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  و شناخت بندي مقوله
  

  1آزیتا افراشی
  

  چکیده
-بندي از جنبهدر مقاله حاضر مقوله. ی انسان استهاي شناختی و زبانترین توانمندياز مهم 2بنديمقوله

رش اصلی به ساختار مقوالت دو نگ. شودهاي بازنمودي متفاوت بررسی میدر ساحتو  هاي مختلف
رش ویتگنشتاین به در کنار نگ نگرش این دو .نمونه بنیادعبارت است از نگرش کالسیک و  نگرش پیش

بندي به مثابه و پس از آن بازنمود مقولهبه تفصیل مقایسه  ،مقوالت اردر ساختشباهت خانوادگی 
هاي معنایی و تعاریف بررسی اقسام معنی، مشخصهی در زبان در قالب مقوالت دستوري، توانمندي شناخت

البی است که در بندي و فرهنگ از مطو در نهایت مقوله انسانمنديِ جسمبندي و پیوند مقوله. شودمی
  .قرار گرفته است این مقاله مورد بررسی

-بندي، مقوالت پیشمداري، نظریه کالسیک مقولهبندي، شناخت، جسممقوله :ي کلیديهاواژه

  فرهنگ نمونه بنیاد،
  
  مقدمه - 1
 شناختی و زبانی به شمار توانمندي مهمِیکی از  بندي، لهمقو. تجربه است بنديِ زبان ابزاري براي مقوله 

توانست  بندي، انسان چگونه می مقوله بدون توانِ .دهددراکات حاصل از تجربیات سامان میکه به ا آید می
دست   ها، شناختی از جهان و از وضعیت خودش به ها و پدیده در میان کثرت تجربیات، رویدادها، وضعیت

هاي زبانی،  در میان انواع صورتیی شناخت انسان از مقوالت است و ترین ابزار بازنما آورد؟ زبان مهم
، هاي واژگانی مقوله. آیند هاي شناختی و ادراکی به شمار می قولههایی براي م برچسب ،هاي واژگانی مقوله

 واژگانیِ با برچسب مقوله ها براي نمونه، وقتی گروهی از پدیده. بخشند ، ساختار و انسجام میبه تجربه
اي  ، در قالب تجربه»درخت«هاي مختلف این پدیده یعنی  گردد، شناخت از گونه معرفی می» درخت«

هایی که هیچ ارتباطی میانشان وجود  هایی پراکنده از پدیده شود، نه به شکل تجربه یمند میسر مساخت
دو، بدون یکدیگر معنی   و این گذاري موجود است دي و نامبن پیوند نزدیکی بین مقوله ،این بنابر. ندارد
اي از رویدادها مانند  مقولهیا » رود«یا » درخت«ها مانند  اي از پدیده قولهتر، وقتی م به بیان ساده. ندارند
گردد،  تجربه می» زیبایی«یا » شادي«ها مانند ها و حالت اي از وضعیت ، مقوله»کردن حرکت« اقسامِ
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2- categorization  
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از زبانی به زبان گذاري بر مقوالت،  البته نام. فتتوان یا ها می زبانی براي اطالق به این مقوله یبرچسب
  .گردد زندگی اجتماعی تلقی می به فرهنگ و بافت  وابستهو از این رو امري  دارددیگر تفاوت 

دست   هاي فردي و اجتماعی شناخت به نبهج آن در زبان، اطالعات مهمی درباره بندي و بازتاب مقوله
هاي بینازبانی  آید و نیز بسیاري از تفاوت شناسیِ شناختی به شمار می دهد و از مفاهیم بنیادي در معنی می

 مقاله تحلیل است،  گذاري مقوالت، قابل امبندي و ن هاي مختلف مقوله قالب شیوهو بینافرهنگیِ معنی در 
به  پیش از ورود. شناسی شناختی اختصاص دارد بندي از منظر معنی به معرفی و توصیف مقوله حاضر

و  1ادراکی دو الیه قابل بررسی است، در الیه بندي در کید کنیم که مقولهبحث، جاي دارد بر این نکته تأ
هایی  ادها را در قالب مقولهها و روید ادراکی، انسان، پدیده بنديِ مقوله در الیه .یا زبانی 2مفهومی در الیۀ

به   ، بستهبندي مفهومی یا زبانی، اعضاي مقوله مقوله هکند و در الی بندي می ادراك و طبقه ،مندساخت
بندي  توجه داشت که تمایز میان مقوله البته باید. شوند گذاري می دادهاي حاکم بر یک زبان نامرقرا

اینگونه نیست که کودك انسان ابتدا  ،میسر است؛ به بیان دیگر نظري ادراکی و مفهومی به لحاظ
گذاري  بندي زبانی، نام باشد و سپس در سطح مقولهپشت سر گذاشته طور کامل   به بندي ادراکی را  مقوله

این دو فرایند بندي زبانی است ولی  بندي ادراکی، مبناي مقوله بلکه بهتر است بگوییم مقوله. را آغاز کند
تا قبل از فراگیري  معتقدند نوزاد انسان) 2000( 4و ایماس 3البته کوئین .یابند پاي یکدیگر توسعه میهم

 ؛کردتوان ایراد وارد  چنین دیدگاهی می به رسد چند به نظر می هر. معنایی نیست بنديِ قادر به مقوله زبان،
این نکته را نادیده از سوي دیگر داند و  به زبان می  را وابستهاز یکسو اندیشه در قالب مفاهیم زیرا 

     .بندي استوار است گیرد که زبان خود بر مقوله می
  
  بندي، ذهن و زبان مقوله - 2

کار  بهزبان، ذهن و هستی عنوان ابزار شناخت   به را بندي مقوله ،که در تاریخ فلسفه نخستین فردي
، نظامی متشکل از ده مقوله 6پس از فیزیک رسالهو نیز در  5مقوالت در رساله ارسطو .است ارسطو ،گرفت

متی، /این، زمان/اضافه، مکان/کیف، نسبت/کم، کیفیت/رد که عبارت بودند از جوهر، کمیتپیشنهاد ک
ترین  ترین و غیرترکیبی ارسطو این ده مقوله را باید بنیادي هدر اندیش. وضع، حالت، فعل و انفعال

شناسی  این مقوالت مزبور، هستی بنابر. اند هایی دانست که قابل اطالق به این یا به هر جهان محمول
منظور از . کنند آن منعکس می هگفتن دربار خت هر واقعیتی و اندیشیدن یا سخنارسطو را در امکان شنا

 نفوذ و قدرت. هستی تفکر، زبان و وجوه هوعی تناظر است میان مقوالت اولیمقوالت، ایجاد ن

                                                             
1- perceptual 
2- conceptual 
3- Quinn, P.C. 
4- Eimas, P.D. 
5- Categories 
6- Metaphysics 
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بدیل یافت و این  علم درغرب جایگاهی بی در فلسفه و تاریخِ ،گانه بر مقوالت ده  شناسی مبتنی هستی
 ههمین نگرش، نقط. تدریج بدیهی در نظر گرفته شد  مقوالت اندیشه و زبان و هستی به تناظر میان

نظامی شد که زیربناي تحلیل زبان چه در معناي عام آن یعنی  هپردازي دربار ها نظریه آغازي براي قرن
: 1387 ،سورن(شد ها در نظر گرفته می ک از زبانییعنی هر  ،ی خاص آنو چه در معن ،همه یا هر زبان

79-81.(  
نیز فرایندهاي استدالل،  زبان و هاندیشیدن دربار در قالب مقوالت مفهومی، مبناي جهان مرزبندي

نظم  یجهان ب ،بندي قرار دارد و بدون آن نظام زبان بر مقوله مبناي. حل مسئله و نیز عملکرد حافظه است
  ).197: 2008 دیگران و 2شده در پاپالیا نقل 2005 ،1راکیسون(رسد معنا به نظر می و بی

و » ادراك«، »زبان«، »گذاري نام«در کنار » بندي طبقه«و » بندي مقوله«، »مقوله« هدربار بحث
 .)677: 2007، 3نفتس(اي قدیمی دارد پیشینههاي زبانی  در فلسفه و پژوهش» فرهنگ«

شده، چگونه در زبان بازنمود  زبان این است که جهانِ ادراك هیکی از موضوعات اصلی در مطالع
هاي آن و موجودات  شده، پدیده ادراكو زبان، چگونه به این جهان گردد  یابد و از طریق زبان بیان می می

با جهان در ذهن بازنمود  بدنخارج از رهگذر حواس و تعامل  جهانِ). همان(دهد زنده درون آن ارجاع می
پس از  .شوند بازنمایی می مجدداً خود در زبان ،هاي ذهنی گردد و سپس این بازنمود می یابد و پردازش می

. دشون کار گرفته می آن مفاهیم به الفاظ زبانی براي ارجاع و بازنمودگیرند و  ، مفاهیم شکل میاین مرحله
 در. دهند اشخاص و سایر موجودات زنده ارجاع میاشیاء، ها،  ها، پدیده این الفاظ به رویدادها، وضعیت

، هرچند باید توجه داشت که شدپرداخته می» اسم« ه، فقط به مقولاز دیدگاه سنتی گذاري بررسی نام
ها، رویدادها و  هایی بر مفاهیم، وضعیت یقت برچسبصفت، قید و فعل هم در حق دستوريِ مقوالت

یک رویداد صحبت  هخواهیم دربار باور داشت حتی وقتی می) 78: 1978(4البته گرینبرگ. ها هستند حالت
 ها نسبت زبان ها در همه اینکه بسامد اسم. دهیم سازي این کار را انجام می کنیم، بالفاصله از طریق اسم

کم به  به سایر مقوالت، دست  ، دلیلی بر اهمیت این مقوله نسبتهاي دستوري بیشتر است به سایر مقوله 
  . استلحاظ ارجاعی 

ه زبان را صرفاً از ها پیش، مطالع این نکته همواره درخور توجه است که نخستین دستورها، قرن
دیدند و جالب  ، حرف، صفت، قید و جز آن میسر میهاي دستوري مانند اسم، فعل مقوله رهگذر مطالعه

ش ناخودآگاه او از آموزي کودك و دان مطالعه دستور زبان با شواهد حاصل از زبان هست که این شیوا  این
اي  طور ناخودآگاه قادر به تمایز میان عناصر زبانی  دهد و کودك انسان  به یی نشان میسودستور زبان هم

کار  اي که به هاي ساده در ساخت جمله براي نمونه، او. گیرند مختلف کالم قرار میهاي  است که در مقوله
  .فعل را با هم و الی آخر هکند، عناصر مقول اسم را با هم جایگزین می هبرد، عناصر مقول می

                                                             
1- Rakison, D.H. 
2- Papalia, D. 
3- Senft, G. 
4- Greenberg, J. 
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 ترین ترین و بدیهی واژه، بنیاديشناسان،  زبان شناسان و غیر زبانگوید در نظر  می) 17-16: 2010(رایمر
ممکن است شناسیم،  عنوان واژه می  ها عناصري که به بسیاري از زبان ولی در. واحد زبان است

» رفتن«و » ام رفته«،»روم می«، »بروم«، »رفتم«مثالً در زبان فارسی، . شندداشته با هاي متفاوتی صورت
هاي صرفی، متعلق به یک  رسد تمام این صورت این به نظر می بنابر. اند مقولهاز یک  بازنمودهاییهمگی 

هاي  رود که تمام صورت کار می براي اطالق به واحدي انتزاعی به تکواژه، اصطالحی است که. اند 1واژهتک
در اینجا هدف از پرداختن به اصطالح تکواژه این بود که نشان . دهد صرفی یک واژه را به هم پیوند می

از  ،تر به بیان ساده. آیند بندي به شمار می مقوله ها از امکانات مهمِ معنایی، تکواژه-رفیص هدهیم در الی
آن، راهکارهاي  ترینِ مثابه یکی از ابزارهاي شناخت و بلکه مهم  توان دریافت زبان به آنچه گفته شد می

ها، ارتباط ناخودآگاهی است که یکی از آنآورد که بنابر آنچه گفته شد  بندي فراهم می متفاوتی براي مقوله
   .اند تکواژه قائلهاي مختلف یک  میان صورت وران زبان

، 2معنی مفهومی. تواند به درك موضوع کمک کند پرداختن به چند اصطالح دیگر در این مرحله می
آنها  همل درباراند که بدون تأ شناسی ینی در معنیاصطالحات بنیاد ،4و معنیِ ارجاعی 3معنی مصداقی

اي است که در هر  مفهوم یک تکواژه، همان اطالعات معنایی. علمی معنی پرداخت هتوان به مطالع نمی
براي . معناییِ نسبی است و نیز از طریق هم 5تعریف هاین اطالعات از نوع ارائ. آید می یمدخل واژگان

کسی که : این قرار استکه ارائه شده از تعریفی » گر ریخته«ذیل مدخل ) 1363(عمید  فرهنگ نمونه، در
معنیِ  هاي هم اژهو ه، این واژه از طریق ارائ»ریگ«؛ و در مدخل ریزد کند و در قالب می لزات را ذوب میف

معناي درون زبانی  مثابه  به همین دلیل، مفهوم را به. ، شنسنگ سنگریزه، خرده: است با آن معنی شده
  .گیرد جهان خارج شکل نمی در اشاره به الزاماً کنند؛ معنایی که معرفی می

قی که صورت زبانی بر آن داللت و مصدا ،صورت زبانی، معموالً واژه میانِ همعنیِ مصداقی، در رابط
برديِ ویژه، صورت زبانی بر آن رهر واژه چیزي است که در یک بافت کا مصداقِ. گیرد کند شکل می می

  .متغیر است وابسته و این معنیِ مصداقی، بافت بنابر. ندک داللت می
معنیِ . گیرند ست که در یک مقوله قرار میا اي از چیزها داللت لفظ بر طبقه منظور از معنیِ ارجاعی،

  :توجه کنید 3تا  1هاي  اکنون به مثال. بافت است ثابت و مستقل از ،برخالف معنیِ مصداقی ،ارجاعی
  .سانان است گربه هنوعی حیوان از رد :پلنگ -1
  ...که ناگهان از پشت صخره بیرون جست پلنگیآن  -2
 .حیوانی زیبا ولی خطرناك است پلنگ، -3

                                                             
1- lexeme 
2- sense 
3- reference 
4- denotation 
5- definition 
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 کار رفته بهدر معنیِ مصداقی  2ه در نمون و و ارجاعی در معنیِ مفهومی» پلنگ« هواژ 3و  1ه در نمون
  . است 

جاعی، ست که معنیِ ارا کند این اي که در این مرحله در پیوند با بحث حاضر جلب توجه می نکته
متفاوتی که با یک صورت زبانی بیان  هاي مصداقیِ داللت. آید شمار می  بندي معنایی به نوعی مقوله

ترتیب،   به 7تا  4هايِ  در نمونه. یابند مان میشوند، در قالب معنیِ ارجاعیِ آن صورت زبانی سا می
  .اند کار رفته در معنیِ ارجاعی به» اسب«و » شینما«، »زرد«، »سیب«هاي  واژه

  .براي سالمتی مفید است »سیب« -4
  .رنگ زیبایی است ،»زرد« -5
  .مرور کاهش یابد یه، موجب شده تحرك بدنی انسان بهو سایر وسایل نقل »ماشین«استفاده از  -6
  .حیوان زیبایی است »اسب« -7

 1از اشارههاي زبانی را  رسد که کودك انسان، دریافت معنیِ صورت این نکته درخور توجه به نظر می
ها دریافتن معنیِ چیزها را با  انسان هالی که همکند، سئو آغاز می» این چیست؟«سشیِ پر هو با بیان جمل
دلیل   د، سپس بهیاب هاي زبانی را درمی پس از آن است که معنیِ مصداقیِ صورت. اند آن آغاز کرده

شود و پس  دریافت معنیِ ارجاعی نائل میبندي است که به  منديِ شناختی و ذاتیِ مقولهبودن به توانمجهز
هايِ زبان را در معنیِ مفهومی  تواند ساخت یابد و نیز می می  هاي زبانی را در از آن، معنیِ مفهومیِ صورت

 هدربار 2کراتیلوساي که در اینجا جا دارد به آن اشاره شود، تعبیري است که افالطون در  نکته. کار برد به
ها از  اي که میان نام و طبیعیمستقیم  هاو در آنجا، معنی را محصول رابط. دهد ماهیت معنی ارائه می

اي از  به الیه کراتیلوسدر واقع، افالطون در  .داند گردد، می وي دیگر برقرار میسو و مصادیق از سیک
در  را» این چیست؟«تر، وقتی کودك پرسش  به بیان ساده. اي است پردازد که همان معنی اشاره معنی می

کند، انتظار دارد که آن چیز نامی داشته باشد و پاسخی که  اشاره به چیزي در جهان خارج بیان می
این در رشد شناختی و فراگیري زبان . نمایاند میآن چیز را  »طبیعتاً« است که کند نامی جستجو می

، هاي طبیعی از پدیده در جهانخود حائز اهمیت است که کودك انسان باور دارد هر چیزي  ،ویژگی
تواند و باید نامی داشته  می ،ها و مصنوعات و جز آن ها، اشخاص، مکان ها، وضعیت جان، حالت جاندار، بی

نام  معنی را در رابطهقابل برداشت است که  کراتیلوسافالطون در  از فحواي اندیشه آنچه گفته شد. باشد
  .ندک و هر آنچه در جهان خارج موجود است، جستجو می

  
  
  
  

                                                             
1- ostension 
2- Cratylus 



   1393 تابستان، 37 ، شماره10فصلنامه پازند، سال / 10
  

  بندي کالسیک مقوله هنظری - 3
در آثار خود به موضوعی با عنوان ) 22: 1995( 2ریلتو ) 5: 1987( 1شناسان شناختی مانند لیکاف زبان

کند که وي لفظ  به این نکته اشاره می) همان(رتیل. پردازند می 3»بندي کالسیک مقوله هنظری«
با کاربرد این لفظ در ارتباط  نخست اینکه منشاء. برد میکار  بهرا در این خصوص به دو معنی » کالسیک«

شناسی، فلسفه، و  گردد و دیگر اینکه در قرن بیستم، این نظریه بر روان  میر به یونان باستان بازبحث حاض
  .است گرا و زایا مسلط بوده شناسی ساخت زبان

به  .تمایز گذاشت 5و عرَض 4بین جوهر) 5.8.3(در کتاب پنجم، دلتا پس از فیزیک ارسطو در رساله
اینکه انسانی سفیدپوست یا . 6است] دوپا[ و ]حیوان[ست که او ا این» انسان« تر، جوهرِ بیان ساده

ها صادق  ودن ممکن است در مورد برخی انسانسفیدپوست و بافرهنگ ب. عرض است ،بافرهنگ باشد
با توجه به آنچه گفته شد، ارسطو دو . شود محسوب نمی» بودن انسان«زم براي هاي ال باشد ولی ویژگی

دو مشخصه  سهواً) 23 :همان(رتیل حال آنکه ؛است معرفی کرده »انسان« مقولهدسته مشخصه براي 
این دو ]. دوپا[و ] حیوان[است؛ این دو دسته مشخصه عبارتند از  معرفی کرده »انسان« لفظ براي

رد یا ب انسان را از میان می ههر یک، جوهر مقول اند و نبود الزم» انسان« ریف مقولهمشخصه براي تع
  :بندي به قرار زیر است رویکرد کالسیک به مقوله این یکی از مفروضات بنابر. دهد تغییر می

  .شوند هاي الزم تعریف می وجود مشخصه بر مبنايها  مقوله* 
، گاما، پس از فیزیک ۀکند که در کتاب چهارم رسال ارسطو از قانون تناقض پیروي می ۀفرض دیگرِ نظری

تواند  تواند هم موجود باشد و هم نباشد، نمی چیز نمی بر اساس قانون تناقض، هیچ. است معرفی شده
. باشد باشد و تعلق نداشته اي تعلق داشته تواند به مقوله اي را داشته باشد و نداشته باشد، نمی مشخصه

  :این بنابر
                                                             
1- Lakoff, G. 
2- Taylor, J.R. 
3- classical theory of categorization 
4- essence 
5- accident 

، دو تعریف )جوهر(به زبان فارسی، در فصل هشتم ) 1378(و ) 1366(ارسطو ) ۀبیعمابعدالط(متافیزیک  در هر دو ترجمه - 6
 چیستی یا ماهیت. سازد، به این قرار است را روشن می) 1995(تعریفی که برداشت تیلر. است مدهبراي جوهر آ

sumbebekos/ousia)(  شود هر هر یک از چیزها نامیده میاست، جوکه تعبیر از آن تعریف)و جوهر، ) 148: 1366 ،ارسطو
رود ، چنانکه جسم  ها کل شیء از میان میکنند و با از میان رفتن آن ود میها را محدنامند که در اشیا حاضرند و آن میاجزایی را 

عرض به معنی چیزي  ).187: 1378 ،ارسطو(د رو رود و سطح با از میان رفتن خط از بین می با از میان رفتن سطح از میان می
. حمل کرد ولی تعلقش به آن شی ضروري نیست ءتوان آن را به آن شی درستی می  است که با شی پیوسته است و به

خورند،  ها پیوند می ها و بعضی مکان ها فقط در بعضی زمانپیوندند و بعضی از آن موضوعات میهایی وجود دارند که به  محمول
خورد ولی نه براي اینکه موضوع، این موضوعِ معین و زمان، این زمانِ معین  ض چیزي است که به موضوعی پیوند میپس عر

 ،ارسطو(د بلکه علتش اتفاقی و نامعین استبه همین جهت براي عرض، علتی معین وجود ندار. و مکان، این مکانِ معین است
1378 :232(.   
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  .اند1دو ارزشیها  مشخصه*
یک چیز یا . هر مشخصه یا در تعریف یک مقوله دخالت دارد یا ندارد. ها یا وجود دارند یا ندارند مشخصه
گیرد یا  می[+] عضوي از یک مقوله یا ارزش این هر مشخصه در تعریف  بنابر. اي را دارد یا ندارد مشخصه

  :در نتیجه]. -[ارزش 
  . هایی مشخص دارند2ها مرز مقوله*

  :گیرند؛ بنابراین گیرند و یا قرار نمی اي قرار می ها یا در مقوله پدیده
در رویکرد کالسیک به . به همدیگر از ارزش مساوي برخوردارند  تمام اعضاي یک مقوله نسبت*

اشد، عضوي از آن هاي الزمِ عضویت در مقوله برخوردار ب چیزي که از تمام مشخصه بندي، هر مقوله
د، عضوي از هاي الزم عضویت در آن مقوله برخوردار نباش مقوله است و هر چیزي که از تمام مشخصه

 عضویت در مقوله، امري مدرج نیست و اعضا دربندي،  مقوله کالسیک در نظریه. مقوله مورد نظر نیست
  . به هم برتري ندارند  عضویت در مقوله نسبت خصوصِ
بندي را  ولهمقکالسیک  نظریه) 224: 2010، شده در رایمر نقل(4مبانیِ جبردر کتاب ) 1903( 3فرگه

  :است صه کردهگونه خال این
»چیزي بتواند تعیین کند که تعریف مورد اشد؛ باید بدون ابهام در مورد هر یک مفهوم باید کامل ب تعریف

  ید چیزي وجود داشته باشد که قرارتعریف نبااین با آن  بنابر .[…]نظر براي آن صادق است یا خیر 
 توانیم در نمی هیچگاه، ی ناقصها، با دانش هرچند ما انسان. گرفتنش ذیل یک مفهوم با ابهام همراه باشد

: گونه بیان کرد استعاره اینبا یک توان  آنچه گفته شد را می. قاطعانه تصمیم بگیریم تعاریف درستیِ مورد
  .»دارند مفاهیم مرزهاي معینی«

به  5تعریفی رویکرد. الفاظ استسایر  هوسیل  ههر لفظ بمعنی طور کلی   تعریف، معنی یک واژه یا به
منظور دستیابی   هاي معنایی به به تحلیل ،6در باب تعاریفارسطو با نام  هرسال. گردد معنی به ارسطو بازمی

به . کردن به تعاریف رقیب در مناظره است پردازد که یکی از این فنون، حمله به فنونی در سخنوري می
سختی   که به  صورتی در ؛آسان استیک تعریف، کاري بسیار  شکستنِ  هم درنظر ارسطو، تخریب و 

 کند یید میارسطو را تأ هنگاري در طی قرون، این گفت فرهنگ هسابق. وجود آورد  هتوان تعریفی را ب می
است   تعاریف در پیوند با فنون سخنوري مطرح کرده دربارهارسطو اي که  نکته ).33-32: 2011 ،7گودار(

در این مختصر به  .ثیر آنرا دریافتتا توان می 21اي حائز اهمیت است که در گفتمان علمی قرن  به اندازه
رسند یا  گریز به نظر می شدت تعریف  به 21کنیم که متون تخصصی و علمیِ قرن  ذکر این نکته اکتفا می

                                                             
1- binary 
2- boundary 
3- Frege, G. 
4- Grundgesetze der Arithmetik : begriffsschriftlich abgeleitet 
5- definitional approach 
6- On Definitions 
7- Goddard, C. 
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طور که از سوي   تعریف را در آغاز بحث مشاهده کرد زیرا همان توان ارائه ندرت می در آنها بهکم  دست
  . آسانی فروپاشید  توان به گفته شد، تعاریف را میارسطو 

  بندي کالسیک مقوله هنقد نظری - 4
تعاریف مطرح کرد، درمورد  نهادنِ بنا از قول ارسطو در خصوص دشواريِ) 33: همان(بحثی که گودار

آنچه : آمده» خاك«ذیل مدخل ) 1363(در فرهنگ عمید براي نمونه،. اي نیز صادق است نامه تعاریف واژه
توان  این تعریف می با تأمل درباره. رویاند و درختان را مین ظاهريِ زمین را تشکیل داده و گیاها طبقه

هم  و جز آن »ماسه«و » گل«ند به چیزهایی مانند توا ه تعریف مورد نظر دقیق نیست و میدریافت ک
را به  هاآنهایی است که کارایی تعاریف و صحت و دقت  شناسی مملو از نمونه هاي معنی کتاب. داللت کند

آنچه گفته شد به این نکته اشاره دارد که ارائه تعاریف دقیق و قطعی براي مقوالت . اند چالش کشیده
بندي با استناد به مواردي  کالسیک مقوله ههاي اصلی نظری ین یکی از فرضا بنابر. همیشه میسر نیست

  . گردد متزلزل می ،تعریفی دقیق براي یک چیز یا یک صورت زبانی میسر نیست هکه ارائ
 هبندي براي ارائ کالسیک مقوله هگونه که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت، مبناي نظری همان

بنیاد به تمایزي که ارسطو میان  مشخصه تعاریف هتالش براي ارائ. ها استوار است بر مشخصه ،تعاریف
ها تعریف کرد؛ مثالً وقتی  توان در قالب مشخصه برخی مفاهیم را می. گردد میاد، بازجوهر و عرض قرار د

کل مقابل تعریف ه شب] والد[+ ، ]بالغ[+ ، ]مذکر[+ ، ]انسان[+ هاي  را در قالب مشخصه »پدر« هواژ
 ،اي نامه یابیم که این تعریف واژه درمی ؛)فرهنگ فارسی عمید(داشته باشد د که فرزنمردي : کنیم می

چیزها،  هاین نوع تعاریف در مورد هم هولی ارائ. هایی است که مورد اشاره قرار گرفت متضمن مشخصه
 عمیددر فرهنگ فارسی » ختمانسا«ذیل مدخل  ،براي مثال. هاي زبانی، و مفاهیم میسر نیست صورت

هاي معنایی استوار  بینیم این تعریف بر مشخصه چنانکه می. کردن، بنا، عمارتساختن، بنا: است آمده
از سوي دیگر، در مورد . است شکل گرفتهحوزه و مترادف  هاي هم نیست و صرفاً از طریق بیان واژه

. ها چندان واضح نیست قرار که ماهیت مشخصه از این ،بنیاد، همواره مشکلی وجود دارد تعاریف مشخصه
توان طرح کرد که انسان،  ال را میاي که پیش از این ذکر شد این سئو به بیان دیگر در ارتباط با نمونه

به سطح  در این تحلیل ها وجود داشته کهاي در آن اند و چه ویژگیهاي زبان و والد همگی واژه مذکر، بالغ،
هاي دیگر تعریف  ها را به کمک برخی واژه ؛ آیا این مطلب که برخی واژهاند یافته ءمعنایی ارتقا همشخص

  . گشا خواهد بودوم را مشخصه بنامیم به راستی راهکنیم و گروه د
ولی ارزش . اند ها دوگانی بندي این است که مشخصه کالسیک مقوله ههاي نظری یکی دیگر از فرض

دلیل توانایی پرواز   مثالً اینکه خفاش را به. بازد میها رنگ  هها در برخی نمون قطعی و همیشگی مشخصه
زا بودن پستاندار بدانیم؛ تعریفی را که از خفاش  پرندگان قرار دهیم یا به سبب بچه هداشتن در زمر و بال

و  »کوه«اي دیگر به تفاوت مفاهیم  به عنوان نمونه. سازد دهیم دستخوش ابهام و پیچیدگی می ارائه می
 هبرآمدگی در روي زمین از خاك یا شن، پشت: »تپه«: اي دقت کنید نامه ف واژهیبا استناد به تعار »تپه«

هاي  برآمدگی بزرگ در زمین که از خاك و سنگ فراوان تشکیل یافته و نسبت به زمین: »کوه«. بلند، تل
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این تعاریف  بلند درها یا مفاهیم برآمدگی و  یابیم مشخصه که درمی چنان. اطرافش بسیار بلند باشد
. فراوان استرد، ها در تعاریف وجود دا پوشانی مشخصه هایی از چنین مواردي که هم نمونه. مشترك است

  . کشد بندي به چالش می کالسیک مقوله هها را در نظری هایی قطعیت ارزش مشخصه چنین نمونه
ت به ساختار مقوال  ، فیلسوف برجسته قرن بیستم، بر نگرش1ثیري که لودویگ ویتگنشتاینتا

 GAME3 مقوله[ 2SPIELگوید در آلمانی  می) 32- 31: 1953(ویتگنشتاین. گذاشت، انکارناپذیر است
ویتگنشتاین در کتاب . کند به چیزهاي متفاوتی داللت می ]در فارسی ورزش/بازيدر انگلیسی و 

 را تعریف GAME توان مقوله به پاسخ این سئوال پرداخت که چگونه می) 1953( هاي فلسفی پژوهش
ها برخوردار نیستند که بر مبناي آن هاي مشترکی از مشخصه GAME به نظر او، اعضاي مقوله. کرد

شود بتوانیم  باعث می تمایز گذاشت بلکه آنچه non-GAMEو  GAMEروشنی میان   بتوان به
شباهت «را ذیل یک مقوله بشناسیم چیزي است که ویتگنشتاین آن را  GAME اعضاي مقوله

طع از اي متقا بر شبکه  است؛ این اندیشه مبتنی 4مبهم GAME مرزهاي مقوله. نامد می» خانوادگی
ها که ویتگنشتاین در قالب  متقاطع از مشابهت این شبکه ؛است GAME ها میان اعضاي مقوله مشابهت

برخی اعضا در یک مجموعه . شود نامیده می» شباهت خانوادگی« وي ز سويکند، ا مثال معرفی می
توان معرفی کرد  که  نمی هایی را لیکن، مشخصه. هایی دیگر ند و برخی در مشخصها ها مشترك مشخصه

اي با سایر اعضا اشتراك  اعضا مشترك باشد، حتی ممکن است برخی اعضا عمالً در مشخصه میان همه
 board-games, card-games, ball-gamesهاي اي مثال، او به نمونهبر. نداشته باشند

Olympic-games مثالً . ها معرفی کردتوان بین همه آن ویژگی مشترکی را نمیکند که  اشاره می
ست؟ قرار دهیم، چی GAME پله را در مقوله و شود پرتاب نیزه و بازي مار ویژگی مشترکی که باعث می

، Century نامه در واژه. دهد دست می نیز اطالعات جالبی به gameمدخل  مطالعه نامه و مراجعه به واژه
، و )joke(لطیفه ) sport(، ورزش )play( ، بازي)amusement(، سرگرمی )mirth(هاي شادي  واژه

خوبی   را به GAME مرزهاي مقوله بودنِ   اند؛ این مطلب، مبهم آمده  gameمترادف )jest(شوخی 
 gameعنوان مترادف در تعریف هایی که به همچنین توجه به این نکته جالب است که واژه. دهد مینشان 

آنچه گفته شد یکی از نقدهاي آشکار  .خود گسترة چندمعناییِ وسیعی دارند ،)play(اند مانند بازي  آمده 
هاي بنیادین براي اعضاي  وجود مشخصه فرضِکه بر اساس آن  بندي است بر نظریۀ کالسیک مقوله

  .گیرد مقوالت مورد تردید قرار می

                                                             
1- Wittgenstein, L. 

کدام از  مترادفند ولی هیچ GAMEو  SPIELکنیم زیرا  استفاده می GAMEحاضر از معادل  از این پس در مقاله -  2
  .تواند در این مفهوم درست تلقی شود تنهایی نمی در زبان فارسی به ورزشیا  بازيهاي  معادل

  .انددهنده نامِ مقوله اند نشان وف بزرگ نوشته شدهکه تماماً با حر GAMEو  SPIELهاي  صورت.  3
4. fuzzy 



   1393 تابستان، 37 ، شماره10فصلنامه پازند، سال / 14
  

بر این . کنند بندي را نقد می کالسیک مقوله هاز نگاهی دیگر، نظری) 574-573: 1975( 2و مرویس 1رش
 هاسباب و اثاثی هبهتري براي مقول هنمون» رادیو«به   نسبت» صندلی«گویند شیئی مانند  یم هاآناساس، 

اند، و عضویت  ی مشخصها داراي مرزهای بندي، مقوله کالسیک مقوله هکه در نظری صورتی در. منزل است
ها را دارا باشند از  دهد، و چیزهایی که آن مشخصه بودن تعدادي مشخصه روي می  سبب دارا  ها بهدر آن

  . ستا معنا ر یک مقوله بی، عضوي بهتر بودن دبه بیان دیگر. عضویت کامل و برابر در مقوله برخوردارند
. پرداخت 3عضویت در مقوله و آمایش هبه تعامل درج ،در آزمونی) 45: 1995شده در تیلر  نقل 1975(رش
شود وقتی  است که باعث می محركیک   هسازيِ بخشی از حافظه با ارائ سازي یا آمایش، فعال آماده

عمل  تر د، آن بخشِ حافظه، سریعوارائه ش )االت یک آزمون حافظهمثالً سئو(ه بعدي هاي مربوط محرك
د و وش نمایش نشان داده می هش، دو کلمه روي صفحر در آزمونِ). 4علوم شناختی وبگاه پژوهشکده(کند

قبل از نمایش دو . یا خیراند یکسان ،با بیشترین سرعت مشخص کند که آیا دو کلمه بتواندور باید  آزمون
هاي  و سپس واژه »اثاثیه« شاملِ هبراي نمونه، ابتدا واژ .دوش در مقوله نمایش داده می 5شامل هواژه، واژ

. ودر پاسخ باالتر می ، سرعتباشنداثاثیه  ههاي خوبی از مقول ها، نمونه محركچنانچه . »صندلی -صندلی«
اینکه اجاق  ند تانک میگیري  بار تکرار شده زودتر تصمیمورها در مورد اینکه صندلی دو  مونبراي نمونه، آز

نام بهترین اعضاي  ،شامل هاین آزمون نشان داد که نام مقوله یا همان واژ نتیجه. است  دو بار تکرار شده
اشاره به . گیرد اي در مقوله را می سازي اعضاي حاشیه کند و به همان نسبت جلوِ فعال مقوله را فعال می

اي در  ونه و اعضاي حاشیهنم که عضو یا اعضاي پیش این آزمون براي بحث حاضر این نتیجه را داشت
بندي وارد  کالسیک مقوله هتوان نقدي را بر نظری شناختی دارند و بر این اساس می روانمقوله، واقعیت 

به برخی دیگر  وله برابر نیست و برخی اعضا نسبتعضویت اعضا در مق ه، درجدانست، از این قرار که
  .دنآی عضوهاي بهتري به شمار می

  
  بنیاد نمونه بنديِ پیش مقوله - 5
همقولا که از سوي ویتگنشتاین در قالب ش مفهوم شباهت خانوادگی رر GAME ه بود به مطرح شد

ورها خواسته شده  ها از آزمونهایی انجام دادند که در آن آزمونش و همکارانش ر. سایر مقوالت تعمیم داد
پرندگان، وسایل نقلیه و پوشاك را بگویند و بر مبناي میزان  جات، هاي زبانیِ میوه بود تا اعضاي مقوله

ها درستی این اندیشه را نشان داد که برخی اعضاي مقوله،  این آزمون. بندي کنند نمونگی درجه پیش
یید کرد نمونگی، پیوسته این نتیجه را تا شپی هدربار ،آزمون. شوند هاي بهتري براي آن محسوب می نمونه

یک مقوله در  هنمون پیش. نظر داشتند  هاي مقوالت معموالً اشتراك نمونهبهترین  هدربارورها  که آزمون
                                                             
1- Rosch, E. 
2- Mervis, C.B. 
3- priming 
4- www.iricss.org 
5- superordinate 
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هر عضو مقوله، . ستش، یکی از اعضاي مقوله نیست، بلکه گرایش اصلی اعضاي آن مقوله انظر ر
ت این شباه بنابر. متر یا بیشتري داشته باشدشباهت ک ،نمونه ها به پیش به دارا بودن ویژگی  تواند بسته می

نمونه چه  ال قابل طرح در اینجا این است که میزان شباهت به پیشسئو. نمونه امري مدرج است به پیش
که در بیشترین تعداد  استهایی ه مقوله، آننمون ش، عضو یا اعضاي پیشمبنایی دارد؟ به اعتقاد ر

هاي دیگر کمترین  ضاي مقولههاي اع اشتراك دارند ولی در ویژگی ي همان مقولهها با سایر اعضا ویژگی
هاي ملموس  اي براي تحلیل اینکه چگونه ابژه نظریه ِ مثابه  نمونه، در اصل به پیش هنظری. اشتراك را دارند

نمونگی  پیش ههایی دربار شکل گرفت ولیکن پژوهش ،شوند بندي می ها مقوله ها یا ماهی مانند اثاثیه، رنگ
به ) 1981( 2و کی 1براي نمونه کلمن. است  ها نیز صورت گرفته عمال و فعالیتهایی همچون ا در حوزه

 ,KILL, SPEAKبه اعضاي مقوالتنیز ) 1983( 3پولمن. دروغ پرداختند همقول هنمون ماهیت پیش
WALK انتزاعی ي ملموس به  اه هنمونگی را از حوز ها، بررسی پیش دسته پژوهش  این. است  اشاره کرده
نمونه به  پیش. توان دریافت نمونه را به دو شکل می اصطالح پیش) 59: 1995(ربه اعتقاد تیل. سوق داد

 توان یک شیء به همین دلیل می. کند ي کانونی یک مقوله داللت میاي از اعضا عضو کانونی یا مجموعه
ع تب  له را بهايِ کانون مفهومیِ یک مقو تیلر همچنین بازنمود طرحواره. فنجان نامید هنمون خاص را پیش

هاي  نمونه در بسیاري از تحلیل اي پیش کارگیري بازنمود طرحواره به .نامد نمونه می پیش) 1987( 4النگاکر
نمونه حرف  ، براي معنی پیش)2003( 6و تایلر 5نزااو ،براي نمونه. تواند کارایی داشته باشد دستوري می

شیئی متحرك  شدنِ از ساختار مکانی ِاحاطه عبارت است کنند که هایی را معرفی می ، ویژگی»در« اضافه
 نمونه معنی پیش. داشتن در یک زمینه ثابت مرز و مفهوم حدگیري از  ثابت و در نتیجه بهره زمینهدر یک 

رزي مشخص قرار م و ثابت با حد متحرکی است که درون یک زمینه مشتمل بر شیء »در« حرف اضاف
مفهوم  .با مفهوم ظرفیت در ارتباط است »در« معنیِ حرف اضافه، مکانی رابطه اینعالوه بر . گیرد می

ثابت و  متحرك درون زمینه شیء شدنِ واقع ،مرزدار و حد ثابت نتیجه وجود یک زمینهظرفیت در 
ايِ مفهوم  نمود طرحوارهآنچه گفته شد باز .با ظرفیت، در جهان واقعیت است  نیروهاي دینامیک مرتبط

   .نمایاند می مکان زبان فارسی را در قالب طرحوارهدر » در« نمونه حرف اضافه پیش
 بندي مداريِ مقوله جسم - 6

غذا و آنچه به -حتی آمیب، مقوله غذا را از نا .بندي دسترسی داردبه سطحی از مقولهاي  هر موجود زنده
شکل،  هبندي نتیج مقوله. کند گریزد، البته ناخودآگاهانه، متمایز می رود را از چیزي که از آن می سویش می

استدالل آگاهانه نیست،  هبندي نتیج بخش اعظم مقوله. ماهیت و عملکرد فیزیولوژیک جانداران است

                                                             
1- Coleman, L. 
2- kay, P. 
3- Pulman, S.G. 
4- langacker, R.W. 
5- Evans, V. 
6- Tyler, A. 
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. ست که ساختار بدن و مغز ما اینگونه است و نیز محصول تعامل ما با جهان خارج استا آن هبلکه نتیج
ندي محصول ساختار ب ست که مقولها بندي باید مورد توجه قرار گیرد این مقوله هنخستین چیزي که دربار

. کنند اي را ذکر می نمونه) 18: 1999( 1وضوع، لیکاف و جانسونم شدنِ براي روشن. ستفیزیولوژیک ما ا
میلیون عصب به به نور دارد، ولی از هر چشم فقط یک   از چشمان ما صد میلیون سلول حساسهرکدام 

به بیان . به ضریبی از صد تقلیل داده شود رسد باید این هر تصویري که به چشم می بنابر. رسد می مغز
بنديِ عصبی  مقوله. است  بندي شده رسد، مقوله ب به مغز میهر یک از اعصا وسیله  ، اطالعاتی که بهدیگر

یولوژیک و طح فیزبندي از این س دهد و مقوله از نوعی که توضیح داده شد، در تمام مغز روي می
ها  بندي میزان اندکی از مقوله. یابد و تا باالترین سطح که آگاهانه است توسعه میشود  ناخودآگاه آغاز می

 بنابر. دهد تعامل با جهان خارج روي می هصورت خودکار و در نتیج گاهانه است، ولی قسمت اعظم آن بهآ
بندي  توانیم تغییرات بزرگی در نظام مقوله م ولی نمیهاي جدید هستی این اگرچه ما قادر به فراگیري مقوله

توانیم کنترل کامل بر  ما نمی ،به لحاظ فیزیولوژیک. سازيِ مجدد و آگاهانه پدید آوریم از رهگذر مقوله
هاي جدید هستیم  کنیم در حال ساخت مقوله هایمان داشته باشیم؛ حتی وقتی فکر می بندي مقوله
  .گذارد ثیر میهایمان از ساختار مقوالت تاانتخابصب شناختی، ناخودآگاه بر هايِ فیزیولوژیک و ع بنیان

شده از سوي او  مقوالت ادراك منديِ انسان بر ساختار جسم) 19: همان(به اعتقاد لیکاف و جانسون
بدن در مواجهه با جهان است و بخشی از  هها محصول تجرب به بیان دیگر، این مقوله. گذارد ثیر میتا

  . فرایندي است که بدن و مغز انسان دائماً درگیر آن است
از  2ها مربوط به شناخت چهره هاي بصري داده بندي بر مبناي مقولهیکی دیگر از شواهد قابل ذکر از 

و مردان تفاوت انسان بسیار پیش از آنکه بتواند بین زنان  نوزاد شش ماهه. سوي نوزاد انسان است
گیرد و  صورت می طور خودکار این فرایند به. کند زنانه و مردانه را از هم تفکیک قادر است چهره بگذارد، 

  .)49-48: 2004،  3مندلر(آید ناخودآگاهانه و مستقل از استدالل به شمار می بنديِ مقولهشاهدي از 
به ) 19: همان(لیکاف و جانسون  ،سازي شناختیِ مقوله در قالب نگرشی که در خصوص ماهیت عصب

اند که این  شناختی مفاهیم، ساختارهایی عصب. دهند ارائه می» مفهوم«آن پایبندند، تعریف جدیدي از 
هاي  مقوله. یشدها بیانده آنهاي ذهنی را مشخص کند و دربار آورند تا انسان مقوله امکان را فراهم می
  . شوند سازي می ها، معموالً به بیش از یک شکل مفهوم نمونه ثیر پیشذهن انسان، تحت تا

ها ه آنبندي بر عهد هايِ اصلیِ ساختار اعصاب که مقوله لفهویربرداري از مغز نشان داده که مؤتص
شده در پاپالیا و دیگران  نقل 2006کوئین و دیگران (شوند  اول پس از تولد فعال می است، طی شش ماه

2008 :197( .ادراکی نظیر شکل، رنگ، و طرح هاي تولد، کودك بر مبنايِ مشخصه پس از در چند ماه، 
 جهان خارج در اینشوند و دانش  می ها، مفهومی مقوله ،کند و در پایانِ یک سالگی بندي می مقوله
  ).همان(شود  بندي دخالت داده می مقوله

                                                             
1- Johnson, M. 
2- face recognition 
3- Mandler, J.M. 
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بندي صحبت کردیم، ولی نباید تأثیر  لهمقو یِشناختی و ادراک مبنايِ عصب هاگرچه در این بخش، دربار
هاي فرهنگی،  ثیر آموزهبراي نمونه، یک کودك ژاپنی تحت تا. نادیده بگیریم بندي فرهنگ را بر مقوله

دار قرار جان هگیرد و در مقول را داراي حیات و عواطف در نظر می» ابر«و » باد«، »سنگ«چیزهایی مانند 
   .عاً فاقد حیات و عواطف استمفاهیم نزد کودکی اروپایی قطها و  دهد که همین پدیده می
  
  بندي مطالب جمع - 7

بندي و ارتباط آن با شناخت و زبان به نگارش  مقوله هاي متفاوت نظریه معرفی جنبهاین مختصر به هدف 
این  ترینِ مهمپردازد که  کارهاي شناختی و ذهنی میزبان و سازو شناسی شناختی به رابطه زبان. درآمد

شناختی و  عصب بندي از سطح حاضر گفته شد، مقوله چنانکه در مقاله .بندي است مقوله سازوکارها
هاي آگاهانه و قرارداديِ زبان توسعه  تا سطح انتخابشود و  فیزیولوژیک که ناخودآگاه است آغاز می

ندیشمندان را به خود ها، اذهان اماهیت مقوالت و ساختار درونی آن از دوران باستان تاکنون. یابد می
یکی  توان از هم متمایز کرد که  در ارتباط با ساختار مقوالت دو نگرش اصلی را می. است  مشغول کرده

شناخته بنیاد  نمونه شود و دیگري با عنوان مقوالت پیش بندي معرفی می کالسیک مقوله با عنوان نظریه
 چگونگی قرار دربارهملی امکان را فراهم آورد تا تأضر این حا مقایسه این دو نگرش در مقاله. است  شده

مقوالت در نگرش مبانیِ دریافت ماهیت  از جمله. اعضاي یک مقوله در کنار هم صورت پذیرد گرفتنِ
ختصر امکان این م .مقوالت بود پذیري ها در تعریفو نقش آن با ارزش دوگانی ییها مشخصهکالسیک، 

منديِ انسان  جسم خاتمه نیز به رابطه در. صورت پذیرد ها ماهیت مشخصه ملی دربارهآنرا فراهم آورد تا تأ
رانی مورد شناسی ای تا جایی که نگارنده اطالع دارد پیش از این در آثار زبانبندي پرداخته شد که  و مقوله

 .است اشاره قرار نگرفته
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