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چکیده
تهیه متون مناسب و به خصوص ترجمه دقیق آنها برای معرفی هر چه بهتر جاذبه های عظـی رردشـیری
کشورمان از اولویت های اساسی سازمان های ذیربط است .در این مقاله ضمن بررسی متون و نوع زبان به
کار رفته در نوشته های مربوط به معرفی جاذبه های رردشیری به شیوه ها و اصول ترجمه این رونه متون
و جاییزینی مناسب واژه های معرف این جاذبه ها که غالبا عناوین مکانهای تاریخی ،جغرافیایی ،مـههبی،
طبیعی ،میراث های فرهنیی و دست ساخته های بشری هسـتند خـواهی پرداخـت .شـیوه هـای بـومی
ررایی() domesticationو بییانه ررایی() foreignizationکه در ترجمه عمومیت دارنـد بـرای ترجمـه
متون رردشیری دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود هستند .حفـ اختصـار مـتن ،بـا بـردن در
خواننده از متن و نیز برانییختن عالیق وی از جمله نقاط قوت شیوه بومی ررایی به شـمار مـیرونـد ،امـا
بزرگترین اشکال این است که به هنیام استفاده از شیوه بومیررایی در ترجمه متون رردشیری بر عناصر
و مقوله های فرهنیی و تاریخی متن زبان مبدأ خدشه وارد می شـود .روش بییانـه ررایـی بـرعکر در
خدمت عوامل تاریخی– فرهنیی متن زبان مبدأ و نشر فرهنگ و آداب و رسـوم خـودی اسـت ،امـا بـی
توجهی به ادرا و فه خواننده زبان مقصد و نیز کمرنگ شدن نقش جلب رردشیر به هنیام اسـتفاده از
این شیوه کامال مشهود است .به نظر می رسد هیچ کدام از این دو شیوه نمی تواند به تنهایی چاره بسـیاری
از مشکالتی باشد که ذاتی متون مربوط به جهب رردشیران خارجی است .تاکید اصلی این مقاله بـر پیـدا
کردن روش و راهکاری جدید برای ترجمه این رونه متون است تـا بتـوان بـا آن هـ فرهنـگ ایرانـی و
اسالمی را برجسته نمود و آن را به رردشیران عالقه مند به جاذبه های رردشیری ایران منتقل کرد و هـ
بر میزان ادرا خواننده اثر در زبان مقصد و قابلیت جهب رردشیران افزود .ایـن روش کـه از آن در ایـن
مقاله به عنوان شیوه خنثی ررایی یاد شده است ،مبتنی بر اصل اطالعات مفهوم مدار بوده و بر پایه روابـط
تداعی معانی ،یافتن معادلهای مناسب را برای واژه های کلیدی متون رردشیری ،ه در حوزه اطالعـاتی
و ه زیبا شناختی اثر ،تضمین می نماید.
کلیدواژهها :بومی ررایی ،خنثی ررایی ،بییانه ررایی ،ترجمه ،رردشیری.
____________________________
تاريخ دريافت 1310/1/22:تاريخ پذيرش1311/1/11 :
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مقدمه

پیروان مکاتب مختلف زبانشناسی ،از جمله یاکوبسون ،هلیدی ،نیو مار  ،نایدا و دییران نقشهای
رونارونی برای زبان قائل شده اند .در این میان طبقه بندی نیومار (  ،1111ص)00بیش از سایر طبقه
بندی ها با پدیده ترجمه مناسبت دارد .او به پیروی از بهلر سه نقش عمده برای زبان قایل شده است:
 اطالع دهندری :به کارریری زبان برای رد و بدل کردن اطالعات؛ توصیفی :به کارریری زبان برای توصیف پدیده ها ،صحنه ها یا رویدادها؛ خطابی( ایجابی-ترغیبی ) :به کارریری زبان برای ترغیب و یا وادار کردن مخاطب به انجام کارییا ابراز واکنش خاص.
به هنیام ترجمه یک متن بدیهی است که با زبان و نقش های مختلف آن سر وکار داری زیرا در هر
متن مکتوب غالبا هر سه نقش زبان با ه اما به درجات به کار ررفته می شوند .تشـخی

اینکـه کـدام

نقش در کدام متن بارزتر است مترج را در زبان شناسی نوع متن و ایجاد شیوه درست ترجمه آن یاری
می دهد .برحسب این نقش بارز می توان انواع متن را به سه دسته کلی به شرح زیر تقسی کـرد :مـتن
های اطالعاتی ،متن های توصیفی و متن های خطابی.
در ادامه به توصیف متون مربوط به معرفی جاذبه های رردشیری پرداخته و ویژری هـای برجسـته
آنها را بر اساس نقش های با مورد بررسی قرار خواهی داد.
ویژگی های متون مربوط به جاذبه های گردشگری

متون رردشیری عمدتاً برای معرفی نمونه هایی از جاذبه های رردشیری یـک کشـور بـه بازدیـد
کنندران و ارائه اطالعات مربوط به هر یک از آنهاست تا بتوان از این طریق آراهی مخاطب را نسـبت
به این جاذبه ها با برده و عالقه وی را برای بازدید ازآنها برانییخت .بنابر این بر اساس تقسـی بنـدی
نیومار ( )1111این رونه متون ه جنبه و کاربردتوصیفی ،اطالعاتی و ه خطابی دارند .با توجه بـه
تعریفی که توسط نیو مار از نقش های زبان و نیز طبقه بندی انواع متون بر حسب آن صورت پهیرفته
است می توان اذعان داشت که نقش خطابی هـدف اصـلی متـون رردشـیری و نقـش اطالعـاتی و
توصیفی از اهداف ثانوی آن به شمار می روند .از آنجایی که متون رردشـیری وجهـانیردی از جملـه
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متون عمومی زبان به حساب می آیند که مورد استفاده توده مردم (رردشیر وجهانیرد)قرار می ریرنـد،
هدف اصلی آنها جلب توجه رردشیران ،بر انییختن عالقـه آنهـا وارائـه یـک تصـویر زیباشـناختی از
موضوع مورد بحث برای تشویق آنان به بازدید جاذبه های رردشیری و کسب آراهی در مورد طبیعت،
فرهنگ ،تاریخ وآداب ورسوم کشورمقصد از طریق خواندن متون ترجمه شده است .بنابر این به نظر می
رسد نقش خطابی در آنها بسـیار بـارز و حـائز اهمیـت اسـت .همـان رونـه کـه نیـو مـار (،1111
ص)01خاطر نشان می سازد اولین مسئله در تمام متون خطابی توجه به رابطه بین نویسنده و مجموعـه
خوانندران وی است .دومین نکته این است که این متون باید بیونه ای نوشته ،تدوین وترجمه رردند که
بالفاصله توسط طیف وسیعی از خوانندران قابل ادرا باشند.
قبل از اینکه بازدیدکنندران بالقوه هر رونه تصمیمی برای مراجعـه ودیـدن امـاکن دیـدنی کشـورما
بییرند ممکن است تمایل به کسب اطالعات کافی و مر تبط با مقصد خـود هموـون مکـان ،اهمیـت
تاریخی آن ،سنت های فرهنیی ،آداب ورسوم وحتی شرایط آب و هوایی آن داشـته باشـند .توصـیفی
جامع ،دقیق ودر عین حال جهاب قدرت تصمی ریری آنان را قوت خواهد بخشید .بـدیهی اسـت کـه
ترجمه مناسب متونی که برای این مه تدوین شده اند نیز یک جهانیرد بـالقوه رابـه بازدیـد کننـده ای
مشتاق به جاذبه های رردشیری کشورمان تبدیل خوا هد کرد .بنا براین داشتن اطالعات کافی پیرامـون
مقصــد تعیـین شــده از دغدغــه هــای اصــلی هــر جهــانیردی اســت .بــر اســاس تقســی بنــدی نیــو
مار ()1111هر دو متون اطالعاتی وخطابی به ترجمه ارتباطی تعلق دارند در حالیکه بـه پیشـنهاد وی
بهتر است متون توصیفی رابه روش معنایی و مفهومی ترجمه نمود .به عقیـده وی(همـان ،صـ

-01

)01تر جمه ارتباطی سعی بر این دارد که معنای دقیق بافتاری متن اصلی به رونـه ای تحویـل خواننـده
رردد که ه محتوی وه زبان متن براحتی برای وی قابل در وپهیرش باشد .بـا خوانـدن یـک مـتن
رردشیری که به خوبی تدوین شده باشدحتی مردم کشور میزبان وپهیرنده جهـانیرد هـ مـی تواننـد
نوعی احساس غرور ملی داشته و مهیای خوشامدی ررم بـرای جهـانیردان شـوند.بـه همـین ترتیـب
مخاطبان اصلی این متون(جهانیردان)که متن ترجمه شده را در دست دارند به مسـافرت بـه آن کشـور
وبازدید از اماکن ونقاط رردشیری آن رغبت فراوان نشان خواهند داد .عالوه بر نقش ها وعملکرد های
فوق ،متون رردشیری همونین دارای نقش زیباشناختی و نیز ارزش فرهنیی نیز می باشـند (سـانینگ،
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 ،1111ص .)121بدیهی است که متن معرف جاذبه های رردشیری وبالطبع ترجمه آن نیز باید غالبـا
بسیار کوتاه ،موجز با ترتیب بندی مناسب ساختاری ودر عین حال زیبـا ،جـهاب و ارزشـمند باشـد.در
ارتبط با ارزش های فرهنیی این متون نیز می توان نمود آن را در سه جنبه جستجو کرد:
 ارزش های ذاتی و مناظر طبیعی هموون رودخانه ها ،دریاها ،دریاچه ها ،کوهها و غیره؛ ارزش های سنتی که در طی سالیان میراث فرهنیـی شـده انـد .ماننـد عـادات ،آداب و رسـوم،رفتارها ،ساختار های اجتماعی ،هنر وغیره؛
 ارزش های دست ساخته بشر هموون قصرها ،معابد ،مقابر ،موزه ها ،معمـاری ،بـا هـاو امـاکندییر(همان ،ص.)130
از الزامات بارز در ترجمه این رونه متون همانا یافتن معادلهای فرهنیی مناسب بـرای مـوارد فـوق
است .متون رردشیری ایده آل باید کامالً اطالع رسان ،بـر انییزنـده ،واقـع رـرا ،کـاربردی ،فرهنیـی،
آموزشی ،طنز و حتی در پاره ای از موارد شعر رونه نیز باشد .به دلیل همین ویژری هاست کـه متـرج
این چنین متونی نیز باید همواره به هنیام ترجمه مترصـد احساسـات ،عالیـق ،خواسـته هـا و نیـرش
خوانندران در زبان مقصد باشد .نـرد( ،2001ص )33معتقـد اسـت کـه متـرج متـون رردشـیری و
جهانیردی باید همواره به فکر ایجاد تعادل در مفاهی اطالع رسان مـتن و سـبک مـتن اصـلی و مـتن
ترجمه شده باشد.
ترجمه متون رردشیردی کاری است برای عموم مردم نه یک طبقه خاص و در آن تالش اصلی متـرج
آنست که همان حسی را درخواننده متن ترجمه شده در زبان مقصد ایجاد کند که متن اصـلی در خواننـدران
کشور میزبان با زبان وفرهنگ خاص خود ایجـاد کـرده اسـت .مسـل اسـت کـه خواننـدران ایرانـی متـون
رردشیری از آنجایی که پیش زمینه های فرهنیی مشابه بـا نویسـنده آن مـتن دارنـد در اسـتنباط مطالـب آن
مشکلی پیش رو نخواهند داشت اما اختالفات وتنوعات فرهنیی مانع در تمام ومناسب ترجمه همان مـتن
توسط سخنیویان زبان مقصد خواهد بود .کسانی که همانا مخاطب اصلی مـتن بـوده وجلـب نظـر آنـان بـه
مسافرت وبازدید از کشور زبان مبدأ هدف آن .بنابراین ترجمه این متون نیازمند شیوه هـا و ابزارهـای خاصـی
است چون ارر جهانیرد خواننده متن ترجمه شده انییزه ای برای خواندن آن نداشته بـا شـد از مطالعـه مـتن
دست کشیده وعطای مسافرت وبازدید از یک کشور را به لقایش خواهد بخشید .خالصـه اینکـه بـه هنیـام
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ترجمه متون رردشیری تنها با واژرانی که در یک مکان ،زمان ویا بافت سیاسی واجتمـاعی خاصـی توسـط
نیارنده به رشته تحریر در آمدهاند سروکار نداری بلکه بسیار مهمتر از آن سر و کار مـا بیشـتر بـا جنبـه هـای
فرهنیی متن وتفاوتها وشباهت های موجود در دو فرهنگ است .به نظر نیارنده حداقل پنج اصـل مهـ را
باید به هنیام ترجمه متون مربوط به جلب جهانیردان ورردشیران خارجی مد نظر قرار داد:
 تاثیرمعانی اولیه در مقابل معانی ثانویه واژران؛ تاثیر افکار وسطوح فکر متفاوت در دو فرهنگ؛ تاثیر معانی استعاره ها واصطالحات؛ تاثیر مههب ونقش اسطوره ها؛ تاثیر ارزشها وسبک زندری در دو فرهنگ.از طرف دییر به عنوان اولین اصل ،مترج این رونه متون باید رردشیر را محور اصلی قـرار داده

1

آن را بر پایه فرهنگ تنظی  2ونیز مفهوم مدار 3باشد .در زیر به روشها و ابزارهایی که بخصـوص بـرای
ترجمه مقوله ها وعناصر فرهنیی بکار می روند خواهی پرداخـت .البتـه ایـن مطلـب در مـورد متـون
رردشیری نیزصادق است .قبل از پر داختن به این روش ها زم به یـاد آوری اسـت کـه در تحقیـق
حاضر ترجمه متون رردشکری از زبان فارسی به انیلیسی مطرح می باشد لها زبان مبدأ در ترجمه زبان
فارسی وزبان مقصد نیز انیلیسی است .بنابر این بومی ررایی یعنی بومی سـاختن مفـاهی مـتن اصـلی
برای انیلیسی زبانان و بییانه ررایی برای آنان یعنی نزدیک ساختن مفاهی به فرهنگ فارسی زبانـان و
حف اصالت مقوله ها در زبان و فرهنگ فارسی.
بومی گرایی

شیوه بومی ررایی 4در ترجمـه ار اول بـار شـلی مـاخر ( ،1193ص )01مطـرح وسـ ر ونـوتی
( ،1113ص

 )20-11تکمیل کرد .در این شیوه ،ترجمه به سبکی شفاف ،روان ونامحسوس برای به

1- tourist oriented
2- culture specific
3- concept_ based
4- domesticating
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حداقل رساندن رره های زبان و فرهنگ اصلی زبان مبدأ و خارجی جلوه دادن آنها در متن ترجمه شده
به انجام می رسد (ماندی ،2001 ،ص .)109در غرب شیوه بومی ررایی از دوران رم باستان رایج بوده
،

وس ر مدعیانی سرسخت درسنت ترجمه انیلیسی و فرانسـه بـه ویـژه در عصـر حاضـریافت(بیکـر
 ،2000ص

200و .)200و نوتی (همان) معتقد است که در روش بومی ررایی مترج نشانه هـای

خاص فرهنیی را از متن اصلی می زداید واشاراتی را از فرهنگ زبان مقصد در بالی متن می رنجاند
تا با این شیوه بتواند ادرا کامل خواننده را در زبان و فرهنگ مقصد تضمین نماید .برای مثال در ترجمه
اس خاصی هموون "فردوسی" شاعر حماسه سرای ایران در یک متن رردشیری که هدف اصلی آن
معرفی آرامیاه فردوسی در طوس و جلب توجه جهانیردان غربی برای بازدید از آن است جـاییزینی،
"هومر ایران" برای آن صرفا به دلیل اینکه هر دو شخصیت از چهره های مانـدرار ادبیـات حماسـه ای
هستند نمونه ای از بومی ررایی به هنیام ترجمه یک متن فارسی به انیلیسی برای جهانیردان اروپـایی
یا امریکایی است.
بدیهی است که بسیاری از اختالفات مشهود در فرهنگ واسطوره های ایـران زمـین از یـک سـو
وفرهنگ غرب از سوی دییر با چنین جاییزینی واژرانی و به اصطالح بومی ررایی رنگ باخته و برای
مخاطبان غربی پاره ای از ارزش های ادبی ،فرهنیی وتاریخی این چهره شاخ

ادبیات فارسی مورد

غفلت واقع خواهد شد چرا که از دیدراه ادبی اختالفات شاهنامه فردوسی وایلیاد وادیسه هومر فـراوان
است که اشاره به آنها از حوصله این مقاله خارج است .
مثال های زیر نمونه ای دییر از این نوع جاییزینی واژرانی در ترجمه فارسـی بـه انیلیسـی بـرای
بومی ررایی متن ترجمه شده در نزد مخاطبان جهانیرد در فرهنگ غرب است.
تنکابن

ونیز ایران (به دلیل وجود رودخانه و آب فراوان در کنار و داخل شهر)

برج میالد

 CNایران (به دلیل شباهت آن به  CN Towerدر کانادا)

اصفهان

رم ایران (به دلیل وجود آثار تاریخی فراوان در این شهر)

رود کرخه

راین ایران (به دلیل شرایط مشابه رود کرخه در هنیام جنـگ تحمیلـی بـا رود

خانه راین در جنگ جهانی دوم)
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شاهنامه

ایلیاد و ادیسه ایران (به دلیل تعلق دو اثر به ادبیات حماسی)

لیلی و مجنون

رومئو و ژولیت ایران (به دلیل شباهت موضوع در این دو اسطوره )

عمو نوروز

بابا نوئل ایران ( به علت حضور هر دوی آنها در آغاز سال)

اسفندیار

آشیل ایران ( به علت رویین تن بودن این دو قهرمان حماسی)

شیراز

هلند ایران ( به دلیل وجود رل های فراوان در این دو سرزمین)

جیرفت
دماوند

1

هند ایران ( به دلیل شباهت آب و هوایی )
آلپ ایران (به علت شباهت ظاهری این ارتفاعات و قله همیشه پوشیده از برف آنها)

همان طور که مالحظه می شود در تمام مثال های با به شیوه بومی ررایی و با استفاده از جاییزینی
برای واژه ها نمونه ای از عناوین و اسامی که جهانیردان بخصوص در غرب با آنها آشنا هستند استفاده
شده است تا از این طریق بر پایه بعضی از مشابهت های فیزیکی ،تـاریخی و یـا جغرافیـایی و طبیعـی
شناخت مخاطب را از نمونه های رردشیری مورد نظر در کشور پهیرنده رردشیر هر چه بیشتر میسـر
سازد .واژه هایی از این دست بخصوص در متون مخصوص جلب جهانیردان در شیوه بومی ررایی بـا
پیوند خوردن با مصداق های آشنا در فرهنگ جهانی و یا فرهنگ و زبان کشوری که مـتن بـرای آنـان
ترجمه می شود امکان دریافت معنی بیشتر متن را فراه ساخته عالقه آنها را بـرای مسـافرت و بازدیـد
نمونه ها در کشور پهیرنده جهانیرد بر می انییزد.
همان طور که مالحظه شد رزینش واژران به شیوه بومی ررایی کامال رردشیر محور بوده و هدف
از آن صرفا با بردن در و آراهی مخاطب در زبان مقصد است .این روش یکی از روش های رایـج
برای ترجمه متون مربوط به رردشیری و جهانیردی به شمار می رود ،اما نمی تواند برطرف کننده تمام
مشکالتی باشد که در متن های رردشیری فرهنگ محور وجود دارد .بخصوص اینکـه بـا ایـن روش
الزاماً پاره ای از ارزش های فرهنیی عناصر و مقوله های تاریخی در فرهنگ زبان مبـدأ از بـین خواهـد
رفت .با این وجود امتیاز بزرگ این روش رعایت اختصار در متن زبان مقصد و جهب عالقـه خواننـده
است.
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شمارة دوم

روش بیگانه گرایی

ونوتی ( ،1113ص )202و بیکر ( ،2000ص )202اعتقاد دارند که شیوه بییانه ررایـی 1بایـد بـر
عوامل فرهنیی و تاریخی که مبنای متون رردشیری را می سازند ،تاکید ورزد .اصو مانند هررونه متن
امانتداری اولویت اول در ترجمه متون رردشیری نیز باید باشد .این ترجمه ها باید بـه مفـاهی و ایـده
های اصلی متن زبان مبدأ امانتدار باشند .مسایلی از قبیل زمینه های فرهنیی ،حقایق تاریخی و ارزشهای
زیبا شناختی هموون هنر و میراث فرهنیی از جمله عناصری هستند که ارر تنها به شیوه بـومی ررایـی
برای خوانندران فرهنگ مقصد ترجمه شوند مسلماً برخی از ارزش های ذاتی خود را از دست خواهند
داد .از طرف دییر بعضی از مقوله های منحصر به فرد فرهنیی و تاریخی که تقریبا هیچ رونه مصـداقی
در فرهنگ جامعه مقصد و یا حتی در فرهنگ جهانی ندارند با استفاده از روش جاییزینی در شیوه بومی
ررایی قابل ترجمه نخواهند بود .برای مثال مراس شبیه خوانی که غالبا انعکاس حماسه های مههبی بـه
ویژه در فرهنگ شیعی -ایرانی می باشد از طریق انتخاب جاییزین مناسب به دلیل نبودن مصداق مشابه
برای آن با روش بومی ررایی قابل ترجمه نیست.
بر اساس ونـوتی ( ،5991صـ

)422-422اسـتراتژی هـای ترجمـه ضـرورتا در پاسـخ بـه

موقعیت های اجتماعی رزینش می شوند .اررچه تعدادی از آنها در بومی ررایی مـتن ترجمـه شـده
موفق عمل می کنند اما در بعضی موارد عمال تمایز های فرهنیی و زیبـا شـناختی آن چنـان عمیـق
است که چاره ای جز حف آنها به هنیام ترجمه و امانتداری به فرهنگ زبان مبدأ حتی در مقوله هـا
و عناصر رردشیری وجود ندارد .بدیهی است که در این رونه موارد راهی جز بییانـه ررایـی پـیش
روی مترج نیست .موارد زیر از نمونه های بارز این رونه مقوله های فرهنیی است کـه بـه عقیـده
نیارنده خاص فرهنگ ایرانی است و احتما درهیچ جای جهان نمی توان نمونه مشابهی برای آنـان
یافت :باستانی کاری (ورزش باستان) ،قورمه سبزی ،شب یلدا ،چهارشنبه سوری ،سیزده بدر ،ختنـه
سوران ،سفره هفت سین .برای مثال واژه «حلوا» در فارسی نام یک نوع شیرینی است که در فرهنـگ
ایرانی دارای ارزش معنوی و یا حتی حرمت مههبی است وآن را بخصوص هنیام فـوت اشـخاص
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در مراس عزاداری توزیع می کنند و عقیده بر این اسـت کـه خـوردن آن توسـط عـزاداران موجـب
آمرزش متوفی خواهد شد .به دلیل بار معنایی خاصی که ایـن واژه در زبـان فارسـی دارد بـه هنیـام
ترجمه یک متن به انیلیسی نمی توان آن را صرفا "پودینگ ایرانی" ترجمه کـرد بـه ایـن دلیـل کـه
پودینگ و حلوا در بار معنایی و نمود فرهنیی شان کامال بـاه تفـاوت دارنـد و یـا ارـر" باسـتانی
کاری" را به صورت "هنر ورزشی ایرانی" ترجمه کنی غیر ممکن اسـت کـه بتـوان دربـاره منشـا ،
نقش و میراث فرهنیی آن چیزی رفت .بنابراین به نظر می رسد کـه مقولـه هـای منحصـر بـه فـرد
فرهنیی وتاریخی در متن زبان مبدأ شـامل ابـزار موسـیقی ،نـام بعضـی از ظـروف و بـه خصـوص
حوادث تاریخی خاص و دییر مقوله های فرهنگ محور را مشکل بتوان از طریق بومی ررایـی آنهـا
در متن زبـان مقصـد براحتـی بـرای مخاطبـان روشـن سـاخت .از دیـدراه فنـی در ترجمـه متـون
رردشیری از هر دو استراتژی بومی ررایی و بییانه ررایی استفاده شده است ،اما به نظـر مـی رسـد
برای ترجمه مقوله های منحصر به فرد در زبان مبدأ شیوه بییانه ررایی مفیـدتر باشـد و از طریـق آن
طنین و رره های فرهنگ اصلی حف می شود .به عبارت دییر در خصوص ایـن رونـه مقولـه هـا
باید اجازه داد مغایرت ها دیده شود .ارر ترجمه نمونه های رردشیری به رونه ای باشـد کـه انیـار
به زبان خارجی مخاطبان خود نوشته شده است ،پر خالق آن نمونه هـا کـه بـدون شـک فرهنـگ
زبان مبدأ است ،در سایه قرار خواهد ررفت .بنابر این بسیاری از مترجمین را عقیده بر این است کـه
شیوه بومی ررایی را باید حداقل در ترجمه متون رردشیری در کمترین حد ممکن به کار بـرد چـرا
که هدف متون رردشیری نمایش فرهنگ به جهـانیردان و ترجمـه آن نیـز مشـمول منتشـر کـردن
فرهنگ زبان مبدأ در زبان مقصد است .آنان استراتژی بییانه ررایی را برای ترجمه ارجح مـی داننـد
ومهمترین امتیاز آن را نشان دادن عوامل تاریخی و فرهنیی منحصر به فرد متن مبـدأ ،منتشـر کـردن
فرهنگ و آداب و رسوم زبان مبدأ و نیز نمایش مقوله هـای ژرف و متمـایز فرهنیـی زبـان مبـدأ و
مقصد می داننـد .امـا بایـد اذعـان داشـت کـه غفلـت از احساسـات و در خواننـده از بزررتـرین
مشکالت این شیوه به شمار می رود .ارر چه انتشار فرهنگ زبان مبدأ در آن به انجام مـی رسـد امـا
تاثیر جهب رردشیر به هنیام اعمال این شیوه بسیار کمرنگ خواهد شد.
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شمارة

1

ارائه یک راهکار ،روش خنثی گرایی

هنیام ترجمه متون رردشیری مترج باید یک چش خود را به حف عناصر و مقوله های منحصر
به فرد فرهنیی در زبان و فرهنگ مبدأ و چش دییر را بر فه و ادرا متن ترجمه شده خـود توسـط
خوانندران زبان و فرهنگ مقصد باز نیه دارد .به هنیام مواجهه با اختالفات معنایی و واژرانی در مـتن
می توان از روش خنثی ررایی بهره جست تا با آن ه ادرا خواننده متن در زبان مقصد بیشتر و ه
عوامل و عناصر منحصر به فرد موجود در متن به یک پدیده عام در سطح جهان تبدیل رردد .هدف از
ارائه راهکاری متفاوت از شیوه بومی ررایی و بییانه ررایی در ترجمه این است که بتـوان از یـک سـو
عناصر فرهنگ محور را حف کرد و از سوی دییر نیاز ها و عالیق خواننده را نیـز در فرهنـگ و زبـان
مقصد برآورده ساخت ( سانینگ ،2010 ،ص.)120
بر اساس تمام مطالبی که شرح آن رهشت نیارنده بر این باوراست کـه بـدلیل ماهیـت خـاص متـون
رردشیری و نیز عملکرد آنها ترجمه این متون باید هدفش برانییختن عالیق خواننـدران در زبـان مقصـد
بوده و انییزه آنها را برای بازدید از موارد توصیف شده در متن با ببرد .همانطور که پیشتر رفته شد ،ایـن
متون غالبا از نوع خطابی و در عین حال اطالع رسان و با انییزه جهب رردشیر تدوین می شوند .بنابر این
به نظر می رسد که در ترجمه آنها نیز مترج نسبت به سایر متون از آزادی عمل بیشتری برخوردار اسـت.
برخی از محققین و نظریه پردازان اشاره کرده اند که استراتژی های بومی ررایی و بییانه ررایی را نمی توان
برای ترجمه یک متن و در کنار ه به کار برد .لفور ( ،1112ص )102خاطرنشان مـی سـازد کـه بـومی
ررایی و بییانه ررایی دو استرتژی کامال متفاوت در ترجمه هستند که امکان ترکیب آنها در ترجمـه یـک
متن نیست .اما باید اذعان داشت که در عمل این چنین نیست .دلیل آن نیز این است که هـدف در ترجمـه
متون رردشیری نه تنها ترجمه زبان مبدأ به زبان مقصد که ترجمه عناصر خاص و منحصـر بـه فـرد مـتن
زبان مبدأ به مقصد نیز هست .هریک از استراتژی های بومی ررایی و بییانه ررایی به تنهایی نمی تواند راه
حل نهایی و کلی برای حل مشکالت این متون باشد .در واقع برای مترج متون رردشیری با اهدافی کـه
شرح آن رفت بسیار مشکل است که بتواند این دو را به وضوح از یکدییر تفکیک کـرده و بـه صـورت
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جدارانه به کار برد .در مقایسه این دو روش به واقع بدون تحلیل کـافی و مناسـب مـتن و بـه خصـوص
شناخت عوامل و عناصر فرهنیی موجود در آن نمی توان ازامتیـاز یکـی بـر دییـری سـخن رانـد .نایـدا
( )1119معتقد است که هیچ ترجمه ای نیست که همیشه کامال یک دسـت باشـد و هـدف آن دائمـا بـا
موقعیت های خاص تغییر می کند .بنابر این ترجمـه هـای مختلـف دارای درجـات متفـاوتی از تعـادل و
یکدستی هستند .این واقعیت در مورد متون رردشیری به خصوص صادق است .تعادل را نمـی تـوان در
تعریفی آماری با یافتن معادل های صد درصد یکسان دانست بلکه در آن صرفا یافتن نمونه هـای نزدیـک
به ه در دو زبان مد نظر می باشد .تعادل در سطح کاربرد شناختی و نه زبان شناختی بـه معنـی طیفـی از
دقت و صراحت از حداقل به حد اکثر است .چه از بعد شناختی و یا تجربی منظور از تعادل در حـد اقـل
ممکن خود آن است که خوانندران یک متن ترجمه شده قادر باشند آنرا در حـد و میزانـی کـه خواننـده
بومی همان متن دریافت کرده است دریابند .اما منظور از تعادل و برابری در حد اکثر امکان خود آن اسـت
که خوانندران متن ترجمه شـده در زبـان مقصـد آن را بـه همـان شـیوه ای دریافـت و اسـتنباط کنندکـه
خوانندران بومی همان متن در زبان مبدأ .آیا ایجاد چنین تعادل و برابری بین متن زبـان مبـدأ و مقصـد در
ارتباط با ترجمه متون ررشیری ممکن است ؟ مسلماً انجام آن مستلزم برابرسازی های بسـیار نزدیـک در
زبان و فرهنگ مبدأ و مقصد هردو ست .پر واضح است که هریک از استراتژی های بییانه ررایی و بـومی
ررایی نمیتواند به تنهایی برابر سازی در این سطح را امکان پهیر سازد .بدیهی است که برای انجام این مه
نیاز به نوعی استراتژی است که به عنوان یک معیار برای ترجمه متون رردشیری ضمن انتقال پیام و حف
ارزش های معنوی و فرهنیی مقوله ها و عناصر رردشیر محور در متن مبدأ طیف وسـیع خواننـدران در
زبان مقصد را نیز مد نظر قرار داده و فه و ادرا کامل آنان را از این رونه مقولـه هـا تـامین نمایـد .ایـن
استراتژیِ که در این رفتار از آن به عنوان شیوه خنثی ررایی یاد می شود صرفا به معنـی آمیـزه ای از شـیوه
بومی ررایی و بییانه ررایی نیست .در بومی ررایی و بییانه ررایی این متن و ماهیـت و نـوع مقولـه هـای
فرهنیی آن است که تعیین کننده نوع ترجمه است در حالی که استراتژی خنثی ررایـی عمـل و فرآینـدی
است که در آن همواره برداشت و آراهی خودمترج است که تعیین می کند چرا و چیونـه بایـد ترجمـه
کرد تا ه نیاز های خواننده برطرف رردد و ه تعادل و برابری بـین مـتن زبـان مقصـد و مبـدأ بدسـت
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 )123-129بومی ررایی و بییانه ررایی متن محور و مقوله محور هستند در حالی که

استراتژی خنثی ررایی محوریت را به مترج و تصمی وی میدهد .اتکا فرآیند ترجمه متـون رردشـیری
تنها به شیوه بومی ررایی و بییانه ررایی نمی تواند باشد بلکه بسیار مه تر از آن مترج همواره به این می
اندیشد که کدام مقوله و عناصر را انتخاب و چیونه برای آنها معادل های مناسب رزینش کند.
متن های مختلف و حتی محتوا های معنایی مختلف یک متن واحد به روش های متفاوتی قابل ترجمـه
است .در متون مربوط به رردشیری و بخصوص به هنیام استفاده از استراتژی خنثی ررایی عمـل ترجمـه را
می توان در سه مرحله پیش برد :مرحله اول آراهی مترج از خصوصیات مربوط به متون رردشیری اسـت.
اینکه چه نوع متنی در حال ترجمه است و شباهت ها و تفاوت های آن با متون زبـان مقصـد از همـین نـوع
چیست .با این شناخت مترج در خواهد یافت که خواننده زبان مقصد به هنیام خواندن مـتن ترجمـه چـه
احساسی دارد .برای مثال ،به هنیام ترجمه یک متن رردشیری از زبان فارسی به انیلیسی باید دید موضـوع
اصلی آن متن چیست .غهاهای سنتی ایرانی ،فرهنگ مههبی ،جشنواره هـای ملـی و محلـی ،معمـاری ایـران
باستان ،مساجد و امامزاده ها ،هنر های سنتی و صنایع دستی ایران ،مناظر طبیعی و یا حتی دست ساخته هـای
ایرانی غالبا از موضوع های اصلی متون رردشیری فارسی است .پر از آن متـرج بایـد همـواره متوجـه آن
باشد که نقش خطابی ،توصیفی و یا اطالعاتی متن زبان مبدأ به درستی در متن ترجمه شـده در زبـان مقصـد
انعکاس یابد .مرحله دوم برآورده ساختن نیاز های خواننده متن در زبان مقصد است .مترج باید همواره یـک
استراتژی رردشیر محور را دنبال نماید و تمام دغدغه اش تشخی

نیـاز هـا و عالیـق خواننـده و برطـرف

ساختن آنها باشد .مرحله سوم دست یابی به برابر ها و تعادل ممکن بین دو متن زبـان مبـدأ و مقصـد اسـت
برابری در اطالعات ،مفاهی و حتی در مقوله های زیبا شناختی متن .جمع این ویژری هاست که روش خنثی
ررایی را شکل داده و آن را از دییر روش ها ازقبیل بومی ررایی و بییانه ررایی متفاوت می سازد .بطور کلـی
در ترجمه متون رردشیری با شیوه خنثی ررایی اصول زیر قابل بررسی اند:

متون مربوط به معرفی جاذبه های رردشیری…
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1

بدون شک در ترجمه متون رردشیری انتقال اطالعات یکی از مه ترین اهداف است .برای انجـام
این مه  ،مترج باید اصل محوریت اطالعات را در ترجمه همواره مد نظر داشته باشد تا اطالعات کافی
و مناسب در اختیار خواننده قرار ررفته و از طرف دییر فرهنگ و تاریخ مـتن زبـان مبـدأ نیـز نـه تنهـا
محفوظ بلکه بکر و دست نخورده به خواننده منتقل رردد .همان طور کـه مـی دانـی نـام مکـان هـا و
اشخاص مکررا در متون مربوط به جاذبه های رردشیری کشورمان به چش مـی خورنـد .بسـیاری از
مردم میهن مان با این عناوین آشنا هستند ،اما خوانندران و جهانیردان خارجی و عمدتا غربی بـه دلیـل
پاره ای از مشکالت و نواق

در نظام رسانه ای کشور آن طور که انتظار می رود با این عناوین آشنایی

ندارند .متن ترجمه شده برای رردشیران و جهانیردان باید اطالعات کافی و در حد نیاز در اختیار ایـن
قبیل خوانندران قرار دهد .استراتژی خنثی ررایی در این رونه موارد فراروی مترج است و با توجه بـه
آزادی عملی که در اختیار مترج قرار می دهد دست او را برای افزودن اطالعات مورد نیاز به متن بـاز
می رهارد .اطالعاتی که برای در مفهوم مورد بحث از محوریت برخوردارند .بـرای مثـال اسـتفاده از
رروه اسمی "طبیب ایرانی" برای "ابو علی سینا" به هنیام معرفی این شخصـیت اندیشـمند ایرانـی در
متون رردشیری و جلب نظر مخاطبان برای بازدید از آرامیاه وی در شهر تاریخی همدان کافی به نظـر
نمیرسد.
به هنیام مواجهه با این نام در متن افزودن اطالعات بیشتر پر از ذکر نام ابو علی سینا به رونـه ای
که در مثال زیر نشان داده شده است از شیوه های کار بردی در استراتژی خنثی ررایـی اسـت .در ایـن
مثال ،زیر اطالعات اضافه خط کشیده شده است:
) in Iran.

Avicina ( 980- 1037 )philosopher of the ُSamanit dynasty ( 819–999

قسمت خط کشید شده اطالعات اضافی در مورد این فیلسوف بزرگ ایرانی به خواننده مـی دهـد.
مه آشنا ساختن مخاطب با وی است حتی ارر این بخش در متن اصلی وجـود نداشـته باشـد .آزادی
عملی که روش خنثی ررایی در اختیار مترج قرار می دهد دست او را برای افزودن اطالعات بـه مـتن
1- information oriented principle
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ترجمه شده بخصوص در مورد عناصر و مقوله های منحصر بـه فـرد زبـان و فرهنـگ مبـدأ بـاز مـی
رهارد(سانینگ ،ص .)132تاریخ شامل روز ،ماه و سال رانیز باید در ترجمـه متـون رردشـیری بـرای
مخاطبان غربی به سال میالدی تبدیل کرد .در غیر اینصورت خواننـده خـارجی برداشـت دقیقـی از آن
نخواهد داشت .البته همراهی تاریخ با بخشی که جهت اطالع رسانی بیشتر توسط مترج و با تصـمی
شخصی وی افزوده شده است تاثیر بیشتری در تصویر سازی ذهنی خواننده و در وی از مقوله مـورد
توصیف خواهد داشت .به نمونه های زیر که به روش خنثی ررایی و عام جلوه دادن یک پدیده منحصر
به فرد فرهنیی تاریخی به شیوه خنثی ررایی به انیلیسی ترجمه شده است دقت کنید:
"ساخت سی و سه پل در اصفهان  10سال طول کشید و به سال 1900پایان یافت"
ترجمه پیشنهادی برای جمله فوق می تواند یکی از انواع زیر باشد:
The construction of Si va Se pol in Isfahan lasted for 14 years and ended in
1600, thirty three years after Shakespeare died………...
The construction of Si va Se pol in Isfahan lasted for 14 years and ended in
1600, one hundred years after Colombus discovered America ………….

هر دو نمونه با را می توان در ترجمه متون رردشیری به کار ررفت .در نمونه ها ی فوق قسـمت
اول معماری فرهنگ محور مربوط به سنت جامعه زبان مبدأ را در نظـر داشـته و بـه خـوبی اطالعـات
اساسی در باره آن به دست می دهد .قسمت دوم که زیر آن خط کشیده شده است به خاطر خواننده
خارجی است و اطالعات اضافی برای فه بیشتر او فراه می آورد .به همین دلیل خواننده متن ترجمه
شده با اطالعات اضافی که در دست دارد و به خصوص با ارتباط دادن این اطالعات با شخصیت هـا و
یا مقوله های مورد شناخت خود در فرهنگ و زبان مقصد به اندازه کافی از این اطالعت تاثیر پهیرفته و
رغبت بازدید از این بنای منحصر به فرد معماری ایران در وی ایجاد می شود .از این رو نقـش خطـابی
متن و ترغیب خواننده به انجام عمل مورد نظر در متن رردشیری از قبل حاصل شده است.
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نیو مار ( ،1111ص

 )31-01خاطر نشان می سازد که در ترجمـه ارتبـاطی مخاطـب اصـلی

خواننده زبان مقصد است خواننده ای که انتظار انتقال همه جانبه عناصر و مقوله های خارجی را به زبان
و فرهنگ خود دارد .همانطور که پیشتر رفته شد استراتژی خنثی ررایی در ترجمـه متـون رردشـیری
شیوه ای مبتنی بر ترجمه ارتباطی است و در آن متـرج از آزادی عمـل فراوانـی بـرای انتخـاب روش
مناسب ترجمه مقوله ها و عناصر فرهنیی برخوردار است .در این استراتژی زم است متـرج عناصـر
خارجی را به فرهنگ خودی خواننده انتقال دهد.با این وجود ،این تمام آنوه او به هنیام ترجمـه انجـام
می دهد نیست .در این استراتژی حف فرهنگ اصلی و بومی زبان مبدأ نیز مد نظر وی اسـت .بنـابراین
برای انجام این مه بومی ررایی و بییانه ررایی باه پیوند می خورند پیوندی که نتیجـه آن حفـ هـ
فرهنگ اصلی و ه فرهنگ زبان بییانه است .این پیوند خال هـا و فواصـل فرهنیـی را از بـین بـرده
وارتباط بین دو فرهنگ را میسر می سازد .برای مثال نام زردتشت در ایران باسـتان بـا مفهـوم "تقـدس
آتش" در ارتباط است .در اسطوره های یونانی نیز " پرومتوس" که آتش را در زمین خلق کـرد خـدای
آتش نامیده شده است .از این دیدراه بین این دو نام تشابه و یا برابری مفهومی کـه زمینـه سـاز تـداعی
معانی در ذهن خواننده است به چش میخورد .بر این پایه می توان رروه اسمی "اوستای زردتشـت" را
به صورت زیر ترجمه کرد:
The book of Zoroaster, the Prometheus of old Persia who gave a holly value to fire.

"کتاب زردتشت ،پرومتوس ایران باستان که آتش را مقدس می شمرد"
2

اصل مفهوم محور

اصل مفهوم محور اساسا برای ترجمه واژه ها و عبارت هایی در متون رردشیری به کار می رود که
حاوی عناصر فرهنیی و تاریخی است و امکان انعکاس مستقی آنها در متن زبان مقصد وجـود نـدارد.
این اصل را بکار می ریری تا آنوه متن زبان مقصد فاقد آن است در آن ایجاد کنـی  .بـدین ترتیـب بـا
1- association applied principle
1- concept based
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خواننده زبان و فرهنگ مقصد ارتباط برقرار می رردد .در عین حال فرهنگ و مقوله های خـاص آن را
در زبان مبدأ منتشر و توجه خواننده به مقولـه و مفـاهی مـورد نظـر در مـتن مربـوط بـه جاذبـه هـای
رردشیری معطوف می رردد .متاسفانه متون رردشیردی که از فارسی به انیلیسی ترجمه شـده انـد در
بسیاری از موارد برای نامیهاری عناوین به شیوه حرف نیاری  1متوسل شده اند .بدیهی اسـت کـه در
صورت استفاده مکرر از روش حرف نیاری برای اسامی خاص در پاره ای از موارد ارزشهای تاریخی
و فرهنیی مصادیق آنان از دست خواهد رفت .برای مثال شهر نیشـابور بخـاطر داشـتن سـنگ فیـروزه
مشهور است .سنیی بارنگ آبی زیبا و ساخته شده از هیدرو فسفات مـر و آلومینیـوم کـه معمـو در
مغازه های سطح شهر به فروش می رسد .در ترجمه عنوان شهر می توان این مفهوم را از آن متنزع و بر
پایه آن رروه صفتی برای نام شهر به عنوان توصیف رر استفاده نمود.
The city of Firuze
The city of blue stone
The city of gracious stone
The city of colorful stone

نام ها و مکان های زیادی از این قبیل در ایران وجود دارد که با مفاهیمی خاص همراهنـد .حضـور
آنها در متون مربوط به رردشیری به آنها ویژری فرهنگ محور داده و آنان را با معانی مفهومی خاصـی
مرتبط می سازد که شاید نتوان برایشان چنین مفهوم خاصی در فرهنگ و زبان مقصد متصور شـد .ایـن
مفاهی غالبا واژران را با تاریخ ،جغرافیا ،سیاست ،مههب و مقدسات یک جامعه پیوند می زنند .بـدیهی
است که این پیوند را نمی توان با حرف نیاری صرف این نام ها نشـان داد .البتـه حـرف نیـاری را در
مورد اسامی منحصر به فرد یک جامعه که دارای وجهه جهانی بوده و برای همه ملل شناخته شده است
می توان همونان مورد استفاده قرار داد.
نتیجه گیری

در این مقاله ضمن بررسی و توصیف و نیز ارائه نمونه هایی از بومی ررایی و بییانه ررایی به عنوان
دو استراتژی مطرح در ترجمه مقوله ها و عناصر فرهنیی متون رردشیری نشان دادی که به کـارریری
1- Transliteration
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هریک از آنها به تنهایی با مشکالت خاصی مواجه است .با وجود این معیار بسیار مه در ترجمـه ایـن
رونه متون توجه به نقش ارتباطی زبان در متن زبان مقصد است .به طـور کلـی هـر مـتن دارای نقـش
اطالعاتی ،خطابی و توصیفی است .بدیهی است که در هر متن یکی از نقش های فوق برجسته تر است
و نقش های دییر در کنار آن ،ک رنگ تر جلوه می نمایند .البته از دست رفتن بخشـی از ارزش هـای
فرهنیی مقوله ها و عناصر رردشیری در بومی ررایی یا بییانه ررایی اجتناب نا پهیر است .در این میان
وظیفه مترج است که شیوه ای را برای ترجمه بررزیند که ضمن انتقال جنبه های فرهنیی زبـان مبـدأ
در و استنباط خواننده را در زبان مقصد نیز تضمین نماید .در این مقاله ضمن ارائـه یـک راهکـار بـه
عنوان نوعی استراتژی جدید در ترجمه متون رردشیری (شیوه خنثی ررایی) نشان دادی که مترج در
این استراتژی جدید در واقع پیامبری است از فرهنگ زبان مبدأ که با تالش وقفه ناپـهیر خـود بایـد بـه
دنبال یافتن برابر های مناسب در اطالعات ،مفاهی و حتی جنبه های زیبا شناختی اثر باشد.
کتابنامه
تجلی ،غفار«. )1391( .ارزش کاربردی اصول و مبانی ترجمه» .مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشـیاه شـیراز.
دوره چهارم .شماره دوم .ص

.101-110

رشیدی ،غالمرضا .)1311 ( .ترجمه و مترج  .مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی.

شریف ملک زاده ،محمد .)1310( .تعاریف ،مفاهی  ،جاذبه ها و مسیرهای رردشیری با عالیق ویژه در ایـران.
تهران :انتشارات ایرانیکا.
صلحجو ،علی« .)1393 ( .بحثی در مبانی ترجمه» .نشر دانش .سال  .9ش  .3ص

311-313

کبیری ،قاس  .)1311 ( .اصول و روش ترجمه براساس ترجمه بر پایه معنی .تهران :انتشارات رهنما.
مختاری اردکانی ،محمد علی« .)1319( .چهارچوبی نظری برای ارزیابی ترجمه» .فصلنامه مترج  .شماره بیست
و پنج  .ص

.30-31

نایدا ،یوجین .)1190( .اصول و مبانی ترجمه .طاهره صفارزاده/مترج  .تهران :انتشارات خیام.
نوبخت ،محمد باقر و الهام پیروز .)1311 ( .توسعه صنعت رردشیری در ایـران -موانـع و راهکارهـا .تهـران:
معاونت پژوهشی دانشیاه آزاد اسالمی-دفتر رسترش تولید عل .

11
دوم
 زمسـتان.  شماره بیست.  فصلنامه مترج. کوثری... ترجمه عبدا.» «استراتژی های ترجمه.)1113(  لورنر،ونوتی
شمارة

)فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه ( دانشكدة ادبيّات و علوم انساني

.12-13

 ص1310

Baker, M. (1992). In other words: A course book on translation. New York:
Routledge
Chrsterman, A. (1998).Translation in context. Amesterdam and Philadelphia: John
Benyamin publishing company.
Gove, P. B. et al (2002). Webster’s third new international dictionary of the
English language). Springfield: Merrian-Webster INC. Publishers.
Hanks, P. (1979). Collins dictionary of the English language. London & Glasgow:
William Collins Sons and Co. Ltd.
Lefevere, A. (1992). Translation, rewriting and the manipulation of literary fame.
London and New York: Routledge.
Munday, J. (2001). Introducing translation studies, theories and applications.
London and New York: Routledge.
Newmark, P. (1981). Approaches to translation. Oxford: Pergamon.
Newmark, P. (1988). A Textbook of translation. Shanghai: Shanghai Foreign
Language Education Press, 2001.
Nida, E. A. (2001). Language and culture: Context in translating. Shanghai:
Shanghai Foreign Language Education Press.
Nord, C. (2001). Translating as a purposeful activity :Functionalist approaches
explained. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.
Sanning, H. (2010). “Lost and found in translating tourist texts” The Journal of
Specialized Translation (13), 124-137
Schaffner,Ch. (ed).(1999).Translation and Norms. Celevedon, Philadelphia,
Torento, Sydney .Johannesburg: Multilingual Matters Ltd.
Schleimacher, F. (1963). On the different methods of translating, In A. Lefevere
(Ed.) Translating literature: The German tradition from Luther to Rosenzweig,
pp , 36-54, Assen & Amsterdam: Van Gorcum.
Stevens, M. A. et al (2008). Britannica concise encyclopedia. Shanghai: Shanghai
Foreign Language Education Press.
Toury,G. (1987).Translation across cultures. New Dehli:Bahri Publication Ltd
Venuti, L. (1995). The translator’s invisibility : A history of translation. London
and New York: Routledge.

