
 

 

(4) ترجمه چیست  

 ترجمه عدم قطعیت نظریهکواین و 

 رویزندهسمیه دل

نظرانی خارج از حوزه مطالعات ترجمه که تعریفی از معرفی آرای صاحب در ادامة
نام مکتب فیلسوف صاحب ،در این بخش به معرفی نظریه کواین ،نداترجمه ارائه داده
 عدم قطعیتمعنی و  عدم قطعیت نظریهبا طرح که پردازیم. کواین فلسفه تحلیلی می

کار عملی ترجمه را امری ممکن ، ات نظری ترجمه باز کردهثترجمه راه خود را به مباح
های مختلف نوشت که همگی جمهتوان ترای واحد میداند اما معتقد است از جملهمی

 قابل قبول باشند. 
 
 مقدمه. 1

ایالت اوهایوی آمریکا به در  آکرونشهر در  1908در ژوئن  1ویالرد ون اورمن کواین
تحصیالت ، رود شمار می بهدانان و فیلسوفان فلسفه تحلیلی  از منطقکواین که دنیا آمد. 
آغاز کرد و سپس  دانشگاه هاروارد لج اوبرلین وة ریاضی در کارا با رشت  دانشگاهی

در سن بیست و سه  را از دانشگاه آکسفورد و دکترادر رشتة فلسفه خود را  لیسانس فوق
، 1953در  .دریافت کردهاروارد  دانشگاه از وایتهدآلفرد نورث تحت راهنمایی  سالگی
 فلسفه آمریکابه ریاست انجمن کرد، تدریس میکه در دانشگاه هاروارد در ایامی یعنی 

مدال طالی  1970در سال  .برگزیده شد (55-1953) نمادینو همچنین انجمن منطق 
 کرسی فلسفةصاحب  2000تا 1956و از سال  باتلر را از دانشگاه کلمبیا دریافت کرد

عنوان  های فنیِ منطق به کواین ابتدا بیشتر بر جنبهبود. در دانشگاه هاروارد ادگار پیرس 
 :1989، ادلر)رداخت فلسفه تأکید داشت؛ اما بعداً به مسائل کلّی فلسفه پای برای  پایه
معنا شهرت کواین بیشتر به دلیل نظریه او در باب  .(369: 1389، رامین و دیگران؛ 861
ترجمه است.  عدم قطعیت نظریههای این نظریه، ترین شاخه و یکی از مهم است
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عدم  نظریهه معنا و سپس به مسئلب کواین دربادیدگاه به  در این مقاله ابتدا  ،رو ازاین
 پردازیم. ترجمه وی می قطعیت

 
 معنادر باب دیدگاه کواین . 2

، الزم است ابتدا توضیح مختصری دربارة دیدگاه کواین در باب معناپیش از پرداختن به 
که نظریه معنا از مهمترین مباحث  بدهیم چراو روش فالسفه تحلیلی فلسفة تحلیلی 

 مکتباین  ترین فیلسوف پیرویشاخص رود و کواین نیز شمار می یلی بهتحل فلسفة
نظیر  ثر از پوزیتویسیم منطقی و آرای فیلسوفانیفلسفه تحلیلی، که متأاست. 

برتراندراسل و لودویگ ویتنگشتاین است، روشی در فلسفه است که در قرن بیستم در 
فرضیات، عالیق و روشهای  ،یفیلسوفان تحلیلزبان متداول شد.  کشورهای انگیسی

و جامعیت در بحث درباره ت و وضوح استدالل قَبر د متفاوتی دارند اما عموماً
دستیابی به  ،فلسفه را برخالف فالسفه سنتیموضوع کید دارند و أتموضوعات خاص 

کنند و ی پرهیز میو از پرداختن غیردقیق به موضوعات کلَدانند  وجود و احکام آن نمی
آنان ها.  کشف حقیقتند نه بیان دستوری اخالقی برای بهزیستی معنوی انساندر پی 

اند، زبانی که بیانگر معطوف کردهن زباذهنی که بر توجه خود را نه بر تصورات 
فلسفه فعالیتی همسو با ریاضیات و علوم طبیعی  ،ه اعتقاد آنانبهای ذهنی است.  ندیشها

است و موضوع آن تبیین اندیشه به مدد تحلیل زبانی و تحلیل صورت منطقی 
تواند به نتایج مطمئن  که فلسفه میفقط از این طریق است ها معتقدند  آنهاست.  گزاره

 . دست یابد
کند زیرا ماهیت میاجتناب « معنی»کاربرد لفظ از آشکارا  هایشکواین در نوشته

جای  و به« 3مترادف» ، «2معنا هم»جای هال، ببرای مث. مشخص نیستمعنی از نظر او 
(. کواین 1990a :309)کواین، برد  کار می هرا ب« 5شدن، فهمیدن متوجه»، «4فهمیدن معنی»

... چیست« معنا»دانند  که گویی می گویند سخن می« معنا»طوری از مردم »گوید:  می
« ...استفاده کنند « فهمیدن»عبارت از « معنا»کار بردن واژة  هتوانند بدون ب که می درحالی
 (. 87-86: 1975)کواین، 
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نی معماهیت کند:  پرسشی بنیادین مطرح می ابتدا کواینمعنا،  رابطه با نظریة در
کواین با اتخاذ امری عینی است یا خیر. ز منظر وجودشناختی معنا ایعنی یست؟ چ

دهد که چنین پاسخ میمعنا در باب ذات پرسش بنیادی این به رویکردی فیزیکالیستی 
چیز مادی است  هانگاری، هم فیزیکالیسم یا ماده نظریة. براساس معنا امری عینی نیست

پس  و معنا ماده نیست که بتوانیم عینیت آن را تبیین کنیم.و فراتر از ماده چیزی نیست 
امری  مثابة سی فیزیکالیستی است معنا بهوجودشنا ،نظر کواین مورد چون وجودشناسیِ

 .(103-101: 1392)عطار، جایی ندارد وجودشناسی وی عینی در 
 
 کواین و رفتارگرایی. 3

ه جهان از طریقی شناختی، کواین معتقد است که معرفت ما دربار از جهت معرفت
گیرد. مان شکل میهای حسیمختلف انرژی بر عصب های صورت ثیرتأطبیعی یعنی از 

رسیم. کواین سپس به توصیف سازوکار به تعبیر خود کواین ما از محرک به معرفت می
مند است بلکه یادگیری زبان عالقه ةلپردازد نه از این جهت که به مسئ یادگیری زبان می

 شود. می از طریق زبان کسب منحصراً ،از این جهت که معتقد است معرفت
های حسی تحریک عصببا معرفت آدمی از راه زبان یعنی  به اعتقاد کواین همة

های زبانی مرتبط است و  با محرک اًگیرد. بخشی از این معرفت مستقیممیصورت 
میان جمله و با ارتباط مستقیم را برخی جمالت فرد  ،دیگر برخی غیرمستقیم. به عبارت

به طریق غیرمستقیم یعنی از را ولی غالب جمالت  ؛کنددرک میات عصبی تحریک
ترتیب کواین میان دو نوع جمله تمایز قایل  بدین گیرد.فرا میطریق جمالت دیگر 

ای که کواین به مشاهده ای. جملةمشاهدهای و جمالت غیرشود: جمالت مشاهده می
ند بدون نیاز به تواکودک میای است زیرا ای پایهجمله ،پردازدتفصیل به تبیین آن می

ی به اای مشاهدهای برای فردی خاص جملهملهجها را بیاموزد.  آن ،جمالت دیگر زبان
گیرد صرف نظر از های حسی قرار می فرد وقتی در معرض محرکآید که حساب می

ای جمله «اینجا هوا گرم است» ند. برای مثال جملةک ردیید یا اش آن را تأحالت درونی
شود له بیان میمیتی که جدر موقعیا عدم گرمی هوا زیرا گرمی هوا ی است امشاهده

در » انجامد. اما جملةیجمله م رد ّیید یا کند که به تأتحریکات حسی در فرد ایجاد می
که فرد در همان لحظه شیر را  مگر این ؛ای نیستهای مشاهدجمله «یخچال شیر هست
آن از طریق تحریکات حسی ممکن  ردیید یا صورت تأ ر غیر این، ددر یخچال ببیند

له این است که بستگی دارد. اما مسئ وا به حافظة نیست بلکه به حالت درونی فرد مثالً
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های  (  به محرکردیید یا های یکسان )یعنی تأ فراد باید پاسخا همةفرد بلکه یک نه فقط 
کند و آن ای مطرح میمشاهده واین معیار دیگری برای تعریف جملةکزبانی بدهند. لذا 

های  یا تحریککسان یهای  در دو موقعیت مختلف پاسخای مشاهدهجمله این است: 
کند.  یید یا ردَشود که فرد امری را تأ آورد، و باعث می یود مجو هدر فرد بحسی مشابه 

کنند و آن وقتی ممکن است که  افراد دیگر هم باید بتوانند چنین امری را تجربهاما 
کند هایی ایجاد می که در یک فرد و با معیارهای آن فرد پاسخ نانای همچمشاهده جملة
که با هایی ایجاد کند  باید پاسخاز نظر حسی شبیه به هم هستند در دیگر افراد هم که 

 باشند. از نظر حسی شبیه به هم افراد  معیارهای آن
ای اشاره کردیم مشاهده ، یعنی جملةل جمالت کواینجا به اختصار به نوع اوّ در این

نه نیست از تفصیل و نقد این نوع جمله یو چون مجالی برای بحث بیشتر در این زم
المعارف دانشگاه در مدخل دایره  که گذریم. درمورد جمالت نوع دوم، چنان می

 کواین توضیح چندانی در مورد نحوة فراگیری زبانِ: »کواین آمده است استنفورد در بارة
داند.  مراحلی می دهد بلکه فراگیری زبان را شامل ای نمیهدشاهمالت مجفراتر از 

ز زبان را هایی ا صورتادگی در است به سای را آموخته قاشاهدهکودکی که جمالت م
« شودتر رهنمون میاو را به مراحل ذهنی پیچیدهها  صورتگیری این ابیاموزد و فر
 .(2015)استنفورد، 
رفتارگرایی اسکینر  دگیری زبان شباهت بسیاری به نظریةباب یا کواین در نظریة

دارد. از نظر اسکینر کودک زبان را مثل هر رفتار دیگر در اثر شرطی شدن از طریق 
اسکینر اعتقاد افراطی رفتارگرایی از نوع اعتقاد کواین به آموزد. اما محرک و پاداش می

معنا و  نظریة، شده اسکینر ردنظر  موردرفتارگرایی به این اعتبار که توان  نیست و نمی
اذعان کواین خود اعتبار دانست.  را نیز بیترجمة کواین  قطعیتعدم  نظریهبه تبع آن 

 کند که دیدگاهش نسبت به رفتارگرایی دیدگاهی معتدل است:  می
 

چه گوینده خواهد  آن بینیِ قابل مشاهدة موقعیت، به پیش عناصر ،معموالً در گفتگو
عناصر که  کند، حتی اگر این گفتگو در زبان خودمان اتفاق بیفتد؛ چرا نمیگفت کمک 

که دو طرف مکالمه هستند ضمن این کمتر مرتبط شود چه گفته می نآقابل مشاهده به 
شود که  مفید می ارتباطزبان زمانی منجر به  ،واقع تجارب و تفکرات متفاوتی دارند. در

بینی هستند اطالعات جدیدی به ما  که قابل پیش هایی حامل اطالعات جدید باشد؛ گفته
 . (1987b :6)کواین،  ندده نمی
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اساس دو مفهوم شرطی شدن و پاداش گرفتن، رفتار قابل  در نظریه رفتارگرایی بر
کواین رفتارگرایی خاص خود را دارد: اما .  (120 :1974، )اسکینربینی است  پیش

 که گفته شد، توانایی به اعتقاد کواین، چنان (.1990b:291)کواین  رفتارگرایی زبانی
، یعنی گیرد مشاهده صورت میاز طریق یادگیری زبان آموختن زبان امری ذاتی نیست و 

یابد. ها دست می کاربرد عبارات بر اساس مشاهده به معانی آننحوة فرد با یادگیری 
تنها  ،رفتارگرایی کواینگوید، در  ( نیز می95: 2006طور که گوده ) بنابراین همان

 مشاهده است. مشاهده در شرایط قابل همان رفتار قابلهای موجود  داده
کم معتقد است معنا از طریق  داند یا دست واقع معنا را با کاربرد برابر می کواین در

به این موضوع اشاره کرده  شود. وی در جاهای مختلف قابل مشاهده تعیین می کاربرد 
 است:

 
 .(50-49: 1978ف، یا همان شباهت معنایی، شباهت کاربرد است )کواین، ... تراد

و با چه ارتباطی نسبت  چه مهم است این است که کلمات و جمالت در چه شرایط آن
 دانم )کواین، معنا میبررسی این کاربرد را بررسی من  شوند. برده می ارک به به یکدیگر

2008 :149). 
 

چنین گفته  «معنا»نوشته، در مدخل « 6چیستی چیزها»و در فرهنگی که تحت عنوان 
 است:

 
زبان مهارتی است که آوریم. همان چیزی است که به زبان میمعنای یک عبارت 

قابل  های مشترک  گیریم. ما در موقعیت می هریک از ما از طریق ارتباط با دیگر افراد فرا
آموزیم. هنگامی که  یکدیگر میو تصحیح دیگر افراد مشاهده، زبان را با پیروی از 

 اصِدر رفتار کالمی و در موقعیت  خچه را  واقع تنها آن فهمیم، در معنای عبارتی را می
 گوییم، در .. هنگامی که از نحوة کاربرد عبارتی سخن می.فهمیم است می آشکار آن

 (.b1987 :130-131دهیم )کواین، معنای آن عبارت را توضیح میواقع 
 

 «دانش معانی»را « فهم»که کواین  توان دو نتیجه گرفت: یکی این ال میاز مطالب با
 فهمیم در وقتی عبارتی را می یعنی ت؛اس« کاربرد»همان « معنی»که  و دوم این ؛داند می

گوید:  روی، کواین می ازاین برد.کار  هدانیم که چگونه باید آن عبارت را ب میواقع 
بدانیم چگونه از آن کلمه در  که اول اینمستلزم دو چیز است: فهمیدن یک کلمه »
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به این که بدانیم چه پاسخ و واکنش مناسبی باید  استفاده کنیم، دوم این جمالت مختلف
 (.1975:87)کواین، « کاربردهای کلمه در جمالت مختلف بدهیم

 معنایِ ةنظری»، یکی از مفسران کواین (103: 1990) ه فولسدالبه این دلیل است ک
ساخته، معنایِ بشر ةطبق نظری» :داندمیترجمه  قطعیتعدم  نظریهاساس را  7«بشرساخته

آموز و کاربر زبان  محصول مشترک تمامی شواهدی است که به زبان ،معنای یک عبارت
 کند: کواین نیز نظر فولسدال را تأیید می «د تا معنا را تعیین کنند.نکن کمک می

 
چه نامربوط است روشن  آن را با کنار گذاشتنِترجمه  قطعیتعدم  نظریهفولسدال »

چه مهم است این است که معنای زبانی، کارکرد  رفتارِ قابلِ مشاهده در  آن سازد. می
که فرد از طریق  کند: اول این دو نکته را مطرح میفولسدال شرایط قابل مشاهده است. 

 .(1990c :110)کواین  شواهد آشکار هستندکه این  فهمد؛ دوم این شواهد معنا را می
 

و  فیزیکالیستی یکه روشن شد دیدگاه کواین نسبت به معنا از منظر وجودشناسحال 
پردازیم میترجمه  قطعیتعدم  نظریهچیست، در قسمت بعدی به منظر رفتارگرایی  از
 ترین شاخة نظریة معنا نزد کواین است. مهم که

 
 ترجمه قطعیتعدم  ةنظری. 4

( که از 1960)8کلمه و عینرا نخستین بار در کتاب « ترجمه قطعیتعدم »ة نظریکواین 
تحلیلی است مطرح کرده است. در فصل دوم این کتاب، با عنوان  سفةلترین آثار ف مهم
ترین مسائل معنا است  ترجمه که از مهم ، کواین به بررسی مسئلة«ترجمه و معنا»

تا  کند اشاره می« ترجمة رادیکال»نوعی ترجمه به نام او به در این بخش  .پردازد می
برای  نشان دهد معنای زبانی چیزی جز رفتار آشکار در شرایط قابلِ مشاهده نیست.

ای منطقهوارد  یزبانشناسکند که در آن  صور میرا تموقعیتی ، مطلبتوضیح این 
زبانشناس . شده دارد شناختههای زبانی  با سایر نظام یشود که نظام زبانی کامالً متفاوت می

به رفتارهای  ای جز توسل چاره نامهلغتتهیه  ومردم این منطقه زبان آشنایی و ثبت  برای
و زبان مقصد بومی منطقه پس زبان مبدأ زبان  ندارد.منطقه کالمی و غیرکالمی بومیان 

؛ استگرای کواین کامالً سازگار  با روحیة تجربهر چنین موقعیتی تصو انگلیسی است.
ها  چیزهایی است که به آنمنشأ و اساس  ،، تجربة حسی9گرایی تجربه که در چرا
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ترتیب  بدین (.1392:397 ،پاپکین و استرولنیم )ک شناسایی میها را  معرفت داریم یا آن
توانند به  که میاست قابل مشاهده های رفتارو معیارهای عینی فقط به اعتقاد کواین 

هایی که دارد  زبانشناس با توجه به تنها داده کمک کنند.نامه زبانشناس در تدوین لغت
همیشه هم پردازد و  زنی می ابل مشاهده( به حدس و گمانهموقعیتی ق)رفتار بومیان در 

وضعیت براساس فقط توان  نمیشوند. دلیل این امر این است که نمیهایش تأیید  حدس
چه  آن معموالً ازچرا که شنونده  دخواهد بگوی بینی کرد که گوینده چه می موجود پیش

. (1987a :6)کواین،  است خبر گذرد و تجاربی که داشته بی در ذهن گوینده میکه 
گفتة طبق آید. پیش می 11«معنای وابسته به محرک»و  10جاست که بحث محرک این

حاوی دهند  پیرامون خود نشان میهای  کواین رفتار زبانی که بومیان نسبت به محرک
مختلف  های محرکنسبت به  ین رفتارهای زبانیا شاهدةزبانشناس با مو  معناست

 .(30-28: 1960)کواین،  ای از این رفتار دست یابد تواند به ترجمه می
ای، جمالت مشاهدهکند:  کواین جمالت را به دو دسته تقسیم میکه گفته شد،  چنان

بیان  ی خاصنسبت به محرک اصموقعیت )زمانی و مکانی( خجمالتی که بومیان در یا 
، «بارد باران می»مانند  ،اندوابسته مشاهده قابل موجود موقعیت این جمالت به  .کنند می
روی  موقعیت پیشکند جملة فرد بومی را با  زبانشناس سعی می«. هی! یک خرگوش!»

جمله را آید، میدوباره پیش موقعیت و برای اطمینان، وقتی همان  مرتبط سازدخود 
مطمئن شود حدسش درست بوده گیرد، میردّی که از بومیان یا تأیید گوید تا با  می

های  ها را به محرک توان آن به راحتی نمی دستة دوم جمالتی هستند که .یا خیر است
کم نیستند. در این حالت زبانشناس این موجود مرتبط کرد و تعدادشان به گفتة کواین 

که در جمالت دیگر  هایی را کند و قسمت کوچکتر تقسیم میجمالت را به واحدهای 
ها  برای آنای مشاهدهکند با کمک جمالت  و سعی میکند تلقی میکلمه اند،  تکرار شده
 .حدس بزنددر انگلیسی معادلی 

از تأیید و تصدیق با گرفتن که  این کواین معتقد است که مترجم/زبانشناس، عالوه بر
خود را جای فرد بومی قرار دهد  ،یا باید ،تواند کند، میمیلغتنامة خود را اصالح بومیان 

 واقع مترجم با . درگذرد چه در ذهن بومی می ،ای هنگام مشاهدة صحنه تا حدس بزند
و ها نزدیک شود  تواند تا حدودی به باورهای آن توجه به شرایط زندگی بومیان می
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اگر گفتگوی موفقی بین مترجم/زبانشناس و فرد بومی  .تصحیح کند های خود را حدس
توان گفت که حدسیات مترجم تا حدود زیادی درست بوده است و  انجام گرفت می

مترجم دیگر،  به عبارت (. 412، 410 :2000این تنها راه آزمودن ترجمه است )کواین، 
 ود است.کاوش، حدس، آزمایش، همدلی با بومیان و تصحیح ترجمة خمدام در حال 

یک ترجمه را به عنوان های مختلف  ترجمه میاناز توان نمیاین باور است که  کواین بر
 قبولی قابل یها ها را دگرگویی همة ترجمهباید بلکه انتخاب کرد و صحیحِ  ترجمة کامل

 (.417دانست )
ارتباط از زبان یا  اعتقاد عامه مردم این است که ارتباط )اعم از ارتباط بین دو نفر هم

طریق ترجمه( وقتی موفق است که معنی معینی به صورت درست و کامل از فردی به 
تعامل »فردی دیگر انتقال یابد. ولی از نظر کواین معیار ارتباط موفق کالمی یا غیرکالمی 

معیار موفق بودن یک ارتباط این است که گفتگو روان باشد، »است: « روان
بینی باشد و اهل  گیر در گفتگو قابل پیشالمی افراد درهای کالمی و غیرک ملالع عکس

ترتیب مادامی که  . بدین(43: 1992« )زبان بر انسجام و درستی گفتگو صحه بگذارند
معنایی یا  هم ةگیرد نیازی به صحبت دربارارتباطی روان از طریق ترجمه صورت می

روان  است کامالً شباهت معنایی نیست. البته ارتباط کالمی از طریق ترجمه ممکن
کواین نیست زیرا به اعتقاد کواین بیش از یک طریق  نظریهصورت بگیرد اما این نقض 

 توان ترجمه کرد.     می
موقعیتی  است. «12گاواگای»مثال ای در توضیح جمالت مشاهدهعروف کواینمثال م

هستند زبانشناس و فرد بومی در جنگل صورت است که  کند به اینکه کواین تصور می
با دیدن خرگوش فرد بومی گذرد. میها به سرعت  و ناگهان خرگوشی از برابر آن

. کواین «خرگوشگاواگای یعنی »کند:  و زبانشناس یادداشت می« گاواگای»گوید:  می
که معلوم نیست آیا منظور بومی از  چرادرست نیست  لزوماًمعتقد است که این ترجمه 

یعنی اگر رفتاری در خرگوش اشاره دارد. به بوده یا « خرگوش»این کلمه خود 
ته باشد ممکن است وجود داشموقعیت دیگری هم در همان  مترجم/زبانشناس

جا  در اینترجمه چون تنها معیار صدق و کذب چیز دیگری ترجمه کند. را « گاواگای»
توانیم بگوییم که منظور واقعی فرد  و چون نمیفرد بومی است،  ةقابل مشاهدرفتار 
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این  ود مکن است درست باشمای از این رفتار ترجمه هربومی چه بوده است در نتیجه 
 ترجمه.  قطعیتیعنی عدم 
کرد: بیان صورت زیر  بهتوان را میترجمة کواین  قطعیتعدم  نظریة ،بنابراین

ها با این ترجمه ةبه شکلی که همتوان نوشت واحد می یی از متنهای مختلف ترجمه
توان با  نمیل با یکدیگر ناسازگار باشند. عین حا درسازگار و  ،موقعیت قابل مشاهده

واقعیتی  ،جز موقعیت قابل مشاهدهکه  قطعیت گفت که کدام ترجمه صحیح است چرا
درست و کدام نادرست است. تعیین کنیم کدام ترجمه وجود ندارد که به استناد آن 

د اما در جمالتی نست باشموقعیت ممکن است درین معتقد است دو ترجمه از یک کوا
تی هستند که از عوامل قابل با هم اختالف داشته باشند. این جمالت همان جمال

)کواین،  وابسته نیستاین عوامل مستقیماً به ها  فهم آنو  دورندمشاهده در موقعیت 
2000:410.) 
ترجمه مطرح کند به گفتة  قطعیتعدم  نظریهای که کواین سعی دارد در  نکته

آن را بدیهی فرض  و آن نقد مفهوم معنی است، مفهومی که عموماً خودش فلسفی است
 ای معینی داردای معن گویند جمله که میاین»کنند: کنند و در ذات آن چون و چرا نمیمی

« اشتباه است ،شود ه باشد ترجمة آن محسوب میو جملة دیگر اگر همان معنی را داشت
معنایی است که در  کشد مفهوم هم چه کواین به چالش می آن .(1987a:9)کواین، 

یک امر شمّی است معنایی بین دو زبان  (. مفهوم هم10شناسی سنتی مطرح است ) یمعن
دارای ماهیت، توان  معنا را نمی به اعتقاد کواین، پذیر نیست. از منظر عینی تعریفکه 

کار مستلزم  (. این2000:418و از آن دفاع کرد )کواین، ، دانست انتزاعیهرچند ماهیتی 
که هیچ وجودی بدون ماهیت  چرال شویم ئآن است که برای معنا وجودی عینی قا

 قطعیتعدم  نظریهکند که  وی همچنین خاطرنشان می (.409: 2000نیست )کواین، 
ترجمه به معنای نفی ترجمه نیست چون ترجمه وجود دارد و غیرقابل اجتناب است. 

قبول وجود ندارد بلکه بیش از یک ترجمة قابل این است که یک  نظریهمعنای این 
 (.1987a:9دارد ) دترجمة قابل قبول وجو

ترجمه ارتباط تنگاتنگی با نظریه  قطعیتدم نظریة عقبالً اشاره شد، طوری که به
( 1960:28معنای کواین دارد. ماهیت این ارتباط به این صورت است که از نظر کواین )

 توان معنی یک جمله را تعیین کرد: به سه طریق می
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تعریف کنیم و نه با ارجاع به جمالت دیگر زبان با ارجاع به جمله را معنای  .1
در ) بدانیم« یکدنده»را « لجباز»عنای عنوان مثال م به. واقعیت فرازبانشناختی

ای  وسیله»را « صندلی»یا ( تلقی شده استای  کلمه یک جملة تک«  لجباز»جا  این
معنی « نشینندروی آن میکه بر سطح از چوب یا فلز دارای چهار پایه و یک 

های دیگر تعیین  جا معنی یک دال را با استفاده از دال واقع ما این درکنیم. 
کند و لذا در مورد  استفاده می correlateاژة از و« دال»جای  هکنیم. کواین ب می

سطح ای از چوب یا فلز دارای چهار پایه و یک  وسیله» ، عبارت«صندلی»مثال 
 است.« صندلی» بستههم« نشینندکه بر روی آن می

بدانیم، که در این حالت ممکن است دو شخص که « ایده ذهنی»معنای جمله را  .2
های متفاوت  ایده« صندلی»با دیدن دارند تمایالت رفتاری یکسان زبان واحد و 

 واقع معانی متفاوتی در ذهنشان متبادر شود. و در

های  رویکردی رفتارگرایانه اتخاذ کنیم و یک جمله را در ارتباط با محرک .3
مصداق معنای وابسته به محرک که قبالً از آن صحبت شد معنی کنیم. غیرزبانی 

چقدر ارتباط مستقیم یک جمله با تحریک  هر»جا  ست. در اینچنین رویکردی ا
)کواین « های آن... قطعاً کمتر خواهد بود بسته غیرزبانی بیشتر باشد، اختالف هم

های غیرزبانی بیشتر مرتبط  (. این نکته درخصوص کلماتی که با محرک1960:27
ها  که برای آن هایی بسته که هم کند چرا ، بیشتر صدق می«صندلی»هستند، مانند 
 شود کمتر با هم اختالف دارند. تعریف می

 هرچه ارتباط مستقیم یک جمله با محرک»گوید: میکواین در مورد این نکته سوم، 
: 1392)عطار، « قطعاً کمتر خواهد بود های آن... غیرزبانی بیشتر باشد، اختالف ترجمه

109-110 .) 
 

 گیری نتیجه. 5

توان نتیجه گرفت این است که کواین معنا را امری عینی  می شده چه از مطالب گفته آن
طور  حال مفهوم معنا را به چیزی که بتوان به آن ماهیت بخشید؛ اما در عین داند، نمی
که بگوییم ینیعنی ا ؛پذیرد معنایی را نمی کند. وی تنها مسئلة هم رد نمینیز کلّی 
اگر جملة دیگری در زبان دیگر همان معنی را داشته باشد معنی معینی دارد و ای  جمله

گونه که برخی  آن ،«تعادل»مفهوم روی با  شود. ازاین پس ترجمة آن محسوب می
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چون معتقد است وقتی صحبت کنند، مخالف است  پردازان ترجمه از آن دفاع می نظریه
 آید.  ن میمیا ناخواه صحبت از چگونگی معنا به آید خواه پیش می« تعادل»از 

که مسئلة معنا با ترجمه ارتباط تنگاتنگی دارد و کواین هم معنا  با این ،از طرف دیگر
ممکن کند؛ بلکه ترجمه را امری  ، وجود ترجمه را انکار نمیداندنمیرا امری عینی 

کند این است که  ترجمه گوشزد می قطعیتعدم  نظریهای که با طرح  . نکتهداند می
با یکدیگر در  ،عین حال اما در توانند درست، یک متن همگی میهای متعدد از  ترجمه

جمالتی متفاوت باشند. این مسئله، دو نکته را که در مطالعات ترجمه از آن صحبت 
وقت ترجمة  که ترجمه امری نسبی است و ما هیچ سازد؛ یکی این شده پررنگ می

ممکن های مختلف از یک متن  که ترجمه معادل متن اصلی نداریم، دوم این صددرصد
ها با یکدیگر و با متن  تفاوت آنباشند و  عناصر اصلی با یکدیگر مشترک دراست 

 ،یِ واحدمتن مترجمانِکه درست است که  چراباشد، ای  اصلی در عناصر فرعی و حاشیه
خوانند و همه از غریزة استنباط  می همگی با یک متن سروکار دارند و همان متن را

متنی )شیئی( را ولی وقتی دارند،  13لحاظ ادراکی با هم شباهت برخوردارند و به
 هایاستنباطبه هریک  شود و به اشکال مختلف تحریک می 14شان عصبی های گیرنده
ناگفته پیداست که داوری درباره ترجمه  .(407-408: 2000)کواین، رسد می متفاوت

که مالک  فهم و داوری  تری است چرا کار ساده (ایهای مشاهده)جملهها  برخی جمله
جا  شواهد بافتی است. اما داوری در مورد جمالتی که شواهد بافتی روشنی  در این

که قطعیت ها همان جمالتی هستند  ای نیست. اینها وجود ندارد کار ساده برای درک آن
 ها درست یا غلط است.   توان با قطیت گفت که ترجمه آنمعنایی ندارند و لذا نمی

درست یا غلط نامید توان  نمیاز جمالت را تفاوت های م استنباط به اعتقاد کواین،
نویسندة متن اصلی بپرسیم. پرسش از نویسنده )فرد بومی( و از کسانی که که از  این مگر

های  دانند یکی از راهکارهایی است که کواین برای تأیید حدس می زبان اصلی را بهتر
این است که مترجم سعی کند به باورهای  ،کند. از دیگر راهکارها مترجم بیان می
ترتیب ترجمة خود  ، خود را جای او بگذارد وبا او همدلی کند و بدیننویسنده پی ببرد

آشنا است؛ سخنانی اهالی ترجمه را دائماً اصالح و ویرایش کند. این سخنان برای 
تواند از ترجمة خود  که مترجم تا نتواند به نویسنده و باورهای او نزدیک شود نمی این
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همیشه جایی برای بهترشدن و  شدنی نیست تمامکاری که ترجمه  مطمئن باشد و یا این
نظر کواین درباره ذات معنی و ماهیت ارتباط زبانی )چه بین اهل یک زبان و اما  دارد.

در . مغایر است داند کامالً تصوری که تعادل را اساس ترجمه میچه از طریق ترجمه( با 
هر ارتباط زبانی فرض بر این است که فرد حرفی معین برای گفتن دارد و این حرف 

توان  دهد و از رفتارهای فرد مقابل میتقال میندیگر ا ییق زبان به فردرمعین را از ط
ه است. اگر دیفقط بخشی از آن را فهمدریافت که آیا حرف را فهمیده یا نفهمیده یا 

گیرد. در ارتباط صورت نمی خواهد بزند حرف معینی نباشد اصالً حرفی که فرد می
که جمله افتد. فرض براین است  ترجمه هم که نوعی ارتباط است همین اتفاق می

معنی یا از نظر معنی شبیه به معنی جمله اصلی است و میزان صحت ترجمه شده هم
ترجمه همین شباهت معنایی یا هم معنایی است و اگر غیر از این باشد ترجمه 

 پذیر نیست. امکان
گوید جمالت کواین می که این است اشکال دیگری که بر نظریه کواین وارد است

. به عبارت دیگر، معنی واحد وجود ندارد و قطعیت ندارندو مفاهیم کلی ای شاهدهم
ن کواین را ای واحد ممکن است. اگر این سخهای مختلف و قابل قبول از جملهترجمه

معنایی  قطعیتخود کواین هم فاقد  نظریة( 273: 2009تایی ) گاه به گفتة بپذیریم آن
  دانست. قطعیتتوان معنی و ترجمه را فاقد  است، یعنی نمی
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