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ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إىل تناول أهم أساليب الرتمجة املستخدمة يف ترمجة النصوص اإلعالنية ،وهي
النصوص اليت هتدف إىل نقل إعالن جتاري من شأنه أن ينتج أتثرياً يف مجهور اللغة املستهدفة مياثل التأثري

الذي تركه اإلعالن األصلي على مجهور اللغة املصدر .ولضمان جناح ترمجة اإلعالن ينبغي مراعاة مجيع
عناصر اإلعالن أثناء عملية الرتمجة ،مبا يف ذلك املنتج املعلن عنه ،وصاحب املنتج ،وتصميم اإلعالن،
واجلمهور املتلقي ،بل وحىت سياسية احلكومة يف بلد اإلعالن ،وقد يؤدي اختيار إسرتاتيجية خاطئة يف

ترمجة اإلعالن إىل رفض اإلعالن وكساد املنتج املعلن عنه .سريكز البحث على تناول أهم أساليب الرتمجة
املستخدمة يف ترمجة النصوص اإلعالنية وذلك من خالل حتليل مناذج من ترمجة إعالانت ملنتجات عاملية
مشهورة من اإلجنليزية إىل العربية ،وتكشف نتائج البحث أن املرتمجني يف ترمجة عناوين اإلعالانت مييلون
إىل أسلوب التحويل ابلزرع أو النقرحة؛ بينما يفضلون يف ترمجة شعارات اإلعالانت استخدام أسلوب
النقل أو التكييف أو إعادة الكتابة.
الكلمات املفتاحية :أساليب الرتمجة-اإلعالن-العنوان الرئيس-الشعار-نص اإلعالن.
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ABSTRACT
This paper demonstrates translation approaches used in translating advertising texts.
The main purpose of translating advertising texts is to transmit the message that
would produce the same impact on almost all the readers of the target language. To
achieve this objective, all elements of advertisement need to be observed during the
translation process such as the product, advertisers, designers, text receivers, and even
the government’s policies which the translation of advertisement takes place.
Choosing the wrong strategy might cause the translations to be rejected by the target
culture. The focus of this research is to explain strategies of translating advertising
texts from English into Arabic. The findings reveal that in translating headlines
translators tend to use the strategy of borrowing, whereas in translating slogans,
translators tend to use literal translation, adaptation strategy, or rewriting.
Keywords: Translation approaches; advertisement; headline; slogan; advertising text.
Abstrak
Kajian ini bertujuan untuk menunjukkan pendekatan terjemahan yang digunakan
dalam menterjemahkan teks iklan. Tujuan utama menterjemahkan teks iklan adalah
untuk menyampaikan mesej yang akan memberi kesan yang sama kepada pembaca
bahasa sasaran. Untuk mencapai matlamat ini, semua elemen iklan, bukan sahaja
produk, pengiklan, pereka bentuk, penerima teks, bahkan dasar kerajaan dimana iklan
tersebut diiklankan perlu diambil kira semasa proses terjemahan. Pemilihan strategi
terjemahan iklan yang salah boleh mengakibatkan iklan tersebut ditolak. Kajian ini
akan memfokuskan analisis dan perbincangan model iklan bahasa Inggeris yang
diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Hasil carian mendedahkan bahawa penterjemah
cenderung menggunakan strategi peminjaman dalam menterjemahkan tajuk utama
iklan, manakala dalam menterjemahkan slogan, penterjemah cenderung menggunakan
terjemahan harfiah, strategi adaptasi, atau menulis semula.
Kata kunci: Pendekatan penterjemahan; iklan; tajuk utama; slogan; teks iklan.
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مقدمة
أصبحت اللغة اإلجنليزية اللغة الوسيط دون منازع يف األعمال التجارية الدولية ،فعملية تسويق املنتجات
املصنعة يف بلدان أخرى غري بلد املنشأ واإلعالن عنها أصبحت تعتمد بشكل كبري على اإلجنليزية دون
ونظر إىل كون اإلعالن يهدف ابلدرجة األوىل إىل خماطبة
غريها من اللغات ابعتبارها لغة العوملة األوىلً .

أكرب قدر من اجلماهري يف مجيع أحناء املعمورة ،وألن اجلمهور غري الناطق ابللغة اإلجنليزية لن يتمكن من
معرفة فحوى اإلعالن واملنتجات اليت تروج هلا وفهم فوائدها وتعليماهتا وكيفية استخدامها ،تولدت حاجة
ماسة إىل ترمجة اإلعالانت إىل خمتلف اللغات.
يعد اإلعالن نوعا خاصا من االتصاالت اليت تنقل رسال ًة من املنتج إىل املستهلك بصورة جذابة

وقابلة للدوران يف أذهان اجلمهور بسهولة ويسر .ويف سبيل حتقيق ذلك ،تستخدم اإلعالانت عناصر
لغوية خاصة وحمددة للفت االنتباه وإقامة عالقة محيمة مع املستهلك ،فضال عن حتفيز املتلقي الختاذ
إجراء إجيايب جتاه املنتج .على صعيد آخر ،ختتلف اللغة املستخدمة يف اإلعالانت بشكل كبري عن اللغة
االعتيادية ،فهي تتمتع مبميزات خاصة تتكامل فيما بينها على املستوى النحوي والصريف والبالغي،
وغالبا ما تستخدم لغة اإلعالانت كلمات وعبارات جمازية وعناصر أسلوبية خمتلفة تعد إىل ٍ
حد ما
منوذجيةً تقرتب من اللغة الشعرية .ولضمان جناح ترمجة اإلعالن ينبغي مراعاة مجيع عناصر اإلعالن أثناء

عملية الرتمجة؛ مبا يف ذلك املنتج املعلن عنه ،وصاحب املنتج ،وتصميم اإلعالن ،واجلمهور املتلقي ،بل
وحىت سياسية احلكومة يف بلد اإلعالن ،وقد يؤدي اختيار إسرتاتيجية خاطئة يف ترمجة اإلعالن إىل رفض
اإلعالن وكساد املنتج املعلن عنه.
من هذا املنطلق ،يهدف هذا البحث إىل تناول أساليب الرتمجة املستخدمة يف ترمجة النصوص
اإلعالنية اليت تسعى إىل نقل إعالن جتاري هبدف إنتاج أتثري مشابه يف مجهور القراء يف اللغة املستهدفة.
سيقوم هذا البحث من خالل املنهجني االستقرائي والتحليلي بتحليل مناذج من اإلعالانت املشهورة
ابللغة اإلجنليزية وترمجاهتا إىل اللغة العربية ومناقشة األساليب املتنوعة املستخدمة يف عملية الرتمجة.
أولا :مفهوم اإلعالن
اإلعالن لغةً مصدر أعلن ،وأصلها (علن) ،وجاء يف مقاييس اللغة أن "العني والالم والنون أصل صحيح
األمر ي علُ ُن ،وأعلن تُهُ أان ،والعالن :املعالنة"،
يدل على إظهار الشيء واإلشارة إليه وظهوره ،يقال :علُن ُ

1

واإلعالن يف لسان العرب( :اجملاهرة واإلشاعة واملبالغة يف اإلظهار) 2.وقد تطور مفهوم اإلعالن يف
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املعاجم اللغوية املعاصرة ،فمعجم اللغة العربية املعاصر يرى أن (اإلعالن ما يُنشر يف الطرق أو وسائل
3
َّ
َّاس عليه ويستجيبوا له).
اإلعالم ِمَّا ُّ
يهم املعلن أن يطلع الن ُ
لإلعالن دالالت ومفاهيم متنوعة ،فبجانب النشاط التجاري لإلعالن ،خيرج اإلعالن أحياان

هبدف حتقيق أغراض غري جتارية كالدعاايت اليت هتدف إىل الرتويج لفكرة اجتماعية أو دينية أو حىت
تشجيع فريق رايضي ،ويشمل اإلعالن أيضا احلمالت اليت تسبق االنتخاابت بقصد الرتشح ملنصب
معني .وقد أييت اإلعالن يف أشكال خمتلفة ،فقد يكون إعالان تلفزيونياً أو إعالانً إدارايً أو حىت إعالن
حرب .وميكن القول إن اإلعالن بعامة هو (جمموعة الوسائل املستخدمة لتعريف اجلمهور بعمل ما)؛

4

أما اإلعالن التجاري فهو (خمتلف نواحي النشاط اليت تؤدي إىل نشر أو إذاعة الرسائل اإلعالمية املرئية
أو املسموعة على اجلمهور بغرض حثه على شراء السلع واخلدمات أو من أجل سياقه حنو تقبل أفكار
أو أشخاص أو منشآت معلن عنها).

5

على الصعيد الغريب ،يعرف بولني ( )Bolenاإلعالن أبنه (نوع من االتصاالت مدفوعة األجر
وغري شخصية تقوم هبا الشركات التجارية من خالل وسائل اإلعالم اجلماهريية املختلفة ،واملنظمات غري
الرحبية واألفراد هبدف إبالغ أعضاء سوق معينة بظهور منتج معني أو خدمة معينة وإقناعهم بشرائه)،
ويرى أرينز وبويف

()Arens and Bovée

6

أن (اإلعالن اتصال غري شخصي للمعلومة ،وعادة ما يكون

مدفوع الثمن ومقنعا يف طبيعته) 7.من جانب آخر ،يعرف داير

()Dyer

اإلعالن أبنه (جذب انتباه

شخص ما إىل شيء ما أو إخطاره بشيء ما) 8،ويورد ييشني ( )Yeshinتعريفا ملعهد تشارترد للتسويق
يشرح اإلعالن أبنه "(عملية إدارة مسؤولة عن حتديد احتياجات املستهلكني الرحبية وتوقعها وتلبيتها،
ويعين ذلك أن اإلعالن ينبغي أن يقدم رسالة مقنعة للجمهور املستهدف ليكون فعاال وانجحا).

9

يتضح ِما سبق أن الكلمات الرئيسة يف تعريف اإلعالن تتمثل يف اإلبالغ واإلعالم واإلقناع،
ويهدف اإلعالن ابلدرجة األوىل إىل جذب انتباه الناس وإقناعهم بشراء منتج ما ،وال يكون ذلك من
خالل توجيه اإلعالن إىل أفراد معينني ،بل بتوجيهه والوصول به إىل جمموعات وفئات كربى من الناس
من خالل وسائل اإلعالم والدعاايت.
ويتضح من تعريف أرينز وبويف أن اإلعالن اجليد يعمل على إقناع العمالء احملتملني أبهنم حباجة
لشراء منتج جديد ،وهو ما جيعل اإلعالن هنا قاصراً على بيع اخلدمات واألفكار واملعايري والقيم .ويفيد
تعريف بولني أن وظيفة اإلعال انت تكمن يف تنفيذ رسالة تقوم بدورها بتوصيل معىن معني ابستخدام

عالمات معينة ،ميكن أن تكون عالمات لغوية أو رموزا غري لغوية.
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ابختصار ،لإلعالانت آاثر مفيدة للناس؛ ألهنا تساعد العمالء على حتديد املنتجات املتاحة يف
السوق ،كما أهنا تساعد األفراد أيضاً على التعرف إىل فوائد املنتجات وكيفية استخدامها ،خصوصاً يف

خضم التنافس بني الشركات التجارية ،والتطور املتسارع للمنتجات وسبل حتسينها ،وامتالء األسواق
مبختلف السلع املصنعة اليت هتدف مجيعها إىل تلبية احتياجات العمالء.
اثنيا :عناصر نص اإلعالن
إذا كان اهلدف من اإلعالن إقناع الناس بشراء منتجات أو خدمات معينة ،فإن اإلعالن يتطلب عناصر
لغوية حمددة وكلمات وعبارات خاصة تدور يف فلك اجملاز لشد انتباه املستهلك ،وقد ال تكون الكلمات
اجلمالية وحدها كافية جلعل اإلعالن مثريا لالهتمام؛ إذ جيب األخذ بعني االعتبار عناصر أخرى غري
لغوية .وجيب أن تتوفر يف اإلعالن أربعة عناصر رئيسة ،هي:
 .1العنوان الرئيس (:)Headlines
يعد العنوان الرئيس العنصر األهم الذي جيذب انتباه القراء جتاه اإلعالن؛ إذ يتم استخدامه
لتوضيح الرسالة اإلعالنية وتلخيصها ،وهو عنصر مهم جداً يف نص اإلعالن؛ ألنه حيقق
الوظيفة األساسية يف شد انتباه املستهلكني احملتملني للمنتج أو اخلدمة املقصودة .عادة ما حياول
أصحاب اإلعالانت جعل العنوان الرئيس جذاابً ومشوقاً للمتلقني ،فيستعينون يف أغلب
األحيان بتوحيد قافية العنوان أو حتقيق التوازي يف العناوين الرئيسة إلبرازها بشكل يشجع
املتلقي على متابعة قراءة بقية اإلعالن ،من هذا املنطلق ،جيب أن تكون العناوين الرئيسة سهلة
الفهم ،ويقول مسيث ( )Smithيف هذا السياق إن العنوان الرئيس وسيلة مهمة للتمييز بني املنتج
وغريه من املنتجات املتقاربة ،فعليه أن يعطي املتلقي ملخصاً موجزاً عن فوائد املنتج اليت ال ميكن
احلصول عليها من املنتجات املنافسة األخرى.

10

 .2الشعار (:)Slogan
يستخدم الشعار عادة من خالل ربطه ابملنتج جلعل املستهلك يتذكر املنتج ،ويعد الشعار
عنصراً مهماً يف اإلعالن؛ ألنه يعمل على خلق شعور من التقارب بني املنتج واملستهلك،
ويتكون الشعار عادة من مجل قصرية ،تستعني ابلتوازي ،والقوايف أو عبارات وأقوال معروفة
ومتداولة بني الناس من أجل مساعدة القارئ على تذكر عبارات الشعار ،ولعل الدور الرئيس
لشعارات اإلعالن يتمثل يف تذكري العمالء املستهدفني ابملنتج وتشجيعهم على شرائه ،فضالً
11
عن لفت انتباه القارئ وإهلامه ملواصلة القراء.
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 .3نسخة النص اإلعالين (:)Body Copy
تشكل نسخة النص اإلعالين اجلزء األطول يف اإلعالن ،ويتفاوت طوهلا من إعالن آلخر،
فتطول وتقصر حبسب حاجة اإلعالن وأهدافه .وتقدم نسخة النص اإلعالين القصري وصفاً
خمتصرا مليزة املنتج والفائدة املرجوة منه ،يف حني أن النسخة الطويلة توفر للقارئ مزيداً من
التفاصيل فيما خيص املنتج ،ويؤكد أرينز وبويف أن نسخة النص اإلعالين ينبغي أن تكون مرتبطة
بنداء احلملة واملصلحة الذاتية للقارئ.

12

 .4الرمز أو شعار الشركة (:)Logo
يستعمل الرمز أو الصورة أو العنصر املرئي يف اإلعالن للداللة على عالمة جتارية لسلعة معينة،
ويتكون الرمز من أشكال وألوان وخطوط وصور من أجل متييز الشركة التجارية من غريها من
الشركات املنافسة يف السوق ،ويتم تصميم الرموز لتحديد الشركة التجارية وتسهيل التعرف
عليها من قبل العمالء واملستهلكني ،وتعد العالمة التجارية إحدى أهم أدوات بيع املنتج؛ إذ
تشكل مزجيا من األمساء والكلمات والرموز والتصاميم اليت حتدد املنتج ومتيزه من املنتجات
املنافسة ،وليس الشعار شكالً فقط ،بل هو فلسفة لنشاط الشركة وخدماهتا ترتبط يف ذهن
13
املستهلك بطريقة جتعل حمو رمز الشركة ونشاطها من األذهان صعبا للغاية.
لنضرب املثال التايل لتوضيح عناصر نص اإلعالن:
العنوان الرئيس

الرمز أو شعار
الشركة
نسخة النص

الشعار

املصدر:

اإلعالين
https://www.pinterest.com/pin/316870523754514370/

اثلثا :أهداف اإلعالن
حيدد أرينز وبويف أربعة أهداف رئيسة لإلعالن ،جنملها يف النقاط اآلتية:
▪
26
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▪

الفائدة ( : )Interestجيب أن يثري عرض اإلعالن أكرب قدر ِمكن من االهتمام لدى مجهور
املستهلكني.

▪

الرغبة ( : )Desireجيب أن حيفز اإلعالن رغبة املستهلكني يف شراء املنتج ،وابلتايل ،جيعلهم
يدركون أن املنتج هو ما حيتاجون إليه فعال.

▪

األداء والعملية ( : )Actionجيب أن يدفع اإلعالن املستهلكني حنو التجاوب مع املعلومات
املعلن عنها لتفعيل عملية الشراء.

رابعا :مواصفات مرتجم اإلعالانت

تعد ترمجة اإلعالانت حتداي كبري ابلنسبة للمرتمجني إذ إن اهلدف من اإلعالن ،كما بينا سابقا ،إقناع
اجلماهري بشراء املنتج أو اخلدمة املقدمة ،فرتمجة اإلعالن ينبغي أال جتنح للحرفية أو ال جتنح يف الوقت
نفسه ألن تكون نصا معدال ،بل ينبغي هلا أن تضع اهلدف املرجو من اإلعالن نصب عينها .ولتحقيق

التكيف مع النص املستهدف ،ينبغي أن يكون للمرتمجني فهم عام للنص املرتجم؛ ألن الرتمجة جيب أن
تتكيف مع حاجات سوق معينة يف بلد معني.
وأتسيسا على ما تقدم ،حدد أرينز وبويف أربع قواعد أساسية تتبعها شركات اإلعالانت عند تعيني
مرتجم النص اإلعالين:
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•

جيب أن يكون املرتجم مؤلفا فعاال ،فال يكفي أن يقدم اإلعالن إىل اللغة املستهدفة؛ ألن عملية

•

الرتمجة ليست جمرد إعادة كتابة لإلعالانت يف اللغة األجنبية وإمنا أتليف إعالن جديد.
جيب أن يكون لدى املرتجم فهم و ٍ
اف للمنتج ،وِميزاته ،وجماالت تسويقه.

•

جيب أن تكون اللغة املستهدفة لغة املرتجم األم ،مبعىن أن املرتجم ينبغي أن يرتجم إىل لغته األم
فقط ،وعالوة على ذلك ،يفضل أن يكون املرتجم مقيماً يف البلد املستهدف لضمان صحة
استخدام العبارات االصطالحية يف نص اإلعالن ،مبا يتوافق مع املوقف االجتماعي والثقايف

جلمهور الفئة املستهدفة.
•

جيب أن يكون النص األصلي لإلعالن سهالً وقابالً للرتمجة أو بعبارة أخرى ،ينبغي أال يكون
النص غامضاً أو حيتوي على تعابري اصطالحية شديدة التعقيد.

يتضح من القواعد األساسية املذكورة أعاله أن لغة اإلعالن ترتبط ارتباطاً وثيقاً ابلثقافة ،فنحن

عندما نتعامل مع لغة اإلعالن إمنا نتعامل مع ثقافة اجلمهور املستهدف يف أي لغة كانت ،ويف سبيل

ديسمرب 2019م

27

جملة الدراسات اللغوية واألدبية

إقناع املستهلكني بشراء املنتج املعلن عنه بطريقة فعالة ،ينبغي على اإلعالن أن يستحضر جانب الرفاهية
الثقافية لنمط حياة املستهلكني ،ومعتقداهتم ،وطقوسهم ،وقيمهم.
ولتحقيق ذلك ،جيب أن يسلط املرتجم تركيزه على النص الفعال املستخدم يف الرتويج للمنتج
املعلن عنه ،وينقل مسيث يف هذا الصدد أن "التكافؤ ال حيدث على مستوى الكلمة ،فمفهوم التكافؤ ال
يعين ابلضرورة اإلخالص للنص؛ ألن الرتكيز هنا ال ينبغي أن يكون موجها إطالقا حنو البقاء على مقربة
من مفردات النص ،ولكن البقاء على مقربة من اإلعالن.

16

ويف إطار احلديث عن مفهوم األمانة يف ترمجة اإلعالن ،يشري كيدير ( )Guidèreإىل أن األمانة
على الرغم ِما حتمله من دالالت أخالقية متثل معياراً غريباً يف جمال اللغة والرتمجة ،فاحلرية اليت تعد نقيض

األمانة حتمل يف طياهتا حتديداهتا اخلاصة هبا ،وال تعد مرادفاً للفوضى ،كما أن األمانة ال تعد إذعاانً
وانقياداً .ويف اإلطار اإلعالين ،ينبغي أن تقرتن األمانة ابلفاعلية ،وينبغي أن يطرح املرتجم اإلعالين
السؤال اآليت :هل تعد األمانة حلرفية النص األصلي حبد ذاهتا ضماانً للفاعلية التواصلية؟ وهذا من شأنه
أن جيعل املرتجم يرتدد بني عدة أنواع من األمانة :األمانة لتعرب النص الدقيق أو األمانة حلقيقة ما يريد أن

يقوله املرسل أو األمانة لتوقعات املستقبل ،وتقرتض كل زاوية من زوااي التحليل مدخال وطريقة خاصة
ابألمانة املقصودة ،فاختيار األمانة لواحدة منها يعين عدم األمانة لألخرى ،وبناء على ذلك تعتمد
مسألة اختيار نوع األمانة على طبيعة النص اإلعالين املراد ترمجته.

17

خامسا :نشأة ترمجة اإلعالانت وتطورها

تعد ترمجة اإلعالانت ظاهرة جديدة جنمت عن حركة العوملة ،وميكن أتريخ بداية الرتمجة اإلعالنية على

النطاق الدويل ببداية تسعينيات القرن العشرين؛ وذلك بعد أن تبنت الشركات العاملية الكربى اسرتاتيجية
شاملة ،جمال عملها هو القرية الكونية ،وذلك ابعتبار الكرة األرضية كلها سوقاً كامنة ،فتخطت بذلك
احلدود القومية والكليات اجلغرافية السياسية ،وهو ما يعين التواصل الشامل مع املستهلكني من دون متييز

بني الدول واملناطق واللغات ،وقد قسم كيدير تطور ظاهرة ترمجة اإلعالن إىل ثالث مراحل ،نوجزها يف
النقاط اآلتية:
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 .1املرحلة األوىل :كان عمل املرتمجني يف بداية اتريخ الرتمجة اإلعالنية يقتصر على نقل نص ما،
من لغة إىل أخرى ،وأحياانً دون معرفة أن األمر يتعلق بنص حتريري تروجيي ينتمي إىل اجملال
اإلعالين ،مث بدأ االهتمام ابلرتمجة اإلعالنية يتزايد ،فطرح املرتمجون قضية األمانة للنص األصلي
من خالل الرتمجة احلرفية أو االبتعاد عن األصل من خالل التصرف يف الرتمجة ،وقد استقر
28

العدد الثاين  -السنة احلادية عشرة

أساليب ترمجة النصوص اإلعالنية من اإلجنليزية إىل العربية

األمر لدى الكثريين أن العمليات الرتمجية اليت تفرض نفسها يف جمال اإلعالن هي ترمجة املعىن
وليس األلفاظ؛ لذا توجه املرتمجون املهنيون إىل حتقيق تعادل وظيفي وليس حريف للرسائل
اإلعالنية.
 .2املرحلة الثانية :متكن املرتمجون تدرجيياً من احلصول على الصور اليت تصاحب النصوص اليت كان
ينبغي عليهم ترمجتها ،فاستفادوا منها لتكييف ترمجاهتم وتعديلها .وهكذا تولد إدراك حقيقي

ألمهية الصور ،ورغبة واضحة ابجتاه تكامل فعلي بني النص والصورة لتحقيق أفضل فعالية يف
الرسائل اإلعالنية .ابختصار كانت الرتمجة يف هذه املرحلة تتم وفقا للصورة ،ولكن عمل املرتجم
مل يتجاور ذلك إىل تعديل الصورة أو تغيريها.
 .3املرحلة الثالثة :يعود اتريخ هذه املرحلة إىل بداية األلفية الثالثة ،فقد استفاد املرتمجون من
جناحات العوملة ،فربعوا يف فكرة عرض نسخ مكيفة ومعدلة على مستوى النص والصورة يف آن
واحد ،يتم فيها روتشة الصورة إىل حد ما لتوضيح النص وإقناع املمول ،ومل تكن هذه الفكرة
ِمكنة من دون التقدم التقين املنجز يف جمال الربجميات املكتبية ،ومن دون مهارات املرتمجني
املتزايدة يف استخدام األدوات املعلوماتية ،ال سيما الربجميات املعينة يف الرتمجة ،وروتشة الصورة،
والتصوير مبساعدة احلاسوب.
سادسا :اسرتاتيجيات ترمجة اإلعالانت

تتبع مسيث أهم االسرتاتيجيات اليت اعتمدها املرتمجون احلرفيون يف عملية ترمجة عناوين اإلعالانت
الرئيسة ،وتوصل إىل أن اسرتاتيجيات املرتمجني يف ترمجة اإلعالن ال خترج عن حمورين أساسني يشكالن

قطيب الرتمجة ،مها:

19

 .1الرتمجة املتجهة حنو اللغة املصدر

(:)Translation source language-oriented

هتتم هذه االسرتاتيجية ابحملافظة على كامل الرسالة األصلية للنص يف اللغة املصدر ،وقد يقوم
املرتجم يف هذه االسرتاتيجية بعمليات إضافة أو حذف؛ لكن يظل اهتمام املرتجم وتركيزه حنو
احلفاظ على عناصر النص املصدر الرئيسة.
 .2الرتمجة املتجهة حنو اللغة اهلدف

(:)Target language-oriented translation

يتمتع املرتجم يف هذه االسرتاتيجية حبرية جتيز له توليد ترمجة خالقة للعناوين الرئيسة وحمتوى
رسالة اإلعالن من أجل حتقيق عنصر اإلاثرة واإلقناع يف اإلعالن املرتجم.
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من جانب آخر ،تناول ابحثون آخرون أهم األساليب املستخدمة يف عملية ترمجة عناصر
اإلعالن من ترمجة العناوين الرئيسة والشعارات والرموز ،ويقرتح كيدير يف هذا السياق ثالثة أساليب
لرتمجة التسميات اإلعالنية ،وهي:

20

أ .الزرع :وهو نقل اسم املنتج أو اسم العالمة التجارية كما هو ،فال يقوم املرتجم برتمجة االسم أو
نسخه أو تكييفه ،وإمنا يكتب االسم بصيغته األصلية دومنا أي تعديل صريف.
ب .النقحرة :وهي نقل حروف اسم املنتج أو اسم العالمة التجارية من لغة إىل أخرى ،ويتناسب هذا
األسلوب مع اإلعالانت املوجهة للدول اليت ال تستعمل األحرف الالتينية يف كتاابهتا ،كالصينية
والعربية والروسية.
ج .التحويل :ميثل التحويل املرحلة النهائية للتكييف ،وهو استبدال تسمية جديدة ابلتسمية األولية
أو إعادة تنظيمه .وقد أييت االسم املستبدل بصورة ختتلف اختالفاً جذرايً عن االسم األصلي.

كما يقرتح كيدير أيضاً ثالثة أساليب لرتمجة الشعارات اإلعالنية ،وهي:

21

 -النقل :وهو نقل الشعار من لغة إىل أخرى دومنا أي تعديل.

 التكييف :وهو إجراء تغيري يف الشعار ،وقد يؤدي التكييف إىل إحداث تغيري يف معىن الشعار،وينقسم التكييف إىل قسمني :تكييف شكلي ،وتكييف فكري.
 إعادة الكتابة :ميثل هذا األسلوب مرحلة اإلبداع لكن دون الذهاب إىل حد ابتكار رسالةجديدة .وجييز هذا األسلوب إحداث تعديل جوهري لإلعالن األصلي إذا ما تطلب السياق
املستقبل ذلك.
سنقوم يف الصفحات القادمة بتقدمي هذه األساليب وشرحها من خالل عرض حتليلي لنماذج
حية إلعالانت جتارية ملنتجات عاملية ذائعة الصيت والشهرة وحتليل ترمجاهتا وتقوميها ،وسنكتفي بتقدمي
مثال واحد لكل أسلوب؛ ألن الغرض من تقدمي األمثلة هنا التمثيل ال احلصر.
األسلوب األول :الزرع
يقصد ابلزرع يف ترمجة اإلعالن النقل الصويت والصوري السم املنتج يف نص اإلعالن األصلي إىل اللغة
املستهدفة أو بعبارة أخرى نقل اسم املنتج يف اإلعالن األصلي إىل اللغة املستهدفة دون إجراء أي
تعديالت لغوية ،ويتم ذلك من خالل نسخ كلمة اسم املنتج كما هي حبروفها وأصواهتا إىل النص
املستهدف .ويندرج هذا األسلوب ضمن إطار اسرتاتيجية الرتمجة املتجهة حنو اللغة املصدر (source
)translation
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 .language-orientedويف سبيل تربير جلوء املرتمجني إىل أسلوب التحويل يف نقل
العدد الثاين  -السنة احلادية عشرة

أساليب ترمجة النصوص اإلعالنية من اإلجنليزية إىل العربية

شعارات اإلعالانت ،يقول مسيث إن املرتمجني يف احلقل اإلعالين يستخدمون أسلوب التحويل ابلزرع
ليعكسوا متيز املنتج املعلن منه وفرادته من جانب ،واجلودة العالية اليت يتمتع هبا من جانب آخر 22.وعلى
صعيد التسويق ،تقوم هذه االسرتاتيجية على أساس دراسة نسبة تعرف اجلمهور املستهدف إىل العالمة
التجارية ،وكلما ارتفعت هذه القيمة زادت العناصر الثابتة املتعلقة ابإلعالن.

23

مثال :ترمجة أبسلوب الزرع

يعود هذا اإلعالن لشركة أبل

املصدر:

/https://www.apple.com/sa

Apple

العمالقة ،وأييت اإلعالن لتقدمي النسخة األخرية من

سلسلة اهلواتف الذكية ) ،(iPhoneوقد محل عنوان اإلعالن الرئيس يف نسخته اإلجنليزية اسم املنتج
) ،)iPhone 8مث تاله الشعار (A new generation of iPhone) :الذي ُكتب يف سطر جديد وحبجم
خط أصغر ،وقد متت ترمجة الشعار إىل اللغة العربية على النحو اآليت( :جيل جديد من .)iPhone

من املالحظ أن الرتمجة العربية استعانت أبسلوب الزرع؛ حيث قامت بنقل الكلمة األصلية
للمنتج ابحلروف الالتينية إىل اللغة العربية على الرغم من أن العربية ال تعجز عن كتابة األصوات األصلية
السم املنتج ،فالكلمة املعربة (آي فون) تعطينا نطق ) (iPhoneكما هي يف نسختها اإلجنليزية دون
حتريف أو تبديل ،ومع ذلك ،ال توافق شركة أبل على تغيري اسم املنتج وتبديل حروفه األصلية أبي
حروف أخرى يف أي لغة كانت ،كما تصر الشركة على كتابة اسم املنتج بطريقة خاصة ختالف قواعد
الكتابة يف اللغة اإلجنليزية؛ وذلك عن طريق كتابة ال حرف األول ( )iحبرف صغري ،وكتابة ال حرف التايل
( ) Pحبرف كبري .لقد أصبحت كتابة اسم املنتج هبذه الطريقة العالمة التجارية جلميع اهلواتف الذكية
لشركة آبل ،ولعل السبب وراء إصرار الشركة على احلفاظ على حروف اسم منتجها يعود إىل رغبة الشركة
يف التأكيد على اجلودة العالية للمنتج كما ورد يف بيان مسيث أعاله.

ديسمرب 2019م

31

جملة الدراسات اللغوية واألدبية

األسوب الثاين :النقحرة
يعد النقحرة وفقا لكيدير شكال من أشكال التحويل؛ حيث تقتضي النقحرة كتابة التسمية األصلية حرفاً
حرفاً ،أي مواءمة كل عالمة من نظام الكتابة الالتينية مع عالمة من النظام اللغوي اجلديد ،ويعين ذلك
أن النقل هنا ال يتعلق برتمجة احملتوى وإمنا بنقله نقالً شكلياً؛ حيث يتدخل املرتجم هنا ليس من أجل
إعطاء كل كلمة معادالً ملعناها وإمنا إلعطائها معادالً صوتياً وشكلياً.
يشبه أسلوب النقحرة يف الرتمجة أسلوب االقرتاض الذي يعين بنقل األلفاظ نقالً صوتياً من اللغة

املصدر إىل اللغة املستهدفة .والفرق بني أسلوب الزرع وأسلوب النقحرة أن األول يُبقي على الكلمة
األصلية حبروفها األصلية املستخدمة يف اللغة املصدر؛ بينما يعيد األسلوب الثاين كتابة الكلمة املراد نقلها
حبروف اللغة املستهدفة وتغيري ما يلزم لتتناسب مع النظام الصويت فيها .ويعد أسلوب النقحرة أحد
أسهل أساليب الرتمجة؛ إذ ميكن من خالله جتاوز أي مشكلة قد تواجه املرتجم يف إجياد املكافئات ،ويف
بعض األحيان يلجأ املرتمجون إىل أسلوب االقرتاض إلضفاء صبغة أسلوبية معينة أو طابع حملي خاص
على النص املرتجم 24،ويف هذه احلالة ،يضفي هذا األسلوب بعض اخلصائص اجلمالية للنص اإلعالين
ِما يساعد على شد انتباه اجلمهور حنو املنتج اجلديد.
مثال :ترمجة أبسلوب النقحرة

املصدر:

/https://pizzahut.com.sa

يعود هذا اإلعالن لسلسلة مطاعم بيتزا هت ) (Pizza Hutاليت تعد أكرب سلسلة ملطاعم البيتزا
يف العامل ،وقد جاء يف نص شعار اإلعالن عبارة (Big Cheese Box) :وجاءت ترمجة العبارة يف النسخة
العربية من اإلعالن على النحو اآليت( :بيج تشيز بوكس).
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مبني أعاله ،فقد نقلت العبارة اإلجنليزية إىل
استعانت الرتمجة العربية أبسلوب النقحرة كما هو ّ
العربية نقالً صوتياً ،ولكن إبعادة كتابتها ابحلروف اهلجائية العربية .ومبا أن أسلوب النقحرة يستلزم أن
ختضع أصوات األلفاظ اإلجنليزية يف نص شعار اإلعالن للنظام الصويت للغة العربية لتتشكل يف الصورة
اليت تتفق معها ،انلت العبارة اإلجنليزية من جراء ذلك بعض االحنراف يف أصواهتا وطريقة نطقها؛ وذلك
ألن العربية ال تعرف الصائتني ) (Gو ) ،)CHوال تعرف الصامت ) ،(Oوبقدر اختالف النظام الصويت
للغتني املصدر واهلدف يكون أثر التغيري واالحنراف يف األلفاظ املنقحرة ،ولو قرأان النص العريب ابحلروف
العربية فسنحصل على اآليت( :بيج تشيز بوكس) أو يف الكتابة الصوتية ابحلرف الالتيين (Bij Tsheese
).Bux
على صعيد آخر ،ال تقتصر مشكلة النقحرة على نطق العبارة اإلجنليزية فحسب ،بل تظهر
على السطح أيضاً مشكلة طول العبارة اإلجنليزية اليت حتتوي على ثالث كلمات ،وهو ما قد يتطلب وقتاً
أطول وجهدا أكرب للقراءة ،فضال عن اللبس واخللط الذين ميكن أن حيداث جراء اختالف قراءة الشعار
لدى القراء العرب الذين ال يفهمون اللغة اإلجنليزية .بيد أن شعار اإلعالن -حلسن احلظ -رافقته صورة
جبنة مشدودة ،وهو ما يوحي أن البيتزا املعلن عنها حتتوي على كثري من اجلنب.
وعلى الرغم من مزاوجة النقحرة ابلصورة ،تظل الرتمجة العربية املنقحرة غريبة لدى البعض ،وقد
ترفضها النخبة املثقفة احملافظة ،بيد أن أسلوب النقحرة يف ترمجة شعارات اإلعالانت أصبح مقبوالً يف

وقتنا الراهن؛ ألنه يتماشى مع نسق احلداثة اليت تروج هلا العوملة ،ولعل ما نراه من كثرة ظهور الكلمات
املنقحرة يف كثري من اإلعالانت الغذائية ،خاصة الوجبات السريعة ،دليل على جناح أسلوب النقحرة
وفعاليته.
األسلوب الثالث :النقل
يعد النقل آخر مستوايت اسرتاتيجية الرتمجة املتجهة حنو اللغة املصدر .ويشري هذا األسلوب من جهة
إىل نقل شعار اإلعالن كما هو من لغة إىل أخرى دومنا أي تعديل .ومن جهة أخرى يشري إىل النقل
اللغوي الذي مييل حنو احلرفية ،فإذا كان اخليار األول هو اخليار املفضل لدى الشركات املتعددة
اجلنسيات ،يبقى الثاين هدفا معلنا لكل الشركات اليت تسعى إىل اعرتاف على الصعيد العاملي.

25

يفضل بعض أصحاب الشركات الدولية اللجوء إىل الرتمجة احلرفية لرتمجة شعار اإلعالن
األصلي؛ ألهنم يعتقدون أن أي احنراف عن الرسالة األصلية يف الشعار األصلي قد يضر ابسم الشركة
ومسعتها ،فاسرتاتيجية تنويع اإلعالانت وتغيريها تنطوي على عدة سلبيات؛ أوال :متنع احلمالت اإلعالنية
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املختلفة إنتاج أتثري مشرتك يف املنطقة اجلغرافية نفسها ،واثنيا :ميكن أن يثري تناثر اإلعالانت املختلفة
مشكالت يف اإلدراك ابلنسبة للمستهلكني الذين يسافرون كثريا والذين يزداد عددهم ابستمرار ،ويكلف
الثالث تكييف اإلعالانت وتغيريها ميزانيات إضافية؛ إذ ينبغي على وجه التقريب ضرب امليزانية بعدد
نسخ التكييف من عمل إعالين جديد وترمجة.
وبناء على ما تقدم ،يسمح أسلوب النقل نظراي ابلتوفيق بني الغاية العاملية للشعار وضرورة
التكييف للمستهلك احمللي .فهو يعطي االنطباع أبن النقل اإلعالين انجح وهو يسمح بضمان استمرارية
اإلعالن على الرغم من العوائق اللغوية ،ويف هذه احلالة يكون املعلن مسرورا ابحرتام هويته ،كما أن
املستهلك يتلقى رسالة أعدت له أو على األقل يف متناوله لغواي .وجيد قطبا التواصل اإلعالين يف الرتمجة
احلرفية أرضية توافق مالئمة إلثبات الذات واالعرتاف ابآلخر على الرغم من اختالفه.

26

مثال :ترمجة أبسلوب النقل

املصدرhttps://www.youtube.com/channel/UCWhT04vnj8BzKaQad7hYNw:

نضرب مثاالً ألسلوب النقل يف ترمجة شعار إعالن الوجبات السريعة لسلسة مطاعم ماكدوانلدز

McDonald's؛ حيث قدمت الشركة األمريكية يف محالهتا اإلعالنية شعاراً ،نصه،(I’m lovin’ it) :
وقد جاء هذا الشعار ليعزز عالمة الشركة التجارية ( ،)Mوقد مت نقل الشعار إىل اللغة العربية حرفياً إىل:

(أان أحبه).

لعل الرتمجة قد تبدو للوهلة األوىل مثاليةً إذ جندها نقلت الشعار أبمانة مراعية حجم الكلمات
ومساحاهتا فضال عن املعىن الرئيس للشعار املتمثل يف (احلب) ،بيد أننا إن أمعنا النظر يف الشعار
األصلي لإلعالن وترمجته ،نالحظ أن الرتمجة احلرفية ليست دقيقة ،فهي مل تُوفّق يف نقل املراد من الشعار

األصلي.

يتجلى لنا أن شعار اإلعالن يستخدم يف نسختيه اإلجنليزية والعربية أفعاال تعبريية؛ وذلك جلعل
املستهلك يتفاعل مع ما تقدمه الشركة من وجبات سريعة من خالل التعبري عن الشعور ابلفرح والسعادة
والرضا جتاه الشركة وعالمتها التجارية ومنتجاهتا .وإذا انتقلنا إىل حتليل نص الشعار ،جند أن شركة
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ماكدوانلدز كتبت الشعار ابلعامية األمريكية؛ وذلك ألهنا تريد خماطبة رجل الشارع العادي بلهجته
اخلاصة وبلغته السهلة البسيطة اليت يستخدمها يف حياته اليومية ،فضالً عن التأكيد على اهلوية األمريكية

للشركة ووجباهتا السريعة .وكان األصل أن أييت الشعار يف اإلجنليزية الفصيحة(I am loving it) :؛ ولكن
الشركة فضلت العامية األمريكية عليها ،فحذفت احلرف ) (aمن ) (I’mواحلرف ) (gمن

)’.(lovin

وإذا انتقلنا إىل النسخة العربية ،جند أن شعار اإلعالن كتب ابللغة العربية الفصحى( :أان أحبه)؛
وهو ما قد يوحي أن املستهلك العريب قد يكون أقل مشاركة من نظريه األمريكي يف التعبري عن إعجابه
ابلوجبات السريعة ،فالفصحى لغة املثقفني وليست لغة رجل الشارع البسيط ،فضالً عن أن املرتجم الذي

ترجم الشعار حرفياً مل يعر مستوايت كلمة (احلب) اليت ميكن أن ترتجم إىل (love) :أو ) ،(likeاهتماماً
عالياً ،فعبارة (أان أحبه) تصبح بعد الرتمجة الرجعية(I like it) :أو ) ،(I love itوهو ما ال تدل العبارة
األصلية اليت جاءت يف صيغة املضارع املستمر لتدل على احلب اآلين الذي يدفع املستهلك للمسارعة

إىل تناول الوجبات السريعة يف اللحظة اآلنية.
األسلوب الرابع :التكييف
يعد التكييف أول مستوايت اسرتاتيجية الرتمجة املتجه حنو اللغة املصدر ،ويقسم كيدير أسلوب التكييف
إىل قسمني :التكييف الشكلي
.)Adaptation

(adaptation

 ،)Formalوالتكييف الفكري

( Ideational
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ويعرف التكييف الشكلي أبنه إحداث تغيري على اهليكل السطحي لشعار اإلعالن األصلي
أثناء نقله من اللغة املصدر إىل اللغة املستهدفة ليصبح مألوفاً واصطالحياً ،وحيظى ابلقبول لدى اجلمهور

املستقبل من الناحية اللغوية .من هذا املنطلق ،حيق للمرتمجني التصرف يف حتويل األنساق النحوية
ابلطريقة اليت يرون فيها خدم ًة للنص ،كتحويل الصفة إىل ظرف ،واالسم إىل فعل ،وهلم جراً .وال ضري

أن يتبع التكييف الشكلي تغيري طفيف يف احملتوى؛ ألن الشكل واملعىن مرتابطان وال ميكن تغيري أحدمها
دون إحداث أتثري يف اآلخر.

أما التكييف الفكري فهو إجراء تعديل يف بعض تفاصيل شعار اإلعالن األصلي هبدف مواءمة
احملتوى األصلي مع التوقعات الثقافية للمستقبل النهائي ،وحيق للمرتمجني الذين يتبنون أسلوب التكييف
استبدال كلمات النص املصدر بكلمات أخرى يف اللغة املستهدفة تقرتب منها يف املعىن ،ومع ذلك ،فال
تعد كلمات اللغة املستهدفة معادالت ومكافئات للكلمات يف النص املصدر.
ديسمرب 2019م
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مثال :ترمجة أبسلوب التكييف الشكلي

املصدر:
أعلنت شركة أبل

)(Apple

/https://www.apple.com/sa

عن حاسوب آي ماك ) )iMacالذي يعد أحدث منتجاهتا

احلاسوبية .وقد استخدمت الشركة يف اإلعالن عن هذا املنتج أسلوب التحويل ابلزرع الذي حتدثنا عنه
سابقا؛ حيث كتبت الشركة اسم املنتج ابحلروف الالتينية ،مث قامت بتحويله إىل مجيع لغات العامل مبا يف
ذلك اللغة العربية ونقله حبروفه الالتينية دون تغيري أو تبديل .ولعلنا نلمس من خالل هذا األسلوب
سياسة الشركة املصنعة اليت ترغب يف احملافظة على هويتها وهوية منتجاهتا ،والرفض القاطع ابملساس حىت
أبمسائها للتأكيد على جودة منتجاهتا العالية اليت ال تقبل املنافسة أو التقليد.
ابلنسبة لشعار اإلعالن ،اعتمدت الشركة املصنعة عبارة:

vision is brighter than

(The

ويتبني لنا
) ،everوجاءت ترمجة الشعار إىل اللغة العربية على النحو التايل( :الرؤية إبشراقة غري مسبوقة)ّ .
أن املرتجم اعتمد أسلوب التكييف الشكلي يف نقل شعار اإلعالن والرؤية اجلديدة اليت حتمل معىن
القدرة على التفكري ،والتخطيط للمستقبل ،ومزاوجة اخليال العلمي ابلواقع.
لقد استخدم شعار اإلعالن األصلي يف نسخته اإلجنليزية أسلوب املقارنة ابستخدام اسم
التفضيل ) ،(brighterاملشتقة من الصفة ) ،(brightمبعىن (مشرق) ،وقد ترجم املرتجم اسم التفضيل إىل
املصدر (إشراقة) مبعىن ( .)brightnessوابلنظر إىل العبارة اإلجنليزية ،يظهر لنا أن هدف الشعار يتمثل
يف مقارنة املنتج اجلديد مبا مل يكن موجوداً من قبل ،فالشعار ال يقصد املقارنة يف حد ذاهتا ،وإمنا التأكيد
على أن املعلن عنه منتج جديد مل يكن موجوداً من قبل قط ،ويتضح هذا املعىن يف العبارة

( brighter

 ،)than everمبعىن أكثر إشراقاً من أي وقت مضى .واملراد من اإلعالن أن احلاسوب اجلديد أفضل من

مجيع حواسيب شركة أبل

)(Apple

القدمية وحواسيب مجيع الشركات األخرى أيضا.

وإذا انتقلنا إىل النسخة العربية لشعار اإلعالن جند تركيبها جاء على حنو مغاير للشعار
اإلجنليزي( :الرؤية إبشراقة غري مسبوقة) ،فال جند فيها كلمة مقارنة أو اسم تفضيل ،وعلى الرغم من
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ذلك ،تشري عبارة (غري مسبوقة) إىل أن اإلشراقة جديدة غري معروفة ،ويف ذلك شيء من املعىن الذي
أراده شعار اإلعالن األصلي.
وعلى الرغم من كون الرتمجة تؤدي شيئاً من املعىن املقصود ،فإننا نرى أن الرتمجة مل توفق يف
إعطاء الشعار األصلي حقه من التأثري؛ إذ إن إخراج عنصر املقارنة من اإلعالن أفقد الرتمجة العربية
ٍ
جديد غري مسبوق أفضل من سابقه ،فغالبية الناس يف معظم
قوهتا ،فمن املعلوم ابلضرورة أن ليس كل
الوقت يفضلون شراء األشياء املتقدمة واملتطورة صناعياً على شراء ما هو جديد فقط؛ ألن األشياء
اجلديدة ليست ابلضرورة أفضل من األشياء القدمية .يف هذه احلالة ،تكون املقارنة وسيلة انجعة لتمكني
املستهلكني من مقارنة احلاسوب اجلديد أبجهزهتم القدمية ،وقد حتدث املقارنة الفارق يف توجيه
املستهلكني حنو تغيري قناعاهتم القدمية والتوجه حنو شراء املنتج اجلديد.
مثال :ترمجة أبسلوب التكييف الفكري

املصدرhttp://www.audisaudiarabia.com/me_partner/p_aeau000010/en.html:

نضرب مثاال على الرتمجة أبسلوب التكييف الفكري يف أحد إعالانت شركة السيارات األملانية
) ،(Audiفقد جاء يف شعار اإلعالن اإلجنليزي األصلي جملموعة سيارات ) (Audiعام 2017م العبارة
التالية)(Drive the car of everyone’s dream

وجاءت النسخة العربية لشعار اإلعالن على النحو

التايل( :انطلقوا اآلن بسيارة األحالم).
يبدو بوضوح أن املرتجم مل يلتزم احلرفية يف ترمجته ،فالرتمجة احلرفية للشعار األصلي هي( :قُد سيارة

كل شخص) ،ويف ذلك جوانب لغوية وفكرية تستحق التأمل.
حلم ّ

التزم املرتجم صيغة األمر يف اإلعالن؛ لكنه غري فعل األمر (قد) أو (قودوا) إىل (انطلقوا) اليت

حتمل معىن أوسع ،فالفعل (قد) ،على وجه التحديد ،يعود إىل الفاعل الذي يقود السيارة؛ بينما الفعل
(انطلقوا) ،يعود إىل كل من يركب السيارة سواء أكان قائداً أم راكباً ،ونالحظ أن املرتجم أضاف كلمة
(اآلن) اليت ال وجود هلا يف النص األصلي للتلميح إىل العروض االستثنائية يف اإلعالن واليت تشجع
العمالء على اقتناء سيارة ) (Audiقبل حلول عام 2018م.
ديسمرب 2019م
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الشعار
فرتض
من جاب آخر ،اختلف الشعار األصلي عن الرتمجة يف وصف السيارة؛ إذ ي ُ
ُ
األصلي أن الناس مييلون إىل شراء األشياء اليت حيلم هبا اآلخرون ،وهي حقيقة ال ينكرها أحد ،فالناس يف
هذا العصر أصبحوا مغرمني ومولعني بتتبع ما يفعله اآلخرون وشراء ما يشرتيه غريهم ،وقد حاول اإلعالن
إقناع القراء أبن الناس حيبون هذه السيارة؛ ألهنا حلم كل شخص؛ بينما سلك الشعار العريب منحى
مغايرا عندما وصف السيارة أبهنا (سيارة األحالم) بدون أن ينسب األحالم إىل الناس ،فلم يقل مثال:
(سيارة أحالم اجلميع) ،ويف ذلك توسع ملعىن احللم ليشمل مجيع أنواع األحالم وأشكاهلا دون استثناء.
مثال :ترمجة أبسلوب التكييف الفكري (الفصحى  -العامية)

املصدر:

/https://www.instagram.com/nutellamiddleeast

نقف هنا على مثال آخر يف الرتمجة أبسلوب التكييف الفكري حنو احمللية ،وهو حتويل نص
اإلعالن األصلي إىل لغة حملية خاصة بدولة معينة ابستخدام اللهجة احمللية فيها ،ويعود هذا اإلعالن
لشركة ) (Nutellaاإليطالية املشهورة بصناعة الشوكوالتة املدهونة .وقد جاءت النسخة اإلجنليزية لشعار
اإلعالن يف مجلتني مسجوعتني ،مها ،(Loved in a jar Now in a bar) :وجاءت الرتمجة العربية أقرب
للحرفية ولكن ابللهجة السعودية على النحو التايل( :حبيتها بعبوهتا ،حتحبها حببتها) ،واليت تعين
ابلفصحى :أحببتها بعبوهتا ،وستحبها حبباهتا.
يتبني لنا أن كال الشعارين اإلجنليزي والعريب يروجان للمنتج اللذيذ اجلديد لشركة نوتيال
) (Nutellaالذي هو عبارة عن قطعة شوكوالتة ،وال خيتلف املنتج اجلديد كثريا عن املنتج القدمي الذي
كان يُقدم يف عبوة .ولعل ما مييز الشعار يف نسخته اإلجنليزية أنه استخدم السجع ،فظهرت العبارة مقفاة

ومسجوعة ابلكلمتني (jar) :و ) .(barوقد حاول املرتجم احلفاظ على أسلوب السجع يف النسخة

العربية( :حببتها) و (عبوهتا) ،ويبدو أن املرتجم ُوفّق يف ترمجة الشعار إىل العامية؛ ألن اللهجة العامية يف

معظم الوقت تكون أكثر قبوال لدى القراء .وعلى الرغم من ذلك يؤخذ على الشعار العريب طوله إذ

تظهر النسخة اإلجنليزية للشعار أقصر من النسخة العربية ،إضافة إىل أن الكلمتني العربيتني املسجوعتني
ليستا متطابقتني تطابقا كليا.
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األسلوب اخلامس :إعادة الكتابة

()Rewriting

يعد أسلوب إعادة الكتابة وفقا لكيدير املستوى األعلى السرتاتيجية الرتمجة املتجهة حنو اللغة املستهدفة
)language-oriented translation

 ،(targetويعرف أسلوب إعادة الكتابة أبنه يشبه إنشاء رسالة

جديدة متاماً يف النص املرتجم .وبعبارة أخرى ،فإن املرتمجني الذين يعيدون كتابة شعار إعالن املصدر
يعملون على خلق شعار جديد للرتمجة على حنو يالئم املستهلكني اجلدد لغوايً وثقافياً.
يؤكد كيدير أن إعاد ة الكتابة ال تعد إعادة عملية ابتكار حمض دون أي قواعد ودون أية قيود،

وعليه فإن إعادة الكتابة تعين بوضع شكل جديد للشعار األصلي ،وذلك من خالل طريقتني ،األوىل:
تقدمي توجيه معرب وخمتلف عن فكرة الرسالة األصلية ،والثانية :تطوير فكرة جديدة متاماً مع احرتام
28
األسلوب األصلي.
ميثل هذا األسلوب أحد احللول الناجعة ملعاجلة املشكالت التقليدية للرتمجة اليت هتدف إىل نقل
شعار اإلعالن األصلي بلغة فعالة؛ ويربز هذا األسلوب بشكل قوي عندما ال تتماشى الشعارات املرتمجة
حرفيا مع النظام الرتكييب اللغوي يف اللغة املستهدفة أو ال تتناسب مع ثقافة العمالء.
مثال :ترمجة أبسلوب إعادة الكتابة

مصدر:

/http://www.samsung.com/sa

نضرب مثاال على الرتمجة أبسلوب إعادة الكتابة يف ترمجة شعار إعالن هلاتف ذكي من سلسلة
)Note

 (Galaxyمن إنتاج شركة سامسونج ) .(Samsungلقد خرج شعار اإلعالن يف نسخته

اإلجنليزية على النحو التايل ،(Do bigger things) :وجاءت الرتمجة العربية على النحو التايل( :خطّط
جناحك بقلمك).
يبدو بوضوح اختالف الشعارين يف األسلوب والصياغة ،فالرتمجة العربية احلرفية للشعار
اإلجنليزي هو( :افعل أشياء أكرب) ،والرتمجة اإلجنليزية احلرفية للشعار العريب(Plan your future with :
) your penوعلى الرغم من ذلك ،فإن كال الشعارين استخدما عبارات جمازية تتضمن معاين كثرية
متعددة ،فالنسخة اإلجنليزية للشعار حتمل عدة ٍ
معان ،منها أوال :توحي عبارة ( )bigger thingsأن
حجم اجلهاز كبري ،وقد يستنتج أيضاً أن اجلهاز اجلديد أكرب من اإلصدار القدمي ،واثنياً :توحي الكلمة
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)(bigger

ابلتقدم التكنولوجي لدى اجلهاز ،وهو ما يعين أن اجلهاز اجلديد حيتوي على ِميزات جديدة

متقدمة خمتلفة عن سابقيه ،واثلثا :يتضمن الشعار معىن جمازاي وهو أن اجلهاز قادر على حتقيق أهداف
أكرب يف احلياة.
وال ختتلف النسخة العربية للشعار عن النسخة اإلجنليزية ،فهي حتمل بدورها أيضا معاين
متعددة ،منها أوالً :يوحي الشعار من الشكل املرفق يف اإلعالن أن اجلهاز له قلم ،وال خيفى على أحد
دور القلم يف التخطيط والبناء ،واثنياً :يوحي الشعار أبن حجم اجلهاز كبري أيضاً ألن ختطيط املستقبل
حيتاج إىل مساحات أكرب ،وال يتأتى ذلك مع شاشة صغرية ،واثلثا :تتضمن العبارة معىن جمازايً وهو أن

اجلهاز قادر على حتقيق جناحات مهمة يف املستقبل.

وبناء على ما سبق ،يتبني أن املرتجم جنح يف ترمجة اإلعالن بعد إعادة صياغته؛ ألن الرتمجة
احلرفية للشعار اإلجنليزي قد ال تؤدي معىن (املستقبل الباهر) يف الثقافة العربية ،ونرى أن املرتجم قد ُوفّق
عندما مجع بني النجاح والقلم يف عبارة واحدة.
اخلامتة
وصلت الدراسة على نتائج مهمة ،وهي:
 .1طاملا أن عناصر النصوص اإلعالنية ختتلف من نص آلخر ،فإن أساليب ترمجة النصوص اإلعالنية
ختتلف بدورها من مرتجم آلخر ،وعلى الرغم من أن كثريا من شعار العالمات التجارية ،وعناوينها
الرئيسة يتم ترمجتها ابستخدام أسلوب التحويل ابلزرع أو النقحرة ،فال يعين ذلك أن اسرتاتيجية الرتمجة
املتجه حنو اللغة املصدر هي األفضل واألكثر فعالية يف ترمجة عناصر اإلعالن .جيب أن يضع مرتجم
النصوص اإلعالنية نصب عينيه أن الغرض الرئيس من ترمجة اإلعالن يتمثل يف جعل اإلعالن املرتجم
سهال ومفهوما ومقبوال يشجع القراء اجلدد على شراء املنتج أو اخلدمة املعلن عنها ،وعليه فإنه جيوز
للمرتجم اختيار ما يراه مناسبا من أساليب الرتمجة املذكورة جلعل اإلعالن جذااب ومثريا لالهتمام.
 .2إذا كان للعمالء املستهدفني أو القراء اجلدد إملام جيد ابللغة املصدر ،فإن املرتجم قد يلجأ ألسلوب
التحويل ابلزرع أو النقحرة بدال من الرتمجة احلرفية؛ ألن فئة كبرية من العمالء يشعرون أن اللغة أجنبية
أكثر أانقة وأحسن ظهورا.
 .3ويف حالة عجز الرتمجة احلرفية عن تقدمي ترمجة مرضية أو اخلوف من أن حتدث احلرفية الصرفة أتثرياً
سالبا على ترمجة اإلعالن ،يلجأ املرتمجون إىل أسلوب التكييف وإعادة الكتابة ،وعندئذ ال يتوقف دور

40

العدد الثاين  -السنة احلادية عشرة

أساليب ترمجة النصوص اإلعالنية من اإلجنليزية إىل العربية

املرتجم عند ترمجة نص اإلعالن فحسب ،بل يتخطى حدود الرتمجة إىل اإلبداع اخلالق جلذب انتباه
القراء والعمالء جتاه املنتج اجلديد.
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