצה אחת' ב-ו' מחלות א

. ארבעת תיאורי המחלות יכולים היו להיות מקובצים על בסיס של שיתוף בתכונות מקושרות, לחילופין

 -" כאב אזניים"ו" סחרחורת"למשל (, שיתפו ביניהן שתי תכונות מקושרות' ג-ו' מחלות א, כך למשל

שיתפו ביניהן צמד תכונות מקושרות ' ד-ו' ומחלות ב, )זןועות מאיזושהי דלקת באבהנחה ששתיהן נוב

 בניסוי היו נשענים בהקבצה נבדקיםאילו ה"). גידול במספר הכדוריות הלבנות"ו" כאב גרון"למשל (אחר 

' ד-ו' ואת ב, לקבוצה אחת' ג-ו' הם היו מקבצים את מחלות א, שלהם על דומות בתכונות מקושרות

.ה שניהלקבוצ

:באפן סכימטי אופיינו ארבע המחלות בצורה הבאה

.)פריחה על העור, לחץ דם, סחרחורת, כאב אזניים (2,3,4<-1:   'מחלה א
)נשירת שיער, כאב גרון, סחרחורת, כאב אזניים (2,5,6<-1:   'מחלה ב
)התקפת לב, שומנים בדם, פריחה על העור, לחץ דם (8<-3,4,7:   'מחלה ג
.)התקפת לב, שומנים בדם,  נשירת שיער, כאב גרון (8<-5,6,7:   'מחלה ד

:על פי תכונות הקשורות סיבתיתלשתי קבוצות של מחלות מיון 

.)7- ו8על פי (' ד-ו' ומחלה ג)     1- ו2על פי (' ב+ ' מחלה א

:שאינן קשורות סיבתית, על פי תכונות קורלטיביות בלבדלשתי קבוצות של מחלות מיון 

.)5- ו6על פי (' ד-ו' ומחלה ב)     3- ו4על פי (' ג+ ' לה אמח



 היתה על בסיס של הדמיון נבדקיםבמרבית המקרים ההקבצה בה בחרו ה: התוצאות היו חד משמעיות

מעבר .  על התכונות המבודדותנבדקיםבעוד שרק בחלק קטן של המקרים נשענו ה, בתכונות המקושרות

כדי להצדיק את ) במקרה של צמדי התכונות המקושרות(ם שבין התכונות  ציינו את הקשרינבדקיםה, לכך

.ההקבצה בה בחרו

לפחות ביחס לקטגוריות ,  כעקרון הקבצה]9[-תמיכה בעקרון שנוסח ב, אם כן, מחקר זה מספק

.טקסונומיות

קטגוריזציה מטפורית

-רון הקטגוריזציה המופיע בישנן מספר עדויות התומכות בטענה שעק. נעבור כעת לקטגוריזציה מטפורית

. תופש גם כאן]9[

.העדפה של תכונות מקושרות באינטרפרטציה של מטפורה. א

עדות ברורה לטובת מרכזיותן של תכונות מקושרות לעומת תכונות מבודדות באינטרפרטרציה של 

" המיפוי המבנ"המפתחות את התיאוריה של , )1991(מוצגת במחקרם של קלמנט וגנטנר , מטפורות

הנחה מרכזית של תיאוריה זאת היא שמטפורות מבוססות ). 1986, 1983(שמוצעת על ידי גנטנר וחבריה 

אלא שלא כל התכונות המשותפות לשני המושגים הן . על דומות חלקית בין שני המושגים המושווים

ונות מבין התכ(אילו תכונות , השאלה היא כמובן. מרכזיות באותה מידה לפירוש המוצע למטפורה

.הן מרכזיות יותר להבנה) המשותפות

הוא שתכונות , )1991קלמנט וגנטנר (גנטנר קלמנט וממצא מרכזי ביותר בהקשר זה המוצע על ידי 

בהשוואה , כך למשל. מקושרות מועדפות על פני תכונות מבודדות כבסיס הדמיון בין שני המושגים

בשניהם נעשה שימוש " בין תכונה מקושרת כמו ניתן להבחין, "גבעול הוא כמו קשית לשתיה"המטפורית 

הדוגמה עצמה מופיע אצל " (היותם ארוכים יחסית"כמו , לבין תכונה מבודדת יחסית, "לשאיבת נוזלים

בשניהם נעשה " התכונה): אולם היא ממחישה את הטיעון העקרוני, ולא במאמר זה, גנטנר במקום אחר

שכן היא קשורה בקשר הסברי למספר גדול יחסית , חסיתהיא תכונה מקושרת י" שימוש לשאיבת נוזלים

, את המשתמש בקשית השתיה"): סכימת קשית השתיה"שהוא (של מרכיבים המכוננים את תחום המקור 



התכונה המבודדת אינה קשורה למספר , בניגוד לכך. 'וכו, את העובדה שקשית השתיה היא חלולה

.מרכיבים כזה

ביעים ממצאים אמפיריים שונים על כך שתכונות מקושרות כמו זו מצ, כפי שכבר ציינתי קודם לכן

שצויינה מועדפות כבסיס סביר יותר של דמיון בין שני המושגים מאשר התכונות הלא מקושרות יחסית

.תכונות מקושרות והקבצה של מושגים הקשורים מטפורית. ב

נות מקושרות במה שקשור למציאת הניסוי עליו מדווחות קלמנט וגנטנר הצביע על מרכזיותן של תכו

כדי לבחון בצורה ישירה את האנלוגיה בין . בסיס הדמיון בין המושגים המושווים בהשוואה מטפורית

יש צורך בעדות המצביעה על כך שגם בהקבצה של , עקרונות הקבצה טקסונומית והקבצה מטפורית

 קטגוריה מטפורית"ת שייכים לאותה שעל פי ההצעה הנוכחי, כלומר(מושגים הקשורים ביניהם מטפורית 

יש , במלים אחרות. ממלאות תכונות מקושרות תפקיד מרכזי יותר מתכונות לא מקושרות") אד הוקית

האם כדי לבדוק) ביחס להקבצות טקסונומיות(צורך בניסוי בעל מבנה אנלוגי לזה שערכו מדין וחביריו 

.טפוריתעקרון ההקבצה שנובע ממחקרם תופש גם ביחס להקבצה מ

הוצגו בפני בניסוי זה . אציג אותו בקצרה. )b1997 ראה שן(ניסוי כזה מופיע במחקר קודם שערכתי 

ושני אובייקטים , אובייקט מטרה: שכל אחד מהם מורכב משלושה אובייקטים, נבדקים מספר פריטי גירוי

: לדוגמה.הקשורים אליו בקשר מטפורי

]10.[
בימים האחרונים הוא קצת חולה ולכן נמצא במהלך טיפול .  אדמונירונן בחור: רונן: אובייקט המטרה

.החולים-רפואי בבית

:שני האובייקטים הקשורים לאובייקט המטרה באפן מטפורי
כרגע היא מקולקלת ולכן נמצאת בתיקון . המכונית של עידית בעלת גג נפתח: המכונית של עידית

.במוסך
.כרגע היא מקולקלת משום שהיתה מעורבת בתאונה קלה. ההמכונית של דני אדומ: המכונית של דני

תכונות ] וכדאי גם בהמשך לשנות הספרות למספרים[ שלושהתיאור של כל אובייקט כלל רשימת 

על הנבדקים היה להחליט אילו . והסטים סודרו באופן אקראי, קטיםיהאובי, התכונות. המתארות אותו

כל אחד מן  .ולנמק זאת, אובייקט המטרה" מוצלחת יותר עםהולך יחד בצורה "האובייקטים מבין שני

 תיאורו של ]10[למשל ב. ששתיים מהן היו קשורות סיבתית,  תכונות שלושהאובייקטים הכילשלושת מ



ושתי תכונות בעלות ) היותו בעל שער אדום(כולל תכונה שאינה קשורה סיבתית , )אובייקט המטרה(רונן 

קישור סיבתי זה מסומן במפורש ). עובדה שהוא מקבל טיפול בבית חולים וה-היותו חולה (קשר סיבתי 

."ולכן"באמצעות הקשר הסיבתי 

ששתיים מהן , תכונות שלוש מתואר כמכיל, כלומר שתי המכוניות, גם כל אחד משני האובייקטים האחרים

י תכונות עם שת) באפן מטפורי(נשים לב שכל אחת מן המכוניות משתפת , מעבר לכך. קשורות סיבתית

מקולקלת ולכן (המכונית של עידית משתפת עם רונן שתי תכונות שביניהן מתקיים קשר סיבתי : רונן

בעלת צבע (המכונית של דני משתפת גם כן שתי תכונות עם אובייקט המטרה ; )נמצאת בטיפול במוסך

שכן לא , ר זהאלא ששתי תכונות אלה הן תכונות מבודדות בהקש, )והעובדה שהיא מקולקלת, אדום

שתי ) באפן מטפורי(ההיפותיזה היתה שלמרות שאובייקט המטרה משתף . מתקיים ביניהן קשר סיבתי

 יעדיפו לקבץ את אובייקט המטרה נבדקיםה, תכונות הן עם המכונית של עידית והן עם המכונית של דני

בעוד , ות מקושרותכיון ששתי התכונות המשותפות במקרה זה הן תכונ, יחד עם המכונית של עידית

.שבמקרה של המכונית של דני שתי התכונות המשותפות הן תכונות מבודדות

ובכל אחד מהם הם התבקשו לקבץ את אובייקט המטרה , התבקשו לקרוא את הפריטים השוניםהנבדקים 

.וכן להצדיק את החלטתו, עם אחד משני האובייקטים האחרים בדרך שתיראה לו הטבעית ביותר

.חלטתם הם התבקשו להביא בחשבון רק את התכונות המוזכרות במפורש ביחס לכל פריטבמסגרת ה

 130, ) נבדקים25 פריטים כפול 8(שבוצעו  השיפוטים200מתוך . התוצאות תמכו באופן מלא בהשערה

מבחן בינומי גילה שפיזור זה סוטה באפן משמעותי מן .  לא תאמו אותה70 ורק, תאמו את השערת המחקר

 מגלה נבדקיםניתוח של ההנמקות שסיפקו ה, מעבר לכך). chance distribution, )<0.001 ה

 הצביע גם הוא על התפקיד החשוב שהקשרים הסיבתיים שבין תכונות שימשו כבסיס להקבצה שלהם

.שמלאו הקשרים הסיבתיים בין התכונות בשיקולי ההקבצה שלהם

מבסס את הטענה שתכונות מקושרות , כו קלמנט וגנטנרכמו גם הניסוי שער, ניסוי זהאנו רואים איפוא ש

ההסבר הניתן לממצא  .מועדפות כבסיס סביר יותר ליצירת דמיון בין מושגים שהקשר ביניהם הוא מטפורי

בה הם שני הוא שמפרשי המטפורה בונים בעצם קטגוריה מטפורית שהחבריםהנוכחית זה במסגרת 

שרות משמשות בסיס מוצלח יותר ליצירת קטגוריה נתונה כיון שהתכונות המקו. המושגים המושווים



הרי שהראשונות תועדפנה כבסיס להקבצה המטפורית או כבסיס האינטרפרטציה , מאשר תכונות מבודדות

.על פני האחרונות

יצירת היסקים בין חברי הקטגוריה: הפונקציה של הקטגוריות 3.4

קטגוריזציה טקסונומית

היא לשנות ולהרחיב את הידע ) בהבדל מארגוני ידע אחרים(של קטגוריות אחת הפונקציות המרכזיות 

אזי קיימת שורה של , "פוריצ"כך למשל אם נתון לנו שאובייקט מסויים הוא . שלנו על מושגים חדשים

היסקים . יםציפורשיש לנו על סוגים שונים של היסקים שניתן להסיק ביחס לאובייקט זה על סמך הידע

אלא רק ידע שאנו , כלומר כאלה שאינם מהווים ידע ודאי על האובייקט החדש, טיבייםאלה הם אינדוק

ניטה להסיק שיש סיכוי גדול יותר שלאובייקט זה יש , כך למשל. נוטים להסיק אותו בהסתברות מסויימת

ניטה להסיק בהסתברות גבוהה יותר שאובייקט זה , מעבר לכך. מאשר שאין לו" מערכת דם"או , "כליות"

ים ציפורבעוד ש, הן בעלי יכולת זאת)"דרור"למשל ( הטיפוסית ציפורכיון שה, הוא בעל היכולת לעוף

.)1978, 1975ראה רוש . (אינן בעלות יכולת זאת) דוגמת הפנגוין או היען(לא טיפוסיות 

עקרון מרכזי אחד הוא שאנו מעדיפים להעביר . תהליך זה של היסקים מתנהל על פי עקרונות שונים

ניטה להניח , כפי שכבר אמרנו. תכונות מחברים פרוטוטיפיים ללא פרוטוטיפיים יותר מאשר להיפך

אלא , תכונות שאינן חלות בהכרח על כל חברי הקטגוריה, או שהוא קטן יחסית, שהחבר החדש יודע לעוף

.רק על החברים הפרוטוטיפיים שבה

 נבדקיםהוצג בפני ) 1978, 1975רוש (רוש  לבניסוי ש. ממצאים אמפיריים שונים תומכים בעקרון זה

) ים פרוטוטיפיות במיוחדציפורשהן " (אדומי חזה "-ים ציפורתיאור של מקום מבודד שיש בו שני סוגי 

 נאמר שאדומי החזה חלו במחלה נבדקיםלקבוצה אחת של ). ים שאינן פרוטוטיפיותציפור(ותרנגולות 

והם התבקשו להעריך את ההסתברות שבה לקו גם , ) מושג קודםנבדקיםעליה לא היה ל(כלשהי 

דהיינו שהתרנגולות לקו באותה , אך הפוך, לקבוצה השניה הוצג מצב דומה. התרנגולות במחלה זאת

 היה נבדקיםמה שהסתבר מתגובות ה. והשאלה היתה מהי ההסתברות שגם אדומי החזה לקו בה, מחלה

חבר הלא פרוטוטיפי היתה גבוהה בהרבה מאשר שמוכנותם להסיק היסקים מן החבר הפרוטוטיפי על ה

ההסתברות שגם התרנגולות לקו באותה כי  נטו להעריך נבדקיםה, במלים אחרות. כיוון ההסתברות ההפוך



.מחלה היא גבוהה יותר מאשר להיפך

קטגוריזציה מטפורית

, )2000 - וולף למשל גנטנר(המרכזיות בחקר המטפורה עליה מצביעים חוקרים לא מעטים תובנות אחת ה

, היא שהבנת מטפורה אינה מסתכמת בגילוי של תכונות משותפות קיימות של שני המושגים המושווים

היעד של לכל הפחות ביחס לידע הקודם שיש לו על תחום , אלא שהיא כוללת גם שינוי בידע שיש לדובר

וא שבהבנת המטפורה אין ה, אלהתובנות מה שעולה מ. )התחום עליו מדובר במטפורה, כלומר(המטפורה 

אלא שבעזרת המטפורה אנו משנים את הידע שלנו על תחום , אנו מחפשים רק תכונות משותפות קיימות

מוסיפים או מתבנתים מחדש תכונות שלא היו כלולות בידע הקודם שלנו על , היעד באפן שאנו מסיקים

.או על נושא המטפורה, תחום היעד

במקרה המתון שינוי : יכול ללבוש צורות שונות, )תחום היעד(א המטפורה שינוי זה בידע שיש לנו על נוש

; זה מתבטא בהבלטה או החלשה של תכונות מסויימות של הנושא ביחס למעמדן שלא בהקשר המטפורי

.על תחום היעדלחלוטין ינוי מתבטא ברכישה של ידע חדש במקרים רדיקליים יותר הש

המצביעים על כך ) 1986( במחקרם של ווסניאדו ואורטוני דוגמה אופיינית למקרה האחרון מתגלה

הפצע , החיידקים הם חיילי האויב(מפרשים את האנלוגיה בין זיהום למלחמה ) ילדים(שכאשר נבדקים 

 להסיק מהידע שיש להם  הילדיםנוטים, )'וכו' שלנו'כדוריות הדם הלבנות הן החיילים , הוא שדה הקרב

באפן שמעשיר את הידע הקודם שיש להם על , דע זה לתחום הזיהום ולהעביר י-על תחום המלחמה 

כמו (שכדוריות הדם הלבנות יכולות למות מן הזיהום ) בטעות(הם נוטים להסיק , כך למשל. זהתחום

כמו שמרגישים (שהן מרגישות צער על כך שהן פוגעות בחיידקים , )שמתים החיילים בשדה הקרב

.'שהחיידקים הם רעים וכו, )החיילים כשהם הורגים חיילי אויב

על בסיס הידע , מסיקים היסקים חדשים על תחום היעד) מבוגרים (נבדקיםסיטואציה אחרת בה מסתבר ש

מוצג בפני , במקרים אלה. הקודם שיש להם על תחום המקור מתגלה בסיטואציה של פתרון בעיות

הפתרון אינו כלול בידע , כלומר(שאותו הם מתקשים לפתור בשלב ראשוני ,  מצב בעיה כלשהונבדקיםה

שהוא , בתחום אחר לחלוטין, לאחר מכן מוצג בפניהם מצב בעיה והפתרון לה). שיש להם בשלב הראשון

הכולל בעיה (משפרת הצגת המצב האנלוגי , כך מסתבר, במקרים כאלה. אנלוגי לתחום הבעיה המקורית



ברור במקרים . ה במצב הבעיה הראשוני לפתור את הבעיה שהוצגנבדקיםאת יכולתם של ה) ופתרון לה

שלא היה כלול בייצוג ) כלומר את מצב הפתרון(שהמצב האנלוגי מאפשר להסיק מרכיב מרכזי , אלה

.המקורי של מצב הבעיה

זהו ( את מצב הבעיה הבא נבדקים בפני ושהציג) 1983(הוליאוק  גיק ו שלםמתגלה במחקר, דוגמה לכך

לרשות הרופאים . התגלה אצל חולה גידול ממאיר שיש להסירו :)סויתיאור סכימטי של חלקים של הני

הבעיה היא שבעצמה . עומד מכשיר לייזר שיכול לשלוח קרני לייזר בעצמה גדולה שתחסל את הגידול

כיצד מחסלים את הגידול באמצעות מכשיר הלייזר : הבעיה היא אם כן. כזאת תפגענה גם רקמות חיות

.גוף החולהמבלי לפגוע ברקמות חיות ב

יכולת זאת השתפרה באפן . הם התקשו בתחילה למצוא לה פתרון, נבדקיםכאשר הוצגה הבעיה בפני ה

מפקד בשדה קרב עומד מול מבצר אותו : דרמטי כאשר הוצג בפניהם מצב אנלוגי למצב הבעיה הקודם

הבעיה היא . תלרשותו עומדת יחידה צבאית גדולה שתאפשר לו לכבוש את היעד בקלו. הוא רוצה לכבוש

כיון שהדרך המוליכה למבצר זה זרועה במוקשים , שהוא אינו יכול לשלוח את היחידה הזאת בגוש אחד

הפתרון שמוצא המפקד הוא לפרק את היחידה הצבאית הגדולה . והחיילים ייפגעו כתוצאה מכך, רבים

ומתנקזות אל היעד ) דרכים שאינן ממוקשות(הנשלחות כל אחת בשביל או דרך צדדית , לחוליות קטנות

.וכובשות אותו

חלק ניכר מהם מציע את הפתרון לפיו גם קרני הלייזר , נבדקיםלאחר שמוצגת הסיטואציה הצבאית בפני 

, ולהתנקז לעוצמה גדולה באיזור הגידול, יכולות להישלח בעוצמות קטנות מכיוונים שונים בגוף החולה

שלא היה כלול ,  שהמטפורה מוסיפה פתרון לתחום היעד,מה שחשוב להדגיש כאן הוא .ועל ידי כך לחסלו

. הידע החדש שמתוסף כאן הוא הפתרון של הבעיה שהוצגה בתחום היעד. בייצוג הידע המוקדם שלו

: בשני המצבים(בעוד שאחרי שמציגים את האנלוגיה , העובדה היא שללא האנלוגיה לא היה קיים פתרון

המקורי של ייצוג הידע הפתרון שלא היה קיים ב) ור כזהעם קישור למצב הבעיה המקורי וללא קיש

אלא , שהפתרון עצמו לא ניתן בצורה מפורשת וספציפית, נשים לב לכך. קיים לפתע בייצוג זה, הבעיה

מאה -חשובה בהקשר זה במיוחד העובדה שגם עם הצגת המצב האנלוגי הביצוע לא הגיע ל. שיש להסיקו

זוהי דוגמה .  להצגת המצב האנלוגי כמצב בו הפתרון נמסר במפורשכלומר שאי אפשר להתייחס, אחוזים

.חזקה מאד לענין שינוי הידע במקרה של אנלוגיות



  matching-ה: את הענין באפן הבא) 298' בעמ(הוליאוק וחביריו גיק ומתארים , באפן ספציפי יותר

לים לעודד להיסק של מרכיבים יכו) והגידול הוא כמו המבצר, למשל קרני לייזר הם כמו הצבא(הראשוני 

לאחר : ידי הרחבת האנלוגיה למרכיבים נוספים שמלכתחילה לא היו קיימיםעל, נוספים של האנלוגיה

: אנו מרחיבים את המיפוי על ידי מיפוי של מרכיבים נוספים, "השטחית"שזוהתה באפן חלקי האנלוגיה 

ידע , לנו לרכוש ידע חדש על תחום היעדבאפן שמאפשר ', אילוצים על אילוצים וכו, מטרה על מטרה

.של תחום היעד ייצוג הראשונישאינו כלול ב

ומטרת , בשלב ראשון אנו מזהים את האנלוגיה בין מטרת הרופא בשימושו בקרניים להרוס את הגידול

שימוש בכח כדי "המצביא בשימושו בצבא לכיבוש המבצר כחלק מסכימה מובלעת כללית יותר של 

מבצע האנלוגיה ינסה , בהתאמה. כעת הקרניים ממופות על הצבא". ו להתגבר על מכשוללהשיג מטרה א

כללים "הפרוצדורה היא לבנות . שמתאימות גם לצבא, לבנות פעולות או אופרציות הפועלות על הקרניים

אם צבא יכול להיות , למשל. על ידי שימוש בכללים החלים על תחום המקור, לתחום היעד" חדשים

): המקבילות לצבא(אנו מנסים להפעיל את אותו שיקול לגבי קרניים , יחידות קטנות יותרמפוצל ל

ך נמשך התהליך וכ". כוחות קטנים"התוצאה היא שאנו מניחים שהקרניים יכולות גם כן להיות מפוצלות ל

.עד למציאת הפתרון

ראה למשל (חום היעד ישנן עוד דוגמאות רבות לאפן בו גורמת המטפורה להיסקים מתחום המקור אל ת

תחום המקור נגיש ומוכר יותר מאשר תחום , נשים לב שבכל המקרים האלה. )1988ווסניאדו ושומר 

בהינתן העובדה שתחום המקור . דבר התורם לפרוטוטיפיות הגדולה שלו לעומת תחום היעד, היעד

 ראה לייקוף -בשפה למשל זהו המבנה הנוטה לעבור קונוונציונליזציה (במטפורות נוטה להיות כזה 

, נוכל להסיק) 1985 ראה אורטוני וחבריו -יותר של מטפורות " הטבעי"זהו המבנה , 1980ונסון 'וג

, )מבחינת כיווניות ההיסק(איפוא שבמקרים אלה העקרון שראינו קודם ביחס לקטגוריזציה טקסונומית 

נוטים סבר לכך שההיסקיםהה, במסגרת התיאוריה הנוכחית. תופש גם ביחס לקטגוריזציה מטפורית

 אל , המייצג באפן טיפוסי חבר פרוטוטיפי של הקטגוריה המטפורית הרלוונטית,להיות מתחום המקור

 הוא שהקטגוריה המטפורית מתנהגת על פי -, הנוטה לייצג חבר לא פרוטוטיפי בקטגוריה זאת, תחום היעד

.אותו עקרון החל על קטגוריות לא מטפוריות
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