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کواین و نظریه عدم قطعیت ترجمه
سمیه دلزندهروی
در ادامة معرفی آرای صاحبنظرانی خارج از حوزه مطالعات ترجمه که تعریفی از
ترجمه ارائه دادهاند ،در این بخش به معرفی نظریه کواین ،فیلسوف صاحبنام مکتب
فلسفه تحلیلی میپردازیم .کواین که با طرح نظریه عدم قطعیت معنی و عدم قطعیت
ترجمه راه خود را به مباحثات نظری ترجمه باز کرده ،کار عملی ترجمه را امری ممکن
میداند اما معتقد است از جملهای واحد میتوان ترجمههای مختلف نوشت که همگی
قابل قبول باشند.

 .1مقدمه
ویالرد ون اورمن کواین در ژوئن  1908در شهر آکرون در ایالت اوهایوی آمریکا به
دنیا آمد .کواین که از منطقدانان و فیلسوفان فلسفه تحلیلی بهشمار میرود ،تحصیالت
دانشگاهی را با رشتة ریاضی در کالج اوبرلین و دانشگاه هاروارد آغاز کرد و سپس
فوقلیسانس خود را در رشتة فلسفه از دانشگاه آکسفورد و دکترا را در سن بیست و سه
سالگی تحت راهنمایی آلفرد نورث وایتهد از دانشگاه هاروارد دریافت کرد .در ،1953
یعنی در ایامی که در دانشگاه هاروارد تدریس میکرد ،به ریاست انجمن فلسفه آمریکا
و همچنین انجمن منطق نمادین ( )55-1953برگزیده شد .در سال  1970مدال طالی
باتلر را از دانشگاه کلمبیا دریافت کرد و از سال  1956تا 2000صاحب کرسی فلسفة
ادگار پیرس در دانشگاه هاروارد بود .کواین ابتدا بیشتر بر جنبههای فنیِ منطق بهعنوان
پایهای برای فلسفه تأکید داشت؛ اما بعداً به مسائل کلّی فلسفه پرداخت (ادلر:1989 ،
861؛ رامین و دیگران .)369 :1389 ،شهرت کواین بیشتر به دلیل نظریه او در باب معنا
است و یکی از مهمترین شاخههای این نظریه ،نظریه عدم قطعیت ترجمه است.
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ازاینرو ،در این مقاله ابتدا به دیدگاه کواین درباب معنا و سپس به مسئله نظریه عدم
قطعیت ترجمه وی میپردازیم.
 .2دیدگاه کواین در باب معنا
پیش از پرداختن به دیدگاه کواین در باب معنا ،الزم است ابتدا توضیح مختصری دربارة
فلسفة تحلیلی و روش فالسفه تحلیلی بدهیم چرا که نظریه معنا از مهمترین مباحث
فلسفة تحلیلی بهشمار میرود و کواین نیز شاخصترین فیلسوف پیروی این مکتب
است .فلسفه تحلیلی ،که متأثر از پوزیتویسیم منطقی و آرای فیلسوفانی نظیر
برتراندراسل و لودویگ ویتنگشتاین است ،روشی در فلسفه است که در قرن بیستم در
کشورهای انگیسیزبان متداول شد .فیلسوفان تحلیلی ،فرضیات ،عالیق و روشهای
متفاوتی دارند اما عموماً بر دقَت و وضوح استدالل و جامعیت در بحث درباره
موضوعات خاص تأکید دارند و موضوع فلسفه را برخالف فالسفه سنتی ،دستیابی به
وجود و احکام آن نمیدانند و از پرداختن غیردقیق به موضوعات کلَی پرهیز میکنند و
در پی کشف حقیقتند نه بیان دستوری اخالقی برای بهزیستی معنوی انسانها .آنان
توجه خود را نه بر تصورات ذهنی که بر زبان معطوف کردهاند ،زبانی که بیانگر
اندیشههای ذهنی است .به اعتقاد آنان ،فلسفه فعالیتی همسو با ریاضیات و علوم طبیعی
است و موضوع آن تبیین اندیشه به مدد تحلیل زبانی و تحلیل صورت منطقی
گزارههاست .آنها معتقدند فقط از این طریق است که فلسفه میتواند به نتایج مطمئن
دست یابد.
کواین در نوشتههایش آشکارا از کاربرد لفظ «معنی» اجتناب میکند زیرا ماهیت
معنی از نظر او مشخص نیست .برای مثال ،بهجای «هممعنا « ،»2مترادف »3و بهجای
«فهمیدن معنی« ،»4متوجهشدن ،فهمیدن »5را بهکار میبرد (کواین .)309 :a1990 ،کواین
میگوید« :مردم طوری از «معنا» سخن میگویند که گویی میدانند «معنا» چیست...
درحالیکه میتوانند بدون بهکار بردن واژة «معنا» از عبارت «فهمیدن» استفاده کنند »...
(کواین.)87-86 :1975 ،
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در رابطه با نظریة معنا ،کواین ابتدا پرسشی بنیادین مطرح میکند :ماهیت معنی
چیست؟ یعنی از منظر وجودشناختی معنا امری عینی است یا خیر .کواین با اتخاذ
رویکردی فیزیکالیستی به این پرسش بنیادی در باب ذات معنا چنین پاسخ میدهد که
معنا امری عینی نیست .براساس نظریة فیزیکالیسم یا مادهانگاری ،همه چیز مادی است
و فراتر از ماده چیزی نیست و معنا ماده نیست که بتوانیم عینیت آن را تبیین کنیم .پس
چون وجودشناسیِ مورد نظر کواین ،وجودشناسی فیزیکالیستی است معنا بهمثابة امری
عینی در وجودشناسی وی جایی ندارد (عطار.)103-101 :1392 ،
 .3کواین و رفتارگرایی
از جهت معرفتشناختی ،کواین معتقد است که معرفت ما درباره جهان از طریقی
طبیعی یعنی از تأثیر صورتهای مختلف انرژی بر عصبهای حسیمان شکل میگیرد.
به تعبیر خود کواین ما از محرک به معرفت میرسیم .کواین سپس به توصیف سازوکار
یادگیری زبان میپردازد نه از این جهت که به مسئلة یادگیری زبان عالقهمند است بلکه
از این جهت که معتقد است معرفت ،منحصراً از طریق زبان کسب میشود.
به اعتقاد کواین همة معرفت آدمی از راه زبان یعنی با تحریک عصبهای حسی
صورت میگیرد .بخشی از این معرفت مستقیماً با محرکهای زبانی مرتبط است و
برخی غیرمستقیم .به عبارت دیگر ،فرد برخی جمالت را با ارتباط مستقیم میان جمله و
تحریکات عصبی درک میکند؛ ولی غالب جمالت را به طریق غیرمستقیم یعنی از
طریق جمالت دیگر فرا میگیرد .بدینترتیب کواین میان دو نوع جمله تمایز قایل
میشود :جمالت مشاهدهای و جمالت غیرمشاهدهای .جملة مشاهدهای که کواین به
تفصیل به تبیین آن میپردازد ،جملهای پایهای است زیرا کودک میتواند بدون نیاز به
جمالت دیگر زبان ،آنها را بیاموزد .جملهای برای فردی خاص جملهای مشاهدهای به
حساب میآید که فرد وقتی در معرض محرکهای حسی قرار میگیرد صرف نظر از
حالت درونیاش آن را تأیید یا رد کند .برای مثال جملة «اینجا هوا گرم است» جملهای
مشاهدهای است زیرا گرمی هوا یا عدم گرمی هوا در موقعیتی که جمله بیان میشود
تحریکات حسی در فرد ایجاد میکند که به تأیید یا ردّ جمله میانجامد .اما جملة «در
یخچال شیر هست» جملهای مشاهدهای نیست؛ مگر اینکه فرد در همان لحظه شیر را
در یخچال ببیند ،در غیر اینصورت تأیید یا رد آن از طریق تحریکات حسی ممکن
نیست بلکه به حالت درونی فرد مثالً به حافظة او بستگی دارد .اما مسئله این است که
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نه فقط یک فرد بلکه همة افراد باید پاسخهای یکسان (یعنی تأیید یا رد) به محرکهای
زبانی بدهند .لذا کواین معیار دیگری برای تعریف جملة مشاهدهای مطرح میکند و آن
این است :جمله مشاهدهای در دو موقعیت مختلف پاسخهای یکسان یا تحریکهای
حسی مشابه در فرد بهوجود میآورد ،و باعث میشود که فرد امری را تأیید یا ردَ کند.
اما افراد دیگر هم باید بتوانند چنین امری را تجربه کنند و آن وقتی ممکن است که
جملة مشاهدهای همچنانکه در یک فرد و با معیارهای آن فرد پاسخهایی ایجاد میکند
که از نظر حسی شبیه به هم هستند در دیگر افراد هم باید پاسخهایی ایجاد کند که با
معیارهای آن افراد از نظر حسی شبیه به هم باشند.
در اینجا به اختصار به نوع اوّل جمالت کواین ،یعنی جملة مشاهدهای اشاره کردیم
و چون مجالی برای بحث بیشتر در این زمینه نیست از تفصیل و نقد این نوع جمله
میگذریم .درمورد جمالت نوع دوم ،چنانکه در مدخل دایره المعارف دانشگاه
استنفورد در بارة کواین آمده است« :کواین توضیح چندانی در مورد نحوة فراگیری زبانِ
فراتر از جمالت مشاهدهای نمیدهد بلکه فراگیری زبان را شامل مراحلی میداند.
کودکی که جمالت مشاهدهای را آموخته قادر است به سادگی صورتهایی از زبان را
بیاموزد و فراگیری این صورتها او را به مراحل ذهنی پیچیدهتر رهنمون میشود»
(استنفورد.)2015 ،
نظریة کواین در باب یادگیری زبان شباهت بسیاری به نظریة رفتارگرایی اسکینر
دارد .از نظر اسکینر کودک زبان را مثل هر رفتار دیگر در اثر شرطی شدن از طریق
محرک و پاداش میآموزد .اما اعتقاد کواین به رفتارگرایی از نوع اعتقاد افراطی اسکینر
نیست و نمیتوان به این اعتبار که رفتارگرایی مورد نظر اسکینر رد شده ،نظریة معنا و
به تبع آن نظریه عدم قطعیت ترجمة کواین را نیز بیاعتبار دانست .کواین خود اذعان
میکند که دیدگاهش نسبت به رفتارگرایی دیدگاهی معتدل است:
معموالً در گفتگو ،عناصر قابل مشاهدة موقعیت ،به پیشبینیِ آنچه گوینده خواهد
گفت کمک نمیکند ،حتی اگر این گفتگو در زبان خودمان اتفاق بیفتد؛ چرا که عناصر
قابل مشاهده به آنچه گفته میشود کمتر مرتبط هستند ضمن اینکه دو طرف مکالمه
تجارب و تفکرات متفاوتی دارند .در واقع ،زبان زمانی منجر به ارتباط مفید میشود که
حامل اطالعات جدید باشد؛ گفتههایی که قابل پیشبینی هستند اطالعات جدیدی به ما
نمیدهند (کواین.)6 :b1987 ،
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در نظریه رفتارگرایی بر اساس دو مفهوم شرطی شدن و پاداش گرفتن ،رفتار قابل
پیشبینی است (اسکینر .)120 :1974 ،اما کواین رفتارگرایی خاص خود را دارد:
رفتارگرایی زبانی (کواین  .)291:b1990به اعتقاد کواین ،چنانکه گفته شد ،توانایی
آموختن زبان امری ذاتی نیست و یادگیری زبان از طریق مشاهده صورت میگیرد ،یعنی
فرد با یادگیری نحوة کاربرد عبارات بر اساس مشاهده به معانی آنها دست مییابد.
بنابراین همانطور که گوده ( )95 :2006نیز میگوید ،در رفتارگرایی کواین ،تنها
دادههای موجود همان رفتار قابلمشاهده در شرایط قابلمشاهده است.
کواین در واقع معنا را با کاربرد برابر میداند یا دستکم معتقد است معنا از طریق
کاربرد قابل مشاهده تعیین میشود .وی در جاهای مختلف به این موضوع اشاره کرده
است:
 ...ترادف ،یا همان شباهت معنایی ،شباهت کاربرد است (کواین.)50-49 :1978 ،
آنچه مهم است این است که کلمات و جمالت در چه شرایط و با چه ارتباطی نسبت
به یکدیگر بهکار برده میشوند .من بررسی این کاربرد را بررسی معنا میدانم (کواین،
.)149 :2008

و در فرهنگی که تحت عنوان «چیستی چیزها »6نوشته ،در مدخل «معنا» چنین گفته
است:
معنای یک عبارت همان چیزی است که به زبان میآوریم .زبان مهارتی است که
هریک از ما از طریق ارتباط با دیگر افراد فرا میگیریم .ما در موقعیتهای مشترک قابل
مشاهده ،زبان را با پیروی از دیگر افراد و تصحیح یکدیگر میآموزیم .هنگامی که
معنای عبارتی را میفهمیم ،در واقع تنها آنچه را در رفتار کالمی و در موقعیت خاصِ
آن آشکار است میفهمیم ...هنگامی که از نحوة کاربرد عبارتی سخن میگوییم ،در
واقع معنای آن عبارت را توضیح میدهیم (کواین.)131-130 :1987b،

از مطالب باال میتوان دو نتیجه گرفت :یکی اینکه کواین «فهم» را «دانش معانی»
میداند؛ و دوم اینکه «معنی» همان «کاربرد» است؛ یعنی وقتی عبارتی را میفهمیم در
واقع میدانیم که چگونه باید آن عبارت را بهکار برد .ازاینروی ،کواین میگوید:
«فهمیدن یک کلمه مستلزم دو چیز است :اول اینکه بدانیم چگونه از آن کلمه در
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جمالت مختلف استفاده کنیم ،دوم اینکه بدانیم چه پاسخ و واکنش مناسبی باید به این
کاربردهای کلمه در جمالت مختلف بدهیم» (کواین.)1975:87 ،
به این دلیل است که فولسدال ( ،)103 :1990یکی از مفسران کواین «نظریة معنایِ
بشرساخته» 7را اساس نظریه عدم قطعیت ترجمه میداند« :طبق نظریة معنایِ بشرساخته،
معنای یک عبارت ،محصول مشترک تمامی شواهدی است که به زبانآموز و کاربر زبان
کمک میکنند تا معنا را تعیین کنند ».کواین نیز نظر فولسدال را تأیید میکند:
«فولسدال نظریه عدم قطعیت ترجمه را با کنار گذاشتنِ آنچه نامربوط است روشن
میسازد .آنچه مهم است این است که معنای زبانی ،کارکرد رفتارِ قابلِ مشاهده در
شرایط قابل مشاهده است .فولسدال دو نکته را مطرح میکند :اول اینکه فرد از طریق
شواهد معنا را میفهمد؛ دوم اینکه این شواهد آشکار هستند (کواین .)110 :c1990

حال که روشن شد دیدگاه کواین نسبت به معنا از منظر وجودشناسی فیزیکالیستی و
از منظر رفتارگرایی چیست ،در قسمت بعدی به نظریه عدم قطعیت ترجمه میپردازیم
که مهمترین شاخة نظریة معنا نزد کواین است.
 .4نظریة عدم قطعیت ترجمه
کواین نظریة «عدم قطعیت ترجمه» را نخستین بار در کتاب کلمه و عین ( )1960که از
مهمترین آثار فلسفة تحلیلی است مطرح کرده است .در فصل دوم این کتاب ،با عنوان
«ترجمه و معنا» ،کواین به بررسی مسئلة ترجمه که از مهمترین مسائل معنا است
میپردازد .در این بخش او به نوعی ترجمه به نام «ترجمة رادیکال» اشاره میکند تا
نشان دهد معنای زبانی چیزی جز رفتار آشکار در شرایط قابلِ مشاهده نیست .برای
توضیح این مطلب ،موقعیتی را تصور میکند که در آن زبانشناسی وارد منطقهای
میشود که نظام زبانی کامالً متفاوتی با سایر نظامهای زبانی شناختهشده دارد .زبانشناس
برای آشنایی و ثبت زبان مردم این منطقه و تهیه لغتنامه چارهای جز توسل به رفتارهای
کالمی و غیرکالمی بومیان منطقه ندارد .پس زبان مبدأ زبان بومی منطقه و زبان مقصد
انگلیسی است .تصور چنین موقعیتی با روحیة تجربهگرای کواین کامالً سازگار است؛
چرا که در تجربهگرایی ،9تجربة حسی ،منشأ و اساس چیزهایی است که به آنها
8
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معرفت داریم یا آنها را شناسایی میکنیم (پاپکین و استرول .)1392:397 ،بدینترتیب
به اعتقاد کواین فقط معیارهای عینی و رفتارهای قابل مشاهده است که میتوانند به
زبانشناس در تدوین لغتنامه کمک کنند .زبانشناس با توجه به تنها دادههایی که دارد
(رفتار بومیان در موقعیتی قابل مشاهده) به حدس و گمانهزنی میپردازد و همیشه هم
حدسهایش تأیید نمیشوند .دلیل این امر این است که نمیتوان فقط براساس وضعیت
موجود پیشبینی کرد که گوینده چه میخواهد بگوید چرا که شنونده معموالً از آنچه
که در ذهن گوینده میگذرد و تجاربی که داشته بیخبر است (کواین.)6 :a1987 ،
اینجاست که بحث محرک 10و «معنای وابسته به محرک» 11پیش میآید .طبق گفتة
کواین رفتار زبانی که بومیان نسبت به محرکهای پیرامون خود نشان میدهند حاوی
معناست و زبانشناس با مشاهدة این رفتارهای زبانی نسبت به محرکهای مختلف
میتواند به ترجمهای از این رفتار دست یابد (کواین.)30-28 :1960 ،
چنانکه گفته شد ،کواین جمالت را به دو دسته تقسیم میکند :جمالت مشاهدهای،
یا جمالتی که بومیان در موقعیت (زمانی و مکانی) خاص نسبت به محرکی خاص بیان
میکنند .این جمالت به موقعیت موجود قابل مشاهده وابستهاند ،مانند «باران میبارد»،
«هی! یک خرگوش!» .زبانشناس سعی میکند جملة فرد بومی را با موقعیت پیش روی
خود مرتبط سازد و برای اطمینان ،وقتی همان موقعیت دوباره پیش میآید ،جمله را
میگوید تا با تأیید یا ردّی که از بومیان میگیرد ،مطمئن شود حدسش درست بوده
است یا خیر .دستة دوم جمالتی هستند که به راحتی نمیتوان آنها را به محرکهای
موجود مرتبط کرد و تعدادشان به گفتة کواین کم نیستند .در این حالت زبانشناس این
جمالت را به واحدهای کوچکتر تقسیم میکند و قسمتهایی را که در جمالت دیگر
تکرار شدهاند ،کلمه تلقی میکند و سعی میکند با کمک جمالت مشاهدهای برای آنها
معادلی در انگلیسی حدس بزند.
کواین معتقد است که مترجم/زبانشناس ،عالوه بر اینکه با گرفتن تأیید و تصدیق از
بومیان لغتنامة خود را اصالح میکند ،میتواند ،یا باید ،خود را جای فرد بومی قرار دهد
تا حدس بزند هنگام مشاهدة صحنهای ،چه در ذهن بومی میگذرد .در واقع مترجم با
توجه به شرایط زندگی بومیان میتواند تا حدودی به باورهای آنها نزدیک شود و
10
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حدسهای خود را تصحیح کند .اگر گفتگوی موفقی بین مترجم/زبانشناس و فرد بومی
انجام گرفت می توان گفت که حدسیات مترجم تا حدود زیادی درست بوده است و
این تنها راه آزمودن ترجمه است (کواین .)412 ،410 :2000 ،به عبارت دیگر ،مترجم
مدام در حال کاوش ،حدس ،آزمایش ،همدلی با بومیان و تصحیح ترجمة خود است.
کواین بر این باور است که نمیتوان از میان ترجمههای مختلف یک ترجمه را به عنوان
ترجمة کامل و صحیحِ انتخاب کرد بلکه باید همة ترجمهها را دگرگوییهایی قابل قبول
دانست (.)417
اعتقاد عامه مردم این است که ارتباط (اعم از ارتباط بین دو نفر همزبان یا ارتباط از
طریق ترجمه) وقتی موفق است که معنی معینی به صورت درست و کامل از فردی به
فردی دیگر انتقال یابد .ولی از نظر کواین معیار ارتباط موفق کالمی یا غیرکالمی «تعامل
روان» است« :معیار موفق بودن یک ارتباط این است که گفتگو روان باشد،
عکسالعملهای کالمی و غیرکالمی افراد درگیر در گفتگو قابل پیشبینی باشد و اهل
زبان بر انسجام و درستی گفتگو صحه بگذارند» ( .)43 :1992بدینترتیب مادامی که
ارتباطی روان از طریق ترجمه صورت میگیرد نیازی به صحبت دربارة هممعنایی یا
شباهت معنایی نیست .البته ارتباط کالمی از طریق ترجمه ممکن است کامالً روان
صورت بگیرد اما این نقض نظریه کواین نیست زیرا به اعتقاد کواین بیش از یک طریق
میتوان ترجمه کرد.
12
مثال معروف کوایندر توضیح جمالت مشاهدهای مثال «گاواگای » است .موقعیتی
که کواین تصور میکند به اینصورت است که زبانشناس و فرد بومی در جنگل هستند
و ناگهان خرگوشی از برابر آنها به سرعت میگذرد .فرد بومی با دیدن خرگوش
میگوید« :گاواگای» و زبانشناس یادداشت میکند« :گاواگای یعنی خرگوش» .کواین
معتقد است که این ترجمه لزوماً درست نیست چرا که معلوم نیست آیا منظور بومی از
این کلمه خود «خرگوش» بوده یا به رفتاری در خرگوش اشاره دارد .یعنی اگر
زبانشناس/مترجم دیگری هم در همان موقعیت وجود داشته باشد ممکن است
«گاواگای» را چیز دیگری ترجمه کند .چون تنها معیار صدق و کذب ترجمه در اینجا
رفتار قابل مشاهدة فرد بومی است ،و چون نمیتوانیم بگوییم که منظور واقعی فرد
12
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بومی چه بوده است در نتیجه هر ترجمهای از این رفتار ممکن است درست باشد و این
یعنی عدم قطعیت ترجمه.
بنابراین ،نظریة عدم قطعیت ترجمة کواین را میتوان بهصورت زیر بیان کرد:
ترجمههای مختلفی از متنی واحد میتوان نوشت به شکلی که همة این ترجمهها با
موقعیت قابل مشاهده ،سازگار و در عین حال با یکدیگر ناسازگار باشند .نمیتوان با
قطعیت گفت که کدام ترجمه صحیح است چرا که جز موقعیت قابل مشاهده ،واقعیتی
وجود ندارد که به استناد آن تعیین کنیم کدام ترجمه درست و کدام نادرست است.
کواین معتقد است دو ترجمه از یک موقعیت ممکن است درست باشند اما در جمالتی
با هم اختالف داشته باشند .این جمالت همان جمالتی هستند که از عوامل قابل
مشاهده در موقعیت دورند و فهم آنها مستقیماً به این عوامل وابسته نیست (کواین،
.)2000:410
نکتهای که کواین سعی دارد در نظریه عدم قطعیت ترجمه مطرح کند به گفتة
خودش فلسفی است و آن نقد مفهوم معنی است ،مفهومی که عموماً آن را بدیهی فرض
میکنند و در ذات آن چون و چرا نمیکنند« :اینکه میگویند جملهای معنای معینی دارد
و جملة دیگر اگر همان معنی را داشته باشد ترجمة آن محسوب میشود ،اشتباه است»
(کواین .)9:a1987 ،آنچه کواین به چالش میکشد مفهوم هممعنایی است که در
معنیشناسی سنتی مطرح است ( .)10مفهوم هممعنایی بین دو زبان یک امر شمّی است
که از منظر عینی تعریفپذیر نیست .به اعتقاد کواین ،معنا را نمیتوان دارای ماهیت،
هرچند ماهیتی انتزاعی ،دانست و از آن دفاع کرد (کواین .)2000:418 ،اینکار مستلزم
آن است که برای معنا وجودی عینی قائل شویم چرا که هیچ وجودی بدون ماهیت
نیست (کواین .)409 :2000 ،وی همچنین خاطرنشان میکند که نظریه عدم قطعیت
ترجمه به معنای نفی ترجمه نیست چون ترجمه وجود دارد و غیرقابل اجتناب است.
معنای این نظریه این است که یک ترجمة قابل قبول وجود ندارد بلکه بیش از یک
ترجمة قابل قبول وجود دارد (.)9:a1987
بهطوری که قبالً اشاره شد ،نظریة عدم قطعیت ترجمه ارتباط تنگاتنگی با نظریه
معنای کواین دارد .ماهیت این ارتباط به این صورت است که از نظر کواین ()1960:28
به سه طریق میتوان معنی یک جمله را تعیین کرد:
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 .1معنای جمله را با ارجاع به جمالت دیگر زبان تعریف کنیم و نه با ارجاع به
واقعیت فرازبانشناختی .بهعنوان مثال معنای «لجباز» را «یکدنده» بدانیم (در
اینجا «لجباز» یک جملة تککلمهای تلقی شده است) یا «صندلی» را «وسیلهای
از چوب یا فلز دارای چهار پایه و یک سطح که بر روی آن مینشینند» معنی
کنیم .در واقع ما اینجا معنی یک دال را با استفاده از دالهای دیگر تعیین
میکنیم .کواین بهجای «دال» از واژة  correlateاستفاده میکند و لذا در مورد
مثال «صندلی» ،عبارت «وسیلهای از چوب یا فلز دارای چهار پایه و یک سطح
که بر روی آن مینشینند» همبسته «صندلی» است.
 .2معنای جمله را «ایده ذهنی» بدانیم ،که در این حالت ممکن است دو شخص که
زبان واحد و تمایالت رفتاری یکسان دارند با دیدن «صندلی» ایدههای متفاوت
و در واقع معانی متفاوتی در ذهنشان متبادر شود.
 .3رویکردی رفتارگرایانه اتخاذ کنیم و یک جمله را در ارتباط با محرکهای
غیرزبانی معنی کنیم .معنای وابسته به محرک که قبالً از آن صحبت شد مصداق
چنین رویکردی است .در اینجا «هر چقدر ارتباط مستقیم یک جمله با تحریک
غیرزبانی بیشتر باشد ،اختالف همبستههای آن ...قطعاً کمتر خواهد بود» (کواین
 .)1960:27این نکته درخصوص کلماتی که با محرکهای غیرزبانی بیشتر مرتبط
هستند ،مانند «صندلی» ،بیشتر صدق میکند چرا که همبستههایی که برای آنها
تعریف میشود کمتر با هم اختالف دارند.
در مورد این نکته سوم ،کواین میگوید« :هرچه ارتباط مستقیم یک جمله با محرک
غیرزبانی بیشتر باشد ،اختالف ترجمههای آن ...قطعاً کمتر خواهد بود» (عطار:1392 ،
.)110-109
 .5نتیجهگیری
آنچه از مطالب گفتهشده می توان نتیجه گرفت این است که کواین معنا را امری عینی
نمیداند ،چیزی که بتوان به آن ماهیت بخشید؛ اما در عین حال مفهوم معنا را بهطور
کلّی نیز رد نمیکند .وی تنها مسئلة هممعنایی را نمیپذیرد؛ یعنی اینکه بگوییم
جملهای معنی معینی دارد و اگر جملة دیگری در زبان دیگر همان معنی را داشته باشد
پس ترجمة آن محسوب میشود .ازاینروی با مفهوم «تعادل» ،آنگونه که برخی
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نظریهپردازان ترجمه از آن دفاع میکنند ،مخالف است چون معتقد است وقتی صحبت
از «تعادل» پیش میآید خواهناخواه صحبت از چگونگی معنا بهمیان میآید.
از طرف دیگر ،با این که مسئلة معنا با ترجمه ارتباط تنگاتنگی دارد و کواین هم معنا
را امری عینی نمیداند ،وجود ترجمه را انکار نمیکند؛ بلکه ترجمه را امری ممکن
میداند .نکتهای که با طرح نظریه عدم قطعیت ترجمه گوشزد میکند این است که
ترجمههای متعدد از یک متن همگی میتوانند درست ،اما در عین حال ،با یکدیگر در
جمالتی متفاوت باشند .این مسئله ،دو نکته را که در مطالعات ترجمه از آن صحبت
شده پررنگ میسازد؛ یکی اینکه ترجمه امری نسبی است و ما هیچوقت ترجمة
صددرصد معادل متن اصلی نداریم ،دوم اینکه ترجمههای مختلف از یک متن ممکن
است در عناصر اصلی با یکدیگر مشترک باشند و تفاوت آنها با یکدیگر و با متن
اصلی در عناصر فرعی و حاشیهای باشد ،چرا که درست است که مترجمانِ متنیِ واحد،
همگی با یک متن سروکار دارند و همان متن را میخوانند و همه از غریزة استنباط
برخوردارند و به لحاظ ادراکی با هم شباهت 13دارند ،ولی وقتی متنی (شیئی) را
گیرندههای عصبیشان 14به اشکال مختلف تحریک میشود و هریک به استنباطهای
متفاوت میرسد (کواین .)407-408 :2000 ،ناگفته پیداست که داوری درباره ترجمه
برخی جملهها (جملههای مشاهدهای) کار سادهتری است چرا که مالک فهم و داوری
در این جا شواهد بافتی است .اما داوری در مورد جمالتی که شواهد بافتی روشنی
برای درک آنها وجود ندارد کار سادهای نیست .اینها همان جمالتی هستند که قطعیت
معنایی ندارند و لذا نمیتوان با قطیت گفت که ترجمه آنها درست یا غلط است.
به اعتقاد کواین ،استنباطهای متفاوت از جمالت را نمیتوان درست یا غلط نامید
مگر اینکه از نویسندة متن اصلی بپرسیم .پرسش از نویسنده (فرد بومی) و از کسانی که
زبان اصلی را بهتر می دانند یکی از راهکارهایی است که کواین برای تأیید حدسهای
مترجم بیان میکند .از دیگر راهکارها ،این است که مترجم سعی کند به باورهای
نویسنده پی ببرد  ،خود را جای او بگذارد وبا او همدلی کند و بدینترتیب ترجمة خود
را دائماً اصالح و ویرایش کند .این سخنان برای اهالی ترجمه سخنانی آشنا است؛
اینکه مترجم تا نتواند به نویسنده و باورهای او نزدیک شود نمیتواند از ترجمة خود
Perceptual similarity
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مطمئن باشد و یا اینکه ترجمه کاری تمامشدنی نیست و همیشه جایی برای بهترشدن
دارد .اما نظر کواین درباره ذات معنی و ماهیت ارتباط زبانی (چه بین اهل یک زبان و
چه از طریق ترجمه) با تصوری که تعادل را اساس ترجمه میداند کامالً مغایر است .در
هر ارتباط زبانی فرض بر این است که فرد حرفی معین برای گفتن دارد و این حرف
معین را از طریق زبان به فردی دیگر انتقال میدهد و از رفتارهای فرد مقابل میتوان
دریافت که آیا حرف را فهمیده یا نفهمیده یا فقط بخشی از آن را فهمیده است .اگر
حرفی که فرد میخواهد بزند حرف معینی نباشد اصالً ارتباط صورت نمیگیرد .در
ترجمه هم که نوعی ارتباط است همین اتفاق میافتد .فرض براین است که جمله
ترجمه شده هم معنی یا از نظر معنی شبیه به معنی جمله اصلی است و میزان صحت
ترجمه همین شباهت معنایی یا هم معنایی است و اگر غیر از این باشد ترجمه
امکانپذیر نیست.
اشکال دیگری که بر نظریه کواین وارد است این است که کواین میگوید جمالت
مشاهدهای و مفاهیم کلی قطعیت ندارند .به عبارت دیگر ،معنی واحد وجود ندارد و
ترجمههای مختلف و قابل قبول از جملهای واحد ممکن است .اگر این سخن کواین را
بپذیریم آنگاه به گفتة تایی ( )273 :2009نظریة خود کواین هم فاقد قطعیت معنایی
است ،یعنی نمیتوان معنی و ترجمه را فاقد قطعیت دانست.
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