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Résumé

Dans cet article publié en 1977, Paul Gochet tente de faire un examen critique des
interrelations entre quatre thèses centrales dans la philosophie de Quine ; le holime,
la sous-détermination, l’indétermination de la traduction et la relativité de l’ontologie,
en montrant qu’elles sont dépendantes et dérivables les unes des autres dans un
autre sens que celui de la philosophie ouverte de Gonseth où les thèses sont
simplement juxtaposées. En outre, les quatre thèses de Quine peuvent être
défendues contre toute accusation de fausseté et de trivialité, même si Gochet
amende partiellemnt la thèse du holime, et fonde sa défense de Quine sur ce qui est
implicite dans ses écrits.
ملخص
يحاول بول ڤ وشيه فى البحث الذى نترجمه له أن يقدم فحصاً نقدياً للعالقات الموجودة بين
أربع من أطروحات كواين الرئيسة ؛ الكلية وعدم التحديد وعدم تعين الترجمة والنسبية
 بخالف، األنطولوجية مبيناً أنها أطروحات تعتمد على بعضها البعض اشتقاقياً وعلى نحو ترتيبى
.  التى تقف إلى جوار بعضها البعض ببساطة-  لدى جونسيت- أطروحات الفلسفة المفتوحة
 وإن، كذلك فإن أطروحات كواين األربع يمكن الدفاع عنها ضد أى نقد لها بأنها كاذبة أو مبتذلة
 ويعتمد فى الدفاع عن كواين، كان جوشيه يُعدل من أطروحة الكلية بعض الشىء من جهة
.على استخراج المضمر فى كتاباته من جهة أخرى

Abstarct

In the following translated paper Paul Gochet is trying to provide a critical survey to
the interrelationships holding between four of the main theses of Quine's philosophy,
i.e.; Holism, underdetermination, indeterminacy of translation and ontological
relativity, proving that they are orderly interdependable and derivable , other than
Gonseth's four theses of his open philosophy that are simply juxtaposed. Moreover,
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Quine's four theses can be defended against any accusing with falsity or triviality
although that Gochet amends the thesis of the holism a little and bases his defense
about Quine on drawing what is implicit in Quine's writings.

سوف أحاول ىف هذا البحث حفص العالقات املتداخةل الىت تقع بني أربع من األطروحات
الرئيسة ىف فلسفة كواين ؛ أال وىه :
( )1أطروحة اللكية.
( )2أطروحة عدم حتديد النظرايت العلمية .
( )3أطروحة عدم تعني الرتمجة .
( )4أطروحة النسبية األنطولوجية .
لقد ودلت هاته العقائد األربع مطارحات ال تنضب  :وتبدو هذه العقائد اكذبة ىف أحد
التأويالت  ،بيامن تصبح همددة بأن تصري مبتذةل ىف تأويل أخر  .عالوة عىل هذا  ،انربت
دعاوى تؤكد أنه ال ميكن امجلع بيهنا عىل حنو متسق  .عىل الضد من لك هذا سأحاج بأهنا
صادقة وأصيةل ومتسقة ابلتبادل.
 .1أنواع من اللكية
تستند قمية صدق أى بيان تقريرى تركيىب عىل عاملني  :وضعية األش ياء املوصوفة ىف البيان
التقريرى من هجة  ،ومعىن اللكامت املوجودة فيه من هجة أخرى  .ومن املغرى تصور البياانت
_________
۞Being, Truth and Meaning in Quine’s Philosophy. Cet article a été publié dans la Revue Philosophica
N° 19, 1977, pp. 119-136. Nous tenons à rermercier tout particlulièrement son Directeur de rédaction qui
nous a donnée la permission de le traduire et de le publier dans ce numéro special.
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التقريرية التحليلية بوصفها حاةل متدهورة للبياانت التقريرية  :فهى بياانت تقريرية تستند قمية
صدقها عىل معىن اللكامت املوجودة فهيا حفسب  .هذا الهنج ىف رمس التفرقة بني البياانت
التقريرية الرتكيبية والتحليلية سوف يتقوض  ،عىل أية حال  ،إن ظهر أن البياانت التقريرية ال
تكتسب معانهيا عىل حنو منعزل.
يأخذ كواين ذكل املنح ىف نقده املشهور للقسمة الثنائية إىل ‘حتليىل -تركيىب’  ،فهو يس تخدم
اللكية بوصفها جحة تقف ضد تكل القسمة الثنائية  " :فليس هو احلد  ،ولكنه ابألحرى البيان
التقريرى  ،ذكل اذلى تعرف عليه فرجيه بوصفه الوحدة  ،هو ما يقع عبء مساءلته عىل عاتق
أى انقد امربيق  .ولكن ما أحل عليه اآلن هو أننا ولنئ أخذان البيان التقريرى بوصفه الوحدة ،
فإننا وإن نكون قد حددان ش بكتنا بذكل عىل حنو دقيق إال أننا حددانها عىل حنو ضيق ؛
ذاك أن وحدة املغزى الامربيق ىه لك العمل ">1<.
احلد البات يف هذا النص هو 'املغزى' .فهل ينبغ تأويهل عىل أنه يعىن‘امتالك املعىن’ أم عىل
أنه يعىن ‘املعىن’ ؟ إن وقفنا ىف صف القراءة األوىل فس نفهم كواين عىل أنه يدع أن التساؤل
إن اكن البيان التقريرى املأخوذ عىل حنو منعزل ذى معىن أم ال  ،لهو تساؤل خارج عن
املألوف  .ولكننا إن وقفنا ىف صف القراءة الثانية فإننا س ننسب لكواين دعوى أكرث قوة بأن
وحدة املعىن ادلالىل ليست ىه البيان التقريرى ولكهنا العمل برمته  .القراءة الثانية ىه القراءة
الصحيحة وىه ما ميكن الاس تدالل علهيا من فقرة ىف كتاب كواين فلسفة املنطق ؛ حيث
جنده يكرر جحة اللكية ضد القسمة الثنائية إىل ‘حتليىل – تركيىب’  ،حائداً عن ‘املغزى’ مولياً
وهجه شطر ‘املعلومات’  " :إن أمكن للك عبارة ىف العمل تعيني مشاركهتا اجلزئية ىف املعلومات
 ...فإن عقيدة التحليليةل س تكون مامتسكة ">2<.
_____________
(1) Quine, From a Logical Point of View, New York, 1953, p. 142.
(2) QUINE, Philosophy of Logic, Prentice Hall, 1970, p. 98.
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ال بد من التفرقة بني لكية كواين ادلاللية الىت ىه نظرية جريئة ىف املعىن من هجة  ،ولكيةدوهمي
اإلبس متولوجية من هجة أخرى  ،هذا رمغ أهنا تضاف إلهيا  .والعالقة بني األطروحتني عالقة
لزوم  .إن اللكية ادلاللية تلزم من عطف األطروحتني التاليتني معاً  :أ) لكية دوهمي

اإلبس متولوجية ؛ وىه ادلعوى الىت مؤداها أنه ال ميكن أبداً للمرء أن حيقق فرضاً عىل حدة ،
ولكنه يس تطيع فقط أن حيقق نظرية برمهتا  .ب) نظرية التحقق ىف املعىن  ،الىت طبقاً لها
يكون معىن العبارة هو مهنج التحقق مهنا  .يشارك كواين ىف هاتني األطروحتني  .فها هو
يكتب ىف مقدمته لكتابه " مناجه املنطق" " :ال تقف بياانتنا التقريرية عن الواقع اخلارىج أمام
حممكة اخلربة احلس ية عىل حنو منفرد ولكهنا تقف كجسم متضام"  >3<.إن هذا يتفق مع دعوى
دوهمي التالية  " :ال يس تطيع عامل الفزيايء أن يقدم حملمكة اخلربة فرضاً منعز ًال  ،بل يس تطيع
فقط أن يقدم مجعاً من الفروض"  >4<.أما فامي يتعلق بنظرية التحقق ىف املعىن  ،فقد أخذ
كواين هبا  ،عىل األقل مؤقتا ً  ،ىف مقاهل ‘تطبيع الابس متولوجيا’ ؛ إذ يقول  " :لنفرتض أننا –
ابجملاراة مع اإلمربيق القدمي بريس – أخذان ابلقول إن املعىن ذاته للبيان التقريرى يمكن ىف
الاختالف اذلى يقدمه الصدق للك خربة ممكنة" >5<.ميكن الاعرتاض عىل دعواان القائةل بأن
اللكية اإلبس متولوجية خملوطة بنظرية التحقق ىف املعىن تس تلزم اللكية ادلاللية  ،وتستبعد
القسمة الثنائية إىل ‘حتليىل – تركيىب’ كام يىل  :حنن جند أن اكرانب  ،اذلى يعد من الوقاحة
مباكن انتقاده عىل أساس عدم الاتساق  ،يدافع عن لك
_____________
(3) QUINE, Methods of Logic, New York, 1950, p.XII.
(4) DUHEM, La théorie physique, son objet, sa structure, Paris, 1914, p. 284. " le physicien ne
peut jamais soumettre au contrôle de l'expérience une hypothèse isolée, mais seulement tout un
ensemble d'hypothèses…".
(5) QUINE, Ontological Relativity, New York, p. 78.
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من لكية دوهمي اإلبس متولوجية ونظرية التحقق دلى بريس وشليك  ،ورمغ هذا فهو يستبق
القسمة الثنائية إىل ‘حتليىل – تركيىب’  .ويعرب اكرانب عن اتفاقه مع لكية دوهمي ىف كتابه
الرتكيب املنطق للغة كام يىل  " :ال ينطبق الاختبار – ىف هناية األمر – عىل فرض وحيد ،
ولكنه ينطبق عىل لك نسق الفزيايء بوصفه نسقا ً من الفروض (دوهمي وبواناكريه)">6<.
هذا الاعرتاض يفقد قوته عىل أية حال ولينا فهيا وهجهنا شطر خصوصية اللكية اإلبس متولوجية
دلى كواين  :مفذهبه ىف اللكية عام جداً  ،بل وأكرب معومية بكثري من مذهب اللكية
الابس متولوجية دلى دوهمي  .مفذهبه ىف اللكية يتجاوز الفزيايء ليغط العمل برمته مبا فيه
الرايضيات واملنطق.
وجيدر بنا أن نذكر هنا أن جحة كواين ىف اللكية واستبعاده التفرقة إىل ‘حتليىل – تركيىب’
معارصان لصياغة جونسيث للمبادئ األربعة ىف ‘الفلسفة املفتوحة’  ،الىت نرشها ىف جمةل اجلدل
؛ أال وىه  :مبدأ القابلية للتنقيح اذلى يغط لك تعمل  ،ومبدأ الثنائية اذلى يقرر عدم قابلية
عزل العقل عن اخلربة  ،ومبدأ التاكملية اذلى " يضع مجموع املعرفة كلك  ،وبه ال تكون
األجزاء مس تقةل"  >7< ،ومبدأ التقنية .
عىل أية حال  ،جند أن مبادئ جونسيت ترتاص جبوار بعضها البعض عىل حنو بس يط  ،بيامن
جند كواين يش تق استبعاده للقسمة الثنائية (اذلى يناظر مبدأ الثنائية دلى جونسيت) من
______
)6( Carnap, Logical Syntax of Language, London, 1937, p. 318.
(7) GONSETH, "Logique et Dialectique", Dialectica, vol. 2, 1947, 123-124.
بالفرنسية فى األصل :
" Pose l'ensemble de la connaissance comme un tout dont les parties ne sont pas autonomes" .
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اللكية (الىت تناظر مبدأ التاكملية دلى جونسيت) .لقد نظر الربوفيسور بريملان ىف مشلكة
العالقات املنطقية بني مبادئ جونسيت وأوحض أن " امجلع بني مبدأ التاكملية ومبدأ الثنائية
يكون اخلاصة ذاهتا الىت دلى الفلسفة الردية  :أما املبادئ األخرى فتلزم عن طريق
ِّ
النتاجئ">8<.
قدم كواين أقوالا ً عديدة عن مذهبه اللك  ،وهو يقرتب أحيا ًان من صياغة دوهمي للمذهب ،
إال أن كواين يعط مدى أوسع لتصور اللكية  :فالفقرة املوجودة ىف كتابه اللكمة واملوضوع عىل
النحو التاىل  " :تنبثق البدائل  :وتنطلق اخلربات تطلب تغيري احدى النظرايت  ،ولكهنا ال
حتدد أين وكيف "< – >9هذه الفقرة ىه تقريباً صورة طبق األصل من بيان دوهمي التقريرى
التاىل  " :عندما تكون اخلربة ىف خالف مع توقعاته [أى عامل الفزيايء  :املرتمج]  ،فإهنا تعلمه
تكون هذا اجملموع غري مقبول وجيب
أن هناك واحداً عىل األقل من تكل الفروض الىت ِّ
تعديهل ،ولكهنا ال تعني هل ذاك اذلى جيب تغيريه">11<.
ىف مقالته " عقيداتن لالمربيقية "  ،يقوم كواين بعمل ادلعوى األقوى الىت مؤداها أن " أى
بيان تقريرى همام اكن ميكن أن يظل صادقا ً  ،وذكل إن مقنا بعمل تعديالت جذرية اكفية ىف
________________
)8( Ch. PERELMAN & L. O LBRECHRTS-TYTECA, Rhétorique et Philosophie, Paris, 1952, p. 97.
النص بالفرنسية فى األصل :
"la conjunction du principe d'intégralité avec celle de dualité constitue la caracté meme de la philosophie
regressive : les autres principe en découlent par voie de consequence" .
)9( QUINE, Word and Object, p. 64.
)01(DUHEM, op. cit., p. 284.
بالقرنسية فى األصل :
" lorsque l'expérience est en disaccord avec ses previsions, elle lui apprend que l'une au moins des
hypotheses qui constituent cet ensemble est inacceptable et doit être modifiée, mais elle ne lui désigne
pas celle qui doit être change".
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أى ماكن ابلنسق  ،بل حىت ميكن احملافظة عىل صدق البيان التقريرى القريب جداً من
حواف النسق إزاء اخلربة الىت تعانده ؛ وذكل عن طريق ادعاء الهلوسة أو عن طريق اصالح
بياانت تقريرية معينة  ،من ذكل النوع اذلى يطلق عليه قوانني منطقية">11<.
عىل أية حال  ،ميكن أن جند النسخة األقوى من اللكية ىف خطاب بعث به كواين إىل
الطرف املبتذل اذلى يمتسك
جرونباوم ونُرش حديثاً ؛ إذ يقول  " :إىن ال ُأعىن حىت بتجنب ْ
بقانون ما عن طريق تغيري املعىن ؛ ذاك أن زمع الانشقاق بني املعىن والواقعة هو جزء مما
أضعه موضع السؤال ىف س ياقات كهذه "  .لكن كواين يُ ِلطف من قوهل هذا عىل النحو التاىل :
" إن لكيىت ليست متطرفة حقاً مثلام هو حممت علهيا أن تتبدى كذكل جراء الفقرات الغامضة
املوجزة املوجودة ىف هناية مقالىت ‘عقيداتن لالمربيقية’  .انظر األقسام  3-1أو  11-7من كتاب
اللكمة واملوضوع">12< .
نسخة اللكية األقوى قطعا ً ىه قوية جداً ؛ فهى تطمس التفرقة بني لكية دوهمي من جانب
واصطالحية بواناكريه من جانب أخر  ،وىه التفرقة اجلديرة الاحتفاظ هبا  .ولقد أشار
جرونباوم إىل مغزاها الابس متولوىج جبالء ىف مقالته ‘احلجة ادلوهميية’ ؛ ٌ
فلك من دوهمي
وبواناكريه س يدع بأنه ميكن انقاذ الهندسة اإلقليدية .
ولكن عىل حني جند أن عامل الفزيايء ادلوهمي يقبل ابلتأثريات الىت تؤدى إىل قلق جراء البناء

__________
(11) QUINE, From a logical point of view, p. 43.
(12) A. GRÜNBAÜM, "The Duhemian Argument" Philos. Rev. 1960, reprinted in Can Theories
be refuted, Dordrecht, 1976, p. 120.
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الكاميوى لقضبان القياس  ،ويسمح بوجود تشوهات  ،بل ويسمح كذكل "مبنطق حيسب
تكل التصحيحات ؛ منطق مينع أن تنعزل قابلية الهندسة نفسها لالختبار التجرىب عن
الانتظامات الفزيايئية" < –>13عىل حني جند لك ذكل دلى عامل الفزيايء ادلوهمي إال إنه لن
يعبث ابملقاييس ذاهتا ؛ فهو لن يعط لنفسه حق اللجوء إىل إعادة وضع املقاييس  ،مبعىن أنه
متغريى املوضع والاجتاه املس تقلني كام اكن ليفعل
لن يسمح بأن يستند طول القضيب عىل
ّ
أحد اتبع بواناكريه  .ومن مث يصبح من األمهية مباكن فصل اللكية عن الاصطالحية  .تصور
كواين لللكية ال يس تقمي وينبغ – لهذا السبب – التخىل عنه.

 .2املصادمة بني اللكية ادلاللية وأطروحة عدم التحديد
العقيدة األخرى ىف فلسفة كواين للعمل ىه األطروحة القائةل بأن النظرايت العلمية ال تتحدد
عن طريق املالحظة  .يتألف عدم التحديد من افراط ىف الرثاء  :يدع كواين أنه حىت لو
حسبنا أن املالحظات الامربيقية ىه ذات حصة أبدية " فإن مما العدد هل من بدائل النظرايت
س يكون عىل وفاق متعادل معها ىف احملل األول ">14< .
ىف مرحةل متأخرة  ،قدم كواين نسخة من أطروحة عدم التحديد أكرث قوة  :فهو قد ادع أنه
ميكن ملا يفوق احلرص من بدائل النظرايت أن يقف عىل قدم املساواة ىف فضيةل املالةمئة ،
حىت وإن مل نأخذ فقط ىف اعتباران املالحظات املاضية واحلارضة واملس تقبةل  ،بل أخذان
كذكل ىف الاعتبار لك املالحظات املمكنة  :إن النظرية الفزيايئية ال تتحدد حىت بلك
__________
(13) A. GRÜNBAUM, op.cit., p.120.
(14) QUINE, Word and Object, p.23.
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املالحظات املمكنة ...فميكن للنظرايت أن تظل مع ذكل متباينة ،هذا رمغ أن لك املالحظات
املمكنة مثبتة .إن النظرايت العلمية ميكن لها أن تكون متعارضة مع بعضها البعض وتظل رمغ
هذا متوافقة مع لك املعطيات املمكنة  ،حىت بأوسع املعاىن  .خالصة القول ،ميكن للنظرايت
أن تكون غري متوافقة منطقيا ً  ،ولكهنا تكون مع ذكل متاكفئة امربيقيا ً">15< .
ختتلف أطروحة عدم التحديد عن األطروحة الىت أطلقنا علهيا امس اللكية الابس متولوجية.
فهى تس تلزهما ولكن ال تلزم عهنا ؛ ذاك أن أطروحة اللكية تؤكد وجود مجع من النظرايت
يفرس الوقائع املال َح َظة  ،بيامن يذهب عدم التحديد أبعد من هذا فيؤكد وجود الهنائية من
النظرايت الىت تفرس املالحظات املمكنة.
مثة صعوبة خطرية تلوح مىت حاول املرء امجلع بني األطروحات األربع التالية :
 .1اللكية الابس متولوجية (تواجه البياانت التقريرية حممكة اخلربة بوصفها جسم متضام).
 .2نظرية التحقق من املعىن (يقع معىن البيان التقريرى ىف مهنج حتققه أو ىف الفارق اذلى
س يقدمه صدقه للخربة املمكنة) .
 .3اللكية ادلاللية (وحدة املعىن ىه العمل برمته) .
 .4أطروحة عدم التحديد .
تمكن الصعوبة فامي يىل  :إن مجعنا بني األطروحات الثالث األوىل فسزنل إىل القول بأن أى
نظريتني متاكفئتني امربيقي ًا هام متاكفئتني داللي ًا ابذلات أى مرتادفتني  .إن اكن ذكل كذكل فإن
أطروحة عدم التحديد س تصري عىل أية حال مبتذةل  ،وحينئ ٍذ س ميكن وصف النظرايت
العديدة الىت " تكون ىف وفاق متعادل مع املالحظات ىف احملل األول"  ،عىل أهنا بدائل ىف
__________
(15) QUINE, "On the Reasons for Indeterminacy of Translation", J. of Ph., 1970, p. 179.
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الرتمزي ال ختتلف إال ىف اللكامت ولكهنا ال ختتلف ىف احملتوى.
أصبح كواين عىل دراية ابملشلكة بل وحاول حلها  .فهو يقر ىف مقال حديث هل بعنوان
‘طبيعة املعرفة الطبيعية’ ( )1975بأن "مسأةل عدم التحديد تزنلق من بني أايدينا مىت حاولنا
أن نسك هبا عىل حنو أكرث رسوخا ً"< ، >16و"إذا ما توافقت نظريتان مع مجموع املالحظات
املمكنة ذاهتا  ،فبأى معىن تكوانن نظريتني اثنتني ؟  ...ذاك أنه من املمكن الاعرتاض ابلقول
إنه مبا أن نظريتني كهاتني سوف تكوانن متاكفئتني امربيقياً  ،مفن مث س يكون هلام املعىن
<>17
الامربيق ذاته  ،والفارق بيهنام س يكون حمض فارق لفظ ".
رد كواين عىل ذكل هو أن النظريتني املتاكفئتني امربيقياً ال ختتلفان عن بعضهام البعض ىف
الرتمزيحفسب  ،بل وختتلفان داللي ًا أيضا ً مىت اكنتا غري مامتثلتني لكمة بلكمة ؛ أى مىت مل تكوان
قابلتني للرتمجة من وإىل بعضهام البعض .
عىل أية حال  ،تكون النظريتان متاكفئتني امربيقياً وداللياً معاً مىت – عىل سبيل املثال – "
اكنتا مامتثلتني لكمة بلكمة عدا أن واحدة تطلق عىل اجلزيئيات اليكرتوانت  ،بيامن تطلق
األخرى عىل الاليكرتوانت جزيئيات">18< .
إن رد كواين ٍ
مرض كام هو  ،ولكنه يس تلزم استبعاد األطروحة رمق ( ، )3أى أطروحة اللكية
ادلاللية  .حىت ندرك هذا  ،علينا أن نتذكر فقط ما يقوهل كواين نفسه عن الرتمجة ىف كتابه
اللكمة و املوضوع  " :إن الرتمجة تسري ُقدما ً شيئا ً فشيئا ً  ،ويمت التفكري ىف العبارات عىل أهنا
-------(16) QUINE, "The Nature of Natural Knowledge", Mind and Language, ed. GUTTENPLAN, Oxford, 1975,
p. 80.
(17) QUINE, Ibid.
)08( QUINE, Ibid.
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تنقل املعاىن عىل حدة".
ىف الفقرة املقتبسة األخرية  ،يركز كواين عىل التفرقة بني الرتمجة الىت تكون ابلقطعة من هجة
ونظرية التحقق الىت تكون شامةل .هذا التقابل هل عىل أية حال عواقب بعيدة املدى  .فهو
يتضمن عىل حنو مضمر معرفة أن اللغة ختتلف عن النظرية ،وهذا ما ميكن قبوهل بسهوةل.
فالرتمجة ترمس بصورة أولية من اللغة املصدر فوق اللغة الهدف  ،بيامن ترمس فقط عىل حنو
مش تق نظرية مكتوبة ىف لغة ما فوق نظرية مكتوبة ىف لغة أخرى.
هل بإماكن كواين  -إذ وجب عليه انقاذ أطروحته ىف عدم التحديد من الابتذال  -أن يقدم
ملذهبه الفلسف تفرقة بني اللغة والنظرية عىل حنو متسق ؟ ىف مواضع عديدة  ،خيلط كواين
معداً بيهنام .فهو يس تخدم عىل سبيل املثال  -ىف مقاهل ‘عن الكياانت اذلهنية’  -اللكمة الغطاء
‘النسق’ لتشمل ً
الك من اللغة والنظرية >21<.وحني ينتقده تشومسىك عىل " ميهل الس تخدام
احلدين ‘لغة’ و‘نظرية’ عىل حنو تبادىل" < ، >21جنده يلمتس العذر ابلقول  " :يتعلق هذا امليل
ابستبعادى للتفرقة التقليدية بني البياانت التقريرية التحليلية والرتكيبية ؛ أو بتعبري أخر  ،يتعلق
املشرتكة عىل حنو واسع ؛ أو يتعلق وهو ابستبعادى للتفرقة بني املعىن واملعلومات املمكةل
الىشء نفسه ىف الهناية  -ابستبعادى لفكرة أن عبارات النظرية لها حمتوايت امربيقية عديدة
وقابةل للعزل "< . >22قد يس تنتج املرء من ذكل أنه كامي ينقذ كواين عدم التحديد  ،فهو مضطر
إىل أن يأخذ خطوة أبعد تعرض أرائه عن التفرقة بني التحليىل والرتكيىب للخطر.
<>19

-----(19) QUINE, Word and Object, p. 79.
(20 QUINE, "Mental Entities", Ways of Paradox, N'Y', 1966, p. 209.
(21) CHOMSKY, "Quine's Empirical Assumptions", Synthesis, vol. 19, déc. 1968, p. 53.
(22) QUINE, "Replies", Syntheses, 1968, p. 281.
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عىل أية حال  ،يكشف الفحص ادلقيق لهذه املسأةل أن اخلطر جمرد ومه  .إن اللغة لها جانبني
وبناء عليه يس تطيع املرء احملاجاة بأن النظرية متصةل مع اللغة ,؛ أحدهام تركيىب واألخر دالىل .
بقدر ما تكون ادلالةل عنايتنا ؛ بينا يس تطيع املرء ىف الوقت نفسه الارصار عىل أن اللغة
منفصةل بإحاكم عن النظرية بقدر ما يكون الرتكيب عنايتنا.
ميكن إيضاح وهجة النظر تكل عن طريق النظر التاىل  :ميكن ارجاع مصادرات املعىن وقواعد
الاس تنتاج إما إىل اللغة أو النظرية عىل حد سواء  .عىل النقيض من هذا تعود قواعد التكوين
إىل اللغة وحدها  .مثة بعض التلميحات  -ىف نصوص كواين – تدفعنا للقول بأن كواين اكن
ليوافق عىل هذا ادلفاع ؛ فهو يقينا ً يقر ابلتفرقة الصارمة بني ادلالةل والرتكيب  .وهذا ما ميكن
حتصيهل من الطريقة الىت يعاجل هبا اللغو.
غالباً ما جند كواين يرد اللغو ادلالىل إىل الكذب .إن ‘س(ال ينمتي اىل) س’ الىت تكون بال
معىن طبقا ً لنظرية رسل ىف األناط  ،تصبح ذات معىن طبقاً لنظرية كواين ىف الفئات – لكن
هذا الرد ميتد وراء الس ياق التقىن للمنطق  " :فبعيداً عن ذكل الس ياق التقىن جند بني
الفالسفة من يعنون أنفسهم ابلقول إن التنبؤات الىت من قبيل ما يىل ىه تنبؤات غري ذات
معىن بد ًال من أن تكون تنبؤات اكذبة ‘ :يفكر هذا احلجر ىف فيينا (اكرانب)’ ‘ ،ترشب
املضاعفة إىل أربعة أضعاف بروراس تينيشن (رسل)’  ...ولكن مبا أن لك الفالسفة اذلين
يبتنون أس يجة مقوالتية عىل هذا النحو  ،ال يكون ىف نواايمه معوماً  ،حترمي لك تكل
األاكذيب الرايضية الىت من قبيل احملاالت عىل اللغة – فإىن من مث ال أرى مثة منفعة جراء
الاستبعادات اجلزئية الىت يقومون هبا ؛ ذاك أن الصور املعنية س تظل مع ذكل حتت الس يطرة
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متاما ً  ،وذكل إذا ما قبلناها – مثلها

مكثل التناقضات اذلاتية –بوصفها اكذبة ابألحرى ">23<.

إن اس تعداد كواين حملو التفرقة بني اللغو ادلالىل والكذب مالزم الس تعداده حملو القسمة
الثنائية إىل ‘حتليىل – تركيىب’  .كامي يتبني هذا يكف أن نشري إىل الارتباط اذلى أسسه
اكرانب ىف كتابه الرتكيب املنطق للغة بني العبارات التحليلية و‘احملموالت اللكية’ (واألخري
اصطالح أطلقه اكرانب ملا نطلق عليه اليوم ‘حد مقوةل " :نطلق عىل احملمول اذلى تكون لك
عبارة اتمة فيه عبارة حتليلية – نطلق عليه محمو ًال لكي َا >24<"...
ومع هذا يعرتف كواين ىف كتابه فلسفة املنطق بأن مثة لغواً أصي ًال ىف الرتكيب  .ويعد اخملطط
التايل مثال عىل ذكل ¬ ( :ق  vق) (ق)  ،حيث نقرأ املتغريات العبارية املسورة عىل ان
مداها ميتد فوق عبارات  .يقول كواين ىف ذكل " :إن العبارات ليست أسامء ؛ وهذه القراءة
غري حممكة ببساطة ؛ فهى تس تخدم ‘ق’ ىف املواضع الىت تتطلب مج ًال عبارية  ،وتس تخدهما
كذكل وىف آن واحد ىف املوضع اذلى يتطلب امس ذات "<>25
لقد رأينا للتو أن اللغو ادلالىل متصل مع الكذب  ،بينا اللغو الرتكيىب منفصل متاماً عن الكذب.
ىف ظىن أنه ميكن قول الىشء نفسه عن اللغة والنظرية  .مفن وهجة نظر داللية  ،مثة اتصال بني
اللغة والنظرية  ،ولكن ليس اتصال هوية ابلطبع  :مىت تكون النظرية متسقة فهى فئة جزئية
___________
(23) QUINE, Word and Object, p. 229.
(24) CARNAP, Logical Syntax of Language, p. 292.
(25) QUINE, Philosophy of Logic, 11, 12.
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فعلية من اللغة  ،مبعىن أهنا حتتوى عىل عنرص واحد فقط من لك زوج مصوغ من العبارة
ونفهيا  .من وهجة نظر تركيبية  ،مثة انفصال بني اللغة والنظرية  .فإذا ما اكن ذكل كذكل  ،فإن
كواين يس تطيع وعىل حنو متسق أن يس تخدم النظرية واللغة ابلتبادل مىت اكن يناقش القسمة
الثنائية إىل ‘حتليىل – تركيىب’ بل وأن يعمتد عىل التفرقة بني النظرية واللغة مىت اكن يعاجل
املشلكة الىت يطرهحا عدم التحديد.
 .3عدم تعني الرتمجة .
ميكن للطفل اذلى يتعمل لسانه األم أو لإلثنولوىج اذلى حياول أن يرتمج إىل لغته املصطلحات
الىت تس تخدهما قبيةل ظلت منعزةل ثقافياً – ميكن لهذا العامل أن يتسلح ابملالحظة،
والاس تقراء ،و التجريب املطبق عىل السلوك اللغوى للساكن األصليني.
عىل أية حال ؛ س يجئي الوقت اذلى س يحتاج فيه هذا العا ِلم إىل ما هو أكرث من ذكل  ،فهو
س يحتاج إىل ما أطلق عليه كواين ‘الفروض التحليلية’  " :ىف الغابة يتوقف اإلثنولوىج ،
ويرشع ىف تقطيع املنطوقات املسموعة إىل أجزاء متكررة وقصرية عىل حنو مالمئ  ،وهو هبذا
جيمع قاةمئة ‘بلكامت’ الساكن األصليني  .وهو يساوى عىل حنو افرتاىض بني العديد مهنا وبني
اللكامت والتعابري الاجنلزيية  ،وذكل عىل حنو يتفق مع [رشوط حدية معينة]">26<.
وهكذا ُ ْجت َمع الفروض التحليلية معاً فامي أطلق عليه كواين كتيبات الرتمجة.
ميكن لكتيبات ترمجة خمتلفة أن تنجح مجعهيا ىف هممة نقل السلوك اللغوى للساكن
____________
(26) QUINE, Word and Object, p. 68.
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األصليني  ،ومع هذا يظل لك كتيب ترمجة ينسب معان خمتلفة هل عىل حنو كبري  .يسم
كواين هذا الغياب للتحديد ‘عدم تعني الرتمجة’  .فعىل سبيل املثال  ،قد يذهب أحد الكتيبات
إىل ترمجة ‘جافاجاى إىل ‘يوجد هنا أرنب’  ،بينا يذهب كتيب أخر إىل ترمجهتا عىل النحو
التاىل ‘ :هنا فئة من أجزاء متالمحة ألرنب’  .قد يعتقد البعض أنه  ،وعن طريق طرح سؤال
من قبيل ‘هل هذا هو اجلافاجاى نفسه اذلى مثل ذاك؟’  -سوف يكون ىف مكنته فض
املسأةل  .ولكن ليس هذا هو واقع احلال همام يكن من ىشء ؛ ذاك أنه ميكن معل تعديالت
تعويضية تربر الاختالفات غري املتوافقة ابلتبادل  .يذكران هذا ابللكية الابس متولوجية  ،وواقع
احلال أنه حاةل تعويض لها  .ت ُصاغ أطروحة عدم تعني الرتمجة ىف كتاب ‘اللكمة واملوضوع’
ابحلدود التالية  " :ميكن س بك كتيبات الرتمجة من لغة إىل أخرى بطرق متباعدة  ،لكها
متوافقة مع مجموع ميول القول  ،ولكهنا غري متوافقة وبعضها البعض  .وس نجد  -ىف مواضع ال
ميكن حرصها – أهنا تتباعد وىه تعط عبارات ىف اللغة الثانية بوصفها ترجامهتا املعمتدة لعبارة
ما ىف اللغة األوىل  ،وهو ما يقف جحر عرثة ألى تاكفؤ مقبول بني بعضها وبعض بأى نوع من
التاكفؤ همام اكن فضفاضا ً "<. >27
حتمل هذه الصياغة تشاهبا ملفتا ً مع صياغة أطروحة عدم حتديد النظرايت العلمية عن طريق
املالحظة الىت اقتبس ناها مبكراً  .لقد ضلل هذا التشابه عدداً كبرياً من القراء  ،وجعلهم
يعتقدون أن عدم تعني الرتمجة ليس شيئ ًا أخر إال حاةل جزئية من عدم حتديد النظرايت
العلمية  .سأعيد هنا فتح املناظرة من جديد حماو ًال وضع جحج جديدة كامي أبني أن عدم التعني
___________
(27) QUINE, Ibid., p. 27
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خيتلف عن عدم التحديد وأن هذا الاختالف همم.
 .4الطريق األوىل ىف التفرقة بني عدم التحديد وعدم التعني
يعد شومسىك من بني هؤالء اذلين ادعوا أن التفرقة بني عدم التحديد وعدم التعني تفرقة
بدون حمتوى  " :إن املوقف ىف حاةل اللغة  ،أو‘معارف اذلوق العام’ ليس خمتلفاً عام هو ىف
حاةل الفزيايء" >28< .ىف لكتا احلالتني  ،يتوجب علينا الاس تعانة ابلفروض.
من وهجة نظر ابس متولوجية جند أن األطروحتني ال تمتزيان عن بعضهام البعض  ،لكهنام ختتلفان
من وهجة نظر أونطولوجية  .ميكن اس تجامع هذه التفرقة من مقاةل مبكرة لكواين ("املعىن
وعلوم اللغة") يبدو وأهنا زاغت عن عيون تشومسىك وأخرين  .يقول كواين ىف هذه املقاةل إنه
ال يوجد ىشء صواب أو خطأ ىف الرتمجة اجلذرية  ،وذكل عىل النقيض مما حيدث ىف الفزيايء.
يطرح كواين الفرق بني نوع عدم التعني عىل النحو التاىل  :فهو يتخيل ُمعجم َ يعمل ىف بدل
بعيد  ،مناحفا ً مع املعلومات الىت يعطهيا هل الراوى  ،وحماو ًال مبساعدة الفروض أن يبتىن معجمه
عن طريق س بك تضايفات املعىن بني اللغتني  " .إن املعجم الهناىئ"  ،هكذا يكتب كواين " ،
هو حاةل من قدم هرقل  .لكن مثة فارق ؛ عندما نتخيل هرقل من قدمه فنحن خناطر ابلوقوع
ىف اخلطأ  ،ولكننا قد نلمتس العزاء من وقعة أنه وال بد أن يكون مثة شيئاً ما خطأ حوهل  .أما
ىف حاةل املعجم  ،فإنه ال يوجد دلينا أى بيان تقريرى عن املشلكة ؛ فليس دلينا أى ىشء
لل ُمعجم ّ يس توجب أن يكون عىل صواب أو خطأ حوهل  ،وذكل ريامث يظهر تعريف ما
للرتادف ">29< .
________
(28) CHOMSKY, Op. cit., p. 61.
(29) QUINE, F.L.P.V., p. 63.
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الذ كواين  -ىف رده عىل تشومسىك عام  – 1968ابلمنط ذاته من النظر األونطولوىج " :لنئ
اكنت علوم اللغة ابلطبع جزءاً من نظرية الطبيعة  ،إال أن عدم تعني الرتمجة ليس مورو ًاث كحاةل
خاصة من عدم حتديد نظريتنا عن الطبيعة حفسب  .فهو وإن اكن مواز ًاي هل إال إنه إضاىف .
وهكذا أتبىن ىف الوقت احلاىل اجتاىه الواقع التام جتاه الاليكرتوانت  ...انظر – من وهجة
النظر الواقعية تكل – إىل مجموع حقائق الطبيعة املعروفة وغري املعروفة  ،املرصودة وغري
املرصودة  ،املاضية واملس تقبةل  .املشلكة ىه أن عدم تعني الرتمجة س يصمد حىت أمام لك هذه
احلقائق ؛ مجموع احلقائق عن الطبيعة  .وهذا ما أعنيه عندما أقول إنه حيامث ينطبق عدم تعني
الرتمجة  ،فليس مثة سؤالا ً واقعيا ً عن الاختيار الصواب  ،فليس مثة حقائق >31< ."...
ميكن تلخيص املوقف عىل النحو التاىل  :ال تتحدد النظرايت العلمية عن طريق أى مالحظة
(ماضية  ،أو حارضة  ،أو مس تقبةل أو حىت ممكنة)  ،لكن من بني النظرايت املتنافسة ىف
تكون الواقع الفزيايىئ .
الفزيايء يوجد عىل األكرث نظرية واحدة صادقة عن توزيع اجلزئيات الىت ِّ
ولكن األمر ال يكون عىل هذا النحو ابلنس بة لكتيبات الرتمجة  .هنا ال توجد حقائق دلرجة أنه
ال يوجد مثة ىشء من قبيل مملكة املعاىن  ،فليس مثة ىشء من قبيل القضية ىف ذاهتا.
ويبدو أن أطروحة كواين ىف عدم التعني يهتددها الرش ذاته مثلها مكثل نسخته األخرية من
أطروحة اللكية وأطروحته ىف عدم التحديد  :الابتذال  .يقع املرء حتت غواية القول إنه إذا –
بقدر ما الرتمجة تسري – مل يكن مثة ىشء هناكل يس توجب أن يكون صوا ًاب أو خطأ
بصددها ،فإن التباعد اذلى ميكن أن يوجد بني الرتجامت املتصارعة هو تباعد حول الىشء .
_________
(30) QUINE, Replies, Syntheses, p. 275.
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أخذ العديد من النقاد هذا اخلط  .ويعرب الربوفيسوور يووع عون هوذا الاعورتاض عوىل النحوو
التاىل  :إذا – ىف تفرقة مضادة للنظورايت العلميوة املتنافسوة – موا اكنوت الورتجامت املتنافسوة
ليس دلهيا ىشء ختتلف حوهل  ،فلون يوجود حينئوذ هنواك أى ىشء " تكوون الرتمجوة معدوموة
التعني طياته " < ،>31ويشارك الربوفيسور ش يك هواجس الربوفيسور يوع ابلقول  " :تمكون
الصعوبة ىف أن دعوى املرء بعدم تعني الرتمجة ال ميكن أن تلفت الانتباه إال عن طريق التفرقوة
بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووني بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووودائل للمعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووواىن ">32< .
عىل أية حال  ،ميكن الرد عىل هذا الاعرتاض  ،وذكل إننا إذا ما تعاملنا مع الفروض التحليلية
ابلقدر نفسه اذلى نتعامل به مع نسق اإلحداثيات ىف الفوزيايء  ،عندئوذ سونتفهم الطريقوة الوىت
تعمل هبا الفروض التحليلية  .فقبل تبىن الفروض التحليلية  ،لن يكون هناكل مثة معىن يقبض
عليه املرتمج  .لكن إذا ما اختوري كتيوب الرتمجوة فسو يوجد مثوة ىشء مثول املعوىن  .إن املعوىن
ليس ُملق هناك  ،كأاثث " من أاثاثت العامل"  ،إنه ي ُسقط عن طريق كتيوب الرتمجوة  .بعبوارة
أخر ،ما يفعهل كتيب الرتمجة هو أن ي ُس ِقط العادات اللغوية املقيودة ابللغوة َ
املصودر فووق اللغوة
الهدف  .ويقر كواين متاما ً هبذا الالمتاثل ىف الفقرة التالية  :فقط عن طريق  ..الاسقاط الرصو
للعادات اللغوية القبلية  ،فإن عامل اللغوة يسو تطيع أن جيود احلودود العاموة ىف اللغوة احملليوة عوىل
الاطالق  ،أو بعد أن جيدها يطابقها مع لغته  ...إن مهنج الفروض التحليلية هو طريقة يقذف
هبوووووووووا املووووووووورء نفسوووووووووه ىف لغوووووووووة الغابوووووووووة عووووووووون طريوووووووووق ز لغتوووووووووه>33< .
___________
(31) I. YOUNG, "Rabbits", Philosophical Studies, 1972, p. 180.
(32) K. SCHICK, "Indeterminacy of Translation", Journal of Philosophy, 1972, p. 830.
(33) QUINE, Word and Object, p. 70.
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لكن إذا ما اكن كتيب الرتمجة ينقل "العادات اللغوية" من اللغة املصدر إىل اللغة الهدف ،أو
بعبارة أخرى ،إذا ما اكن ينقل العادات اللغوية من ماكن إىل أخر  ،فهل نس تطيع مع ذكل أن
نتفق عىل أننا خنلق شيئاً ما ؟ اإلجابة أن نعم  .إن كتيبات الرتمجة تودل املعىن بقدر ما
تس تطيع كتيبات الرتمجة اخملتلفة  -الىت تربط بني اللغةاملصدر ذاهتا مع اللغة الهدف ذاهتا  -أن
تسقط فوق الرتجامت اخملتلفة للغة األخرية  .عندما حيدث هذا املوقف  ،مفن الواحض أن كتيب
الرتمجة هو املس ئول عن اختالف املعىن اذلى ينتج عن تطبيقه  .إن السؤال " كيف ميكن
تصور كتيبات الرتمجة عىل أهنا تضايفات تركيبية نسقية  ،مبعىن تضايفات بني العبارات ختلق
املعاين ؟"
هذا السؤال ميكن اإلجابة عليه بسهوةل إذا ما تصوران هذه القوة اخلالقة بوصفها قوة للتحويل
بصورة مبدعة  .املعضةل ال ميكن حلها قط ىف حاةل إذا ما افرتض املرء أن نوع اخللق الوحيد
للمعىن اذلى ميكن تصوره هو اخللق من العدم  .مثة اعرتاض أخر ميكن أن نثريه ضد طريقة
كواين ىف تربير التفرقة بني عدم التحديد وعدم التعني  .فقد يعرتض املرء– مثلام فعل فوليسدال
– بأن كواين " يقرر حفسب عقيدة أنطولوجية مفاداها أنه ال توجد قضااي أو كياانت مفهومية
أخرى "  >34<.عىل أية حال  ،إن فوليسدال نفسه يضع جحة مصممة دلمع افرتاض كواين
ادلوجامطيق جداً  " :يبدو ىل أن موقف كواين أكرث لفتاً لالنتباه إذا ما ُعد احنيازه
األنطولوىج بوصفه نتيجة حملاابة ابس متولوجية أكرث أصولية جتاه الامبرييقية">35< .
تأخذ جحة فوليسدال مزية ارتباطها مبهنجية البحث  ،وهو ما جيعل من عدم التحديد أكرث
________
(34) FøLLESDAL, "Indeterminacy of translation and underdetermination of the theory of nature",
Dialectica, 1974, p. 296.
(35) Ibid., p. 296.
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سوءاً ىف نظرية الرتمجة منه ىف النظرايت الفزيايئية  " :كام اكن احلال ابلنس بة للنظرية
الامربيقية  ،فإن اعتبارات البساطة واملهنجية ال ميكن لها أن تعط تعريفاً للصدق  .واحلق ،
أن املوقف ىف الرتمجة يكون حىت أكرث صعوبة مما ىف النظرية الامربيقية  ،ألن – كام الحظ
كواين (ىف حمادثة خشصية ) أبسط رامس فويق من اللغة ‘أ’ إىل اللغة ‘ب’ متبوعاً بأبسط رامس
فويق من اللغة ‘ب’ إىل اللغة ‘ج’ ال يعط ابلرضورة الرامس الفويق نفسه من اللغة ‘أ’ إىل اللغة
‘ج’ كام يفعل أبسط رامس فويق من اللغة ‘أ’ فوق اللغة ‘ج’  .وابملثل  ،أبسط رامس فويق من
اللغة ‘أ’ فوق اللغة ‘ب’ متبوعاً بأبسط رامس فويق من اللغة ‘ب’ فوق اللغة ‘أ’ ال يرمس فوقيا
<>36
للخلف عىل نفسه".
ابلرضورة لك عنرص ىف اللغة ‘أ’
واآلن – طبقاً لفوليسدال – فإن " الاحنياز " األصوىل " لالمربيقية" يلزمنا افرتاض أن "
الكياانت الوحيدة الىت جند أنفس نا مربرين ىف افرتاضها ىه تكل الىت يمت اللجوء إلهيا ىف أبسط
نظرية والىت تفرس لك بينة" < ، >37وألن معيار البساطة ال يعمل هنا  ،فإن الافرتاض
األنطولوىج ال ميكن تربيره  .الامربيقية تؤدى من مث إىل العبارة الفزييقية التالية  " :بقدر ما
تكون الرتمجة عنايتنا فإنه ال توجد وقائع " .
___________
(36) Ibid., p. 295.
(37) Ibid., p. 295.
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 .5طريق كواين الثانية ىف ختطيط التفرقة بني عدم التعني املتعلق ابلرتمجة وعدم التحديد
املتعلق ابلنظرية .
إن جحة فوليسدال قوية جداً ىف تفنيد املعاىن الىت يمت تصورها بوصفها كياانت أفالطونية (عىل
طول اخلط مع قضااي بولتسانو الىت ىف ذاهتا )  ،ولكهنا تبدو غري قوية ضد املعاىن الىت يمت
تصورها بوصفها كياانت ذهنية خاصة  .فاملرء ال يزال يس تطيع أن يقع حتت غواية التفكري ىف
الرتمجة بوصفها حماوةل الكتشاف ما ىف ذهن الناس اذلين ت ُرتمج منطوقاهتم .
ىف مقاهل " عن أس باب عدم تعني الرتمجة " يعاجل كواين تكل املشلكة ذاهتا  .فهو يقدم حاةل
يكون فهيا عدم تعني الرتمجة – مكسأةل واقعة – مضافا ً إىل املأزق األخر أال وهو عدم حتديد
النظرايت الامربيقية  .فهو ينظر ىف نظريتني متصارعتني ‘ ،أ’ و ‘ب’  ،ولكهنام متوافقتني مع
لك املعطيات املمكنة ،و هكذا نكون ىف وضع جمربين فيه عىل معل اختيار الحمدد ابخلربة
بيهنام .حينئذ تكون مشلكة الرتمجة مطعمة بعدم التحديد الابتداىئ  :فهو يدعوان للتفكري ىف
املوقف اذلى يلق بثقهل عندما نكون ىف شك خبصوص أى من هاتني النظريتني ينبغ نسبهتا
إىل عا ِلم أجنىب تقتىض لغته معل ترمجة جذرية لها .يعلق كواين عىل املوقف كام يىل :
قد نتبىن النظرية ‘أ’ من هجتنا  ،ومع ذكل نظل أحراراً ىف أن نرتمج األجنىب بوصفه يعتقد ‘أ’
أو يعتقد ‘ب’..وإىن ألضع مغزى السؤال َّ
مع اكن األجنىب يعتقد حق ًا أ أو ب موضع شك <.>38
___________
(38) QUINE, "On the Reasons for Indeterminacy of Translation", Journal of Philosophy, p. 180,
1970.
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للوهةل األوىل  ،يبدو بيان كواين التقريرى مضاد للحدس عىل حنو قوى  .ابلتأكيد من املغرى
للمرء أن يعرتض بأنه ميكن لألجنىب أن يتبىن ىف قلبه أحد النظريتني ‘أ’ أو ‘ب’  .و – بقدر
ما هو فعل ذكل – حىت لو أننا ال نس تطيع أن خنتار عىل أسس امربيقية بني الرتمجة الىت
تنسب هل الاعتقاد ىف ‘أ’  ،والرتمجة الىت تنسب هل الاعتقاد ىف ‘ب’  ،فإن واحدة من
النس بتني حصيحة مع ذكل  ،رمغ اهنا غري معروفة لنا  ،أعىن الرتمجة الىت تنسب هل النظرية
الىت اختارها ىف الواقع  .مثة واقعة إذن بعد لك ىشء  ،لكن هذه الواقعة ذهنية احملتوى أكرث
مهنا واقع فزيايىئ .
لقد نقد بورس جحة كواين ىف اصدارة حديثة جلورانل الفلسفة ( . )1975إن بورس يتحدى
بيان كواين التقريرى للحد اذلى به يكون السؤال َّمع اكن األجنىب يعتقد حقاً ‘أ’ أم ‘ب’ سؤالا ً
ال يعرض ألى اختيار واقع  .جحة بورس الىت يطلق فهيا عىل األجنىب امس ‘ماكس’  ،جترى
عىل النحو التاىل  " :همام يكن األمر حول ميولنا اللغوية الىت اخرتان مبقتضاها ‘أ’  ،فإنه ميكن
لها أن جتعل من اختيار ماكس ل ‘أ’ واقع حال أيضا ً ؛ ذكل أن الاختيار إذا ما اكن واقعياً
ابلنس بة لنا فال بد أن يكون واقعياً ابلنس بة ملاكس  .ذلا يتوجب عىل كواين إما أن يتخىل عن
احلجة  ،أو ينكر أن اختياران ل ‘أ’ عوضا ً عن ‘ب’ هو اختيار واقع  .قمية احلجة تمكن ىف
رؤية أن الرتجامت املتاكفئة ابملالحظة  ،ىه ترجامت مرتادفة" >39<.
___________
(39) Ch. BOORSE, "The Origins of the Indeterminacy Thesis", J. of Ph., 1975, p.
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جحة بورس ىه حماوةل جديدة جلعل أطروحة كواين ىف عدم التعني مبتذةل  ،ومع ذكل مثة
رجاء ىف تفنيدها  .يفرتض بورس أننا نس تطيع أن ننظر ىف اختيار األجنىب بني ‘أ’ أو ‘ب’ من
وهجة نظر األجنىب  ،لكن هذا س يؤدى إىل أن يضع املرء نفسه ىف ماكن األجنىب ويتجاهل
مشلكة الرتمجة نفسها  .ابلطبع إن اختيار األجنىب بني ‘أ’ أو ‘ب’ (اختيار ماكس) موازى
الختياران  .مل ينكر كواين هذا أبداً  ،لكن املشلكة تظهرمىت ندمج بني مشلكة عدم التحديد
ومشلكة عدم التعني .قد حيدث أن تعط النظرية ‘أ’ املدموجة مع كتيب الرتمجة ‘ت’1
النتاجئ ذاهتا الىت تعطهيا النظرية ‘ب’ املدموجة مع كتيب الرتمجة ‘ت . ’2إذا اكن ذكل كذكل
 ،فإن كواين يس تطيع أن يدع وحبق أنه ال يوجد مثة اختيار واقع وأن املوقف أسوأ مما لو
كنا مضطرين إىل أن نتعامل مع عدم التحديد فقط  .فعدم التحديد جيربان عىل الاختيار بني
‘أ’ أو ‘ب’ عىل حنو جزايف  ،لكن عدم التحديد مندجم ًا مع عدم التعني حيول الاختيار اجلزايف
بني " إما ‘أ’ أو ‘ب’ ؟" إىل اختيار حمال  ،أو حيوهل عىل أحسن الظروف إىل اختيار زائف
بني "إما ‘أ’ أو ‘أ’ ؟" .إن بورس ليس خمو ًال هل ىف هذه املرحةل أن يدع كام يفعل أن لك ما
يبينه هنا هو أن الرتجامت املتاكفئة ابملالحظة مرتادفة  ،ألن ‘مرتادفة’ هنا حد مشرتك :فهى
‘مرتادفة’ ابالعتبار ألى كتيب ترمجة ؟ أن نتحدث عن ‘الرتادف ىف ذاته’ س يؤدى بنا إىل
افرتاض ما ينكره كواين وجيعلنا نرتكب مغالطة التفنيد ابجلهاةل .
مثة درس إجياىب علينا اس تخراجه من لك هذا  :يس تطيع عدم التحديد أن يقف مبفرده
(أس تطيع أن أتأمل نظريتني ‘أ’ و ‘ب’ دون ترمجهتام)  ،بينا عدم التعني طفيىل عىل عدم
التحديد  .مييط هذا اللثام عن وجه جديد للعالقة بني النظرية واللغة.
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 .6عدم التعني والنسبية األنطولوجية
يقوض عدم تعني الرتمج َة املعىن  .وهو ال يقوض اجلانب املفهوىم منه حفسب  ،ولكنه يقوض
اجلانب املاصديق منه كذكل  :إن مغوض اإلشارة نتيجة الزمة من عدم تعني الرتمجة  .ومع هذا
ينتج من ذكل مذهب فلسف أخر همم  :النسبية األنطولوجية .
أمل يكن كواين مضطراً لالنزالق حنو نسبية برواتجورية ىف الهناية ؟ حياول ثومسون ىف
مراجعته ملقاةل كواين النسبية األنطولوجية أن يدافع عن كواين ضد هذا النقد عىل حساب
التنازل عن ىشء ما  " :ال تقول النسبية األنطولوجية أقوالا ً موضوعية عن أش ياء مس تحيةل ،
وذكل ابلقدر نفسه اذلى ال تقول به نسبية احلركة أقوالا ً موضوعية عن ظواهر فزيايئية
مس تحيةل  .ىف لكتا احلالتني تتقرر أس ئةل الصدق  -ىف الهناية  -عن طريق الباعث احلىس ،
وليس عن طريق املواضعات األنطولوجية أو اختيار ىشء لإلشارة إليه  .لنئ اكن اإلنسان
مقياس األنطولوجيا  ،مثلام هو مقياس نقاط اإلشارة  ،إال إنه ليس مقياس الصدق">41< .
لسوء احلظ  ،ال يتوافق هذا ادلفاع مع دعوى كواين أن " األس ئةل األنطولوجية  ...ينهتى هبا
املطاف إىل أن تقرتن مع مسأةل العمل الطبيع " >41< ،وال يتوافق كذكل مع بيانه التقريرى
املتكرر اذلى مؤداه أن العمل بناء موحد ينمت إليه املنطق واألنطولوجيا مثلام تنمت الفزيايء إليه .
إذا اكن حل ثومسون غري مرض  ،فإن املعضةل تبق عىل أية حال .
________
(40) THOMPSON, Review of Quine, Ontological Relativity, Metaphilosophy, 171, p. 339.

(41) QUINE, Ways of Paradox, p. 134.
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كيف ميكن لكواين أن يدافع عن النسبية ىف األنطولوجيا دون الوقوع ىف تصور نس ىب عن
العمل  ،وذكل عندما يقبل بأن األنطولوجيا ال ختتلف عن الفزيايء إال ىف ادلرجة فقط ( " ما
ميزي بني اهامتمات الفالسفة األنطولوجيني ولك علوم احليوان والفزيايء  ...اخل  ،يمكن فقط ىف
نفحة املقوالت") >42< .
تقتىض اإلجابة الىت سأقرتهحا تفرقة بني امليتافزييقا الوضعية وامليتافزييقا املتعالية  ،وىه الىت
ميكن مجع البينة علهيا من كتاابت كواين  .ىف البداية دعنا ننظر ىف امليتافزييقا الوضعية  .التفرقة
طبقا ً لرأى كواين  ،فإن حفص " القبول غري النقدى ململكة األش ياء الفزيايئية ذاهتا  ،أو الفئات
 ...يُعهَد به إىل األنطولوجيا" < " ،>43ها هنا " – والالكم الزال لكواين  " -تقع هممة جعل
ما اكن مضمراً واحضاً  ،وما اكن غامضاً حمكامً  ،وهممة عرض وحل املفارقات  ،وعالج اخللل ،
 ،وتنظيف األحياء األنطولوجية الفقرية">44< .
وتشذيب المنو الالوظيف
وحىت ينجز الفيلسوف هذه املهمة عليه ىف البداية أن مييط اللثام عن الافرتاضات
األنطولوجية املوجودة ىف العمل ؛ وذكل عن طريق تنضيد العمل من خالل نظرية مسورة  ،بعد
ذكل عليه أن يطبق عىل هذه النظرية معيار الالزتام األنطولوىج  ،وىف الهناية س يحاول رد
الافرتاضات األنطولوجية ىف النظرية املدروسة إىل نظرية تكون الافرتاضات الانطولوجية فهيا
أضعف.
________
(42) QUINE, Word and Object, p. 275.
(43) QUINE, Ibid., p. 275.
)44( QUINE, Ibid., p. 275.
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حيامن ننجز رد أنطولوجيا نظرية ‘ن’ إىل أنطولوجيا نظرية ‘ن َ’  ،فنحن نعمتد عىل خلفية نظرية
‘ن ً’ لها أنطولوجيا خاصة هبا بدورها  .هذا الاعامتد هو ما تبلغه األنطولوجيا النسبية  ،لكن
اعامتداً كهذا ال مينع أن يكون رد أنطولوجيا النظرية ‘ن’ إىل أنطولوجيا النظرية ‘ن َ’َ رداً أصيال.
إن حتقيق رداً من هذا النوع لهو هممة علمية تنمت إىل ما قد نطلق عليه ‘أنطولوجيا وضعية’ .
وخري مثال عىل ذكل هو رد فرجيه أنطولوجيا العدد إىل أنطولوجيا الفئات .لكننا ال نس تطيع أن
حنقق هذه النتيجة ما مل يكن دلينا نظرية خلفية .
لقد الحظ اكرانب من قبل أن األس ئةل العلمية ميكن الفصل فهيا فقط من داخل إطار لغوى
أما كواين فهو خيطو خطوة أبعد من ذكل  :فهو يقول إن األس ئةل العلمية.
واألنطولوجية ميكن الفصل فهيا فقط من داخل نظرية أكرث مشو ًال  .بيامن يقر اكرانب ابحلاجة
إىل ميتا-لغة حفسب  ،فإن كواين يطلب ما هو أكرث من ذكل  :ميتا-نظرية  ،مبعىن أنه يطلب
ميتا-لغة وميتا-أنطولوجيا معا ً.
مثلام نس تطيع أن نرتد من ميتا-لغة إىل ميتا-ميتا-لغة  ،مثلام نس تطيع أن نرتد من ميتا-
أنطولوجيا إىل ميتا-ميتا-أنطولوجيا  .إن التعرف عىل هذا اإلماكن لالرتداد والالتناىه هو ما
يطلق عليه كواين ميتافزييقا متعالية  " :ىف مرواغهتام عىل أية حال – ىف خواهئام اآلن وفامي بعد
فامي خال ابلنس بة خللفية أكرب – فإن لك من الصدق واألنطولوجيا قد يقال علهيام  -مبعىن أكرث
وضوحا ً بل وتساحما ً عىل حنو مفاجئ  -أهنام ينمتيان إىل امليتافزييقا املتعالية">45< .

_______
(45) QUINE, Ontological Relativity, p. 68.
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ما أريد تأكيده هنا ،هو أن جعل األنطولوجيا نسبية عىل يد كواين قد حقق رد اعتبار ملا
أطلق عليه اكرانب ‘األس ئةل اخلارجية’ ىف مقاهل الشهري عن"اإلمربيقية  ،ادلالةل ،
واألنطولوجيا" .لقد ادع اكرانب أن األس ئةل ادلاخلية  ،وىه األس ئةل الىت تنبثق داخل اطار
لغوى معني  ،ميكن أن نعطهيا إجاابت صادقة أو اكذبة  ،هذا بيامن األس ئةل اخلارجية املنبثقة
حول الاطار التصورى ذاته تكون حمض مسأةل اختيار  .ولكننا إن أخذان مزية ‘امليتافزييقا
املتعالية’ عند كواين  ،س نجد رضوة جعل التقابل اذلى قام به اكرانب بني األس ئةل اخلارجية
وادلاخلية تقاب ًال نسبياً  .فالسؤال ال يكون خارجيا ً أو داخلياً ىف ذاته  .إنه يعد هكذا فقط
ابالعتبار إىل ميتا-نظرية ما .

إن السؤال " هل توجد فئة من األعداد احلقيقية غري قابةل للحرص" يكون سؤالا ً خارجي ًا
ابالعتبار إىل حساب األعداد احلقيقية بيامن يعد سؤالا ً داخلي ًا ابالعتبار إىل نظرية الفئات .حىت
ولو اكن من غري املمكن أن جند هذا التطور بصورة رصحية دلى كواين ،إال أنه يتفق مع البيان
التقريرى التاىل من كتابه اللكمة واملوضوع  " :ال ميكن المتيزي بني السع حنو أبسط نط
شامل للرتمزي القانوىن من هجة  ،عن السع حنو املقوالت األخرية ؛ وترس مي أكرث قسامت
الواقع معومية من هجة أخرى  .كذكل ال جيب أن نسمح ابللجؤ إىل احلجة املضادة الىت مؤداها
أن الانشاءا ما ىه إال مواضعات ال ميلهيا الواقع ؛ ألنه من املمكن حينئذ أن يقال الىشء نفسه
عن النظرية الفزيايئية ؟ احلق إنه إذا اكن من طبيعة الواقع أن نظرية فزيايئية ما أفضل من
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أخرى ىه الىت س تجمعنا من حولها  ،فاألمر ابملثل مع الرتمزيات القانونية">46< .

ادلرس املس تفاد من هذا هو أنه مىت أعطينا دفعاً للرباجامتية  -مثلام فعل كواين – فإهنا أى
الرباجامتية تستبق نوعا ً جديداً من الواقعية  ،وتلمك جد حاةل دقيقة جداً من الرفع  :فلقد
>47<.
حصل جتاوز للك من الوضعية والواقعية الالكس يكية

___________
(46) QUINE, Word and Object, p. 161.
(47) P. GOCHET, Quine en perspective, Paris, Flammarion, 1977.

