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أ  

وهيمنة اقتصاد السوق على أغلب األنظمة العاملية إىل تـدويل         أدى املد العوملي،    
من الـعوامل  و. يج للشركات املتعددة اجلنسيات   احلمالت اإلشهارية اليت يراد منها الترو     

رت  التدويل القفزة النوعية اليت عرفتها تكنولوجيا االتصاالت اليت كس          هذا املساعدة على 
 -ىت غدا العـامل   صت املسافات بني سكان املعمورة، ح     األمم، وقلّ واحلدود بني الشعوب    

   .كونية قرية -حبق 
 وقد عملت احلمالت املشار إليها على توحيد الرغبات واحلاجيات بغيـة خلـق             

بذلك توصلت إىل جعـل     لك الوسائط اإلعالمية املتعددة، و    مستهلك عاملي، مستغلة يف ذ    
  العالمات التجارية موقـافزة فوقهـا،    ،البقاع متجاهلة األسقف الثقافية   ة يف كل    ستأنس  

يدفعها يف كل ذلك التنافس االقتصادي املتوحش بني خمتلف العالمات املنتجـة للـسلعة              
 وتقـف   ، على تذليل كل الصعوبات اليت تعترض سبيلها        هذه احلمالت  ذاا،كما عملت 

  .عائقا يف وجه التدويل املنشود
حلامل املادي للرسالة املراد منها التـأثري يف املتلقـي           لقيت اللغة بوصفها ا    ومن مثة     

 نظرا لكوا املارد    ، وحتويله إىل مستهلك فعلي عناية خاصة من قبل اإلشهاريني         ،املفترض
يقف حجرة عثرة يف وجه تـدويل تلـك احلمـالت           و ،الذي يستعصي على الترويض   

   .لتجاوز هذا املعوقصار لزاما على هؤالء البحث عن أجنع السبل عليه اإلشهارية، و
ونظرا لكون الترمجة هي الوسيلة الوحيدة املتوفرة لديهم لتجاوز هـذه الـصعوبة             

فقد اجتهت إليها جهود الدارسني قصد استرفاد اآلليات املناسبة بغية إحـداث             وتذليلها،
 ال بني خمتلف أقطاب العملية اإلشهارية، وهو األمر الذي عملنا على جتليته من             تواصل فع

ـ     ترمجة النص اإلشهاري بني إكراهات الـدال والرهـان         "خالل الرسالة اليت ومسناها ب

     ."- دراسة لسانية تداولية –التداويل 
واملتمثلة أساسا   على إجياد إجابة لإلشكالية اليت يطرحها العنوان،        عملنا فيها  واليت         

 تـصل إىل  حبيـث    والفعالية، واجلودة   ،يف كيفية الوصول إىل إجناز ترمجة تتسم بالسرعة       
وهو مـا يعـين بداهـة    . إحداث أثر يف املتلقي املفترض مشابه لذاك الذي أحدثه األصل   

 على جتاوز القيود اليت تفرضها اللغة يف مستوياا املختلفة يف           عينةالبحث عن الكيفيات املُ   
طالق الكل  على طريقة القدامى يف إ     وهو ما أطلقنا عليه وصفا بإكراهات الدال،       اهلدف،
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ب  

ألجل حتقيـق غـرض    فاجتماع الدوال يف نسق هو ما حيقق الداللة الكلية،    .وإيراد اجلزء 
    .تواصلي
ومرجعيتنا يف  النص اهلدف،بوأما الرهان التداويل فرياد به األثر النفعي املراد حتقيقه        

ر باالسـتناد إىل اإلطـا   وصف هذه النصوص بالتداولية أفصحنا عنها يف مدخل الدراسة،  
 Jean(ذي أرسى معامله الباحث الكندي يف نظرية الترمجـة جـون دوليـل   التنظريي ال

Delisle(،  النصوص اإلشهاريةضمنها واليت تندرج.      
        الكيفية اليت يقع بفضلها التوافق ما       لى ع وحمصلة القول ههنا أن البحث قد انصب 

مبا متثله مـن     ،لغة املصدر خصوصيات الرسالة اليت حيملها النص يف ال      :بني متباعدين،ومها 
مع االحتفـاظ   وعملية النقل إىل وسط مغاير يف اللغة اهلدف،   ...محولة ثقافية وأيديولوجية  

 ،وهو القصد من إنـشائها وترمجتـها       بإرادة القول اليت يريد املشهر متريرها عرب الرسالة،       
املادة املـشهر   /مةواحملددة سلفا يف حتويل املتلقي املفترض للترمجة إىل مستهلك فعلي للخد          

 .هلا

 تبيان الصعوبات اليت تعترض ترمجـة الـنص         سعت إىل هو ما يعين أن الدراسة      و
   ستوى التواصلي، و اإلكراهات اليت أو على امل،النسق اللساينإلشهاري إن على مستوى ا

 املتعدد األلـوان يف ترمجـة     مع احلفاظ دائما على مبدأ األمانة        يعمل املترجم على جتنبها،   
 واملتمثل يف تبليغ الرسالة اإلشهارية      ،وحتقيق القصد من الترمجة يف النص اهلدف       ،شهاراإل

  . كاملة دون تشويش داليل أو تواصلي يذكران
 منها ما هـو     ، واليت األسبابا املوضوع إىل مجلة من الدوافع و      يعود اختيارنا هلذ  و

  :يف ما يليميكن حصرها ، وذايت ومنها ما هو موضوعي
وقد جتلـى    ثقايف ،–خصي مبثل هذه املواضيع اليت تؤثث السياق السوسيو     اهتمام ش  -1

 " –  دراسة لسانية تطبيقية      -النص اإلشهاري   " إعدادنا موسوم بـ    ذلك يف حبث من     
  . املاجستري شهادةقدم لنيل

 أثنـاء    املختصني يف مقاربة اإلشـهار     م لنا من قبل أحد األساتذة الغربيني       قد توجيه -2
للبحث املذكور بتوجيه اهتمامنا إىل ميدان الترمجة اإلشهارية على أساس أن هذا            إعدادنا  

  .امليدان ما يزال بكرا حىت عند الغربيني أنفسهم 
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ج  

سـلبية  ، و ما رافق ذلك من تراكمات اجيابيـة      فتاح اجلزائر على اقتصاد السوق، و      ان -3
هذا الكم اهلائـل مـن   من بينها كيفية التعامل مع      و ،ستدعي البحث عن احللول الناجعة    ت

  .وغريها من وسائل اإلعالم املختلفة الرسائل اإلشهارية اليت متطرنا ا الفضائيات،
من خالل مقاربة موضوعات هلا صلة جبوانب         مسايرة التطورات العلمية و مواكبتها،     -4

قـدمها  اإلجابـات الـيت ي     تطبيقاتـه، و   يفالعلم تتبدى   فقيمة   خمتلفة من حياتنا اليومية،   
حنن نرى أن املشاكل اليت تـرتبط بالتواصـل   ، و  الراهن واليومي  شكاليات اليت تعترض  لإل

صـار  و. ب تأسيس وعي معريف مؤصل علميا     لذا وج و إلنساين تعترب من أعقد املشاكل،    ا
 - وخاصة يف أقسام اللغة العربية       –لزاما علينا اخلروج من القوقعة اليت وضعنا أنفسنا فيها          

  .بوعي منا أو بدونه
 ألمهيتـه  التوجه امللحوظ عند الغربيني مليدان الترمجة اإلشهارية يف السنوات األخرية            -6

  .صوصياته اليت جتعل منه ميدانا صعب الولوجخلالبالغة، و
  :يروم هذا البحث إجياد إجابات و حلول لإلشكاليات اآليت بيااو

شهاري أم يكيف ؟ ما     ما الذي جيعل من الترمجة اإلشهارية متميزة؟ وهل يترجم النص اإل          
مـا اإلكراهـات     وما هي حدودها يف ميدان الترمجة اإلشـهارية؟         ، و هو مفهوم األمانة  

اللسانية اليت تعيق الفعل الترمجي للنص اإلشهاري؟ وكيف ميكن جتاوزها؟ و مـا هـي               
اآلليات اليت يستنجد ا لتجاوز هذه املعوقات قصد قيام النص يف اللغة اهلـدف بالـدور               

ما هي العوامل غري اللسانية اليت تتدخل لتوجيه العملية الترمجية للنص           وملنوط به تداوليا؟    ا
كيف يتم التعامل مع العالمات األيقونية املصاحبة للنص اللساين يف فـضاء            و اإلشهاري؟

 ثقايف للغـة    -اإلعالن؟ وهل ختضع هي األخرى للتكييف وفق ما يتطلبه السياق السوسيو          
  .املنقول إليها؟

 مدونة نصوص إشهارية باللغتني     بوساطة هذه اإلشكاليات     مقاربة ى عل ناوقد عمل   
وهو األمر الذي تطلب    . بلغ عددها ستة وعشرين نصا     ،ملنتجات خمتلفة  العربية والفرنسية 

وكـذا    متابعة شبه دائمة للنصوص املزدوجة اللغة اليت تنشر عرب الصحافة الوطنيـة،            امن
إضافة إىل اإلشهار الدويل     ؤسسات االقتصادية العامة واخلاصة،   لنشريات اليت تصدرها امل   ا
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د  

 فكـرة   اأي منذ أن روادتن    عرب مواقع اإلنترنيت التروجيية على مدار مخس سنوات كاملة،        
  . صارت مشروعا مسجال أنإىل املوضوع،

 هذه اإلشكاليات من خالل     نارتأينا أن نعمل على اإلجابة ع      وهو ما يوحي بأننا   
 تطبيقية نعتمد فيها على مدونة نصوص باللغتني العربية و الفرنسية مـستقاة             دراسة نظرية 

، مع االستعانة ببعض النصوص العاملية       يف أغلبها   اقتصادي اجلزائري  -من الفضاء السوسيو  
املكتوبة باللغتني املذكورتني حماولني استخراج السمات الفارقة للترمجة اليت ينماز ا هـذا   

  .خذين يف احلسبان طبيعة السقف الثقايف الذي تشتغل حتتهآ امليدان يف اجلزائر
فذاك مما تقصر    وحنن ال ندعي أن املدونة النصية املنتقاة تتسم باإلحاطة والشمولية،         

: خمتلفة  ما يف األمر أا عينات حبث تشهر ملنتجات        وكلّ دونه قدراتنا وجهودنا املتواضعة،   
خدمات بريدية وبنكية،وشبكات هاتف    ة، و  ومنتجات صحي  سيارات،مواد جتميل وزينة،  "

وبغية معاينة مـدى      ا،  أن تكون أرضية يعتد    هاأردنا..." وأدوات كهرومرتلية  ،حممول
أن النظرية تزود   :"من منطلق أن   ،التوافق ما بني التنظري الترمجي واملمارسة الفعلية السائدة       

   غياب بعض  و ،لسانية والثقافية س دروب النقل يف ظل االختالفات ال      املترجم بالعدة يف تلم
  .بتعبري مسري الشيخ"  وتغاير السياقات التارخيية،األصناف النحوية

املقاربة هي  لكن   و  منهجا بعينه من أول الدراسة إىل آخرها،       نالتزماوال ندعي أننا    
فـإن   كانت تداولية، - أي املقاربة    –ومبا أا     املوافق لطبيعتها،   املنهج اليت كانت تفرض  

إذ سيلحظ القارئ الكرمي تركيزا علـى         كان حاضرا بقوة،    هلذه األخرية   املفاهيمي اجلهاز
 ،وقصدية الرسـالة    للترمجة اإلشهارية،  يةواألبعاد التواصل  والسياق التلفظي،  أفعال اللغة، 

 مجلـة مـن األدوات       وذلك من خالل   .وغريها من املفاهيم اليت تواترت يف منت الرسالة       
  . والتقومي والتحليل والتطبيق واملقارنةجية كالوصفهاملن

 وملحق  ،وخامتة،أربعة فصول ، و مدخلو  مقدمة،  الدراسة موزعة على   وقد جاءت 
 فمسرد للمصطلحات العلمية الواردة يف املنت بـاللغتني         ،بالنصوص املستثمرة يف الدراسة   

   .الفرنسيةوالعربية 
 املفهـوم   –اري  الـنص اإلشـه   : الذي أطلقنا عليه عنوان     املدخل ناخصصوقد  

حاولنا أن يكون توطئة للدراسة من خالل تقدمي مفهوم           الذي    –وإستراتيجيات االشتغال   
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 وآليـات االشـتغال     على األبعاد التداولية للرسالة اإلشـهارية،      فيهركزنا  و هلذا النص، 
 ومـؤثرة يف املتلقـي      ، اليت يلجأ اإلشهاريون إليها بغية إجناز رسالة مقنعة        وإستراتيجياته

  .اخلدمة/من منطلق أن استهالك اخلطاب يسبق استهالك املنتج ملفترض،ا
ـ      ترمجة النص اإلشهاري بني اخلصوصية احمللية       :وأما الفصل األول الذي ومسناه ب

 انصبت فيه الدراسة على مجلة من القضايا تتعلق باجلدل الدائر ما            فقد ،واالختراق العوملي 
والداعني إىل منذجتها لكل املتلقني مهمـا        اإلشهارية،بني أنصار احمللية يف تصميم الرسائل       

ملا لذلك من تأثري على اإلستراتيجية املتبناة يف نقـل الرسـائل             وطبائعهم، تباينت ثقافتهم 
 على جتليات التأثري العوملي من خالل       - أيضا –ركز  ت أن احلديث قد      إىل إضافة .وترمجتها

كما أنه قد   ،   للنصوص اإلشهارية الوافدة   التعرض إىل بعض الظواهر اليت أصبحت مالزمة      
  .مت التطرق إىل الرهانات املختلفة اليت يسعى املترجم اإلشهاري إىل كسبها

 ،أبعادهـا و مرجعيات ترمجة النص اإلشـهاري       : الفصل الثاين عنوان   لقد محل و  
ارس عرب التتبع التارخيي للمد  حاول أن يرصد املرجعيات املؤطرة للترمجة اإلشهارية،   والذي

 وآليات تعاملها مـع     ،ومصداقيتها والنظريات اليت تستمد منها املمارسة الترمجية شرعيتها      
 بوصـفها   ، معايري هذه الترمجـة     على إضافة إىل أننا عرجنا بعد ذلك     . الرسائل اإلشهارية 

  .الضابط الذي حيتكم إليه يف تقوميها
ـ  الفصل الثالث  وسمو    يف الترمجـة  ومفهـوم األمانـة   اإلكراهات اللـسانية ": ب

 علـى   وجتلياتـه  وعملنا على حصر أنواعه      إىل مفهوم اإلكراه،    تعرض حيث ،"اإلشهارية
كما اجتهنا إىل تسليط الضوء     .إلشهارية وتأثرياته على الرسالة ا    ،خمتلف املستويات اللسانية  

على مفهوم األمانة يف هذا امليدان،والذي انزاح فيه عن دالالته اليت التـصقت بـه عـرب                 
   .ر، ليصطبغ بصبغة أخرى عملنا على جتليتهاالعصو

ـ      أدواـا  إستراجتيات الترمجة اإلشـهارية و :يف حني كان الفصل الرابع املوسوم ب
وخاصـة مـن     حكرا على مقاربة طرائق الترمجة املنتهجة يف حتويل النصوص اإلشهارية،         

 يف الفضاء   من خالل ممارسات فعلية على نصوص تسري       الفرنسية إىل العربية أو العكس،    
مع حماولة رصد التقنيات املوظفة يف جتاوز اإلكراهات املختلفـة   السوسيو ثقايف اجلزائري، 
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و  

كما تعرضنا يف هذا الفصل إىل عالقة الـصورة          ،اليت قد تعترض سبيل الرسالة املراد نقلها      
  .اإلشهارية بالترمجة

 ربة هذا املوضوع،  قامويف اخلامتة عملنا على حصر مجلة النتائج املتوصل إليها من             
  لنا هذه اخلامتة عددا من التوصيات اليت يبتغى منها االرتقاء بالترمجة اإلشهارية            كما أننا مح

ال  غربية  وحماكاة جافة ألصول   ةال أن تبقى جمرد نسخ مشوه      إىل املستوى العاملي املنشود،   
  .عبقرية اللغة العربية وطبيعة الناطقني اوتتوافق 
 حث يف مسألة الترمجة اإلشهارية قد بدأ يثري شـهية الدارسـني،           ونشري إىل أن الب     

وتصريف املنتجـات   رأس املال،ل تعاظم احلاجة إىل تأطري هذه املمارسة علميا خدمة    بفعل
ولكـن   وهو ما تعرضنا إليه أثناء تناولنا إىل الدراسات اليت أجنزت يف هذا امليدان،          الغربية،

 مبثل هذه املواضيع انطلق من جمتمات تعتـرف رمسيـا           أن االهتمام  ما جتب اإلشارة إليه،   
حيث شعرت اجلماعـات اللغويـة        اللغوية،ككندا وبلجيكا وسويسرا،   التعدديةبالثنائية و 

وأن الترمجات املنجزة ما هـي       الناطقة بالفرنسية يمنة اإلجنليزية على املشهد اإلشهاري،      
   إضافة إ  . خالية من روح اإلبداع    سٍخإال عبارة عن ن  ا تشوومـن   ،ه لغة هذه اجلماعة   ىل أ 

وهو األمـر الـذي      .لتتواىل بعدها الدراسات   هنا بدأ احلديث عن التكييف اإلشهاري،     
  . تعرضنا إليه يف ثنايا هذا البحث

 يف جمسدا اهتماما يف السنوات األخرية  فإننا بدأنا نلمس وأما على املستوى العريب،   
كاملقال الذي   وهناك يف االت والدوريات األكادميية،     جمموعة من املقاالت املنشورة هنا    

 ،والذي هو   2004سنة  "عن الترمجة واإلشهار  " "قدمه حممد حدوش لة عالمات املغربية     
وكذا  .)M.Guidère( ملاتيو قيدار)Publicité et traduction(عبارة عن قراءة يف كتاب

امللتقيات اليت تقام   و ، باجلامعة اجلزائرية  عدد من الرسائل اجلامعية املقدمة يف أقسام الترمجة       
 أشغال امللتقى الدويل السابع الذي نظمه خمـرب تعليميـة            ضمنها ندرجتواليت  هلذا الشأن،   

ات والفنون جبامعة وهران السانيا حتت عنـوان        الترمجة وتعدد األلسن بكلية اآلداب، اللغ     
  . 2007الذي جرت فعالياته يف سنة  ،"ترمجة اخلطاب اإلشهاري"

ومـا   .)14،15املترجم ع   (لة املخرب جم خرجت أعماله يف عددين متتاليني من        قدو
وحنن نرعم أن ما     هذه الدراسة إىل جهد يضم إىل بقية اجلهود اليت بدأت تلوح يف األفق،            
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ز  

م اللغـة العربيـة     اقسأ هو زاوية التناول اليت تكسبها شرعية االنتماء إىل          ،زها عما سبق  ميي
واألبعاد التواصلية هلذه الرسائل     على املعطى التداويل للترمجة اإلشهارية،    ها  تركيزبوآداا  

 تـضافر    إىل وحيتاج،  زال طويال  ي  املسار ما  ، إال أن  ىخرأمن خالل حتويلها من سوق إىل       
  . بالترمجة اإلشهارية تنظريا وممارسةىويرتق جمموعة من العوامل املوضوعية حىت يؤيت أكله،

 جناز هذه الدراسة على الوجه الذي كنا نأمله مصاعب مجة،         وقد وقفت يف وجه إ      
 شبه انعدام للدراسات النظرية  ومن ذلكتعود يف طبيعتها إىل خصوصية املوضوع، وجدته،

يف اللغة العربية، مما اضطرنا إىل العودة إىل ما كتب لدى الغربيني، وحماولة تكييفه مع واقع                
، وخاصة ما تعلق منها باجلزائر، ألن ما وضع هنالـك           الترمجة اإلشهارية إىل اللغة العربية    

  . ويوافق مقتضيات لغام خيدم ترقية الترمجة عندهم
  د املقاربات اليت تتناول هذا املوضوع كان من العوائق اليت صـادفتنا           كما أن تعد، 

 موضع   املسألة ن نظرا أل  ألا تتطلب وعيا منهجيا قد يغيب عن الدارس يف أحيان كثرية،          
ويضاف  .ة انتقاء األنسب لطبيعة الدراسة    همد م  يف حقول معرفية كثرية، وهو ما يعقّ       يةعنا

 من التنميط، ومترده علـى       املنفلت  اإلشهاري باخلطاب إىل كل ما سبق صعوبة اإلمساك     
 إىل هذا تداخل مستويات املعاجلة الترمجية اليت ختلـق صـعوبة            ويردف املأسسة اللغوية، 

  . بينهامنهجية لعملية العزل
ولكنـها حماولـة    وحنن ال ندعي أننا أحطنا املوضوع دراسة، وما ينبغي لنا ذلك،     

ومبا أن من ال يـشكر النـاس ال         .  إنساين، وحسبنا أننا اجتهدنا    جهدتبقى قاصرة،كأي   
يشكر اهللا، فإننا نتوجه الشكر اخلالص إىل كل من ساعدنا يف إجناز هذا العمل، ولو بكلمة     

ر هذه الدراسـة،    ر أستاذي الفاضل الدكتور أمحد عزوز الذي أطّ       تشجيع، وأخص بالذك  
 وتابعها جبدية منذ أن كانت مشروعا إىل أن وصلت إىل ما هي عليـه اآلن باملراجعـة،                

كمـا أتوجـه    . فله حسنات هذا العمل وعلي تبعاته        .والتصويب والتصحيح، والتوجيه  
اريخ األستاذ حممد مفـالح     بشكري إىل صديقي وأخي األديب والروائي والباحث يف الت        
، وتقدمي يد العون ما أمكنه      الذي مل يتوقف عن تشجيعي باإلسراع يف إجناز هذه الدراسة         

     .ذلك
  حممد خاين
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  : توطئة-1 

 ما كان يعرف باالحتاد     وزوال ، ايار الشيوعية  وأدى قيام املنظمة العاملية للتجارة      
 األمر الذي اجنر    ،ألحادية القطبية  ا تكريس إىل    املعسكر الشرقي،  ذوبانو  سابقا، يتيالسوفي

مع ما استتبع ذلك التحول من انقالب يف         عنه حتول عاملي غري مسبوق إىل اقتصاد السوق،       
 نتيجة التنافس احلاد بني الشركات العاملية الكربى املتعـددة اجلنـسيات،           ،موازين القوى 

ودولـت التبـادالت     انفتحت احلـدود،  ف ، واكتساحها األسواق العاملية  على   لالستحواذ
إذ أصبح التوجه القـائم      و طرائق تصريف املنتجات،     آليات التعامل،  ت و تغري  التجارية،

املباشر مع مستهلك كوينع إىل التواصل رتَي.  
عمل على تكريس جمموعة  ،     كما أن املد العوملي الذي صاحب التحوالت املشار إليها

 خت مبدأ الغلبة ملن ميلك مصادر املعرفةواليت رس املفاهيم الكونية الطابع،من القيم، و
افات احمللية عاجزة  حبيث وقفت الثق،يمية العاملية هذا املد املنظومة الِقخلخل فقد. وإنتاجها

 االنبثاق املعريف احلاصل بفعل عملو ، بوتقته يفلالنصهاربل صارت عرضة  على احتوائه،
رافق ذلك  مع ما  قرية كونية، إىل العامليلوحت علىالتطور املذهل لتكنولوجيا االتصاالت 

  . والصورة، والصوت،من رقمنة للنص
 انصبت اجلهود على حتسينه فقدسويق ومبا أن اإلشهار يعد أهم دعامة يف ميدان الت

ختصصي - ، ومن منطلق أنه حقل بنيملته وعومنته علْمومن ثَ ستراتيجيات اشتغاله،إوترقية 
)Interdisciplinaire (اللساين،وائي يميالسو ،السياسي و،يتقاطع فيه الثقايف باالقتصادي 
لك التقاطعات بغية جتاوز  صار لزاما العمل على إدراك تومن ثَمة. النفسي واالجتماعيو

 ،املشاكل اليت قد تنجم عنها، مع االسترفاد من احلقول املعرفية املذكورة يف تطوير آلياته
ال يعمل على حتويل املتلقي املفترض إىل مستهلك فعليوتفعيلها للوصول إىل إشهار فع.  

 متريـر الته   بني متثّ  الذي من   دورا هاما يف هذا املسار العوملي،       يؤدي أن اإلشهار مبعىن       
إىل أنـه   وهو ما يشري بداهة      ج نفسه يف كافة أرجاء املعمورة بالطريقة ذاا،       ترويج املنت و

يسعى إىل التواصل مع ذلك املستهلك الكوين بلغة واحدة، تعرف باللغة اإلشهارية مهمـا   
  .كان البلد املقصود، والثقافة املستهدفة

  التكاليفالنتائج الظاهرة هلذه اإلستراتيجية ختفيض  فإن من ،دـوكما ال خيفى على أح   
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النامجة عن عمليات الترمجة والتكييف للحمالت اإلشهارية، وجعلها موافقـة ملقتـضات            
وهو احلامل    ومبا أن اللسان هو أهم نظام تواصلي تواضع عليه بنو البشر،           .1األسواق احمللية 

هالك املادة املشهر هلا مير عـرب اسـتهالك          أن است   أي ،تبليغها اليت يراد     اإلشهارية للرسالة
  .اخلطاب املصاحب هلا أو السابق عليها

الغـرض  (إن حنن توخينا الدقة ألفينا املتلقي ال يستهلك املادة املشهر هلـا فقـط         و
  .2)ائييميالسالغرض الثقايف و(لرسالة املصاحبة امعها ستهلك يبل و) االقتصادي

ده فضاء تعض ط بالفعل اإلشهاري املتمظهر لسانيا يفمن ههنا نفهم خطورة الدور املنوف   
... )Plastique(، وما هو تشكيلي   )Iconique( ما هو أيقوين   :ن املكونات منها  جمموعة م 

و اإلكراهات اليت     أثناء ممارسة الفعل الترمجي،     يستلزم منا إيالء البعدين اللساين التداويل      مما
 العناية اليت يستحقاا يف انبناء      ن املستويني تفرض نفسها على حمويل تلك النصوص يف هذي       

  . وآليات اشتغاهلا،الرسالة اإلشهارية
ـ    املنهجية العلمية تفرض علينا أن       وقبل املرور إىل ذلك فإن         سة حندد املفاهيم املؤس

  . الذي غدا علما وصناعةهلذا احلقل املعريف
   : مفهوم النص اإلشهاري-2 

 من تعريفات واحدا يضبط النص اإلشهاري مبا هو نص          - يهفيما عدنا إل   - د جن مل      
 هي و تشكيليا،وذو بنية لسانية، بل هناك مفاهيم لإلشهار يف انبنائه الكلي لسانيا، أيقونيا             

 ومن هنا جاز لنا التأكيد على أنه يـستجيب          .ل رسالته مرتبطة بقصديته، وكيفيات تشكُّ   
    ة ،ةللخصائص النصية املتمثلة يف االستقالليوالتجلـي   ، واالكتمـال الـداليل    ، واالنغالقي 

 أي أن ،3 ومتظهــر ملفوظاتــه يف ســياقات فاعلــة، التواصــليةةغائيــالو الكتــايب،

                                                 
1
 -M.Guidère.Publicité et traduction.P.5.Ed Harmathan. .Paris .2000 

2
 -Voir: J-B Tsofack. Sémio-stylistique des stratégies discursives dans la publicité au 

Cameroune.P.8. (Thèse de Doctorat présentée à l’univ de Marc Bloch. Strasbourg 

II.juillet. 2000). 
3
الدار . 1ط.13ص.املركز الثّقايف العريب..مدخل إىل انسجام اخلطاب:لسانيات النص.حممد خطّايب :ينظر - 

 ،و فان11ع.ن جملّة عالمات املغربية أرزقايترمجة عبد احل. النص والتأويل .بول ريكور و. 1991املغرب. البيضاء
-63ص.العرب والفكر العاملي.  أيب صاحلجترمجة جور.مقدمة أولية لعلم النص: النص بناه ووظائفه .ديك
 ....1989شتاء.5ع.64
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سـياقيته، وتواصـليته،     و مثل بقية النصوص عرب قـصديته،      تتحقق )Textualité(نصيته
أنـه   إال   ∗وحتقيقه ملبـدأ االستحـسان    وانسجامه، واتساقه، وتناصه مع نصوص أخرى،       

والغاية الّيت وجد هلا، إذ أن إنشاء نص إشهاري فن أصعب            .موضوعهيكتسب فرادته من    
  إىل أنّ غاية واضع النص ليست التعبري عن آرائه و أحاسيسه،           كمن كتابة رواية، ومرد ذل    

 اإلعالم، وباألخص العمل على إقناع املتلقّي، ومن هنا كان الفعل اإلشـهاري يف              اوإنم
  .1رسالةلاالتصايل، فاإلعالم واإلقناع تبليغ قلب املسار 

وكما هو مالحظ فإن هذا التعريف قائم على أساس قصدية النص املتمثلة يف التأثري 
  . أو احلامل املمرر عربه النص، وهي وسائل االتصالةواإلقناع، والوسيل

نص اللغـوي   ال:" أنه فنظر إليه على   ائية،يمسو  وفق مرجعية لسانية،    أيضا ددحوقد  
اإليقاع، وهي عناصر تتضافر و تلتقي كلها  الذي قوامه الكلمة واللون والصورة واحلركة و      

 التعريف قد ربط اكتمال الرسالة      صاحب نرى أن    لكنناو .2"بعضها لتكون لغة أخرى   أو  
  . أخرى غري لسانيةمبكونات
نصية الـنص،   شرط أساسي يف     لرسالةل االكتمال الداليل     حتقُّق نّأ م هو معلو  ماو

إضافة إىل   ،كذلكفإن مل تكن له أهلية االكتمال إال مبا هو غري لساين، فهذا يعين أنه ليس                
 يف الـتحفظ أن متازج اللساين بغري اللساين ينتج إعالنا وليس نصا، وهو ما يـضطرنا إىل               

  .التعامل مع هذا التعريف
و الذي يرى صاحبه هته  لطبيع– يف نظرنا على األقل –ويبقى التعريف األقرب 

الّذي يتطلب تفاعال بني  ال ميكن هلا االنفالت من إشكالية التواصل،  ممارسة خطابية،هأن
  مما جيعل الثّقايف املشترك، لساينـال ضور املعيارـهيئات مرسلة ومتلقية، كما يستدعي ح

                                                 
∗
عبد الرمحان احلاج صاحل معادال .التراثي االستحسان الذي أعاد تفعيله اللساين اجلزائري د  صطلحاملآثرنا استخدام    

حبـوث و دراسـات يف      .عبد الرمحن احلاج صاحل   :ينظر ملزيد من التفصيل  . ( )Acceptabilité(ح الغريب للمصطل
 .)2007.اجلزائر. موفم للنشر.1ج.214ص.اللسانيات العربية

1
- Voir. La langue publicitaire.  htm.points./com.affaires-fancais://http  

2
. 216ص.جملّة اللغة العربية منشورات الس األعلى للّغة العربيـة        .بنية النص اإلشهاري  .حممد عيالن .د:ينظر - 
  2002. اجلزائر خريف. 7ع
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جمموعـة من  وعليه فإنه يصري ملتقى     يف املقام األول،    ) Instructionnel(فعال توجيهيا ه  من
ـ     التقاطعـات املتمثّـلة  عاقدات املختلفة، اللغويواإلسـتراتيجية  ةيف الت ،  واصـلية والت، 

  .1والثّقافية
أنـه فعـل    :تداويل ، منها   ذات بعد واحلاصل أن هذا التعريف ارتكز على مبادئ           

 اجتماعي  ا ضمن سياق ثقايف    وذا ميكن رده إىل أفعال اللغة اليت يتم اإلحاطة           ،توجيهي
  . القائمة بني أطراف العملية االتصالية) Conventions(بناء على مجلة من املواضعاٍت

 بعد هذا البسط ملفهوم النص اإلشهاري لسانيا وتواصليا، نرى أنه من الواجب أنو   
ـ  عريفات اليت تصدت ملفهوم اإلشـهار،     نعرض لبعض الت    وسـوعة  دأ مبـا ورد يف م     ونب

)Encarta(  ، عمليـة بيـع    لتـرويج   ال الذي يقصد من ورائه   قدمه على أنه اإلعالن     اليت ت
 إىل تعريف اجلمهور    ويسعى فعل نفسي لغايات جتارية،      ة وممارس ،املمتلكات أو اخلدمات  

وسيلة غري شخصية لتقدمي األفكـار      :"  أيضا على أنه   يعرف و .2مبنتج ما ودفعه إىل اقتنائه    
  . 3"لومة ومقابل أجر مدفوع والسلع أو اخلدمات بواسطة جهة مع

تقدمي  ( الدور املوكول إليه   على أساس    ه التعريفني أنهما يقدمان   يستخلص من ما  و
دفع املتلقّي لالقتنـاء، اعتنـاق       (والقصد املتوخى منه   ،)منتج، عرض خدمة، طرح فكرة    

ـ  أن التعرلوحظوقد ).ممارسة فعل نفسي لتحقيق اإلقناع    (الكيفية املنتهجة  و ،)فكرة  اتيف
 .4هبوصفه حدثا اتصاليا أكثر من قيامها بتحديد مفهوميه اليت قدمت لإلشهار انصبت عل

 استرفادها مـن   م يت  تضافر مجلة من اآلليات اليت     عقّدةاملعمليات  الهذه  تستوجب  و     
ألجـل   5...فيها اللساين بالنفسي واالجتماعي، واحلضاري    خمتلفة، يتقاطع    حقول معرفية 

  . على املتلقي املفترضري ذي فعاليةحتقيق فعل إشها
 :وهو ما جيعل النص اإلشهاري ينبين على املرتكزات اآليت بياا   

                                                 
1
- Voir.J.B-Tsofack. Sémio-stylistique des stratégies discursives dans la publicité Op. 

cit.P.96 
2
 -Voir:Encarta In .Publicité  .2004  

3
 .  1995. 1ط. بريوت-صيدا.املكتبة العصرية.160ص. التربية اإلعالميةدراسات يف.  حممد منري سعد الدين- 

  . 2001.القاهرة.التوزيع دار قباء للطباعة و النشر و.17ص.مقدمة يف شعرية اإلعالن.مجيل عبد ايد: ينظر-4
5
 -Voir.Claude Cossette.La publicité déchet culturel. Site consulté : 

http://www.com.ulaval.ca/cossette/pubdechet  
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  ).  L'Objectif(القصد  -1
  .(La Cible)الفئة املستهدفة -2

  ).Axe motivationnel(احملور الدافع -3
  .  Argumentative(1(    البنية احلجاجية-4

 الـيت تـسهم يف   تواصلي بالشروطالتداويل لاساس األرتكزات ذات هذه امل ترتبط  
 والغايـة مـن إنـشاء       ، حال املخاطب  ةمراعايف   الذي يتجلى  ،امللفوظاتاشتغال   حتقق

 وهي مرتكزات قائمة مجيعها على كيفية الوصول إىل        ،املستوى اللغوي املوظف  والرسالة،  
   .ناع أو اإلغراءعن طريق التأثري، إما باإلق. إقناع املتلقّي ودفعه القتناء املنتج

   :أسس بناء نص إشهاري فعال تداوليا -3

درج النص اإلشهاري ضمن خانة النصوص التداولية، من منطلق أنـه         نحيق لنا أن    
 إىل التصرف إجيابيـا إزاء      املتلقيرفا يتجلى عرب عمله على دفع        قصدا نفعيا صِ   يبتغينص  

ـ        اخلدمة اليت يعرضها،  /السلعة   جـون دوليـل    عهوذلك حسب التـصنيف الـذي وض
)J.Delisele(∗،     على تلك النصوص اليت تعمـل       حيال به    مربرا من خالله املصطلح الذي

ر التداولية  صيمما ي ومن مثة حيتل فيها البعد اجلمايل موقعا هامشيا،          خرب،/على مترير معلومة  
 .2عنـها وإن كان هذا ال يعين انتفاء أي طابع مجايل     مقابلة لألدبية،   هاته وفق زاوية النظر  

 الكلـي   االنبناء وهو ما يعين بداهة      كما تصري وصفا لتلك النصوص ذات الطابع النفعي،       
وهو ذا يبـدي موقفـه       ،على الرسالة احملمولة اليت يراد هلا الوصول إىل املتلقي املفترض         

التواصـلية،  بالرافض للتصنيفات الكالسيكية اليت تصف مثل هذا النمط من النـصوص            
مة مؤداها أن أي نص ال خيلو من مسة التواصل، أو الوظيفية وفق الرؤية              مرتكزا على مسلّ  

  .3الكالسيكية اليت حتيل على وظائف اللغة

                                                 
1
- Voir.Claude Cossette.La publicité déchet culturel.Op.Cit.    

أستاذ جبامعة   لساين،ومنظر ترمجي كندي،   حسب بعض الكتابات العربية   :)J.Delisele(جون دوليزل أو دوليل    ∗
 .اشتهر بإطالقه مصطلح التداولية على مجلة النصوص النفعية أوتاوا،

2
-Voir:J.Delisele.L'analyse du discours comme méthode de traduction.P.22. Ed: Univ 

d'Ottawa.Canada.1980.  
3
- Ibid.P.22.   
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 من منطلـق هيمنـة      ،وقد آثرنا تبين مصطلح التداولية وصفا للنصوص اإلشهارية       
 إىل حتقيق هدف واحد حمدد سلفا مـن قبـل        هاسعي املتجلية عرب و ،القصدية النفعية عليها  

ويتمثّل يف دفع املتلقّي بوساطة اإلقناع والتأثري بطرائق متنوعة إىل التصرف إجيابيا             رسل،امل
 ، وهو ما يؤهلها لالتصاف      املنتج موضوع اإلشهار، أو تبني الفكرة املشهر هلا        إما لشراء 

إقصاء كلّ شكل من أشكال الثّرثرة بناء على قـانون          : جبملة من اخلصائص، أوهلا    لسانيا
للمقـام    على اختيار الدوال األنسبيتأسس الذي La loi d'expressivité(1(تعبريية ال

اخلدمة لدى  /والكلمات النادرة اليت تعمل على تثبيت املنتج       ،) Logo(كاملميز التواصلي،
قيامه علـى مبـدإ     :  وثانيها . الصبغة التلغرافية   ذات  اللسانية تعيني شكل املتوالية  املتلقّي، و 

2تنظيم اجلُملي الال
 على جمرد الرصف    تقوم، حيث تبدو مجله مفكّكة ال رابط بينها، فهي           

أي أنّ وسائل االتساق كأمساء اإلشارة واألمساء املوصولة والضمائر والظّروف          . للكلمات
  و مراعاة طبيعة ـه داخليـما حيقّق االنسجام الو:" ،مبخـتلف أشكاهلا تكاد تنعدم فيه

 يف الـنص،   املوظّفة الداللية املفاهيم املنطقية  وذلك بفهم واستيعاب    للنص، العميقة البنية
، إذ يبدو مفكّكا على )Fragmenté(يشظتاألمر الذي جييز لنا أن نطلق عليه اسم النص امل      

  .3"البنية السطحية، متجاِوزا لقواعد البناء النحوي مستوى
قريرية اإلخبارية املباشـرة واعتمـاد      متيز مجل بعض النصوص بالسمة الت     : وثالثها

  مدارهيو،  منافاا للطّبع م، لعد ال يشك يف صدقيتها    و ، يتقبلها املتلقّي  املعاين اجلاهزة، الّيت  
 التكرار، وعلى اخلصوص السم املنتج والعالمة التجارية احملددة هلويته،          :ورابعها .احلجاج

لكون التكرار لذلك االسم وعالمته من      نظرا  ملتلقّي،   ا  املكرر يف ذاكرة   وذلك بقصد تثبيت  
 واملصداقية الـضامنة    ،األصالةو اجلودة،   مساتمظاهر تفرده ومتيِزه الّيت تعمل على ترسيخ        

  .للمنتج
   :مبعىن أن تراعى املواصفات اللسانية اآليت ذكرها يف إعداد النص الفعال تداوليا       

  . شعار صريح يشد االنتباه-1

                                                 
1
- Voir.La publicité.Art.cit. (Article en ligne). 

2
 - Ibid. 

  2010.األردن.إربد.احلديث عامل الكتب.123ص.اشتغاله ماهيته،انبناؤه،وآليات:النص اإلشهاري. حممد خاين-3
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؟ )املنتج(؟ ماذا )الفئة املستهدفة (من: يف اإلجابة عن األسئلة التالية     ل تقدمي األهم، واملتمثّ   -2
  .؟)ظروف االستعمال(؟ أين ومىت )طريقة االستعمال(كيف

أن و،  لألوجه األساسية للمعلومة املقدمـة  الدقيق فقرة قصرية ألجل التوضيح ص ختصي -3
  . عموميةتنطلق من األكثر دقة إىل األكثر

4-       سة، وكيفيية املؤسص بتوضيحات حول هوا لطلب املزيد مـن       ة تذييل الن صالاالت 
  .1املعلومات

هذه اخلصائص واملميزات اليت تتفرد ا اللغة اإلشهارية دفعـت مـاتيو قيـدار              
)M.Guidère

 Verbe( اإلشـهاري لفـظ إىل أن يطلق على لغة اإلشهار مصطلح ال )∗

publicitaire(وكذا لغاياته التداولية    يزا له عن سائر الكتابات املنتشرة يف دنيا الناس،        ،متي
بدءا  مكتوبا كان أو شفويا،    باالتصال اللغوي التجاري،   ويريد به كل ما له صلة        التأثريية،
أو تعليقات أو  اليت ترد يف شكل ملفوظات صادرة عن مشاهري، التلفزية) Spot(بالومضة

 اإلشهاري  لفظما يعين أنه حيال بال     وهو أو إعالن صحفي،   شعارات يف ملصق إشهاري،   
على كل م2"ر لغوي يف مقابل الصورة ذات الطبيعة السيميائية املختلفة متاماحر .  

 اإلمـساك   وإمنـا املستهلك،  / الدخول يف حوار مع املتلقّي     ومبا أن غاية اإلشهاريني ليست    
صـوصه يقومون بعملية استعالم غايتها      جند صناع اإلشهار وحمـرري ن      فإننا ،3باهتمامه

املتوجه   معرفةبقصد األكثر قابلية لالستجابة إىل حمتوى اإلعالن،    ومعرفة الفئة املستهدفة، أ   
ويف  فيمـا يفكّـرون،   و،  ...)الطّبقة االجتماعــية  والسن،  واجلنس،  (ذا النص إليهم  

فام،  ونوعية   ،متصرهـذه املعلومات تساعد علـى      ألنّ مثل ... مأحالمهوطبيعة  رغبا 
وجـه الرسـالة أو      املناسبة، ومعرفة العوامل احملتمل وقوفها حـاجزا يف       وضع الشعارات   

  .4قصدية املرسل العكس، أي أنها تقوم بدور العامل املساعد على صياغة نص ناجح حيقّق
 - لفرجويةا  بطبيعتهةواملـرتبط -ومن اخلصائـص الّيت يتفرد ا النص اإلشـهاري   

                                                 
1
  2002.املغرب.18ع.110ص .جملة عالمات.يعة خطاب وبنية سلوكاإلشهار طب.عبد اهللا أمحد بن عتو: ينظر- 
∗
 . خمتص يف الترمجة العربية1971لساين،فرنسي،من مواليد تونس سنة:)M.Guidère( ماتيو قيدار 

2
- Voir:M.Guidère. Publicité et traduction.Op.Cit.P.89. 

3
- Voir : La publicité .Art.cit (Article en ligne).  

4
- Ibid.    
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 )Spectaculaire(يه  مــايــسم)M.BonhommeوJ-M.Adam (األيقــوين ظتلفــي 
)Verbalisation de l'iconique(.ورة    يف يتجسد وم علـى حماكـاة الـصعمل املصم 

 وحدات حرفية هذه الصور على شكل      ، فترد صالنSignifiants ((للشكل اللساين لدوال    
)Graphèmes(    ـ  بأيقنـة ويعـرف املظهـر الثـاين        .والتدخل يف تركيبة الد  ي اللفظ
)Iconisation du verbal(ورة  عربه ، ونات اللسانية إىل تأثريات الـصتعريض املكو يتم

  . 1جزئيا  )Imagée(حيث يصري للغة مظهر صوري

 يتميز بكون جمِله صادمة، مبعثرة اشهاريإ يف متظهرهجممل القول إنّ النص اللساين و      
واملضمرة ، والبنيات اللسانية الظاهرة، كل املكونات يستثمرو ،مكثفةء امللصق، يف فضا

 الداليل )Encrage(يقوم بدور الترسيخيعضده يف وظيفته مكون أيقوين و ،خلدمة مقصديته
Barthes(2(مبفهوم بارت

ولكي حتقق  .يف جل بنياته من منطلق أن هذا اخلطاب بصري ، 
: يتها تداوليا، فإا تنتظم يف بنية ثالثية تتمظهر يفتلك اخلصائص اللسانية فاعل

  ).Rédactionnel(حتريريو ،)Slogans(شعاراتو، )Appellations(تسميات
     : واهلوية التجارية التسميات-3-1

 مبعـىن أن   ج له الرسالة اإلشهارية امسا قبل أي اعتبار آخـر،         املنتج الذي ترو   ميثل
من حيث كونـه     وهو من أهم اآلليات اإلقناعية،     املنتج، هوية    عن االسم هو الذي يفصح   

لالسـم و لفعـل     :"من ههنا نعي سر إيالء احلضارة املعاصرة تلك األمهية          ، و 3عنوانا له 
  عنـوان التفـرد    فاالسـم 4"خلق التسمية يف ذاا     نّوختصهما بفضائل عديدة، إ   التسمية  

   .اخلدمات نفسها/  املنتجة للسلع الفارق يف خضم التنافس بني األمساءعوصان ،زالتميو
  : فرعينيامسني اهلوية التجارية من خالل تربزو 
  :  املؤسسة)املاركة(عالمة  -3-1-1 

  يقصد ا اسم املؤسسة املشهرة، ويتميز بكونه املعبر عن العـراقة التارخيية املمثلة  

                                                 
1
 -Voir :J-M.Adam & M.Bonhomme. L'argumentation publicitaire: Rhétorique de  

l'éloge et de la persuasion. PP.65-66. Ed:Nathan. Paris.1997.  
2
- Voir : R.Barthes.Rhétorique de l’image.In. Communications.n°.4.P.44.1964. 

3-Voir : C.Tatilon. Le texte publicitaire : traduction ou adaptation. Meta. P.244. 

N°35.1.1990   
 .1997. 7ع.عالمات. ترمجة إدريس سعيد.قراءة مسيولوجية: اإلشهار والقرصنة السياسية . عمانويل سوشيي- 4
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 التحويل والنقـل    يفة تتجلّى    اعتباطي كما أن له إحالة   ، للمؤسسة املشهر هلا   متداد الزمين لال
مما  ،)Symbolisation( والترميز ،)L'emprunt(إىل ألسنة أخرى بوساطة عملية االقتراض     

العالمـة التجاريـة    لنـا إرجـاع   ومـن مثـة حيـق    ب صفة العلَِميـة،  اكتسيؤهله ال 
 أو،  1 املؤسس صـاحب امللكيـة     النسبة إىل  : إىل عاملني  )Etymologiquement(تأثيليا

 حيـث   ن التالية م  وظائفال د إىل العالمة  سنت ممن ثَ و .اللسان الذي وضعت فيه أول مرة     
  : بصاحب امللكية القانونية املشهر هلا، واخلدمة/ باملادةةعالقال
   ):Référentielle(الوظيفة املرجعية - أ

فالعالمـة  ،  التفرد والتميز من خالل هذه الوظيفة املسندة للعالمة تتم اإلحالة على          
 عـن غريهـا مـن        املادة املشهر هلا   وجتلية السمات اليت متيز    على إحداث الفارق،     تعمل

ف ألنـه العنـصر املوحـد       االنتماء إىل ماركة هو أساس التعر     :" فـ.العالمات املنافسة 
 اخلالقة للهويـة االمسيـة     - العالمة -ذلك فهي ك هلّ النسخ، وباعتبار  ـاضن لك ـواحل

سواءوالبصري 2"ة على حد.  

  ):Thématique( الوظيفة املوضوعاتية-ب 
قاعدة واشتغال العالمة على أساس أنها آلية حجاجية،          هذه الوظيفة بوساطة   تظهر

 عربه االنتقال اإللزامي من اإلعالن إىل       املوقع الذي يتم   أي أن العالمة متثّل لسانيا     إعالمية،
ترسيخه، فهي احملور االمسي للبنية اإلسنادية، والّيت مـن         الواقع املعاجل الذي حتاول الرسالة      

فالعالمة وفق زاوية النظر هاته آلية خطابية تقـوم          وظائف باقي النص العمل على جتليتها،     
  . 3العالمة على أنه أفضل منوذج يف جنسه/بإبراز الشيء

  :)Testimonial( الوظيفة اإلثباتية-ج 
 من منطلق أنـه   حدد موقفه جتاه اإلعالن،     املنِتج قد    تفصح هذه الوظيفة على أن       

 مسؤولياته القانونية  ل لتحم هستعداداإبداء  كذا  و ، وفعاليتها ادة املشهر هلا  الضامن ألصالة امل  
   إضـافة إىل هـذا تقوم العالمة بدور إقناعي لـدى املتلقّي املفترض ،زبائنهواألدبية جتاه 

                                                 
1
-Voir.J-M.Adam&M.Bonhomme. L'argumentation publicitaire. Op.Cit.P.57 

  .2006.املغرب.إفريقيا الشرق.57ص.سيميائيات الصورة اإلشهارية.  سعيد بنكراد- 2
3
 -  Voir. J-M.Adam&M.Bonhomme. L'argumentation publicitaire. Op.Cit.P.57. 
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  . 1 التداولمن خالل السمعة املكتسبة عرب
  :   اسم املنتج-3-1-2

خدمة إىل  /من مث يصري تقدمي منتج     و ، الوجود أمارة من األمارات الدالة على    االسم  
هذا ويصاغ  ،  وحياته االفتراضية مرتبطة بامسه   شيء مل يكن موجودا،     لتسمية  فعل   السوق
قية الّيت يستند إليها    لفلسفة التسوي ا يراعى فيها ،  من اختيارات صوتية   تتيحه اللغة مما   االسم
 ثقـايف   – شبكة من الذّكريات املرتبطة بالسياق السوسيو        يتم استقدام  هفعن طريق  املنتج،

   .2ذلك بوساطة آليات خمتلفة كالفهم والتأويلالذي يشتغل فيه و
      يدل على املوقعية اليت حيتلّهـا       هويتميز بتسميته الطّوعية املرتبطة بصانع املنتج، وأن 

على التطـور احلاصـل والتقنيـة       ولة املنتجات الّيت ختتص ا املؤسسة األم،        ضمن سلس 
وذا فهو يعكس الدينامية الصناعية لدى املنِتج، وعادة ما يكـون شـكال              املصاحبة له، 

جاجيـة،   جزئيا موجها بطريقة إجيابية، األمر الذي مينحه داللة ح         امكثّفا للتسمية، ووصف  
مكـوناته العلمية أو عـامله األسطوري، وبوصـفه ينحـو إىل          نتج أو   تدلّ على منافع امل   

كما تتجلّـى   .3تقريريا غري إحيائي حىت ال يشوبه أي تشويش داليل         العـلَِمية فإنه يكون  
ة الّيت حيال      لَمية هذه األمساء يف   ـعياقات اللغوية املختلفة، والكيفيطريقة استخدامها يف الس

  .4 اخلطّ الذي تكتب بها عليه ومنطية
 إىل هذين االمسني صنفا ثالثا من األمسـاء وسـمه         ) D.Maingueneau(وقد زاد 

، 5 ويريد به جنس املنتج املشـهر له واخلـانة الـيت يـدرج حتتـها             ،"اسم الصنف "بـ
 أنّ االسم حيدد هوية املرجع الذي حييل عليه بكيفيـة           مؤلّفه يف موضع آخر من      فويضي

 اله الداليل بالرجوع إىل املعارف املوسوعية     ه يستعان لضبط ماهيته وحتديد جم      وأن مباشرة،
    وجودةاالعالمات املنافسة، ومصداقيته  ألجل حتديد موقعية العالمة بنيكللمتلقّي، وذل

                                                 
1
 - Voir. J-M.Adam&M.Bonhomme. L'argumentation publicitaire. Op.Cit.P.57. 

2
 -Voir.Odile Dot. La communication écrite efficace.PP.67-68. Ed. Marabot.Alleur. 

Belgique.  1995 . 
3
 -Voir : J-M.Adam&M.Bonhomme. L'argumentation publicitaire. Op.Cit.P.58.           

4
-Voir.D.Maingueneau .Analyser les textes de communication.P.190.Ed Nathan.Paris. 
2000.       
5
-Ibid. P.184. 
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  .1منتجاا
 هذه األمساء عما سبقت اإلشارة إليه، إذ يرجعهـا  إثالةوهو ال خيتلف كثريا حول    

 أي  .2 بامللفوظات اإلشهارية  الغة الذي وضعت فيه، أو إىل املؤسس، ويِسمه       إىل معجم ال  
  .    أا ذات خصوصية، ومسات تنماز ا عن باقي امللفوظات

    :ات الشعار-3-2

يعترب الشعار املوقع الذي يتم عربه ترسيخ املدلوالت املشكّلة للمضمون اإلسنادي           
 الرسائل اإلشـهارية عنـه،      كلا سبب عدم استغناء     للنص اإلشهاري، وهو فيما يبدو لن     

ـ وام واالنتباه للمتلقّني،   ونا خطابيا يؤدي وظيفيت اإلفه     مك عده العموم ميكن    ىوعل ى تتجل
هاتان الوظيفتان يف صورة نداء يوجهه املعلن قاصدا منه إثارة ردة فعل عفوية انفعالية لدى               

  . 3 الصيغة السحرية من هذا املنظور يعمل عملوهذه الفئة، فه
 اإلقناعية إىل قيامه بدمج العالمة الّيت يشهر        ه فعالية الشعار، وقوت   البعضأرجع   وقد

 عملية الربط الّيت يعقدها مع املنتج الذي حييل إليه،          اصراحة أو ضمنا يف متوالياته، وكذ      هلا
لداليل بني مضمونيهما،     وتظهر كذلك عرب التساوق مع الصورة املصاحبة للنص والتوافق ا         

حيدثه،   األثر التذكُّري الذي   ةحسن استغالل فضاء اإلعالن، وسرعة إدراكه، ونوعي      عرب  و
ال اإلدراك، وقدرت    ةوالقو ادمةه الص       حـول  فيه   على إثارة تساؤالت يف نفوس مـستهد

 تستدعي الوظيفية   يرون أنّ هـذه اإلكراهات   و. 4العالمة الّيت يروج هلا واملنتج املشهر له      
 املتنوعة مثل الوسائط  ) Paramètres(املَعلمات/ الضوابط  من ةاألخـذ يف احلسبان جمموع   

 الغايـات   إغفال موعد  الثّقايف واأليديولوجي،  قاملادية املستخدمة يف مترير الرسالة، والعم     
  :  إىل قسمنيا بدورهاتنقسم الشعارتو.5املباشرةالتجارية 

  :)Slogan d'accroche(ر شد االنتباه شعا-3-2-1
  مساتنيرد يف بداية اإلعالن، ويكون مبثابة عملة املادة املشهر هلا، وم الذيوهو 

 
                                                 

1
 -Voir.D.Maingueneau .Analyser les textes de communication.Op.Cit.P.190. 

2
 - Voir : J-M.Adam&M.Bonhomme. L'argumentation publicitaire. Op.cit.P.58. 

3
 -Ibid.P.58.   

4
-Voir. B.N.Grunig. Les mots de la publicité.P.237.Ed: C.N.R.S.1990.Paris.    

5
 -Ibid. P.237. 
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 إىل حتيني حلظة التعامل التجاري مـع        ى، تسع ةموجزة، وصادم وتفرده أنه صيغة جاهزة،     
م الّيت توفّرها أصوات اللغة ألجل       التناغ مسة فيه استثمار    م خباصية الدقة، ويت   زيتميواملنتج،  

 ومن ثَم املسامهة يف تـرويج املنـتج         ،إحداث اإليقاع الذي يساعد على حفظه وترديده      
الظّرفية واآلنية، إذ ختضع للتعديل والتغـيري كلمـا دعـت           بتتسم الشعارات    و .وشيوعه

  .1رة إىل ذلك التسويقية للمؤسسة املشِهاإلستراتيجية
  ):Slogan d'assise(ستئنافشعار اال-3-2-2

 شـرح وتوضيح قيمة العالمة     يضطلع مبهمة  يف اية اإلعالن، و    بتموضعهيتميز  و
  االقتصادية القائمة على الوعد املصاحب للمنتج املـشهر لـه،          واإلستراتيجيةاملشهر هلا،   

ـ       ،2خالف شعار شد االنتباه       على الدميومةبيتصف  و ه إذ تعمل اجلهة املشهرة على جعل
عنوان هويتها ويقابل هذا الشعار ما يعرف يف اإلشهار الـسمعي البـصري بالـصيحة               

الّيت تذكّر املتفرج بامليزة :"وهي اللقطة األخرية )Pack-shot/Cri publicitaire(اإلشهارية
اليت ينبغي أن تكون كذلك اسـتدالال علـى قيمـة املنـتج             (األساسية للبضاعة املنتجة  

  .   3)"وجودته
  ):Le rédactionnel( التحريري-3-3 

وميثّل هذا املكون البنية اإلسنادية األكثر توسعا، وذا يكون هو العنصر التحليلي                
ـ  من الناحيـة الـشكلية     إذ يقدم  العقلية املهيمنة يف النص اإلشهاري،    السمة   وذ ون املك

عرب و،  )Syntagmatique(الركنيةعملية انتشاره   عرب   نص، يف ال  بامتياز )Digitale(الرقمي
أخـرى  ، و  أصـلية  يف متواليات ) Articulations(ه  متفصلكذا  مسار بنائه اجلجاجي، و   

و قد  ،4إىل فقرات) Segmentation typographique (ة الكتابيهجتزئتمن خالل و ،فرعية
  .باعتباره ميثّل االكتمال الداليل  إىل بعض خصائصه اللسانية ،آنفاأشرنا 

                                                 
1
 -Voir.J-M. Adam& M. Bonhomme. L'argumentation publicitaire.P.58. 

2
 - Ibid.P.59.    

3
منشورات الس األعلى .499ص)عريب-فرنسي(قاموس موسوعي لإلعالم واالتصال: املربق.حممود إبراقن. د- 

 .2004. اجلزائر.للّغة العربية 
4
 -Voir : J-M.Adam&M.Bonhomme. L'argumentation publicitaire. Op.cit.P.62. 
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مجلـة  "شعار االسـتئناف  ) L'argumentation publicitaire(يسمي صاحبا و   
اسم العالمة شـعارا ويـِسمه    ايرى غريمه، يف حني  Phrase d'assise(1" (االستئناف

ويف اعتقادنا أنّ األمر جمرد اخـتالف يف   ،Slogan de la marque(2"(شعار العالمة"بـ
 الذي ينجر عنه ما ميكن      ي االختالف املفاهيم   ال يرقى إىل مستوى     وبالتايل ،االصطالحات

 وموقعيتها يف فضاء    ،ومسه بالتشويش الداليل، نظرا التفاقهم حول وظائف هذه املكونات        
  . اإلعالن
   :)Acte de langage( النص اإلشهاري بوصفه فعال لغويا-3-4

  : اإلطار النظري-3-4-1

  لغوية  أفعاال من حيث كوا   اإلشهارية النصوص   هذه املقاربة جتلية  سنحاول عرب           
فعال اللغـة كمـا وردت لـدى        أل  نظريال التأسيس   على وذلك عرب املرور اإلجباري   

 تتحقق ا بغية محل املتلقي املفترض        اليت والكيفية ،ها، حماولني إبراز شروط جناح    مؤسسيها
  .اخلدمة املعروضة/السلعة لتلك النصوص إىل التصرف اجيابيا إزاء

 من مهـام     مبعىن أننا سنعمل على تقدمي تصور تداويل للنص اإلشهاري،من منطلق أن              
وهو ما   معزولة عن كل السياقات املؤثرة فيها،      ،التداولية عدم تناول البنية اللسانية يف ذاا      

طبقاا املقامية على خمتلف استعمال يف    حالة   يفحتليل اللغة    يعين أن االهتمام سينصب على    
 خماطب حمدد بلفظ حمدد يف      لم حمدد و موجه إىل    ـدد صادر عن متك   ـا كالم حم  أساس أ

 ميثل منطـا متفـردا      لكونه وكذلك .3مقام تواصلي حمدد بغية حتقيق غرض تواصلي حمدد       
االنتقال مـن الظـاهر      اتحقق  يوبذلك نكون قد ضبطنا اآلليات الدقيقة اليت         متميزا،و

تقدير جلب االهتمام حنو  ة إىل فعل الشراء أو على أقلاإلنشائي التقريري للرسالة اإلشهاري   
واملاديـة   النفـسية،  كما نشري إال أننا سندع جانبـا العوامـل        .السلعة املعروضة /اخلدمة

  .الزبون/ االجتماعية اليت قد تتدخل يف توجيه اختيارات املتلقيو
  هو طرح صحيح إىلو جرت األعراف بني الناس على مقابلة الفعل بالقول، فقد

                                                 
1
- Voir :G.Lugrin&S.Phud. L'hyperstructure publicitaire...in ComAnalysis.  
Site consulté:://www.comanalysis.ch/ComAnalysis/Publication35.htm           
2
 - Voir : J-M.Adam&M.Bonhomme. L'argumentation publicitaire. Op.cit.P.59.                               

3
-Voir: Tanase Nicolita .La publicité comme acte de langage.Site consulté : 

archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00000766.html.                          
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،  أن تساوي قال فعـل     ي، أ الغالب أن يكون القول هو الفعل يف حد ذاته          أن ، إال حد ما 
أو علـى    مبحاولة إحداث أثر عليه،   ) Interlocuteur(القول هنا يصري تصرفا إزاء احملاور     و

  .1احمليط
 نظريته حول أفعال اللغة علـى       يف) Austin(انطالقا من هذا التوجه عمل أوستني     

ففـي    و اخلطـأ،   وابالربهنة على أن عدد معتربا من امللفوظات تنفلت من إشكالية الص          
 إحداث تـأثري علـى   عربهحياول   فإنه ينجز فعال، مبلفوظاللحظة اليت يتلفظ فيها املرسل

 )Constatif(إلثباتيـة  امللفوظات مجيعهـا حتـت ثنائيـة ا        بإدراجوقد دعم رأيه     .العامل
 هو ذاك الذي ميتلك خاصية تلفظية       األدائيوعليه يكون امللفوظ     ،)Perfomatif(األدائيةو

    .2مؤدية للحدث الذي تصفه

 هذا املنظور ال تشكل إال عددا حمـدودا مـن           وفق املقدمة   األدائيةولكن األفعال   
 دفع أوسـتني    لذياألمر ا ال متثل إال وضعا هامشيا يف منت اللغة،         بالتايل فإا   و امللفوظات،

  .3األدائي التصور سا مفهومه اجلديد لإلجنازيات علىمؤس إىل رفض هذا الطرح،
 Acte(الكالمـي : أقام أوستني تصوره للفعل الكالمي الثالثـي األبعـاد  وعليه

locutoire(، ذي متثله أصوات اللغة املتآلفة وفق نظام التركيب آلداء مهمة دالليـة،         ـوال 
أي أنـه  املتضمن قوة إجنازية،و املرتبط باملقام التواصلي )Acte illocutoire(اإلجنازي و

واملراد بـه   ) perllocutoire Acte(والتأثريي حني التلفظ به يكون املتلفظ قد أجنز فعال،       
امللفوظ التعبري هو البصمة اليت يتركها       إن جاز لنا   ، و 4إليه املتحدث على تركه ي األثر الذي 
  .لدى متلقيه

   بوصفه متابعا ألعمال سلفه أوستني،بإثراء نظرية)J.R.Searle(لوقد قام سري
                                                 

1
 - Voir. Tanase Nicolita .La publicité comme acte de langage.Artp. Cit.(Article en 

ligne) 
2
دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف التراث اللساين        .التداولية عند العلماء العرب     .مسعود صحراوي : ينظر -

 .2005.بريوت.دار الطليعة.1ط. 26ص.العريب
3
 ترمجة.141ص.ور إىل فلسفة اللغةنظرية األفعال الكالمية من سوس) .O.Ducrot(أوزفالدو ديكرو: ينظر- 

فريق مركز اإلمناء القومي .1990. ربيع.10ع.بريوت .جملّة العرب والفكر العاملي. 

4
  :على املوقع.جملّة فكر ونقد.التلفّظ واإلجناز.عبد السالم إمساعيلي علوي: ينظر- 

 www.fikrwanakd. aldjabriabed.  
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 بعض املكونات هلذه    مضيفا )أي أفعال اللغة  ( منطلقا من الفكرة األساسية ذاا     أفعال اللغة 
 أو) Enonciatif(ومنــها أن فعــل اللغــة يتــشكل مــن فعــل تلفظــي ،النظريــة

 ]إسناد+ مل على مرجع    املشت[ )Propositionnel(وفعل قضوي  )Phonatoire(تصوييت
أما  ،)Secondaire(إذ يسمي الفعل املوافق للمعىن احلريف للملفوظ بالثانوي      ،وفعل إجنازي 

  .1 تأثرييةإجنازية  الفعل املناسب للمعىن املرتاح إىل غايات فهو)Primaire(األويل
   : اإلطار التطبيقي-2 -3-4

له  عال اللغة، والذي ال ميكن    بعد هذا العرض املوجز و املركز ألساسيات نظرية أف        و
هذه النظريـة علـى      جتلياتما هي   :يفرض السؤال اآليت حضوره    ، بكل عناصرها  مأن يلِ 

    .مستوى النصوص اإلشهارية؟

إذ إنه بوسـاطة أفعـال    يقدم اإلشهار أصفى صورة ألفعال اللغة املركبة غري املباشرة،          
والثانوية لدى سريل يـؤدي   ازية لدى أوستني،واملعروفة باإلجن  تثمينية يف العادة،   ،تأكيدية

ويدعوه سريل بالفعـل     وهو الذي يسميه أوستني الفعل التأثريي،      اإلشهار فعال توجيهيا،  
الفعل :" وذلك وفق رؤية مؤداها أن     ،واملتمثل يف دفع شخص ما إىل فعل شيء ما         األويل،

و عليه يوصـف     ،2"∗وجيه ويضمر الت  ، املهيمن يف أغلب اإلشهار يظهر اإلثبات      اإلجنازي
 أما كونه مركبا فاملراد به الطرح الذي جاء به سريل حبيث يترجم            هذا الفعل بغري املباشر،   

فاملركب ههنا هو احملتوى اإلجنـازي    ووعيه بالغاية اإلشهارية، ،الفعل األويل برغبة املتلقي   
  . 3احلريفها ا معنحيمل يف طياته معىن مرتاحا إىل غايات تأثريية إضافة إىلونه حيث ك من
  
  
  
  

                                                 
1
 -Voir : Tanase Nicolita .La publicité comme acte de langage.Art.cité.                   
∗
L'acte illocutoire dominant de la plus part des publicités est explicitement constatif et 

implicitement directif.                    
2
- Voir: J-M.Adam & M.Bonhomme. L'argumentation publicitaire. Op. cité .P. 25. 

3
 -Voir: Tanase Nicolita .La publicité comme acte de langage.Art p. cité. 
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  :1ل بعضهم تداولية النص اإلشهاري يف الترسيمة اآلتيةوقد مثّ
  ستهدف شراء منتجت -   قوة إقناعيةاهل -  إنتاج رسالة -  احلدث اللغوي 

  قوة إجنازية -  فعل كالمي -  البعد التداويل
   والتأكيدظهر اإلثباتت-
  ضمر التوجيه ت-

  فعل تأثريي -
  االقتناع -
  فالتصر -

علينا أن ندمج الـشروط الـيت       وصول إىل فهم أكثر واقعية ألفعال اللغة        وبغية ال 
ـ ا قصد إنتاج و تأويل    )P.Charaudeau(وضعها باتريك شارودو     ة مللفوظات بكيفية وفي

وعليـه   واملتمثلة يف األخذ باحلسبان معارف املرسل واملتلقي إزاء املوضـوع،       ،  لفعل اللغة 
حبيث يوفر للمتلقـي الدرايـة       خدمة معروضة للبيع،  / سلعة يكون موضوع اإلشهار دوما   

حبيـث   على ضوء اهليكلة املتبعة يف بناء الرسالة اإلشهارية تبعا للفئة املـستهدفة،            ،الكافية
كما ينبغي علينا .2دون كثري عناء من املتلقي   تتدخل املعارف املوسوعية لتقريب املعلومات،    

يف وفعل اللغة مرتبط بالسنن     لمفادها أن جناج التوجيه      همة يف هذا املقام،   م نغفل مسألة    أال
 وهو ما يعين بداهة اشتراك كل من املرسل واملتلقي يف العملية التلفظية            ،3هالوقت ذاته بفك  

  .جناح فعل اللغةأل التواصلية
ما نصل إليه أخريا هو أن فعل اللغة يتمظهر عرب الطريقة اليت يقدم ـا املنـتج                 و

ويعاد حتميله مبجموعة مـن القـيم        ييب كل املقاصد النفعية والتجارية،    إذ يتم تغ   لسانيا،
وميأل نقـصا     ما يعين أن املنتج جاء ليسد حاجة لدى مستعمله،         هوو والطبيعة، كالصحة،

وهو ما تفطن لـه ليـو     أي أن املشهر ال يبيع سلعة وإمنا يبيع القيمة املضافة،          كان يعانيه، 
 يله إلشهار أمريكي يف النصف األول من القرن العشرين، أثناء حتل)Leo spitzer (سبيتزر

ـ    عندما الحظ أن قوانني العرض و الطلب ختتفـي متامـا،           بيعة ـوتبـدل بقـوانني الط
 اإلشهاري يقع قفز مستمر للثانية علـى األوىل        املعجزات،مبعىن أنه على مستوى اخلطاب    و

    وتقدميها إىل الناس، أماوكأنه ال هم لعامل املال و األعمال سوى حصد هبات الطبيعة،
                                                 

1
 - Voir:J-M.Adam&M.Bonhomme. L'argumentation publicitaire.Op.cité .P. 25. 

2
- cité par: Tanase Nicolita.in. La publicité comme acte de langage.Art p.cité  

3
 -Ibid. 
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  .1اهلدف األساس املتمثل يف البيع و مجع األرباح فقد أنكر متاما
  : آليات اإلقناع يف النص اإلشهاري-4

ال ميكن احلديث من خالل اآلليات املوظفة يف اإلقناع اإلشـهاري عـن أدوات              
 لعكس من ذلك متاما،بل على ا   م للمتلقي، املفِح إجرائية تنبين على احلجة والدليل املنطقي،     

بغية غرسـه يف ذاكـرة       كالتكرار السم املنتج،  .األيقونة أساس احلجاج هو اللسان و     ألن
 جورج  وعلى حد تعبري اللساين    ذات املقاطع البسيطة،   املتلقي، واعتماد العبارات املوجزة،   

ا،  تنوعا وظيفير بساطة، واألكثرالكلمات األكثر قصرا، واألكث:  ∗)George Zipf(زيبف
 من الكلمات   %75إشهاريا ينبغي أن يتشكّل من        استعماال وتأدية، مبعىن أنّ نصا     رواألكث

  .Syllabes(2(املُكونة من مقطعني صوتيني
اليت تثري االنتباه         كما يعتمد يف أحايني أخرى على الغرابة يف انتقاء املتواليات اللسانية،          

جتـانس  والتنغـيم،    تقوم علـى النـرب و      ينة،إما على خاصية صوتية مع     ، تشكلها بطريقة
 Une :( كهذا امللفوظ املقتبس من إشهار تلفزي فرنـسي األصوات، وعلى خالبة اللغة،

saucisse sachant séchée doit sécher sans s'assecher(،  إذ قام احلجاج ههنا على
هتمام املتلقي إثارة الويف هذا   امللفوظ،مكوناتيف كل ) s(التكرار لصوت أسناين صفريى 

عمل على  إذا ما مت له ذلك،و .وتكراره حىت يستقيم لسانه عليه الذي سيعمل على قراءته،  
إىل معرفة طبيعة املنتج املقترن      وقد يدفعه الفضول الذي خلقه فيه هذا امللفوظ،        فك سننه، 

هر هلا مير   اخلدمة املش /وهذا ما عرفناه من قبل من أن استهالك املادة         فيتجه إىل اقتنائه،   به،
وهو يعرف يف الثقافة اللسانية الغربية   ،عرب استهالك اخلطاب املصاحب هلا أو السابق عليها       

   . )Jeux de langage(بألعاب اللغة
هـي  ال و أ د كـثريا يف اإلشـهار،     عتمينبغي اإلشارة يف هذا املقام إىل آلية أخرى ت        و     

  كوا وسيلة اتصال مثلى بـني      رد جم فتتحول من  ،توظيف اللغة بوصفها وسيلة للتدليس    

                                                 
1
 -Cité par. J-M.Adam&M.Bonhomme. L'argumentation publicitaire. Op.cit .P 24. 

∗
لساين أمريكي،اشتهر بكونه أحد رواد الدراسات  )George Kingsley Zipf):(1902-1950(جورج زيبف 

 ).Human Behavior and the Principle of Least(اإلحصائية،من أشهر مؤلفاته اللسانية

2
–Cité par.C.Cossete.La publicité déchet culturel.Op.Cit.  
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 الفاعلني االجتماعيني، إىل آلية موعة من اإلدعاءات اليت تعدم اإلثبات، وذلك بوسـاطة           
  بعض

عرض صـاحل   " ،"كمية حمدودة " ،"عرض حمدود " ،"جديد":من أمثال  اإلحاالت اللسانية، 
، كل ذلـك  " الشراءبادروا إىل الشراء قبل نفاذ الكمية عرب إرسال قسيمة   " ،"...إىل...من

وهـذا مـا     وال يتم تسويقه إال بناء على طلب الزبون،        ،بغية إيهام املتلقي بأن املنتج نادر     
ها عن طريق هذه اآللية اخلطابية لكل       ييببتغ جيعل املنتج حماطا الة من التبجيل تصنعها اللغة       

   املظاهر التجارية اليت يشتأ  منها رائحة الربح وتصريف املنتجات،     م  ي أنه يذه اآللية   بتغ ى
ويؤدي االعتقاد بـصحة هـذه      ...إيهام شخص ما بصحة مقوالت أو أقوال      :"  اللسانية

أكثر ما  و .1"املقوالت إىل اتخاذ مواقف معينة من األشياء و األشخاص وأساليب السلوك          
كذا تلك  و ، لتجاعيد الوجه  ة، املزيل التجميلواد الزينة و  رة مل جلى ذلك يف النصوص املشهِ    تي

  .اليت تقضي على شيب الشعر يف مدد قياسية
منـها بنـاء الرسـالة       لتحقيق التأثري املطلـوب،    ويلجأ إىل طرائق لسانية أخرى    

ذي مـنت حكـائي، يـتم مـن خاللـه شخـصنة              اإلشهارية يف قالـب سـردي،     
 ر هلا، تظهر حالة الفرد قبل تعاطيه املادة املشه       يف طولية زمنية،  ) Personnification(املنتج

وحالته بعد تدخل املادة والتغيري الذي   ،)املاقبل (اليت يسميها الباحث املغريب سعيد بنكراد     و
  .2)املابعد(اليت يطلق عليها حتدثه يف حياته،

وضع إنساين لعقدة طال أمدها يف الزمان       ) Narrativisation(مبعىن أنه يتم تسريد    
 يـدلّ  ذلك من حالة انتشاء، و هذا ما          يصاحب  ما يتدخل املنتج حللها مع    و ويف املكان، 

ويف املقابل   ،وبكل اآلليات املوظفة   ،كما يف كل احلاالت،   ة النفعي الغاية إخفاء    على ضمنا
فـدخول   اخلدمة املشهر هلـا،   / يعمل من خالل هذه اآللية على جتلية البعد القيمي للمادة         

 بل إن اإلشهاري يركز علـى      السيارة إىل عامل الفرد ليس معناه امتالك جمرد وسيلة تنقل،         
  األحذية ، واملتمثلة يف املكانة االجتماعية، وكذلك بائع)Valeur ajoutée(القيمة املضافة

                                                 
1
الـسنة  .27ع.40ص. األملانية نجملة فكر وف  .كمال سليمان .ت.اللغة كوسيلة للتدليس  . هانز يورجن هرينجر   - 
16 .1976. 

2
 .65ص.مرجع مذكور.سيميائيات الصورة اإلشهارية. سعيد بنكراد- 
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   فإنه مروج لألنوثة الصارخة النسائية،فإنه يبيع األقدام اجلميلة،و املشهر للمالبس النسائية،
  .و هلم جرا
وفـق منطيـة    مترير رسـائله، يوظف النص اإلشهاري آلييت التقرير و اإلحياء يف         و
واشتراكهما  وتتمثل يف تواجد رسالتني،    ،)Paradoxe(املفارقة) Barthes(بارث يسميها  

الـذي يوسـم باملـستوى       تتبدى األوىل منهما يف املستوى احلـريف،       يف فضاء واحد،  
،  املستوى الثـاين   ا، أم الذي يقدم املنتج حافيا من أي سقف قيمي       ) Dénotatif(التقريري

وهو املراد إذ يدفَع من خالله املتلقي دفعا        ،  )Connotatif(ي يعرف باملستوى اإلحيائي   الذو
  يف  يتمثـل  . اجتماع الرسالتني معا   املفارقة يف مكمن  و،  1اخلدمة املشهر هلا  /إىل اقتناء املادة  

 يف كون األول يتصدى ملهمة تعريف املنتج،        – يف رأينا على األقل      – املستوينيدور هذين   
وذلك حبفر صورته وغرسها يف خميلة       ألوفا ومستأنسا يف الفضاء الذي يسري فيه،      وجعله م 

مزيدا من الشراء، وفـق القاعـدة       واملتلقي املفترض، ومن ثّم العمل على دفعه إىل الشراء          
A.I.D.A(∗2(األمريكية اإلشهارية الذائعة الصيت 

 -2.جلب االنتباه -1: تترجم بـواليت 
سند إىل املستوى الثاين دور      يف حني ي   .الشراء/ الفعل -4.الرغبة خلق   -3.إيقاظ االهتمام 

وتعـرف هـذه املفارقـة عنـد الـبعض بالثنائيـة              للمشهر لـه،   إضفاء قيمة مضافة  
Ambivalence(3(الضدية

، واملتمثلة كما سبق وأن مر معنـا يف اجتمـاع املـستويني            ، 
املبتغى، واإلحيائي وهو املقصد    و ،وهو دوال النص ومتوالياته اللسانية     ،)Littérale(احلريف

  .يراد به التأثري يف املتلقي املفترضو
      ما يالحظ كذلك يف هذا املقام جلوء اإلشهاريني إىل استثمار اخلطأ يف مترير رسائلهم،

بغية مد الصوت، وخلق نرب  إذ يعمدون إىل توظيف بنيات لسانية غري سليمة قواعديا،
 وكذا بغية خلق الفارق، ، يف ذاكرة املتلقيتجارية املشهر هلاالعالمة الألجل تثبيت  متميز،

 بعملها على لفت انتباه املتلقي باخلطأ ، املنافسة يف سوق اخلدمة ذااات العالمعنالتميز و
خلطأ تكون البنية اللسانية قد خرجت عن افبتوظيف  الظاهر على املستوى السطحي للبنية،

                                                 
1
 - Voir:R.Barthes. L’obvie & l’obtus. Essais   critiques III.PP.26-36. Ed. du Seuil.  

1982. 
∗
 A.Attention .I. Intérêt. D. Désir. A. Action/Achat 
2
 - Voir:Claude Cossette.La publicité déchet culturel.Op.Cit. 

3
 -Voir: J-M.Adam&M.Bonhomme. L'argumentation publicitaire .Op.cit .P. 23. 
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وكمثال   أكثر، أو لغوينينظامنييف االنتقال بني  قد يتجلى ذلك كما.مألوف التركيب
 بني التعبري العامي و الفصيح يف اإلشهار اجلزائري، على ذلك ما نلحظه من املزاوجة ما

ما سنعود  وهو ذاته، وكذا إقحام بنيات أجنبية من اللغتني الفرنسية أو اإلنكليزية يف النص
  . 1التعاقب اللغويواملعروف ب إليه بالتفصيل يف منت هذه الرسالة،

ايدة ـ غري حمها فإننا نلفي، وفقها تلك النصوصعدإن حنن انتقلنا إىل النمطية اليت تو   
ذلك وتلقيها، ور على أا آلية حجاجية يف قراءة النصوص ستثمفهذه اهليكلة ت ،ال بريئةو

وتكون  ،لفضاء امللصق2أثناء عملية املسح القرائي هابعملها على تسهيل عملية إدراك
دليل على وهو الضامن للمنتج املشهر له، ) Logo(صورة العالمة أو ما يعرف باملُميز

  . اخلدمة املشهر هلا/مصداقية املادة
تفات إىل جانب على قدر كبري من األمهية يف انبناء هذه           لبقي بعد هذه اإلطافة اال    

 البعـد    يف واملتمثل املمررة،ستراتيجيات اشتغاهلا بغية حتقيق التأثري بالرسالة       إ و ،النصوص
والذي ميكن إدراجه ضمن بالغـة الـصورة بتعـبري           األيقوين يف عالقته بالنص اللساين،    

حيث تدخل يف عالقة مع النص قوامها الترسيخ والتدعيم،كما متت اإلشارة إىل              ،3بارت
فاإلشهاري الناجح ليس ذاك الذي يتمكن من إقنـاع املتلقـي جبـدوى              ذلك من قبل،  

زائفة لديه عن طريق    ولو  املشهر هلا، بل ذاك الذي يتمكن من خلق حاجات           اخلدمة/ةاملاد
 فعل الشراء اخلالبة اليت تستطيع أن ختلص الدفينة وحتيينها بفعل لعبة الصورة   رغباته استثارة

   . بإخراجه من دائرة الروتيين و املتكررع متعةوجتعل من فعل التبض ،4املبتذلو من الراهن
اإلشـهاري قوامـه الكلمـة     يف خامتة هذا املبحث، هو أن اإلقناع        إليه ما خنلص 

ولتأدية هذه   حتريك غرائزه، اخلالبة، والصورة املخادعة، وذلك بدغدغة مشاعر املتلقي، و       
 مل غري اللسانية املسترفدة من مرجعيات اجتماعية ونفسية،       ااملهمة يستعني اإلشهاري بالعو   

 ار نقطة تقاطع موعة من العلوم يسترفد نتائجهـا يف         وهو األمر الذي جيعل حقل اإلشه     
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 يغلب عليه   بذلك، و للغرض النفعي املتمثل يف الربح وتصريف املنتجات       بناء رسائل حمققة  
  .البعد التداويل املضمر للتوجيه واملظهر لإلثبات والتأكيد، بوصفه فعال لغويا

     : خالصة-5

بعاد التداولية، املتمظهرة أساسا يف هذا      يف هذا املدخل على ما له عالقة باأل       ركزنا  
ى من ورائها إحداث أثر إجيايب لدى املتلقـي         بتغاليت ي  النمط من النصوص يف أفعال اللغة،     

سلب إرادته يف   ب اخلدمة املشهر هلا،  /ى من خالل التصرف إجيابيا إزاء املادة      يتبد املفترض،
نا أن حنصر هذه األبعاد التداولية فيمـا         ل برزوقد   .من مثة القدرة على االختيار    ، و التفكري

  :يلي من العناصر
ألنه نص آين ال ميكن بأي حـال مـن            توظيف البنية اجلمالية للنص لغايات تداولية،      -1

وأن  أن يكتسب صفة األثـر األديب،     ) Littérarité( ومهما كانت درجة أدبيته    ،األحوال
فصالحيته منتهاة مبجرد اكتمـال      ،ما دامت قصديته حمددة سلفا     يستمر يف إنتاج قراءات،   

ه إىل إقناع املتلقي املفترض، وهو ما دفع أحد الدارسني إىل التأكيد على أنه              ِل توص  يف دوره
، 1على الرغم من الغىن الداليل الذي يبديه النص اإلشهاري فإنه فقري من الناحية القرائيـة              

 من فعـل    بالقارئددة يف االنتقال    احمل مرد هذا الفقر القرائي أحادية القصد املشار إليها،       و
  . التلقي إىل فعل التصرف

  الكتابة اإلشهارية أشبه ما تكون بالعبثية، إذ يبدو النص غري متسق على مستوى البنية              -2
  ومـا  امللـصق، السطحية،إذ ترد متوالياته اللسانية و سالسله الكـالمية مبعثرة يف فضاء

 ميقـة هـو انبنـاء الرسـالة علـى عمليـة          لى مستوى البنيـة الع    ـحيقق االنسجام ع  
وهو األمر الذي     مركزها العالمة التجارية املتبنية للمنتج املشهر له،       )Focalisation(تبئري

  .دفع بعض الدارسني إىل أن يصفه بالنص املهشم
  تغييب البعد التجاري وإبراز اجلانب القيمي املصاحب، مبعىن أن اإلشهاري ال يبيـع             -3

 واألنوثة واجلمال والصحة،  ا القيمة املضافة،كاملكانة االجتماعية الراقية،    وإمن ، فقط السلعة
      انتماء إىل قيم حتدد للفرد وضعا اجتماعيا:" الصارخة، ألن ما تقدمه الرسالة اإلشهارية هو

  
                                                 

1
  .40ص.السابق - 
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  .1"مييزه عن اآلخرين أو يومهه بذلك
 شرية يف حب التملك،    ارتكاز الرسالة على مكون أيقوين يعمل على حتيني النوازع الب          -4

وذلك باستثمار النتائج احملققة يف علمـي الـنفس          وإشباع الغرائز،  والبحث عن األمن،  
االجتماعي،الرغبات، واملستوى الثقايف    و اجلنس، و السن،(االجتماع عن الفئات املستهدفة   و

   ).  امليول
دنا حـد و  أجلينا بعض اللبس الذي يكتنف الكتابة اإلشـهارية،        وذا حنسب أننا  

اليت جتعل من الكتابة اإلشـهارية       وأبرزنا خصوصيات هذا النمط من النصوص      املفاهيم،
 حتمل يف ثناياها جمموعة من اإلكراهات اليت يصعب جتاوزها أثناء ممارسة الفعل الترمجـي،     

واألخـذ يف    ،تاختاذ جمموعة من اإلجـراءا    ومما يضطر املترجم إىل تبين بعض اآلليات،        
ما يلي مـن      يف ههو ما سنعمل على تفعيل    و اللسانية وغري اللسانية،     واملاحلسبان مجلة الع  

      .املباحث والفصول

                                                 
 .9ص.مرجع مذكور.سيميائيات الصورة اإلشهارية.سعيد بنكراد 1
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 :الكونية احمللية و  بني  اإلشهار-1

بفعل الثورة الرقمية اليت  -االتصالوالت احلاصلة يف ميدان اإلعالم وأحدثت التح         
ت احلدود غدإذ .ميكن نعتها باجلذريةحبيث  إعادة حتوير ملفهوم احمللية، -عرفها العامل

 بني الفروقصعبا نتيجة متاهي العاملي وأضحى التفريق بني احمللي و ، سياسية خمترقة-اجليو
  .خاصة يف العقود األخريةاملفاهيم و

على التقريب بني و،          فقد عملت هذه التكنولوجيات على اختراق احلدود القومية
سهلت االحتكاك بني و، اجلماعاتاألفراد وبني رت التواصل يسو، األممالشعوب و

مما زاد يف إذكاء هليب السعي حنو العاملية و.الثقافات فأصبحنا نتحدث عن الثقافة الكونية
ة بغية االستحواذ على املنشودة، هو ذاك التنافس التجاري احملموم بني العالمات التجاري

متخذة من القوانني اليت شرعتها  كافة أرجاء املعمورة لتصريف منتجاا،األسواق يف 
ىل تلك التجمعات اإلقليمية، مبا إضافة إ ،ة حتت ستار التعاون الدويل سبيالاملنظمات الدولي

، حرية التبادل التجاري واملمتلكاتة يف حرية انتقال رؤوس األموال ووفرته هلا من محاي
أنه يف اخلمسني سنة األخرية ويكفي أن نشري هنا إىل  ختفيضات يف الرسوم اجلمركية،و

 5% إىل 40%اخنفضت هذه الرسوم من 
  .املتبادلةعلى قيمة السلع 1

قد متظهر هذا التحول حنو العاملية على مستوى املؤسسات االقتصادية الصناعية و       
اإلثين  بروز التنوع الثقايف ويف مما كانت له نتائجه ق العاملة املختلطة،ر الِفيف التجارية،و

بلدان  قيام الشركات املتعددة اجلنسيات بفتح فروع هلا يف  ذلكزد على على السطح،
 انعكست أثار هذه وقد .ظاهرة االندماج االقتصادي  على تفشيهو ما شجعو عديدة،

قطاع للعاملي بوضوح ا) Transgression(التحوالت فيما ميكن أن نسمه باالختراق
 جعلنا نعيش بداية تشكل جغرافيا جديدة قوامها العالقة األمر الذي اإلشهار،االتصال و

 صناعة صار معها تدويلو  بفعل التشبيك،ةالثقافة العامليبني االقتصاد و ملعقدة القائمة ماا
   Internationalisation de la(   تدويل اتمع   ملرحلةةمساير اإلشهار رهانا أساسيا،

Société ( 2  

                                                 
1
 - Voir :Bruxeille Charlotte. L’internationalisation des marques.site consulté  

http_librapport.org_getpdf. 
2
-Voir.Claude Cossette. La publicité déchet culturel. Op.Cit.(En ligne)  
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اختراق احلدود القومية ال تعين طرفا واحدا، بل أطرافا متعددة أمهها  إن مسألة
 االت اإلشهارية اليت حتترف صناعةالوكو م امللح يف توسيع مناطق نفوذهم،وطلبهاملنتجون 

االتصال بوصفها القنوات املمرر وثالثها وسائل اإلعالم و وتصميم الرسائل اإلعالنية،
كذا باعتبارها األدوات املنفذة لعملية االختراق عرب االستراتيجيات و عربها تلك الرسائل،

 :"مما جنم عنه عجز الدول ي،اهلادفة إىل الوصول إىل ما أصبح يعرف باملواطن العاملواملتبناة 
على احلفاظ على مكانتها يف ظلّ هذا املناخ، وخصوصا مع ثورة االتصاالت الكربى يف 
العامل، الّيت نزعت إىل التعامل مع الكرة األرضية كوحدة اتصالية عرب احلدود القومية 

 من خالل سليوفوقها، وجعلت يف إمكان اإلنسان التعامل مبفرده مع العامل مباشرة، و
  .1"، عرب شركة السياحة أو طبق االستقبال التلفزيوين وغريهاةحكومة أو دول

أهلية  اليت غدت الفضاء األكثر قدرة وو األهم من كل ذلك عرب شبكة اإلنترنيت،    
  .حمتواهاجراء التعامالت مهما كان شكلها وومن مثة إ على حتقيق التواصل الكوين،

بوصفها طرفـا   ،يل يف ميدان الصناعة اإلشهاريةتتبع هذا املسار التحو وإن حنن حاولنا        
القائمة أساسا على مبدأ إلغاء االختالف لصاحل تكـريس          ثقافة العوملة  حيويا يف تكريس  

  :جند أنفسنا بإزاء ثالتة توجهاتاالحتواء للثقافات الوطنية، 
  :سائل اإلشهاريةالتامة للر)Standardisation( النمذجة  الداعون إىل -1-1

ما  ال يوجد فإنه ةه أن اإلشهار صناعة أمريكية يف األساس، ومن ثَم أنصار هذا التوجىير
بالتايل فإن وستراتيجيات مغايرة ملا هو سائد يف الواليات املتحدة األمريكية، ا تبين ريرب

تبنني هلذاامل حجة وه إليها خارج أمريكا،اإلشهاري ليس مضطرا إلرضاء الشعوب املوج 
 اإلغراءات ومن ثَم فإم يقعون حتت طائلة وحاجتهم واحدة، الطرح أن البشر سواء،

  .2نفسها،و يستجيبون للمثريات ذاا
  من النموذج الثقايف اإلمربيايل، الذي وما هو مالحظ على هذا الطرح أنه ينطلق

                                                 
 الس -جملّـة الثّقافة العاملية.40ص. ترمجة عبد السالم رضوان.اتحدوا...يا عومليي العامل. دانييل دريزنر- 1

 . 1997. 85 ع-الكويت. الوطين للثّقافة و الفنون و اآلداب
2
 - Voir :Simona De Iulio. La publicité transnationale entre univresalisme marchand et 

ancrage territorial.In Les enjeux de l’information et de la communication. Site 

consulté: http://www.u-grenoble3.fr/les_enjeux. 
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ه يف جوأَوقد بلغ  .1متثله أمريكا، وسعت إىل تكريسه منذ اخلمسينيات من القرن املاضي
 عنوانه ∗)Theodore Lvitt( لتيودور ليفيت يف مقال  من القرن اخلايلمنتصف الثمانينيات

ترويج سلع منمذجة يف كل و خدمات منطية،و بدعوته إىل سوق كونية،" عوملة األسواق"
تغليف ابرة القومية أن تنمط منتجاا وطرائق الالشركات ع:" حبيث أنه على،دول املعمورة

أساليب االتصال لديها لتحقيق القاسم املشترك األدىن الذي ميكن أن يتفق مع مجيع و
  .2"الثقافات على اختالفها

لرسائل اإلشهارية يف اومع ذلك فإن أنصار هذا الطرح يقرون بضرورة تكييف 
 ز مستوى لغةهذا التكييف ال ينبغي أن يتجاوو رها إىل خارج أمريكا،حال ما إذا مت تصدي

  اإلبقاء عليها كماينبغي الصور املصاحبة له يف فضاء اإلعالن فإنه أما الرسومات و النص،
زة :"ن لغة النص متثلإ قولهذا ما يدعونا إىل الو .3 لغة عامليةاهي من منطلق أة املمياهلوي 

تنفلت الصورة من  لكلّ ثقافة، وبالتايل تصري عرضة  هلذه اإلكراهات الّيت قد
  .4" املنوط به يف التحويرات الّيت يخضع هلا ليؤهل للقيام بالدورةاملتمثّلو،لعبتها

وحدها اللغة تنتصب   شيء تقريبا،يقف يف وجهه تجسيد هذا البعد التدويلي ال   ف     
 التعميمو  الرسائل اإلشهارية من الكونية،،فمهما بلغتمةمتمردة يف وجه املؤسسات املعوِل

 إذ إنه حلـد الساعة ال توجد لغة مشتركة لكل البشر، ع نصوصها للترمجة،ال بد أن تخِض
  فاإلجنليزية على الرغم من اتساع تسمح بتحقيق التواصل دون املرور عرب الفعل الترمجي،

                                                 
1

مركز .95ص.دراسات نقدية يف اإلعالم املعاصر:الصورة واجلسد.حممد سامل حسام الدين إمساعيل:ينظر - 
   . 2008 .لبنان.بريوت. 1ط.دراسات الوحدة العربية

∗
دارة جبامعة هارفارد بأمريكا، تتناول كاتب و مفكر أمريكي، أستاذ بكلية اإل:)Theodore Lvitt(تيودور ليفيت  

حائز على جائزة ماكيرتي أربع مرات و الكثري من اجلوائز .كتاباته موضوعات العوملة والتسويق والسياسة واإلدارة
 - عن مترجم املقال املذكور أسفله-الرفيعة األخرى

2
 .143ص.العاملية جملة الثقافة.ين باكريترمجة حممد جمد الد.العالمات التجارية الكونية.هولت وأخر.دوغالس يب - 
 .الكويت.2005ديسمرب-نوفمرب.السنة الرابعة.133ع

3
-Voir : Simona De Iulio. La publicité transnationale entre univresalisme marchand et 

ancrage territorial. Art p. Cit.  
4
. 2007جوان -جانفي.15ع.104ص. املترجمجملة .النص اإلشهاري بني الترمجة والتكييف. حممد خاين- 

 .اجلزائر.وهران
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ألن تكون احلامل املادي للرسائل اإلشهارية خارج الدول رقعة انتشارها،مل تصل بعد 
   . 1الناطقة ا

  :احترام اخلصوصيات احملليةأنصار   -1-2

 احلمالتلرسائل وا وتنميط )Standardisation(أثارت طروحات أنصار منذجة 

ورفضا من قبل  السلع عرب أرجاء املعمورة ردودا سلبية،جة للخدمات واإلشهارية املرِو
شرائح عريضة يف كل اتمعات، وقد انبنت هذه الردود على كون فئات واسعة و

وقد ألقى هذا :" ال تقيم وزنا للثقافات احمللية)transnationale(القوميةالشركات عابرة 
عن اخلالف بظله على الشركات األمريكية فأصبحت حذرة إىل حد ما يف اإلفصاح 

 .2"قيمها األمريكية عندما تعمل خارج الواليات املتحدةجذورها و
ة بفلسفتها دفع هذا احلذر بعض الشركات املتعددة اجلنسيات إىل التضحي وقد

للتدليل على و، التسويقية الكونية لصاحل ظهورها باملظهر احمللي حيثما تواجدت فروعها
  ملنتجها أربعة عشر امساتأوجدهذا التوجه يكفي أن نشري أن إحدى تلك الشركات 

 على إقدام  األمثلة من أخرىجمموعةوزيادة يف التوضيح نسوق  .3يوافق مناطق تواجدها
فماك  ، على منتجااالق تسميات موافقة خلصوصيات األسواق احمللية إطالشركات على

  تصري يف فرنسا  )Ariel(و ،)Maharaja Mac(تصبح يف اهلند) Mc Donald’s(دونالد
)Cheer اليابان،ويف)Cajolineيف فرنسا تصبح)Snuggle(، بريطانيا يف
 .4يف أملانيا )Kuschelweich(و

اليت و املعلنني،من الثوابث يف فلسفة املؤسسات و هذا على الرغم من أن التسميةو
من ثَو .ميةلَينبغي هلا أن تأخذ صفة العا يف كل اللغاتمري هوية حبيث تص . يتم استنبا

 .دليل تفردها يف زمحة املنافسة احلادة بني العالمات التجاريةو مميزة للمؤسسة املشهرة،
عاملية مشتركة يتحدثها املستهلكون يف أصبحت العالمات التجـارية اليوم لغة  :"فقد

                                                 
1
- M.Guidère. Publicité et traduction.Op.Cit.p6. 

 .150ص.مرجع مذكور.هولت و أخر. دوغالس يب- 2
3
 -Voir.Claude Cossette. La publicité déchet culturel.Op.Cit. 

4
- Voir : Bruxeille Charlotte. L’internationalisation des marques. Op.Cit. .P.26. 
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فرأس املال جبان كما يقول  ولكنها الضرورة االقتصادية، .1"وعرضه العامل طول
  .االقتصاديون

ومن مظاهر املسايرة اضطرار الشركات عابرة القومية إىل مداراة املستهلكني حيثما 
محالت ذات خصوصيات عرب إعدادها  نتيجة عوامل إيديولوجية سياسية ودينية، تواجدوا،

من خالل قيامها بوضع فيلم  )Coca-cola(وهو األمر الذي أقدمت عليه كوكاكوال حملية،
لفيلم األصلي تظهر فيه ألن ا ف خصيصا وفق حاجات السوق التركية،إشهاري مكي

 أيضا على تصميم محالت موجهة إىل العامل  كما أقدمتك،يعترف ا األتراإثنيات ال 
 .2اسبة شهر رمضاناإلسالمي مبن

ية صرف هلا صلة بعقليات ن للنمذجة يسوقون حججا ذات طبيعة ثقافوالرافضف
 احلوافز و، واملثريات،فإذا كانت الرغبات االستهالكية،عاداا و وأيديولوجياا،الشعوب 

  .3خرآواحدة لدى كل الشعوب فإن طرائق التعبري عنها ختتلف من جمتمع إىل 

 اخلطورة االرتكاز على هذا املعطى يف تصميم رسائل ن فهم هؤالء أنه مهومن
الذي ميكن أن يكون و  اإلخفاق الذريع للحمالت اإلشهارية،عنهمما قد ينجم  موحدة،

  :مصدره ثالثة احتماالت
  .الرسالة غري مثرية للمتلقي املقصود -1
 .الرسالة غري مفهومة لدى املتلقي املستهدف -2

 .السلعة املروج هلا/ على التصرف اجيابيا إزاء اخلدمة الرسالة ال حتمل املتلقي  - 3    
 للمحروقات،)Esso( أنصار هذا الطرح باحلملة الشهرية اليت قادا شركة           يدللو

واليت القت عوائق على مستوى الفهـم يف بعـض          . ∗"را يف حمركك  ِمضع ن :"حتت شعار 
 ر على الفهم العام للرسالة،وهو ما أثّ .4فالنمر هنالك ليس رمزا للقوة البلدان مثل تايالندا،

د يؤدي تبين محلـة إشـهارية       ـفق مما ينعكس سلبا على صورة املؤسسة، ورواج املنتج،       
                                                 

1
 .146ص.مرجع مذكور.هولت و أخر. دوغالس يب- 

2
 - Voir : Bruxeille Charlotte. L’internationalisation des marques. Op.Cit. .P.19. 

3
-Voir : Simona De Iulio. La publicité transnationale entre univresalisme marchand et 

ancrage territorial. Art p. Cit.   
∗
 Mettez un tigre dans votre moteur 
4
 -Voir :Ibid. (Article en ligne).   
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حساسية بعض الشعوب نتيجة تبـاين العادات والتقاليد واملعتقدات، فما  إىل إثارةموحدة 
ثال  على ذلك من هذا امل     وليس أدلَّ  هؤالء قد يكون مدنسا لدى أولئك،      مقدس عند هو  

 فالكلب يستخدم عند سكان اإلسكيمو للجرG.Mounin(∗      ،(الذي ساقه جورج مونان     
 على خالف اتمع اهلندي الذي ينبذه،      ،له صفة القداسة   )Pares(ولدى شعوب البارس  

وما يعد من مجاليات اللغة كاالستعارة       ،1يف حني جنده عند الغربيني حيوان صيد وحراسة       
بأسـنان بيـضاء يـراه    على الطبيعة املكسوة بالثلوج بأا تبتسم العربية اليت تطلق وصفا     

  .2اإلغريق غريبا ومنافيا للذوق
اخلصوصيات احمللية أثنـاء    إىل احترام    للنمذجة والداعون  ومن مثة يرى الرافضون   

من عملية التوحيـد، وينـصحون       تصميم وتسيري احلمالت اإلشهارية أنه ال طائل يرجى       
أن يؤثر بالـسلب      مع ثقافات الشعوب تفاديا لكل ما من شأنه        بالدخول يف حالة توافق   

  . للمؤسسة املُشهر هلا )Image de marque(على صورة العالمة
هو رد هذه احلركة إىل اإلطار املرجعي الـذي          ومما ال جيب جتاهله يف هذا املقام،      

كتابات الغربية  خ له يف بعض ال    أال وهو تيار ما بعد احلداثة الذي يؤر        نشأت يف أحضانه،  
 انتقاده للثقافة االمربيالية املهيمنة على      وقد بىن هذا التيار    .1989بسقوط جدار برلني سنة     

واملتمثلة أساسا يف توحيد الـنمط الثقـايف    املمارسات اإلشهارية السائدة إىل ذلك احلني،  
  .3العاملي على الطريقة الغربية

يار املابعد حداثي فيمكن اختصاره يف أما فيما خيص البديل الذي توصل إليه هذا الت    
انتهاج سياسة تدعو إىل استخدام الثقافات احمللية واهلويات اإلثنية والعرقيـة يف توسـيع              

ومن ثَم نفهم سر األصوات اليت تتعاىل        وبيع رموز هذه الثقافات بوصفها سلعا،      األسواق،
زامن مع اخلطـاب العـوملي      واخلصوصيات القومية بشكل مت    اليوم منادية باهلوية الثقافية،   

                                                 
∗
كتابا جمموعة 25لساين فرنسي،عاجل يف مؤلفاته اليت زادت عن)G.Mounin( ):1993-1910(جورج مونان 

 ).فة،أدبلسانيات،سيميائيات،داللة،ترمجة،فلس(كبرية من املوضوعات يف حقول معرفية متنوعة
1
 -Voir : G. Mounin. Les problèmes théoriques de la traduction.1963.P.46.Gallimard. 

Coll «Tel ».N°3.Paris. 
2
-Voir: Carl Grimberg. Histoire universelle.P.57.ed:Marabout université.Paris.1963.  

3
 .96ص .ذكورمرجع م. الصورة و اجلسد.حممد حسام الدين إمساعيل: ينظر- 
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وإمنا القصد   ما يستنتج من طرح تيار ما بعد احلداثة أنه ليس بريئا وال حمايدا،              .1املتصاعد
واختلفت  فقد اتفقت الغايات،   منه تطوير األساليب مبا يتسق ومتطلبات املرحلة اجلديدة،       

  . اإلجراءات

  :ليةاخلصوصيات احملمة وأنصار التوفيق بني النمذجة التا -1-3

يف   ظهور تيار، ميكن أن نسمه بالوسـِطية يف الطـرح          قفاجنر عن تباين املوا   وقد  
ودعـوة إىل     تام للحمالت اإلشهارية من جهة،      التطرف يف الرؤى بني تدويل     خضم هذا 

االتصال وفق كـل    حبيث يتم    ائل اإلشهارية، احترام اخلصوصيات احمللية يف تصميم الرس     
 بوساطة ك بغية تفادي سلبيات التوجهني سالفي الذكر،      وذل،   من جهة ثانية   سياق وطين 

مما جنم عنه    ،∗"تصرف حمليا فكر عومليا و  :"ة اليت ترفع شعار   تبنيه للقاعدة األمريكية الشهري   
مـن أبرزهـا     املصطلحات طفت إىل السطح يف أدبيات أنصار هذا التيـار،         جمموعة من   

د مـا التـدويل علـى مـستوى         ويرا ،Glocal(2" (احمللكوين"واملستهلك" احمللكونية"
ـ          ده علـى املـستوى     االستراتيجيات، والتصرف وفق مقتضيات كل سياق حملي على ِح

  .اإلجرائي
 اليت أطلقت يف سنة لصناعة السيارات) Volvo( بشركة فولفونسوق لذلك مثاالو
مما  إال أا مل تؤت الغاية املنشودة، محلة إشهارية موحدة إلحدى أنواع سياراا،1990
مبا يتوافق  . إىل تبين أسلوب إجرائي يقوم على خماطبة كل سياق حملي على حدةهااضطر

ملة املوجهة إىل كل من  احلمتركزت بؤرة االهتمام يفحبيث  .طبيعة الفئة املستهدفةو
 املوجهة إىل فرنسا تلك انصبتبريطانيا على البعد األمين للسيارة املشهر هلا، و سويسرا و

  االهتمام يف احلملة املوجهة إىل السويد على اجلانبتكثّف نيح يف على الوجاهة،
املتوجه ا  أما احلملة .االقتصادي املتمثل يف أن حيازة سيارة من نوع فولفو صفقة مرحبة

السيارات املنتجة من قبل العالمة ا اليت تنماز  إىل أملانيا فقد عملت  على إبراز اجلودة
  املنتجة العقلية األملانية تبحث دائما عما يضاهي السياراتاملشهر هلا، وذلك نظرا لكون 
                                                 

1
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2
 -Voir : Simona De Iulio. La publicité transnationale entre univresalisme marchand et 

ancrage territorial .Artp. Cit. 



 العولمي العولمي العولمي العولمي  ترجمة النص اإلشهاري بين الخصوصية المحلية و االختراقترجمة النص اإلشهاري بين الخصوصية المحلية و االختراقترجمة النص اإلشهاري بين الخصوصية المحلية و االختراقترجمة النص اإلشهاري بين الخصوصية المحلية و االختراق:       :       :       :       الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 34

  .1لصنعاعالية، وإحكام التقان اإلرة بدرجة والبلد، واملشه يف هذا
الذي قامت عليه احلملة ) Axe motivationnel(دافعما يعين أن احملور ال وهو     

يتحكم يف طرائق وكذا البعد الثقايف الذي  قد تنوع تبعا لطبيعة كل سوق ، املذكورة،
 يستشف من هذا العرض، إضافة إىل ما سبق .خرآوأمناط االستهالك من بلد إىل  التبضع،

 إال و تقارا الثقايف، والشعوب، بني هذه األمم أنه على من الرغم من التجاور اجلغرايف ما
كون أن االختالف سيعلى بداهة يدلل  ويف طبائع االستهالك، نلحظ اختالفا يف األذواق،

  .    أكثر حدة بني الشعوب املتباعدة جغرافيا وثقافيا

ختص القطاعات االقتـصادية     وقد ارتكز أصحاب هذا التوجه على دراسات ميدانية،           
وكذا القطاعات اليت يفترض فيها      اليت يصلح فيها تدويل االتصال اإلشهاري،      والتجارية،

تصميم احلمالت اإلشـهارية    داد و أثناء إع  ذ اخلصوصية احمللية بعني االعتبار،    أخو التنويع،
 كل ذلك ألجل تسهيل مهمة العاملني يف قطاع اإلشهار يف اختيار اإلستراتيجية            تسيريها،و

 .2األنسب
 سلسلة من املقاييس ذات الـصلة خبـصائص املـستهلكني           هم وضع إليهمما توصلوا   و   

األطر القانونية  يعة تنظيمها و  وطب تهالكية من ناحية، و باملنتجات،    عادام االس عهم و ئوطبا
 الطلب،كما راعوا مجلة من االعتبارات املرتبطة بأسلوب حياة األفـراد،         املنظمة للعرض و  

ـ   وقد إضافة إىل مقاييس أخرى ذات بعد دميوغرايف حمض،         تـصنيف    ذلـك   عـن  م جن
   :املستهلكني إىل ثالث فئات

  ).مالت املنمذجةالقابلية للتجاوب مع احل( مستهلكون هلم الصفة الدولية– 1
  .بني احمللية و الدولية  مستهلكون مذبذبون ما– 2
  . 3)غري مؤهلني للتجاوب مع احلمالت املنمذجة( مستهلكون حمليون-3

  كما أجنزت دراسات أخرى يف هذا الشأن عملت على تصنيف املستهلكني إىل مخس

                                                 
1
 - voir : Corin Klaassen. La traduction  des textes publicitaires du Français vers le 

Néerlandais.P.31.Mémoire de fin d’études .Unuv d’Utrecht. Août 2006.Pays-bas.Site 

consulté : igitur-archive.library.uu.nl/.../mémoire/définitif/ Corine/Klaassen/ 
2
 -Voir : Simona De Iulio. La publicité transnationale entre univresalisme marchand et 

ancrage territorial .Artp. Cit. 
3
 -Ibid. 
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  :تتعلق بفَهم بناء على ثالثة معايري، عشرين فئة،و
  .كمنوذج االستهال -1
 .اخلصائص النفسية االجتماعية -2
 .1العوامل الثقافية -3

نشوء ثقافة كونية ال يعين أن األذواق والقيم واحدة :"  أنإذ يرى أصحاب هذه الدراسات    
 و غالبا تلك املتعارضة يف -بل على العكس فالناس يف دول خمتلفة  املستهلكني، عند مجهور 

  .2"رموز مشتركة يسهمون يف حوار مشترك يقوم على -النظروجهات 

مـن    أخرى على تصنيف املستهلكني تبعا خلصائص املنتج ذاتـه،         أحباثوعملت  
وإحياءاتـه    املنتجـات املنافـسة،    موقعيته بني و و وظائفه،و سعره،و حيته،حيث مدة صال  

توصلوا من خالل هذه الدراسات إىل أن املنتجات اليت تصلح الستراتيجيات وقد  رمزيته،و
، الصالحية احملـدودة زمنيـا    ملنتجات ذات االستهالك الواسع، و     ا هي التدويل اإلشهاري 

  .اليت يكون إحياؤها الوطين ضعيفا أو منعدماو األقل تكلفة،و
ومما ينبغي احلرص عليه ههنا والتذكري به هو أن هذا التوجه الوسطي الذي يبغـي               

 يستهدف من  ا،هو مسة ما بعد حداثية أيض      احمللي،ين و إجياد نوع من التمفصل ما بني الكو      
 ألن يف ذلك خـدمة يـتم تقـدميها         ،وذج ثقايف على آخر   ورائها عدم تكريس سيادة من    

رؤية متطورة ومعدلة عن التوجه الثـاين       نرى فيه   وهو ما    .3قومياتلل  العابرة للشركات
ـ ايف ظل هذا املنحى املتطور، تـصنيف  وميكن أن نلحظ .الذي سبقت اإلشارة إليه   ا رباعي

ن الثقايف ولغة البلد املستهدف بالنقل اللساين       قتصادية، يف موقفها من املكو    للمؤسسات اال 
  :ويف كيفية التعامل مع هذه الوقائع للرسائل التجارية،

 وتتبىن موقفا منحازا للسياق األصلي:)Ethnocentrique(متمركزة عرقيامؤسسات  -أ
  ها على رسائلها املوجهة إىلللرسائل املعدة، وتعمد إىل التخفيف من التكييفات اليت تدخل

  .خارج بلد املنشأ
                                                 

1
 - Voir : Simona De Iulio. La publicité transnationale entre univresalisme marchand 

et ancrage territorial .Artp. Cit. 
2
 .145ص.مرجع مذكور.هولت و أخر. دوغالس يب- 
3
 .100ص.مرجع مذكور.الصورة و اجلسد.حممد حسام الدين إمساعيل: ينظر- 
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تعمل على مراعاة اخلصوصيات  و:)Polycentrique(تمركز ال  متعددةمؤسسات -ب
احمللية اخلاصة بكل بلد تتوجه إليه بإشهارها بوساطة خماطبة كل بلد على حده عرب جمموع 

  .التكييفات اليت حتدثها على مستوى رسائلها
تنتهج أسلوبا تكييفيا يراعي و:)Régiocentrique( ركزتمال  جهوية مؤسسات-ج

  .ة كل بلدعليس حسب طبيو خصوصية كل جتمع إقليمي على حده،
 تبع هذا النوع من املؤسساتي :)Géocentrique( مركزتال  جغرافية مؤسسات-د

   ههارية وكذا تعامالتـائله اإلشـويبقي رس سبيال متعاليا على احلواجز اجلغرافية والثقافية،

  .1ابتغاء حتقيق البعد الكوين التجارية موحدة،
 اآلراء  ه اسـتعراض هـذ    القصد مـن     نبقي أن نشري يف خامتة هذا املبحث إىل أ        

وكـذا   واملرتكزات اليت يبين عليها فرضـياته،  وتبيان حجج كل فريق،    ها،ندالوقوف ع و
ا البحث يف مـسألة      جتلية األسس اليت يعتمد عليها هذ       هو تبعها،يالسياسة اإلشهارية اليت    

 فكل رؤية تنجر عنها إستراتيجية ترمجية خمصوصة،       .الترمجة اخلاصة بالنصوص اإلشهارية   
وكذا الضرورات االقتصادية اليت     ،مل الثقايف يف ممارسة الفعل الترمجي     اإضافة إىل أمهية الع   
 وهذا  ، الترمجية كتخفيض التكاليف مثال    اإلجراءات دون غريه من     إجراءتتدخل يف انتقاء    

   .ما ستعمل هذه الدراسة على مقاربته فيما يلي من املباحث
  : جتليات التأثري العوملي على مستوى النص-2

عرضة لتقاطعات   العوملةيصري النص بوصفه بنية سطحية تتجسد عربها تأثريات
ضوعه جلملة من خب على مستوى مضمون الرسالة اإلشهارية،وكذا  غري لسانية،و لسانية،
اليت ال ميكنه االنفالت من و ،)Contraintes(رات ميكن ومسها بإكراهات العوملةالتحوي
ذاك النص الذي يسعى  وذلك من منطلق أننا نعيش حضارة النص املعومل بامتياز، لعبتها،

فهو يعمل على غرس القابلية فيه  ب،إىل تكريس ثقافة االختراق و االحتواء لألخر املستلَ
تتوىل القيام بعملية :"و باألخص األمريكية،و م سلطة اهليمنة الغربية،عفه أماعلى التسليم بض
ثقافة جديدة مل يشهد  األممفراد واألقوام وو اختراق اهلوية الثقافية لأل تسطيح الوعي،
وق ثقافة إشهارية إعالمية مسعية بصرية تصنع الذ:قبل هلا مثيالالتاريخ من 

                                                 
1
 -Voir : M.Guidère. Publicité et traduction.Op.Cit.P.19. 
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د رؤية خاصة تشيو )الدعاية االنتخابية(ياسيأي السالرو )اإلشهار التجاري(االستهالكي
 اليت تقدمها العوملة بديال للصراع "ثقافة االختراق"إا  التاريخ،لإلنسان واتمع و

  .1األيديولوجي
       وهو ما يدفعنا إىل القول إن هذا النص حيمل املتلقي املفترض على عيش حالة 

االنقياد حنو اإلميان  االنبهار، ومن ثَمواليت تكون حمصلتها هلا،باملفاهيم والقيم اليت حيو 
   له، النهائية االنتقال باملتلقي املفترض من جمرد متلق للنص إىل مستهلك فعلي للمنتج املشهر

اتصال إىل آلية من آليات  عرب النص من جمرد وسيلة إعالم وهنا تتحول اللغة املتمظهرةو
  .لصاحل الرسالة اإلشهاريةحتقيق التأثري الضاغط و2ممارسة السلطة

ى على اليت نراها تتبدبوس العوملة، وس بلَفإا تتلب ،ولكي تقوم اللغة ذه الوظيفة
 :مستوى سطح النص يف

  :)Anglicisme (∗∗∗∗نجلزةال تفشي -2-1

فرضت حضورها بشكل  نجلزة، بوصفها ظاهرة لسانية ثقافية،ال        أثارت مسألة 
  لى مستوى التجاور يف النصوص ـط عـتمني بالقضية، ليس فقمكثف حبثا جادا لدى امله
خرى، فراحوا  يف مناحي احلياة األاملختلفةإمنا عرب امتداداا و اإلشهارية والدعائية فقط،

إذ اعتربها البعض من  آثارها على اللغات العاملية املنافسة،ودواعيها و يكشفون عن أسباا،
حلضارة والفكر ا :" إلغاءديفا لألمركة اليت تعمل علىرأى يف ذلك رانعكاسات العوملة، و

واللغة لصاحل اللغة والثقافية اإلجنليزية، أي لغة وثقافة القطب الواحد املمثل يف الواليات 
3"املتحدة األمريكية

.  

                                                 
 :على املوقع.جملة فكر ونقد.عشر أطروحات:العوملة و اهلوية الثقافية.حممد عابد اجلابري-1

htm.table_10_1/net.iabedaljabr.fikrwanakd.www://http    
 

2
 -Voir : J- M. Adam & M. Bonhomme.Op.Cit.p98.   

∗
ظاهرة لسانية قوامها اختراق أصوات ومعجم وتراكيب اإلجنليزية لغة ما، كما هو حاصل بالنسبة للفرنسية،  

 لذات يف مقاربة هذاوبا.وذلك بفعل هيمنتها على املشهد للغوي العاملي ألسباب شرحناها يف منت هذه الدراسة
 .  املبحث،والذي يليه

3
  .جملة فكر و نقد.الترمجة بني املثاقفة والعوملـة . املصطفى عمراين- 

http://www.aljabriabed.net/aljabriabed.net/fikrwanakd/91-100.htm 
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  ارية ارتأيناـالنصوص اإلشهقبل اخلوض يف جتليات هذه الظاهرة على مستوى و

 :"فهي  املعاصر، العامليتفشيها يف اخلطابوجنليزية أن نتعرض إىل أسباب هيمنة اإل 
حسب دراسة قامت ا اليونسكو حول انتشار اللغات داخل مواقع شبكة االنترنيت، 
باعتبارها أهم الوسائل املعتمدة يف عصر العوملة، فإن اللغة اإلجنليزية أخذت حصة األسد 

 من 20%وأن . 3% ـاألسبانية ب، والفرنسية و7%ـ ، تليها اللغة األملانية ب72%بنسبة 
وهذا الالتكافؤ بني اللغات يعكس . اللغات العاملية غري ممثلة على شبكة االنترنيت

إن كانت تعد اللغة و  هذه اللغة، أنعلى الرغم من .1"الالتوازن الذي ترسخه العوملة
 أغـلب ية يفمتتلك وضعا قانونيا يؤهلها ألن تكـون اللغة الـرمس فإا ال العاملية األوىل،

مليونا من  61الناطقون ا يف دول االحتاد األوريب مثال إال  ميثل دول العامل إذ ال
2004حسب إحصائيات سنة ،االحتادسكان  ملـيونا هـو عدد 378جمموع

2.  
  :مايرجع انتشار اإلجنليزية يف العامل إىل سبني رئيسني ال ثالث هلو    
  .االستعمار الربيطاين قدميا -
  .وتكنولوجيا بلوماسيا واقتصاديا وعسكريا وإعالميامينة األمريكية على العامل حاليا داهل -
وهو األمر الذي  ،اهليئات األمميةو والبحث العلمي،  مثة صارت لغة التبادل التجاري،منو

 يف أساسها إىل عـوملة ، إىل إرجاع هذه الظّاهرة∗)Claude Truchot( دفع كلود تريشو
 للنشاطات وملة الكونيةـحوالت التكنولوجية، والعـدور يف فلكه ألن التما يو االقتصاد،

ااالت الثقافية  إمنا متتد تداعياا إىل الكثري منو املتعددة ال ختص احلياة االقتصادية فقط،
3ذات الصلة براهن األفراد

 . 
وصفها رمزا تشتغل اإلجنليزية يف اخلطابات اإلشهارية املوجهة لغري الناطقني ا بو

اخلدمة /ضفاء الطابع الكوين على املنتجإكذا و التقنية الرفيعة،لى العصرنة، وثقافيا حييل ع

                                                 
1
 .جملة فكر و نقد.الترمجة بني املثاقفة والعوملـة .ملصطفى عمراين - 

2
 - Voir :Janpier Dutrieux.. Franglais et autres anglicismes, chevaux de Troie de 

l’hégémonie libérale anglo-saxsonne.Site consulté : htpp://www.prosperite-et-

partage.org/ 
∗
 Claude Truchotستراسبورغ، خمتص يف املسألة اللغوية بأوربا اجتماع لساين فرنسي، أستاذ مربز جبامعة عامل. 

3
-Cité par : Claude Cossette. La publicité déchet culturel. Op. Cit.   
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ترقيته لدى  وبتغى من ورائه السعي إىل ترويج املنتج يان استخدامهأمبعىن . املشهر هلا
  .مجهور املتلقني

وظيفة الداللية بل إن ال عمق الرسالة غري مهمني،وهو األمر الذي جيعل من داللة و
وأمساء العالمات  ى على مستوى الشعارات،وتتبد .شيء فهي توظف لذاا قلص إىل التت

بارزة يف فضاء اإلعالن  و،هو ما يؤهلها الحتالل مواقع مهمةو التجارية واملنتجات،
  .1امللصقو

تصة يف صناعة األلبسة يكفي أن نشري ههنا إىل إحدى العالمات التجارية املخو
ال يتغري مهما كانت  ،∗اليت توقع إعالناا املوجهة إىل العامل كله بشعار إجنليزيو ضية،الريا
 اإلجنليزية املنتج باللغةره فإن ورود اسم العالمة أو ـافة إىل ما سبق ذكـ إض. اإلعالنلغة

ودة إىل اجل اإلشارة  منحييل على مصدره، مع ما يف ذلك من الدالالت اليت سبق طرحها
 .تقاناإلو

وهيمنة  بقي أن نعرج على ظاهرة أخرى تعترب من جتليات االختراق العوملي،
وتراكيبها  وتتمثل يف دخول أصواا ومعجمها، اإلجنليزية على الفضاء اللغوي العاملي،

دالالا يف صميم اللغات العاملية األخرى، حىت تلك اليت يظهر الناطقون ا حساسية جتاه و
 الشكوى من اكتساح اإلجنليزية أبدواالذين  ،كالفرنسيني م،نجلزة يف لغاال تفشي

مما أدى إىل  حيث عد اإلشهار من أبرز العوامل اليت ساعدت على هذا التفشي، للغتهم،
 االقتراضاتا على جمموع ويدلَّل  ،∗ )Franglais(الفرنزية:ظهور لغة هجني تعرف باسم

 من خالل تتمظهرو انية، خمتلف املستويات اللسمن اإلجنليزية الربيطانية واألمريكية يف
 اإللصاق واإلحلاق، وحماكاة أصوات اإلجنليزية، واالستعانة مبعجمها لسد العجز
  احلـاصل، خـاصة يف اـال املصطلـحي، للـداللة عـلى تقنـيات ذات مصـدر

  
                                                 

1
-Voir : Gilles Lugrin & Nicolas Schurter. L’anglais dans la publicité Francophone 

(I) :Statut et fonctions de l’anglais dans la publicitéSite consulté: 

http://www.comanalysis.ch/ComAnalysis/Publications.htm  
∗
 Just do it. 

∗
توليد  ظاهرة على - مقطع مشترك بينهما فرنسية و إجنليزية يفني املنحوت من جتميع كلمت- حييل هذا املصطلح 

 .اإلشهار شائعة جدا يف حقل، )Mot-valise( باسم  تعرفلساين يف الفرنسية
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  .1أجنلوساكسوين
 ا اللغة اهلندوسية يف اهلند مماومن بينه وقد عمت هذه الظاهرة لغات عديدة يف العامل،    

   .∗Hinglish(2(جعلهم يطلقون عليها اسم
 إم وضعوا ، حىتغرية املدافعني على لغامتثري اهتمام الدارسني، وأضحت إذ 

 ميكن بأي حال من األحوال أن يتجاوز الذي الو، تسامح معهال  الذي معايري لالقتراض
  .3من معجم اللغة %15
 ،العلميوذات اإلرث الثقايف  ت اليت توصف بالواسعة االنتشار،ل اللغا حاه هذتإذا كانو

إىل  ومع انتمائها  يف مواجهة حتديات العوملة،واملتحدثة من قبل مئات املاليني من البشر
، ويتطلب يقظة فإن األمر يصري أكثر حدة أي العائلة اهلندو أوربية، عائلة لغوية واحدة،

ة ظاهرة تكريس التفوق اللغوي لإلجنليزية، مع العلم أن برامج علمية ملواجهوحرصا، و
أن نصف اللغات احمللية  :" أفادت 2001دراسة ميدانية لربنامج األمم املتحدة نشرت سنة

من اللغات ) 90%(يف العامل يف طريقها للزوال، وحذرت الدراسة من أن تسعني باملائة 
 .4"احمللية سوف ختتفي يف القرن احلادي والعشرين

نشاهد اخلطر الداهم، فقد أصبحنا نسمع واللغة العربية ليست مبنأى عن هذا و
من أ ملصقات تكرس هذه الظاهرة، ونقرو )Spots publicitaires(ومضات إشهارية

إلحـدى العـالمات  محلة إشهارية واسعة النطاق يف الفضائيات املصرية،:أمثلتها
) بقاف معقودة(كُلُه يتيقَر:"يه الرسالة اللسانيةتقول ف، )Tiger(امسه  التجارية املروجة ملنتج

 نلحظ هنا كيف اشتقت الصيغة الفعلية العربية من اللفظ اإلجنليزي املقترض، ،"نفْسه
كان الوضع ذه الصورة السلبية اليت دد فيها بعض اللغات والثقافات األخرى  :"فإذا

يت هلا حضور متميز، ليس فقط داخل حتسب مع ذلك يف عداد اللغات والثقافات ال واليت
                                                 

1
-Voir :Maria.T.Zanola. Les anglicismes et le Français du XXI ° Siècle :La fin du 

Franglais.In.Synergies Italie.PP.87-90.N° 4-2008. 
  .100ص.مرجع مذكور.الصورة واجلسد.لدين إمساعيلحممد حسام ا: ينظر-2
∗
  .،إشارة إىل التهجني اللغوي احلاصل)اهلندية واإلجنليزية(وهو جتميع ملقطعني من اللفظتني الدالتني عليهما 

3
-Voir : Claude Hagege. Combat pour le Français au nom de la diversité des langues 

et des cultures. P.42.Odiles Jacob.2006.France. 
4
 .مرجع مذكور.الترمجة بني املثاقفة والعوملـة . املصطفى عمراين- 
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 الغريب، بل وحىت ضمن املشهد العاملي، فإن األمر بالنسبة للغة والثقافة العربية يزداد املشهد
  .1"نظرا لتقلص دورها يف السياق احلضاري سوءا
  codique   :(L’alternance( التعاقب اللغوي-2-2

 أن يقبل التعاقب اللغوي، عربمن بني جتليات االختراق العوملي للنص اإلشهاري 
  بنيته تراكيب تنتمي للغتني خمتلفتني أو أكثر مشكّلة نصا مكتمال، على مستوى جتاور

  .أو عدم جتانس بني اللغات املوظَّفة إقحاما  أن يشعر املتلقّي أنّ فيهنالسطحية دو
ستراتيجية       وتقدم املعاجم املختصة هذه الظاهرة اللسانية االجتماعية على أا إ
يف املقام  تواصلية، يستخدم من خالهلا الفرد أو اجلماعة تنوعني لسانيني أو لغتني خمتلفتني

ويرجع املختصون نشأة هذه الظاهرة إىل االزدواجية اللسانية  .2االتصايل الواحد
  .3واالحتكاك احلاصل بني اللغات يف اتمعات،كما قاموا حبصر جتلياته

 جتلية ن عملوا على دراسة هذه الظاهرة ومن أوائل م ∗)J.J.Gumperz(يعترب غامربزو   

 : يف ثالثة أصنافعاقبوقد توصلت الدراسات اليت قامت حوهلا إىل حصر الت مالحمها،
وذلك بانتماء البنيات التركيبية املتواجدة ): Intraphrastique(مجلي- داخلتعاقب -أ

 .على مستوى اجلملة نفسها  إىل لغتني خمتلفتني
 مستوى ويتبدى يف تناوب اللغات على:) Interphrastique(مجلي- بنيتعاقب -ب 

  .أجزاء اخلطاب يف النتاج امللفوظي للمتحدث نفسهالوحدات الطويلة كاجلمل و
ن على مستوى العبارات املسكوكة يكوو):Extraphrastique(مجلي- خارجتعاقب - ج
 .4احلكمة املتناوبة من لغتني كاألمثال والصيغ اجلاهزو

  وميكن التمثيل هلذا التعاقب اللغوي مبجموعة من النصوص أطلقها املتعاملون يف سوق   

                                                 
1
      . السابق- 

2
-Voir :J.Dubois & autres .dictionnaire de la linguistique et des sciences du 

langage.1999.p.30.Ed.Larousse.Paris. 
3
-Voir :M.L.Moreau et autres.sciolinguistique :concepts de base.1997.p.32-33.Ed 

Mardaga.Belgique.    

∗
،اشتهر بدراساته أمريكي،لساين عامل اجتماع )-J.J.Gumperz)(1922(جون جوزيف غامربز 

 .االجتماعية،واألنتروبولوجية،و خاصة املتعلقة باحملادثات التفاعلية،و التعاقب اللغوي
4
 - Voir :M.L.Moreau et autres. sociolinguistique :concepts de base.Op.Cit.P.32-33. 
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 اعتمدوا فيها عملية واليت ،∗يف السياق السوسيو اقتصادي اجلزائري خدمة اهلاتف احملمول،
والعامية  التهجني بني جمموعة من األنساق اللسانية العائدة إىل العربية الفصحى،املزج و

 مما يدلل على أن التهجني أصبح يشكل لإلشهاريني .جلزائرية، والفرنسية، واإلجنليزيةا
   اجلزائريني مادة أساسية يسترفدون منها بغية شد انتباه املستهلكني ومحلهم على اإلمساك

  . 1هذا الواقع يف حقيقة األمر هو الذي صنع نفسه بواقع صِنع بوساطة اللغة مع أن
 تعاين هيمنة اإلجنليزية يف عقر  اليت الفرنسيةأن هو   ههنا،وما يالحظه الدارس

وهو ما يعين بداهة أا لغة  من خالل ما أطلق عليه هنالك مصطلح الفرنزية، دارها،
ينقلبإذ  غالب يف اجلزائر ويف بلدان املغرب العريب، تتحول من مغلوب إىل ن عليها،مهيم 

مما جنم عنه   اخلطابات اإلشهارية،علىها وذلك يمنت الوضع اللغوي رأسا على عقب،
    .2 بالعرنسيةه باحث جزائريوضع لغوي هجني وصف

ليزية بالفئة املستهدفة  ما عالقة اإلجن: هوالسؤال الذي يطرح نفسه ههنامع ذلك فو
والعامية اجلزائرية، والفرنسية هلا مربرات وجودها متجاورة  فالعربية، السياق؟،يف هذا 

إنّ اختراق اإلجنليزية هلذه النصوص هو الذي . ب املعروفة قوميا وتارخييا وثقافيالألسبا
 باللغة العاملية األوىل، لألسباها راملشهر هلا، باعتبا) املاركات(حيقّق عاملية العالمات

  . التارخيية املعروفة اليت سبقت اإلشارة إليها
مداعبة مشاعر وخميال فئة فإن هذه الرسائل تبغي  إضافة إىل السبب املذكور،

وميثل الشباب فيها نسبة  وهي تلك اليت يتوجه إليها اخلطاب، خمصوصة من اتمع،
 وهنا تتدخل وكسر مجيع احلواجز، مع ما حتمله من رغبة التحرر واالنطالق، عريضة،

ية األوىل، و هو ما حتيل عليه االجنليزية لكوا اللغة العامل احملقق هلذه الغايات، اللغة بوصفها
  .وما إىل ذلك من األحالم الشبابية ورمز التقدم والرقي،

                                                 
∗
مجاعة قوسطو تستفيد من خدمة جد .La bonne affaireدير .Les réseaux .Pack lahbab)بقاف معقودة(قع 

 .Puce star.قوسطو
1
-Voir :M.Z.Ali-Benchrif. L’alternance codique dans le discours publicitaire Algérien 

Approche sociolinguistique de la trdaduction.P.81.Al-mutargim.N°15.Janvier-

Juin2007. Algérie.  
2
  .2008.اجلزائر.دار هومة.113ص...املواطنة اللغوية وأشياء أخرى:صاحل بلعيد،: ينظر- 
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وخاصة اجلزائري منه فهو من .  و أما  عن طبيعة التناوب األكثر توظيفا يف اإلشهار   
 من لغة أخرى، كما يف هذه لفاعلوا. جند مثال الفعل من لغة إذ داخل مجلي،صنف 
لعالمة شهار الغريب، هذه الرسالة اليت تشهر ومن أمثلته يف اإل )L'Algérieتعيش(الرسالة
  بنيجتاوراحيث نلحظ  ،)The new eau de toilette by valentino( للعطور منتجة

 توسطت املتوالية الفرنسية التركيب وقد اإلجنليزية،يات لسانية تنتمي إىل الفرنسية وبن
  . إيطاليا،كما أن اسم املنتج حيمل إحياًءاإلجنليزي
عامياا فنلحظه جليا يف اإلشهار بني العربية الفصيحة و  ماعاقبلتاأما عن و

ميكن أن منثل له ذه و ا له مناذج من صنف خارج مجلي،قد وجدنواملشرقي، 
حلملة ومنها هذه ا كما وجدنا له مناذج يف اجلزائر،.)شاي ليبتون يقدر على كده(الرسالة

الذي مت فيه اجلمع بني متواليتني  ،التناوبالصنف من  رسالتها هذا  ورد يفاليت ،شهاريةاإل
 حيث جاءت العبارات )نربح ليا،تربح ليك(والثانية عامية لسانيتني إحدامها فصيحة،

     .دة جديدة ميكن أن نصفها بلغة مولّهجينة
 ،)L’internationalisation(دارسني هذه الظاهرة بتدويل النصوصد ال مسى أحوقد

 من خالل اإلبقاء على مجلة أو ،للغة املصدر  أو الكلي،جلزئيتتمثل يف إعادة االنتاج او
 أو إىل هيمنة تلك اللغة ،كلمة منها يف صلب اللغة اهلدف العتبارات ذات طبيعة ثقافية

إضافة  ا الداللية،دقته وفصاحتها و،كما هو حال بعض اللغات األوربية املشهورة جبماليتها
من مثة فإن و ة عند املتلقني يف اللغة اهلدف،ا تلك اللغمتع متالوجاهة اللذين تإىل الربيق و

ذا تدخل ضمن و  أثرها لو ترمجت، مناإلبقاء  عليها كما هي قد حيدث أثرا إجيابيا أكثر
 Niveaux de traitement(ما مساه هذا الدارس مبستويات املعاجلة الترمجية

traductionnel( أطلق قدو ،1تمثل يف االقتراضاملتجسد يف نظره عرب اإلجراء الترمجي امل 
تعاقب السنن من خالل حديثه عن ) Non-Traduit(عليها غريه الالمترجم

  . ضمن الرسالة اإلشهارية الواحدة2(L’alternance de code)اللغوي

                                                 
1
-Voir : I. C. Narvaez. Contraintes et normes de traduction du texte 

publicitaires.In.Trans.N°6-2002.P.168. 
2
 -Voir : F.Baider & E.Lamprou.La traduction du non-traduit à Chypre : quels enjeux 

culturels ? Quels procédés cognitifs. In. Méta. Vol. 52. N°1.2007.P.103. 
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 إذ صارت، ا لعالمات كونيةهلنصوص اإلشهارية يظهر يف تروجيخر لعاملية االوجه اآل   و
مطاعم :"فـ)Coca-Cola.Nike.McDonald(ية حتيل على نفسهايف حد ذاا لغة عامل

املاكدونالد يف موسكو وزجاجات الكوكاكوال يف الصني أجنزت ما مل يستطع االستعمار 
  ما حيدثيوإنما أيضا أمساء املاركات املسجلة ه ليست السلع وحدها، .إجنازه حاملسلّ

  العيـش مما يغير املدركات واملنظوراتاملاركات معها صورا ألمناط منحتمل . الفوارق
   لعامل ذلـك هو مسرد اإلغـواء يف األفكـار املشتركة. ويشكّل حتديا ملعطيات السلوك

يعمل النص على إخفاء البعد املكاين حىت يبدو كأنه يتوجه إىل كلّ إنسان  إذ .1"املاك
 املنتج مبا أنه يف فلسفة اإلشهاريني  الوحيدة الّيت يعمل على جتليتها هيةحيثما كان، فالقيم

  . اآلليات تشتغل لتروجيه وحتويله إىل رمزلالثّابتة الوحيدة، وك هو القيمة
 فضاء النص تتماهى كلّ القيم يف املنتج، فهو السعادة وليس حمققها، وهو ي فف

التوجه يف  هذا ظالراقية واجلمال واألنوثة الصارخة، ونلح املتعة واملكانة االجتماعية
 ما توجه منها ةوأدوات الزينة والعطور واملالبس، وخاص النصوص الّيت تشهر للسيارات

 .وهي األكثر وجودا يف الرسالة اإلشهارية ،إىل املرأة

  :على اللساين البصري هيمنة -2-3 

 يسِند النص خطاب بصري يف جل بنياته ألجل خلق الفرجة اليت يبتغيها املتلقّي،
 يف ول معهمدختفاديا لل رغبة من اإلشهاري يف تسطيح وعي املخاطبني برسائله،كذا و

   .بوساطة التركيز على عنصر اإلغراء حال بناء الرسائل وإعدادهاحوار 
 مت وضع منطية للصور اإلشهارية اليت يتم تداوهلا يف عامل اإلشهار من وجهة وعليه
 منها من جهة، والعناصر التصويرية اليت حتويها من وفق الغاية املرجو حتقيقها نظر تواصلية،

 ،)Représentatives(الصور التمثيلية : حصرها يف ثالثة أنواع هيم وقد ت.جهة ثانية
 وبناء على ،)Impressives(، والصور االنطباعية)Démonstratives(والصور الربهانية

 ،)Objectale(غرضيةمن حيث حمتواها ما بني  تتنوع طبيعة الصور،التصنيف هذا 
   التركيز ، وذلك حسب بؤرة)Environnementale(، وبيئية)Personnelle(وشخصية

                                                 
1
منشورات اتحاد .94ص.قراءة يف تواصل احلضارات وصراعها:ايار مزاعم العوملة.عزت أمحد السيد.  د- 

 2000. دمشق.الكتاب العرب
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    .1 أو منظر طبيعي، أو شخصية ما،ج  منت حولاإلشهاري
ألن  خلطاب البصري على املكتوب يف فضاء اإلعـالن،       ا أصبحنا نلحظ طغيان     وقد      

إعادة ترتيب أوضاع العـامل   :"شعوب تستهدف العوملة اليت يريدها املتحكمون يف مصائر ال      
 بذلك أمهلت الثقافة وحتول   و .يث األسواق والثروات العاملية   من ح  بعد مرحلة االستعمار،  

   اخلـطاب الصوري إىل وسيلة أخرى من وسائل االتصال اإلعـالمي بكل ما يترتب عن
لتحليلية و املتعمقـة    خر بدال من الترمجة ا    آوبتعبري   .وسائل اإلعالم من مميزات ومساوئ    

سـوى  لـه  خر يتم التركيز على الصورة الظاهرة لتسييد تصور منطي موحد ال غرض             لآل
  .2"اريضترتيب منطق اإلقصاء احل

وهو ذا يشيع بني مجهور      فاإلشهار يف مكونه الصوري يعمل على جتميل الواقع،       
  املعروضة قيمـة مجاليـة،     استهالكية تضفي على السلع واملنتجات     جيية،واملتلقني ثقافة تر  

 .3وهكذا تكون الصورة قد أخذت مكانة ثقافة القراءة
ما خنلص إليه يف خامتة هذا املبحث هو أنّ النص حىت وإن كتب بلغة األمة املتوجه 

 فلسفتها ن هوية املؤسسة املشهرة، وعنوال ال يعكس ثقافتها بل هو دليوإليها، فه
ايل فإنة وبالتيعمل وسيطا له ينقل ثقافة املشِهر، وما اللغة يف هذه احلال إال حاماالقتصادي 

اليت جيري :"فالـعوملة مبعىن أنه يعمل على تكريس االحتواء، بني املنتج واملستهلك،
 العوملة اآلن نظام عاملي، .نسق ذو أبعاد تتجاوز دائرة االقتصادنظام أو :عنها اآلن احلديث

إخل،كما ...االتصالشمل جمال املال والتسويق واملبادالت وي  أن تكون كذلك،أو يراد هلا
  .4"األيديولوجياجمال السياسة والفكر ويشمل 
  :اخلصوصية احمللية و االختراق اإلشهاري عرب الترمجة -3

  عرب املباحث السابقة اجلدل الذي دار حول االستراتيجيات الواجب تبنيها يفتتبعنا 

                                                 
1
- Voir: M. Guidère. Publicité et traduction.Op.Cit.P.218. 

2
 96ص. .مرجع مذكور.الصورة واجلسد.حممد حسام الدين إمساعيل: ينظر- 

3
جملة فكر .اآلخروألنا حتليل اخلطاب التارخيي ل: الليربالية اجلديدة و العوملة و الثقافة. حممد املذكوري املعطاوي- 

 :موقع اجلابري. 94ع.ونقد

http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/aljabriabed.net/fikrwanakd/91-100.htm 
4
 .مرجع مذكور.العوملة و اهلوية الثقافية. حممد عابد اجلابري- 
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االنقسام يف اآلراء ما بـني داع إىل التعمـيم           و إلشهارية،مترير الرسائل ا  إدارة احلمالت و  
وبـني   .ثقافة األمة املتوجه هلـا مهما كانت لغة البلد و والتوحيد هلا يف كافة أرجاء العامل       

أال وهو احترام خصوصيات الشعوب املتوجـه إليهـا،          مرافع لضده، رافض هلذا املسار و   
اجته فريق ثالث إىل    و.  على حده  وبالتايل وجوب تصميم رسائل خاصة بكل سياق وطين       

أسـاليب   واعتمـاد  تتمثل يف تبين استراتيجيات كونية ،      و الدعوة إىل مرتله بني املرتلتني،    
  .  طبيعة كل سياق حمليبوأدوات إجرائية حملية، حس

  :إن املتتبع هلذا اجلدل جيد نفسه بإزاء أربعة مصطلحات مفتاحية  و   
قيـق االنـدماج يف   مع سعي إىل حت    احتواء لألخر، تراق و وما يستتبعها من اخ   :العوملة - أ

  .ما يعين ضمنا إحالل االنصهار حمل الصراع األيديولوجي هوو.ثقافة الغالب وهيمنته
 ااعترافو خر،إبقاء ملسافة التباعد مع األ    و ،ااغترابو للتمايز،   ابوصفها إظهار :الترمجة -ب  

  .باأليديولوجيا
تعمل على خلق حالة انبهار     و  االقتصادي، ترويجالف إىل   ثقافة عوملية، د  :اإلشهار -ج  

وبيع ألوهـام    اخلدمة،/وتعميم لثقافة وقيم صاحب السلعة    جتاه األخر من خالل منتجه،      
  . حلاجات زائفةخلقو وأحالم،

التقاليـد  و ت، والعادات، واملمارسا جمموع القيم واملوروثات، واخلصوصيات   :الثقافة -د  
  .اليت متيز شعبا عن أخر

 املصطلحات األربعة إىل تناسل منظومة مفاهيمية تتعالق فيما بينـها            هذه تؤديو
  كيف يتحقق االختراق العوملي:لتشكل قضية مركبة، ميكن أن نوجزها يف اإلشكالية اآلتية
  .املتمظهر يف نصوص إشهارية للثقافات احمللية عرب الترمجة؟

تأثر بشكل الفت باحث القادمة تعنها يف امل ديثإن الطرائق الترمجية اليت سريد احل
إذ  .وكذا يف الترمجة لتلك النصوص ،1للنظر باالستراتيجيات املتبناة يف املمارسة اإلشهارية

االختالف، إذا و بوصفها حفاظا على التمايز (Traduction littérale)إن الترمجة احلرفية
 له ارتباط باملكان، هر له، املشفإن ذلك معناه أن املنتج ما مت اعتمادها أسلوبا ترمجيا،

ج لدى املتلقي مما يفهم منه أن اإلحالة الثقافية تقدم سندا قيميا يرسخ املنت ثقافة املنِتج،و
                                                 

  . وما بعدها164ص.الفصل الرابع من هذه الدراسة: ينظر-1
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 كما يف حاالت األجبان املفترض، وهي دالالت إجيابية يعمل املعلن على تعزيزها،
 لرسائل إىل لغات العامل،يف نقل ا اليت تعتمد الترمجة احلرفية الفرنسية ذات الشهرة العاملية،

إىل ) Calque( اعتمد يف ترمجتها أسلوب احملاكاة إذاحيث )La vache qui rit(مثل من
عرب   أو يتم اإلبقاء على اسم املنتج كما هو يف أصله الفرنسي،،العربية بالبقرة الضاحكة

وفق ما  ،ملَ اسم عمن منطلق أنه الثقافة املستقبلة،/اللغة غرسه كما هو يف  إعادةعملية
  .)Transplantation(توطنييسمى بال

يف  ∗ويكفي للتأكد من صحة هذا االدعاء العودة إىل تاريخ هذه العالمة التجارية
إىل كل لغات اليت قيل عنها أا تصلح للترمجة احلرفية وكل األسواق اليت تسري فيها، 

  .1 قوا كما قيل سر، وهوالعامل
 إىل ممارسة فعل ترمجي غري مباشر، يعرف يف حقل  أحيانارييلجأ املترجم اإلشهاو        

     . بغية إخفاء ما قد يثري حساسية الشعوب املتوجه إليها)Adaptation(بالتكييف اإلشهار
من مث يعمل  و، عامال معوقا يف رواج املنتج وانتشارهأي أن البعد املكاين ههنا قد يكون

ينتهج كما ميكن أن   صبغه بالصبغة الكونية،ذلك يتمباملترجم معا على إخفائه، واملعلن و
شكل من أشكال الترمجة  ، وهو)Réécriture( بإعادة الكتابةفخر يعرآ ا ترمجياأسلوب

مقتضيات السياق السوسيو ثقايف اجلديد الذي و للتوافق  الرسالة تأهيلقصد التأويلية،
  .ستخترقه
الختراق اإلشهاري للثقافات  اإلشهاريون كذلك تقنية أخرى تساعد على ايتبعو

تتمثل يف أن النص عندما يوضع يف لغة املصدر يراعي فيه و. احمللية عرب النصوص املعدة
  الرسالة عليه أن يضع يف احلسبان أنمما يعين أن معدTraduisibilité(، (القابلية للترمجة

 إىل والعبور هلجرةل رسالته إىل اأي عليه أن يؤه ثقافات أخرى،/رسالته ستنقل إىل لغات
  .2 أخرى لسانيةمناطق

                                                 
∗
 .215ص .ة يف امللحقتنظر الترمجات العربي 

1
-Voir: Saga La vache qui rit .In: Revue des marques : n° 06 - Avril 1994.Site 

consulté:  http://www.prodimarques.com/sagas/sagas.php 
2
 الثقايف املركز.81ص.دراسة حتليلية إلشكالية االصطالح و دور املترجم.الترمجة و التواصل.حممد الديداوي:ينظر -

 .                           2000. 1ط. الدار البيضاء-بريوت.العريب



 العولمي العولمي العولمي العولمي  ترجمة النص اإلشهاري بين الخصوصية المحلية و االختراقترجمة النص اإلشهاري بين الخصوصية المحلية و االختراقترجمة النص اإلشهاري بين الخصوصية المحلية و االختراقترجمة النص اإلشهاري بين الخصوصية المحلية و االختراق:       :       :       :       الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 48

 دائما العامل الثقايف، من منطلق أن الترمجة تقع بني االعتبار      كما يضع هؤالء يف 
 لساين إىل سنن) Code(ل لسنن يتحول املترجم من جمرد حموذاو ،1ثقافتني ال بني لغتني

لح ـاطة من تسـة الوسع ما تتطلبه مهمـ بني ثقافتني، ما وسيط بعملهلساين أخر،
 قدرة على التكيف مع األوضاع الترمجية الصعبة بغية إجياد احللول،و بتقنيات ومهارات،

فهي مهمة قوامها تذويب االختالفات،  تتنوع بني اللساين و غري اللساين،اليت تتعدد و
ط الضاغ ث يؤدي التأثريـتسهيل مرور النص إىل الثقافة اهلدف، وجعله متقبال، حبيو

وبذلك يصري  .نفسه على املتلقي يف اللغة اهلدف متاما مثل الذي أحدثه يف اللغة املصدر
 األصلي، ال بتبليغ معناهوينسخه، يكون عليه أن ينقل النص األصلي وفال :" املترجم مبدعا

2" اإلخبار، مهمة املترجم أن ينقل من ثقافة إىل أخرىإذ ال عالقة للترمجة بالتبليغ و
 .  

ليست  فالرسالة اليت حيملها النص اإلشهاري، يكون االختراق قد حتقق،حينئذ و
بل تنقل فلسفة  كيفية استعماله،خصائصه، وو تعدادا ملزايا منتج فقط، وحديثا عن صفاته،

ورؤية للعامل، وبذلك تعمل الترمجة على حتقيق  وأسلوب تعامل، حياة ومنط عيش،
كما أن اإلبقاء على .م النموذجعمبالتايل يو. نِتج األذواق، ونشر ثقافة املوتنميط التعميم،

، )Langue source(أمساء املنتجات، كما هي يف اللغة املصدروالعالمات التجارية،  أمساء
، )Emprunt(االقتراض ، بتبين إجراء)Langue cible(إعادة غرسها يف اللغة اهلدفو

 .ميكن عده آلية من آليات االختراقهو ما و تصري هذه العالمات واألمساء لغة عاملية،حبيث 
قبل املترمجني ل املقولة اليت ترى أن التقنيات املوظفة من عليه يصري لزاما علينا تقبو

  طبيعةو الثقافة املنقول إليها،/تستجيب خلصوصيات ومعايري ثقافية هلا ارتباط وثيق باللغة
3رعرب النص املصدل احملو.  

   ى حتقيق االختراق العوملي لإلشهار عرب الترمجة، متمظهرا يفويعمل النظام الكتايب عل     

                                                 
1
 .21ص. السابق- 
2
دار توبقال .تقدمي و مراجعة عبد الفتاح كليطو.ترمجة كمال التومي.32ص.يف الترمجة. عبد السالم بنعبد العايل- 

 .2006.املغرب.للنشر
3
-Voir:José Lambert. Les stratégies de la traduction dans les cultures : positions 

théoriques et travaux récents.In. T.T.R : traduction, terminologie, 

rédaction.P.82.Vol.1. N°2.1988. 
 



 العولمي العولمي العولمي العولمي  ترجمة النص اإلشهاري بين الخصوصية المحلية و االختراقترجمة النص اإلشهاري بين الخصوصية المحلية و االختراقترجمة النص اإلشهاري بين الخصوصية المحلية و االختراقترجمة النص اإلشهاري بين الخصوصية المحلية و االختراق:       :       :       :       الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 49

م متثيل أصواا بنظام  مغاير، كما هو احلال مع العربية مثال عندما يت ل إشهارية بنظامرسائ
  .هو شكل من أشكال االقتراضالتيين، و

 ولنا أن منثل لذلك حبملة إشهارية أطلقتها إحدى شبكات اهلاتف احملمول يف
 حة حبروف التينية،حيث ظهرت يف دعايتها سلسلة كالمية عامية مفص .اجلزائر
مبناسبة تأهل املنتخب اجلزائري لكرة القدم ،وكان ذلك )Bladi sakna fi kalbi:(تقول

وجذبا  لعبا منها على وتر الوطنية، ،2010إىل ائيات كأس العامل جبنوب إفريقيا سنة
وحىت تظهر مبظهر  وكذا بقية الشرائح والفئات، ،للشباب الذي ميثل الغالبية يف اتمع

  . مع العلم أا شبكة أجنبية .وبالتايل تسهم يف ترويج خدمتها ،املساند
قد أفلحت العوملة حيث عجزت الدعاوى اليت انتشرت يف بداية  وهكذا نرى أنه

يين، مواكبة العامل العريب مطالبة باستبدال النظام العريب بالنظام الالت يف القرن العشرين
  .ىالدعو ههذ وختلصا من اإلعراب الذي يثقل كاهل اللغة على حد زعم أنصار  للتطور،

ال أحد يستهجن هذه الظواهر اليت و نلحظ أن اإلشهار أضحى معول هدم،ذا و
أصبحنا و اتف احملمولة،وـبدأت تتغلغل، إذ أخذت طريقها إىل الرسائل القصرية يف اهل

وإذا ما استمرت هذه الظاهرة وغزت . مارسات بوعي منا وبغري وعيمجيعا نقع يف هذه امل
 مع األيام ستفقد األجيال القادمة الصلة مع تراث أسالفها، ألا ستفقد همواقع أخرى، فإن

  .املتمثلة يف النظام الكتايبواآللية اليت متكنها من ذلك، 
افة االختالف قائمة بني ي على مسبِق تتحول الترمجة اليت يفترض فيها أن تعليه     و
 الصراع األيديولوجي،ذا يتم االنتقال من عوامل تذويبه، و من عاملإىل ثقافتني، /لغتني

تتنقل من و بغية تكريس اهليمنة االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية،  االحتواء،إىل
 طالق تسمية سياسةجنيز ألنفسنا إ وكوا ضرورة لسانية إىل ضرورة حضارية إيديولوجية،

اليت ال تقبل االنصهار :" وأما  العناصر الثقافية ترويض اللغات احمللية لتقبل الثقافة العوملية،
وإلغاؤها فعليا، فكل من يقاوم الـذوبان  جيري مسخها لغـويا،) من أجل العوملة(

  .1"لثقايفخالصة ذلك تتمثل يف حماولة االبتالع او. لإلدانة أوال واإلقصاء ثانيا يتعرض

                                                 
1
 32ص.مرجع مذكور.يف الترمجة. عبد السالم بنعبد العايل- 
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فهي  النص املترجم فحسب،:"أكثر من ذلك فإن الترمجة ال تعمل على حتويلو
ميكن أن نتذكر هنا ما حدث للكتابة ت ذاته اللغة املترمجة، وحتول يف الوق عندما حتوله،
ما نالحظه  بل إن هذا .أخذت تترمجهو دما انفتحت على األدب األمريكي،الفرنسية عن

ة حيث أصبحنا نشتم يف نصوصها رائحة اللغات الفرنسية واإلجنليزية العربي اليوم يف اللغة
االستيالب يف الفئات والذي تكون حمصلته النهائية غرس حالة  ،1"واإلسبانية

له على التكرار أسلوبا ما يقوي زعمنا هذا هو اعتماد اإلشهار يف مترير رسائاملستهدفة،و
 Le matraquage(قة اإلشهاريةعند اإلشهاريني باملطر ما يعرفهو و اتصاليا،

publicitaire(فعرب هذه اآللية يتم تقدمي الرسالة اإلشهارية عرب كل قنوات االتصال ، 
 يف ذهن املتلقي  الرسالةثبتتإىل أن  متقاربة متزامنة ويف فترات و-أكثرهاما  و-املتاحة
  .احملتمل

 من مفهوم  يتم االنزياحهكذاو وتصبح أداة حمققة هلا، وذا ترتبط الترمجة بالعوملة،
مع ما يعنيه من حرص على االختالف إىل األمانة للهدف، مع ما يرتبط  األمانة للمصدر،

  يف ظلخاصةوال ترفا بل ضرورة  و.ال حمايدةن الترمجة ليست بريئة وإأي  .تواءبه من اح
 ى تدويلذي يعمل باستمرار عليف ميدان اإلعالم واالتصال، ال عريف احلاصل،االنبثاق امل

يف خمتلف جتلياا وأشكال 2 أضحى ظاهرة يومية هلا اخلطابات، هذا التدويل الذي
 والذي ميكن أن خنتصره يف مراعاة السياقات الفاعلة، وهنا وجه املفارقة،. متظهرها

 ووضعها يف فاملراعاة لتلك السياقات يفترض فيه الداللة على احترام اخلصوصيات،
لكن احلقيقة هي استثمار  وهذا هو الظاهر، خر،التواصل مع اآلاحلسبان عند إحداث حالة 

 معدة سلفا قائمة على تيف حسن الولوج والتغلغل، وفق استراتيجيا هذه املعطيات
  . اجتماعيةو نفسية دراسات

ملية صبحت عأبل   تعد الترمجة يف ظل هذه التوجهات عملية لسانية صرف،ومل
  التوجه التداويل يف باملسار الترمجي، وخاصة بعد بزوغاألثر المعقدة يهتم فيها بالنتيجة و

 فهذا االجتاه ما هو يف جوهره إال احتفال واحتفاء باألثر الذي اللسانيات وفلسفة اللغة،

                                                 
1
 .مرجع مذكور.  حممد املذكوري املعطاوي- 

2
 -Voir:José Lambert. Art p .cit .P.82 



 العولمي العولمي العولمي العولمي  ترجمة النص اإلشهاري بين الخصوصية المحلية و االختراقترجمة النص اإلشهاري بين الخصوصية المحلية و االختراقترجمة النص اإلشهاري بين الخصوصية المحلية و االختراقترجمة النص اإلشهاري بين الخصوصية المحلية و االختراق:       :       :       :       الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 51

على  من ههنا نفهم سر التركيز. حتدثه اللغة يف سياقات وشروط تلفظية معينة على املتلقني
البحث  حياولون فقد بدأ املنشغلون بنظرية الترمجة .يةالعوامل غري اللغوية يف املمارسة الترمج

 بني النص وكذا املواءمة ما بني املؤلف واملترجم، واملسار الترمجي، عن احلدود الفاصلة ما
 وقعه و أثرهو انصبت انشغاالم حول وظيفة النص املترجم، ااملصدر والنص اهلدف، كم

  .1هم باملعىن يف النص املصدر ذاتهعلى املتلقي يف اللغة اهلدف أكثر من اهتمام
  مرتبطا داويل يف الدراسات اللسانية املعاصرة جيدهـأمل يف االنبثاق التـمث إن املت

باألخص يف حقل علوم ، وة اإلنسانيةمفاهيمية هلا امتدادات يف كل حقول املعرف بشبكة
 ن القرن املاضي،بدأت جتلياا يف الربوز يف بداية الستينيات موقد  االتصال،و اإلعالم
ماك  التداولية مع ماجاء به (Searle)سريلو ،)Austin(أوستني طروحات  تزامنتحيث
  .الثقافة املعوملة من أفكار عن القرية الكونية و∗)M.Mc.Luhane(لوهان

 ذاو، آليات االشتغال بوصفها فعالو، عمل اللغة حبث يف األداء فالبحث يف كيفية     
 الترمجة اجليدة ليست تلك ا أن، مؤدامههوم ونظرة جديدين إىل الترمجةيتم االنتقال إىل مف

اليت تضطلع  الة،بل هي الترمجة الفع اليت تسعى أن تكون هي إياه،ولألصل،  األمينة احملاكية
هكذا و ثه على متلقيها يف اللغة اهلدف،لنا أن نلخصها يف األثر الذي حتد مبهمة معلومة،

    بدال من احلسناوات اخلائنات) Belles efficaces( الفاعالتأصبحنا نسمع باحلسناوات
(Belles infidèles) 2.   

  :∗∗∗∗ رهانات ترمجة النص اإلشهاري-4 

                                                 
1
-Voir: Mathieu Guidère.La traduction arabe:Méthodes et applications.P.4.Ed 

Ellipses.Paris.2005. 
∗

نيب العصر "منظر إعالمي كندي، لقب بـ)M.Mc.Luhane(،)1911-1980(مارشال ماك لوهان 
 La galaxie Gutenberg)(1962).Pour comprendre les média (1964.(Guerre et،من مؤلفاته"اإلليكتروين

paix dans le village planétaire )1968. 
2
 -Voir : R. Boivineau. L’A.B.C. de l’adaptation publicitaire. In. Méta.XVII.N°1.P.15 

∗
ومن مثة  ألن اإلكراه ينبغي أن يتم جتاوزه عن طريق إجياد احللول املناسبة له، قمنا بتبين مصطلح الرهان بديال، 

أنه القاعدة اليت يرجع إليها لقياس مدى جناح  وأما املعيار فنحن نرى بشأنه، .يصري هذا اإلكراه رهانا جيب كسبه
 وعليه يكون .الترمجية أو فشلها يف إحداث األثر بالرسالة املترمجة كذاك الذي أحدثته يف اللغة املصدر العملية

 ...وأما الضوابط فهي معامل يهتدى. صب عينيه ويسعى إىل كسبهإىل موافقة املعايري رهانا يضعه املترجم ن الوصول
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هي معطيات غري ية مجلة من املعطيات نصب عينيه، ومترجم النصوص اإلشهار يضع 
 للنص يف اللغةتوجيه العملية الترمجية األنسب للمقام التواصلي  تتدخل يف انتقاء ولسانية،
وبذلك تصري تلك  وذلك من خالل عمله على إحداث مجلة من التوافقات، .اهلدف

حىت يتسىن له كسب الرهانات املختلفة املرتبطة بالترمجة  املعطيات معامل يهتدى ا،
  .اإلشهارية

ها واليت يؤدي جتاهل مبعىن أنه ينبغي عليه جتاوز جمموعة من اإلكراهات اخلارج لسانية،     
وكذا عن روح  إىل ممارسة ترمجية خمتلة، بعيدة عن صلب الرسالة املصدر وغائيتها،

وكل هذا يقع قبل االلتفات إىل مجلة اإلكراهات  الدويل، االتصال اإلشهاري وفلسفة
من مثة فان و باقي التمظهرات املؤثرة فيه،و تظهر على مستوى دوال النص، الداخلية اليت

 ا بإجياد احللول اليت توصله إىل كسب الرهانات املختلفة بوساطةاملترجم جيد نفسه ملزم
 Compromis(جمموعة من التكييفات احملققة ملا يعرف بالتوافقات اإلستراتيجية

stratégiques(1 ،اليت تتبدى يف االختيارات الترمجية اليت يتبناها املترجم أثناء قيامهو 
     .ارية بعملية التحويل اللساين لتلك الرسائل اإلشه

 لغرض جتاري يتمثل يف -  أصال-موجهأن النص موضوع و من هذه االعتباراتو
ومن هنا عليه أن . اخلدمة املعروضة/دفع املتلقي املفترض إىل التصرف إجيابيا إزاء املنتج

يبحث عن اآلليات الترمجية اليت حتافظ على هذه القصدية يف اللغة اهلدف، حبيث يكون له 
 كما سبقتاملتلقي املقصود كذاك الذي أحدثه يف متلقي اللغة املصدر،األثر نفسه على 

 يف ألن املترجم ال يقول الشيء نفسه بالكيفية اليت ورد ا اإلشارة إىل ذلك من قبل،
                                                                                                                                            

وبالتايل تصري تلك الضوابط مقاييس يتم على أساسها إعادة  أيضا يف كسب رهان ترمجة الرسالة اإلشهارية، ا...
يف تأسيسا على ما سبق طرحه تغدو الضوابط رهانات على الترمجة اإلشهارية التك النص يف اللغة اهلدف، تشكيل
وخلصائص اجلماعة  عن طريق الوصول إىل ترمجة مطابقة للواقع اخلارجي، ومن مث يتحقق كسب الرهان، وفقها،

 وجتنبا للفوضى املصطلحية .. اللغوية املستهدفة بعملية التحويل اللساين الساعي إىل حتقيق فعل تروجيي لغايات جتارية
 وما 94ينظر الفصل الثاين ص(يف الفصل الثاين  اإلشهاريةسنحتفظ مبصطلح املعايري داللة على معايري الترمجة

ينظر الفصل الثالث ص   (كما سنوظف مصطلح اإلكراه إلطالقه على القيود اللسانية يف الفصل الثالث .)بعدها
 .) وما بعدها117

1
 - Voir:I. C. Narvaez. Contraintes et normes de traductions du texte publicitaires : un 

compromis stratégique. Art p.Cit.P.161-177. 
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 ف من املرتبة هو مؤلِّو الواقع املترجم، لكن يقوله بإنشاء نفس التأثري، يفو:" األصل

  .1"اء املؤلف األول إجرن خيتلف إجراؤه، عالثانية، ال
 وعليه يصري لزاما على املترجم أن ميارس دور مصمم النص األصلي، بالبحث عن

 ام ذا الدور، من خالل اإلطالع علىالعناصر املقامية اليت تؤهل النص املترجم للقي
وصلة امل االستراجتيات املتبناة من قبل العالمات التجارية املنافسة بغية إجياد البدائل الترمجية،

واالستئناس مبختلف التجارب الناجحة يف  إىل حتقيق تواصل فعال وناجح يف اللغة اهلدف،
وهذا يقودنا إىل احلديث عن كفاءة املترجم يف االضطالع بالدور املنوط به،  هذا امليدان،

واملتمثل  ،)Bagage cognitif(والذي يعرف عند املشتغلني يف حقل الترمجة بالزاد املعريف
  .2وع املعارف املكتسبة قبليا واملساعدة يف عملية التأهيل املعريف لشخص مايف جمم

أخرى،  مبعىن أن وظيفة املترجم ال تقتصر على جمرد نقل مضمون ما من لغة إىل
 لب  ،ترمجام غربية ال تسميهوهلذا جند الكتابات ال وإمنا متتد إىل اإلبداع يف اللغة اهلدف،

)Localisateur(3، ،للنص حىت التعديلبدور من قيام املترجم  مع ما يعنيه هذا املصطلح 
ذا و واللغوية،االجتماعية، و بكل تنوعاا الثقافية، احمللية،يتوافق مع مقتضيات األسواق 

يتحول من جمرد حمول و املصدر، متاما لدور املصمم يف اللغة امطابق يكون دور املترجم
 Instance(-املعلن - االتصالية إىل أداء دور اهليئة لسنن النص من لغة إىل أخرى

communicatrice(4 .هذا ما يؤهله للقيام بدور الوسيط الثقايفو   .  

 الدراسات حقل يف مبا يستجد كما أنه على املترجم االستعانة يف عملية التحويل هاته،       
وأساليب  اط السلوك،وكذا حول أمن امليدانية حول عادات االستهالك لدى املستهدفني،

واليت قد تتعارض مع الكتابات  العيش، واليت تتدخل بشكل حاسم يف توجيه فعل الشراء،
املعوقات  الستئناس ذه الدراسات له أثره يف تفادي، فااملوجهة إىل متلقي النص املصدر
                                                 

1
 .2008.اجلزائر.دار هومة .ترمجة نادية حفيز.47ص.الترمجة اليوم و النموذج التأويلي. مريان لوديرار- 

2
-Voir :J.Delisle & coll. Terminologie de la traduction.p.150.Amesterdam/ 

Philadelphie :Jhon Benjamins.1999. 
3-Voir :M.Guidére & G.Lugrin. la traduction publicitaire et ses perspectives 

d’avenir.In .Hieronymus.Organe officiel de l’association Suisse des traducteurs, 

terminologues et interprétes.N°2.2002. 
4
 -Voir : I. C. Narvaez. Contraintes et normes de traductions du texte publicitaires : un 

compromis stratégique. Art p.Cit.P.163. 
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ية ألن الترمجة اإلشهار اليت تعمل بوصفها طفيليات تعرقل التلقي السليم للنص اهلدف،
  .الفعالية، املتجلية عرب ارتفاع نسبة املبيعات، وةدوديتبحث دائما على كسب رهان املر

وقد استطاع املشتغلون بالشأن الترمجي يف حقل االشهار الدويل حصر رهانات 
نستهل حديثنا و .أيديولوجيةاقتصادية، وثقافية و:رية يف ثالث جمموعات الترمجة اإلشها

، والبد أن نشري بداية ارية بالرهان االقتصادي، بوصفه املتحكمن رهانات الترمجة اإلشهع
 Paramètres(1(عليها تسمية الضوابط إكراهات و هناك من أطلق اهاإىل أنه يوجد من مس

  يف اللغة املصدر العرب باالحتفاظ  بالتسمية كما وردت واليت قام أحد الدارسني
2من خالل عملية االقتراض أي الرباميترات

  .  
  : الرهان االقتصادي-4-1

كربيات فقد تبني للتجار و:" ايةاية والعملية الترمجية بأكملها بدهو غاية 
 غري الناطقني بتلك اللغة ناءالزبسواق غري الناطقني باإلنكليزية وأ الشركات أن بلوغ

بذلك و ارم ومنو أرباحهم،من املسائل الالزمة الزدهار جت التواصل معهم بلغامو
وخاصة إيصال  مقتضيات واحتياجات كل جهة مستهدفة، ف مع فكرة التكيطورتت

 رهان ينبغي أن وهو ،3"املنتجات التجارية وتروجيها  بتكييفها مع خلفية املستهلك يف لغته
أن املغزى من– مهما كانت ضحالة معارفه - وغاية ترجتى،فكل منا يعي  سب،كْي  

 االنتقال باملتلقي املفترض من الرغبة يف متلك يمكِّن اإلشهارية جتاري صرف، الترمجة
وهو ما يعين بداهة أن البعد االقتصادي حيضر يف مجيع النصوص  له إىل فعل الشراء، املشهر
ري باقي الرهانات خدم له وتبع، وهكذا تص .لة عن األصل نسخا حمومأصال أ أكانت سواء

زات ال حيق له أن يدخل يف تعارض معزينة يسعى املترجم إىل كسبها لكوا ِعوسائل مو
 . يقع اإلخفاق يف كسب الرهان حىت ال معها،

ثقافة : منهاف أن هذا الرهان كثري التمثّالت،  هوما جتدر اإلشارة إليه ههناو
 على مومن ثَ ،واألقدمية واخلربة اللتان تتمتع ما منوذجها التنظيمي،و املؤسسة املشهر هلا،

                                                 
1
 - M.Guidère. Publicité et traduction.Op.Cit.PP.12-24 

2
 .املغرب  . 2004 . 18ع .جملة عالمات  . 38ص .عن الترمجة و اإلشهار.حممد حدوش: ينظر- 
3
املركز .1ط.املركز الثقايف العريب.246ص. و اللغة احلاسوبيةبني اللغة البيانية:الترمجة و التعريب. حممد الديداوي- 

 .2002.املغرب.الدار البيضاء.الثقايف العريب 
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 بالنقل اإلشهاري، صورة العالمة يف البلد املستهدف عمل على حتسنيالنص املترجم أن ي
اخلدمة / وهو ما ينعكس إجيابا على املنتج وأن يعمل على اكتساب سوق جديدة،

ارتفاع نسبة املبيعات وزيادة مداخيل اِملؤسسة املشِهرة، مما يوصلنا إىل القول  املعروضة يف
  .دأ املردوديةإن ترمجة النصوص اإلشهارية حمكومة  مبب

ة أخرى ال تقل أمهية عن األوىل وترتبط ا هذا ما يدفعنا إىل االنتقال إىل نقطو
ري احلديث عن من ههنا جيو .كل خدمة هلا مثنو وتتمثل يف كون الترمجة خدمة، مباشرة،

 اإلضافات اليت خيضع هلا الفعل الترمجي حىتواملتجسدة عرب التكييفات و الكلفة الترمجية،
 علما أن هذه ،1نتاج نص يتوافق ومقتضيات السوق املستهدفة بعملية التحويل اللساينإيتم 

 .∗ا متتد لتشمل عناصر خارج لسانيةإمنو  تقتصر على اجلانب اللساين فقط،الالتكييفات 
 أن اللغة متتلك قيمة جوهرية  الذي يراد بهالقيمة اللغوية املضافةهو ما يطلق عليه وصف و

أشرنا   كما–ح به سوق جديدة كتستتجلى يف كوا العامل الذي تو ،2متأصلة يف ذاا
يسبق أو  بالتايل فإن هذا اخلطاب قد و، لفئة جديدةا جديدانتج خطابمجة تالترف -من قبل

نسمه  من ثَم تضطلع الترمجة بدور تأثريي ميكن أنويصاحب غزو املنتج لتلك السوق، 
  .زد والتميوذا يتحقق التفر ة االقتصادية احلادة،باملكسب اإلستراتيجي يف ظل املنافس

تأسيسا على ما سبق طرحه نصل إىل نتيجة مؤداها أن الترمجة اإلشهارية تدخل و      
ضمن دائرة التبادالت النوعية بوصفها معطى اقتصاديا خيضع لقوانني السوق من عرض 

النكماش ويف أيام األزمات وا وكذا دورات النمو واالزدهار، وطلب،
 – بكل ما حتمله العبارة من معىن حريف –املترمجة هي الناطق الرمسي  فالوثائق:"االقتصادي
وجيب  اخلارج، إا يف األغلب األعم أول ما يتواصل معه املتعامل املستقبلي،  يف للمؤسسة

 قيةوإن ترمجة سيئة تترك دائما االفتراض املسبق بأن ب أن حتمل عالمة االحترافية العامة،
   اإلنتاج أو أن أداء املؤسسة املعنية يف مستوى هذه الترمجة الرديئة، ولن تعِدم منافسني

  

                                                 
1
 -Voir : M.Guidère. Publicité et traduction.Op.Cit.pp.13-14. 

∗
 .سبقت اإلشارة إليها يف النقطة السابقة 

2
 -Ibid.PP.13-14. 
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   ∗1"مهتمني باستثمار أتفه الثغرات
ا الطلب اإلشهارية تزدهر ويكثر عليه أن الترمجة واملفارقة اليت نلفيها بارزة للعيان

املؤسسات  املنتجات حىت جتدنظرا لكوا آلية من آليات تصريف  ،2العصيبةيف الفترات 
ذلك عن والكساد التجاري،  تقلص من نسبة التضخم اليت قد تلحقها بفعلو متنفسا هلا،

 أنه يعتريها الركود يف  منتومهه البعضيعلى عكس ما قد  طريق اكتساب مناطق جديدة،
شهار يف اإل مفاهيمه صدىنطق االقتصاد ومل جتد د ذلك يف أنأيام األزمات، فال غرابة بع

  .   دولياحمليا كان أم 
  : الرهان الثقايف-4-2

عارف اليت حتوزها ال يراد بالثقافة هنا مفهومها املوسوعي الذي يتبدى يف جمموع امل
 هذا التعريف نضم إىل ميكن أنو ها من اجلماعات األخرى،متيزها عن غريفئة اجتماعية و

 كالعادات واملأكل وامللبس، اة مما يستتبعه من مسائل تندرج ضمن املكون الثقايف جلماع
 األدب املكتوب،و التقاليد الشفهية،و السلوك االجتماعي،و والتراكم التارخيي،املسكن و

 -إن مل نقل يستحيل-فمفهوم مبثل االمتداد لكل جوانب احلياة يصعب  .3واملعتقدات
فما يهم  مجية،ستراتيجيات التراإلحاطة به، كما ال ميكن لكل هذه العناصر أن تؤثر يف اإل
ضمنية يف توجيه  صرحية أو املترجم اإلشهاري هو العناصر الثقافية اليت تتدخل بصورة

العناصر اليت توضع  وهي وصول،يف التلقي السليم هلا يف لغة ال  تؤثرومن ثَم الرسالة،
 موضع الدراسة والتجريب ألا متثل رهانات على املترجم أن يصل إىل اكتساا كالدين

والقوانني  ادات واملواقف اإلثنية، والروح الوطنية، وأساليب العيش وأمناط االستهالك،والع

                                                 
1
 -Voir: D. Gouedec. Le traducteur, la traduction et l’entreprise.1990.p.7.Ed.Afnor. 

Paris. 
∗

 Les documents traduits sont, littéralement les porte-parole de l’entreprise à 

l’étranger. Ils sont  généralement  le premier  contact du (futur) partenaire avec 

l’entreprise. Ils doivent porter la marque du professionnalisme  général. Une mauvaise 

traduction  laisse toujours  supposer  que le reste de la production ou des 
performances  de l’entreprise concernée  est à l’avenant, et il ne manque jamais de 

concurrents  bien intentionnés pour exploiter la moindre faille. 
2
 - Voir : M.Guidère. Publicité et traduction. Op. Cit.pp.13 

3
- Voir : W .F. Mackey : Texte, contexte et culture. In. TTR : traduction, terminologie, 

rédaction.P.12 Vol.1.N°1.1988. 
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الثاين  ثقايف و- األول منها مكون سوسيومبعىن أننا بإزاء مكونني اثنني والتشريعات،
  .قانوين

  : ثقايف- الرهان السوسيو-4-1-1 

ال  ست فعال لسانيا معزوالتؤكد الدراسات واملمارسات الترمجية على أن الترمجة لي     
  يف إطار مشويل، مناومن مث وجب أن ينظر إليه واالجتماعية، صلة له بالوقائع الثقافية،

 تنيخالل التداخل احلاصل بني جمموع العالئق الكامنة يف املعطيات املؤطرة للترمجة يف اللغ
 دور الفاعل، حىتاألكثر من هذا أن بعض الدارسني أثبت أن للثقافة الو . واهلدفاملصدر

 يف ترمجة تلك النصوص اليت توصف بالعلمية أو التقنية املتميزة حبياديتها،على الرغم من أا
   ترمجاتليست باملـوقع املفضل لتجـلي العنـاصر الثقـافية باحلـدة اليت نلحظها يف ال

  .1األخرى
 لكوا ية ترمجة النصوص اإلشهار احلرص على التعامل حبذر معهو ما يدعونا إىلو

احملل األكثر تعرضا لربوز املكون الثقايف بوصفه معطى أساسيا ال ينبغي جتاهله يف أية عملية 
  .     نقل اتصالية دولية

ما له ، وما هو باٍد للعيان هو صعوبة الفصل بني ما يعود إىل البعد االقتصاديف
 وذلك بفعل  يف ذلك شأن أي ظاهرة إنسانية،ه، شأنصالت بالبعد الثقايفووشائج 

 الترمجة اإلشهارية تبتغي مثلما هو الشأن بالنسبة ألي  أن ومبا.2بينهماالتداخل املكثف 
/ نص يف لغة املصدر الوصول إىل املتلقي املفترض، وحتويله إىل مستهلك فعلي للمنتج 

كان على النص املترجم  أن يرفع رهان تلميع صورة العالمة التجارية يف  اخلدمة املعروضة،
وذلك باحترام خصوصيات الفئة املستهدفة بعملية  يف مرحلة أوىل، وق بلد االستقبال،س

من منطلق أننا نعيش العوملة اليت أناطت  كمراعاة طبائع االستهالك، النقل اإلشهاري،
إتقان  للترمجة رفع جمموعة من التحديات املتنوعة واملعقدة وذلك بعمل املترجم على

                                                 
1
-Voir : J.L.Cordonnier. Aspects culturels de la traduction : Quelque notions 

clés.In.Méta.P.39.Vol.47.N°1.2002. 
2
 - Voir : M.Guidère. Publicité et traduction. Op.Cit.P.16 
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بوساطة االنتقاء لإلستراتيجيات 1واجهة القائمة بني احمللي والكوينالتفاوض والتوفيق يف امل
  .الترمجية املناسبة لكل مقام تواصلي

بغية الوصول إىل  ن املترجم مضطر لتوسيع معارفه يف ثقافة االستقبال،إ ثَم فمنو
ر له شأنه القصدية املتمثلة يف الفعالية واملردودية اليت تعود بالنتيجة الطيبة على املشه حتقيق

ترجم األديب امللزم باألمانة املعلى خالف شأن كل مترجم للنصوص التداولية، يف ذلك 
وهو املعطى الذي  الكتابة األدبية،تقترب من مع العلم أن النصوص اإلشهارية  واجلمالية،

 لدى ومداعبة خميال املتلقي ،جيعلنا نعي سر حبثها على مالمسة األحاسيس واملشاعر
 األسلوبية،استثمار اإلجراءات  ذلك عن طريقو لغوية املتوجه إليها اخلطاب،الاجلماعة 

 .2كذا املعطيات اجلماليةو
  فهي رسائل تداولية يراد ا حتقيق أثر على املتلقي يتجسد يف تصرف ،هنا تكمن املفارقةو

  . ةالفعاليا يستلزم حضور بعدي املردودية واخلدمة املشهر له، مم/ إجيايب إزاء املنتج
 أا نصوص حتمل مجالية تقرا من الكتابة األدبية :أما الوجه الثاين من املقارقةو

ومرد ذلك اجلمال،يف لغة الوصول عن بعدي األمانة واملترجم أن يبحث  تفرض على
أصعدة غري قابلة للترمجة،واليت جتعل من الترمجة مأساة حقيقية،ومن متين إجناز :"وجود

 مما ينجر عنه بداهة صعوبة يف التوفيق بني هذه املتطلبات،3"كسبهترمجة جيدة رهانا جيب 
 من هذه هي املباحث اليت ستكون حاضرة فيما يليو دة يف طبيعة الترمجة اإلشهارية،وفرا

  . 4طرائق ترمجية خمصوصة جيب البحث هلا عن إستراتيجيات و بوصفها إكراهاتالدراسة
 الذي جاء به جورج مونانوهو األمر الذي يؤدي بنا إىل تبين الطرح 

G.Mounin(، ،ومؤداه أنه لكي نصل إىل ترمجة فعالة علينا أن نستويف شرطني هامني 
  :ويتمثالن ترمجة خمتلة، اإلخالل بأي منهما يؤدي إىلو

  .يف دراسة اللغة املترجم إليها  -   أ

                                                 
1
-Voir : A. Klimkiewiecz. La traduction et la culture de passage. In. Méta. 

Vol.50.N°4.2005. 
2
 - J. Delisle. L’analyse de discours comme méthode de la traduction. Op.Cit.P31. 

3
 .اجلزائر.2008. 1ط.منشورات االختالف. 18ص.ترمجة حسني مخري.عن الترمجة. بول ريكور- 
 . وما بعدها من هذه الدراسة159 ص بعدها والرابع وما 115 الفصالن الثالث ص: ينظر- 4
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  .1الناطقة ااملعرفة التامة باإلثنية - ب 
 أوالها الدارسون للنسق الثقايف يف صلته الوشيجة اليت وهذا جيعلنا نعي األمهية اليت

مما حييلنا على املفهوم الذي أطلقة هنري  ال تكاد تنفصم عراها عن النسق اللساين،
وخمتصر ، الثقافة-اللغةأال وهو  يف ستينيات القرن املاضي، ∗)H.Meschonnic(ميتشونيك

 .2 منفصلالقول فيه أن لغة ما وثقافتها يشكالن كال متحدا غري
 ثقافية يف الترمجة اإلشهارية -وللتدليل على أمهية املكون ذي الطبيعة السوسيو

 نسوق هذا املثال عن محلة إشهارية فاشلة قامت ا إحدى املؤسسات الفرنسية املنتجة
 مكثفة، ألجل ذلك قامت بدعايةو األمريكية،تبغي من ورائها اكتساح السوق  لألجبان،

ما جتب اإلشارة ف .قعات، فقد حلق البضاعة كساد كبري عكس التولكن النتيجة كانتو
ود ال لعيب يف املنتج، وإمنا يعيكن خللل يف احلملة اإلشهارية، وأن الفشل مل هو إليه ههنا 

 نيبني اتمع ما3إىل الصور الثقافية النمطية املختلفةو إىل اختالف أمناط االستهالك،
 فرنسا  أن اإلستراجتية الدعائية اليت سوق ا املنتج يفهذا ما يعينو الفرنسي واألمريكي،

  .  اإلستراجتية النص املترجم طبعامن بني مكونات هذهو قد مت تبنيها يف أمريكا،
 : الرهان القانوين-4-1-2

 الترقيةيف املواد املمنوعة من اإلشهار وأما املكون الثقايف الثاين فيتمثل باألساس  
فهو خاضع  كذا عدم االستقرار،و صه االختالف من بلد إىل آخر،صائمن خو التجارية،

د االستقبال، فاملترجم جيد نفسه ملزما بتكييف ترمجته تبعا لقوانني ذلك لللنظام السياسي لب
حىت  التزام احلذر يف عمله،يه هو ما يفرض علو .4إال تعرضت احلملة كلها إىل املنعوالبلد 

 مجة عن القوانني يف البلد املقصود بالنقل عن طريق عمليةيتمكن من جتاوز اإلكراهات النا
   يف حقل التطبيع ما بني املتطلبات االقتصادية والقانونية، دون خسائر تذكر ألن كل شيء

                                                 
1
 - Voir :G.Mounin.Les problèmes théoriques de la traduction.Op.Cit.P.236. 

∗
لساين،مترجم،شاعر فرنسي حائز على العديد من اجلوائز )H.Meschonnic( )1932-2009(هنري ميتشونيك 

 .العلمية الدولية،خلف العشرات من املؤلفات،و خاصة يف نظرية الترمجة
2
 -Voir : H.Meschonnic. Pour traduire la poétique II.P. 3 .Gallimard. Paris. 1997 

3
  .11ص.مرجع مذكور.سيميائيات الصورة اإلشهارية.سعيد بنكراد:ينظر - 

4
-Voir : M.Guidère. Publicité et traduction. Op.Cit.PP.18-19 
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  .م باملالواإلشهار يق
 ترمجاا علىارية عموما وقوانني يف املمارسة اإلشهوسنضرب بعض األمثلة لتأثري ال

استخدام غري الفرنسية يف  ∗)Lois Evin( حيظر قانون إيفانففي فرنسا مثال اخلصوص،
 ويف كندا تفرض القوانني ازدواجية لغوية إجنليزية فرنسية، اإلشهار على التراب الفرنسي،

كما  ،1أما يف اململكة العربية السعودية فيمنع بث اإلشهار الذي تظهر فيه املرأة سافرة
 .ليس هنا جمال تعدداها مهنة،توجد مؤسسات تسهر على فرض أخالقيات لل

وللتدليل على أمهية هذا املكون نسوق مثاال عن محلة إشهارية عملت على الترويج 
  أثارت جدال كبريا على الساحة ألحدى العالمات املختصة يف تعبئة املياه املعدنية بفرنسا،

 احلملة ملخصها أنو ،اقتحمت أروقة احملاكمو ة رأي عام،حتولت إىل قضيو اإلعالمية،
مما  ،تعداد خماطرهو وماء احلنفية، بني املاء املعبأ يف القارورات ومزاياه،قامت على املقارنة 

الدخل   وإثارة حلساسيات ذوينوعيتها،  يفوتشكيكا اعترب تقزميا للخدمة العمومية،
وخاصة أن النصوص  الك املاء املعبأ يف القارورات،احملدود الذين ال قدرة هلم على استه

لوحة إشهارية كانت 1400 علىمت عرضها  ظهرت يف فضاء ثالثة إعالنات، والصور اليتو
هو ما دعا اهليئة الراعية ألخالقيات و صلت حد القرف يف درجة املقارنة،وو صادمة،

إىل وصف هذه اإلعالنات باإلشهار املخادع  ∗)B.V.P(الـاملعروفة باإلشهار يف فرنسا و
)Publicité mensongère( كما  ضد املواطنة، أنه ألنه كاذب ومنوع من املمارسة، امل

وقد  كل ملصقاا، مما اضطر املؤسسة املشهرة إىل سحب. وصفت احلملة بغري املسوؤلة
الرسائل .( 2فقد اهتزت صورا لدي املستهلكني أثرت تلك احلملة عليها ماديا ومعنويا،

   .)1رقم

                                                 
∗
رجل دولة فرنسي،سن قانون منع اإلشهار للخمور و التبغ،و حرم استخدام Claude Evin((-1949)(إيفان 

 .1991ك سنةغري الفرنسية على األراضي الفرنسية،وكان ذل
1
 -Voir : M.Guidère. Publicité et traduction. Op.Cit. P.18. 

∗
 BVP  ر امسها اهليئة االستشارية اليت تشرف على التنظيم األخالقي و القانوين لإلشهار على التراب الفرنسي، غُي

 ARPP :L’Autorité de regulation de la publicité professionnelle فأصبحت تعرف بـ
2
-Voir : L’eau Cristaline fait des remours. In. Publicité et société.PP.28-

33.N°1.Décembre 2007 .  
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 :    الرهان األيديولوجي-4-1-3 

 هذا املنظور املعقد للممارسة الترمجية يف حقل اإلشهار الدويل يناط لعملية ضمن      
  كما سبق-الال لالنصهاريس إيديولوجيا العوملة بوصفها إحالنقل االضطالع بدور تكر

مبعىن أنه على الترمجة أن تشتغل بوصفها آلة تنميطية   حمل االختالف،-وأن أكدنا ذلك
وذلك من منطلق أن  ويف هويته، وي اآلخر يف متيزه،وأن حتت ،1والسلوكات لألذواق،

اخللفيات العقَدية املترسخة يف الذاكرة اجلمعية ألمة من األمم متثل عوائق يف وجه اإلشهار 
ومن ثَم على الترمجة أن تعمل على تفعيل  الدويل الذي يسعى إىل الوصول إىل كل البشر،

 وحقوق اإلنسان، وبطبيعة الدميقراطية،رية و ذات الطابع الكوين مثل احلجمموعة من القيم
 -إشهاري  غاية كل-احلال من بني هذه احلقوق،حق التملك الذي يتجلى عرب االستهالك
هنا و ،2وإرضاؤهاده، فاآلخر عند اإلشهاري ليس األجنيب بل هو املستهلك، وينبغي إسع

راتيجيات إىل يسعون بكل االستو يني يضربون دائما على وتر حساس،جند أن اإلشهار
غرس القيم املشجعة على االستهالك و احلرص على إبراز فردانية الفرد،تعميقه من خالل 

ألجل إحالل الذوبان  ، وهكذا يتم البحث عن التماثل الثقايف،اللذةوح واملتعة ومكالط
  .حمل التمايز

اإلكراه راء وبشىت أساليب اإلغ:"سه مدعواالثقافة اهلدف نف/ جيد املتلقي يف اللغة      و
 الصناعة،) عنصر التشابه(فوراء واقع سيموالكري النفسي إىل اقتناء هذه املواد املسلعة،

 كسب األرباح الطائلة،ناك واقع االستغناء وه االستهالك،وتوهيمي العرض و واإلنتاج،
واحتكارها وتسيريها وفق أغراض أنانية تعتلي  القبض على شبكات التجارة واالستثمار،

ورموز ولغات  األخطر من ذلك هو التحكم يف ثقافاتو لغىن والقرار السياسي،هرم ا
 لغة رمزية، يف العوملة وتذويبها يف ثقافة صانعي قراراتوصهرها و) املعولَم(األخر 

وذا قام صاحب  .3"اصطناعية حتطم االختالف واملغايرة لصاحل وحدة قسرية وومهيةو
 ألحد مشاهري علماء الغرب بتعرية البعد األيديولوجي هذا النص يف تقدميه للرؤية الناقدة

                                                 
1
-Voir : M.Guidère. Publicité et traduction. Op.Cit.P.20.   

2
 - Ibid.P.21. 

3
دراسات .اريةحتطيم سلسلة املرجعيات اإلشه/استراتيجيا السيموالكر: جان بودريارد. حممد شوقي الزين- 

 .لبنان.بريوت.1999.حزيران-أيار.37ع.6ص.معاصرة 
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واإلشهار من  خر احملتوى،القائم على االبتالع والتذويب لغرض استعالء الغرب على اآل
وباألخص الدويل منه الذي يتخذ من  أبرز األدوات اليت وظفها هؤالء يف معركتهم هاته،

  .الترمجة سبيال لتحقيق هذه الغايات
ل  الترمجة إىل هذا املرمى عليها أال تقع يف تعارض ما بني الكوين واحمللي،    ولكي تص      

 ورغباته اليت جيب عليه أن يسدها، كان لونه األيديولوجي احتياجاته،مهما وأن لإلنسان 
وذا يوِجد اإلشهار وترمجاته أساليب اإلغراء واإلكراه النفسي عرب االستراتيجيات 

 ومن ههنا نلحظ يف اإلشهار الدويل غياب أي مرجعية حتيل على واإلجراءات الترمجية،
بل على العكس من ذلك نلفيه حيرص على إبراز التنوع   املعتقد، علىالعرقي،أوالتميز 
 أا حبيث تربز على واالختالف العقدي عرب األيقونات اليت يصدرها، اإلثين،
   أنهكشر كلهم سواء، ويظهر وهامشية، ال تـسترعي االنتباه، وأن الب) Thèmes(تيمات

   .وأن إسعاده حق إنساين مطلق خياطب اإلنسان،بغض النظر عن املرجعية اليت ينطلق منها،
بوساطة  إىل تعميم رسائل تعمد إىل استثمار احمللي يف ترويج قيم كونية كما يلجأ      

 ا جيدة أو سيئة،م الترمجة من حيث كووقضمن هذا املنحى ال تو عوملة العناصر احمللية،
بل ينبغي  تكسوه انطباعية مجالية، الطرح ساذج و هذاا كهذا يف رأي أصحابوميألن تق

من مث فهي و نت مطابقة لبنود العقد التلفظي،إن كاو  من حيث فعاليتها،ينظر إليهاأن 
الغايات و نظر إىل الوظائف املبتغاة منها،فدقة الترمجة تقاس بال مرتبطة مبقام تواصلي،

 .1 و ليست مساراة على أا نتيجتقومعليه وحملققة بوساطتها، ا
 أن تعمل على حل إشكالية ثالثية توضيحهكل ما مت إىل  إضافة الترمجة علىو       

ن  عغة اهلدفتقدميها يف الل) L’image voulue(اد املرتتمثل يف الصورةوالتفرع 
بعد عملية التحويل  )L’image diffusée(والصورة املعروضة  املنتج املشهر هلا،/املؤسسة
  .من قبل املتلقي املفترض) L’image perçue(والصورة املدركة للرسالة،

 فحينما يقع التطابق بني الصور الثالث تكون الترمجة قد حققت الفاعلية املطلوبة،    
ذا يف أو على اخلدمة املشهر هلا، وك وبالتايل فإن األمر سينعكس باإلجياب على املبيعات،

                                                 
1
- Voir : R.Larose. Qualité et efficacité en traduction : Réponse à F.W.Sixel.In. 

meta.P.364.Vol.39.N°2.1994. 
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وهنا يتدخل مبدأ املردودية املقترض من ميدان االقتصاد يف عملية  حتسني صورة العالمة،
 ن الثالثية املذكورة معناهإىل أن اخللل احلاصل يف أي طرف مكما نشري  .الترمجة تقومي

  .اضطراب على مستوى اإلجراءات و اإلستراتيجيات الترمجية املتبناة
واليت يرى ، ∗)(R.Jacobsonفرضية اليت أطلقها رومان ياكبسونوهو ما حييلنا على ال     

مع العلم أن  مبوجبها أن كل سلوك لفظي هو يف واقع األمر موجه حنو غاية حمددة،
واألثر  ومن مثة فإن ذلك يطرح مشكلة املطابقة ما بني الوسائل املوظفة، تتنوع، الغايات
  .  1 العاملني يف جمال التواصل اللفظيوهو األمر الذي يشغل الباحثني  إحداثه،املرغوب

    وذا تعمل الترمجة على رفع حتـديات بالغة التعقيد، تعـود يف جوهرها إىل املواجهة    
مستوى العامل املادي  هذه املواجهة املتجلية عرب مستويني، الكونية،و لقائمة بني احملليةا

 مثة يصري لزاما على الترمجة منو امل،س على قيم هذا العمستوى اخلطاب املؤسو مبنظوراته،
عامل متحرر من كل  تسوده الرفاهية، راق،و أن تنتج قصصا مجيلة عن عامل بال حدود،

أن ال حتدث الشرخ مع النقل، ووذلك بأن تتقن  النواة،يشكل فيه الفرد املركز وو ود،القي
  .2خصوصيات اتمع اهلدف

األمانة للهدف التجاري مها قوام أي ترمجة فعالية وليه يف احملصلة هو أن الما نصل إف     
حقا و يفترض فيها أن تكون مبدأ ثابتا، اهلوية اليت أماو ناجحة يف فلسفة اإلشهار املعومل،

غابت الرؤية و .ك وفقطخر صار املستهِلاآلو  أزحيت من الطريق، فقدمن احلقوق العاملية
بل تقو تقبل التعاون والتفتح،:"  ترى أن اهلويةاليتو الب ا املعوملَون رغم أنوفهم،يط اليت

لكنها يف الوقت نفسه تدعو إىل متلك القدرة على اإلسهام فيها، األمناط الثقافية العاملية، و
خربة مها باعتبارها اختراعا إنسانيا واحلفاظ على قيوذلك بتقوية مقوماا األساسية و

  .3"بشرية ال بد من احلفاظ عليها

                                                 
∗
م يف لساين روسي األصل، أحد رواد املدرسة الوظيفية، اهت) R.Jacobson) :(1896-1982(رومان ياكبسون 

 .مؤلفاته بعلم وظائف األصوات و الشعرية و اللسانيات العامة، و اشتهر بنظرية االتصال و حتليل اخلطاب األديب
1
- Voir : R.Jacobson. Essais de linguistique générale.1963.P.211.Ed.Minuit.Paris.  

2
 -Voir : A. Klimkiewiecz. La traduction et la culture de passage. Art p.cit. 

3
 .1988.تونس.سوسة.دار املعارف.1ط.183ص.الترمجة قدميا و حديثا. بشارة اخلوري- 
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أ املختصون يف االتصال اإلشهاري الدويل إىل وضع تصنيفات للمستهلكني       وقد جل
قد بسطنا القول يف هذا بإطناب يف و طق تواجدهم، ومميزام الشخصية،على منابناء 

  .1نرى أنه ال داعي إلعادة تكرار مضامينهاو ،مباحث سابقة
  : متظهرات األبعاد الثقافية على مستوى الرسائل املنقولة-5

إن العناصر اليت متثل رهانات على الترمجة اإلشهارية أن ترفعها جيعلنا يف موقع يساعد      
ولوجية اليت طرحها أحد على الوعي باملؤشرات والقرائن ذات الطبيعة الثقافية األيدي

ومقارنتها على ضوء تلك املؤشرات بأمم  بغية مقاربة املكون الثقايف ألمة ما،الدارسني 
ويف إطار  لوصول إىل فهم أفضل يسهم يف عملية النقل اللساين الفعال،لتسهيل ا مغايرة،

اليت مت إسقاطها على املمارسة  هذا التوجه وجب علينا أن نعرج على تلك القرائن،
وبناء عليها يتم تكييف احملـور الـدافع الذي  اإلشهارية من حيث شدة بروزها أو خفته،

 ما هوو ن خالل اإلستراتيجيات املتبناة،م  اهلدف،اإلشهارية يف اللغةالرسالة  تنبين عليه
جتسدت  قدو. سنحاول التطرق إليه من خالل رسائل إشهارية حمولة من سياق إىل أخر

  :يف مخس مقوالت هي هذه هذه املؤشرات
  )L’indice de la distance hiérarchique(الترتييب مؤشر التباعد -1
  )L’indice de l’individualisme( مؤشر الفردانية-2
  )L’indice de la masculinité/fémininité(األنوثة/ مؤشر الذكورة-3
  )L’indice du contrôle de l’incertitude( مؤشر ضبط انعدام اليقني-4
  .L’indice de l’orientation à long terme(2( مؤشر التطلع بعيد املدى-5

كذا و ئق القائمة بني أفراد جمتمع ما،عاليراد ذه الشبكة املفاهيمية حتديد جمموع الو      
من حيث  ،إذ يقصد باألول طبيعة العالقات اإلنسانية .تطلعام املستقبليةياة، ورؤيتهم للح

 يبتغى بالثاين الصالت اليتو ال،نوعية الصالت املعقودة بني األجيو تراتبيتها الطبقية،
وأما املؤشر الثالث فاهلدف منه  ا،اتساعا وضيق يعقدها الفرد مع اجلماعة املنتمي إليها،

أو أا مبنية  حتديد طبيعة العالقة القائمة بني اجلنسني، من حيث هيمنة أحدمها على األخر،
                                                 

  . وما بعدها من هذا الفصل30ص: ينظر -1
2
-Voir :C.Klaassen.La traduction des textes publicitaires du français vers le 

Néerlandais.Op.cit.P.20. 
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أما مؤشر انعدام اليقني فتقاس به سلوكات األفراد  على التساوي أو التكامل أو الصراع،
 ر اخلامس النظرةوحيدد املؤش ومستويات االضطراب يف شخصيام، ودرجة توترها،

 يهدف إىلالتطلعات االجتماعية املتجلية يف التخطيط االستشرايف الـذي واملستقبلية، 
من خالل املقارنة اليت يعقدها ف .1  املستوى الفردي أو اجلماعيحتقيق اآلمال إن على

يقومون بوضع إستراتيجيام  اإلشهاريون بني خمتلف الشعوب ذات الثقافات املتنوعة،
 املتوصل إليها يف قياس بروز هذه املؤشرات من حيث قوا أو خفوا، دين بالنتائجمسترش

الثقافة الفرنسية إىل /  الدارسني بتطبيقها يف عملية النقل اإلشهاري من اللغةوقد قام أحد
  .2اهلولندية

  ملواد دى العالمات املنتجةإلح) 2مرق(هلذه املؤشرات برسالة إشهاريةولنا أن منثل     
 إن املنتج نفسه ارتكز يف الرسالة املصدر على حمور دافع ميثلحيث  والتجميل،الزينة، 

 قرها اتمعاتلقائمة بني الشبان من اجلنسني وهي قيمة ثقافية تالعالقات احلميمية ا
أما الرسالة املوجهة إىل  .اللساينا الدافع على املستويني البصري ويتبدى هذو الغربية،

القائمة على التماسك داخل إطار نت على العالقات األسرية املتينة  فقد انباملتلقي العريب
  .الزواج املشروع

اهلدف بروز عدة مؤشرات من بينها نص يف لغيت املصدر ونلحظ من خالل هذا الو    
اهلدف فالرسالة تركز يف املصدر و األنوثة،/الذكورة الفردانية، و،تييباالتر التباعد مؤشرات
إال أن طرائق التعبري يف الرسالتني  ية اليت يقدمها املنتج املشهر له للجسم،على العنا
ة اهلدف على املستويني  التكييف الذي تعرضت له الرسالة يف الثقافيتجلىإذ  اختلفت،
 ر عنه بثالثبفيما خيص املستوى األول نلحظ تقليصا يف النص فما عف .البصرياللساين و

 .1∗ي فيه جبملة واحدة يف اللغة اهلدفكتِفاُ ،∗مجل يف اللغة املصدر

                                                 
1
-Voir :C.Klaassen.La traduction des textes publicitaires du français vers le 

Néerlandais.Op.cit.P.20. 
2
-Ibid.PP.20-35.  

∗
 :النص الفرنسي هو املصدر 

Partout. Pour tout. 
Le concentré du soin 

∗
 .ي مكان حتتاج البشرة إىل عناية  يف أ  :النص العريب هو اهلدف 
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املنتج بوصفهما امسي علم كما مها يف اللغة اهلدف و اُحتِفظ بامسي العالمة التجارية،      
وأما من حيث التموضع يف فضاء اإلعـالن فإما قد اختذا  دون أي تعديل ترمجي يذكر،
مع  ،)Slogan d’assise(نافوشغال وظيفة شعار االستئ الطابع األيقوين يف النصني،

  .ما يف الرسالة اهلدفهلتكثيف 
      وبعد هذا الوصف التقرييب للرسالة اإلشهارية، نعمد اآلن إىل مقاربة املؤشرات الثقافية

  :وحماولة تقدمي قراءة سليمة للرسالتني احلاضرة مع املقارنة بينهما،

  : مؤشر الذكورة و األنوثة-1

واليت مثلها جبالء املكون  حتديد العالقة بني اجلنسني، صدر علىانبنت الرسالة امل     
يف فضاء مغلق، وهي  بوجود شابني وشابة معهما يف جلسة محيمية، البصري للرسالة،

مث إن الفضاء  .مما يدلل على قيامها بني اجلنسني على التساوي عالقة تقبلها التقاليد الغربية،
ددة بناء على املعارف املوسوعية اليت ميتلكها املتلقي املغلق يفتح الصورة على قراءات متع

ويقع  ،)Tabous( ثقايف الغريب حيث تتحطم فيه مجيع الطابوهات-السيوسيو عن السياق
مل يتحرج املعلن من استثمار هذه املعطيات يف حتقيق و  اجللسات ما يقع،يف مثل هذه

  .ما دامت تقرها القيم اتمعية السائدة مقصديته،
 واليت قوامها مت االعتماد يف بناء الرسالة اهلدف على العالقة القائمة بني اجلنسنيو   

الواقي تكفل زوجني بوضع املرهم املرطب وقد جتسد ذلك بصريا، يف و التكامل يف احلياة،
كل ذلك يف فضاء مفتوح يدل على  هو قابع بينهما، وا،للجسم على بشرة طفلهما مع

 السياق العريب  بهوهو ما يسمح  يف جو عائلي برفقة األطفال،البحث عن املتعة الربيئة
  .الذي تسري فيه الرسالة

  :   مؤشر الفردانية-2

ث ينصب اهتمام كل فرد على نفسه حيملصدر   تربز الفردانية حبدة أكرب يف الرسالة ا    
ا م خالف على البادي يف قيام الشاب ذي البشرة السمراء بطالء شفته باملادة املشهر هلا،و

 متجليا يف وبروزا للروح اجلماعية يف الرسالة اهلدف، نلحظ خفوتا هلذا املؤشر،و ،سبق
اعية سائدة يف اجتم ما حييلنا على قيم ثقافية وهوو . الزوجني يف االهتمام بطفلهماتعاون

                                                                                                                                            
 .  وما بعدها192بة هذه الرسائل الفصل الرابع ص ملزيد من التفصيل يف مقار:  ينظر-1
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والتماسك األسري يف  وابط األسرية املنحلة يف األول،حيث الر العريب،السياقني الغريب و
قد قام املشهر باستغالل هذه العناصر يف مترير رسالته من حيث احترامه و ثاين،ال

  .وتوظيفها على شكل حمور دافع يف املصدر واهلدف  ،خلصوصيات كل سياق
  :  مؤشر التباعد التراتييب-3

الل  يف الرسالة املصدر يف استقجمسداإذ نلفيه   البعد على عدة مستويات،يتجلى هذا      
هذا  . الصداقةوهي ،العالقة احلاكمة اليت جتليها الرسالةلفرد مهما كان جنسه، وشخصية ا
 اليت تصدرها الرسالة هي اشتغال صورة الشاب  فإن القيمةمن جهة ثانيةو ،من جهة

خاصة و  الذي تعرفه اتمعات الغربية،األمسر بوصفها أيقونة حتيل على التنوع اإلثين
مام القانون على  يف هذه الرسالة، حيث االنفتاح و التساوي أل لهاتمع الفرنسي املمثَّ

   .جنس وألون  أو وال يهم بعد ذلك دين أساس املواطنة،
توجيه قراءة املكون البصري لنص اللساين يف الرسالة املصدر واهلدف على يعمل او    

 به،عتناء االمبا يسمح خبدمة مقصدية الرسالة واملتمثل هنا يف ترطيب اجلسم ولإلعالن 
تسييجه حىت ال تنفتح الصورة و،1املعىن باملفهوم الباريت) Encrage(مبعىن أنه قام بترسيخ

   .على قراءات غري مقبولة إشهاريا
  :خالصة-6

       تتبعنا يف هذا الفصل جمموع العوامل اخلارجية اليت تؤثر يف اإلستراتيجيات الترمجية، 
حتويل الرسالة من سياق وطين إىل و ، االتصال الدويلاملتبناة من قبل اإلشهاريني،يف عملية

  .قصد حتقيق أغراض جتارية سياق دويل،
وهي  مما خلصنا إليه أنه تكتنف اإلشهار الدويل مالبسات حتدد مسار توجهه،      و

وصفها إيديولوجيا القرن الواحد متجسدة يف العوملة ب مالبسات فرضتها املتغريات الدولية،
املواقف املتخذة من عملية نقل الرسائل اإلشهارية من    مثة ميكن حصرمنو والعشرين،

  : توجهاتسياق وطين إىل سياق دويل يف ثالثة
دون أدىن اهتمام   الداعون إىل النمذجة والتدويل التام للحمالت اإلشهارية،-1

  .بالسياقات احمللية
                                                 

1
 -Voir.R.Barthes L’obvie & l’obtus.P31. Essais   critiques III. Ed du Seuil.1982.Paris. 
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بار يف كل نقل للرسائل أخذها بعني االعتو الداعون إىل احترام اخلصوصيات احمللية، -2
  .إىل سياقات حملية

  . أنصار الوسطية ما بني احمللي والكوين-3
 يف تالفواالخ ما هو مالحظ على هذه الطروحات هو االتفاق يف الغايات واملقاصد،     

تراكم  تستثمر يف حتقيق وهو ما ينجر عنه ممارسات ترمجية متنوعة، اآلليات واإلجراءات،
ستعمل   وهو ما .للترمجة يف حقل اإلشهار بناء نظرية يف يسهم ثريا نظري يشكل رصيدا

  .املباحثعلى جتليته فيما يلى من الفصول وهذه الدراسة 
  مما ال جيب إمهاله ههنا أن كل اجلدل الدائر حول عملية النقل إمنا الغرض منه الوصول     

كما هو معلوم ذات أبعاد هي و وكلة بعملية الترمجة اإلشهارية،إىل كسب الرهانات امل
  . هذا ما يسمح بإدراجها ضمن املعطى التداويلو جتارية،

هو األمر الذي جييز لنا أن نصف هذه الرهانات اليت يسعى املترجم إىل كسبها عن و     
من منطلق أن العقد التلفظي يف االتصال اإلشهاري  طريق عملية النقل بالرهانات التداولية،

خدمة، /تصميم رسالة تعدد مزايا مادة) وكالة إشهارية(عهد إىل معلنج يمنِت :يتشكل من
يف حني يعمل املترجم  .يتم تبليغها عرب وسائط خمتلفة يف اللغة املصدر إىل متلقيني حمليني

يقع يف اية السلسلة االتصالية األوىل على نقل الرسالة  و،بوصفه أول متلق يف اللغة اهلدف
  ).املعلن(و ذا فهو ميثل دور  اهليئة االتصالية  دوليني،تلقنيملإىل اللغة اهلدف 

خدمة / قول شيء ما عن منتج:أوهلا،  خيضع العقد املذكور إىل مجلة من املواضعات    
  . منفعة، أو يسد فراغا أو يكمل نقصا يف جانب من جوانب حياة املتلقيحيقق

هو ما ميكن اختصاره و قي فينفره،ثري حساسية ذلك املتلأنه على املترجم أن ال ي :ثانيها 
بذلك و ،Dicible(1(باملمكن قوله ∗)P.Charaudeau(  شارودوباتريك  فيما يسميه

مما يؤهل امللفوظ ألن يصري فعال لغويا ذا تأثري  .باحلجج املساقة إليهفيقتنع  ، ثقتهيكتسب
  .ضاغط  لصاحل الرسالة يف اللغة اهلدف

                                                 
 لساين فرنسي،شغل العديد من املناصب العليمة السامية يف فرنسا،وله )P.Charaudeau(باتريك  شارودو  ∗

  .ن بني أشهر املختصني يف لسانيات التلفظ و اللسانيات التداوليةالعشرات من املؤلفات، يعد م
1
- P. Charaudeau .Langage et discours.1983.P.54.Ed .Hachette.Paris. 
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هو من صلب اللسانيات  بوساطة جهاز مفاهيمي، وذا جند أنفسنا نتعامل       
وفعالية   استعمال،حيث االنتقال باللغة من كوا نظاما من العالمات إىل أا التداولية،

 )Enonciation(والتلفظ )Enoncé(امللفوظكل ذلك متجليا يف  ومردودية،
د  الذي حيد(Contexte)والسياق ،)Implicite(والتضمني )Explicite(والتصريح
 وكذا التجارب والثقافة املشتركة، أطراف العملية اإلتصالية،/املشتركة بني طريف املعطيات

-Spatio(املؤطَرة يف حيز زمكاين (Encyclopédique)مما يعرف باملعرفة املوسوعية 

temporel(، يف املستويات التداولية ألن تصبح عناصر فاعلة، تواليت تؤهل امللفوظا 
 :الثالثة
  :ى األول املستو-1
    /املنتج ويتمثل يف رغبة القول املتجسدة يف ملفوظات ذات داللة مرجعية، تدور حول  

املتلقني يف  ىإضافة إىل تلميع صورة العالمة لد من خالل تقدمي فكرة إجيابية عنها، اخلدمة،
بالصورة  رأينا ثقافة االستقبال، وهو مستوى ذايت مرتبط باملعلن، ويتعلق كما سبق وأن

  .)L’image voulue(ادة ملرا
  : املستوى الثاين-2

توافق مع وكل مواصفاته، مما ي خصائصه،و اخلدمة،/ يف تعداد مزايا املنتجويتجسد    
 أو ،من دالالت ضمنية  حتث على اقتنائه ما حيمله يف طياتهو اجلانب التصرحيي للغة،

. األيقوين للرسالةللساين و اشكلال يفيتجلى هذا املستوى  دمة املقدمة،االخنراط يف اخل
   .))L’image diffuséeذا تتحقق الصورة املعروضةو
  : املستوى الثالث-3
 فعال ذات أبعاد دعائية تروجيية،إذ تتحول فيه امللفوظات إىل أ ي، ذو بعد تأثريهوو   
                  .)L’image perçue(هو ما حيقق يف هذا احلقل ما يعرف بالصورة املدركةو
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 :اإلطار التارخيي و املرجعي للترمجة اإلشهارية -1

 اإلشهار بوصفه خطابا اقتصاديا واجتماعيا وأيديولوجيا يف املسار احلايل للعوملة، يشارك       
 كما أشرنا إىل ذلك ويف أكثر من موضع من هذه ي،تروجيالوذلك من خالل بعده التدويلي 

دود القومية لألوطان يستدعي بالضرورة قضية اختراق احلاحلديث عن التدويل وو .1الدراسة
  .بامتياز لتحقيق هذا البعدوالترمجة بوصفها اآللية املثلى 

إىل التطرق إىل الوكاالت  وجيرنا تتبع احلركية التارخيية لعملية النقل اإلشهاري املبكرة      
عت منذ قيامها إىل  سفقد. 2اإلشهارية اليت بدأت يف التكاثر بدءا من اية القرن التاسع عشر

 ههنا على أا عملت ومنذ النشأة على مصاحبة عملية ذكري التينبغيكما  .اقتحام مناطق جديدة
  .إذ أضحى البعد التدويلي بالنسبة إليها رهانا أساسيا التبادل التجاري واالقتصادي،

  : اإلطار التارخيي-1-1

 القرن التاسع وعلى مدار  املختصة،جتلى أول نشاط تدويلي لإلشهار يف قيام الوكاالت       
لع ا بني املعلنني ط عملية الوساطة اليت كانت تضمن خالل لصحافة األجنبية،ا بولوج عاملعشر، 

خاصة يف البلدان اليت كانت و ، شراء املساحات اإلعالنيةعن طريقوذلك  ومسريي الصحف،
  .3األمريكيةوفرنسا،والواليات املتحدة  تعرف رقيا اقتصاديا كربيطانيا،

مع اية القرن التاسع عشر وإذ إنه   دور هذه الوكاالت،- مع مرور األيام -قد تطور و      
أصبحت تسهم يف تصميم الرسائل و لت بتقدمي النصائح للمعلنني،تكفّ وبداية القرن العشرين

جنبية واألهم من ذلك كله اإلسهام يف ترمجة النصوص اليت تتخذ من الصحافة األ اإلشهارية،
  .4التمرير رسائله قنوات

قة يف بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية عن تأسيس وكاالت  حاالت موثَّ لديناتوجدو     
اليت اختذت من  )Smith’s advertising agency(حقيقية خمتصة يف الصناعة اإلشهارية مثل وكالة

 Foreign(شاطات الدولية عرف باسمالنخصصت دائرة للتعامالت اخلارجية،ولندن مقرا هلا،واليت 

and colonial department(.  
                                                 

1
  . وما بعدها27الفصل األول من هذه الدراسة ص : ينظر- 

2
- Voir :Simona De Iulio.Les enjeux de la communication publicitaire transnationale :une 

approche historique.In : http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/06/22/53/PDF/sic_000 
3
 - Ibid.                                  
4
 -Ibid. 
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واليت كان هلا قسم  ، (J-Walter Thompson)تأسست يف نيويورك وكالة1864ويف سنة 
هذا القسم بإعداد  وقد اضطلع .متخصص يف شراء املساحات اإلعالنية يف صحافة أمريكا اجلنوبية

 Spanish advertising(عرف باسم ،إلسبانية إىل اوترمجة النصوص واملطويات اإلشهارية

department(. وقد قامت هذه الوكالة  . اكتساح أسواق أمريكا اجلنوبيةوذلك بفعل سعيها إىل
متكنت بعده من و ، لديها بداية التدويل احلقيقيالذي مثّلو .1899بفتح مكتب هلا يف لندن سنة

  .1بلدا ستنيإنشاء فروع يف أكثر من 
هذه البدايات األوىل لعملية التوسع اإلشهاري اليت عرفها العامل دور الوكاالت يف  وقد اقتصر    

 كإعداد الرسائل اإلشهارية، ،أمورياتمع االضطالع ببعض امل  الوسيط،مبهمةعلى القيام  احلديث
خاصة إىل أسواق و ،وترمجة النصوص واملطويات وامللصقات املوجهة إىل األسواق اخلارجية

 يف اإلشهار اخلارجي و املستعمراتدائرة مثل  . تظهره التسميات جبالءوهو ما ،املستعمرات
  .الوكالة اللندنية

لوكالة ومست ا من الناطقني باإلسبانية يف أمريكا اجلنوبية بية املتعامل معهملنظرا لكون أغو
ي يف عملية ومن ههنا نلحظ حضور البعد احملل . قسمها األجنيب بدائرة اإلشهار اإلسبايناألمريكية

ودول  فعلى الرغم من أن األسواق املتوجه إليها آنذاك هي أسواق مستعمرات، .التدويل اإلشهاري
  .متخلفة إال أن اإلشهاريني كانوا يراعون خصوصيات الفئات املستهدفة بعملية النقل اإلشهاري

 العشرين، قد وتوسعه وازدهاره يف القرن لكن املالحظ هو أن عملية التدويل اإلشهاري،و      
  :مرت بثالث حمطات كربى

  :احملطة األوىل
 فيها الصناعة اإلشهارية وقد عرفت ،متتد من العشرينيات إىل السبعينيات من القرن العشرينو    

  .ما يعرف بالنموذج اإلمربيايل وهو ، توسعا سريعا على املستوى الدويلاألمريكية
  :احملطة الثانية

وتعزيز األسواق اإلشهارية  طبعها تراجع النموذج األمريكي،وقد  ات،ومتثلها مرحلة السبعيني    
  .الوطنية

  :احملطة الثالثة
                                                 

1
 - Voir :Simona De Iulio.Les enjeux de la communication publicitaire transnationale :une 
approche historique.Art p.Cit. 
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 اإلشهارية، مبا عرف عنها من اندماج اموعات ومتثلها مرحلة منتصف الثمانينيات،
ىل أن ونشري إ .∗ميثله تيار ما بعد احلداثةو .1واليابانية والفرنسية، والربيطانية، األمريكية، وخصوصا

  .رن العشرينات من القبني العشرينيات والثالثيني اهذا التوسع عرف أوجه م
، وهي أن 2إىل الفكرة اليت سبق وأن تعرضنا إليها فيما سبق من هذه الدراسة هنانعود و
عشرية الثالثينيات من القرن العشرين فمن املعروف أن  .األزمات أيام يف يزدهر ويرقى اإلشهار

  الدويل عمل عل اإلشهارمبعىن أن  .1929 املعروفة بأزمة  االقتصادية العاملية،شهدت األزمة
وبالتايل اإلسهام يف التخفيف من  تصريف املنتجات الكاسدة يف األسواق الغربية،ل مناطق اكتساب

  .الصناعةة الكافية بوصفها عصب االقتصاد ووإجياد السيول حدة التضخم،
 حىت ،يل اإلشهاري صعوبات تتعلق بطبيعة األسواق املتوجه إليهالقد واجهت عملية التدو        

قد  الكائن مقرها يف فيالدلفيا، ،) N.W.Ayer &Son( املسماة األمريكيةإحدى الوكاالت  إن
ها أن أحسن طريقة لتأمني خدمات إشهارية ناجعة لشركة فورد لصناعة ير مسيترسخ لدي

ألم تيقنوا  سري ذاتيا،م و يف لندن مزود بفريق كامل،السيارات يف بريطانيا هي فتح مكتب فرعي
  .3اجنلتراطرائق اإلشهار األمريكي كما هي إىل ال ميكن نقل  هأن

ومن العوائق اليت اعترضت سبيل الوكاالت اإلشهارية األمريكية يف عملية النقل اإلشهاري       
السياقات ت إعداد رسائل تتوافق ووكذا صعوبا ن األسواق املراد الوصول إليها،ندرة املعلومات ع

كان جيب تعديلها ،اإلسبانيةلنصوص املترمجة إىل الربتغالية ون اأ ،احمللية فعلى سبيل املثال ال احلصر
                                                 

1
 -Voir :Simona De Iulio.Les enjeux de la communication publicitaire transnationale :une 

approche historique.Art p.Cit.  
∗
الشائع أن أول من استخدم املصطلح بداللته الفارقة وصفا للمشهد املعاصـر عـن   ):Post-modernité( ما بعد احلداثة 

، فقصد وصف عدمية ثقافة القرن العـشرين،  )Rudolf Panwitz(املشهد احلديث هو الفيلسوف األملاين رودولف بانفيتش
 عن الفيلسوف نيتشه، ومن أهم ما مييزها هو اختالفها عما جاءت مقابال له واملتمثل يف احلداثـة                  وفكرة العدمية هذه اقتبسها   

اليت من خصائصها ربط التقدم التارخيي واإلبداع العلمي باملركز االستعماري يف أوربا وأمريكا، وتتميز بست عشرة خاصية                 
ـ    :أمهها هابرمـاس، فرانـسوا ليوتار،دريـدا،      : هر منظريهـا  االختالف،والتعدد،واالنفتاح،والتفكيك للكليـات،ومن أش

املنظمـة العربيـة    .سياسة ما بعد احلداثية، ترمجـة حيـدر حـاج إمساعيـل           .ليندا هتشون :يراجع يف املوضوع  ...(ألتوسري
-دمـشق .دار الفرقـد  .ترمجة ثائر علـي ديـب     .الترمجة واإلمرباطورية .بريوت ودوغالس روبنسون   .1.2009ط.للترمحة
 .)2009. 1ط.سورية

2
  . وما بعدها55الفصل األول من هذه الدراسة ص:  ينظر- 

3
 - Voir : Simona De Iulio. Les enjeux de la communication publicitaire transnationale : une 
approche historique. Art p. Cit. 
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ذلك عن طريق مراعاة التنوعات و وي السائد يف أمريكا الالتينية،وتكييفها حسب االستعمال اللغ
ا بني الصور والرسومات اليت ترد يف فضاء إضافة إىل مشاكل التكامل م اللهجية السائدة،

 على مستوى الفهم لدى الفئة  تشويشافقد كانت تالقي اإلعالنات معززة للنص اللساين،
  .1 املستوى النهائي لإلعالنعلى انعدام االنسجام عن مضافا إليها اخللل الناجم املستهدفة،

تقنيات  ولتنظيم،قات ما بني أنساق اهذه الوكاالت على إجياد التوافجرب أ الذي  األمرهوو     
التكييف و نتهاج التام للنمذجة األمريكية،بني االما  املواءمةاملتبناة بغية حتقيق  واحللول ،التصميم

بني  ت قد اضطرت إىل التأرجح مامبعىن أن هذه الوكاال .السياقات احملليةوالكامل مبا يتناسب 
حفاظ على روح وفلسفة اإلشهار  مبا متثله من ،د املنشأاملركزية اليت متثلها الوكالة األم يف بل

مبا حتيل  ي، اإلشهار النشاط يف البلدان املمارس فيهاالفرعيةالوكاالت والالمركزية ب، األمريكي
  احلل كانمما جييز لنا وصف هذا التأرجح بأنه .صوصيات األمم املتوجه إليهاخلاحترام   منعليه

 .جة و التنويعالوسط الذي مزج ما بني النمذ

أنه على الرغم من البدايات املبكرة لإلشهار هو  ما يستشف من هذا امللمح التارخيي،و      
الذي اقترنت مسريته بالتبادل التجاري واالقتصادي إال أنه مل حيظ بتدارس مكثف يف  الدويل،

ك الباب مفتوحا ِروت ارية، باملشاكل النامجة عن عملية النقل للرسائل اإلشهمهتومل ي نظرية الترمجة،
 لإلشكاليات  الكافيةالذي يقدم اإلجابات مما جنم عنه ندرة يف التراكم النظري الجتهادات حمترفيه،

  .املطروحة على مستوى عملية التحويل اللساين لتلك الرسائل
 النموذج حينما بدأ وقد بقي الوضع على ما هو عليه إىل غاية السبعينيات من القرن اخلايل،         

طفت إىل السطح رغبة األمم املتوجه إليها باإلشهار الدويل يف التعبري عن  واألمريكي يف التراجع،
هنالك فقط بدأ التساؤل  فت باملد التحرري،ِرعخصوصا أن الفترة املذكورة قد  كياناا املستقلة،

س ال يثري حساسية الفئات امللح عن أفضل الطرائق الترمجية اليت ينبغي انتهاجها يف سبيل نقل سل
ن إدراجها يف خانة كوأما ما متت اإلشارة إليه من قبل من حماوالت تكييفية فيم املستهدفة،

  .اإلرهاصات
  1972 يف سنة ط، وبالضب)Babel(ظهر يف هذه املرحلة مقال مثري نشر يف جملة بابل وقد

  .2تساءل فيه صاحبه عن إمكانية ترمجة لغة اإلشهار
                                                 

1
-Voir : A.Mattellart. L’internationale publicitaire.P.7.Ed.La decouverte.Paris.1990.  
2
 -Cité par :M.Guidère.publicité et traduction.Op.Cit.PP.6-7. 
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1997 يف سنة آخرينن ي عند دارستكررسه والتساؤل نف 
 جملة تخصص  أيضا1972يف سنة و.1

 عددا بأكمله - ممارسةو تنظريا - املختصة يف الترمجةو الذائعة الصيت، ،،الكندية)Méta(ميتا
كان و لية النقل اإلشهاري هي التكييف،صت فيه إىل أن أفضل آلية لعم،خل2ُللترمجة اإلشهارية

 يف كل  اإلجنليزيةة السائدة يف كندا حيث هيمنةُي الترمجات املمارسعلىة فعل العدد عبارة عن رد
ى مبجرد كتفَ كان يإذ الناطقة بالفرنسية، )Québec(الرسائل اإلشهارية املوجهة إىل منطقة الكيبك

  خلصوصيات السياق املنقول إليه،دون مراعاة التحويل من السنن اإلجنليزي إىل السنن الفرنسي،
انعكست  مما جنم عنه مشاكل على مستوى التواصل مع هذه الرسائل، طبيعة اللغة الفرنسية،ال لو

  . يف دراسات ميدانية للغة اإلشهارانتائجه
ر فيه ظِهي ،1990أي يف سنة بعد مثانية عشر عاما صدر مقال أخر يف الة املذكورة،و

 داخالتلتتواىل بعدها الدراسات وامل. 3التكييف للنصوص اإلشهارية بني الترمجة و مااصاحبه تردد
 2004و1995إذ شهدت الفترة املمتدة مابني  واملؤلفات اليت تطرق مسألة الترمجة اإلشهارية،

جمموعة من الدراسات اليت تناولت بالتحليل الصلة الوثيقة بني الثقافة واالتصال التجاري  صدور
ملاتيو  ،2000يف سنة لدراسة اليت صدرتها اومن بين ،4و بلغات خمتلفة ،اإلشهارية والترمجة

 معرفته بلغات عاملية كربى ااستثمر فيه ،)الترمجة و اإلشهار( بعنوان )Mathieu Guidére(قيدار
عربية واإلسبانية والربتغالية يف عملية استقراء للممارسات الترمجية املنتهجة  والاإلجنليزيةكالفرنسية و

من خالل مدونة نصوص إشهارية  ،اتشهارية يف هذه اللغيف عملية النقل اللساين للنصوص اإل
ليصل إىل وضع بعض البصمات النظرية حول كيفية النقل السلس الذي تراعى  .5باللغات املذكورة

مستثمرا يف ذلك ما وفرته نظرية الترمجة من رصيد معريف حول  فيه عبقرية اللغة املترجم إليها،
وغري ذلك من  ترمجة حرة،األمانة، الفعالية، ثل ترمجة حرفية، من م،املفاهيم الكالسيكية املطروقة

  .املفاهيم اليت ستحضر بكثافة يف منت هذه الدراسة
  وما خنـلص إليه هو أنه كان ينظر إىل ترمجة النصوص اإلشهارية على أا ممارسة عابرة،

                                                 
1
- Voir:M.Bonhomme &M.Rinn. Peut-on traduire la publicité?.In. Bulletin Suisse de 

linguistique appliquée.N° 65.PP.9-24.1997.  
2
- Voir à ce sujet :Méta :journal des traducteurs. Vol. XVIII.N°1.Mars1972.Numuro spécial.  
3
 - C.Tatilon.Le texte publicitaire : traduction ou adaptation. Art p.Cit.P.243. 
4
 -Voir : Mi-Yeon Jeon & Annie Brisset. La notion de culture dans les manuels de traduction : 

domaines allemand, anglais, coréens et français. In Méta.P.391.Vol.51.N°2.2006. 
5
 -Voir à ce sujet :M.Guidére. Publicité et traduction. Ed .L’Harmattan.2000.Paris. 
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لى خمتلف األصعدة لكن مع التطورات احلاصلة عامليا عو ق أن توىل هلا العناية الكافية،ال تستح
ويكفي املرء متابعته ليوم واحد فقط للومضات اإلشهارية املقدمة  ت إىل هذا اجلانب املغفل،لتِفاُ

ليلحظ ذلك الكم اهلائل من الرسائل اإلشهارية املروجة للمنتج نفسه  عرب الفضائيات املختلفة،
   .ية الترمجية اإلشهاريةمللعا متمركزا حول أصبحمبختلف لغات العامل ليستنتج االهتمام الذي 

مام مبسألة الترمجة اإلشهارية وإضافة إىل ما سبق استخالصه، ميكن لتا أن نسجل أن االهت  
 استقطب الباحثني يف البلدان اليت تعيش التعددية اللغوية النامجة عن تعدد األعراق واإلثنيات،قد 

ن عليها فيبدأ سؤال اهلوية يف حيث تكون هناك لغة مهيمنة ولغات أخرى مهيم ككندا وسويسرا،
         .  فو على السطحطاإلحلاح وال

 : اإلطار املرجعي-1-2

إذا ما حاولنا رصد وتتبع املرجعيات الفكرية والفلسفية اليت تؤطر ترمجة النصوص       
وذلك  حبيث يصعب ردها إىل اجتاه فكري بعينه، ألفيناها تنحو حنو التعدد والتشعب، اإلشهارية،

يف التواصل مع   وأدواا اإلجرائيةاإستراتيجياتستلهم منها  وع لكثرة الروافد اليت تنهل منها،راج
 إجناز ترمجة فعالة يتعذر على أنه اتفاقهاإال أن ما جيمع هذه الروافد هو  املتلقني قي اللغات اهلدف،

  .التلفظي الذي تسري فيه العوامل االجتماعية والثقافية اليت تشكل السياق جممل تراع يف ذلك مامل
  : نظرية املعادل الديناميكي-1-2-1

 ∗علينا العودة به إىل صلب الدراسات ولكي نصل إىل جتلية الطرح الثقايف يف نظرية الترمجة،
جتربته يف ترمجة اإلجنيل  واليت استخلصها من ،∗)E.Nida(اليت بدأت تعرف النضج مع يوجني نيدا

                                                 
∗
يف طبعته الثانية املنقحة الصادرة )Edwin Gentzle(اعتمدنا يف تتبع مرجعية ترمجة اإلشهار على كتاب إدوين غنتسلر  

سعد الدين عبد العزيز .، بصورة أساسية والذي ترمجة د)Contemporary translation théories( حتت عنوان2001سنة
اجتاهات معاصرة، لعدة أسباب منها مشولية الكتاب لكل االجتاهات املعاصرة يف نظرية :يف نظرية الترمجة:مصلوح حتت عنوان

يها عربية وغربية، وكذا تتبعه جلذور النظرية الترمجة، مما جعله يِرد يف إحاالت كل الدراسات اليت متكنا من االطالع عل
التقليدية، كما حيوي على استشراف ملستقبل الدراسات الترمجية، إضافة إىل هذا فاملؤلف متخصص يف الترمجة، و مدير ملركز 

األسباب ومن . الترمجة، وأستاذ مشارك لألدب املقارن يف جامعة ماساتشوستس بأمريكا، و له مؤلفات عدة يف حقل الترمجة
اليت جعلتنا نعتمد ترمجته الرصينة إىل العربية أا صدرت حتت إشراف املنظمة العربية للترمجة، وقد وقفنا على دقتها من خالل 

 .املقارنة بني مضموا، وما كتبه الغربيون يف هذا اال نقال عن غينتسلر
∗
يات من القرن العشرين وما بعدها على ترمجة اإلجنيل إىل أشرف يف اخلمسين منظر للترمجة يف أمريكا،)E.Nida(يوجني نيدا 

 ...وكانـت  وقد صاغ جتربته يف جمموعة مؤلفات عدت منعطفا هاما يف تاريخ الترمجة نظرية وتطبيقـا،    خمتلف لغات العامل،  
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 يف املصطلحية يف الشبكة الذي أحدثه ها يف القلب املفاهيميواليت ميكن حصر إىل لغات عدة،
 ، وذلك من خالل إيثاره للترمجات اليت ترفع من شأن"حنو علم للترمجة"الترمجة، يف كتابه  حقل

على خالف ما هو شائع من  الترمجة األمينة، بهانعتاليت و بالترمجة احلرة، املوصوفةوهي  املضمون،
الشكليني :" املترمجنيوحجته يف ذلك أن  الترمجات احلرفية،على ادةيف الع هذا الوصف إطالق

 ومفهوما مبفهوم ومجلة جبملة، كأن يترمجوا شعرا بشعر،- الذين هم معنيون أساسا بوجوه التوافق
والراجح أن خيتاروا  هؤالء هم عرضة الرتكاب األخطاء اليت تسيء إىل تأويل مقصود املؤلف، -

  .1"كما أم أكثر عرضة لتحريف املعىن من بني عدة ترمجات ممكنة،تفسريا هو دون املناسب 
الفعل الترمجي يف ما يعرف عنـد نيـدا يف املعـادل             ذا الطرح هو اختزال   ما يظهر يف ه   و    

يف مثل هذه الترمجة ال يعىن املرء :"الذي يقول معرفا له ،)Equivalent dynamique (الديناميكي
 بـل تكون العالقة بني املـستقبل      ورسالة اللغة املصدر،   للغة املستقبلة، كثريا باملواءمة بني رسالة ا    

الرسالة سواء  قائمة بني املستقبلني األصليني و    جوهرها هي كالعالقة ال   ون يف   ينبغي أن تك   والرسالة،
، ما هـو  إىل متلق بعينه يف لغة هدف النص بتمامه ينظر إليه على أنه رسالة يراد تبليغهاف،  2"بسواء

 أصبحت تعيد إنتاج نفسها يف الدراسات الـيت         نيدا فاهيم اليت جاء ا   املن النص املذكور أن      م باد
وإحداث األثر املشابه على املتلقي يف اللغة اهلـدف          يف صيغ خمتلفة كالرسالة،    وضعت بعد ذلك،  

ن عند كل م   الذي تكرر و يتكرر كثريا يف هذه الدراسة،        مثل الذي أحدثه النص يف اللغة املصدر،      
  .تصدى إلشكالية الترمجة اإلشهارية بوصفها فعال اتصاليا

 إىل توظيف كل الوسائل التعبريية اليت تتيحها اللغـة          يلجأومن مث فإنه مبقدور املترجم أن             
وقـد   وحتقيق التواصل املطلوب مع اآلخـر،      تسهم يف تبليغ الرسالة،    اهلدف، وهي بدائل لسانية،   

ة املخالفة ملا كان سائدا إىل قاعدة ترمجية مفادها أن ما يقـال يف              توصل نيدا من خالل هذه الرؤي     

                                                                                                                                                         

 A new methodology in( منهجية جديدة يف تفسري الكتاب املقدس:من مؤلفاته أعماله أرضية لتطوير هذه النظرية،...

Biblical exegesis(1952،رسالة و مهمة )Message and mission(1960 ،حنو علم للترمجة)Toward ascience 

of translating(1964. وخاصة من قبل األملان الذين  ما بعد، و هذا األخري يعد مرجعية الدراسات الترمجية اليت وضعت يف
 .استلهموا مقاربام الوظيفية منه

1
املنظمة العربية .157-156ص.  مصلوحزترمجة سعد عبد العزي.اجتاهات معاصرة:يف نظرية الترمجة.ين غينتسلر إدو- 

  .لبنان.بريوت.2007. 1ط.توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.للترمجة
2
  146ص.السابق  - 
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الغاية املطلوبة  بالشكل اللساين على أنه القصد و  شريطة أن ال يعتد    لغة ما ميكن قوله يف لغة أخرى،      
  .1يف حتقيق األمانة

 أنـه    إىل اوعليه فقد عقد نيدا مقارنة بني التكافؤ الشكلي والتكافؤ الديناميكي خلص فيه             
حبيث جند املترجم يسعى باحثا عن التطابق التام         يركَّز يف األول على شكل الرسالة وحمتواها معا،       

يف حني يبتعد الثـاين عـن االهتمـام          كمطابقة الشعر بالشعر واجلملة باجلملة واملفهوم باملفهوم،      
والذي تكون حمصلته    يا،ويتجه إىل إجياد التكافؤ العالئقي دينام      مبعادالت الرسالة يف اللغة اهلدف،    

  .2النهائية حتقيق عالقة جامعة بني املتلقي والرسالة يف اللغة اهلدف كتلك احملققة يف اللغة املصدر
ويستشف الدارس الذي يبحث عن معرفة اخللفية الفكرية اليت انطلق منها نيدا أنه صاحب                     
 . عرب ترمجاته للكتاب املقـدس     بغي الوصول إىل أكرب عدد ممكن من البشر       ي عقدي تبشريي    توجه

ولذلك فهو   . األولوية لتبليغ روح الرسالة املسيحية عرب السياقات الثقافية املختلفة         ىعطفقد أ وعليه  
     ل حبيث تصبح موائمة للمفاهيم اليت يفرضها السياق املقصود بعملية          يرى أن األفكار جيب أن تعد

أو  فإن دعت الـضرورة إىل تغيريهـا       تصنيفية،فاأللفاظ يف مفهوم نيدا هي أساسا الفتات         .النقل
  .3فيجب وقتئذ تكييفها و تعديلها حبيث تبدو متسقة مع اهلدف قصد تفعيل االتصال، استبداهلا

رت أفكار نيدا بوصفها مرجعيات تتيح التصرف على مستوى النقل اإلشهاري           ستثِموقد اُ 
واألهم مـن كـل هـذا        املراد حتقيقه، وربطها باهلدف    خالل تركيزها على الرسالة املُحولة،     من

وهذا بإقرار نيدا    رير الرسالة يف اللغة اهلدف،    تجاء إىل النظرية السلوكية يف مت     البارز يف االل   االشتراك
 إىل الغايـات   ايات السلوكية منها  نفسه، الذي يرى أن غايات العقيدة املسيحية هي أقرب إىل الغ          

وهو  .ومن ثَم ال جيب الرفع من شأن العالمة اللسانية         طلوب،ألا تبغي إحداث التأثري امل    ،  4املعرفية
جليا يف اإلشهار الذي يرتكز يف وضع إستراتيجياته التواصلية على املبـادئ الـسلوكية              ما يبدو     

  .)A.I.D.A(املتجلية يف القاعدة األمريكية الذائعة الصيت
  واملنهجي يف النظرية اليتومن ههنا وجدت الترمجة اإلشهارية شرعيتها، وتأصيلها الفكري 

                                                 
  .149ص.مرجع مذكور.اجتاهات معاصرة:يف نظرية الترمجة.إدوين غينتسلر :ينظر-1
  .2010.لبنان.بريوت. 1ط.دار الفارايب.84 ص– أوراق يف الترمجة –الثقافة والترمجة .ري الشيخمس: ينظر-2

3
 -Mi-Yeon Jeon & Annie Brisset. La notion de culture dans les manuels de traduction : 
domaines allemand, anglais, coréen et français. Art p.P.394. 

4
  .146ص.مرجع مذكور.اجتاهات معاصرة:يف نظرية الترمجة.لرإدوين غينتس :ينظر - 
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اقتـصادية جتاريـة يف     و نـده، فهي تبشريية ع   املرادة،مع فارق يف الغايات      أرسى قواعدها نيدا،  
ويزول العجب من هذا التوافق إن حنن نظرنا إىل البعد التقديسي الذي اكتـساه فعـل                 اإلشهار،

هو األمر الذي أكـده     و ،)Dogme(فقد حتول إىل عقيدة    االستهالك يف احلضارة الغربية املعاصرة،    
 وإسهاماا يف حل املشاكل املرتبطة بالترمجـة       إدوين غينتسلر يف تعليقة على فاعلية هذه النظرية،       

  .1"كانت عظيمة اجلدوى للقائمني بالترمجة يف جمال الدعاية واإلعالن:"بأا
  : املدرسة األملانية-1-2-2

واستفادت من تراكماا    ترمجة اإلشهارية شرعيتها،  أما املرجعية الثانية اليت استمدت منها ال           
واليت تعد امتدادا ملـا      فهي النظريات الترمجية اليت وضعت يف ما يسمى باملدرسة األملانية،          النظرية،

وأجزاء  والنمسا،  يف كل من أملانيا،    (حيث وجدت أفكاره يف الدول الناطقة باألملانية       جاء به نيدا،  
أمنـاط   نظريـة ممثلـة يف      الوظيفيـة،  قاربـات خاصة فيما عرف بامل   و  أرضا خصبة،  )من فنلندا 
 La théorie du(الغايات أو سكوبو نظريةو ،)La théorie sur les types de textes(النصوص

skopos(،             واليت وصفت فعال باملنعرج الثقايف يف الترمجة يف مطلع السبعينيات من القرن املاضـي. 
ــهر و ــن أش ــممم ــة كايثل ــذه املدرس ــس ه ــا راي ــانز  ،)Katharina Reiss(ترين ه

كريـستيان   ،) Mary Snell-Hornby (هـورنيب -ماري سـنيل  ،)Hans.J.Fermeer(فريمري
يف مدرسـيت   ،)Justa Holz-Manttari( مانتـاري -جوستا هـولز  ،)Christiane Nord(نورد

ي من خالل مؤلفهم اجلمـاع ) Saarbrucken school(وساربروكن ،)Leipzig school(ليبتسغ
  .2باألملانية 1971الصادر سنة) االحتماالت وحدود نقد الترمجة(املوسوم بـ

فقد أضحت هذه املقاربات الوظيفية أكثر ضرورة وخصوصا مع املتطلبات االقتصادية اليت                
  .االتصال اإلعالم وتوذلك بفعل االنبثاق املعريف احلاصل نتيجة تنامي تكنولوجيا فرضتها العوملة،

فإضـافة إىل كـون      هذه النظريات هو االهتمام باألبعاد التداولية للترمجة،      به  زت  ومما متي      
وهذا هو األهم،    فهي نشاط بني ثقايف،    نشـاطا بني لسانيا،   -حسب هـذه املدرسة     -الترمجة  

الثقايف باملنعرج اهلام الذي فتح الترمجة علـى ختصـصات علميـة            البعد   ف التحول حنو  ِصقد و و
نظرة اجلديدة املتمثلة يف كون الترمجة وضعية اتصالية تأخذ بعني االعتبار املعـايري             وكذا ال  متنوعة،

                                                 
 .159ص.مرجع مذكور.اجتاهات معاصرة:يف نظرية الترمجة.إدوين غينتسلر :ينظر -1
 .182ص.السابق -2
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من منطلـق أـا      والسياسات الدولية املختلفة،   واهلويات الوطنية،  واألفاق املعرفية،  االجتماعية،
  .1عوامل تؤثر يف الفعل الترمجي

 ،بيل ترمجة مباشـرة  من قَ،ت متقابلةوهذا ما يعين أن الرؤية الكالسيكية القائمة على ثنائيا        
 منهاو حل حملها مفاهيم جديدة، و .احلقلقد غابت من أدبيات هذا      ينة أو حرة،  أم ،ملتويةو ترمجة   أ

معناه يف اللغة املترجم إليها     وغدت وظيفة النص و    ى أنه النواة،  مل يعد ينظر إليه عل     أن النص املصدر  
ـ   ،أكثر شدا لالهتمام  LES(الثقافـة اهلـدف  /سيني بأنـصار اللغـة   أو ما يعرف عنـد الفرن

CIBLISTES(2.   
  :)La théorie sur les types de textes( نظرية أمناط النصوص-1-2-2-1

لنصوص ووظائفهـا، املتداولـة علميـا     اافة ألمناط   رة األملانية رايس بوضع صن    نظِّملا قامت       
 – أي النصوص    –وأا   يمنة عليه، وعمليا، ومما خلصت إليه أن النص يصنف حسب الوظيفة امله         

أن كـل   و . تضطلع ا   اليت واليت تتحدد بالوظيفة    يف كل اللغات،    األمناط قائمة على عنصر تشابه   
يهدف  وهي ترى أن الترمجة مسار اتصايل ثنائي اللغة،        .اربة ترمجية خمصوصة  نصي يتطلب مق   منط
وعليه حصرت النـصوص   .3املصدرلغة  إعادة إنتاج نص معادل وظيفيا يف اللغة اهلدف لنص ال        إىل
  :يف
  :)Informatifs( نصوص إخبارية-أ

أو تنقل وجهات  أو حتتوي على معلومات ومعارف، ائع بسيطة،ـيت تشمل وقـوهي ال       
ففي هذا الصنف من النصوص جيب أن ينقل حمتوى  .وآراء، وتكون لغتها منطقية أو مرجعية نظر

مبعىن أن يؤدي املعىن يف النص املصدر دور املوجه الذي يساعد  ف،نص اللغة املصدر إىل اللغة اهلد
وقد أطلقت على الوظيفة املوكلة هلذا النمط النصي اسم الوظيفة  .احلفاظ على احملتوى على

 .Fonction représentationnelle(4(  التمثيلية

                                                 
1
 -Voir : Mi-Yeon Jeon & Annie Brisset. La notion de culture dans les manuels de traduction : 

domaines allemand, anglais, cooréen et français. Art p.P.390. & Gladys Gonzalez Matthews. 

L’équivalence en traduction juridique :Analyse des traductions au sein de l’accord de libre-

échange Nord-Américain (ALENA).Thèse de doctorat en ligne : 

www.theses.ulaval.ca/2003/21362/21362.html 
2
 -Voir : Michael Oustnoff.La traduction.PP.49-52.Coll :Que sais-je?.Ed.Puf.Paris.2003.& 

Gladys Gonzalez Matthews. L’équivalence en traduction juridique. Op. Cit. 
3
 .      183ص.اجتاهات معاصرة: نظريات الترمجةيف.إدوين غنتسلر - 

4
  .وما بعدها183ص. السابق- 
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  ): Expressifs( نصوص تعبريية-ب 

وباحلضور القـوي لشخـصية       تتصف جبمالية الشكل،   اليت النصوص اإلبداعية،  ا ويراد     
شكل مجايل مماثـل يف اللغـة       بالصنف من النصوص تلح رايس على وجوب النقل          وهلذا .املؤلف
   Fonction expressive(.1(الوظيفة التعبرييةبمست الوظيفة املناطة ذا النمط قد وو .اهلدف

 ):Opérationnels( نصوص إجرائية-ج

أو إىل إحداث ردة   من خالل لغة حوارية إىل الدفع حنو التصرف بشكل معني،     واليت دف       
 وهنا تقترح رايس أن يعمل املترجم على احملافظة على ما يتغياه واضع الـنص املـصدر،                .ما فعل

 Fonction(وأوكلت هلذا النمط وظيفة مستـها الوظيفـة الندائيـة    .بإحداث األثر املشابه وذلك

appellative(،  ترمجة بعض الدارسني العربحبسبظيفة االستمالة  ووأ ∗.  
قوم على املزج ما بني العناصـر اللـسانية         يوتعترف رايس بوجود منط رابع من النصوص               

ويتجسد هذا الصنف يف األفالم واإلعالنات اإلشـهارية املنـشورة عـرب             .والبصرية واملوسيقى 
   .2الصحافة املكتوبة واملرئية واملسموعة

ما يالحظ ههنا أوال هو إعادة إنتاج للشبكة املفاهيمية اليت سادت لدي املدرسة اللـسانية               و      
ظائف اخلطاب لـدى     وو ، بنظرية االتصال  تصل منها اوخاصة ما    املعروفة حبلقة براغ،   الوظيفية،

مع بعض الفوارق واليت ميكن حصرها يف االنتقال املنهجي مـن            )R.Jakobson(رومان ياكبسون 
وتتمثـل   والتقليص العددي للوظـائف،    التصال اللغوي يف عموميته إىل مستوى النص،      ا مستوى

بعدما كانت حمصورة يف اخلطاب األحادي       الثالثة يف االنتقال ا إىل احلقل الترمجي،       اإلضافة اهلامة 
 .اللغة
ـ   يف كتـاب صـدر لبـتري   1988اهيمية يف سنة وقد تكررت هذه الشبكة املف       اركنيوم

P.Newmark) (      ،ثالث و إجراًء ترمجيـا،   مخسة عـشر  و من خالل اقتراحه لثالثة أمناط من النصوص
الذي جيد فيه اإلشهار مربرات   و  بالتواصلي، املوسومما يهمنا منها هو املنهج       ،طريقة للترمجة  عشرة

3املمارسة االسترفاد أثناء
   :،ولذلك 

                                                 
1
 -Voir:Gladys Gonzalez Matthews. L’équivalence en traduction juridique. Op.Cit. 

∗
  183ص.سعد عبد العزيز مصلوح .دترمجة .اجتاهات معاصرة:يف نظرية الترمجة.إدوين غنتسلر :ينظر 

2
 -Voir:Gladys Gonzalez Matthews. L’équivalence en traduction juridique. Op.Cit. 
3
- J.Delisle. les manuels de traduction :essai de classification.P.34.In.TTR :traduction. termin- 
ologie,rédaction.Vol.5.n° 1,n°1.1992. 
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حيث إن بـؤرة    ...واإلعالنات  .. .يفضل ترمجة بعص النصوص تواصليا كالنصوص غري األدبية       " 
على حنـو جتعلـه ناجحـا يف        بل ترمجته    ذاته، املترجم تصبح النص املترجم وليس النص األصلي      

  .1"التواصل مع أكرب عدد من القراء
 يف إطار التكامل الذي تتـسم بـه العلـوم           ،ينبغي النظر إىل هذه املقاربة النصية للترمجة      و       

 الذي عرفته اللسانيات، يف هـذه الفتـرة، يف           مع االنبثاق  ذه املقاربات  ه  فقد تزامنت  .اإلنسانية
اصة يف أملانيا اليت عرفت توجها عاما حنو التعامل         خبو  من مستوى اجلملة إىل مستوى النص،      اانتقاهل

 الذي أقصى كل العوامل غري اللسانية،      يف ردة فعل قوية على طغيان االجتاه البنوي،        مع النصوص، 
ألي  انطـالق،  نقطة:"عليه عملت الترمجة على اختاذ النص      و السطح الظاهري للغة،  واشتغل على   

الـنص   املتـرجم بالترمجة بعد أن يستوعب املعاين الـواردة يف      همفعندما ي  حبث خيص اللسـان،  
من ثَـم حيـدد     ...أو امليدان الذي ينتمي إليه      يف حتديد هوية النص،    ع، يشر األصلي ويفهمه جيدا  

   .2"املستهدفةلسانية واألسلوبية اليت تسمح له بإجياد أفضل املكافئات يف اللغة الوسائل ال
نظرا النبنائه على    االعتراف بوجود منط نصي يستدعي معاجلة خمصوصة،      يالحظ كذلك   و      

  هـي  اليتو و يتمثل يف النصوص اإلشهارية،     غري لسانية، أخرى   لسانية و   عناصر بنيمبدأ التمازج   
ومن مث فهي تـستحق      حبيث أضفت عليها شرعية االنتماء إىل األمناط النصية،        ،موضوع الدراسة 

وهذا ما يتـضح أكثـر يف نظريـة          .ل ا من لغة إىل أخرى     حتو الدراسة والبحث عن السبل اليت    
اليت ميكن نعتها بالنـسخة املطـورة        و فريمري بوضع معاملها،   اليت قامت رايس برفقة هانز     الغايات،

  .لنصوصلنظرية أمناط ا
   :∗∗∗∗)Skopos(األهداف  نظرية -1-2-2-2

  فمن خالل. يعين اهلدفي، والذ)Skopos(من األصل اإلغريقي لتسمية النظرية بداية ننطلق

                                                 
1
  www.nizwa.com:        على املوقع.العمانيةجملة نزوى .يف ترمجة االستعارة العربية.عبداهللا احلراصي - 

2
     200. 1ط.لبنان.بريوت.اجلزائر ودار الفارايب.ANEPمنشورات.32ص.مشاكل و حلول:الترمجة األدبية.إنعام بيوض- 

∗
 ، وهو اسم جلبل يقع مشال بيت املقدس، كان يؤمه حجاج القرون الوسطى النصارى)Skopus(املصطلح من اليونانيةاشتق  
ين كان بوسعهم أن يروا من قمته هدفهم النهائي، وذا تصبح االستعارة جلية، من أنه على املترجم أن يعـرف اهلـدف                      الذ

النهائي لترمجته، ووظيفتها يف اللغة اهلذف، وأفضل السبل لتحقيق ذلك متاما كما كانت وظيفة قمة اجلبل الـسالف الـذكر                    
دور حتليل اخلطاب يف الترمجـة وتـدريب   .كريستينا شافنري:يف املوضوع ينظرملزيد من التفصيل .(بالنسبة  للحجاج النصارى  

  ).م2007/هـ1428.منشورات جامعة امللك سعود.10ص.ترمجة حمي الدين محيدي.املترجم
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 قام كل من فريمري ورايس بتحديد الغرض مـن الترمجـة،           "أساس لنظرية الترمجة العامة   "كتاما
وعليه  .ترمجة فعل وكل فعل له وظيفة وهدف      وأن ال  يف النص اهلدف وما يراد منه حتقيقه،       واملتمثل

 وضـعية   - يف نظرمها  -ألا   فإن اهلدف منها قد يكون خمتلفا عن ذلك املرغوب منه يف األصل،           
1اتصالية جديدة

   .  
بوصف الفعل الترمجي مبجموعـة     قام فريمري    ولتمثيل البعد املتوخى من وراء هذه املقاربة،      

ليت يعرب من خالهلا عن هامش احلرية الذي ميتلكـه املتـرجم يف             او ،األفعال املختلفة الدالالت  من  
كـذا للغايـة الـيت      و ضعية االتصالية اليت يكون فيها،    حبسب ما يراه مناسبا للو     ممارسته الترمجية، 

هـذه   و .وذلك حسب االتفاق احلاصل بينه وبني املبادر للترمجة الذي عهد إليه بالعمل            يتوخاها،
  .2م،اكتبلَّر،تكترجم،فس:األفعال هي

مبجموعة من األمثلة املستوحاة من الواقـع الفعلـي              و قد دلل املتبنون هلذا التوجه يف الترمجة،       
مثل النصوص الـيت توصـف ـا         بعض النصوص، :"منها أن  لعمليات النقل من لغة إىل أخرى،     

 هناك نصوص أخرى كالنصوص اإلعالنية قد تـرجح        و تتطلب الوصف كلمة بكلمة،    املنتجات،
هو ما حدا بكريستيان نورد إىل تلخيص هذه النظرية يف املثل امليكيـافيلي             و. 3"مقاربة أكثر حرية  

   .4"الغاية تربر الوسيلة":"الشهري
كـانت سبب النجـاح     وخـاصة نظرية سكوبو،   فاحلرية اليت وفرا املقاربات الوظيفية،    

ق أا عملت على إجياد التوافق مـا        وذلك من منطل   وتلقاه طروحات املدرسة األملانية،    الذي لقيته 
و خري مثال    وما بني الطرائق الترمجية املستحدثة،     وخاصة االقتصادية منها،    العصرية، بني املتطلبات 

  .5وكذا شؤون التسويق ، )Brochures(على ذلك ترمجة النصوص اإلشهارية،و النشرات الفنية
وذجي الذي تستند إليه هذه املمارسـات        املقاربات اإلطار املرجعي النم    فقد أَوجدت هذه      

 من خالل فضاء احلرية الذي وفرته هلا يف انتقاء اإلستراتيجية األنسب لالضطالع بالدور             الوظيفية،
وذلك عرب البدائل اللسانية املتاحة للمترجم بوساطة اإلضافة واحلذف،واالستبدال،وتغيري  . ااملنوط

                                                 
1
  .184-183ص.مرجع مذكور. اجتاهات معاصرة:يف نظرية الترمجة.إدوين غينسلر:  ينظر- 
2
  .185ص.السابق -  
3
  .186ص.السابق - 
4
   .185ص. السابق- 
5
  .191ص.السابق - 
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مبعـىن أن    .من جديد  استلزم األمر إعادة كتابة النص    ولو  . املواقع، من نص مصدر إىل نص هدف      
 ألن العمل حمكوم بالغاية النهائية املتمثلة      .الترمجة تصري ممكنة مهما كانت درجة التعقيد يف املصدر        

 اللغـة   متلقـي  املتلقي يف اللغة اهلدف، كذاك الذي أحدثه الـنص يف            لدىيف إحداث أثر مشابه     
  .املصدر

     سواء :"  جتد مربرا هلا يف كون اللغات ال تتماثل        ا املقاربات الوظيفية  وهذه احلرية اليت وفر
 يف املعاين اليت تعطى للرموز املتطابقة أو يف الطرق اليت ترتب ا هذه الرموز يف عبارات ومجـل،                 

ومن الصواب القول إنه ال ميكن وجود تطابق مطلق بني اللغات ومن مثّ ال ميكن أن تكون هنـاك                   
  1"لى الوجه األكملتراجم دقيقة ع

وبلغـت   وما خنلص إليه من خالل استعراضنا هلذه املقاربات الوظيفية اليت بدأت مع نيدا،                 
  :نضجها مع الدارسني األملان هو

الـيت تـرى أن امللفوظـات        املتأثرة بالتوجهـات التداوليـة، و       النظرة اجلديدة يف الترمجة    -1
  .غريها أحقية الترمجةهي اليت متتلك دون  )contextualisé(املسيقة
  . أا آلية و ليست قصداليست نتيجة، مبعىن الترمجة مسار و-2
  .(Unités de traduction)ة حمتوى الرسالة وفكرا مها وحدمها املشكالن للوحدات الترمجي-3
  .2 الترمجة قراءة، و عليه يصري بداهة التأويل مكونا أساسيا و ضروريا-4

والـذي    مالمسة اجتاه آخر عرف مبدرسة بـاريس التأويليـة،         ويدفعنا العنصر األخري إىل   
والـيت   ر مبوجبه إىل الترمجة بوصفها قـراءة،      نظَوالذي ي  فيه ترمجة اإلشهار ِرفْدا نظريا،     وجدت

حيث يرى أنصار هذا االجتـاه       تستدعي بدورها معطى آخر الزما من معطياا أال وهو التأويل،         
∗وماريان لوديرار∗ )D.Sleskovitch(بزعامة دانيكا سلسكوفيتش

(M.Lederer) أن الترمجة تكون 
  .3اهلدفوعرب عنه مبا تقتضيه اللغة  ميسورة وممكنة مىت فهم النص املصدر،

                                                 
1
  .66ص.مرجع مذكور.الثقافة والترمجة. مسري الشيخ- 

2
 - M.Guidère.Publicité & traduction .Op.Cit.P.46. 

∗
  ،)ESIT(سة العليا للترمجةرائدة من رواد مدرسة باريس التأويلية،و مديرة املدر: )D.Sleskovitch(دانيكا سلسكوفيتش 

  . ألفت العديد من الدراسات حول النموذج التأويلي.ثالثةجبامعة باريس ال
∗
  .و أستاذة جبامعة باريس الثالثة أستاذة جامعية فرنسية من مؤسسي مدرسة باريس التأويلية،(M.Lederer) : ماريان لوديرار 
3
  .66ص.مرجع مذكور.الترمجة اليوم والنموذج التأويلي.ماريان لوديرار: ينظر- 
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أال وهي عبقرية اللغة اليت يراد ـا         حييلنا على فكرة تتردد كثريا يف نظرية الترمجة،       ما  وهو        
الذي تصفه لـوديرار    ، و وطرائق بناء النصوص    اجلمل، اليت تسهم يف صناعة    القواعد غري املكتوبة،  

 التجـارب اختالف التعبري عن بعض احلقائق و     وهو ما يبدو يف      الثقافة،بالتعالق الواقع بني اللغة و    
  .1نتيجة تباين اللغات يف تقطيع العامل والنظرة إليه اإلنسانية،

 ائع والتجارب تقترح مدرسةولتفادي العجز الذي تظهره اللغات يف التعبري عن بعض الوق     
واليت هي ليست  واملضامني الداللية، باريس النظر إىل النص على أنه جمرد حامل مادي لألفكار،

مغايرة   عنها بكيفيةيعبرالقول فقط واليت إرادة مل وبالتايل فهي حت بالضرورة موضوع االتصال،
 وفق ة، فالترمج يف اللغة اهلدفه جيد طريق التأويل الذياملؤدي إىلو ،إذا ما مت االستيعاب اجليد هلا

 . 2هذا املنظور جيب أن جتري على املعىن
الزخم العلمي الذي   ترمجة استثمرت التراكم املعريف، و    أن نظرية ال  :"  جيرنا إىل القول   وهو ما        

ادي انبثق يف أحضان الدراسات اللسانية يف العقدين األخريين من القرن العشرين وبداية القرن احل             
ها العنايـة   ؤفطورت منواهلا اإلجرائي عرب االلتفات إىل الرهانات املختلفة اليت ينبغي إيال           العشرينو

ذلك بإعادة تفعيل مفهوم األمانة وفق فلسفة التواصل احلديثة          و الكافية أثناء ممارسة الفعل الترمجي،    
ين أساسا على الغاية احملققة     و الذي ينب   على األبعاد النفعية ومقصديات أي فعل تواصلي،       اليت تركز 

ى أا استعمال    الدراسات اليت تنظر إىل اللغة عل      إجنازه متأسية يف ذلك بالتحول املتعاظم صوب       من
وعليه ال ميكن الوعي ا إال بإدراجها يف السياق الذي أجنزت فيه فعليا بوصفها            سياقات بعينها،  يف

  . 3"أبعاد تداولية وملفوظات هلا شروط إجناز،
يتم نقله حقا إىل النص اهلدف أثناء عملية الترمجـة هـو القيمـة الدالليـة                :" ألن الذي        

خاصة بعد أفول جنم    ، و 4"و الوظيفة الرباغماتية للنص املصدر    ) مؤلفة من عناصرها املكونة   (املركبة
 البنوية، وانبثاق ختصصات أحاطت ملك يف ذيتجلىل اخلطاب بالرعاية اليت يستحقها،وأكثر ما فَح 

   وكذا يف  فلسفة اللغة، حتليل اخلطاب، لسانيات النص، اللسانيات التداولية، لسانيات امللفوظ،

                                                 
1
  .63صمرجع مذكور .الترمجة اليوم والنموذج التأويلي.وديرارماريان ل:ينظر - 
2
  . وبعدها63ص. .السابق - 
3
  .107ص .مرجع مذكور. جملة املترجم.النص اإلشهاري بني الترمجة و التكييف.حممد خاين - 
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لك منشورات جامعة امل.31ص.ترمجة حمي الدين محيدي.الترمجة وعلوم النص. ألربت نيوبرت و غريغوري شريف- 
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  .احلقل السيمائي الذي انفتح على كل ميدان تكون العالمة قطب الرحى فيه
وشرعية املمارسة الـيت    التراكم النظري،ين أن ترمجة النصوص اإلشهارية قد وجدت     عمما ي       

 اليت يوظفها املترجم بالكيفيـة     اء أرحب يف تطوير مناهجها وأدواا اإلستراتيجية،      فضهلا   فتحت
  .األكثر فعالية بغية حتقيق األهداف املسطرة للوضعية الترمجية

  :ترمجة النص اإلشهاري وفرادا -2

 يستدعي ممارسـة ترمجيـة      هجتعل ينماز النص اإلشهاري مبجموعة من اخلصائص و امليزات،            
يف  دارسنياش وجدل واسعني بني ال    واليت كانت حمل نق    وهي سر الفرادة اليت يتمتع ا،      وصة،خمص

 اأنه يشكل عامل  جعلهم يرون    وهو ما   حظي اإلشهار بتدارس مكثف،    ذلك وألجل ،حقل الترمجة 
ية تحرر من القيود اليت تفرضها اللغة الشائعة االستعمال بني املنتمني إىل مجاعة لغو            م فهو  به، اخاص

ـ قد أر و قرون من التداول،   بفعل الوضع واالستعمال املؤدي إىل اكتماهلا ونضجها عرب          ما،  واجع
 .1 ال يراد من لغة اإلشهار أن تفِهم بل أن تؤثر يف املتلقي   أنه ، لقاعدة مؤداها  تبين اإلشهار   إىل األمر

إذ إـا مل     ، اإلشـهارية  ولعل هذه القاعدة النفعية هي اليت تكمن وراء التجدد املستمر يف الكتابة           
  :و لنا أن جنمل هذه اخلصائص اليت يستمد منها فرادته يف .تستقر على منطية معينة

  .متازج البصري باللساين -4             .  تداخل الكوين يف احمللي-1    
 . ال منطية الكتابة اإلشهارية -5               .اقتران النفعية باجلمالية -2
  . داخل امللفوظ الواحدالتعاقب اللغوي  -6         .اليل والفقر القرائيالغىن الد -3
 خصائص جتعل من الترمجة اإلشهارية مهمة صعبة تستدعي من املترجم استحضار أدوات             ذهفه

  يف أغلبـها،   ثنائيةة   طبيع أا ذات  على لغة اإلشهار  ا هو مالحظ    مم و إجرائية متميزة هي أيضا،   
  .غري لساينما هو و لساين هو تعود إىل ما

 وقد جنم عـن ذلـك      .من سنن إىل آخر   ومن مثة فإا تطرح مشاكل على مستوى النقل         
وقد  بفعل تدخل العوامل املذكورة ،    ة  يستحالة الترمج حول اال  متركزت األفكار   جمموعة من تداول  

ن والـيت   بقضية ترمجة اإلعال   الضجة املتعلقة :"  متضاربني بقوله إن   يف طرحني  ∗باسل حامت  هاخلص
                                                 

1
خلط النصوص واحلوارات :منهج فن اإلعالن.باسل حامت.تعليم الترمجة).مؤلف مجاعي:إشراف( أمبارو أورتادو ألبري- 

علي إبراهيم .عبداهللا حممد إجبيلو ود.ترمجة د.واألمناط يف لغة اإلعالن واملغزى من ذلك عند املترجم
  .2003.س.ع.م.الرياض.ك سعودمنشورات جامعة املل.168ص.املنويف

∗
  .اسكتلندا.أدنربة.جامعة هرييوت وات.مبركز الترمجة والدراسات التفسريية منظر يف حقل الترمجة،:باسل حامت 
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اإلعالنـات مـن    بشكل أساسـي باسـتثناء       لقد كان هناك اجتاه ينادي،     يكتنفها جدل كبري،  
  .1"وعلى اجلانب اآلخر هناك عدة آراء مثمرة تعارض االجتاه األول...الترمجة

ألن املعاينة امليدانية توصـل   خلص إىل أن كال الطرفني مصيب و خمطئ يف جانب ما،        وقد
كما أن هناك نصوص أخـرى سـهلة         شهارية تستعصي على الترمجة،   إىل أن بعض النصوص اإل    

  .2الترمجة
 ،استحالتهاأو   هاريةرمجة اإلش امت دارسة أخرى باستعراض اآلراء املتباينة حول إمكانية الت            وق

ن إىل  و أولئك الـداع   وعلى وجه التحديد    تفنيد احلجج اليت يستند إليها كل فريق،       يف حماولة منها  
وخاصة تلك اليت يطغـى      ، اإلشهارية وترمجاا  عرب عملها على تتبع النصوص     رمجيةاالستحالة الت 

ليه الرافـضون لترمجـة هـذه    الذي استند إ و،)Jeu de langage(عليها ما يعرف باللعب باللغة
بني الفرنـسية    حالة موثقة عن عمليات ترمجة ناجحة ما       مائيت أحصت ما يقارب من   ف النصوص،

 فيهـا حصرت   ، الوصول إىل حماولة تنظريية جادة      من  االستقراء بوساطةنت  وقد متك  اإلجنليزية،و
  .3اإلستراتيجيات املتبناة أثناء املمارسة الفعلية للترمجة

تدفعنا الطروحات املتباينة حول مسألة الترمجة اإلشهارية إىل تعميق حبثنا يف اخلصائص اليت                  
وأول ما يستوقفنا يف هذا الباب       ول األخرى، تتصف بصفات فارقة عن الترمجة يف احلق      جتعل منها   

وهو الذي كان وراء تردد جـون دوليـل يف           .هو اجلمع الظاهر ما بني البعدين اجلمايل والنفعي       
والذي كان قد مر بنا يف مـدخل هـذه           تصنيفه للنصوص اإلشهارية يف خانة النصوص التداولية،      

ن أ ،صها لتعداد النصوص التداوليـة الصفحة اليت خص حيث اكتفي بالقول يف هامش .4الدراسة
ا من الكتابات األدبية هو أا      ولكن ما يقر   هي بدون شك رسائل تداولية،     النصوص اإلشهارية، 

وذلك عرب االستثمار اجليد عادة      يف أي لغة كانت،    تبحث عن مالمسة أحاسيس ومشاعر املتلقني،     
ذلك رسائل  قد أورد مربهنا على     و ة والفكاهة، اليت يراد منها الطراف    لإلجراءات األسلوبية املختلفة،  

  .5حافلة بصور بالغية،ولعب بالكلماتإشهارية يف اللغتني الفرنسية واإلجنليزية 
                                                 

1
  .168ص.مرجع مذكور. تعليم الترمجة.أمبارو أورتادو ألبري - 

2
  .169-168ص.السابق - 

3
-Voir:G.Quillard. La traduction des jeux de mots dans les annonces publicitaires: traduction. 

In.TTR terminologie,rédaction.Vol.14.n°1 .PP.117-157. 
4
  .9-8املدخل من هذه الدراسة ص ص : ينظر - 

5
-Voir :J.Delisle. L’analyse de discours comme méthode de traduction.Op.Cit.p.32. 
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  عاد إىل مسألة التصنيف مرة أخرى يف مقال له نشر مبجلـة             جون دوليل  ولكننا نلحظ أن  
 التأكيد علـى انتمـاء      اما من صدور الكتاب املذكور إىل     ع اثين عشر بعد   ندية،الك) Méta(ميتا
وخاصة إذا علمنا  وحنن نرى هذا التردد مشروعا، .1منط النصوص التداولية  إىلة اإلشهاريوصالنص

وعليه فكيف يكون للنص اعتباران، تـداويل        لألدبية،أن التداولية مقصود ا هنا أن تكون مقابال         
بأن يعمل على إجياد    القيها املترجم، وهو مما ينضاف إىل مجلة املتاعب اليت ي        وأديب يف الوقت نفسه،   

من خالل البحث عن اإلجراءات الترمجية احملققـة    التوافق ما بني هاتني اخلاصيتني يف اللغة اهلدف،       
واليت حصرها أحد الدارسني يف إجياد التوافق ما بني اجلمال اللفظي والفعالية             .للفعالية واألدبية معا  

  . 2االتصالية
وذلك يف   أشار إليها يوجني نيدا يف أحدث ما كتب عن مسألة الترمجة،وهي النقطة اليت       

إذ بإمكانه أن يترجم ما معدله  وينه من حجم املشاكل اليت يالقيها املترجم يف عمله،معرض 
عمال اليت تدخل يف مع العلم أنه ذكر األ إذا كانت حمتوياا روتينية، مخسة وعشرين صفحة يوميا،

واستثىن منها ترمجة النصوص اإلشهارية اليت تروج للبضائع واملنتجات،فإنه  وتينية،عداد األعمال الر
  .3ويف غالب األحيان إىل نشاط أكثر إبداعا رأى أا حتتاج،

 األوىل األحباث يف  حمل تدارس مكثفاإلشهار لغةوقد كانت اجلمالية اليت تنماز ا      
 .هذه الرسائلعلى الطابع اجلمايل الذي تصطبغ به إذ نلفي تركيزا كبري  ، حول اإلشهاراملنجزة

، ومن ميكن للفن واجلمال أن يظهر يف حقل النفعي  أنه∗)Léo Spitzer(  ليو سبيتزر فقد كتب
نعم إنه حقا  ومتعة الروح والبصر، إنه تأكيد للتفاؤل،  فإن اإلشهار هو زهرة احلياة املعاصرة،مثَ

  .4إنه فن يستحضر العاملية،و التعددية اللغوية ، حلياتناد يوميوأكرب جتدي أمجل تعبري عن عصرنا،

                                                 
1
 -Voir :J.Delisle. les manuels de traduction :essai de classification.p.34.In.TTR :traduction. 

terminologie,rédaction.Art p.Cit.P.25. 
2
 -Voir.MichelDye.La poétique du message publicitaire. In. Revue Poétique. Site consulté : 

www.lire.univavignon.fr/liredetail.htm . 
3
 -Voir :R.Boivineau.L’.A.B.C de l’adaptation publicitaire.Artp.Cit.P15. 

∗
 من أعماله (Dilthey) بـر باألملانية واإلجنليزية، تأثب فيلولوجي ولساين منساوي، كت:)Leo Spitzer) 1887 -1960ليو سبيتزر 

(Etudes de style.1948).ورائد اجتاه األسلوبية النفسية،أو أسلوبية الفرد.  
4
منشورات اهليئة العامة السورية .78ص.ترمجة حمي الدين محيدي.دور السياق يف الترمجة.يوجني نيدا: ينظر- 

  .2009.سورية.دمشق.للكتاب
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 ةظرفي  غاية األول آنية،أنإال أنّ السمة الفارقة للنص اإلشهاري عن النص األديب تكمن يف      
 يناألثر الف  أنه تنعدم فيه صفةبإقبال املتلقّي على اقتناء السلعة أو إثارة االنتباه حنوها، مبعىن يتنته

 على خالف النص األديب الذي يسعى إىل خلق إحساس داخلي ، وهذااخلالد على مر الدهور
 تعديل سلوك املتلقّي حبيث خيدم ىتكريس قيم ال تفىن مع مرور الزمن، وتعمل علو أعمق وأدوم،

1املنتج الذي ترتبط به/ تعديال نفعيا مؤقتا يزول بزوال املادةقضية، ال مبدأ أو
 .     

 ومبا أننا قد تعرضنا يف الفصل األول إىل أغلب العناصر اليت جتعل من النصوص اإلشهارية      
التعاقب و وتداخل الكوين يف احمللي، ،كتمازج البصري باللساين،يف مباحث خمتلفة ،2تتميز بالفرادة

 منطية الكتابة ر القول هنا يف جتلية مسألة الِصفإننا سنقْ والغىن الداليل والفقر القرائي، ،اللغوي
ع هذا التوز هو تبعثر املكون اللساين يف فضاء امللصق، ،هلاإذ إن أول ما يصدم املتلقي  اإلشهارية،

 املتجسد يف البنية العميقة للنص، ،)Cohésion(الذي ال ميكن الوعي به إال برده إىل االنسجام
  .مطتكاد تنعدم يف هذا الن )(Cohérence .فاألدوات احملققة لالتساق

ترصف اجلمل إىل :" الالتنظيم اجلملي ،حبيث هيالنصوص السمة الغالبة على هذه إذ إن         
يف هذه احلاالت ينتقل احلديث من )...الربقية واإلشهار(جوار بعضها البعض لضرورات تواصلية

ص خيلق مشكلة للمترجم ألنه جيد نفسه بإزاء نوهو ما  .3"اتساق النص إىل احلديث عن انسجامه
 أثناء ممارسة الفعل ،كل منها يتطلب تعامال خاصا)حتريري وشعارات، وأمساء،(ثالثي التمظهر

 .الترمجي
 أن نطلق عليها تسمية لنا .سانيةنلحظ مكونات ل إضافة إىل هذه البنية الثالثية التمظهر،        

للسانية يف فضاء  التشظية لبعض املتواليات اوهي ترد عرب، ∗)Paratextualité(النصية املوازية
 إيهام املتلقي بأن السلعة  بغيةوذلك للحث على اإلسراع يف اقتناء املنتج املشهر له، امللصق،

يف البناء احلجاجي  وهي آلية معروفة عند اإلشهاريني، املعروضة ال تليب طلبات كل الزبائن،
                                                 

1
 -Voir.J-M.Adam&M.Bonhomme. L'argumentation publicitaire.Op.Cit.P4. 

2
  . وبعدها36ص.الفصل األول من هذه الدراسة:  ينظر- 
3
  .6ص .مرجع مذكور.  انسجام اخلطابمدخل إىل:لسانيات النص. حممد خطايب- 
∗
العنوان، العنوان الفرعي، العنوان الداخليي، الديباجات، التذييالت، التنبيهات، : عادةويدخل يف إطار النصية املوازية 

التفصيل ملزيد من ...التصدير، واحلواشي اجلانبية،واحلواشي السفلية،اهلوامش املذيلة للعمل،العبارة التوجيهية،الزخرفة،األشرطة
   .2001 .2ط. بريوت-الدار البيضاء.املركز الثقايف العريب.99ص.النص والسياق:انفتاح النص الروائي.سعيد يقطني:ينظر

  .Phillipe Lane.La périphérie du texte.P23.Ed.Nathan.Paris.1992و
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بادر  ،...متوفر لدى ،...إىل... عرض صاحل من عرض حمدود،:ذلكمن أمثلة و لنصوصهم،
وهو ما  .و التنبيهات واليت نبيح ألنفسنا إدراجها يف خانة العبارات التوجيهية، ،،جديد...باالتصال

والذي سبق ، )Fragmenté(دفعنا يف دراسة سابقة إىل أن نصف النص اإلشهاري بالنص املتشظي
  .1لنا وأن أشرنا إليه

 ارية،كما لو أن األمر يتعلق بإنتاج ممعير املغالطة احلديث عن رسالة إشهمما يعين أنه من        
 البنوية، مما يسمح على األقل بالتعميم املؤدي إىل النسقية ل احلاالت،ومنمط يف ك بشكل صارم،

فاملالحظ على مستوى املمارسة الفعلية للواقعة اإلشهارية هو التعدد والتنوع امللفوظيني والذي 
  .2ومفْهمته  تعريفه،وبالتايل يصعب جتسيده يف صنافة نصية،

 املترجم يف احلسبان هو أن حيافظ على اخلط احلجاجي املراد من العملية يضعه ولكن ما
األمر الذي حدا  وأن ينقل هوية املنتج وخصائصه ومميزاته إىل متلقيها، اإلشهارية يف اللغة اهلدف،

يتحقق بوساطتها   بعينها،إىل تلخيص الترمجة اإلشهارية يف عناصر ∗)C.Tatilon(بكلود تاتيلون
 العناصر يف ترمجة الروح ال احلرف، والوظائف ال األمساء عن تلكوتتمثل  الدقة وكسر أفق التوقع،

 باالقتصار ر، واالختصا)Equivalence fonctionnelle(طريق انتهاج إستراتيجية املعادل الوظيفي
   .3على املعلومات املفاتيح

ج ملفوظا نتبل عليه أن ي رجم ال يتوقف عند جمرد حتويل السنن،     وهذا ما يعين أن عمل املت
ومن جهة أخرى  ،يالبصرو ييراعي فيه اخلصوصيات املتمثلة من جهة يف النظامني اللغو مركبا،

 أثناء عملية النقل هو الوفاء ىوعليه فإن ما يراع. تنقلها الرسالة اإلشهارية اليتجاجيةاحل البنية
  إليهاوالتكيف النسقي مبا يتوافق مع اجلماعة اللغوية اليت يتوجه ئي،لمفهوم التجاري الدعال

حللول او يكون ذلك بإجياد  .اهلدف املطابقة اللسانية بني املصدر وأكثر من البحث عن اخلطاب،
مما يعين أنه يتبىن املقاربة الوظيفية بوصفها منهجا ترمجيا  .للتداخل احلاصل بني املكونات املختلفة

    . التعامل مع هذا النوع من الترمجاتأمثل يف

                                                 
1
  .8ص.املدخل من هذه الدراسة: ينظر- 

2
 - M.Guidère.Publicité & traduction .Op.Cit.P.31. 

∗
،و أستاذ جبامعة مونتريال،وعضو اهليئة التحريرية لة باحث كندي يف حقل الترمجة:)C.Tatilon(كلود تاتيلون 
)Méta(الكندية الشهرية يف حقل دراسات الترمجة، ومن أنصار املقاربات الوظيفية.  

3
 -Voir :C.Tatilon. Le texte publicitaire : Traduction ou adaptation. Art p.Cit.P.245. 
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 البحث عن السياق املوازي للنص املصدر يف  عليه،ولكي يتسىن للمترجم النجاح يف عمله      
 ألن النصوص يف الكثري من احلاالت تتميز بسياقية مشتركة،كما يف حالة اإلشهار، اللغة اهلدف،

وحاجة مجيع البشر إىل سد  ع،ية التبضيستغل التتشابه يف الدوافع الكامنة وراء عمل الذي
 فما على املترجم إال مومن ثَ وإكمال النقص الذي يشعرون به عن طريق فعل الشراء، حاجيام،

وهذه العملية  وتكييفه، الثقافة اهلدف،/اللغة يفأن يستثمر هذه املكونات يف عملية تسييق النص 
ملعلومات،وإعادة الصياغة،وإعادة ترتيب ا غطتنوعا من إجراءات مبا يف ذلك الشرح،وض:" تضم
  .1"النص

املختصة   تشهر ألحد أنواع مواد التجميل،)3رقم(رسالة ب     وميكن التمثيل هلذه العملية   
ي جبملة امسية، من كتِفففي العربية اُ ما يالحظ ههنا هو الِقصر املفرط للنصني، ،∗بترطيب الوجه

والذي قام  .هو اخلطاب البصري املشترك املهيمن يف كليهماواجلامع بني النصني  مبتدأ وخرب،
 Anaphore(وكذا بتوفري اإلحالة القبلية البصرية باختالق السياق التداويل يف الرسالتني،

visuelle(، جون ميشال آدم ومارك بون هوم على حد تعبري)J-M.Adam&M.Bonhomme(2
  

  املنطقية،  النص العريب الذي انعدمت فيه الروابطوخاصة  هذه اإلحالة اليت تسهم يف انسجام النص،
لنا أن نقارا بالشكل  حبيث ينفتحان على دالالت كثرية، فالنصان على قصرمها يبديان غىن دالليا،

 الذي معها النصو الصقة للرجل مالمسة لبشرة وجهه،إن الصورة اليت تبدو فيها املرأة م:التايل
والفضل يعود يف ."متقدمةعناية :" مت نقله إىل العربية باجلملةالذي"  ما يريده الرجالهذا:"يقول

لكانا جمرد بنيتني  فلو مت عزهلما عنها، ذلك إىل الصورة اليت حققت شروط إجناز امللفوظني،
 .ليس هلما من الداللة إال تلك اليت يسمح ا السطح الظاهري هلما لسانيتني،
 فقد مت إنتاج ملفوظ جديد يف اللغة للدالالت،مبعىن أنه خضع لعملية إعادة كتابة و ضغط  

مت تقدميه  ألن ما عرب عنه صراحة يف النص الفرنسي،  املوجه إىل املتلقي الغريب،ذاكالعربية غري 
  .متاشيا مع روح الثقافتني اللتني يسري فيهما النصان بطريقة كنائية للمتلقي العريب،

                                                 
1
  .117ص.مرجع مذكور.الترمجة وعلوم النص.ألربت نيوبرت و غريغوري شريف - 
∗
  .Ce que veulent les hommes                                                                                  :النص املصدر 

                                           متقدمة عناية                                                    :                                النص اهلدف   

                                                                              
2
 -Voir.J-M.Adam&M.Bonhomme. L’argumentation publicitaire.Op.Cit.P.74. 
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وأن العناية الفائقة  يرغب فيه الرجال هو املرأة،منها أن ما   عدة معان النصنييفهم من        
 .واملتعة والرغبة، ويف كلتا احلالتني هو احلب واالهتمام، اليت عرب عنها النص العريب حتققها املرأة،

 ولكن القراءة اليت يسمح ا اخلطاب يف النهاية يف املصدر واهلدف هي احملددة سلفا من قبل املعلن
رجل اإلشهار ال يريد :"ألن ،شهر هلا وهذا هو الفقر القرائي املتحدث عنهوهي الترويج للمادة امل

ومعىن  ألن توجهه غري تعليمي، وال أن يقدم دليال ثابتا، من مجهوره أن يقوم بالتحليل أو التفكري،
 .1"األهداف النهائية عنده قد قررت سلفا قبل أن يبدأ البحث عن احلقيقةأن هذا 

 إىل  على اإلحالةقاء يف فضاء اإلعالن بوصفها عالمة سيميائيةقد عملت اخللفية الزرو
 هي مادة رجالية، وما مل يقله النص يف اللغتني أن املادة التجميلية، هلا، للمادة املشهرصورة العالمة 

الذي يشتغل يف  )Nom du produit(ي عن ذلك باسم املنتجستغِنواُ الوجه،ترطيب بخاصة 
أما  النات بوصفه شعار استئناف ال يتغري ال يف املصدر وال يف اهلدف، يف مثل هذه اإلع∗العادة

  . النصان املذكوران فهما شعارا شد االنتباه
  : جتليات الفرادة على مستوى الترمجة اإلشهارية-2-1

تؤدي بالضرورة املنهجية إىل ممارسة ترمجية  ما نصل إليه هو أن اخلصائص املتحدث عنها،
  :متفردة تتجلي عرب

 به يلم يهتدعهامش احلرية الكبري الذي يتخذه املترجم بإزاء النص املصدر الذي يصري جمرد م -أ
  .يف حتقيق املقصدية احملددة سلفا

اتباع إستراتيجيات معينة يف عملية النقل قد تصل أحيانا إىل حد إبداع نص جديد يف اللغة  -ب 
حيث  مثلما هو مالحظ يف الرسالة احملللة، ه،كأن يعدل احملور الدافع ما بني النص وترمجت اهلدف،

إىل احلديث يف النص اهلدف عن العناية،   من حبث عن اللذة،مت االنتقال من الرغبة وما يستتبعها
 فرنسيعلى خالف النص ال ما حتيل عليه من اهتمام مبا حيمله من مشروعية لدى املتلقي العريب،و

ذي تؤكده صورة املرأة الواردة يف فضاء اإلعالن، واليت وال الذي يصرح بأن هذا ما يريده الرجال،
ي يف النص العريب بالصورة معربة كتِفاليت اٌ ق بوساطتها التخريج لبعض اإلحياءات اجلنسية،حقَّت

 .عنها
                                                 

1
  .املغرب. 2002. 18ع.جملة عالمات.اإلشهار بنية خطاب وطبيعة سلوك. عبد اهللا أمحد بن عتو- 

∗
غاب شعار االستئناف هنا ألنه يظهر يف منطقة أخرى تفاعلية يف نافذة االنترنيت، و ميكن التأكد من ذلك بالرجوع إىل  
  .الصفحة الفرنسية، و الصفحة العربية com www.nivea.:وقعامل
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  ال يوجد املعىن يف خطية النص، بل يتوزع على مجيع مكوناته اللغوية واأليقونية، والتشكيلية،- ج 
  متفرد يف اللغة املؤدية إىل نقل يتجلى دورها يف عملية التأويل قراءة مغايرة،جيعله يتطلب  مما

 بل يف تكاملية مبعىن أن الرسالة املراد نقلها ال يبحث عنها يف كل جزئية من النص، .اهلدف
 . 1مكوناته

إن التداخل التعبريي الذي تعمل الترمجة على احلفاظ عليه هو مما حيقق فرادة النص  -د 
وذلك عن طريق  وهو ما جيعل من الرسالة اإلشهارية غرضا نصيا ذا خصوصية، شهاري،اإل

 وهو ما يعين بداهة أن تلك السمات إذا ما قارناه بأمناط نصية أخرى، احتوائه على مسات فارقة،
مما يستدعي مقاربة وطريقة خمالفة ملا هو  يف املمارسة الترمجية بوصفها غرضا خمصوصا، ستتجسد
  .2العمل الترمجي يف احلقول األخرى  سائد من

  : معايري الترمجة اإلشهارية-3
     يستدعي احلديث عن معايري الترمجة اإلشهارية استرفاد الشرعية املرجعية من نظرييت الترمجة،  

اللتني أرسى معاملهما  ،)Polisystéme(واألدب جمسدتني يف هذا املوضع عرب نظرية النسق املتعدد
بني   من خالل سلسلة األحباث اليت كتبها ما∗)Itamar Even-Zohar( زوهارإيفني- إيتمار
أوراق يف تاريخ "  حتت عنوان1978ر له عام صد اموعة يف كتابو ،1978- 1970
ويراد به مجلة  والذي طرح فيه مصطلح النسق املتعدد، ،)Papers in historical poetics"(الشعر

 أجناس أدبية متنوعة بدءا باألشكال الراقية،كالشعر و اخلطابة،مبا حتويه من  األنساق األدبية،
  .3وانتهاء مبا مساه األشكال الدنيا كأدب األطفال و القصص الشعبية

ولكنه عرف  ما ينبغي تسجيله هنا أن انبثاق هذا املصطلح كان يف أحضان نظرية األدب،و
(Gideon toury)عبورا إىل حقل الدراسات الترمجية على يد جدعون توري
ني فَمن خالل مؤلَ ∗

  .وميثل كل واحد منهما حمطة حامسة يف تطور و نضج املصطلح أصدرمها،
                                                 

1
 -Voir : M.Guidère.Publicité & traduction .Op.Cit.P.33. 
2
 Ibid.P.33. 

∗
نه من أشهر ،باحث ومنظر يف نظرييت األدب و الترمجة من إسرائيل،عرف عنه أ)Itamar Even-Zohar(زوهار-إيتمار إيفني 

  .املتابعني ألعمال الشكالنيني الروس
3
  .261ص.مرجع مذكور.اجتاهات معاصرة:يف نظرية الترمجة.إدوين غينتسلر:ينظر- 
∗
زوهار، -وزميل إليتمار إيفني باحث إسرائيلي يف حقل الترمجة من جامعة تل أبيب،:(Gideon toury)جدعون توري 

  .دد وتوسيع استخداماا إىل ميدان الترمجةعمل على تطوير وترقية نظرية النسق املتع
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معايري "ـكتابه املعروف ب أصدر فيهاوقد  ،1976و1972متتد ما بنيو: املرحلة األوىل
 Translation norms and literary Hebrew"(1945-1930الترمجة،والترمجة األدبية إىل العربية

translation into1930-1945(1975 فتمتد ما بني عامي :وأما املرحلة الثانية . 1977 عام-
 In search"(حبثا عن نظرية للترمجة" حتت عنوان1980 كتابه الصادر سنةوهي اليت يلخصها 1980

of theory of translation( 1.  
 االجتماعي اللذين متارسومما مييز هذه النظرية أا كانت تنتصر ألمهية السياقني التارخيي و

 كما أا حرصت على التأكيد على تأثري العوامل ذات الطبيعة اللسانية واالجتماعية الترمجة، فيهما
  األمر الذي يفرض على املترجم أن يعمد إىل مجلة من .والتارخيية واأليديولوجية يف املعايري الترمجية

 .وقدرته اإلبداعية يف اللغة اهلدف ألسلوبية،االختيارات الترمجية مستندا يف ذلك إىل براعته ا
 جيب عليه مثَمن و القيمة احلقيقية هلذه املعايري يف كوا غري مفروضة سلفا على املترجم، وتكمن

ط من النصوص املراد ستنبأي أا معايري ت أن يقوم بعملية النقل من لغة إىل أخرى مسترشدا ا،
 .2تشتغل حتت سقفهبناء على السياق الذي  ترمجتها،

وخلدمة  وما جيعلنا نطمئن إىل هذه املعايري على الرغم من كوا نشأت يف بيئة خمصوصة،
 وأا ال تفرض من .وأا وضعت أساسا خلدمة إيديولوجية ما،كوا تتميز باملرونة ، أقليٍةثقافِة

 ط عليه،سقَلذي يفإن النص هو الذي يفرض املعيار ا بل بالعكس من ذلك متاما، النص ،خارج 
  .كما سيتبني لنا يف ما يلي من هذا العمل

وذلك عرب فرض حضورها  وقد احتلت هذه النظرية املركز يف اإلجناز الذي قام به توري،
 كان القصد منها استيعاب مجيع احلقائق الثقافية والتارخيية، وقد .3يف كل مراحل العملية الترمجية

 ما بينها بغية تتأسس على تراتيبية العوامل املتضامة يفة منظومة قوانني واليت تعترب بالنسبة إىل الترمج
  .4 املنتج عنها أال وهو النص يف لغة اهلدف يفالتحكمحتديد الترمجة و

جدعون توري العلة يف  تأسيس طرازه النظري إىل االختالف بني األنساق  وقد أرجع
  وإرثا ثقافيا، ومعايري  عما سواه بنية،اللسانية، من حيث استقالل كل نسق بتقاليده النصية،

                                                 
1
  .297-296 ص.مرجع مذكور.اجتاهات معاصرة:يف نظرية الترمجة.إدوين غينتسلر:ينظر - 

2
 -Voir : I. C. Narvaez. Contraintes et normes de traduction du texte publicitaire.Art.Cit.P.162 

3
  305ص.مرجع مذكور.اهات معاصرةاجت:يف نظرية الترمجة.إدوين غينتسلر:ينظر- 

4
  .304.ص.السابق -
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  .1استعمال
معايري  ورة من نظرية النسق املتعدد بني ثالثة أنواع منأيضا  يف النسخة املطوقد ميز 

ومن ثَم تعمل على تكييف هذه املعايري مبا  تتأثر هي بدورها مبجموعة من اإلكراهات، الترمجة،
وبالتايل فإا تتدخل يف عملية اختيار  ه يف اللغة اهلدف،وكذا وظيفت يتناسب وطبيعة النص املترجم،

  :وهذه املعايري هي .2البدائل الترمجية اليت ينجزها املترجم أثناء املمارسة
  ):Les normes préliminaires( املعايري التمهيدية-3-1

  سلفا،واليت ينبغي أن تكون معروفة ويراد ا الشروط القبلية املتحكمة يف عملية الترمجة،
املتمثلة يف اإلجراءات الترمجية  ،)Politique de la traduction(ومبعىن آخر هي سياسة الترمجة

انطالقا من املعطيات اليت ينبغي توافرها لدى املترجم عن الفئة املستهدفة  املقبولة يف ثقافة اهلدف،
عايري يف انتقاء الرسائل املراد وهنا يتجلى تأثري هذه امل وطبيعة اللغة املنقول إليها، بعملية النقل،

 .3ترمجتها
 أنه يقصد ذه املعايري التفكري الذي يسبق عملية  هوما خنلص إليه من خالل هذا امللمحو
واالستراتيجيات الواجب تبنيها أثناء عملية  ويتمحور حول االختيارات املتاحة للمترجم، الترمجة،
اهلدف،  يه عن السياق الذي سيسري فيه النص يف اللغةلة املعطيات املتوافرة لدبناء على مج النقل،

  .وكذا عن طبيعة املتلقني املتوجه إليهم
يف املعرفة القبلية عن السوق اللغوية  وتتمثل هذه املعايري يف حالة الترمجة اإلشهارية،

يصري فبوساطة هذه املعرفة  .وثقافة ومعتقدا من حيث طبيعة الفئة املقصودة سنا وجنسا، املستهدفة،
 األساليب اليت حبوزته،كإمكانية الترمجة بنيبإمكان املترجم انتقاء األسلوب الترمجي األنسب من 

  .أو إعادة تأليف النص احلرفية أو انتهاج التكييف سبيال،
وهو ما يعين حتكم عوامل خارج لسانية يف عملية النقل للرسائل اإلشهارية إىل لغات العامل 

 إجناز ترمجة متجاوزة  أدي ذلك إىل إذا ما مت اخلروج عنها أو ختطيهابوصفها معايري املختلفة،
وهو ما ميثل  لية املنشودة من هذه النصوص التداولية املعروف غرضها سلفا،وبعيدة عن حتقيق الفعا

                                                 
  .301ص.السابق -1

2
 -Voir : I. C. Narvaez. Contraintes et normes de traduction du texte publicitaire.Art.Cit.P.162 
3
 -Voir: J-M.Gouanvic.L’enjeu d’une théorie sociologique de la traduction.In.Qu’est que la 
traductologie.Etudes réunies par M.Ballard.P.163.Ed.Artois presses université.Paris.2006. 
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فاملعرفة املسبقة للمتلقي املفترض بقصدية  وضعه يف احلسبان،على املترجم ينبغي عبئا إضافيا 
  .جها هذه النصوص جتعله شديد احلذر يف تقبل مضامينها تروالرسائل اليت

  الترمجي عن هو التحضري األمثل للفعل وهو ما يوصلنا إىل أن احترام املعايري التمهيدية،
 يضاف إىل العبء السالف الذكر، طريق إجياد اآلليات املطمئنة واملقنعة للمتلقي يف اللغة اهلدف،

ويتمثل يف املناخ التنافسي بني  املعلن على السواء،ن املترجم ور ال ينبغي أن يغيب عمل آخاع
املتلقي  نظرا المتالك  التجارية الذي يفرض على املعنيني بعملية النقل احترام هذه املعايري،العالمات
 اللغوية مل تراع عند معديتبني له أن اعتباراته الثقافية وإذا  التحول من خطاب إىل آخر، إمكانيات

 .اتالترمج
  :)La normes initiale(  االبتدائيراي املع-3-2

 بالثقافة  عالقة النص يف اللغة املصدرار بإستراتيجية الترمجة منظورا إىلي املعاتصل هذيو
فإن ترمجته حينئذ تكون موافقة  فإذا ما اختار املترجم االلتصاق باملصدر أثناء عملية النقل، اهلدف،

 ما إذا جاءت موافقة للمعايري النصية والتقاليد الثقافية للغة اهلدف،أ ،)Adéquation( املالءمةملبدأ
 .Acceptabilité(1( االستحسانمبدأ اختارت  قدفإن ترمجته تكون

 وهذا يعين أن النص هو الذي يفرض املعيار الذي ينبغي التعامل به أثناء املمارسة الترمجية،  
املترجم وما على  بني متقابلني يف عملية الترمجة،وذلك من منطلق أن هذه النظرية تفترض وجود قط

إال أن يقوم بناء على جمموعة املعايري التمهيدية اليت متكِّنه من امتالك معرفة قبلية عن طبيعة النص يف 
وكذا األطر الثقافية واأليديولوجية واالجتماعية يف اللغة اهلدف املراد ترمجة النص  اللغة املصدر،

أو  واملتمثلة يف الوفاء التام للنص املصدر، ر اإلستراتيجية الترمجية الواجب تبنيها،باختاذ قرا إليها،
  .وحتقيق ترمجة مقبولة لدى املتلقي يف هذه األخرية االحنياز إىل اللغة اهلدف،

 اليت تتمتع ا هذه املعايري،) hiérarchisation(وهذا الذي أشرنا إليه يظهر درجة التراتيبية
بغية اختيار أسلوب ترمجي  إذ تعمل املعايري التمهيدية على إعداد أرضية التعامل للمعيار االبتدائيي،

  :املشكالن له أمثل وفق مبدأي املالءمة أو االستحسان،
  : املالءمةمبدأ -3-2-1

                                                 
1
 -Voir :J-M.Gouanvic.L’enjeu d’une théorie sociologique de la traduction.In.Qu’est que la 
traductologie.Op.Cit.P.163. 
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جيدر بنا استنطاق املعاجم اللسانية املختصة يف  تقريب مفهوم املالءمة يف بعده الترمجي،قبل 
إذ تربط هذه األخرية املالءمة بنظامني هامني من أنظمة اللغة أال ومها النظامان  فْهمتها له،م

 فيشار باألول إىل مدى التطابق املوجود بني اللغة ونظامها القواعدي، القواعدي و الكتايب،
   على  لثاينوحيال با .وإمكانيته يف توصيف اللغة توصيفا يسمح بتوليد مناذج لغوية مقبولة، وشاملة

   تصويرها،األمر الكتايب على الوفاء بالتمثيل الصحيح والسليم ألصوات اللغة،ودقته يف قدرة النظام
1أهلية املكتوب لتجسيد املنطوقالذي يعين 

  .  
 ويراد به يف نظرية الترمجة وعلى األخص يف الطرح الذي تقدم به توري حول النسق

بناء على مجلة  طابقة ما بني النص األصل ونسخته املترمجة، املترجم على إحداث امللُمع املتعدد
ر إستراتيجية الترمجة ؤِثي ومن ثَم وفق ما متت اإلشارة إليه سالفا، ،املعارف القبلية اليت توافرت لديه

  .2واليت ستكون حمل تدارس يف يلي من هذه الدراسة  بإجراءاا املعروفة،املباشرة
  :االستحسانمبدأ  -3-2-2

اليت تعين )Grammaticalité( املعاجم املختصة االستحسان باألداء عرب حتقق النحويةربطت
ومجلة اخلصائص األسلوبية واملقامية املؤدية إىل حتقيق تواصل سليم ما بني متلق  السالمة القواعدية،

 .3ومرسل
 به يف بعدهالترمجي لالستحسان،إذا يراد عريف اقتراب املفهومني اللساين ونلحظ يف هذا الت 

إذ يتحقق االستحسان للترمجة بناء على عوامل  الترمجي إنتاج نص يف لغة اهلدف يكون مقبوال،
  .4"أن يكون جلوانب الرسالة يف اللغة املصدر معىن يف سياق اللغة اهلدف:"عدة منها أن

النحوي حىت أن يستكمل القبول أن أي نص مترجم جيب  وهو ما يستدعي تفسريا مؤداه   
إضافة إىل أنه عليه إعادة بناء كامل التعيينات الداللية  ق له االستحسان يف اللغة اهلدف،يتحق

  أن يتمتع يف بعده السوسيو أسلويب ونشري إىل أنه جيب أن يضاف إىل هذه الشروط  لألصل،
ة على الوضوح وإمكانية االندماج يف املنظومة النصية للغة املنقول إليها، وأما من الناحي بالقدرة
 . 1فينبغي أن خيلو من عيوب الترمجة اجلمالية

                                                 
1
 -Voir:J.Dubois et autres. dictionnaire  de linguistique et des sciences du langage.Op.Cit.P.16 

2
  . وما بعدها164ص.الفصل الرابع من هذه الدراسة: ينظر - 

3
 - Voir :G.Mounin. Dictionnaire de la linguistique.P.5.Presses universitaires de France.4° 

Ed.2004. 
4
 .129ص.مرجع مذكور.ترجموتدريب امل دور حتليل اخلطاب يف الترمجة.كريستينا شافنري - 
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  ):Les normes opérationnelles( املعايري اإلجرائية-3-3

  تظهر فعالية هذه املعايري يف توجية الترمجة اإلشهارية على مستوى املمارسة الفعلية هلا، يف
ا باإلستراتيجيات من ثَم ميكن ومسهو شكل قرارات عملية تتخذ يف التعامل مع كل واقعة ترمجية،

 بغية  اليت تكون حمل اتفاق ما بني املعلن واملترجم،)  Stratégies communicatives(االتصالية
تسهل عملية مترير الرسالة اإلشهارية يف السوق اللغوية املستهدفة ) Compromis(إجياد توافقات

  :،وتنقسم بدورها إىل2بعملية النقل
  ):Les normes matricielles( معايري املصفوفية-3-3-1

 ،)Macrotextuelle(يفيد التقيد ذه املعايري يف فهم النص املصدر يف إطار نصيته الكربى
 كالنمط الذي ينتمي فمن املهم جدا أن يِلم املترجم جبملة املعطيات املالبسة للنص يف سياقه العام،

 والوضعية االجتماعية اليت ينغرس صدر،والغاية اليت يراد منه حتقيقها يف الثقافة امل ووظيفته، إليه،
وبالتايل يف عملية  من منطلق أن هذه العناصر تتدخل يف توجيه مضمونه يف اللغة املصدر، .فيها
  .3نقله
    وهو ما يدفعنا إىل التأكيد على أنه بناء على هذه املعايري ال ينبغي أن تل النصوص املعنية عام

 نترجم نصا إشهاريا باإلجراءات ذاا اليت متارس يف ترمجة نص بعملية النقل بالكيفية ذاا،كأن
 كما سبق –وهو ما يدفعنا أيضا إىل القول أن منط النص  ين نظرا لتباين نصيتيهما الكربى،قانو

الترمجية  يتدخل يف انتقاء اإلستراتيجية – 4وأن أشرنا إىل ذلك يف جتلية نظرية أمناط النصوص
 ة بالنصية الكربى جتنب املترجم القراءة اخلطية املنمذجة للنصوص املختلفة،فاملعرفة الدقيق األنسب،

  .ومتده بالوعي الترمجي الذي يعينه يف إجناز ترمجة مستحسنة أو مالئمة
 وعليه فإن معايري املصفوفية هي اليت تؤطر مستويات املعاجلة الترمجية للرسائل اإلشهارية،

دها يف أدوات إجرائية من خالل جتسس على مستوى النصية الصغرىمتار)Microtextuelle(  يف

                                                                                                                                                         
1
-Voir :F.Troiano et autres.Traduction,adaptation et editing  multilingue.P.138. TCG 

Edition.Bruxelles.2000 
2
-Voir I. C. Narvaez. Contraintes et normes de traduction du texte publicitaire.Art.Cit.P.166  
3
-Voir : Van Dai Vu. Le savoir-faire en traduction. In.Qu’est que la traductologie.Op.Cit.P.66.  

4
  . من هذا الفصل81ص:  ينظر- 
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 هذه ومن الترمجية املختلفة، للحاالت)Equivalents(وإجياد املعادالت مشاكل التحويل، حل
  .1...التكييف،التطويع،إعادة التاليف،احلذف،الزيادة :األدوات

  :)Les normes textuelles( املعايري النصية-3-3-2

 بالترمجة يف ذاا، بوصفها فعال، وهو ما يعين أن االسترشاد ا يتمظهره املعايري ختتص هذ  

وهو ما يتطلب  ،)Microstructures(نياته الصغرىب يف  وتفاصيلهعرب التعامل مع جزئيات النص 
للنص معجما، وصرفا،وتركيبا وداللة،وحصر مجيع املشاكل املتعلقة بعملية النقل  فهما معمقا

2. املذكورة جتاوزها على كل املستوياتألجلاألكثر جناعة  ية انتقاء التقنياتوإكراهاا، وذلك بغ
   
ما نصل إليه هو أن املعايري النصية عامة تتجلى عرب االختيارات اليت جيريها املترجم بوساطة 

 وهو ما يعين أا البدائل املتاحة له مستعينا يف ذلك بقدرته على االبتكار واإلبداع يف اللغة اهلدف،
اإلشهارية خصوصا يف حماولة لتجاوز ملوضوعية لتأطري الترمجة عموما ومعايري حتاول التلبس بلبوس ا

  .إكراهاا النامجة عن الفرادة اليت تنماز ا
نرى أنه من الالئق  وإجرائية، بناء على التصنيف التراتييب هلذه املعايري متهيدية وابتدائي،

 يف مسألة ترمجة نصوص اهلدف،بني قطبني متقابلني املصدر وا مأنى للمترجم التوفيق :اؤلالتس
وبالتاىل كيف لنا  ،وبتعبري أخر كيف يتسىن له خدمة سيدين؟ معروف عنها التمرد على التنميط؟

ووى التجدد  الكتابة اإلشهارية ال تعرف االستقرار، وخاصة أن وأن نمعيرها، أن ننمط ترمجتها،
  .  املستمر؟

هي ما يقوي هذا  ن هذا التساؤل فإننا نفترض أن ال منطية الكتابة اإلشهارية،ولإلجابة ع
 غري مفروضة - كما سبق وأن أشرنا-انطالقا من أا معايري  الطرح الذي جاء به جدعون توري،

قابلة للتكيف مع أي وضعية ترمجية  مما جيعل منها معايري سلسة، من خارج النص املراد ترمجته،
 فإن املترجم غري ملزم بعملية إسقاط هذه املعايري من خارج النص بل سيعمل من ثَوم .مهما كانت

مسترشدا يف ذلك مبجموع العوامل اللسانية  ،واستجالا من حميطه استنساهلا من داخله،على 
ومقبولة لدى املتلقي يف  وواضحة، واخلارج لسانية يف تبين االستراتيجيات احملققة لترمجة فعالة،

 .الثقافة اهلدف/اللغة
                                                 

1
-Voir I.C.Narvaez. Contraintes et normes de traduction du texte publicitaire.Artp.Cit.PP.166-

169. 
2
- Ibid.Art.Cit.PP166-169&-M.Gouanvic.L’enjeu d’une théorie sociologique de la traduction. 

In.Qu’est que la traductologie Op.Cit.P.163. 
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در بنا معاينتها على مستوى جي ملفاهيمي ملعايري الترمجة اإلشهارية،ا  العرضبعد هذاو
قصد إبراز مدى  الفعلية عرب استنطاق ثالث رسائل إشهارية يف لغيت املصدر واهلدف، املمارسة

 .العملية    مصداقيتها
ملعارف القبلية الواجب امتالكها من ما ينبغي تسجيله بداية أن املعايري التمهيدية ممثلة يف ا

وذلك راجع لكوا تدخل ضمن ما يسمى  قبل املترجم ال تتم معاينتها مباشرة عرب الفعل الترمجي،
،إال أنه مبقدور املالحظ استنتاجها عرب نصي  اإلجنازاملتجسدة يف التفكري السابِق سياسة الترمجة،
  .املصدر واهلدف

نصا إشهاريا يروج إلحدى العالمات التجارية  )4رقم(متثل الرسالة موضوع التحليل
واهلدف  النص املصدر باللغة اإلجنليزية، ،)Oral-B(يب- أورالاملروجة للفراشي املنظفة لألسنان 

 رف القبلية بوصفها معايري متهيدية تسبق املمارسة حتضريا لعملية الترمجة،اهنا تتدخل املع .بالعربية
النقص الذي يسده لدى و ومنافعه، من حيث خصائصه، ملنتج،يف شكل معلومات عن طبيعة ا

ومبا أن هذا املنتج صحي معروف الغاية واالستعمال لدى عامة البشر، بغض النظر عن  .مستعمله
هة لفعل وكذا دون األخذ بعني االعتبار باقي العوامل الثقافية املوج زمان ومكان استعماله،

  .عتقدوامل واللون، كاجلنس، االستهالك،
 وهو األمر الذي يبيح لنا تصنيفه يف خانة املنتجات ذات االستهالك الواسع واألقل تكلفة،

قام  القبلية ومن ثَم بناء على مجلة هذه املعارف .1يكون إحياؤها الوطين ضعيفا أو منعدماواليت 
ه الرسالة منحازا إىل متظهرت يف ترمجة هذ املترجم باختياراته اليت جتلت يف تبنيه إستراتيجية تدويلية

وعمل على إجياد  ، املعيار االبتدائي  مكوين املالءمة من بنيمبدأإذ آثَر  النص يف لغة املصدر،
  .التطابق ما بني املصدر واهلدف

واليت هي عبارة عن تعداد  ومما ساعده على ذلك طبيعة املعلومات الواردة يف النص اهلدف،
 وظّفمل أن النص املصدر ايضاف إىل هذا الع ، املنتجللفوائد الصحية اليت جينيها مستخدم

وعلى إصابات  ،),Tongue,Gums(مصطلحات طبية حتيل على األعضاء املوجودة يف فم اإلنسان
مبعىن أا تتعلق مبوجودات  ،)Plaque,Gingivitis,Surface stains ,Germs(تلحق هذه األعضاء

  . يف كل اللغاتوهلا تسميات معروفة لدى مجيع البشر، حمسوسة،

                                                 
1
  .35ص.ملزيد من التفصيل حول هذه النقطة الفصل األول: ينظر- 
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 Les(    وهذا يعين أا تندرج ضمن ما أطلق عليه جورج مونان تسمية الكليات اللغوية

universaux du langage (،  اليت أخضعها إىل مجلة من التصنيفات،بناء على الدراسات اليت
ات ما أمساه بالكلي ومن بني هذه الكليات، وما قدمه سابقوه يف هذا اال، استند عليها،

وكذا  واليت متتلك يف كل اللغات تقريبا توازيا، ،) Les universaux biologiques(البيولوجية
   .1والنفسية الفيزيولوجية) Analogie( نتيجة وجود املماثلةاتطابق

    وهو األمر الذي حدا باملترجم إىل تبين الترمجة املباشرة بوصفها إستراتيجية تؤهله السترفاد 
مما  والداللية، والتركيبية، والصرفية، يف التعامل مع الرسالة يف مستوياا املعجمية،تقنيات مناسبة 

بوساطة إجياد جمموعة من التوافقات  ل املعايري اإلجرائية يف ِشقَّيها املصفويف والنصي، تدخيعين
  .   طبقةاإلستراتيجية ما بني التقنيات املوظفة ومستويات املعاجلة الترمجية امل

التدويل،والترمجة احلرفية،والتكييف،وإعادة :قد أرجعت بعض الدارسات هذه املستوياتو    
مها ) التدويل والترمجة احلرفية(ورأت أن املستويني األول والثاين ، إىل النصية الكربىالتأليف

 ،ومها ما سنحتفظ به لنصل إىل املدى الذي مت تطبيقهما يف ترمجة الرسالة .2 املالءمةبدأاألنسب مل
  . باقي املستويات لتحليل رسائل أخرىونرجئ

وشعاري شد  )Nom de la marque(ستنطلق مقاربتنا هلذه الرسالة من اسم العالمة
إذ نلحظ على مستوى البنيات  ،)Slogan d’assise(واالستئناف )Slogan d’accroche(االنتباه

أثناء عملية النقل  )L’emprunt(تراضالتحريرية هلذه املكونات اللسانية انتهاج املترجم لتقنية االق
بنقحرة مما يعين أنه قام " يب- أورال"صارت )Oral-B(من اإلجنليزية إىل العربية فـ

)Translittération( ∗مع العلم أن تقنية االقتراض جد مناسبة  ،التسمية الغربية يف النص العريب
 .)L’internationalisation(لتدويلواملتمثل يف ا للمستوى األول من مستويات املعاجلة الترمجية،

  :أما يف ما خيص شعاري الشد واالستئناف اللذين وردا على التوايل وفق الشكل اآليت
  : شعار الشد :النص املصدر

THE FIST TOOTHBRUSH 

          OF ITS KINDS 

                                                 
1
 -Voir : G.Mounin. Les problèmes théoriques de la tradiction.Op.Cit.P.197.  
2
 -Voir I.C.Narvaez. Contraintes et normes de traduction du texte publicitaire.Art.Cit.PP.166. 

∗
هذه الترمجة للداللة على مفهوم املصطلح الفرنسي، من منطلق أن عملية النقل مست اجلانب الكتايب وفق تقنية االقتـراض    

 .سا لدى املتلقي العريببغية غرس املصطلح يف الثقافة العربية على أنه اسم علم ال يقبل الترمجة،وهكذا يتم احتضانه،ويصري مأنو
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Within Oral-B Manual Toothbrush family 
    7 Oral Care Benefits in 1 Brush   

   .1brand used by dentists worldwide                                            :ار االستئنافشع

        

  الـفـرشـاة األوىل                : شعار شد االنتباه:النص اهلدف

  من نوعها                                                        
  يب لفراشي األسنان اليدوية-ضمن جمموعة أورال                                                    

  فوائد للعناية بالفم يف فرشاة واحدة 7                                                             
  .الذي يستخدمه أطباء األسنان يف العامل1االسم    :                       االستئنافشعار

ا يالحظه الدارس حماولة املترجم االلتصاق بالنص املصدر حىت على املستوى  مأول
وكذا ورود كليهما يف  واأللوان اليت كتب ا النصان، ،إذ نلفي تطابقا تاما يف حجم اخلط،تايبالك

 كما جتلى االلتصاق .)Calque(وهذا شكل من أشكال احملاكاة بالنسبة لشعار الشد، أربعة أسطر،
بتعبري  ) Translation shifts(إذ إن التغيريات هلذا الشعار،  الترمجة احلرفيةباملصدر يف

مل تتجاوز ما أملته طبيعة اللغة املنقول إليها يف ترتيب عناصر اجلمل كتقدمي  )Catford(كاتفورد
 The first(عكس ما هو معمول به يف اللغة اإلجنليزية املوصوف على الصفة يف اللغة العربية،

toothbrush – شعار االستئناف،). الفرشاة األوىل فلم جياوز حتويل الصيغة  أما التعديل الذي مس
  .املبنية للمجهول يف اإلجنليزية إىل صيغة مبنية للمعلوم يف العربية

 )Substitutions(بعض عمليات االستبدالوعودا على بدء إىل شعار الشد يلحظ الدارس 
إذ نعاين يف السطر  .وال أن تؤثر يف االبتعاد عن النص املصدراليت ال ميكن هلا بأي حال من األح

على  ،)Oral(لعبا بالكلمات عن طريق التدليل بـ)   7Oral care Benefits in1brush(الرابع
فوائد للعناية بالفم 7(إذ ترمجت العبارة بـ ،)Oral-B(اشتقاقا هلا من اسم العالمة املشهر هلا الفم،

 )Family( ترمجة يفوما هو ظاهر أيضا ،)Mouth(لعلم أن الفم هومع ا ،)يف فرشاة واحدة
ويف السطر الثالث استبدل املفرد  ،)عائلة(مبجموعة على الرغم من وجود املعادل الشكلي الدقيق 

 مبعىن أن االستبدال قد مس ) فراشي األسنان– Toothbrush(املصدر باجلمع يف اهلدفيف 
  . املستوى الصريف

يري الذي ميثل املكون الثالث من النص اإلشهاري فقد تبىن املترجم احملاكاة والترمجة ويف التحر    
 .قافتني املصدر واهلدفثبوصفهما إجرائني مناسبني لوجود السياقية املشتركة بني ال احلرفية،
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حيث اكتفى باستبدال   متقابلتني،نيوللقاريء الكرمي أن يلحظ ذلك من خالل العرض لبنييت النص
  :غة الفعلية املصدرية اإلجنليزية بصيغة فعلية عربية أفعاهلا كلها مضارعةالصي

                                                                                                    :Helps to:تساعد على

 % Plaque                                                – Remove Up To90 من اجلري%90 تزيل حىت - 

                                                                            Reduce Gingivitis -ختفف التهاب اللثة - 
  -                                                       Clean Along Gumlineتنظف على امتداد خط اللثة- 
                                          Polish Away Surface Stains-قع السطحية من األسنان تزيل الب-

                                                         Remove Tongue Germs- تزيل اجلراثيم على اللسان-
 -                                                                                    Simulate Gums تنشط اللثة-
                                                               Be Gentle On Enamel- ناعمة على مينا األسنان-

 ويلحظ املتتبع حلركية اإلشهار أن من مظاهر التدويل املتحققة عرب الترمجة يف النص اهلدف،
ويف أماكن حساسة  وقد كتبت خبط بارز، ،)ينظر امللحق(لتراكيب اإلجنليزيةاإلبقاء على بعض ا
وهذا شكل من أشكال  ،وإبرازا لوجاهة العالمة املشهر هلا حتقيقا للعاملية، من فضاء اإلعالن،

التهجني اللساين  السائد يف اخلطاب اإلشهاري،كما سبقت اإلشارة إىل ذلك يف أكثر من موضع 
  .ما تدخل هذه التراكيب ضمن ما يعرف بالنصية املوازية اليت سبق ذكرهاك.1يف هذه الدراسة

 املالءمة متجليا يف حبثه عن املطابقة مبدأومن املطبات اليت وقع فيها املترجم نتيجة تبنيه 
ومن أمثلة ذلك  اهلدف احنداره إىل الركاكة على املستوى األسلويب، نصي املصدر والتامة ما بني

 To remove,To reduce,To clean,To polish ,To ( الفعلية املصدرية اإلجنليزيةاستبداله الصيغة

simulate,To be gentle( بصيع فعلية مضارعة عربية إذ كان األحرى به بعد أن استهل هذا 
اليت أردفها بنقطتني للداللة على أن ما سيأيت بيان وشرح للقول :" تساعد على: "ن بقولهاملكو

،واسم الفاعل "تنشطتنظف،تزيل،ختفف،":فعوض تخدم مصادر عربية،أن يس السابق،
   .تنشيط،تنعيمتنظيف ،إزالة،ختفيف،:يوظف،كان عليه أن "ناعمة"
 إال  ما خنلص إليه من هذه املقاربة أنه على الرغم من املآخذ املالحظة على املستوى األسلويب،   
وبالتايل فقد استوىف  وردت يف اللغة املصدر، قد استطاع أن ينقل البنية احلجاجية،كما  املترجمأن

ومن بعده  إذ إن املعلن،  نتيجة تقيده مبعايري أملتها طبيعة النص املقامية واللسانية،،وظيفته التداولية
 تبين شعار  يفممثلة هنا املترجم قد قاما باستثمار قيمة إنسانية عاملية تتمثل يف احملافظة على الصحة،

                                                 
1
  . ومابعدها40ص.مبحث التعاقب اللغوي بالفصل األول: ينظر- 
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عرب تعداد فوائد فرشاة   تنظيف األسنان للترويج للعالمة التجارية،وهي هنا .الجالوقاية خري من الع
  .األسنان املشهر هلا

ألفينا النص حيافظ عليه بوصفه مكونا     وإن حنن التفتنا إىل املعطى التداويل يف الرسالة اهلدف،
الذين  نان يف العامل،إذ محل دعوة ضمنية لالقتداء بأطباء األس ،قارا مثلما هو احلال يف املصدر

 فما على املتلقي إال أن ومن ثَم .ألم أدرى الناس مبنافعه حبكم التخصص يستخدمون هذا املنتج،
،فالنص أضمر 1وهو األمر الذي يدِخل النص يف ِعداد األفعال اللغوية غري املباشرة .يتصرف مثلهم

وبذلك يكون قد محل قوة   شراء املنتج،مبعىن أنه مل حيمل دعوة صرحية إىل وأظهر النصح، التوجيه،
 .عمل املترجم على إبقائها يف اهلدف إجنازية،

ومن ثَم  .2هايلإمثل هذه النصوص عائقا للمترمجني لعدة اعتبارات سبق التطرق ال تشكل      
عرب  هيديةجتلت املعايري الترمجية املتبناة يف املعارف القبلية اليت ارتكز عليها املترجم بوصفها معايري مت

وقد تبدى ذلك يف اختياراته على مستوى   معيار االبتداء، مكوين املالءمة من بنيمبدأانتهاجه 
املعايري اإلجرائية بوساطة توظيفه أسلويب التدويل والترمجة احلرفية نتيجة توافرمها على تقنيات 

  .حملاكاةان املعاجلة الترمجية كاالقتراض ووإجراءات ترمجية تناسب هذا املستوى م
اختاذ موقف وسط يف ) 5الرسالة رقم (اختار املترجم يف النص الذي حنن بصدد حتليله وقد      

من منطلق   على مجلة املواضعات اليت أملتها املعايري التمهيدية،معتمدا  النص املراد نقله، معتعاملة
 الترمجة اإلشهارية على الذي ال متارس  فيه  لساين اجلزائري،-أن النص يسري يف الفضاء السوسيو

ألن النص وترمجته ينشران معا على فضاء إعالن  أا عملية حتويل لرسائل من إثنية إىل أخرى،
 لعوامل أخرى ميكن أن إمناو و لكنهما ال يقدمان على أساس إثين، واحد أو فضائني خمتلفني،

  :زائري املكونة لغالبية الشعب اجلالفئات تشكل  شرائحجنملها يف وجود ثالث
وميثلها مزدوجو ومتعددو اللغة وهؤالء يتعاملون مع النص اإلشهاري يف مصدره  : األوىلالشرحية
  .وتعترب الترمجة بالنسبة إليهم تكثيفا وتعزيزا حملتوى الرسالة اإلشهارية وهدفه،

  .تشكل فئة معتربة،وفاعلة يف اتمعواملفرنسني، يف  ممثلة : الثانيةالشرحية 
  .أكثرية اتمع  فئة املعربني،:الثة الثالشرحية

                                                 
1
  . وما بعدها15ص. مبحث اإلشهار بوصفه فعال لغويا يف مدخل هذه الدراسة:  ينظر 
2
  . من هذا الفصل92-91ص.يف هذا الشأن مسألة السياقية املشتركة: ينظر- 
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 يف هذا اتمع املعروف بتعدديته اللغوية مضافا إليها األمازيغية بوصفها لغة وطنية ثانية،     
وذلك راجع إىل أن  ميكن لنا االنتقال من احلديث عن اإلشهار املترجم إىل اإلشهار املتعدد اللغات،

حيث  ،ه الترمجةظاهر أن هذا املعطى هو الذي وجوال .متلقي النص يف املصدر واهلدف واحد
متجسدة يف الروابط األسرية املتينة اليت تعد إحدى  نلحظ يف نصنا تركيزا على قيم ثقافية واحدة،

  .األبناءب اآلباءوخاصة اليت جتمع  أبرز القيم اليت يعتز ا اجلزائري،
ونشري  ، الكرميللقارئتقدميهما ولكن املنهجية تفرض علينا قبل الولوج يف مقاربة النصني 

  :سلفا إىل أن النصني قد وردا يف ملصقني مستقال كل من واحد منهما عن اآلخر
  :شعار الشد

    Notre fils nous envoie bien plus que de l’argent 
    .ابننا يرسل ما هو أعز من املال

  :التحريري
  « Mon fils est revenu au pays pour les vacances. 

Toute l’année il a veillé à notre quiétude et a travers Western Union il nous a envoyé bien 

plus que de l’argent » 

   Chez Western Union le transfert se fait avec rapidité et fiabilité. 

Plus de 340 agences en Algérie à votre service. 

Parce qu’on sait que ceux qui nous aiment envoient bien plus que de l’argent. 

وعرب ويسترن يونيون  طيلة السنة كان يسهر على راحة بالنا،.وأخريا عاد ابين إىل أرض الوطن لقضاء العطلة " 
  "يرسل لنا ما هو أعز من املال

  .الة باجلزائر يف خدمتكموك350أكثر من  .أموالكم بكل سرعة وثقةيتم حتويل    عند ويسترن يونيون،
  . ألننا نعلم أن من حيبونكم يرسلون ما هو أعز من املال

  :شعار االستئناف
Vous rapprocher par tous les moyens.  

  .روابط وثيقة تعرب احلدود
 رسالة أا قد بنت حمورها الدافع على موضوع العالقات األسرية املتينة،املالحظ على هذه ال      

أال  وكذا تعميقة من خالل ربطه مبوضوع آخر،  استثماره يف النصني املصدر واهلدف،والذي مت
وذلك يف الترويج للعالمة املختصة يف  .بغية توفري حياة كرمية لألهل وهو اهلجرة إىل خارج الوطن،

  ".بريد اجلزائر"عرب ) وسترن يونيون(عملية حتويل األموال
  اللغة املصدر، يفالت املترجم إىل عدم االلتصاق بالنص فهذه املعايري التمهيدية هي اليت دفع

فليس مثة حبال ترمجة ميكن أن تكون مقبولة كل القبول يف الثقافة :"يف الثقافة اهلدفوال 



        مرجعيات ترجمة النص اإلشهاري و أبعادهامرجعيات ترجمة النص اإلشهاري و أبعادهامرجعيات ترجمة النص اإلشهاري و أبعادهامرجعيات ترجمة النص اإلشهاري و أبعادها:                                            :                                            :                                            :                                            الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 107 

تقدم معلومات وأشكاال جديدة تفعل فعل التعجيب يف ذلك النسق،كما أنه ليس  املستهدفة،ألا
ألن املعايري تدفع إىل إحداث التغيريات  األصلية،مثة ترمجة تتصف بتمام الوفاء للنسخة 

 ا بني مبدأيسه يف سعي املترجم إىل تقدمي ترمجة جتمع مكن تلموهو ما مي .Shifts"(1(البديلة
 والصرفية،والداللية، اليت أجراها على املستويات التركيبية،التعديالت  عرب  واالستحسان،املالءمة

  .والتضخيم واحلذف، اهرة جمسدة يف اإلبدال،وكذا التكييفات والتغيريات الظ
وحاصل القول إن املترجم ارتأى إحداث التنويع يف مستويات املعاجلة الترمجية ممثلة يف 

 وأيهما اهلدف، علينا حتديد أي النصني املصدر، بوهو ما يصع .التقنيات املوظفة يف عملية النقل
وهي أن النص حينما  شهارية يف زمن العوملة،وهذه خاصية أخرى تنضاف إىل خصائص الكتابة اإل

ومن هنا يعمل على  ر إىل لغات أخرى،هج سيهيضع املصمم يف حسبانه أن يعد يف اللغة املصدر،
إىل درجة أنه يبدو يف اللغة اهلدف وكأنه   وجه عملية النقل، يف أن ميثل عقبةإبعاد كل ما من شأنه

ليس هلم  وهم يكتبون، ة تبدأ قبليا،فإذا كان الروائيون،الترمجة التجارية اجليد:"ألن ،نص أصيل
يث ينتجون من ح فإن حمرري النصوص النفعية، انت أعماهلم ستترجم،عموما إذا ك علم مسبق
  .2"∗هم شبه متيقنني من عدد اللغات اليت ستترجم إليها جتارية، املبدأ وثائق

 مع اإلشارة إىل التسمية -  العالمة املشهر هلافلوال    وهو األمر املالحظ يف النص الذي بني أيدينا،
إذ  نظرا للسالسة اليت يتمتع ا يف اللغتني،  ملا افترضنا أن النص الفرنسي هو املصدر،- اإلجنليزية

ويف التعبري عن الوقائع  نتلمس احتراما خلصائص كل لغة يف تقطيع التجربة اإلنسانية على طريقتها،
  .املتشاة بطرائق خمتلفة

 Notre fils nous envoie bien plus que de :"    وللمتتبع أن يلحظ ذلك يف شعار الشد  

l’argent- فقد مت إبدال"  يرسل ما هو أعز من املالابننا) bien plus que de l’argent(بـ)ما هو 
 شعار،ال وذا يكون قد تفادى الترمجة احلرفية يف التعامل مع القيمة اليت حيملها ،)أعز من املال

داللية  وإضافة ،ليعطيه مسحة مجالية،)وأخريا(ويظهر التضخيم يف استهالل النص العريب يف العبارة

                                                 
1
 .301ص.مرجع مذكور.نظرية الترمجةاجتاهات معاصرة يف . إدوين غنتسلر- 

∗
 « Une bonne traduction commerciale, cela commence avant. Tandis que les romanciers en 

ne sachant généralement jamais à l’avance si leur ouvres sera traduite, les copywriters 

produisant, par définition, des documents commerciaux  connaissent presque toujours le 

nombre de langue dans lesquelles leur texte sera édité ». 
2
-Voir :F.Troiano & autres. Traduction ,adaptation et editing multiling.Op.Cit.P.60.  
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 غري املوجودة أصال يف النص وترقب عودة االبن من غربته، طول االنتظار، الشوق و علىحتيل

الثابت و .االدالة على اهلدف معادال هل) Pour(املكتفى بـ) لقضاء(وكذا يف شبه اجلملة الفرنسي،
وكذا  مية،لَالع على اعتبار أنه اختذ لنفسه صفة مقترضا يف النصني، يف النصني هو اسم العالمة،

  على .تكرار لعبارة شعار الشد يف ثالثة مواضع من النصني، وذلك لقيام البناء احلجاجي عليها
  . طرق اإلشهاريطريقة اإلشهاريني حتقيقا ملا يعرف بال

من خالل ) Equivalence formelle(ة، آثر املترجم التعادل الشكلي ويف الفقرة الثاني
 وذلك بإدماج املعلن نفسه يف فئة املعنيني باخلدمة،  اخلطاب،مستوىمع تغيري  الترمجة احلرفية،

 Parce qu’on sait que ceux qui nous aiment envoient(واملعتزين ا يف النص الفرنسي

bien plus que de l’argent(، إىل اختاذه موقف الذي يبدي اهتمامه براحة زبائنه) ألننا نعلم أن
وقد مت له ذلك عرب اإلبدال الصريف من صيغة مجاعة  ،)من حيبونكم يرسلون ما هو أعز من املال
وهو ما يسميه ماتيو قيدار تغيري وجهة النظر  .املتكلمني إىل صيغة مجاعة املخاطبني

بغية حتقيق أثر إجيايب على املتلقي  ،Changement de point de vue énonciatif(1(التلفظية
 .)Nous -Vous  أنتم–حنن (املستهلك بوساطة حتقيق التفاعلية 

 تقنية إعادة التأليف، وقد فضل املترجم على مستوى الفعل الترمجي يف شعار االستئناف
الروابط (نفسهامع االحتفاظ بالرسالة  وذلك بتصميم شعار آخر غري املوجود يف األصل،

إذ نلحظ حرص الشعار الفرنسي على أن هذه العالمة تعمل على التقريب بني  ) املتينةوالعالقات
 يف استغل املكون السردي من منطلق أنه وهي التيمة األساسية اليت انبىن عليها النص، األسر، أفراد

هلا عن طريق تقدميها يف قالب بغية تثمني اخلدمة املشهر  يف بناء الرسالة اإلشهارية، وهدفه همصدر
 .)Polyphonie(تعددت فيه األصوات ،حكائي

- عرب خدمة هذه املؤسسة بالروابط ةأما يف النص العريب فقد متت التكنية عن األموال احملول
وهو ما عملت الرسالة على تعزيزه يف   ينظر إليها على أا روبط أسرية،يت ال-تدعيما لشعار الشد

مها فيه  ديه املؤسسة من خدمات أعز وأكثر من جمرد وساطة بني طرفني،فما تؤ نسختيها،
وبالتايل يتم متاهي البعد النفعي  بل هي قيم إنسانية غالية تسهم يف ترسيخها، املصلحة اتباة،

  .اإلنسان يف أي موقع يكون فيهللعملية على طريقة اإلشهاريني يف تلبيس منافعهم يتفاٍن يف خدمة 
                                                 

1
-Voir :M.Guidère. Manuel  de traduction :Français-Arabe.Arabe-

Français.P.178.Ed.Ellips.Paris.2005. 
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وحتقيق  يفية يتم جتاوز اإلكراهات اليت قد تتبدى على مستوى الدوال اللسانية،ذه الكو
وهو ما يدخل يف  الرهانات التداولية للنصوص اإلشهارية املترمجة يف السياقات اليت تسري فيها،

  .خانة التوافقات اإلستراتيجية اليت يوجدها املترجم
ادونشري إىل عنصر آخر بدا يف ترمجة هذا النص، جمسالنظام  يف التعديل الذي مس  

أما النص ، 340إذ ورد يف النص املصدر الرقم  .الذي يفترض فيه الثبات يف كل اللغات العددي،
 .تعدادا لكم الوكاالت املختصة يف عمليات حتويل األموال من اخلارج ،350الرقماهلدف فقد محل 

إال أن  أم هو تصرف مقصود، راجع،ملا إن كان هذا سهوا من املترجم،مل يتفطن إليه ولسنا ندري
بالنظر إىل عاملية  فنحن مل جند للتعديل احلاصل أي خترجيا يكون مقبوال، املؤكد أنه غري معلل،

   . ال يشكل أية صعوبة يف عملية النقل من لغة إىل أخرىكونهوكذا  النظام العددي،
 سط بني طرفني متقابلني،وخالصة القول يف هذه الرسالة أن املترجم اختار الوقوف يف الو

 وذاك ما جتلى يف االختيارات الترمجية املتنوعة اليت متظهرت عرب مستويات املعاجلة للنص ترمجيا،
-استنادا إىل مجلة املعارف اليت ميتلكها عن السياق السوسيو ويف التقنيات واإلجراءات املوظفة،

  .اللغويةثقايف واللغوي الذي تسري فيه الرسالة املعروف بتعدديته 
يف بناء  إذ جتلى تأثري املعايري التمهيدية يف استثمار قيم اتمع اجلزائري وخصوصياته،

كما أن اعتماد مبدأي املالءمة واالستحسان بوصفهما مكونني للمعيار االبتدائي  وترمجة الرسالة،
 .املتبناة عرب املعايري اإلجرائية املشار إليها سالفاجية ييف اإلسترات

عرب عملية نقل  على تداوليته يف اهلدف، حافظت ترمجة هذا النص فإن،كما مر بنا من قبلو     
وما عزز  .لن جتدوا  أفضل من خدماتنا يف هذا امليدان:اليت ميكن تلخيصها يف الرسالة الضمنية،

ةوهكذا اندرج يف دائرة األفعال اللغوية غري املباشر والثقة،  على عاملي السرعة،ذلك التركيز  .  
أن نقارب املعايري الترمجية عرب التوجه الذي ) 6رقم( ارتأينا مع هذه الرسالة اإلشهارية وقد

 Quand(،يف النص الفرنسي)Jeu de langage(اختاره املترجم بغية إجياد حل لعملية اللعب باللغة

c’est doux…c’est Dody(فادي ،إذ نلحظ من خالل التحويل الذي قام به املترجم عمله على ت
وذلك بانتقائه لالستحسان بوصفه مبدأ ابتدائيا يساعد على التعامل  ،)Intraduisibilité(الالترمجية

  .)دودي طبعا...ملمس ناعم جدا(مع هذا النص ترمجيا
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 Equivalent(مبعىن أنه نقل رسالة النص بإيثاره ما ميكن عده املعادل الوظيفي

fonctionnelle(، ستقدم لنا ترمجة  ألن حرفية الترمجة، ية األملانية،حسب طرح املقاربات الوظيف
وسيكون النص بطبيعة احلال  ،"إنه دودي...عندما تكون النعومة:"ميكن التمثيل هلا بـ أخرى،
على خالف النص  نتيجة عدم نقله لرغبة اإلشهاري يف ترسيخ الشعار يف ذاكرة املتلقي، ثقيال،

وهي الوظيفة اليت يضطلع  ،)DouxوDody(الصويت بنيالفرنسي الذي حيقق الترسيخ عرب التجانس 
هي اليت تصعب من  )ناعم ودودي( إال أن املباعدة الصوتية ما بني ا اجلناس يف اللغة العربية،

  .وتضطره إىل تصرف آخر غري البحث عن اانسة الصوتية مهمة املترجم،
 كتابة الشعار وفق مقتضيات اللغة ممثلة يف إعادة ،بناة املنت اإلجرائيةاملعايريولذا تدخلت 

 الضرورة اليت أملت هذا من منطلق أن، يف حسم املوقفوليس وفق مقتضيات السوق اهلدف،
وتدخل هنا يف دائرة املعايري التمهيدية،السابقة على عملية  املستوى من املعاجلة هي ضرورة لسانية،

 إليها هنا واحدة هي السوق توجهفالسوق امل .حسب ما هو مالحظ من طبيعة الترمجة الترمجة،
ورود  إضافة إىل ما سبق ذكره، ،)حفاظات األطفال الواقية من التسرب(واملنتج حملي الوطنية،

  .النص على تغليف املادة املشهر هلا
هو عملية التكييف  وما هو مالحظ كذلك على هذا النص يف مصدره وترمجته،

متجلية يف  )Iconisation verbale(قنة لفظيةحيث نرى أي ،)Adaptation iconique(األيقوين
على شكل لَفَّة للداللة على وظيفة احلفاظة اليت تلف ) الدال(تشكيل احلرف األول من النص العريب

الذي  – ينظر امللحق -)Y(أما النص الفرنسي فقد جتلت األيقنة يف احلرف األخري الطفل محاية له،
  .مة نفسها املهألداءصور على شكل لفة هو اآلخر 

 املتفردة خبصوصياا، وهو ما نعده شكال من أشكال التكييف املتصل بطبيعة لغة اإلشهار،
وهذا ما ينضاف إىل مجلة اإلكراهات اليت يصادفها املترجم يف 1حىت إا وصفت باللغة داخل اللغة

 هلذه تايبالكواملرتبطة بالطابع  ثقافة إىل لغة أخرى،/عملية النقل للرسائل اإلشهارية من لغة
وال  ألن الكتابة اإلشهارية ليست بريئة وال عفوية، اليت عليه أن يوجد هلا احللول،و. النصوص

  .2واليت لنا عودة إليها يف يلي من هذه الدراسة. تعترف بالعمل االعتباطي

                                                 
1
 -Voir :C.Caussete.La publicité déchet culturel. Op.Cit.(En ligne) 

2
  . وما بعدها من الفصل الثالث119ص. مبحث اإلكراهات الصوتية واخلطية: ينظر- 
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ويف خامتة هذه املقاربة نصل إىل أن املترجم قد تعامل مع إكراهني من إكراهات الترمجة 
حيث عمل على  األول منهما تبدى على مستوى دوال النص، رية عرب عملية نقل النص،اإلشها

 الة املصدر دون حرفيته،سبصيغة عربية حتمل ر إبدال اللعب باللغة املتجلي يف النص الفرنسي،
اليت تتميز ا  ،واملتمثل يف النعومة  احملور الدافع، علىوبذلك حافظ التعديالت اليت أدخلها،ب

  .حيث وردت يف شكل عبارة إخبارية عليها ملسة مجالية  العالمة املشهر هلا،حفاظات
 األيقنة اللفظية،حيث مت إبدال احلرف  باللعب بالكتابة جمسدا يف   واإلكراه الثاين جتسد يف

ملناسبة تشكيل كل منهما هلذا  باحلرف األول من النص العريب،، )األخري(الفرنسي املؤيقن،يف النص
ونلحظ كذلك عملية تدويل حسب اإلطار النظري للمقاربة املتبناة يف  املنتج،  اسميف التصرف،
من خالل بروز اإلجنليزية يف فضاء التغليف يف الواجهة املشكلة خللفية النصني حتقيقا  الترمجة،

  ).Size(وتدليال على جودته وعاملية املنتج، لوجاهة العالمة،
يدعو بإحيائيته  ها يف املصدر واهلدف فعل لغوي غري مباشر،    والرسالة بالصورة اليت وردت علي

متعي ابنك :وكأن لسان حال املعلن يقول األمهات إىل استعمال هذه احلفاظات ألبنائهن،
يكون الفعل  وذا الوصف، .وحتمي من االلتهابات فهي تقي من التسرب، حبفاظات دودي،
 تصدر يتوهو ردة الفعل ال وفعال إجنازيا، لساين،فعال كالميا،ممثال يف النسق ال: اللغوي قد حوى

   .  يتضح يف التصرف الذي يصدر منه وفعال تأثرييا، من املتلقي،

  : اخلالصة-4 

 ملمارسام عمليات النقل للرسائل املروجة شرعية  وجد املترمجون للنصوص اإلشهارية -1
ة وباألخص يف املقاربات الوظيفية يف االنبثاق النظري احلاصل يف نظرية الترمج للخدمات والسلع،

وذلك بتجاوزها النظرة الضيقة اليت كانت ترى  . املاضياليت ظهرت يف أملانيا بعد سبعينيات القرن
إىل رؤية أكثر مشولية وعمقا من خالل األخذ بعني االعتبار جمموع  يف الترمجة فعال لسانيا معزوال،

ا تنامي املقاربات اليت تعامل الترمجة بوصفها نتيجة وكذ . لسانية املؤثرة فيها-العوامل اخلارج 
ألن وقد كان هلذه الرؤية املتطورة صداه اإلجيايب على املمارسات السائدة  .أكثر من كوا مسارا

وما بقية االعتبارات إال أعباء جيب  الترمجة اإلشهارية حتكمها ضرورة اقتصادية يف املقام األول،
 املترجم هو البحث عن التوافقات ومن ثَم يكون دور  يف مواجهة،وعدم الدخول معها تالفيها،

  .الثقافة اهلدف/بول يف اللغةاإلستراتيجية اليت حتقق للنص املترجم القَ



        مرجعيات ترجمة النص اإلشهاري و أبعادهامرجعيات ترجمة النص اإلشهاري و أبعادهامرجعيات ترجمة النص اإلشهاري و أبعادهامرجعيات ترجمة النص اإلشهاري و أبعادها:                                            :                                            :                                            :                                            الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 112 

وذلك  اخلطاب اإلشهاري من معايري الترمجة معامل يف حتقيق رهاناته يف اللغة املصدر، اختذ -2
فقد  ترجم هامش كبريا من احلرية يف إجناز ترمجاته،راجع لكوا وفرت له املرونة اليت حققت للم

وكذا تفادي التمرد الذي تبديه دوال النص  أمدته  بآليات و تقنيات جنبته الكثري من املشاكل،
ليست أحكاما سلوكية مقترضة قادمة من خارجيات عملية الترمجة اليت :" ألا.أثناء عملية النقل

كما ساعده يف .1"بل هي معايري تنبع من معاناة الفعل نفسه ية،غالبا ما تتصف بالذاتية واالعتباط
 وهو ما يسهم يف حال الترمجة هذه املهمة طبيعة اخلطاب نفسه بوصفه خطابا يقوم على التعمية،

  .جياد معادالت مواربة يف اللغة اهلدفإل القابلية يف
وهو ما يشكل  مستوياا،فرادة الترمجة اإلشهارية ترجع إىل خصوصيات لغة اإلشهار يف كل  -3

   .عبئا إضافيا على املترجم أن يوجد له احللول
تعمل على احلفاظ على ومن ثَم   تسهم املعايري الترمجية يف انتقاء اإلستراتيجية الترمجية األنسب،-4

بعض املكونات اليت تعترب ثابتا من ثوابت النص اإلشهاري سواء أكان ذلك يف األصل أم يف 
  : هذه الثوابتومن الترمجة،

 تداولية النص اإلشهاري املراد منه أن تكون له قوة إجنازية تأثريية بوصفه فعال لغويا غري -أ    
  .مباشر

  .واملؤدي إىل أثر نفعي  البعد اجلمايل املالمس للمشاعر واألحاسيس،- ب 
  .حمقق للذاتوإظهاره على أنه  ج به فعل التبضع من الروتني،خر الطابع اإلحيائي الذي ي-ج  
  .وتغييب البعد املادي بتعمد االحتفاء باإلنسان،  صبغ املادة املشهر هلا بقيمة مضافة،-د   

وهو ما يعيدنا إىل التمثيل بنص  ،وهي عناصر تشكل البنية احلجاجية للنص اإلشهاري
 .اءوالوظائف ال األمس الذي يرى يف الترمجة اإلشهارية نقال للروح ال احلرف، كلود تاتيلون،

بوصفها متممات  وبالتايل يصري لزاما على املترجم الوعي بالشروط التلفظية للنص املصدر،
تتدخل يف عملية التواصل بطريقة :"فهي تالزم كل نص،) Compléments cognitifs(معرفية

بسبب غياب بعض املعلومات  ويكون الوعي ا أكرب عندما يتعطل فهمنا للنص،.عفوية ارتكاسية
   .  2"ا هلاأو جهلن

                                                 
1
  .93-92ص.مرجع مذكور.الترمجة والثقافة. مسري الشيخ- 

2
الــدون كيــشوت للنــشر .73ص.ب إىل املمارســة والتــنظريمــن التجريــ:علــم الترمجــة. حــافظ الــربيين- 

  .2003.سورية.دمشق.1ط.والتوزيع
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  : توطئة-1   

بوصفها  لمكونات اللسانية للرسالة اإلشهارية،ل تكريس هذا الفصلاستدعت املنهجية     
 ∗اإلكراه:مصطلحي على استجالء ذلك بالعملو . عليها وا الفعل الترمجيسارـالواقعة اليت مي

  .امهوم مفهيحدد دون أن ، بنسب عالية يف منت هذا البحثواألمانة اللذين تواترا
 ألما من املصطلحات املفاتيح اليت تنبين عليها نظرية ،ر هذا الفصل عليهماص آثرثا قَعليهو  
إذ على  وكذا للعالقة اجلامعة بينهما، وملا حيتالنه من مكانة يف ترمجة النصوص اإلشهارية، الترمجة،

ليت جيعلها بينه وطريقة التعامل معها يتخذ املترجم قراره يف ما خيص املسافة ا ضوء اإلكراهات،
 مما . يأخذ يف احلسبان متلقي الترمجة أنأو أو التصاقا به،  يف التصرف،حريةً:وبني النص املصدر

ة يختيارات الترمجاال ويف  أن طبيعة اإلكراه الذي يواجهه املترجم يتدخل يف توجيه الترمجة،يعين
م1ث فيها إىل الفصل املوايل يف استراتيجيات وطرائق وإجراءات ملموسة نرجئ بسط احلديادجس .  

كيفية إيضاح قصد  و منحى فنيا،نحأن هذه الدراسة ست - منطوقا ومفهوما - وهو ما يعين
  عملية النقل من لغة إىل أخرىيفتعامل املترجم مع املعطى اللساين للرسالة اليت يروجها اإلشهار 

ق ما يصبو حقِّت  ملموسة،تإجراءاوب  احللول اليت يوجدها للصعوبات اليت تصادفه،بوساطة
والرهانات التداولية  توفيقية بني متطلبات الدوال اللسانية،ال اتعمليال ،كاللجوء إىل بعضإليه

  .املتوخى احلفاظ عليها يف لغة اهلدف
ألنه من املهم جدا  االستحسان لدى متلقي اللغة اهلدف،ب الترمجة املنجزة حتظىوهذا حىت 

والزبون يف التعامالت  بوصفه زبونا،  املتلقي، يصدم ترمجة أالم أر سواء أكان أصاليف اإلشها
الفارق بني بعلى علم ودراية إذا مل يكن  ه،مصدترجم املى تحاشيكيف لكن و االقتصادية ملك،

 مجلة مبعىن أنه على املترجم أن يضع يف حسبانه. 2 وذاك الذي تلقى النسخة املنقولة؟األصل متلقي
اليت ومنها ما له صلة بالسوق املستهدفة،و جوهر اللغات، إىل منها ما هو عائد  من االعتبارات،

  واصلية ـابلية التـدأ القـل الترمجة مببـعند املنظرين يف حق ا يعرفـ لتحقيق متؤهل ترمجته
                                                 

∗
، منها اإلرغام، )Contrainte(ملصطلحات بوصفها معادالت للمصطلح الفرنسييتداول الدارسون العرب جمموعة من ا 

كما أنه ال .واإللزام،والقيد، واإلجبار، والقاهر وقد تبنينا من بينها هذا املصطلح، ألننا رأيناه األنسب يف التعبري  عن املقصد
   .مشاحة يف املصطلح

1
  .192-159ص ص .الفصل الرابع من هذه الدراسة: ينظر- 

2
-Voir:R. Boivineau. L'a.b.c de l'adaptation publicitaire.Op.Cit.P.11.  
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 )Principe de communicationalité(1.  
اإلشهارية على اخلصوص وذلك من منطلق أن املقاربات التداولية للترمجة عموما والترمجة 

وكذا فهم أبعاد النص ذات  وهذا بتحليلها، تلزم املترجم بفهم البنية العميقة للنص املراد حتويله،
 كما أن كل تفسري ال ،وموجهاته التداولية وأسلوبه، بقواعديته،و أصواته،و  بنمطية كتابته،الصلة

وإدراك صحيح للسقف الثقايف للنص  خلفية لسانية قائمة على فهم سليم، بد له أن يرتكز على
  .بالفضاء السوسيو اقتصادي للسوق اهلدف إضافة إىل الوعي املصدر،

وعوامل غري لسانية  ومعايري ترمجية،  من رهانات مبختلف أنواعها،فكل ما سبق التطرق إليه
جتد  واليت وحتدد املسار الذي يسلكه الفعل الترمجي، ،تتدخل يف توجيه ترمجة النص اإلشهاري

 كلود يرى كما – يف النهاية يتعلقألن األمر .مربرات احلضور يف املمارسة اليت يقوم ا املترجم
وليس ترمجة البنيات احلاملة  لسانيا، دالليا وسوسيو:بترمجة املعلومة كاملة-(C.Tatilon)تاتيلون 

  .2هلذه املعلومة
 ز النهائي ممثال يف نص لغة املنجفما يهم يف النهاية هو .وهي قضايا غري ملحوظة لغري املهتم

ومن ههنا فإن التساؤل الذي يفرض  .عربها النقل اللساينيتم اليت بوصفه الواقعة اللغوية  اهلدف،
على ضوء  ما مت تقدميه إىل حد   كيف يتم التعامل مع دوال النص وسالسله الكالمية،نفسه هو

 :مثل االعتبار مجلة االلتزامات املتناقضة،تقتضي ضرورة أن نأخذ بعني :"فهي إذا مشاكل  .اآلن؟
وفحوى الصور  وقيم العبارات املسكوكة املألوفة، وظالل الدالالت األسلوبية، ترمجة املعىن الدقيق،

  .3"واجلرس الصويت وعدد املقاطع، واملرجعيات الثقافية، اازية،
وعليه فإن اشتغاله  وذلك من منطلق أن املترجم ينشد التكافؤ بني نصي املنطلق واملآل،

ولكن الوصول إليه  .4وكما قيل فإن املعىن وحده هو امللك يف بلد التواصل  على املعىن،بنصيس
 وعرب التعامل مع الصعوبات والعوائق اليت  حتما عرب السالسل الكالمية للخطاب املنجز،مير

  .تطرحها يف خمتلف املستويات
                                                 

1
: علم الترمجة:ضمن مؤلف مجاعي. 78ص.ترمجة محيد العواضي.الترمجة املتخصصة والترمجة األدبية.أنطوان برمان:  ينظر- 

  .2009.ةسوري.دمشق.1ط.دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع.دراسات يف فلسفته وتطبيقاته
2
-Voir:C. Tatilon. Traitement  des unités lexicales. In .Méta.P.171.n°2.Vol.27.1982.  

3
  .مرجع مذكور.ضمن علم الترمجة.33ص.ترمجة محيد العواضي.إبستيمولوجيا الترمجة.  رونيه الدمريال– جان - 

4
-Voir:Georges.L.Bastin. Traduire, adapter, réexprimer.In:Méta.P.470.Vol.XXXV.N°/3.1990. 
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 ،ة من احلقول املعرفية كاألنتروبولوجياقد أثبتت الدراسات املنجزة يف جمموعلو
ع الواقع ذاته بطرائق أن كل لغة تقطِّ النفسي يف شقيها االجتماعي ووكذا اللسانيات واإلثنوغرافيا،

وهذا ما يعين أن التجربة اإلنسانية الواحدة يتم  وأن اإلنسان ال يرى إال ما تريه لغته، خمتلفة،
وحسب رأينا فإن هذا هو مصدر  .1هلا تتعرضللغات اليت سب تعدد احبحتليلها وفق رؤى متعددة 

على   واليت تظهر بشكل الفت يف عملية النقل للرسائل اإلشهارية،مقاربتها،اإلكراهات اليت سيتم 
عن والبحث  الرغم من اجلهود اليت يبذهلا اإلشهاريون يف حماولة منهم لتنميط طبائع االستهالك،

  .املستهلك العاملي
وصول إىل هذه الغاية مازال بعيدا مادام هنالك حضارات وثقافات خمتلفة يف ويبدو أن ال

  .2د اللغات نفسها تعد أنه ال يوجد عامل واحد تعرب عنه اللغات بل عوامل متعددةى، ترالعمق
  :مفهوم اإلكراه يف الترمجة اإلشهارية وأنواعه -2

  :  مفهوم اإلكراه-2-1

 يف املمارسة الترمجية أثناء ظهرااومت ة اإلكراهات، قبل اخلوض يف جتلية مسألجيدر بنا
 كيفية تقدميها للتعرف على املختصة،ج على املعاجم العامة وأن نعر عملية النقل اإلشهاري،

  .املفاهيم اليت تضفيها عليهولإلكراه، 
دحاملعاجم الثنائية اللغة اإلكراهت )Contrainte (أنه يه علىجبارية،كما تنظر إلاإلقاعدة بال 

مه املعاجم اللسانية املختصة على أنه كل قيد واجب يف حني تقد .3وإلزام نفسي واجب اجتماعي،
ا جممل التحديدات الضرورية الوجود، يضمن ما يعين ووه ،4احلضور أو الغياب يف سلسلة كالمية

  . لسانياقيدا موجبا لإللزامه وهو ما جيعل من . يف متوالية لسانيةقوعهاتلك حيظر و أو
ا يف األساس فعل  د هذا املفهوم إىل حقل الترمجة،ولنا أن منديقع على مادة من منطلق أ

مبا تتطلبه من  وعليه تكون اإلكراهات الترمجية قيودا ملزمة على مستوى عملية النقل، ،لسانية
 اللسانية، نساقحتويرات تفرضها طبيعة اللغة املنقول إليها على مجيع املستويات نتيجة اختالف األ

   .وطريقة كل لغة يف حتليلها للتجربة اإلنسانية اليت تشتغل بوصفها حامال ماديا هلا
                                                 

1
 -Voir :G.Mounin. Les problèmes théoriques de la traduction.Op.Cit.P.61. 
2
- Ibid. P.61. 

3
  .2003. 31ط.بريوت.دار اآلداب.298ص. عريب–قاموس فرنسي :املنهل.سهيل إدريس: ينظر- 

4
- Voir :J.Dubois.Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage.Op.Cit.P.447. 
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فإا تشتغل  وأما فيما خيص إكراهات الترمجة اإلشهارية البادية على املستوى اللساين،
ل النامجة ملشاكبغية جتاوز ا تويات املعاجلة الترمجية،قيودا تلزم املترجم إجياد حلول عرب مس بوصفها

ة عن الطبيعة شئ النا)Intraduisibilité(ومن بني هذه املشاكل حاالت الالترمجية عملية النقل، عن
 يف حدود ما ألن هدف املترجم أن ينقل رسالة النص األصل إىل لغة اهلدف .املتفردة هلذه النصوص

   .1كاملة ه بشكل تكون الرسالة فيالقواهر اللغوية والثقافية تسمح به
 :أنواع اإلكراهات  -2-2

 وجب مومن ثَ ، بارزةعليها تظهرإذ   اإلكراهات وتتنوع بتعدد املستويات اللسانية،تتعدد   
ا النامجة خاصة عنكبرية،الصعوبة ال على الرغم من والعمل على حصرها ، عها،تتبطبيعة اللغة ذا 

مما يستدعي  ط يف لغة املنطلق، عدم خضوع الكتابة اإلشهارية للتنميوكذا ،اليت ال تقبل التجزيء
سوق لغوية إىل أخرى  النقل للرسائل اإلشهارية منفعملية  .نيصطلحياملمن الدارس احليطة واحلذر 

إىل نوع من :"يعمد تفرض على املترجم أن تعرض الرسالة إىل حتويرات لسانية متعددة ومتنوعة،
   .2"اإلنقاذ،وإىل نوع من التعويض عن اخلسارة

ال  وعليه فإنه صطلح الترمجة يف اإلشهار كل عمليات النقل اليت تتعرض هلا الرسالة،يراد مبو
فكل  ،األصعدةر عملية الترمجة على كل ر من الدارس الوصول إىل إطار تقعيدي يؤطِّنتظَأن ي ينبغي

  مشاكل ختص عملية النقل،مع ما هنالك مقاربات قائمة على املالحظة لكيفية تعامل املترمجني
د كل نتيجة تفر لتعميم،ا يرجى هلافهذه احملاوالت ال  كيفية جتاوز اإلكراهات اليت تصادفهم،و

وبالفضاء  والفئة املستهدفة ا، طريقة تلقيها،بو حتواها،مبو وبأسلوا، رسالة بطريقة كتابتها،
املعاجلة و هو األمر الذي يدفع إىل القول إن  ، الذي تسري فيه)Spatio-temporelle(الزمكاين

وهذا ما  ،بكيفية فعالة وجبمالية راقية لترمجة اإلشهارية،القابلية ل على تدلِّلالترمجية لكل رسالة 
  .3يدفع إىل اعتبارها شهادة ال غري

   متاما،تقبل احللول،ولكنها ال تقبل– كما يقال –وإضافة إىل هذا فإن الترمجة كالرياضيات 
  .4ح للتعميم على كل ظاهرة ترمجيةتنميط هذه احللول يف طرائق نسقية تصل

                                                 
1
  .2005.سورية.محص.1ط.مطبعة اليمامة.81ص.معارف الترمجة التحريرية.حممد ماجد املوصلي: ينظر- 
2
  .16ص.مرجع مذكور.ترمجة حسني مخري.عن الترمجة. بول ريكور- 

3
- Voir :M.Guidère. Publicité et traduction.Op.Cit.P.93. 
4
 -Voir :F.Troiano et autres. Traduction ,adaptation et editing  multilingue.Op.Cit.P.49. 
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  :اخلطيةو  الصوتية اإلكراهات-2-2-1

 أن تعرضنا إىل فكرة مفادها أن من اخلصائص الفارقة – ويف أكثر من موضع –لقد سبق 
ته طبيعمتيزه ومن بني مظاهر  ومترده الدائم على التنميط، يف اإلشهار هو البحث عن التفرد والتميز،

  .1 الطباعياشكلهوكذا  ،ا كتابي الرسالة عناصروضعمتكيفية و اخلطية،
 جيعل مسألة االختيار من بني  ماوهو ر هذه النصوص،ص ِقهقرويضاف إىل ما سبق طَ

مترير أقصى ما ميكن من املعلومات بأقل ما :" بتعبري آخر والبدائل املمكنة رهانا صعب الكسب،
  . ∗2"ميكن من الكلمات

 ،ألن الشكل ليس بريئا يف املمارسة اإلشهارية تواجه املترجم،  اليتقيقيةاحل شاكلاملوهي 
وعالقته  داخل فضاء اإلعالن، )وحتريريشعارات،وتسميات،(متوضع النص بتركيبته الثالثيةطريقة ف

السياق  يف الرسالة مترير بغية لى املترجم أن يوجد له احللولمتثل إكراها ع املكونات البصرية، بباقي
يف ) وتلفيظ األيقوين أيقنة اللفظي،(بنوعيها ،)Iconisation(كما أن مسألة األيقنة .اهلدف الثقايف
وتسهم يف إضفاء بعد مجايل  س للحجاج اإلشهاري، اإلشهارية من القضايا املهمة اليت تؤسالكتابة

 لب األحيان عائقا يف وجهواليت تقف يف غاعلى الرسالة ألجل حتقيق اإلار لدى املتلقي املفترض، 
من كلمات  ،ضع ملقياس املالءمةخي إخباريا مسواء أكان خطيا أفكل عنصر يف اإلعالن :"املترجم

فهل :ومؤشرات تقنية قد مت حصرها بدقة متناهية،ووضعت حتت حمك الصالحية وصور أسلوبية،
معىن هذا أا تالئم متلقي الترمجة؟وبتعبري أخر هل حتمل قيمة مضافة لنص الوصول؟وهذا ما يعين 

  .∗3"... مهم يف هذا املقامة الترمج يف االختيار مفهومأن
 إىل ما يصعب حتويلهني سيميائيني وجهالتموضع الكتايب والشكل الطباعي يصري من ثَمةو

  أنيثبتمما  كون اإلشهار خطابا بصريا يف جل بنياته،نظرا ل ، يف بعض احلاالتالثقافة اهلدف
   مرتبطة لي للرسالة اإلشهارية، وهو ما حييلنا على فكرة هامةالشكل حيمل داللة تسهم يف البناء الك

                                                 
1
  . وما بعدها8ص.على سبيل املثال ال احلصر مدخل هذه الدراسة:  ينظر- 

2
- Voir:R. Boivineau. L'a.b.c da l'adaptation publicitaire.Op.Cit.P.18.  
∗
 "Pour faire passer le maximum avec un minimum de mots". 
3
- Voir : M.Guidère. Publicité et traduction.Op.Cit.P.70.  
∗
"Chaque élément de l'annonce et soumis au critère de pertinence. Les mots, les figures de 
style et les indications techniques sont minutieusement répertoriés et passée au crible de la 

validité:sont-ils pertinents pour le récepteur de la traduction? Autrement dit, apportent-ils une 

valeur ajoutée au texte d'arrivée ? La notion de choix traductionnel est ici essentielle…"    
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   يف يف تكاملها مؤداها أن الرسالة يبحث عنها يف كل مكونات اإلعالن بالطبيعة الكتابية لإلشهار،
  .ما بينها

بني   حييلنا على الطرح الذي جاء به رومان ياكبسون يف حديثه عن الترمجة ماماوهو 
إذ يلجأ  ،1أخرى غري لسانيةبواليت يراد ا ترمجة العالمات اللسانية  ،)Intersémiotique(سيميائية
 النسق اللساين إىل بصري أو إىل حتويل الثقافية مثال  أحيانا بداعي الضرورة اإلشهارياملترجم

وخاصة عندما يتعلق األمر بترمجة اللعب  .2حفاظا على األثر املبتغى من الرسالة حتقيقه العكس،
    .عايب يف عالقته بالنسق البصريذي األثر الدباللغة 

  الغربية ما يعرف يف الثقافة،ة للنصوص اإلشهاريسةِلالترمجة السومن الصعوبات اليت تعرقل 
صري تألن العالقة بني داله ومدلوله  الذي يتمرد على الترمجة،و ،)Mot-image(باالسم الصورة

 له الكتايب على الواقع اخلارجي الذي حييل عليه،تشكُّفهو يدل بطريقة  وليست اعتباطية، معللة،
وأكثر ما  االصطالح،عية اليت اكتسبها بفعل التواضع وأكثر من داللته باملفهوم أو الصورة السم

اليت ) Logos(ويف املميزات  وكذا أمساء املنتجات، اء العالمات التجارية،مسيظهر هذا يف كتابة أ
أمساء ال صلة هلا بسياق صور إا  ،دوال بدون مدلوالتو إا رموز،":رةمتثل هوية املؤسسة املشِه

إىل ترسيخها ون واليت يسع  ممارسام،يفوهو ما يعمل اإلشهاريون على تكريسه  .3∗"لغة املآل
 لدى استالبيق حالة قحفاظا على البعد التداويل للرسالة اإلشهارية بغية حت  الترمجة،يفأيضا 

 ومن ثَم وبالتايل تتحقق هلا الوجاهة املطلوبة، ،ثقافة اهلدف عن طريق هذه األمساءال/املتلقي يف اللغة
  .تنغرس يف الثقافة اهلدف

 اليب اإلشهارية يف التعامل مع األمساء الصور ال تعين عدمونشري هنا إىل أن هذه األس
 جه إىل مانته أو موإمنا هي إرادة اإلشهاري يف حتويل اسم عالمت وجود املعادالت يف اللغة اهلدف،

  اصطبغ يكون قد الطبيعة الكتابية وإضافة إىل أنه ذه ،∗)Acronyme(يعرف عندهم باألكرونيم
                                                 

1
-Voir:R.Jakobson. Essais de linguistique générale. Op.Cit .P.79.   
2
-G.Quillard.La traduction des jeux de mots dans les annonces publicitaires. Art p.Cit.P.119.  
∗
"Ce sont des symboles, des signes sans signifiants,des images-mots sans lien avec le contexte  

linguistique d'accueil"    
3
-Voir:M.Guidère. Publicité et traduction.Op.Cit.P.95. 

∗
خمتصر جمموعة كلمات،يبقَى منها على احلرف األول من كل كلمة لتشكيل املختصر،ويتلفظ ـا  ) Acronyme(أكرونيم 

  ...U.N.I.S.C.O ،اليونيسكو أوB.M.Wوكأا كلمة عادية،مثل 
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    وهي الترمجة،  واجتماعية قد خيسرها حني، وأيديولوجية،وذا حيمل إحياءات ثقافية بصفة العلَمية،
حتـمل قيمة مضـافة تسهم ...) اعيةاملكانة االجتم واجلودة، واإلتقان، والرقي، والوجاهة،(مسات

   .اخلدمة املشهر هلا/املادة تعزيز يف
ومن مثة تتحول إىل  وأكثر ما تظهر هذه األمساء الصور يف الشعارات بوصفها عناوين،  

عتبات نصية توكذا عند  وجب إيالؤها العناية الكافية أثناء التصميم،لذا ق عربها النصوص،ختر 
 إن العنوان بال ريب هو األهم،:"سبب جناح احلملة اإلشهارية أو إخفاقها هي قد تكونفالترمجة، 

أ مخس مرات قرنقدر أنه ي وحنن به فعال أكرب قسم من جناح اإلعالن،يتعلق و واألصعب معاجلة،
فإن النص الذي يتبعه  فإذا ما أثار اهتمام القارئ، أكثر من باقي مكونات اإلعالن األخرى،

 عدد يفكبرية   بصورةتتجلى هذه اإلكراهاتو. 1∗..."وإال.ظ يف القراءةسيكون له بعض احل
فالفرنسية  االختصار،أخرى تؤثر  و ات إىل التطويل،إذ متيل بعض اللغ عار،فردات املشكلة للشامل

 التعبري عن  أميل إىل القصرية يف اليت نراهاعلى خالف اإلجنليزية مثال متيل إىل العناوين  الطويلة،
مع العلم أن املساحة املخصصة  ، أحياناع املترجم يف إكراه املسايرة يوِق ماوهو ،2 ذااالفكرة

آثرفإذا ما   يف الكلفة اإلشهارية،اهلودخل دة بعناية فائقة يف كل احلاالت،للشعار مضبوطة وحمد 
 روئيتة،ا على مقي سلباملؤثِّر  فإن ذلك سيكون على حساب احلجم الطباعي،العنوانل تطوياملترجم 

  .  على اإلعالن كلهه تنعكس آثارالذيو
 خاصيةهناك  يي الصوت واخلط،ووزيادة على ما سبق بيانه من إكراهات بادية على مست  

وبالتايل تصبح  ،إجياد بدائل هلاويعسر  أخرى تطبع اإلشهار الفرنسي وتعترب مسة فارقة بالنسبة إليه،
 وتتمثل يف تلك املمارسة اليت تتم على مستوى .عربيةترمجة إذا ما حول النص إىل الال ة يفمشكل

 حبيث تصري اية الكلمة األوىل بداية للثانية، الدمج بني كلمتني يف مقطع صويت مشترك بينهما،
  ). Mot-valise(تعرف بـ واليت

  لى الترمجة عملية اللعب عقبة تستعصي ع-حبق  - اليت تشكل ومن اإلكراهات الصوتية، 

                                                 
∗
"Le titre. C'est le plus important et, sans aucun doute, le plus difficile à traiter. Du titre 
dépend en effet pour une très grande part le rendement de l'annonce. On estime que le titre est 

lu par cinq fois plus de personnes que le corps de l'annonce. Si le titre intéresse le lecteur, le 

texte a un certain nombre de chance d'être lu. Sinon…".  
1
- Voir:R. Boivineau. L'a.b.c da l'adaptation publicitaire.Op.Cit.P.19. 
2
- Ibid.P.20.   
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وهو أسلوب شائع يف   تقوم على مبدأ اانسة الصوتية داخل السلسلة الكالمية، اليتبالكلمات
 شعارات يفو يتجلى ويربز   الرسالة يف ذاكرة املتلقي، من ورائه ترسيخ يبتغىو اإلشهار الغريب،

 ويف عالقتها بغريها ،مصدر الصعوبة يف شكل العالمة اللسانيةيكمن  و. شد االنتباه واالستئناف
نتج وزنا ت مومن ثَ  بعدا مجاليا على الرسالة،يضفتدخل معها يف عالئقية تالعالمات اليت من 

 وذا تقترب الكتابة اإلشهارية من الكتابة الشعرية، .لغة اهلدفما يف وإيقاعا يصعب احلفاظ عليه
صوت مشكلة خطرية تتمثل يف االحتاد الذي ال انفصام له بني املعىن وال:" ∗وهكذا يصبح الشكل
الق الذي حتدث ـ اخلاإلبدال تبين خيارعلى وعليه يصري املترجم جمربا  .1"وبني الدال واملدلول
  .لترمجة الشعر حني تعرضهTransposition créatrice(2(عنه رومان ياكبسون

واليت تشهر   اخلالق،اإلبدالد فيها مبدأ عتِماليت اُ) 7رقم(وهذا ما نلحظة يف هذه الرسالة 
النص يف ،حيث جند )Yaourt( مشتقات احلليب املعروف بالياغورتلنوع من نتجةية مجتار لعالمة

مع أن النص الفرنسي ال حيوي ما يشري إىل أي شكل   بالكلمات،ااحملول إىل العامية اجلزائرية لعب
ل عملية وهو أنه مشروب صباحي يسه ،ذاتهاحملور الدافع بفقد احتفظ يف النصني  من أشكاله،

 على شكل شعار شد انتباهوردا إذا  .واختلفت طريقة التعبري عنه يف النصني لة النهار،طي اهلضم
   :كما يلي

Activia, باحص، Activia S'bah                                                                            
                                                                  Faites-vous du bien نشربو أو نرتاح

     Dés le matin    
 االقتراض وفق تقنيـة   ومما هو باٍد للعيان يف هذه الرسالة، جلوُء املصمم واملترجم معا إىل              
كما نلحظ يف   ). S'bah(،وبالنقحرة يف اهلدف  )Activia( يف األصل  )Transplantation(التوطني

  النظر التلفظية من صيغة املفرد املتكلم يف العامية اجلزائرية إىل مجاعة            ال يف وجهة  عملية الترمجة حتو 
 يف خماطبة الفـرد الواحـد،      على سبيل التأدب الشائع جدا يف الفرنسية،       ،املخاطبني يف الفرنسية  
وإىل اجلماعة من خـالل   قول إنه خطاب موجه إىل الواحد يف صيغة اجلمع ،  وبالتايل جاز لنا أن ن    

                                                 
∗
ـ  ) M.Rinn(وميكاييل رين)M.Bonhomme(ذكر مارك بووم   Peut-on:هذه اخلاصية يف دراستهما املوسـومة بـ

traduire la publicité?ذا تلتحق بالشعر لكثرة العالقات اجلامعة بينهما،عندما يتعلق األمر بصعوبات ترمجة الشعارات،و.  
1
  .18ص.مرجع مذكور.عن الترمجة. بول ريكور- 

2
-Voir : R.Jakobson. Essais de linguistique générale. Op.Cit .P.86.  
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وهي طبعا تـدخل ضـمن املنـاورات         حصول عملية متاهي بني الصيغتني،     ما يعين وهو   .الواحد
  . واحد نفسه معنيا باخلطاب ومتلقيا لهكل حبيث جيد اإلشهارية،
 انبناء الصيغة العربية على شكل مجلة خربية مسجوعة يسهل حفظهـا  إضافة إىل ما سبق    و

وترما عزلتا    .بع نصحي يف الفرنسية    ذي طا  ، طلبية يف قالب توجيهي    جاءتيف حني    ها،دادولو أ
ل فيـه الـصورة   الذي تـشكِّ  ،وقدمتا حافيتني من سياقهما التداويل الذي وردتا فيه،  عن الفضاء   

   .لألخرى  ملا تبني لنا أن إحدامها ترمجةالنصيب األوفر،
 الشعار املالحظة األخرية حول ترمجة هذه الرسالة يف اإلطناب البادي على مستوى          تبدو   و
   .   جاهزةشكل مقولة خالف العريب الذي فُضْل فيه اإلجياز يف ى، علالفرنسي

ويكفي للتدليل  ، بالكتايب أحيانا الصويتينمزج فيه أن اللعب باللغة وما جتب اإلشارة إليه
تقول  . إال مبعاينة الشكل الكتايب فيهااليت ال ميكن إدراك اللعب باللغة ،1نورد هذه الرسالةعليه أن 

 Avi":(La( ىوتدع  املنتجة ألنواع الدهان والطالء، الفرنسيةرسالة اليت تشهر إلحدى العالماتال

couleur c'est l'Avi "  إذ نلحظ اللعب على مستوى الكتابة باإلحالة على اسم العالمة مع جعله
وات فيما  الذي حتيل عليه طريقة ائتالف األص يف اللغة الفرنسية احلياة معىنمقترنا بالداللة على

واحلمولة الداللية املكثفة ملضمون الرسالة هي ما يصعب على املترجم  ومثل هذه اإلحياءات، ،بينها
،القائم على والصويت  الرسالة دالة بشكليها الكتايبنظرا لكوناحلفاظ عليه أثناء عملية النقل،

   .)Homonymie(االشتراك اللفظي املعروف يف الفرنسية حتت مصطلح
أطلقتها يف تسعينيات القرن اخلايل إحدى حلملة  التوضيح نسوق هذا املثال زيادة يفو

،حيث كانت )Perrier(العالمات الفرنسية املختصة يف تعبئة املياه املعدنية،واملعروفة حتت اسم
مفهوم  للتعديل مبا يتوافق مع اإلشارة إىل لة للملفوظات اإلشهاريةختضع كتابة املفردات املشكِّ

ز يف د والتميكن إرادة التفرالئية يف عرف الكتابة العادية،ولاألخطاء اإلم ميكن عده منهو املاء،و
 وإن أردنا الدقة. واليت يصعب احلفاظ عليها. اليت تدفع إىل مثل هذه املمارساتيه وق تنافسيةس

 إال ال تدركمع العلم أا  يستحيل إبقاؤها أثناء عملية الترمجة،نظرا لكوا من اإلكراهات القاهرة،
    .Joyeau، Preaupagande، Meaundial Niveau،Expleausif(2:(من خالل شكلها الكتايب

                                                 
1
 -Voir:B.N.Gruning.Les mots de la  publicité. Op.Cit.P74. 
2
-Voir : J-M.Adam & M.Bonhomme. L'argumentation publicitaire.Op.Cit.P159.   
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 :ة والداللية املعجميات اإلكراه-2-2-2

 م للكلمات،يعر ومن ثَ ف عن اإلشهار أنه مستهلكفإن معجمه ينمو بصورة م 
 بكندا،)Montréal(يالزها فريق حبث جبامعة مونترأجن فحسب دراسة إحصائية، متسارعة،

تبني أن اإلشهاريني  والدوريات، واالت، خالهلا بعملية جرد للصحف، قام من ،1971سنة
ال وجود هلا يف أي معجم من معاجم  ألف كلمة، مخسة عشرعن  يزيد يتداولون فيما بينهم ما

 ،)Néologisme publicitaire(املعجميالتوليد وقد وصف صاحب املقال هذا  .اللغة الفرنسية
وكذا يف التغريات  النمو يسهم يف إغناء اللغة، ومما خلص إليه أن هذا ،"العاصفة اإلشهارية"بـ

   .∗1الداللية واملعجمية اليت تعرفها
ألن  بغية تأطريها ترمجيا، التأمل،زاء ظاهرة لسانية تستدعي البحث ووهو ما يعين أننا بإ

ما  وهو ،)Institutionnalisation(سةسد على املأْالتمرب ةاملمارسات اللغوية اإلشهارية معروف
   . 2نتقاداتاال  إىلجيعلها عرضة

عرفه اإلشهار ييف املقابل محاسا مفرطا لدى اإلشهاريني للتجديد اللغوي الذي نلحظ  و
أن جيد بشىت الوسائل ما يعرب عنها و ،واليت عليه أن يستوعبها حبجة مواكبة التطورات احلاصلة،

 اللغة  هذه على منتقديني اإلشهاريأحد ا  هذه الصرخة اليت يردنستشفه منوهذا ما  حيتويها،و
فمعرفة  وأن خنرج على الصواب، جيب أن نغامر، جيب أن منتلك القدرة على االبتكار،:"املستحدثة

 ،جيب أن حتيا اللغة انعدمت معها احلياة، فإن انعدمت اإلبداعية، القواعد ال تعين عدم اختراقها،
ولكن ألجل الوصول إىل هذا املبتغى جيب ...حنن ملزمون بواجب االبتكار... مع الزمنوأن تتطور

 وكل لغة تعيش كل ثقافة،فأن نكون كاملناشف يف القدرة على امتصاص التأثريات اخلارجية، 
شهار ال اإل التهجنب، وهو ما يعين بالضرورة أن هناك عمال اقتراضيا، وإعادة متلُّك للمقترض، ولغة

  ستنقطع عن تستطيع البقاء على اهلامش، وإذا ما وقع هلا ذلك فمعىن هذا أا
                                                 

1
 - Voir :A.Clas. Néologisme publicitaire.In.Méta.P.69.Vol.35.N°1.Mars1972. 

∗
 مخس عشرة يف دراسة أخرى،أحدث من احملال عليها يف املنت، يشري أصحاب الدراسة إىل أن اللغة الفرنسية عرفت دخول 

 أصحاب   ،وأغلب هذه الكلمات املولدة تقنية،وقد توصل     )1993اسة صدرت سنة    الدر(ألف كلمة يف العشرين سنة األخرية     
ميس هذا التجدد العبارات  يف معجمها قد يصل إىل العشر، والدراسة إىل أن اللغات تعرف كل عشر أو محس عشرة سنة جتددا

 ,F.Troiano et autres.Traduction :يراجع يف هـذا الـشأن  .املسكوكة،واملقوالت اجلاهزة،وحىت اجلوانب األسلوبية

adaptation et editing  multilingue.Op.Cit.P.67  
2
 - Voir : B.N.Grunig. les mots de la publicité.Op.Cit.PP.59-60. 
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  .∗1"احلياة
املتسارع للوحدات املعجمية يف حقل  وتأسيسا على ما سبق فإننا نرى أن هذا النمو

معظم الصعوبات تكمن يف ترمجة :"فـ  يطرح مجلة من اإلكراهات يف وجه املترجم، اإلشهار
  .2"اصة واملصطلحات واستخدام الكلمات الدخيلة واستخدام املقابل يف مجلة لغة اهلدفالتعابري اخل
  وخاصة إذا علمنا  وترية التوليد يف لغة اهلدف،ل احللول، مسايرة  هلاعليه أن يوجدومن ثَم

مما يضفي عليها الصبغة  ومنتجات تكنولوجيا، ،ة حضارأشياءي سِمدة  تأن هذه الوحدات املولَّ
 تسمية  ممثَّالعلى املترجم مشكال أساسيا التسمية تطرح :" إذ،صطلحية يف أحايني كثريةامل

ميكن  ألن التسمية املنتقاة حىت وإن كانت سيئة،..وخدمات ومفاهيم جديدة املنتجات من أجهزة،
   .3∗"ةأن تثبت وتتغلغل يف منت اللغة املتداول

الذي حييل على مفهوم مطابق لذاك  إشكالية البحث عن املعادل الدقيق يفرض ما وهو
 اإلشكال حدة إذا كانت تلك اللغة تعاين فقرا معجميا يف هذه د، ويزداالذي يف لغة املصدر

  .امليادين
ع املترجم يف كثري وِقتقد  ،يف لغة اإلشهار سرعة االبتكار املعجمي وهو ما يوصلنا إىل أن

وذلك باخلروج عن خصائص التوليد يف لغة   البحث،يف املسايرة عن سرعة من املطبات النامجة
كما قد تضطره السرعة إىل انتهاج التهجني سبيال بوساطة التناوب  والتضحية بقواعدها، اهلدف،

لة إىل إجناز وهو ما يوصل يف احملص .كما هو حال اإلشهار اجلزائري  املختلف، بني السنن اللساين
ال هي احترمت خصائص  ،لغة انتقالية ،نين بيلثة،بأقل ما توصف به هو أا تنتج لغة ثا ترمجة،
  .وال هي نقلت احلمولة الداللية للمصدر اهلدف،

                                                 
1
 -Voir : J.Dutrieix. Franglais et autres anglicismes. Art p.Cit. 
∗
« Il faut pouvoir inventer, prendre des risques, sortir du correct. Connaître les règles mais 

s’en affranchir. Sinon, il n’y a pas de créativité, pas de vie. Il faut que la langue vive, évolue 

avec son temps…. Nous avons un devoir d’inventivité. […] Mais pour cela il faut pouvoir   

être des éponges, absorber les influences extérieures. Toute culture, tout langage est hybride. 

Il y  a nécessairement un travail d’emprunt, de réappropriation. Le langage publicitaire ne 

peut pas rester à l’écart. Sinon il se coupera de la vie ».  
2
  .81ص.مرجع مذكور.ة التحريريةمعارف الترمج. حممد ماجد املوصلي- 

∗
"Le principal problème de vocabulaire qui se posera au traducteur sera l'appellation de 

produit, appareils, services ou concepts nouveaux  … car l'appellation choisie, même si elle   

est mauvaise, risque de se fixer et de passer dans le vocabulaire courant".     
3
 - Voir:R. Boivineau. L'a.b.c da l'adaptation publicitaire.Op.Cit.P.16. 
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 ما إىل  طبيعة اإلشهاراملعجمية والداللية العائدة إىل مجلة اإلكراهات  حصرعليه ميكنو
   :يلي
اء مسأ وأمساء عالمات جتارية، وأشخاص، وأماكن،(إكراهات نامجة عن نقل أمساء األعالم -1

وكما  .مهما كانت طبيعة احلامل الذي يرد عليه واليت ال خيلو منها أي إعالن جتاري،) منتجات
واالسم ضروري للمادة  .هو معروف يف ميدان التسويق فإن كل منتج جديد يتطلب امسا جديدا

  صحعليهو ومسة أساسية يف الكشف عن اهلوية التجارية، ضرورة الطابع الربيدي للرسالة، التجارية
  .   وهي مؤهالت تصيره ثابتا من ثوابت اإلعالن.Mot-phare(1(كلمة منارة بأنه وصفة

سبة للمترجم امللزم وبالتايل يصري مضاعفا بالن املصمم،  يف حد ذاته عبئا علىيشكِّل وهذا
 األخذ مع معجمها عما يتوافق مع اسم العالمة واملنتج، ويف وات اللغة املنقول إليها،بالبحث يف أص

 أن حيدث أثرا مشاا للذي أحدثه األصل يف لغة باحلسبان دائما أن هذا املعادل املقترح جيب
  .املصدر

 وقد قام بيتر نيومارك حبصر مجلة الصعوبات اليت تواجه املترجم يف مثانية عشر منوذجا من  
 للكلمات، وىلخمتصرات األحرف األ :يهمنا منها يف هذا املقام ،األمساء والوحدات املعجمية

وكذا أمساء براءات  ،وأمساء املنتجات، وأمساء العالمات التجارية ،)التابو(والكلمات احملظورة
   . 2∗االختراع

 وهو ما يفرض على املترجم العمل على إحداث توافقات إستراتيجية عرب مستويات املعاجلة
  ألن الكلمات لدقيق والفعـال،الترمجية، وقد تعترضه يف مثل هذه احلاالت مشكلة إجياد املعادل ا

                                                 
1
-Voir : C.Tatilon.Le texte publicitaire : Traduction ou adaptation.Op.Cit.P.243. 

∗
قدمية وحديثة،والعبارات املبتكرة من أمساء مركبـة  املستحدث من الكلمات مبا فيها من صيغ -1:وهي على الترتيب املوايل 

ومصطلحات جديدة،أو كلمات قدمية حمينة،واملختصرات من أحرف الكلمات،والكلمات املمزوجة من مقاطع كلمات جديدة 
 كلمـات   -4. كلمات عامية وهلجات دارجة وكلمات حمظورة        -3. كلمات وافدة من هلجات ولغات حمكية      -2.وألقاب

 أمسـاء  -7. أمساء لقرى ومناطق وجداول وأار وشـوارع -6. كلمات جغرافية مهملة -5.ت النص املصدر  مقترضة اقتحم 
كلمـات  -10. أمساء مؤسسات غري هامة    -9.أمساء منتجات وأمساء براءات اختراع وعالمات جتارية      -8.أشخاص مغمورين 

 -13.ت وتعابري مسكوكة غـري مالوفـة       إحياءا -12. كلمات من لغات قدمية موظفة يف اللغة املصدر        -11.أخطاء مطبعية 
 كلمات  -17 لغات خاصة بفئات اجتماعية معينة       -16. كلمات شائعة هلا دالالت ثقافية يف لغة ثالثة        -15.كلمات رموز 

  ).155ص.مرجع مذكو.نقال عن ماجد املوصلي.( وحدات معجمية نادرة االستعمال-18.إحالة ملعلومة خارج النص
2
  .155ص.مرجع مذكور. معارف الترمجة التحريرية. ليحممد ماجد املوص:  ينظر- 
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 رة لعمليةومصدر ذلك املرجعيات املؤطِّ .1ال متتلك املساحة املفهومية نفسها يف كل اللغات
  متباينة،لها الصويت على فضاءات ثقافيةواملنتجات حتيل بطريقة تشكُّ ،فأمساء العالمات التسمية،

2الثقافة اهلدف/ري موجودة أصال يف اللغةأو غ م تعيينات قد تكون خمالفة،وحقوهلا املعجمية تقد.  
بفعل  الثقافات املستقبلة،/ عقبة كربى يف وجه تكييف الرسالة يف اللغاتيضعوهو ما 

كهة نال ومرجع اإلكراه ههنا  القيم اإلحيائية اليت حيوزها االسم أو املصطلح يف املصدر، غياب
 املعلن مما جيعل  لدى املتلقي،مانه وتثماز وجودمهواليت تعز ،املصدر ةلغيف ال  اليت يعطياابالغيةال

وإذا ما  جه، صورة العالمة ملنتنال مما يشكِّماأل ،اعلى وجوب تواجدمهحيرص صاحب اخلدمة 
ويؤدي  احملافظة عليهما يف اهلدف كان ذلك مما يؤثر سلبا على العالمة املشهر هلا، يفأخفق املترجم 

   .م قدرته على نقل الصورة املرغوب فيهالعد خمتلة،إىل إنتاج ترمجة 
 ه إىل مجهور،موج النص املترجم وهو األمر الذي يدفعنا إىل أن نقف مع من رأوا أن
ومن  ،رها للجمهور املستهدف ميروبالتايل فإنه ميثل فعال اتصاليا أصيال غايته النهائية املعلومات اليت

تكون على الدرجة نفسها اليت لباقي البنيات   النسقي،ل بناءه فإن الوحدات املعجمية اليت تشكّمثَ
 وبتعبري ،ومن ثَم فهي ليست إال وسائل يف خدمة غايته النهائية املتمثلة يف حتقيق االتصال اللسانية،

  .3م يف حالة فعلأدق فإن الغاية االتصالية هي اليت جيب أن تكون مربط الفرس لكل مترِج
تقبل حىت  فإا ال اليت حتيل على مناطق لسانية خمصوصة، و،أما فيما خيص أمساء األعالم

فكيف ميكن نقلها إىل لغات  املشاة،د على التقريب وإذ إا تتمر ، ذااالترمجة داخل اللغة
وذلك ألا متيل دائما  كانت على الدوام مصدر إزعاج  للمترمجني،:" فأمساء األعالم .4؟أخرى

 ومن ذلك أمساء األماكن على حنو  نفتقده ال حمالة يف الترمجة،تكون ذات معىن خاص ومميز  ألن
  .5"يكون هلا يف الثقافة املصدر خصوصيتها من حيث اإلحياء أو املوقع أو التاريخ  اليت
ألن لغة اإلشهار متيل إىل التقنية  إكراهات مصدرها املصطلحات املوظفة يف اإلشهار الدويل، -2

 .ما ينب اللغات  عدم وجود املطابقة املعجمية يف إىلإضافة .يف حاالت كثرية إلقامة احلجاج

                                                 
1
 -Voir : G.Mounin. Les problèmes théoriques de la traduction.Op.Cit P.27. 
2
-Voir :M.Guidère.Publicité et  traduction.Op.Cit.P.93. 
3
 -Voir: C.Tatilon. Traitement  des unités lexicales .Art p.Cit.P.172. 
4
 -Voir :M.Guidère. Publicité et  traduction. Op.Cit.P.94. 

5
  .265ص.مرجع مذكور.اجتاهات معاصرة:يف نظريات الترمجة. إدوين غنتسلر- 
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 اخلدمة املشهر هلا ومواصفاا وكيفية اشتغاهلا،/بشرح خصائص املادةوخاصة عندما يتعلق األمر 
  وما إىل ذلك من األمور التقنية، اليت من غايات التركيز عليها إظهار اجلودة، ودقة التصميم، 

ألجل حتقيق راحتهستخدمها مها ملواإلضافة اليت تقد.  
فإن األمر يطرح حبدة  وعلى األخص إذا تواجدت هذه املصطلحات يف تركيبة الشعارات،

بني إستراتيجيات  الة، يصري املترجم ملزما بالتعامل معها باجلمع مااحل مثل هذه ألنه يف  أكرب،
س عليه هذه  تؤسعدة، منها ما يعود إىل الترمجة األدبية، نظرا للطابع اجلمايل الذي

 وهنا مكمن اإلكراه، ومنها ما يعود إىل الترمجة التقنية بفعل املصطلحية املقحمة فيها،.الشعارات
  .ممثال يف صعوبة التوفيق بني متطلبات كل إستراتيجية

 وهذا ما نلحظه يف إشهار السيارات ومواد الزينة والتجميل حيث مييل املعلن إىل توظيف
 .كحال العربية، عن احتوائها يف راهنهاتعجز بعض اللغات ،صطلحية معقدةتقنية قوامها ملغة 

اليت تشهر ألحد أنواع العالمات املنتجة  ،)8الرسالة رقم(وللتدليل على ذلك نسوق هذا املثال 
    :لنرى كيفية تعامل املترجم مع اللغة الواصفة للتقنيات املزودة ا هذه السيارات للسيارات،

- Jantes alliage16
″
 -5 branches. 

- Climatisation automatique régulée bi-zone. 

- Régulateur- limiteur de vitesse. 

- Peinture métallisée. 

مثل الرمز املرافق    فمن املتاعب اليت تعترض املترجم يف نص كهذا هو عملية حتويل الرموز،           
 بنقله كمـا    ىكتفَيدف إىل كلمة كاملة أو      حبيث يقع التردد ما بني حتويله يف اللغة اهل         ،16للرقم  

 ,bi-zone(ومن املصاعب األخرى الكلمـات املركبـة املـصطبغة بالـصبغة املـصطلحية      هو،

Régulateur- limiteur(،   ةإضافة إىل مشكل آخر يظهر على مستوى املـصطلحات الواصـف 
  .).alliage-Jantes- métallisé(ألجزاء معينة تدخل يف تركيبة السيارة

   إذ نلحظ أنه آثر االلتصاق     قد بدا تأثري هذه اإلكراهات يف اخليارات اليت تبناها املترجم،         و
عرب الترمجة املوجهة لقارئ الـنص       ،تبدو من استعراضنا هلا    باألصل عن طريق عملية حماكاة تامة،     

  :العريب يف صحيفة أخرى
  .فروع5بوصة16 عجالت سبيكية -
  . املنطقة وثنائي معدل اهلواء أوتوماتيكي-
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  . معدل وحمدد السرعة-
  .  دهن معدين-

 احملال بـه علـى إطـارات        )Jantes(لـفقد اضطر لعدم وجود املصطلح الدقيق املعادل        
أي أنـه قـام      ،العجالت:ممثال يف    ،للداللة على اجلزء   االستعانة مبا يدل على الكل     إىل   العجالت

  ترمجـةً  هلـا،  اليت أطلقها وصـفا      سبيكيةكما نرى أن    بتوسيع الداللة ختلصا من الفقر املعجمي،     
ألن قارئ النص العريب ال      غري دقيقة يف الداللة على ما أراده واضع النص األصلي،          )alliage(لـ

 ألنه أكثر شهرة من احملاولة اليت قام        ،لع على األصل   ما مل يطَّ   ،نعتقد أنه قادر على فك سنن العبارة      
 هو عملية ترصيف لوحـدات حمتفظـة بداللتـها          - األقل  يف رأينا على   – أجنزهفما   املترجم،ا  

  . لألصل معادلة تبدوسلسلة كالمية املعجمية يف
مـع   . بني نصني وليس تعادال     ما  تطابق هو إجراء عملية   املترجم   أجنزه ما    يعين أن   ما وهو  

 ،1 له عالقة باخلطاب   )Equivalence(التعادلو  خيص اللغة،  )Correspondance(العلم أن التطابق  
تصف  تقنية،  مبصطلحية  مادام األمر يتعلق   ناسباهذا م ويبدو أن املترجم رأى      .باملفهوم السوسوري 

 واألرقـام،  عندما يتعلق األمر بأمسـاء األعـالم،       تصبح املطابقات ضرورية،  :" إذ تركيبة السيارة 
   . 2∗"واملصطلحات التقنية

 خيار النقـل إىل     بتبين د قام    ق  نلحظ املترجم  ،وعودا على بدء إىل الرسالة السالفة الذكر      
مع أنـه    )بوصة(بالرمز الدال عليه يف األصل     كامال بدل االكتفاء  16العربية للمصطلح املرافق للرقم   

 أتوماتيكي يف السطر الثـاين،    :إضافة إىل االقتراض الظاهر يف الكلمة      ،)Pouce(مقترض أيضا عن    
أنه قد جانـب    ذايت، مبعىن   :ممثال يف للغوية  اعلى الرغم من وجود املعادل العريب الذي تقره اامع          

ذه الكيفية والسبب عائد      قة يف ترمجةٍ  الد –  يف نظرنا -   ر من األصل الذي فـرض       إىل عدم التحر
 على الرغم من امتالكـه املعـادل الـشكلي         إكراهاته اليت بدت تأثرياا  على خيارات املترجم،       

 أنه لو حترر بعض الشيء مـن االلتـصاق         وحنن نزعم  ،)Climatisation(و )automatique(لـ

                                                 
1
-Voir : M.Lederer.La traduction aujourd'hui : Le modèle interprétatif.P.51.Ed:Hachette.Paris. 
1994. 
∗
"Les correspondances sont nécessaires lorsqu'il s'agit de noms propres, de chiffres, de termes 
techniques".  
2
-Ibid.P.86.  
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ـ  معد وية :واليت نراها على الشكل اآليت     باألصل لكانت ترمجته أكثر دقة،     ـ    ةل  ة ذاتيـا وثنائي

  .االنتشار
 مـن    أنه قد صادفته مشكلة أخرى يف التعامل مع الكلمة الفرنـسية املركبـة             كما بدا لنا  

وهـي طريقـة     ها، التخلص من  ولذا عمد إىل   ،)zone(واجلذر   اليت ال متتلك املعادل،    )bi(السابقة
 اء النص من الثقل الذي قد يلحقه جر        ختفيف وذلك بغية  معمول ا يف ترمجة اإلشهار إىل العربية،      

 املمارسـة   سابقة عنيف أعمالوهي مسألة تعرض هلا الدارسون    . االستخدام املصطلحي املبالغ فيه   
   .1الترمجية يف حقل اإلشهار

إىل كلمـتني   )Régulateur-limiteur(جم عندما حول الكلمـة املركبـة      وقد وفق املتر  
 Peinture(لنا مالحظة علـى ترمجـة  و .اللغة  هذهمتعاطفتني يف العربية، وهو األقرب إىل طبيعة

métallisée(  ،نرى أن معدين ليست   حنن  و  بدهن معدين)métallisée (  وإمنا)أي بلـون    ،)ممعدن 
املعادل الشكلي الدقيق يف العربية هلذا املصطلح إىل تبين االقتراض          وقد أجلأت صعوبة إجياد      ،املعدن

اليت نراها بعيدة عـن     و) 9الرسالة رقم   (خرآ، يف موضع    ميتاليكية واليت حولت إىل   ،خيارا ترمجيا 
وأما  ،عربية وغري مؤهلة لتحقيق األثر املشابه هلا يف األصل الشائع جدا يف العاميات اجلزائرية        الروح  

 الذي قام به املترجم هنا فقد اقتصر يف حتويرات بسيطة على مستوى الصياغة الـصرفية                عن اجلهد 
فجاءت على شكل مصدر صناعي خمتـوم        حبيث جعلها موافقة ألوزان العربية،     للكلمة املقترضة، 
ألجل الداللة على االتصاف باخلصائص املوجودة يف        ،أنيث دالة على الت    مربوطة بياء مشددة وتاء  

  .مىذلك املُس
وهي ذات تعيني  يف الكتابات اإلشهارية، )Sigles(شيوع املختصراتإكراهات سببها  -3

 واملثال على هذه احلالة هو اإلعالنات اليت تستعمل .وأحيانا دون وظيفة تعيني أصال:"حمدود
  أن تصف احلروف لتسمية عالمة جتارية أو منتوج وتصبح احلروف نقطة انطالق لنعوت من شأا

  .2"وهذه اإلمكانية ال ميكن بالطبع االحتفاظ ا كما هي يف ترمجة ما .لعالمة أو ذاك املنتوجهذه ا

                                                 
1
-Voir : M.Guidère. Publicité et  traduction. Op.Cit.P.256.  

2
 .مرجع مـذكور .ضمن مؤلف مجاعي علم الترمجة.ترمجة محيد العواضي.علم الترمجة والنحو التقابلي. أوجينو كوسرييو- 
  .53ص
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 وأمساء ،)Logotypes(يف بنيات املميزات النمطيةتظهر هذه املختصرات وأكثر ما    
 يف ت شاعقدو .ر عن هوية املؤسسات املشهرةيفترض فيها الثبات بوصفها املعب اليتاملنتجات 

 وذلك رغبة يف ختفيف الكلفة صرنا بشكل مكثف وخاصة يف اإلشهار، اإلعالمية يف عالكتابة
 والزمن يف اإلشهار املرئي واملسموع، اإلشهارية، عن طريق تقليص املساحة يف اإلشهار املكتوب،

  .ترسيخها يف أذهان املتلقنيل اوكذا تيسري
  بعض الصيغ اجلديدة اليتفقد يعيق الترمجة صعوبات منشؤها احتواء النص املصدر عـلى

أو أن تكون الكلمات اجلديدة هي ملختصرات :"حتيل على مدلوالت غري معروفة يف الثقافة اهلدف
أو لسلع ابتدعها  أو أا أمساء مركبة ألصناف جتارية، من األحرف األوىل لعدد من الكلمات،

  .1" وغريهااملنتج للترويج التجاري وغريه من الدعايات مثل أصناف مواد جتارية
 ها على مستوىوقد كانت هذه الظاهرة حمل تدارس مكثف نظرا للمشاكل اليت تطرح

ألن هذه التسميات حتيل على مصطلحات قد ال يكون هلا  واليت تكون ترمجتها تقريبية، ،2الترمجة
 ومن مث وجب احلذر أثناء ،3 يصعب نقله هلا إحياء وطينه قد يكونكما أن معادل يف اللغة اهلدف،

ل هذه املختصرات يف لغات أخرى إىل كلمات تامة حتمل داللة فقد تتحو التعامل معها ترمجيا،
ويكفي أن نسوق هذه املثال حلملة إشهارية لشركة  سلبية غري اليت يريد صاحب الرسالة متريرها،

والذي يتحول  ،)MR2(قت أحد منتجاا حتت اسم اليت سو لصناعة السيارات،)Toyota(تويوتا
  .Merde(4(ذات إحياء سليب ثناء النطق به يف الفرنسية إىل كلمة،أ
إكراهات مصدرها جلوء اإلشهاريني إىل توظيف وحدات معجمية حتيل على  -4

فعلى الرغم من كوا تشكل إكراها ثقافيا إال أن هلا  ،الثقافة اهلدف/يف اللغة ) Tabous(حمظورات
ف من  خيفّيه يصري املترجم مضطرا إلجياد حل لساينوعل جتليا لسانيا عرب  الوحدات املعجمية،

ا،حد وال يكون ذلك إال بالبحث عن  ،أو من الرفض الذي قد تلقاه عند املتلقني يف ثقافة اهلدف

                                                 
1
  .131ص.مرجع مذكور.معرف الترمجة التحريرية.حممد ماجد املوصلي - 

2
-Voir:D.Gehenot.Le sigle:aperçu linguistique.In.Méta.Vol.20.n°4.1975.& 

C.Degauquier.Poétique contre peau étique:Le lexique des.In.Méta.Vol.39.n°3.1994.& 

G.Petit.Le nom de marque déposée:nom propre,nom commun et terme.In.Méta.Vol.51. 

n°4.2006. 
3
-Voir:D.Gehenot.Le sigle:aperçu linguistique.Art p.Cit.292.  
4
- Cité par:C.Claussen. La traduction des textes publicitaires…Op.Cit.(Mémoire en ligne).  



        اإلكراهات اللسانية ومفهوم األمانة في الترجمة اإلشهاريةاإلكراهات اللسانية ومفهوم األمانة في الترجمة اإلشهاريةاإلكراهات اللسانية ومفهوم األمانة في الترجمة اإلشهاريةاإلكراهات اللسانية ومفهوم األمانة في الترجمة اإلشهارية:                          :                          :                          :                          الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 132 

 يف اللغة اهلدف تفاديا لتأثريها واليت هلا إمكانية حتقيق التعادل املنشود ،البدائل املعجمية املقبولة
  .املادة املشهر هلا/ومن ثَم على رواج اخلدمة  مة،السليب على صورة العال

ف عدم وجود املعادالت يف اللغة اهلدف، أو إيثار الناطقني بتلك كما أن من دواعي هذا التصر
 الشأن كما هو داد احملظورات،اليت تدخل يف ع اللغة التكنية والتلميح دون التصريح عن املفاهيم

  لطبيعة الناطقني ا، الذين يغلب عليهم التحرج يف تسمية هذهبالنسبة للغة العربية، وذلك راجع 
  . أو أخالقية ألسباب عقديةاحملظورات بأمسائها

والذي أطلقته  ،)M.Guidère(ونسوق يف هذا املقام الشعار الذي أورده ماتيو قيدار   
 اإلبداعي للربهنة على اجلهد مواد احلمية اخلاصة بالنساء،إحدى العالمات املتخصصة يف إنتاج 

الذي قام به املترجم يف عملية التحويل من السوق الغربية املتحررة من كل الضوابط إىل سوق 
 C'est décidé, je)إذ يقول النص الفرنسي عربية حتكمها مجلة من االعتبارات األخالقية والعقدية،

montre mes fesses (  الترمجةوالذي صار بعد ) إذ نلحظ  ،1)نية الدهلألنسجةقررت أن أضع حدا
 ع حىت يتوافق م،الذي أجنزه املترجم بغية تلطيف الشعار وقيمة التحويل اخلالق ،مدى التصرف

   . املنوط االدورإكمال مقتضيات السياق السوسيو ثقايف الذي نقل إليه،وترك للصورة املصاحبة 
ليت تصف املالبس لوحدات املعجمية اا مع لكيفية تصرف املترمجني ،آخر  هنا مثاالنوردو   

 الرسالة من خالل ،ا عالقة مع أخص خصوصيات اإلنسانأو تلك اليت هل الداخلية لإلنسان،
10رقم(

ح فما صر  اخلاصة باالستعمال النسائي،)Serviettes( تشهر إلحدى أنواع الفوطاليت، )∗
كلي الدقيق يف  لغياب املعادل الش إماوذلك  يف النص العريب،نهبه النص الفرنسي متت التكنية ع

ل الثقافة العربية هلذا النمط من الكتابة عدم تقبنظرا ل ، أو لرغبة املشهر يف عدم اإلفصاحاللغة العربية
وتشهر ملنتج  على الرغم من أن الرسالة تسري يف الفضاء السوسيو ثقايف اجلزائري،ف اة،عراملُ
وكأما موجهني  حية بشكل مغاير،تعامل مع التسمية املصطلاملترجم فإن  صنوع يف اجلزائر،م

تكوينها و  مراعاة للفئة االجتماعية املتوجه إليها،- فيما نزعم–من منطلق  لفضاءين خمتلفني،
  .وعن املفرنسة االنفتاح بة احملافظة،إذ يعرف عن الفئة املعر الثقايف،

                                                 
1
- Voir:M.Guidère. Publicité et  traduction. Op.Cit.P.124.  

  . Protège-slip: الوارد يف النص الفرنسياملصطلح*
                                                                 فوطة للحماية اليومية:  يف النص العريبة الواردالترمجة
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سد النقص و  وتكميل معىن النص،،وقد تكفلت الصورة املصاحبة باختالق السياق التداويل
 فوطة(ض جبملة امسية كاملة يف العربية والذي ع احلاصل بفعل عدم التصريح باملصطلح الدقيق،

 واليت تدل وحداا املعجمية خارج السياق على أي فوطة لالستعمال اليومي من ،)للحماية اليومية
   . أي كائن كان

 ةات اهلندوأوروبي إكراهات سببها اعتماد لغة اإلشهار على ما يعرف يف اللغ-5
ا وذلك راجع إىل تبين مبدأ االقتصاد اللغوي،ختفيف ،) Suffixes(واللواحق) Préfixes(بالسوابق

  .البحث عن الرواج والتثبيت يف ذاكرة املتلقي للوحدة املعجمية املوظفةللكلفة اإلشهارية،وكذا 
 ورة يف هذاشهومن السوابق امل وخاصة أن اإلشهار يقوم أحيانا على توليد معجمي حر،

  ملواد الزينةةرشِهاملتجارية وخاصة العالمات النتجات وامل أمساء ترد يف بدايةاال تلك اليت 
واليت يراد  ،)...,anti,ultra,lipo,séro,bio,micro,mini,aqua,Phyto (ومن أمثلتها ،والتجميل

وهذا  يبعد عنها الغرض التجاري،حىت  وكذا صبغها بالصبغة الطبية، ، العاليةا الداللة على التقنية
إذ تشتغل هذه السوابق ذات  ،ما يعين أن املشهر يلعب على شكل الدال املوحي ذه اخلصائص

   .1األصل اإلغريقي أو اليوناين يف غالبيتها بوصفها وحدات عاملة
فما  ،إليهاومكمن الصعوبة يف حتويل مثل هذه السوابق يف طبيعة اللغة املنقول منها واملنقول   

ف هذه السوابق لغات واللغات اهلندوأروبية اليت توظِّ هو معروف عن العربية أا لغة اشتقاقية،
  .للسابقة باجلذر لتحقيق املقصد) Affixation(إذ يكفي إجناز عملية إلصاق ،إلصاقية
ويتضاعف العبء على املترجم عندما تقرن هذه الكلمات بأرقام هلا داللتها اخلاصة طبيا أو   

وكذا عندما ترد يف خمتصرات أمساء املنتجات  ، قد يكون جمهوال يف الثقافة اهلدف فضاء علىحتيل
ويقوم بغرسه يف  املشهر هلا فما يكون على املترجم إال أن يعمد إىل االقتراض لالسم كما هو،

ك وللتدليل على ذل .)Translittération(النقحرةأو  )Transplantation(اهلدف بالتوطني النص
 : كيفية تعامل املترجم مع مثل هذه األمساءلنرى مع ترمجته،) 11الرسالة رقم(نسوق هذا النص

Laissez vous séduire par une fraîcheur active dans la tendance marine et 

Sportive avec le nouveau déodorant OCEAN3 de VENUS. 

 3نضي مع مزيل الروائح اجلديد أُِسيودع نفسك تنجذب بانتعاش حيوي يف ميول حبري وريا
  .فينوس
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 كما هي دون أدىن ما يالحظ بداية هو عملية الغرس للتسمية يف النص العريب  
وفق التقنية املعروفة  إال على مستوى النقل احلريف هلا باخلط العريب،) فينوس3أُِسيون(تصرف

يق إضافة الرقم الذي قد جيهل التسمية عن طرفة إىل هذا اإلحاالت اليت حتملها إضا بالنقحرة،
 كما تغيب عنه.حىت وإن أدرك رمبا اجلزء األول الذي يعين احمليط املتلقي يف اللغة اهلدف مغزاه،

وهذه املعاين قد محلها النص من خالل  ، الرومان عند واجلمالهلة احلبإواليت هي  داللة فينوس،
 محل يف األصل والنسخة ادعاءات ال فالنص ،ئم على حماولة اإلغراء اانبناء احلجاج القا

مع حماولة تلطيف النص العريب عن طريق ختفيف محولة  )sportive,marine,séduire(إثباتات
ي هذا وما يقو ملا حيمله من إحياءات جنسية كالفتنة واإلغواء، ،)تنجذب (بـ)séduire(اللفظ

 اوصفليصري  التوسعذي من إحياءاته وال ، واجلمال عند الرومانهلة احلبإالزعم نسبة املنتج إىل 
وشواطئه اخلالبة  وكذا التركيز على اجلانب الشبايب الذي مييل إىل البحر، ،لكل امرأة بارعة اجلمال

  .وهناك جتري اللقاءات احلارة وتعقد الصداقات احلميمية ،وممارسة الرياضة
احتل العطر موقع حبيث  وهو ما يعين أن النص أصال وترمجة عمل على شخصنة املنتج،  

يعرف بإرادة القول اليت  وهذا ما باجنذاب الشباب إليه، اليت تكون حمل واقعة غزلية، املرأة الفاتنة،
ا اإلشهاري،ستخلَت استخدم عطرنا هذا ذي اللمسة السحرية تصر :ومؤداها ص وال يصرح

ا لتشبعه باإلحاالت الدالة وأكثر ما تظهر هذه املعاين يف النص الفرنسي نظر .جذابا وفاتنا للنساء
  .واليت تشكل الذاكرة اجلمعية للناطقني األصليني ذه اللغة يف ثقافة هذه اللغة،

على هذه املعطيات ذات اخللفية الثقافية  ال ميكن هلا أن حتافظ وحنن نعتقد أن الترمجة العربية  
 الطافحة باإلحياءات اته الثقافية عرب حماولة احملاكاة التامة لألصل يف سننه اللساين وأيقونالغربية

 لت بؤرة التركيز على اجلو الشبايبوبانقطاعه عن املرجعيات املؤسسة لسقفه الثقايف حتو اجلنسية،
فإن هذا التناص  ،فينوسألنه مهما شرحت األيقونة  ما يصحبه من اندفاع يف جو صيفي منعش،و

 فإنه هذه اإلحاالتوِلكُنه سر  مجة كما يف األصل،ال نعتقد أنه قادر على حتقيق األثر املشابه يف التر
وجهل  بفعل الغموض الذي يكتنف االسم،وغري أنه  يفترض العلم املسبق مبرجعيات التسمية،

وبالتايل يصري داال بشكله ال  ميكن له أن يشتغل بوصفه عامل إار، املتلقي املفترض بتضميناته،
    . حسب تعبري ماتيو قيدارPublisigne(1(إلشهاريةمبعناه،وذا يدخل ضمن خانة العالمات ا
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  : اإلكراهات الصرفية والنحوية-2-2-3

ومرد ذلك يعود :"دقيقةحتقيق ترمجة   يف العائدة إىل جوهر اللغاتتعيق االختالفات النحوية
   ،1"النحوية إىل األسباب اللغوية سواء على صعيد املفردات أو على صعيد التراكيب والعالئق

كاملثىن يف العربية الذي  اء اللغة املصدر مثال على مقوالت صرفية وحنوية جتهلها اللغة اهلدف،فاحتو
أو عدد األزمنة يف الفرنسية الذي يفوق  ال يوجد ما يقابله يف اللغات الالتينية واألجنلوساكسونية،

مما يعيق  ، واملستقبلاملاضي واحلاضر:زمنة العربية الثالثةيف حني ال يتجاوز عدد أ ،زمنامثانية عشر 
  .عملية الترمجة

وهذا ما ذهب إليه ياكبسون حني أكد على أنه من الصعوبة مبكان أن يبقى املترجم وفيا    
 لغة هلا ما يصف بعض املقوالت النحوية يف حني  تفتقر إليها اللغة املترجم إليها،لألصل يف 

فحني ترمجة مجلة كهذه  ،) Elle a des frères(الذي جتهله الفرنسية باملثىن وضرب لذلك مثاال
فإنه يصعب على املترجم أن يعي القصد من اجلمع هنا أهو  ق ما بني املثىن واجلمع،تفرال يف لغة 

وإذ نقلت هذه العبارة  .أكثر هلا أخوين أو:وبالتايل يصري أمام خيارين،فإما أن يقول مثىن أم مجع،
  .2هلا إما أخ واحد أو أكثر من أخ:خيار ثنائيإىل لغة جتهل العدد النحوي فإنه يصري أمام 

الصرفية تأثريها يف حتقيق ب إليه يف أن للمقوالت النحوية وما نذهويكفينا يف التدليل على 
هذه  إذا ما مل تراع اإلكراهات النامجة عنها أثناء عملية النقل، ترمجة دقيقة وصحيحة،

واليت ترجم فيها شعار الشد  اليت تشهر ألحدى شركات الطريان، ،)12رقم(الرسالة
 .أجنحة ألحالمك) هكذا(أعطي:إىل العربية بـ)  Donnez des ailes à vous rêves:(اآليت

لكن املتأمل يلحظ أن املترجم قد وقع يف مطبات  دقيقة عند النظرة األوىل، الذي تبدو فيه الترمجة
  .ي الذي سنتغافل عنهإضافة إىل اخلطأ النحو والصريف، املعجمي املستويني ترمجية على

 جعله يسقط على مستوى مما فعلى املستوى املعجمي تعمد املترجم تبين احملاكاة إجراء ترمجيا،
اجعل بدل أعط  :رى أنه كان األوىل به أن خيتار فنحن نعادل الدقيق،اختيار امل

ق ما بني املثىن فإن تغافله عن كون الفرنسية ال تفر أما من الناحية الصرفية، ،)Donnez(لـمعادال
 لوجود يف حني كان أليق به أن يلجأ إىل صيغة املثىن بأجنحة،) Des ailes(يترجم  جعله واجلمع
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اجعل جناحني :وبالتايل يصري الشعار ، جمازياالطائرة واألحالموجه املناسبة واملشاة بني 
وضع أصال هذا الشعار واليت  ثَم يقدم قراءة مقبولة تثمن اخلدمة املشهر هلا، ومن .ألحالمك
حلق بأحالمك وأنت على منت طائرات :نصوغها يف هذه العبارة وعليه ميكن أن لتعزيزها،
  .خطوطنا

ما خنرج به من هذا العرض أن عدم مراعاة هذه اإلكراهات قد ينجر عنه إجناز ترمجات 
مما يؤدي إىل  بتكار، والتكييفات امليكانيكية اخلالية من روح اإلبداع واال التعيسةتعتمد احملاكاة

 الترمجية املساوئ هذهف:"حتقيق األثر املشابه يف اهلدفاليت ترجم ألجلها اإلشهار، وهي  انتفاء الغاية
  . 1"بأخرى على اإلستراتيجية اإلقناعية للرسالة اإلشهارية أو بكيفية تشوش

ت  البحث عن التطابق املبالغ فيه من خالل احلرص على توظيف املعادالقد يسببو
فنحن عندما نترجم  .الشكلية االنسداد يف وجه املفهوم اإلشهاري املتضمن يف الرسالة املراد متريرها

نبغي من وراء هذه الترمجة ال نترجم سننا لسانيا فقط ولكننا  نصا إشهاريا بكل مكوناته اللسانية،
 إال إذا ممكنة:" تصريأي أن الترمجة ال  .ليهاعإعادة إنتاج تلفظي مركب بكل العوامل اليت حييل 

 أي على مستوى بني اللغات على مستوى اللغة باملفهوم السوسوري،وجدت عالقات للمعادالت 
فإنه يتعني االختيار بني املعادالت املمكنة واملعادالت املثلى  وأثناء صريورة الترمجة، اللغة كنظام،

  .2"مستوى الكالم أي على مستوى اللغة احملققة على
 للغة يف جتاوز  العميقةبنيةالنا إىل القول إن التركيز ينبغي أن يتم على مستوى وهو ما يدفع

وهو اجلانب امللموس من  ، من املعادالت بني املمكن واملثايلختيارخالل اال نم اإلكراهات،
وإن كان صاحب الرأي املطروح أعاله يتحدث  .الترمجة الذي يتعامل معه املتلقي يف اللغة اهلدف

 ممثال يف شعرية قسم فإننا نراه ينسحب أيضا على ترمجة النصوص اإلشهارية، ة األدبية،الترمج عن
لى مستوى الشعارات اليت حتمل كثافة مجالية وتعددا دالليا من خالل وخاصة ع منها، كبري

  .وترسيخة يف ذاكرة املتلقي وانفتاحها على قراءات كثرية دف إىل تثمني املنتج، إحيائيتها
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 أقل عرضة هالتحريري، وجيعل  املكونمستوى وخاصة على ف العبء على املترجممما خيفو  
 يعين ا، مم يف النصوص اإلخبارية10%  إىل% 5للمعاناة هو أن نسبة املصطلحات تتراوح ما بني 

  .1 على األقل من منت النص هي عبارة عن مفردات عامة% 90أن 
بطاقات تقنية مبواصفات فنية يسهل د على شكل ِرقد أضحت الكثري من اإلعالنات تول  

وهو مما  بفعل تداوهلا ملصطلحية متتلك كل اللغات احلضارية معادالت هلا، حتويلها ما بني اللغات،
واملعلومات  لت بفعل تبادل السلع واملنتجات،اليت تشكّ ميكن إدراجه يف دائرة الثقافة الكونية،

  .ية التحويل حدة املشاكل أثناء عملومن مثة ختف .واملعارف
 ما نرخص ألنفسنا وصفه بالتطابق شبه الكلي حىت ما بني اللغات  عنهينجروهو ما   

وذلك راجع للعامل   ذا الطرح،مع أن نظريات الترمجة ال تقر كالعربية والفرنسية، املتباعدة،
ه يعلم فاملصمم حينما يضع نص وكذا لكون هذه النصوص مهيأة للترمجة سلفا، املشار إليه أعاله،

بأنه سيوبالتايل يصري هذا إكراها يعمل على جتاوزه من خالل إبعاد  ل إىل لغات عدة،رح
ب عملية إضافة إىل جتاوز التعقيدات التركيبية واألسلوبية اليت تصع اإلحاالت ذات الطابع احمللي،

  .النقل
 الت يف الترمجةومع ذلك فإن هذا ال ينفي وجود االختالفات اليت تنجم عنها بعض االختال  

أو نقل ركيك لتعبري ما  أو حتويل لفظة مبجموعة ألفاظ يف اللغة اهلدف، كانعدام املعادل الدقيق،
كما  .نتيجة اختالف املنظومة املفاهيمية لتلك اللغة عن قرينتها يف املصدر إليها بفعل احملاكاة التامة،

ولنا أن  .التركييب العائد إىل جوهر اللغات طبيعة النظام  إىلجند بعض االختالفات البسيطة العائدة
  :تشهر إلحدى العالمات املنتجة للسياراتاليت ) 09رقم(رسالة بالعودة إىل منثل لذلك

  :النص الفرنسي

  : شعار شد االنتباه-1
Entrez dans la légende. 

  : التحريري-2
Equipements de série : direction assisté+Climatisation+Vitres teintées+Lève 

vitres électrique à l'avant+peinture métallisée+radio CD MP3 avec port USB. 

Seulement 200 voitures disponibles avec les équipements offertes ! 

Jantes en alliage+Condamnation centralisée des portes à distance+Alarme  

                                                 
1
-Voir :F.Troiano et autres. Traduction ,adaptation et editing  multilingue.Op.Cit.P.73.  



        اإلكراهات اللسانية ومفهوم األمانة في الترجمة اإلشهاريةاإلكراهات اللسانية ومفهوم األمانة في الترجمة اإلشهاريةاإلكراهات اللسانية ومفهوم األمانة في الترجمة اإلشهاريةاإلكراهات اللسانية ومفهوم األمانة في الترجمة اإلشهارية:                          :                          :                          :                          الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 138 

  : شعار االستئناف-3
L'étoile Chevrolet veille sur vous. 

  :النص العريب

  : شعار شد االنتباه-1

  .إىل األسطورة)هكذا(إنتمي
  : التحريري-2

  -صبغة ميتاليكية- نوافذ كهربائية ملونة+نوافذ ملونة-مكيف هوائي- قيادة معززة:جتهيزات

  . MP3CDراديو
  !سيارة متوفرة فقط بتجهيزات مهداة200

  .ذارن نظام إ–ألبواب  غلق مركزي ل- عجالت من األلياج
  : شعار االستئناف-3

  .جنمة شوفرويل تسهر على راحتكم
هو أننا اقتصرنا على العناصر النصية األساسية املشكلة جلسم  ما نود التركيز عليه بداية،  
 االعتداد به يف هذه الدراسة ألا يف رأينا ال تقدم شيئا ذا بال ميكن  حميطاته،عنوتغافلنا  اإلعالن،

  .ضعتها على فضاء اإلعالن يف األصل والترمجةمها على التطابق املطلق حىت يف مولقيا
تقنية يف بعض املصطلحات الل  املعادلومما يلفت االنتباه يف الترمجة مقارنة مع اهلدف غياب  

 ليس عن فقر معجمي، ،)CDMP3.USB(مما حدا باملترجم إىل اعتماد التوطني النص العريب،
وكذا  ، من بينها شيوع هذه التسميات لدى عامة املتلقني يف الثقافة اهلدف،ولكن جلملة أسباب

 فترمجة مثل هذه الكلمات تستدعي حتويلها إىل مجل طويلة، رية،االتخفيف من الكلفة اإلشه
وكما هو معلوم فإن الترمجة اإلشهارية تقوم على مبدأ  وبالتايل تكاليف زائدة يف عملية البث،

إضافة إىل أنه من احملتمل جدا أن  واجلهد األقل واألمانة للمفهوم التجاري، ية،والفعال االختصار،
مثل ترمجة  بفعل عدم تداوهلا، تؤدي الترمجة إىل إيراد ملفوظات قد تكون غامضة يف اللغة اهلدف،

)CD (بقرص مضغوط.  
 حسب ما –ية واملالحظة الثانية اليت ميكن اخلروج ا من معاينة النصني أن املمارسة الترمج  

عاجم ثنائية أو متعددة مبجتهاد املترمجني دون تأطري يف اجلزائر متروكة ال يف اإلشهار العريب - يبدو
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بدليل ما هو مالحظ من تردد املترمجني وعدم اتفاقهم  اللغات أو مسارد بأمساء األلفاظ التقنية،
 على ومما يدلّ ، السيارات تركيبة يفعلى معادل واحد يستعملونه يف تسمية األجزاء اليت تدخل

قل احلريف إىل العربية نهو جلوء املترجم دون إعمال أي فكر إىل اعتماد ال هذا التردد،
يف حني رأينا  ،)ألياج(هو غرسها خبط عريب والتحوير الوحيد الذي أدخله عليها، ،)Alliage(لـ

 )Jante( يف النقل فـإضافة إىل عدم الدقة ،سبيكيةقد ترمجها بـ) 08يف الرسالة رقم ( غريه
  .ليست العجلة وإمنا إطار العجلة

وقد أوصل االلتصاق باألصل املترجم إىل إجراء عملية ترصيف موعة من الوحدات   
وكان األجدى به اللجوء إىل عملية التطويع  معزولة عن السياق، املكتفية بداللتها املعجمية،

حسب ما أقره  ق وطبيعة اللغة املنقول إليها،مبا يتواف ،)Modulation fonctionnelle(الوظيفي
 : بدلوية مكيفة :إىل)  Climatisation(لإذ كان األحرى به أن حيو .1املختصون يف امليدان

فلو  .فتح كهربائي للنوافذ األمامية :إىل )Lève vitres électrique à l'avant (:و ،مكيف هوائي
. رافع كهربائي لزجاج النوافذ األمامية:ا يبغي تبليغهاعتمد ترمجة كلمة بكلمة لرمبا توصل إىل م

ويكفي للتدليل  ،)Vitres teintées(: ال ميكن هلا أن تشكل معادال دقيقا لـنوافذ ملونه :كما أن
تعين ) Vitres(،وذلك راجع إىل كون) Fenêtres colorées(على ذلك القيام بترمجة عكسية

اليت ال حتيل ) teintées(ولكن اإلشكال ال يقع يف املوصوف بل يف الصفة التابعة زجاج النافذة،
ومن مثة فإننا .  السيارةمقصورة  من يفبل على لون مائل إىل الضبابية عازل لرؤية على ملونة،

   . نعتقد أنه ليست هذه هي إرادة قول املعلن
رات الواصفة قد متت ترمجتها وحىت على مستوى اإلشارات املوظفة يف العزل ما بني العبا

إذ مل جند سببا   للقراءة يف اإلشهار، قابلكل شيءف  إذ كانت سلبية يف العربية،– حسب رأينا –
وهو املنطقي ما دام يعدد التجهيزات اليت  يف النص الفرنسي، (+)معقوال لعملية التحويل من إشارة

ا املر ليت نراها عمال اعتباطيا خيلو من االحترافية،وا يف النص العريب،) -(إىل إشارة بة،كَزودت 
حىت وإن كانت حتتمل القراءة على سبيل أا مطات فاصلة بني  يف عامل ال يؤمن باملصادفة،

) -(على خالف ،يف هذا املوضع تقدم قراءة سيميائية تعزز املنتج(+)فاإلشارة  ،العبارات ال غري
  .اليت فيها معىن السلب

                                                 
1
-Voir:M.Bonhomme & M.Rinn.Peut-on traduire la publicité.Art p.Cit.P.23.  
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 أيضا عند املقارنة هو جلوء املترجم إىل التضخيم يف مواضع واحلذف يف ومما يثري االنتباه  
والذي ينبئ عن عجز ترمجي يف  ،)جتهيزات(صارت)équipements de série(ومن أمثلته أخرى،

وكذا احلذف بغية التخلص من بعض األلفاظ التقنية  .إجياد املعادل الوظيفي األنسب للكلمة الثانية
وجعلها عبارة ،  مع فصلها عن مكوا األخري)CDMP3راديو(يف عملية النقل يف 

وقد جنم عن ذلك حماكاة  .)radio CD MP3 avec port USB( معادال لـ،)USBمنفذ(معزولة
ري الشد واالستئناف بفعل ابقي أن نشري إىل غياب الشعرية على مستوى شع .ميكانيكية جافة

 خسارة على مستوى  عنهمما جنم التطابق،ذ اكتفى املترجم بالبحث عن إ االلتصاق باألصل،
 هة لشكل امللفوظ، األخطاء املشومع تغاضينا عن  النص العريب،الذي خال منهالتكثيف اإلحيائي 

  . من الثقافةوهي على قدر ال بأس وخصوصا أنه يتوجه إىل الطبقة املتوسطة من اتمع،
ته هو شكل املميز النمطي للعالمة  ترمج معومن الظواهر اليت تلفت االنتباه يف هذا النص  

الذي يظهر فيه عدم التوافق يف  التجارية املشهر هلا عرب هذا اإلعالن مرفوقا بشعار االستئناف،
فأيقونة املميز ال حتيل بأي شكل من األشكال على  العالقة القائمة ما بني النص والصورة،

ولكننا نعتقد   صليب، شبهفاملميز ورد يف شكل ،)ظ بإزائها لغويا جنمة اليت نتحفَّالترمجةيف (النجم
 تلطيف الصورة، وذلك بغية ،أن طبيعة السوق املستهدفة باإلشهار فرضت إكراهها على املعلن

وهذا األسلوب يف املناورة اإلشهارية مما يدخل يف باب  يا،ِدقَوإبعاد أي إحياء غري مرغوب فيه ع
بغية تسييج الداللة وحىت ال تقع الرسالة يف فخ  باريت، بالتعبري الFonction d'encrage(1(الترسيخ

  .تعومي املعىن الذي قد يؤثر سلبا على صورة العالمة التجارية
متحفظ جتاه ترمجة الشعار املشار إليه أعاله   لنا رأيهوإضافة إىل ما طرح سابقا فإن  

النجم شوفرويل :ن أفضلم البديل املوايل لكاإذ لو أنه قد ،جنمة شوفرويل تسهر على راحتكم:بـ
 ص مساحةألن النص العريب قلّ ،)L'étoile Chevrolet veille sur vous( ترمجة لـيرعاكم
 حتيل على كل أنواع الرعاية )veille sur vous( أنيف حني  الداللية يف راحة الزبون،السهر

جتماعية بامتالك رفاهيتكم ومكانتكم اال ووسالمتكم، أمنكم،(ها على ذهن املتلقياملمكن توارد
وكل هذا مما يعزز انغراس العالمة يف الفضاء السوسيو ...)قضاء مآربكم بيسر وسهولةوالسيارة،

  .اقتصادي املتوجه إليه
                                                 

1
-Voir:R.Barthes.Rhétorique de l'image.Art p.Cit.P.45.  



        اإلكراهات اللسانية ومفهوم األمانة في الترجمة اإلشهاريةاإلكراهات اللسانية ومفهوم األمانة في الترجمة اإلشهاريةاإلكراهات اللسانية ومفهوم األمانة في الترجمة اإلشهاريةاإلكراهات اللسانية ومفهوم األمانة في الترجمة اإلشهارية:                          :                          :                          :                          الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 141 

 Entrez dans la(ومن املالحظات اليت نراها يف باب شعرية الشعارات أن الترمجة املقترحة  

légende(،ق اجلمالية  من أي قيمة مضافة حتقّخللو لفظ األسطورة العريب  ال حتقق املرغوب
 وما إىل ذلك ،والسحر وتأليه املخلوقات الغريبة القترانه يف الذاكرة اجلمعية لألمة باخلرافة، املبتغاة،

 بوصفه ِانتِم إىل األسطورة:  التركيبكما أن من التضمينات السلبية املنافية لروح الدين اإلسالمي،
   . لب االنتباه إىل اإلعالنجيوال   املتلقي على التفكري،ستحثيشعارا لعالمة جتارية ال 

  بقي أن نشري إىل أن االلتصـاق باألصـل صار ظاهرة عامة يف كـل ترمجة لنص يشهر  
ترمجية معروفة وحنن نرى أنه منٍنب على إستراتيجية  للعالمات املتنافسة يف سوق السيارات باجلزائر،

وخصوصا يف  وتنميط طبائع االستهالك، فيض التكاليف،ا ختايف اإلشهار العاملي من غاي
  .  على اآلخر– حىت ال أقول انبهارا –اتمعات اليت يبدي فيها املتلقي انفتاحا 

  :األسلوبيةو  البالغية اإلكراهات-2-2-4
 على الرغم من املقاصد النفعية التداولية اليت تنماز ا صناعة اإلشهار، فإن هذا ال يعين

حث من خالل الكلمة اجلميلة واألسلوب اللطيف على مداعبة مشاعر املتلقي ودغدغة الب انتفاء
 ودفعه إىل التصرف إجيابيا جتاه والوصول إىل خمباءات نفسه بغية إيقاظ دواخله، عواطفة،

 ومن ثَمة عد وضع نص إشهاري من أصعب الفنون، بفعل قيامة على ا،اخلدمة املشهر هل/املادة
  .الكامنة يف اجلمع بني اجلمايل والنفعياملفارقة 

ويزداد األمر صعوبة وتعقيدا إذا ما حبفعل مجلة  ،ل ذلك النص إىل سنن لساين مغايرو
فهناك أصعدة غري قابلة للترمجة مزروعة يف النص :"فـ .اإلكراهات العائدة إىل املفارقة املذكورة

عىن أن مب.1"از ترمجة جيدة رهانا جيب كسبه واليت جتعل من الترمجة مأساة حقيقية ومن متين إجن
يف كيفية البحث عن أجنع السبل يف التوفيق ما بني اهلوية التجارية  تكمنمشكلة الترمجة ههنا 

والصبغة اجلمالية للخطاب  أو التضحية به، للمؤسسة املشهرة بوصفها ثابتا ال ينبغي التنازل عنه،
   .   ا تلك اهلويةةاملمرر

  :ز لنا حصر هذه اإلكراهات يفوعليه جا  
  وخاصة يف بناء الشعارات على السجعة الصوتيؤثراتكاملمستوى الشعرية بتجلياته املختلفة  -1

 استثمار الصور البالغية كااز واالستعارة،و . والتقفية واإليقاع واللعب بالكلماتواجلناس
                                                 

1
  .18ص.مرجع مذكور.ترمجة حسني مخري.عن الترمجة. بول ريكور- 
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 لوظيفة البالغية التكاملية ما بني النص وكذا يف ا،من مظاهر االنزياح عن املعايري اللغوية وغريها
  .ئق احلفاظ على االنسجام القائم بينهما يف اهلدفرا وطوالصورة،

كما -ة اللغة املترجم إليها ال وجود هلا يف ثقاف ثقافية ظاهرة التناص واإلحالة على مرجعيات-2
 ،)Phrases idiomatiques(املسكوكةوالعبارات  -11و 9مر معنا من قبل يف الرسالتني رقم

  .كاحلكم واألمثال، واملقوالت اجلاهزة، وغريها من األساليب اليت تربط التجارة بالفن
     الشعارات، ألا تبىن يف قالب مجايل ذي إحياءات وأكثر ما يظهر هذا على مستوى    

 ه،ومن مثـة شرائ أو إيهامه جبدوى املنتج، الغرض منها جذب انتباه املتلقي بغية إقناعهمكثفة، 
أو لعبا  غة املنطلق ،عبارة يف ل اليت يتواتر مصادفتها باستمرار استعمال:" فمن املصاعب

أو أن ذلك املعادل له إحياء مغاير  أو عادة ما ليس هلا معادل، إىل عمل أديب،أو تلميحا لمات،بالك
إلعالن عندما يشرك ا  وخاصة حلِّوهو املشكل الذي يعقِّد إىل حد املنع كلّ يف لغة الوصول،

وخري مثال على ذلك هو اإلحالة اليت حيملها اسم املنتج .∗1"األصلي مباشرة العنوان بصورة ما
ومن مث فإنه يصري جمرد اسم ال  اليت ال صلة هلا بالثقافة العربية، ،)11الرسالة رقم (املشار إليه أعاله

نية ميكن هلا أن تعزز املنتج يف وبالتايل فإننا نعتقد أنه ال حيمل أي كثافة ف حيمل أي اعتبار مرجعي،
  .السوق اهلدف

كالتقدمي   قضايا أسلوبية تعود إىل طبيعة ترتيب عناصر السلسلة الكالمية ألسباب مجالية فنية،-3
 واالستفهام، والنفي واإلثبات، واخلرب واإلنشاء، واحلقيقة وااز، والتأخري واإلظهار واإلضمار،

وعليه فإنه ال بد أن يؤخذ يف احلسبان عاملني أساسيني يف .ةوسجالت اللغ واإلجياز واإلطناب،
  :ترمجة النصوص اإلشهارية

مدعما جبهاز  ،)صورة/نص(ونظاما بني سيميائيا  اإلشهار نصا متعدد املكونات،يشكّل:أوهلما
   .بالغي متنوع

                                                 
1
- Voir:R. Boivineau. L'a.b.c da l'adaptation publicitaire.Op.Cit.P.21  
∗
"…La difficulté fréquemment rencontrée réside dans l'emploi en langue de départ d'une 

locution, d'un jeu de mots, d'une allusion à une œuvre littéraire ou à une coutume qui sont 

sans équivalent ou dont l'équivalent a une autre connotation dans la langue d'arrivée. 

Problème qui se complique au point d'interdire toute solution lorsque l'annonce originale 

associe directement le titre à une illustration"   
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 اإلشهارية،هي مبثابة ثوابت العملية  خطاب حجاجي ينبين على جمموعة من املقاييس، أنه:وثانيهما
واليت تالقدرة على وضوح املعلومات الواجب متريرهاو اإلفصاح عن هوية املعلن،:ل يف ما يليجم،

  .1مصلحة املتلقيعلى  احلرص اإلجيايبوإبداء  مصداقية احلجج املساقة، تبليغ إحياءات تثمن املنتج،
تفاديا إلنتاج ترمجات ومن مثة صار لزاما على املترمجني أن يتعاملوا مع هذه اإلكراهات   
 وذلك ،ر املتلقي وخاصة على مستوى الشعارات ألا األكثر مقروئية كما عرفنا من قبلثقيلة تنفِّ

   اللسانية البادية أثناء عملية النقل،يف كل املستويات،بانتقاء الطرائق املعينة  يإجياد احللول هلذه املتاعب
  .اوزهاجتعلى 

وإعادة  وتغيري األزمنة، ليها يف مثل هذه احلاالت استبدال الكلمات،لجأ إ    ومن الطرائق اليت ي
وكذا عن طريق . 2األركانوتكثيف  وتعديل الفقرات وإعادة ترتيب املوضوعات، تشكيل اجلمل،

ومن اجلمل اخلربية إىل اجلمل  ل من النفي إىل االستفهام،تغيري وجهة النظر التلفظية كالتحو
وإعادة ترتيب أدوات اإلقناع واحلجاج ذات الصلة باملنتج موضوع  ،ىل اازومن احلقيقة إ الطلبية،
  .اإلشهار

اليت تشهر ألحد املتعاملني يف سوق خدمة اهلاتف ) 13رقم(ومن أمثلة ذلك هذه الرسالة
 صارالذي  " سدد فاتورك على باب دارك" :ل فيها التعبري من احلقيقة إىل اازواليت حتو ،احملمول

)Réglez votre facture sans vous déplacer(،  إذ غدت الكناية عن عدم التنقل و جتشم عناء
 رمبا يعود ذلك إىل استحالة إجياد املعادل،و الوقوف يف الطوابري إىل معىن حريف يف اللغة الفرنسية،

باب على (ألن الرسالة العربية محلت مقولة جاهزة ،ومن ثَم كان ال بد من اللجوء إىل التصرف
  .)دارك

 يف شكل خطاب    - بوصفه آخر ما متسحه العني يف فضاء اإلعالن        -وجاء شعار االستئناف    
،الذي يتوجـه إىل كـل      "اشتراك على مقاسك  :" أنت ،مباشر مشخصن يف ضمري املفرد املخاطب     

اليت تقع مـا     طبات الرمسية، اخدون عبارات تأدب أو أي شكل من أشكال امل        . مشترك يف اخلدمة  
وبذلك يصري الضمري    وذلك بغية إقامة عالقات محيمية بني الطرفني،       ن وصاحب اخلدمة،  بني الزبو 

  .يف لغة اإلشهاري العادة كما ه وتنسحب عليه، عالمة فارغة ميلؤها أي متلق،

                                                 
1
- Voir:M.Bonhomme & M.Rhinn. Peut-on traduire la publicité.Art p.Cit.P.13.  
2
-Y.Gambier. Adaptation: une ambiguïté à interroger.In.Méta.P.422.Vol.XXXVII.N°3.1992.  
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الذي تبىن خطابا عاما غـري       الذي تغري فيه السجل اللغوي،     على خالف النص الفرنسي،   
إضافة  ،"Des forfaits sur mesure"تلقي وصاحب اخلدمةأبقى على مسافة ما بني امل  ،مباشر

وذلك من خالل تركيزه على طبيعة       إىل هذا محل الشعار الفرنسي دقة افتقدناها يف الشعار العريب،         
 كما أنه جاء يف صيغة اجلمـع،       وهذا ما مل يوضحه النص العريب،      ،ةاالشتراك القائمة على اجلزافي   

رك مفتوحـا ألي مـشترك      مبعىن أنه ت   ي فئة اجتماعية مقصودة،   وخاليا من أي ضمري حييل على أ      
وهذا ما عززتـه      العريب الذي توحي طريقة بنائه اللسانية أنه متوجه إىل فئة الشباب،           عكس ،كان

  ).  ينظر امللحق(الصورة
 املثـال  نسوق هـذا   وبية،وتبيان كيفية التعامل معها ترمجيا،    وألجل مقاربة بعض التجليات األسل    

الذي يشهر عربه إلحدى العالمات التجارية املنتجة لـبعض املـواد الدهنيـة             ،)14الة رقم   الرس(
  :حيث جاء النص العريب بالشكل اآليت ،)السمن(

  ، الذي حافظت عليه جداتنا  ذو نكهة مميزة وذوق أصيل، مينحكم سر الطهي العريق، مدينةمسن
  . منذ زمن طويل

  ) باخلطأ يف عدم حذف ياء املنقوصهكذا كتبت( مسن نبايت صايفمدينة
  :فقد ورد بالصياغة اآلتيةأما النص الفرنسي 

Le smen Medina apporte une touche de tradition et une saveur incomparable à tous vos plats. 

 Medina vous livre le secret d'une cuisine succulent et saine celle que nos grand-mères ont su 

garder jalousement depuis très très longtemps. 

Medina smen gastronomique 
 يالحظ بداية صعوبة التفريق بني النص املصدر و النص اهلدف، لعدم انتهاج الترمجـة               ما

الـنص   جيعلنا منيـل إىل أن    ) مدينة(واسم املنتج ) مسن(احلفاظ على التسمية العربية    ولكن ،احلرفية
وعليه فإنه ميكن قراءة ذلك على أنه من باب أن التسميات هي اهلوية املميزة               ،اهلدف الفرنسي هو 

 معاملة األمساء األعالم اليت ينبغي احلفاظ عليها كما          معها املترجم   تعامل ولذا  لكل منتج مشهر له،     
وهذا ما ميكن ومسـه بـاإلكراه        ،ل يف نص الوصو   )Translittération(نقحرا  هي عن طريق    

 الرتباطه بثقافة معينة تعمل على حتميله بدالالت تعتـرب مـن            لسانياايف الذي ال ميكن جتاوزه      الثق
وهو سبب التضخيم الذي تعرض له النص        صميم املعارف املتبادلة بني املتواصلني يف اللغة املصدر،       

  .يف لغة الوصول
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 اليت خضع هلـا،   العملية اإلجرائية الوحيدة     ةنقحرال ب )Graphique(اخلطيو يعد التحوير    
الرتكاز البنية احلجاجية على فعل التسمية الذي يتجلى من خالله احلـرص علـى إضـفاء                  نظرا

إىل  وتنقلـه  ،العراقة على املنتج الذي هو سر الطهي اللذيذ الذي حتافظ عليه اجلـدات            و ،األصالة
اهلوية الوطنية،  ورمز من رموز     منهن إىل احلفيدات على أساس أنه موروث ال يفرط فيه،         و ،البنات

ِخل املُنـتج يف دائـرة      ر اجلدات استلزم ضرورة اشتراك ثالثة أجيال يف هذا النص، وذا أُد           كْفِذ
وقد بدا ذلك بصورة جلية يف النص الفرنسي عن طريق  ،العادات والتقاليد اليت ينبغي احلرص عليها    

 ، على تفعيله كل بطريقتـه     وهو ما عمل النص وترمجته    ) Jalousement(إدخال املتوالية اللسانية  
الغائب ما يشري إليهمـا   ،) Le superlatif absolu:trés(وكذا بتكرار ما يعرف يف الفرنسية بـ

  . يف النص العريب
     كما يالحظ أيضا خضوع النص الفرنسي لعملية تضخيم مقارنة مع النص العريب، بإدخـال              

  :ك نورد ترمجة عكسية للنص الفرنسي لتأكيد ذلوبعض التفصيالت الغائبة عن هذا األخري، 
  . يضيف ملسة من العراقة و نكهة ال تقارن لكل أطباقكم مدينةمسن

 عليه منذ أمد جـد      احملافظة ية مينحكم سر الطهي املغذي و املريء الذي عرفت جداتنا كيف          مدينة
  . بعيد

ـ  و ،اليت تشهر لبنك متخصص يف ميدان التـوفري      )15رقم(يف هـذه الرسالة    و ـار االدخ
لت اجلملة الطلبية    وبناء السكنات حتو   ،التسهيالت عن طريق تقدمي القروض اخلاصة بشراء       وتقدمي
هكذا كتبت باخلطأ يف بناء فعل األمر حماكية للتعبري الـدارج        ( حقق أحالمك و ابين دارك     -العربية
 Et si votre rêve devient( إىل مجلة شرطية اسـتفهامية  واليت متثل شعار شد االنتباه -)السائد

réalité (، ،متثلت هنـا يف   واليت خرج فيها االستفهام عن غرضه احلقيقي إىل تأدية وظيفة بالغية
وهذا النـوع    وهو احملور الدافع الذي اشتركت فيه الرسالة مع نسختها العربية،          النصح واإلقناع ،  

ـ  ولـت البنيـة   حتكمـا  ،) L'interrogation oratoire(من االستفهام يعرف يف الفرنسية بـ
  .ومت االنتقال من التصريح إىل التلميح من اجلمع إىل املفرد،) أحالمك(اإلفرادية

والظاهر ههنا أن التصرف احلاصل كان القصد منه احلفاظ على البنية احلجاجية للـشعار              
وكذا الصياغة اليت جاءت حماكية لتركيب اجلمـل         اهلدف، و القائمة على النرب الصويت  يف األصل      

  .كوكة والعبارات اجلاهزة على شاكلة األمثال و احلكماملس
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 هو أا تبدو يف املؤثرات الصوتية،والـصور        وما خنلص إليه يف مسألة اإلكراهات األسلوبية      
لتفادي الترمجات املختلة أسلوبيا،البد من التفريق ما بني الـضروري          و اإلحاالت األدبية، والبيانية،

 ،وعدم السعي وراء1،وتفادي تبئري الرؤية الترمجية حول احملتوى    يلةواملهم،و البحث عن الفعالية اجلم    
   خالل النجاح الشكلي،الذي قد ينتج ترمجة معزولة عن السوق اللغوية اليت وضعت ألجلها،من

  . 2وليس باالشتغال على الظواهر النصية السطحية التركيز على بىن النص العميقة،
  ممثلة يف نقل املعـىن       ،يتها واضحة وحمددة سلفا   وذلك راجع لكون الترمحة التداولية قصد     

 Pure(ومنوذجا مثاليا خالـصا )Etre en soi(يعترب وجودا يف ذاته:"ألن املعىن بغية حتقيق التواصل،

idéalité(  وثابتا )Invariant (،تاركة جانبا غـشاءها  تنقله الترمجة من لغة إىل أخرى)Gangue( 
هـو الـدال     )Insignifiant( فيه مـا ال معـىن لـه          إىل احلد الذي يصبح    احلسي أو جسدها،  

)Signifiant"(3 .  
    :  مفهوم األمانة يف الترمجة اإلشهارية وحدودها-3

  :مرجعيات األمانة يف الترمجة اإلشهارية -3-1

وذلك بوصفه   وما زال يستقطب الدراسات الترمجية،      الترمجة، يفاستقطب مفهوم األمانة      
 أنـه مـصطلح     دويبهذا املفهوم الذي      واحلكم هلا أو عليها،    ،ترمجاتمرتكزا أساسيا يف تقومي ال    

 .ومن مثة بالترمجة بوصفها فعال لسانيا       انتقل من ميادين أخرى ال صلة هلا جبوهر اللغات،         مهاجر،
 فقد . وترمجة اإلشهار خاصة، عامة حول مشروعية تبنيه يف نظرية الترمجة   ت التساؤال حامتوعليه  

يف و ويف آخر مجايل،    فهو مرة فلسفي،   ، بلون العصر الذي يسري فيه     نويتلو يتبدل،مفهومه   كان
  .4ثالث اجتماعي

ـ   كثافة أخالقية تشكلت عرب التاريخ االجتماعي لإلنسانية،       هلُمحذلك  من  و رجـع  ت يتوال
 لنا أن نرى يف امتـداده إىل املمارسـة           جاز ومن مثة  أساسا إىل العالقة اجلامعة بني الرجل واملرأة،      

                                                 
1
- Voir :M.Guidère.Publicité et traduction.Op.Cit.P.114.  
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2010.  
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ر إىل الترمجات كالنساء متاما     ِظـفقد ن  .1القية واالجتماعية ـاألخغوية مطلبا طبيعيا لإلكراهات     الل
  . 2تكون كاملة ينبغي هلا أن تكون أمينة ومجيلةفلكي 

 بفعل ترمجة النصوص املقدسة قدميا،     ارج لساين اخلعطى  امل س هذا وقد تكر   ومن ثَـم   ـمت 
  ختلف النصوص  األدبيـة  مب ومرورا ،ئر الترمجات بدءا بالشعرسا تقومي  العصور يف  تعميمه على مر

  الترمجات  قبول على أنه معيار ال مناص من حتكيمه يف        ،ومنها إىل باقي النصوص التداولية     النثرية،
   حىت وإن وتعومل معه بوصفه مقابال ملصطلح آخر شاع وانتشر أيضا يف نظرية الترمجة،. وردها

   .لى املمارسات اللغوية عامة والترمجية خاصة،أال وهو مفهوم احلريةكان هو أيضا معطى مقحما ع
ألن   يف ترمجة اإلشـهار،    تبتغىأي أمانة   : ههنا اد مربرات طرحه  ت اليت جت  الاؤستولكن ال   

أم للقصد الذي أجنز ألجله     أتكون للنص املصدر أم للنص اهلدف أم ملتلقي الترمجة           األمانة أمانات؟ 
: من منطلق أن األمانة لقطب ما هو عدم وفاء بإزاء األقطـاب األخـرى              ك، وذل النص املصدر؟ 

 إن األمانة األوىل هي بالضرورة خيانة       معن األمانة جتاه احلرف، نع    ...وختتلف األمانة جتاه املعىن     "
  .3"جتاه احلرف

ج قليال علـى مرجعيـات الرؤيـة    ارتأينا أن نعر ولكن قبل اإلجابة عن هذه التساؤالت،       
 اللقـد شـكّ   ف . املتبناة يف مقاربة مفهومي األمانة واحلرية يف ميدان الترمجة اإلشـهارية           الفلسفية

 تباينت املواقف من قضية األمانة ما و. لكل من تصدى للبحث يف نظرية الترمجة       يني مفتاح نيمفهوم
 منتصر للتصرف احلر مع النص املصدر يف أثنـاء عمليـة            ر، وآخ قائل بضرورة الوفاء للحرف   بني  

  .فهوم ضبابياوبذلك غدا هذا امل .حويلالت
واستيعاب طبيعة   واستكشاف كنه اجلدل الدائر حول املسألة،      ، استجالء هذه املسألة   وبغية  

 يف حقل اإلشـهار     الوعي خبلفية املمارسة الترمجية السائدة حالي     ألجل ا  ، فيه الترسبات اليت تتحكم  
اليت سارت موازية لألصل إىل درجة احملاكاة       تلك  و  ما بني الترمجة احلرة إىل حد اإلبداع،       راوحةاملت
 ،العصور الوسطى  التراث العريب، والتعريج بعد ذلك على        الرجوع إىل كان علينا    املطابقة التامة، و

   وما تالها يف أوربا قصد الوقوف على التراكم املعريف املنجز حول هذا املعطى الذي شغل الدارسني
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  . يف الترمجة اإلشهاريةنه سرهكُ مومن ثَ .و خاطفة عليهوإلقاء نظرة ول ،يف حقل الترمجة
وال جيوز   والشعر ال يستطاع أن يترجم،    :"لقد حكم اجلاحظ باستحالة ترمجة الشعر العريب      

وزنه وذهب حسنه وسقط موضع التعجب، ال كالكالم        ع نظمه وبطل    ل تقطّ وومىت ح  عليه النقل، 
 وتراكيبـها،  بألفاظها،  من نقل العلوم األخرى مبعناها ال      وإن كان قد رأى أنه ال مانع       ،1"املنثور

الترمجة،كالترمجة  من لون وهـو ما حييلنا على وعي علمي خبصائص كل        وتصاريف القول فيها،  
  .األدبية والترمجة التقنية و الترمجة املتخصصة

وكما نلحظ استخدامه ملصطلحات مازالت متداولة إىل يومنا هذا كالنقـل والتحويـل،             
وإن الترمجان ال يؤدي    :"أكثر من ذلك جنده يوظف مصطلح األمانة توظيفا ال مواربة فيه يف قوله            و

 وخفيات حدوده،  ودقائق اختصاراته،  وحقائق مذاهبه،  على خصائص معانيه،   أبدا ما قال احلكيم،   
 مـن   بـصعوبة ترمجـة املقـدس     جـزم   و. 2"ويؤدي األمانة فيها   وال يقدر أن يوفيها حقوقها،    

واخلطأ يف الدين أضـر مـن        .ومىت مل يعرف ذلك املترجم أخطأ يف تأويل كالم الدين         ":النصوص
 صـعوبة النقـل     علىاجلاحظ يف نظرته    لقد ارتكز    .3..."والفلسفة اخلطأ يف الرياضة والصناعة،   

 طرحه على معيار األصل الذي ينبغي أن        أسس ما يعين أنه     و، وه واحلفاظ على مواصفات األصل   
  .من األمانة بالنسبة إليه مكا، وهنحيترم

 ، جنده ال خيرج عما قرره اجلاحظ      ، ورد لدى الغربيني يف هذا الباب       ما وإن حنن حتولنا إىل   
فقد محلت العصور الوسطى نظرة إىل مفهوم األمانة بوصفه ال يتحقـق إال بااللتـصاق بـالنص                 

 إذ الكنسي يف هذه العصر،   ، نتيجة هيمنة التسلط      سواء أكان النص املترجم دينيا أو دنيويا       ،املصدر
ويكفـي أن   املقدس، ممثال يف ترمجة النص     للكالم اإلهلي،  ا اخلروج عن احلرفية حتريف    ينظر إىل  كان

تعرض صاحبها إىل    وبالتايل  أي خمالفة هلذا الطرح كانت تعد خمالفة لتعاليم الكنيسة،         نشري هنا أن  
 تعـسفية  عقليةعن   وهو ما ينم   .عامةالعقاب الذي يصل إىل حد اإلعدام واحلرق يف الساحات ال         

   متحجرة، كـانت تتحكم يف زمـام األمور، ويمن على كـل نشاط فكـري، مثلما حصـل

                                                 
1
مصطفى بايب احلليب .1ج .75ص.حتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون.كتاب احليوان. أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ- 

  .1965.مصر.2ط.وأوالده
2
  .76ص.مصدر مذكور. اجلاحظ- 
3
  .78ص. املصدر السابق- 
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   1546.1 يف إحدى ساحات باريس يفت جثته الذي أعدم وأحرق∗ Etienne Dolet إلتيان دويل
ـ       فرنسا  يف  ظهرت يف إجنلترا و    قدو ات نعتـت   يف القرنني السابع عشر والثامن عشر ترمج

 ألن املترمجني تصرفوا يف النصوص األدبية الـيت  ،∗)les belles infidelles(اخلائنات سناواتباحل
 وكذا بغيـة   موافقة للذوق العام للعصر،    بتحويلها مع انزياح كبري عن األصل ألجل جعلها        قاموا

  .2 ذلك احلنييف هاالغرابة اليت كانت تطبع من ختليصها
 للحـرفيني  عرف انتكاسة للطرح املتحرر من األصل وعودة قوية ولكن القرن التاسع عشر 

)Sourciers(،              على خالف القرن العشرين الذي عادت فيه الرؤية الداعية إىل وجوب إعادة النظر
على أساس أنه البد من جتنب تلك الترمجات اجلافة اخلالية من اجلمال بدعوى              ،3يف مفهوم األمانة  

وما ينبغي التذكري به هو      .ملضامني الفكرية اليت حتملها النصوص املترمجة     الدقة واملوضوعية يف نقل ا    
  . من العصور ال يعين امنحاء أي طرح خمالفأن سيطرة اجتاه يف عصر

 ومن البديهي أن هذه الطروحات املتباينة من عصر إىل عصر كانت حتكمها روح العصر،             
الفكرية اليت ينطلق منها كـل باحـث يف         واخللفيات   ومجلة اإلكراهات السوسيو ثقافية السائدة،    

 هي من املتغريات احلاصـلة بفعـل التحـوالت           عنها ومبا أن العناصر املتحدث    مقاربة املوضوع، 
واملعايري الضابطة ألي ممارسة لغوية كانت أو غـري          ر القيم، وبالتايل فهي حتمل على تغي     ،اتمعية
  .ر يف املسألةومن مثة جتد صدى هلا يف تغري وجهات النظ لغوية،

 ا يعتري باقي املمارسـات بفعـل      ن الظاهرة الترمجية كأي ظاهرة إنسانية اعتراها م       ومبا أ 
  واالحتكاك  االنبثاق املعريف احلاصل يف شىت ااالت، واتساع احلاجة إليها بفعل تشابك املصاحل،

                                                 
∗
نساين الرتعة،ومن أنصار الترمجة احلرة،كان يرى  ومترجم فرنسي إأديب ):Etienne Dolet)1509-1546إتيان دويل 
  . على املترجم أال يكون عبدا وفيا للنص املصدر، إذ ينبغي عليه أن يتجنب كل حرفيةأنه

1
-Voir:Michaeil  Oustinoff.La traduction.Op.Cit.P.37. 

∗
-Gilles Menage()1613(  "ناجوجيل م"إىل) les belles infidelles( "اجلميالت اخلائنات"  ينسب هذا الوصف 

 )1606-1664("Nicolas Perrot d'ablancourt دبلنكـور  .ب" لترمجـات   النقديةالذي أطلقه مبناسبة قراءته) 1691
 Elles me("، كانت مجيلة ولكن خائنـة )مدينة بفرنساTours(تور  تذكرين بامرأة كنت قد أحببتها يف: "حيث قال عنها

rappellent une femme que j'ai beaucoup aimé à Tours et qui était belle mais infidèle..(Cité par 

M.Guidère.Publicité et traduction.Op.Cit.P.64: 
2
-Voir: M.Guidère.Publicité et traduction.Op.Cit.P.64. 
3
- Voir : Michaeil Oustinoff.La traduction.Op.Cit.PP.42-43.  
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 الـصناعية،   وخاصة مع هـذه الثـورة      الدائم ما بني الشعوب واألمم يف حاليت السلم واحلرب،        
  علـى  عزل منفردا األ  عدم قدرة اإلنسان    نظرا وانتشار الترمجات اآللية   واإلليكترونية، واالتصالية، 

 وبعـشرات  ،االضطالع بترمجة هذا الكم اهلائل من الوثائق املطبوعة اليت جتوب العامل شرقا وغربا            
ة مبا يتوافق وطبيعة هـذه      فهوم الترمج ملظل هذه املعطيات أن يقع التحوير        كان ال بد يف      اللغات،

بوصفه اآللة اليت تعمل     على ترمجة اإلشهار،  ذلك  نعكس  ي أن   البديهيوكان من    حلادثة،املتغريات ا 
وهو ما طرح  كل أرجاء املعمورة، وبكل لغات العامل،   يف   على تصريف منتجات احلضارة املعاصرة    

  .تبىنوالغاية املتوخاة من كل أسلوب ي إشكال منط الترمجة املتبع،
 عـامل أصـبح    يف خضم التطورات احلاصلة يف     النظرة اجلديدة للترمجة،  :" وهو ما يعين أن   

 نظرة عملية تستوجبها الرغبة يف نقل الكم اهلائل من النـصوص إىل            بالدرجة األوىل، حيكمه الربح   
  تريـد أن  وذلك تلبية ملقتضيات الدولة اليت       لغات أخرى ال يقدر عليها البشر بوسائلهم التقليدية،       

  1"ومنشوراا،وألغراض جتارية  ما جيري خارج نطاق لغاا،تتابع
  :  األمانة للمفهوم التجاري التروجيي-3-2

تأسيسا على ما سبق عرضه يتضح لنا أن اجلدل الذي دار على مر الدهور حول احلرية   
ملوصوفة باجلميالت فالذين أحبوا تلك الترمجات ا واألمانة كان مبنيا على رؤية هلما يف ذاما،

 ونزع صفة الغرابة عن األثر األديب، أو لقدرا على تطويع األجنيب، اخلائنات أحبوها جلماليتها،
ثنية التمركز، إ وهي نظرة وبذلك رأوا هلا استحقاقا يف الولوج إىل دائرة اآلداب الراقية،

سيحكم  الذي بدونه مال،وإنه ملن املؤكد أن يضاف هلا اجل  كافية،غري ضرورية،الاألمانة :"فـ
   .2∗"عليها باخلروج من دائرة اآلداب الراقية

 األخالقياتوبعدا عن  والذين رفضوها رأوا فيها مسخا لألصل وخروجا من دائرة الدقة،
وهو ما يدعونا أن نطلق على هذه اجلمالية املنشودة  . ونقل جتاربهاآلخراملرعية يف احترام أفكار 

ونزعة االستهالك املتفشية اليت حتولت إىل قيمة   عصر االقتصاد املعومل، يفأما ،صفة اجلمالية اانية
 سناواتوصارت احل فقد حدث قلب مفاهيمي حبيث اقترن اجلمال بالنفعية، ،عاملية تطلب لذاا

                                                 
1
  .237ص.مرجع مذكور.والتعريبالترمجة . حممد الديداوي- 

∗
 "La fidélité, nécessaire, n'est pas suffisante. Il est indispensable de lui adjoindre la beauté, 
sans laquelle la traduction se condamnerait à sortie des belles lettres " 
2
- Voir : Michaeil Oustinoff.La traduction.Op.Cit.P.36.  
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رت األبعاد الفنية يف الرسالة خسو 1يقدمها املترجم دون خجل اخلائنات مجيالت فاعالت،
فكرة الفن من أجل :" وهو ما صير .املنتجات واخلدماتقيق النجاح يف تسويق اإلشهارية لتح

وبالتايل تغريت املعايري اليت تقوم على ضوئها ، 2"والعلم حلد ذاته من أخوات كان  الفن،
  .هارية أصبح مغايرا ملا كان سائدااإلشكال يف الترمجة اإلش وهو ما يعين أن طرح الترمجات،

 املعوقات النامجة عن تمهما كان ل، من املترجم إما نسخة طبق األصبطلَان يفإذا ك
 املطلوب غدافي ترمجة اإلشهار  ف، أن يعيد إنتاج نص مرتاح لغايات فنيةو، أالتطابق اللغوي انعدام

 هو وهنا يتدخل مبدأ آخر . النظر عن كونه مترجما حرفيا أو حراضالة، بغإجناز ترمجة فع هو
 متاماه سنفاملعىن ب احلرية املقصودة يف ميدان اإلشهار ليست مرادفا للفوضى، ن ألاملشروطة، احلرية

  .3الذي ال تعادل فيه األمانة االستعباد
 وفق الرهانويف حالة كهذه يتدخل معطيان اثنان يف توجيه الترمحة للوصول إىل حتقيق هذا 

ا حرية يف تكييف النص املترجم معاجلة  خمصوصة مرتكزة على استراتيجيات ترمجية واتصالية قوامه
وأمانة حتافظ على اهلوية التجارية كاملة غري  وفق إكراهات خاصة جدا من طبيعة لسانية ثقافية،

  .مع الوصول إىل حتقيق التواصل اللساين املتنوع منقوصة،
واحلكم على مدى فعاليته  ال ميكن النظر إليه، فالتحويل البني لساين للرسائل اإلشهارية،

 وإن شئنا الدقة قلنا إعادة إبداع،  بإعادة إنتاج،أساساألن األمر يتعلق  واه من جهة األمانة،وجد
وذلك بوساطة تبئري التفكري  والوظيفية احملضة، وفق شروط حمكمة قوامها الوسائل اللسانية املتوفرة،

 الترمجات، يف تقوميبوصفها مقياسا  وهو ما يزحزح األمانة إىل املقام الثاين، التلقي اإلشهاري، يف
وهو ما يعين أن  . حمله االحتكام إىل معيار املالءمة واالستهدافحلّ ،تصبح ضابطا ثانويا وذا

هو إجناز ترمجة مقبولة يف السوق القيمة الثابتة يف ميدان الترمجة التداولية عامة واإلشهارية خاصة 
  .وبسرعة فائقة له،وحمققة للغرض الذي أعدت ألج اهلدف ومتوافقة مع خصوصيتها،

 يف ترمجة - باملفهوم الذي سادت به يف حقل الدراسات الترمجية-تغدو األمانةعليه و
وذلك لكوا تعيق الوصول إىل توافق ما بني احملتوى املوضوعي والبعد  اإلشهار مقياسا غري عملي،

ل إىل تعبري فعال يصنع مث ال يتم التوصومن  التداويل،بني اجلمايل و وتعرقل قيام توازن ما الذايت،
                                                 

1
-R.Boivineau.L'abc de l'adaptation publicitaire.Art p.Cit.P.15.  

2
  .237ص.مرجع مذكور.الترمجة والتعريب.حممد الديداوي 

3
- Voir : M.Guidère.Publicité et traduction.Op.Cit.P.66.   
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ومصداقيتها  ،فمنطلقها ومسعاها ومبتغاها إذا هو املردودية .1ومنه جناح اإلشهار جناح الترمجة،
 النتائج، ينظر إىل يف اإلشهار إن تقومي الترمجة:وهو ما جييز لنا القول باألثر الناجم عنها، ترتبط
  .املسار الذي سلكه املترجم يف فعله إىل وليس

منطلق أن القصد هو حتقيق إقناع املستهلك املؤدي إىل التصرف إجيابيا جتاه وذلك من 
وهو ما يوصل يف النهاية إىل إجناز ترمجة  ، اليت حتققها مجالية النصالسلعة املشهر هلا ال جمرد اإلثارة

 وتعلن عن اختالف ضروري ما بني نص املنطلق ونص املآل، حتافظ على هوية ال تقبل االختزال،
 اليت ال تعين التقليد الصارمو ، املنشودة من قبل املعلنني مما يدخل يف صلب الوظيفية الفعالةفذلك

 انغلق  الذي  للمعىنأيضا التأويل التعسفيكما أا ال تعين  واجلري وراء التطابق، لبنيات األصل،
  مؤثراتداثإح على ة له القدرا نصها هي تلك اليت تنتج عنوثبح املولكن الترمجة   النص،عليه

  .2مشاة لألصل
 واالقتراب، األمانة والتعبريية:إحداثيات ثالث:" ذه الترمجة تقوم علىما جيعل هو وه

أن تكون واالقتراب  را كما األصل،والتعبريية أن تكون معب فاألمانة أن تكون أمينا حملتوى األصل،
 أ على وجوه عدة،قرتصل ميكن أن واألمانة حملتوى األ .3"قريبا من األسلوب األصل قدر املستطاع

ليس منها و ،)Vouloir dire(كون إرادة القول توميكن أن  رها األصل،الرسالة اليت مير: منها
واالقتراب  والتأثري يف املتلقي، والتعبريية يقرأ منها القدرة على اإلقناع، بطبيعة احلال حرفية األصل،

    .وإمنا ااورة ،يعين املطابقة التامة ال
والوصول إىل  وما دامت األمانة املرعية يف ترمجة اإلشهار قوامها التشبث باهلوية التجارية،

 حتقيق مجلة التوافقات العائدة  علىفعلى املترجم أن يعمل إقناع متلقيها جبدوى املنتج املشهر له،
حىت :"صبح حياسبيف عامل أ  وغريها من احلقول املعرفية،والتداولية ،اتوالسيميائي ،اتإىل اللساني

 اليت تكون أمهيتها مقرونة مبا ينجم عنها من شركات وما ختلقه من فرص جتارية، معاهد البحوث،
   .4"وتدره من مكاسب مادية

  : يف اإلشهار جتاوز بعد أخلقة الترمجة-3-4
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ل اخللط ما بني األمانة للوسائ:"يقودنا الطرح املتبين لفكرة األمانة للهوية التجارية إىل عدم  
 وليس فاألمانة املطلوبة هي أمانة للمفعول احملدث، .دواألمانة للمفعول أو التأثري املولَّ التعبريية،

 وهو ما وهو ما يعىن أن البعد األخالقي يف تقومي الترمجة أصبح متجاوزا، .1"للوسائل املستعملة
  :ن إمجاهلا يف يليوذلك بفعل عدة اعتبارات ميك نتيجة تغرب القيم، ميكن عده قلبا مفاهيميا،

1-تمعات املعاصرة، والذي حتول يف حد ذاته إىل عقيدة يى حتفَ طغيان الفكر االستهالكي يف ا
 فاإلشهار والترمجة يبدو أما أثريا اللغة مبعزل عن كل مبدأ أخالقي، فاجلمال متحدا مع . ا

2كاالستهال على نالفعالية ليس هلما غرض غري الدفع إىل الشراء وأن يكونا حمفزي.  
 ،املابعد حداثية يف اتمعات التكنولوجية ضعف البعد الروحي يف حياة األفراد بفعل الطفرة -2

وبالتايل جيد املترجم اإلشهاري نفسه يف عامل تنافسي ال  الرتعة النفعية يف احلياة املعاصرة، وانتشار
  .وال قانون إميان له

رقة للترمجة طابعها اإلبداعي، الذي يقترح مجلة من اويصري يف هذا العامل من السمات الف
وأن الثابت الوحيد يف الترمجة هو املعلومة   غري خاضعة للتقنني،االيت يفترض فيها سلفا أ األطر

 ظرفية البعد األخالقي باحلديث عن وظيفية  علىمما حييل على مفهوم جديد يدل .الواجب نقلها
  . Fonctionnelle de la fidélité(3(األمانة
يعبد ويؤلَّه  هي املنتج الذي حتول إىل إله جديد  عمل اإلشهار على االحتفاء بقيمة وحيدة ثابتة-3

  .الوفاءوتقدم له فروض 
 وجب عدم إيالء البعد األخالقي مومن ثَ  إن النص اإلشهاري جمهول املؤلف وكذا املترجم،-4

كذا آلنية وحمدودية تأثريه اليت تنتهي بقدرته على إقناع و لغياب مبدأ امللكية الفكرية، أي اعتبار،
ر إليه دائما وفق نظَالذي ي وبالتايل فإنه ال ميتلك صفة األثر اخلالد، املتلقي جبدوى املنتج املشهر له،

ت حدة مسألة األمانة وبذلك خفّ وجوب الوفاء له واحترام القيم اليت حيملها،و مبدأ أولية األصل،
  . اإلشهاريةرمجةيف تقومي الت

  االنبثاق التداويل يف أحضان اللسانيات، وفلسفة اللغة الذي حيتفي باخلطابات يف سياقاا-5
  تتجليان:"املختلفة، وظهور الرتعة التأويلية يف نظرية الترمجة، والذي جعل من مهمة املترجم وقيمته
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  . 1"يف مدى قهره للصعوبات اليت يطرحها تعدد اللغات وتباين الثقافات
 حت املسألة األخالقية ظرفية ومتغرية حبسب األذواق والطلبات واألسواق،ضوبذلك أ  

 ،ينة على حتقيق غايات حمددة سلفاولقد صار حىت مفهوم اجلمال يف ظل هذه املتغريات وسيلة مِع
شيعها اإلشهار املعاصر أصال وترمجة هي فن مبعىن أن اجلمالية اليت ي وهي حتقيق فعل البيع،

وبذلك   له قيمة ووظيفة جتارية،،ج من بني مجلة منتجات منافسةفاجلميل هو منت ستهالك،اال
ليس حبا يف مستهلك   وهذا.2لهجمبصوغه يف بناء فين ي ص فعل البيع من رتابته،يعملوا على ختل
لق وإمنا خدمة لآللة االقتصادية اليت تعمل على خ يصري ال حمالة مستهلكا للمنتج، اخلطاب الذي

  .وتسعى دائما إىل تنميط طبائع االستهالك يف كافة أرجاء املعمورة  املتلقني،زائفة لدىحاجات 
 وتسعى إىل املطابقة وهذا ما نلحظه يف بعض النصوص اإلشهارية اليت تلتزم األمانة احلرفية،  

  خمـاطبة مجيع ال انطالقا من بعد أخالقي ولكنها إرادة املشهرين يف،التامة ما بني األصل والترمجة
وذلك بإشاعتهم  مع فارق بسيط هو الشكل اللساين، واحد،دوا بأسلوب الناس حيثما وج

  .طلحية عاملية يفهمها مجيع البشرصمل
 مثال يف اإلشهار املترجم الذي يروج ملختلف العالمات املنتجة للسيارات يتجلىوهذا ما 

أن أشرنا إليه  وهو ما سبق ،ة شاهدا عليهوالذي تعترب السوق اجلزائري ،أو يف ميدان املعلوميات
رأي جاز لنا تبين ال ومن مثة،3ذات اإلحيـاء الوطين املنعدم أو الضعيفب املنتجات بوصفنا لتلك

واحتياجات  متغرية حبسب متطلبات السوق،و الذي ينظر إىل املسألة األخالقية بأا مسألة ظرفية،
 وال جيد أي عائق يف ملتلقي أية حساسية جتاه األجنيب،ألنه توجد حاالت ال يبدي فيها ا املستهلك،

 يف املنتج بل تصبح تلك الغرابة قيمة مضافة تعزز انت درجة االلتصاق باألصل،فهم اآلخر مهما ك
  .السوق املستهدفة

عرب  هامشا كبريا من احلرية يف املناورة للمترجم،وهو ما يعين أن هذه املقاربات قد وفرت 
واليت على ضوئها ينتقي  واستثمار معطياا، ات كل سوق خياطبها،التصرف وفق مقتضي

اإلضافات اليت حيدثها يف النصوص اليت يترمجها كاستغالل بوذلك   .اإلستراتيجية الترمجية األنسب
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أو كأن يعيد ترتيب البنيات  املناسبات الدينية والوطنية للمتلقني احملتملني بغية تعزيز املنتج،
أو أن حيذف العناصر اليت ال تتوافق مع السياق السوسيو ثقايف   أثناء الترمجة،احلجاجية للمصدر

 وكل ما عليه أن يكون مسؤوال عن اختياراته أمام صاحب اخلدمة، وهكذا دواليك، للغة اهلدف،
أشرنا  واليت سبق وأن وأن حيافظ على الثوابت اليت ال ميكن التفريط فيها بأي حال من األحوال،

 وإبداء احلجاج، ومصداقية وقابلية اإلحياء اإلجيايب، ووضوح اإلعالن، هوية املعلن،:ة يفإليها ممثل
  . االهتمام باملتلقي

  : اخلالصة-4

وهي متثل عقبة يف  متارس تأثرياا يف اختيارات املترجم،  متثل اإلكراهات قيودا لسانية ضاغطة-1
 .وترويج ثقافة كونية واحدة الستهالك،وجه التدويل اإلشهاري الساعي دوما إىل تنميط طبائع ا

مما جيعلها  والتداخل، ع،د والتنونظرا لكوا تتصف بالتعد م طبيعتها،وتفه وعليه وجب حصرها،
ارية على إذا تفرض حضورها أثناء عملية التحويل للرسائل اإلشه معقدة تعقد الظاهرة اللسانية،
إذ   عملنا على حتليل بعض الرسائل،يف وهذا ما جتلى بوضوح .كل مستويات اللغة اهلدف

وبالتايل صعب الفصل بينها ولو لغرض  تداخلت املستويات املختلفة عرب اإلكراهات اليت فرضتها،
  .منهجي القصد منه التيسري على الدارس حصرها وضبطها يف صنافة

 ،وبذلك تلتحق بركب العوامل األخرى العائدة إىل جوهر اللغات،كاختالف رؤية العامل
أو يف  لغة إىل أخرى،  اختالف طرائق تقطيع التجربة اإلنسانية الواحدة من منوما ينجر عنها

والذي يتجلى   عدم التطابق يف ما بينها، منوما ينجر عن ذلك غياا عن لغة ووجودها يف الثانية،
 فوظات،ترتيب عناصر املل وتظهر نتائجه يف يف وجود مقوالت لغوية يف هذه وانعدامها يف تلك،

كم واِحل واحلقيقة وااز، واإلضمار واإلظهار، والفصل،وقضايا الوصل  ل التقدمي والتأخري،ومسائ
  .والعبارات املسكوكة واألمثال،

وبالتايل فإن التعامل معها متروك   يصعب إخصاع هذه اإلكراهات إىل املعيارية والتقنني،-2
موطرة وما يتصفون به من إبداعية  ات الترمجة،ومهارام يف تذليل صعوب الجتهادات املترمجني،

 ثقافة اتمع اهلدف،وفئة املتلقني،(العوامل اخلارج لسانية اليت تتدخل يف توجيه الترمجةمن ملة جب
على ضوئها انتقاء اإلستراتيجية الترمجية األنسب يتم واليت  ،)...اخلدمة املشهر هلا/نوعية املادةو
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والرهانات التداولية املالبسة   ما بني متطلبات الدال اللساين وإكراهاته،املنبنية أساسا على التوفيق
  .ومن مثة تتحول إىل الترمجة للفعل اإلشهاري،

وصريا   األمانة من أبعاده الفلسفية، والدينية واألخالقية، اإلشهارية مفهوم أفرغت الترمجةُ-3
ومن ثَم انزاح عن مكانته اليت كان حيتلها  ا،اخلدمة املشهر هل/أمانة للغرض التجاري ممثال يف املادة

وبذلك أضحى من املتغريات  واإلبداعية، واجلمال، ليحل حمله الفعالية واجلودة، يف تقومي الترمجات،
فقد   أخرج من دائرة األيديولوجيا ليدخل يف أيديولوجيا العوملة،هكذاو بعد أن كان من الثوابت،

ل من الترمجة احلرةمت التحو)Libre (إىل الترمجة الليربالية)Libérale(اللغات على  ، الذي تعامل فيه
وجناح احلملة اإلشهارية يف السوق اهلدف هو القيمة العملية الوحيدة اليت .1جمرد أدوات عملأا 

  .2حيتكم إليها يف تقومي الترمجة بوصفها املقياس احلقيقي لألمانة
  
  

  
  

                                                 
1
-Voir: M.Guidère.Pubicité et traduction.Op.Cit.P.276.  
2
-Ibid.P.281.  
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  :  الترمجة∗∗∗∗ مفهوم إستراتيجية-1

  م معجم الروس  يقد)Larousse( ا فن تسيري جمموعة     اإلستراتيجية    الفرنسيعلى أ
 ، عن وعي  مما يعين أا خطة عامة وإمجالية تنم       ،1من األدوات لتحقيق هدف من األهداف     

لة من األدوات    ما ينبغي توفر مج    ةلتنفيذ إستراتيجي و ،م يف مجلة من املعطيات     وحتكّ ،ودراية
 يتسم بالصعوبة   من املواقف وذلك قصد إدارة موقف      املنهجية املوافقة لطبيعة اخلطة املتبناة،    

 .والتعقيد
 أن مصطلح اإلستراتيجية حيمل مفاهيم ∗)A.Chesterman(ويرى شسترمان 

متعددة حبسب احلقل الذي يشتغل فيه كعلم النفس وعلم االجتماع واللسانيات 
، أو )Tactique(طبيقية،ونظرية الترمجة، ومن هذه املفاهيم أنه خطة فنيةواللسانيات الت

   . 2،أو طريقة أو قواعد، أو إجراءات، أو مبادئ)Plan(تصميم
ـ  الفعل الترمجي   رافقت خطة عمل فنية      تكون إستراتيجية الترمجة   ومن ثَمة      يف  طرهؤ وت

 داخل خميلتـه نقطـة      د ويعِ ،يضع املترجم أمام عينيه نقطة انطالق     :"حيث   ،كل مراحله 
واألدوات بغيـة حـل    ، والتقنيـات  ،بوساطة تنفيذ جمموعة من الطرائق العامة      ∗3"وصول

 لمسار اإلمجـايل لفعـل    ل اهي توج  تصري بذلكو.4املشاكل املفترض مصادفتها أثناء الترمجة    
   النص املترجم  وملموسة على مستوى الترمجة، وتظهر فاعليتها من خالل قرارات واضحة،

                                                 
قيادا و به فن التخطيط إلدارة املعارك،يراد و عسكرية واحلربية،نشأ هذا املصطلح يف أحضان الدراسات والعلوم ال∗

  : ينظريف هذا الشأن.لتحقيق انتصار على العدو
J.Brzozowski.Les problèmes des stratégies de traduire.In:Méta. P.768. Vol.53.  

N°4.2008. 
1
-Voir. Le petit Larousse illustré. Ed Larousse.Paris.1988.  

∗
وأستاذ جبامعة  ،باحث فنلندي يف حقل الدراسات الترمجية،)Andrew Chesterman(أندرو شسترمان 

 ).Skopos(من أنصار نظرية الغايات يف الترمجة هلسنكي،

2
- Cité par:A.Boesaard.Le changement de distribution comme stratégie de traduction 

sémantico-syntaxique.Mémoire de fin d’études en ligne.Site consulté :http://igitier-

archive.library.uu.nl/student/theses/2007.  
3
- Voir:J.P.Vinay & J.Darbelnet. Stylistique comparée du français et de l'anglais: 

Méthode de traduction. P. 46.Ed.Didier.Paris.1977. (Désormais SCFA).  
∗
  " Le traducteur a devant ses yeux un point de départ et élabore dans son esprit un 
point d'arrivée"  
4
- Voir:J.Brzozowski.Les problèmes des stratégies de traduire.Op.Cit. P.768.  
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  والوسـائل  ، األدوات  مجلة من  يفية  إستراتيجية الترمجة اإلشهار  لذا ميكن حتديد    و  
راعاة مب ويكون ذلك  . من اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف      املنهجية املتبناة بغية حتويل إعالن ما     

والـيت   .ويف توجيه الترمجة    والتداولية اليت تتحكم يف العملية التواصلية،      ،العوامل اللسانية 
ر عنها انتقاء الطريقة األمثل يف النقل اإلشهاري عرب مستويات املعاجلة الترمجية الـيت              ينج

  .  واضحة وقابلة للمالحظة والتقوميآلياتتبين ب يراد ا حتقيق األثر املشابه يف اللغة اهلدف،
  : يف نظرية الترمجةاتموقعية اإلستراتيج -2

  لـه يف نظرية مثيلت انبثاقا ال الدراسات املهتمة مبفهوم اإلستراتيجيا رفتع   
 بول فيناي -ز كل من جانإذ مي .منذ النصف الثاين من القرن العشرين الترمجة

)J.P.Vinay(∗وجان داربلنيه  )J.Darbelnet(∗)1958(،  ما الذائع الصيتيف كتا
اءات أطلقا عليها اسم اإلجر بني سبعة إجراءات،األسلوبية املقارنة للفرنسية واإلجنليزية 

 ،)Littérale(والترمجة احلرفية ،)Calque(واحملاكاة ،)Emprunt(االقتراض:وهي ،التقنية
 ،)Transposition(بدالواإل .)Directe(وتنضوي كلها حتت ما ومساه بالترمجة املباشرة

تدخل  و،)Adaptation(فصر والت)Equivalence( والتعادل،)Modulation(والتطويع
  .Oblique(1(رمجة امللتوية ما يسميانه التيف خانة
 التغيريات على مستوى -1:منوذجا آخر ممثال يف التقنيات التالية)1964(واقترح نيدا  

   . اإلضافات-4 . التغيري البنوي-3 . احلذف-2 .النظام
ــاتفورد ــد ك ــني عم ــيريات ) 1965(يف ح ــاه تغ ــا أمس ــديث عم إىل احل

قوامها البحث عـن املطابقـة    ضة، مقاربة لسانية حميف ،)Translation shifts(الترمجة
  .2النص املصدروالشكلية ما بني دوال النص اهلدف 

                                                 

ث وضع العشرات من األحبـا     لساين ومترجم متعدد األلسن،   )J.P.Vinay)(1910-1999(بول فيناي -جان∗
من أهم  والدراسات حول الترمجة واللسانيات،كما شغل العديد من املناصب العلمية واإلدارية يف اجلامعات الكندية،

   . املؤلف الشهري حول األسلوبية املقارنة للفرنسية واإلجنليزية باالشتراك مع جان داربلنيه أعماله،
∗
وأستاذ جبامعة  ظر يف حقل دراسات الترمجة،لساين،ومترجم،ومن)J.Darbelnet()1904-1990(جان داربلنيه 

 .بول فيناي-اشتهر بكتابه األسلوبية املقارنة للفرنسية واإلجنليزية باالشتراك مع جان أتاوا بكندا،
1
- Voir:J.P.Vinay & J.Darbelnet. SCFA .Op.Cit.PP. 46-54.  

2
- Voir : Alexander Kunzli. Quelques stratégies et principes en traduction 

techniques:.. 
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 ميوالتـه  عـن  )Antoine Berman(∗) 1985(أنطـوان برمـان   أعلـن  قدو  
ــة ــة  )Tendances déformantes(التحريفي ــة الترمج ــاه حتليلي ــا أمس ــار م  يف إط

لـى تعامـل    ع كّـز تر وكان منطلقه خلفية فلسفية،     التحريف، )Systémacité(ونسقية
عدد كبري  وذلك من خالل معاينة      منظور سليب، من  املترمجني مع احلرف يف عالقته باملعىن       

 اختـصرها وقد   . حلساب املعىن وكذا الشكل اجلميل     واليت يرى فيها هدما لألصول     منها،
   .1عليها ها حضور السابقزم بعضيف ثالثة عشر ميال متعالقة يف ما بينها، ويستل

 قيقة تقنيات ترمجية يلجأ إليها املترمجون لتجاوز صعوبات الترمجـة،         هي يف احل  و 
من منطلق أن التحريف الذي يتحدث عنه هو        ،  وبذلك ختضع إلستراتيجية واضحة املعامل    

وبالتايل يصري قائمـا علـى إسـتراتيجية يف           وفق وعي وقصدية معلنة،    ويتم  ممنهج، هدم
  .الترمجة

-A(نـسقية  المع تأكيـده علـى    التحريف، عن نسقيةهوإال فكيف نفسر حديث   

Systémacité(       ا  وهي الفكرة اليت احتججنا    ،2 الترمجة يف موضع آخر من الكتاب نفسه 
 لنا باملقولة اليت ترى أن الترمجة كالرياضيات متاما تقبل احللول،حني استدال - فيما سبق  –

مما يعين   االت الترمجية، ولكنها ال تقبل تنميط هذه احللول يف طرائق نسقية تصلح لكل احل           
أن كل تدخل ملعاجلة مشكل من مشاكل الترمجة هو حل فريد من نوعه ال ميكن لـه أن                  

  .يتكرر يف حاالت أخرى
سة  وفق رؤية مؤس   مادامت تتم  ولكن هذه الالنسقية املتحدث عنها تصري نسقية،        

يت طرحها برمـان     ال ∗ومن مثة جاز وصف الثالثة عشر ميال       على إستراتيجية يف الترمجة،   
                                                                                                                                            

Français –allemand et français-suédios.site consulté :http://su.diva- portal.org 
/smash/get /diva2. 

∗
فيلسوف فرنسي،ومنظر يف حقل الترمجة،قدم إسهامات )Antoine Berman()1942-1991(أنطوان برمان 

  .تماعية واأليديولوجية والتارخييةنظرية هامة لنظرية الترمجة،وأبرز مظاهرها االج
  .91-71ص ص.مرجع مذكور.الترمجة واحلرف أو مقام البعد.أنطوان برمان: ينظر-1
2
  .87ص. السابق- 
∗
 -7 االختصار الكمي،-6 االختصار الكيفي،-5 التفخيم،-4 التطويل،-3 التوضيح،-2  العقلنة،-1:وهي 

 هدم أو تغريب الشبكات -12 هدم التنسيقات،-11الة، هدم الشبكات الد-10 هدم اإليقاعات،-8اانسة،
 . هدم العبارات-13اللغوية احمللية،
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  ا إجراءات توهو ما يدفعنا إىل القول إن هـذه امليـول           . أو طرائق  ، أو تقنيات  ،رمجيةبأ
 .التحريفية تصري بالنسبة إىل املترجم اختيارات يتوصل ا إىل جتاوز إكراهـات الترمجـة             

  .وبالتايل تتحول هي ذاا إىل إكراهات
 لالختيار الذي هـو حريـة يف        ىأن:وقد يعترض معترض على هذا الطرح بقوله        
إىل إكـراه وهـو قيـد         أن يتحـول    بني جمموعة من البدائل املمكنة     ء، وانتقا التصرف

 يف التعامل مع    ا االختيار إكراه  ينقلبحيث   وحنن نرى أن وجه املفارقة يكمن هنا،      .م؟ملِز
ستقرار ولكن مبجرد ا    قائمة من البدائل،    ضمن فقد كان اختيارا حينما كان     إكراه الترمجة، 

 جتاوز اإلكراه وبذلك يتم رأي املترجم عليه يصري قيدا ملزما بفعل سقوط البدائل األخرى،
    .بإكراه مثله

ـ ) Jean Delisle)(1993(ذهب جـان دوليـل  قد و   ر الترمجـة علـى   صإىل قَ
 )Chesterman( )1997 (يف حني أعلن  . الترمجة احلرفية والترمجة احلرة   : مها ،إستراتيجيتني

وقوامها التركيب ما بني     .واليت استلهم معاملها من سابقيه     اتيجية الترمجة النصية،   إستر عن
و يرى فيها شكال صرحيا من أشكال التحكم  يف النص         اإلستراتيجيات املشار إليها أعاله،   

وكذا حتقيق   ،املقارنة ما بني نصي املصدر واهلدف     بمع إمكانية املالحظة واحلكم      املترجم،
 هذه اإلستراتيجية، بناء على   ل االختيارات الترمجية اليت يسترفدها املترجم       الترمجة من خال  

  : هي،وقد ميز شسترمان داخل هذه اإلستراتيجيات بني ثالث جمموعات

ترمجة حرفية  (وتتمظهر على مستوى شكل النص املنقول       إستراتيجيات تركيبية حنوية،   -1
  ).إبدالأو 

  )....تركيز،إام( إستراتيجيات داللية-2
 التصريح،( ز على انتقاء املعلومة اليت تصلح للنص اهلدف        وترتك ، إستراتيجيات تداولية  -3
ل ا جمتمعة يف ترمجـة      عميميكن أن   ه  د على أن  كما أكّ . )احلذف و اإلضافة، و التضمني،و
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افة حوت ما يزيد عن الثالثني تغـيريا        وبناء على ما سبق،  وضع شسترمان صن        .1نص ما 
  .2)معجما، وداللة، وتداوال(ترجم يف خمتلف مستوياتهتلحق النص امل

ه الكثري من الغموض إال أنه يرى يف اإلستراتيجية         وإن اعترف بكون املصطلح يلفّ     
 .آلية للتحكم يف النص املصدر، من منطلق أا تقدم حال ملشكلة على مـستوى الترمجـة       

ـ :  بني نوعني مـن اإلسـتراتيجيات      كما عمل أيضا على التمييز     تراتيجيات الفهـم   إس
يف األصل ذات طابع إنتاجي،     هي   إستراتيجيات الترمجة    رأى أن وإستراتيجيات اإلنتاج، و  

ألا تدور حول الكيفية اليت يتعامل ا املترجم مع املادة اللسانية بغية إنتاج نص يف اللغة                
   .3اهلدف

تيجيات وما خنلص إليه من هذا العرض املوجز للدراسات اليت وضعت حول إسترا             
 أو بوصفها نتيجة، إما بوصفها مسارا،  :أا نظرت إىل الترمجة من زاويتني خمتلفتني       الترمجة،

ا حصرالترمجة احلرفية والترمجة احلرة: مها ،يف أسلوبنيا وأ .  
وما ميكن الوقوف عليه أيضا أن مجيع اإلستراتيجيات اليت طرحت يف هذه الفترة              
إذ ركـز    ،)1958(ي وداربلـين  اوالقواعد اليت وضعها فين   من منظور التقنيات    :" انطلقت

ولكن مل يتوصل أحد منهم إىل        والبعض اآلخر على أجزاء أخرى،     ،البعض على جزء منها   
  .4"دحضها أو رفضها كليا

 فإا   ،كما أنه وإن اختلفت املنطلقات واملرجعيات الفكرية هلذه اإلستراتيجيات          
ل ا إىل حل املشاكل املفترض مـصادفة        توصوأنه ي   خطة تتسم بالوعي،   كوا على   تتفق

  .يف عملية التقنني للترمجة تنطلق من املمارسة الترمجية ذاا،و، هلااملترجم 
  عمليات فنية يقـوم ـا      م أ ،جراءات تقنية وسواء أكانت هذه اإلستراتيجيات إ      
ومن مثة   ري فعل الترمجة،  ستعان ا لتيس  فإا آليات وأدوات ي     ميوالت حتريفية،  مأ ،املترجم

                                                 
1
- Voir : Alexander Kunzli. Quelques stratégies et principes en traduction techniques : 

 Art p.Cit. 
2
-A.Boesaard.Le changement de distribution comme stratégie de traduction 

sémantico-syntaxique.Op.Cit. 
3
-A.Boesaard.Le changement de distribution comme stratégie de traduction 

sémantico-syntaxique.Op.Cit. 
  .65ص.مرجع مذكور.مشاكل وحلول:الترمجة األدبية. إنعام بيوض-4
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 ،)Globales(أمكن احلديث يف إطار هذا املنحى التقعيدي عن اإلستراتيجيات اإلمجاليـة          
 ويراد باألوىل األطر العامة املطبقة على الـنص يف         ،)Locales(واإلستراتيجيات املوضعية 

  بطريقـة  وبالثانية تلك اإلجراءات الدقيقة اليت تتعامل مع جزئيات امللفوظـات          إمجاليته،
  . 1خمصوصة حلل مشكل معني

 وإمنـا هـي   ،لطروحاتا  لبقية وإقصاء،وما سنقوم به ههنا ليس تبنيا لطرح بعينه    
  حتاول التوفيق ما بني اإلستراتيجيات املختلفة من خالل التأليف ما بني هذا             عملية تركيبية 

ف علـى   بغيـة الوقـو    وذلك ملقاربة مجلة من النصوص اإلشـهارية،       التراكم النظري، 
الـيت    الـصعوبات   مـع  االستراتيجيات املتبناة من قبل املترمجني اإلشهاريني يف التعامـل        

 وكيفية جتاوزهم لإلكراهات املختلفة العائدة إىل طبيعة هذه النصوص ذاـا،           تصادفهم،
الفعالية،والرباغماتية،بعيدا عن التعصب ملنـهج     :الترمجة اإلشهارية من مواصفات   وذلك أن   
فـإن   وبالتايل   .ألن الغاية التجارية حتكمها     به، يثما وجدت احلل فهي أحق    فح دون آخر، 

ولكنـها ال تـدخل مـع        ثقافيـة،   أو ، ضرورة اقتصادية أكثر منها لسانية     الترمجة تصري 
بوصفهما إكراهني البد من التعامـل معهمـا بواقعيـة           الضرورتني األخريتني يف صدام،   

  .ة املستهدفة بالترمجةحىت ال تثري حساسية لدى الفئ وعقالنية،

  :  إستراتيجيات الترمجة اإلشهارية-3

  :باشرة الترمجة امل-3-1

مبعىن إمكانية صـالحية      األسلوبية املقارنة،  ا صاحب ما قصد إليه   نريد ذا املفهوم    
بفعل وجود ما يطلقـان عليـه        رسالة ما يف لغة املصدر للتحويل الكلي إىل لغة اهلدف،         

 ويريان يف هذا الباب أنه من الوارد أن يعاين املترجم بعض           .فاهيميأو امل  التوازي البنوى، 
 أن يبحث هلا عن وسائل    يه  واليت عل   والثغرات على مستوى اللغة املنقول إليها،      ،الفجوات

 بوصـفها   2حتتها  يكمن يف التقنيات الثالث اليت تنضوي      يانهوالذي ير  التعادل املطلوب، 

                                                 
1
 - Voir:J.Brzozowski.Les problèmes des stratégies de traduire.Art p.Cit.P768. 
2
 - Voir:J.P.Vinay & J.Darbelnet. SCFA .Op.Cit.PP. 46. 
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 ـا  االسترفاد ة والترمجة احلرفية أدوات خمصوصة يتم      واحملاكا ∗ضاالقتراف .خطة إمجالية 
عيا لتجاوز بعض الصعوبات املخصوصةِضمو.  
  : االقتراض-3-1-1

ـ  بـشكل م   قتراض إىل اال   يعمدون ما هو باد للعيان أن املترمجني اإلشهاريني         د ِرطّ
 العالمـات، و بأمساء املنتجـات      األمر تعلقعندما ي وخاصة   لتجاوز املشاكل املصطلحية،  

وذلـك راجـع لكـون اجلماعـة         ،ووصف األجزاء الداخلة يف تركيب تلك املنتجات      
أو ليـست هلـا      تلك األشياء اليت ليس هلا أمساء يف لغاا،        تقترض أمساء األشياء،  :"اللغوية

وذلـك  ). 11و9و8الرسائل(كما احلال يف الرسائل اليت سبق لنا حتليلها         1"تسميات مناسبة 
حالـة   وحتقيـق  ،املنتجوالوجاهة على    ، بعض الربيق  وإضفاء ر،بغية إقامة احلجاج واإلا   

 ∗)Florian Coulmas( فلوريان كوملـاس هذا ما أكدهو .استالب لدى املتلقي املفترض
 تدفع  ، يعودان إىل دوافع اجتماعية نفسية     ، إىل سببني رئيسني   كليته االقتراض يف    هعارجبإ

 دوافـع اجتماعيـة      إىل أو لمات أجنبية،  ترصيع حديثهم بك    إىل الناطقني باللغة املقتِرضة  
 .2ضمان نفع اللغة من ناحية التأدية الدالليـة        اقتصادية ميكن أن خنتصرها يف احلاجة إىل      و

 واملـسمى   من مـستويات املعاجلـة الترمجيـة،    أنه مستوى أول    االقتراض نِظر إىل   وقد  
   .3بالتدويل

هـذه   نسوق ض املبالغ فيه،وللتدليل على التشويه الذي يلحق اللغات بفعل االقترا      
  اعـقط يف العاملة  ،ممثلة يف الشعار الذي تضعه إحدى الشركات الغربية)16رقم(الرسالة

                                                 
ورمسها حبروف  يرى فيه بعض الدارسني العرب شكال من التعريب القائم على إدخال الكلمات األجنبية كما هي،∗

  )88-87نظرية الترمجة احلديثة ص.ينظر حممد عنان(وقد كان القدماء يطلقون عليه اسم الدخيل عربية،
1
الس الوطين للثقافة .263ع.سلسلة عامل املعرفة.331ص.ترمجة أمحد عوض.اللغة واالقتصاد. فلوريان كوملاس- 

  .2000.الكويت.والفنون واآلداب
∗
باحث أملاين،يعمل أستاذا للسانيات العامة جبامعة دوسـلدوف األملانية،وللـسانيات التطبيقيـة جبامعـة تـشو        

 جبامعة جورج تاون بأمريكا،من أعماله الكتاب املشار إليه يف اهلامش أعاله،وموسوعة            ،وأستاذ زائر )اليابان(بطوكيو
 . أنظمة الكتابة

2
  .332.ص.مرجع مذكور.اللغة واالقتصاد.فلوريان كوملاس:  ينظر- 

3
-Voir:I.C.Narvaez. Contraintes et normes de traduction du texte publicitaire. Art p. 

Cit.P.168.   
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ال ميكن تربيره بأي     والذي وهو مبثابة التوقيع،    املياه املعبأة،  يناتن قِ املعدنية يف اجلزائر على   
 ودون أدىن تصرف    ،امالإذ مت نقل التركيب الفرنسي ك      ).ينظر امللحق (حال من األحوال  

 مع أننا رأينا يف اإلشهار املقدم هلذه العالمة التجارية ترمجة )vie pureيف بور (إىل العربية 
 واحترافية كبرية يف التعامل مع مثل هذه امللفوظات القـصرية الـيت             ،تنم عن ذوق رفيع   

موجه إىل  هار مماثل   يف إش  ، ومجاليتها، يصعب فعال حتويلها مع اإلبقاء على كثافتها الداللية       
فِلمPure life(،   (ويف اإلجنليزية نبع احلياة،:إذا قدم هلا هذا املعادل الدول العربية األخرى،

عتقد أن األمر ال    نفنحن   فقط النص العريب املوجه إىل املتلقي اجلزائري ذه الكيفية؟        يترجم  
يفتقـد إىل     هو عمل اعتبـاطي،    إمنا يتعلق إطالقا يف هذا املقام بإستراتيجية ترمجية معينة،       

  .احترام لغة وثقافة املتلقي اهلدفعدم و املهنية،
 كذلك عملية اللجوء إىل إقحام ملفوظات كاملة من          التدويل  وميكن أن نفهم من   

،املشهر ا إلحـدى    )17رقم(ومن أمثلة ذلك هذه الرسالة     اللغة املصدر يف اللغة اهلدف،    
حيث أعاد املترجم ركنـا لـسانيا        إىل السوق اجلزائرية،  واملتوجه ا    العالمات التجارية، 

  :يقول النص الفرنسي. د نصا هجينامما ولّ العريب،النص  من النص الفرنسي يف كامال
TOLE ou VITRE 

KANGOO, Le choix des professionnels. 

  :وأما الترمجة فقد وردت على الشكل التايل
TOLE ou VITRE 

KANGOO، املهين املثايل.  
فحىت العبارة   وما هو الدور الذي أداه املترجم؟      ؟ هنا أين هي الترمجة    نتساءل وحنن

فلو عمد إىل عملية حماكاة بسيطة لألصل    اليت قام بترمجتها مل تنقل الكثافة الداللية لألصل،       
ـ :ألجنز ترمجة مستحسنة   نظـرا لوجـود التـوازي      اختيـار احملتـرفني،   : كأن يترمجهاب

 إضـافة إىل امتالكـه  .  يف هذه احلالة بني اللغتني) Parallélisme syntaxique(التركييب
املساعدة على إجناز فعل ترمجي صريح يف الركن الذي نقله كما هو عن طريـق               لبدائل  ا

  إىل التطويع املساعد على حتقيق معـادل دينـاميكي         فلو عمد  النقحرة دون أدىن تصرف،   
أو نفعية  :ارات يف وصف هذا النوع بقوهلم        املصطلحات املتداولة يف عامل السي     بالعودة إىل 
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ـ   وحمققة لألثر املشابه ملا يف األصل،      ، ومفهومة ، حلقق ترمجة عملية   سياحية ص مـن   وختلّ
  .العجز الذي صادفه يف إجياد املعادل

 وتواصـلية   ، إستراتيجية ترمجية  وما خنلص إليه هو أن االقتراض تقنية مرتكزة على        
وتنميط  جة الرسائل على املستوى الكوين،    ذَمن ورائها منْ  يبتغى   اإلشهار الدويل يف  خاصة  

، ولكن على املترمجني أال يعولوا عليه كـثريا        .طبائع االستهالك يف خمتلف أرجاء املعمورة     
فهـو أبـسط      خيارا أخريا يلجأون إليه عندما مصادفتهم حلالة عجز مطلق،         هوأن جيعلو 

  ويهدم تراكبها غة اهلدف،ـب اللرـه يغـألن يا،ـرها تبنـوآخ، 1راءات الترمجةـإج
وخاصة عنـدما تقـع      فاإلقحام لوحدات غريبة عن طبيعة اللغة املنقول إليها،        ،2اللغوي

 ، وجتانـسها  الترمجة ما بني لغتني متباعدتني فإن ذلك حيدث شرخا يف تناغم امللفوظـات            
مـن  ولتقريب الفكرة أكثر نسوق هذا التمثيـل املـستمد           .وهلا إىل سالسل هجينة   حيو

  .االقتصاد
 أحد األركان األساسية املشكلة للتسويق       عن صدد احلديث ب وذلك من منطلق أننا   

تبين رؤية فلوريان كوملاس الذي ينظـر إىل        ب وهذايف االقتصاد املعاصر ممثال يف اإلشهار،       
 اجلماعـات و كأنه اقتراض مادي يقع بني األفراد        ،االقتراض اللغوي الذي يقع بني اللغات     

وهو األمر الذي ال ميكن االعتـراض عليـه          اض دون رد يعين الغرق يف الديون،      فاالقتر:"
مـن   من كونه يعـد    وذلك على الرغم  ،  3"أخالقيا فحسب ولكنه يوقع املرء يف املتاعب      

وخاصة يف عصرنا هـذا الـذي        الظواهر الطبيعية اليت تقع بفعل االحتكاك بني اللغات،       
  .ي ال ميكن تصوره إىل املدى الذدئرة التواصل فيه تاتسع
  : احملاكاة-3-1-2

 واليت هي نوع خاص مـن      ويعمد املترمجون إىل اإلجراء الثاين جمسدا يف احملاكاة،         

والقيام بترمجة العناصر املشكلة      على اقتراض تركيب لغة املصدر،     انظرا النبنائه  االقتراض،

                                                 
1
- Voir:J.P.Vinay & J.Darbelnet. SCFA .Op.Cit.PP. 47.  

2
 .91ص.مرجع مذكور.الترمجة واحلرف أو مقام البعد.أنطوان برمان: ينظر- 
3
  .330ص.مرجع مذكور.اللغة واالقتصاد. ينظر فلوريان كوملاس- 
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  إىل حماكاة تعبريية حتتـرم ل يف النهاية  وِصمما ي  .له حرفيا باالعتماد على نقلها كلمة بكلمة      
   أو إىل البنيات التركيبية للغة املصدر من خالل إدخال صيغ تعبريية جديدة يف اللغة اهلدف،

  .1إىل إقحام صيغ جديدة يف تلك اللغةحماكاة بنوية يتوصل ا 
،الـيت تـشهر    )18رقم(ولنا أن منثل للمحاكاة يف الترمجة اإلشهارية ذه الرسالة          
  . لألدوات الكهرومرتلية منتجةلعالمة

  :النص الفرنسي
Les raisons de choisir un chauffage CRISTOR 

- Il offre à la fois : la puissance, l'économie, le bon prix et la 

sécurité. 

- Une garantie de 03ans pièces et main d'œuvre. 

- La traçabilité, chaque appareil est doté d'une plaque 

d'immatriculation. 

- Chaque appareil est soumis aux essais de contrôle de qualité. 

- Il est fabriqué en Algérie.     

  :النص العريب

  أسباب اختيار مدفأة كرستور
  السعر املعقول واألمان االقتصاد، القوة،:يوفر لكم -
 .سنوات قطع غيار ويد عاملة 03ضمان ملدة  -
 .هاز مزود بلوحة تسجيل التتبع،كل ج-
 . كل جهاز خضع للمراقبة النوعية-
  . جهاز مصنوع يف اجلزائر-

أما قد استمدا من     وقبل الشروع يف حتليل النصني،     ما ينبغي اإلشارة إليه بداية،     
وذلـك    بعض مواصفاته القائمة على التيسري يف تقدمي حجج البيـع،          ∗اخلطاب التعليمي 

  .وعالمات الترقيم وكذا اعتماد العنونة، تتابعة،بترتيبها على شكل عناصر م
 عمـلُ  وما يالحظ على التقنية املنتهجة يف ترمجة هذه الرسالة ممثلة يف احملاكـاة،           
حىت على مـستوى     على إعادة إنتاج ملفوظات األصل يف اهلدف كما هي متاما،          املترجم

                                                 
1
- Voir:J.P.Vinay & J.Darbelnet. SCFA .Op.Cit.PP. 47.    
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 بل يكون ذلـك    ،يف العطف تعتمد الفواصل    ال فمن املعروف أن العربية      ،عالمات الترقيم 
وهو مـا    ،على خالف الفرنسية   ، بني كلمات اجلملة الواحدة    واوبتوظيف حرف املعىن ال   

بذلك يكون قد وظـف  و  املترجم العالمات نفسها يف النص العريب،    ةعادإ ظهر من خالل  
  .مجةمن الظواهر الشائعة يف الكتابات العربية بفعل التر أصبحت اليت احملاكاة البنوية،تقنية 

 ما أمكن له ذلك يف احترام ترتيب عناصر التركيب األصلي يف             املترجم وقد اجتهد 
إذ نلحظ تطابقا شبه تام عـدا حـاالت    ويكفي للتأكد من ذلك معاينة النصني،     الترمجة،

يوفر :بـ)Il offre à la fois: (بسيطة تعود إىل إكراهات مل يتمكن من جتاوزها كترمجته
ب غري املباشر يف الفرنسية إىل خطاب مباشر يف العربية،كما عمد           إذ حتول من اخلطا    لكم،

 يف النص ) Appauvrissement quantitatif(إىل االختصار الكميإىل ما يسمية برمان 
 à la(إذ نلحظ طوال يف التركيب الفرنسي بزيادة ،1عن طريق اإلنقاص املعجمي العريب،

fois (      الفعل العريب  الغائب ما يشري إليها يف العربية، ألن )بذاته يف أداء املعىن     مكتٍف) يوفر 
وهو ما يعين أن احملاكـاة التعبرييـة         .الذي احتيج فيه إىل تلك العبارة يف الفرنسية        الزائد،

كانت حاضرة بقوة يف الترمجة العربية،كما توجد حالة للمحاكاة البنوية الشائعة جـد يف              
  .يد عاملة: بـ)main d'oeuvre(ممثلة يف ترمجة  االستعمال العريب املعاصر،

وللتأكيد على أن احملاكاة صارت تقنية حمبذة لدى مترمجي إشهار السيارات هـذه   
  :اتركيبا وترتيبا وتعبري اليت حتققت فيها احملاكاة التامة،) 19رقم(الرسالة

En 2011, chez Renault Algérie 

Rien ne change…sauf l'année 

  عند رونو اجلزائر2011يف 
  إال السنة...شيء يتغريال 

احملاكـاة  وللقارئ الكرمي أن يالحظ بنفسه الثقل والركاكة النامجني عـن تـبين             
فلو قدمنا الـنص    . ولكون النص مهيئا للترمجة    حبجة حتقق السياقية املشتركة،    ،امليكانيكية

   .وألنكر عربيته ، والغاية منهمعناهرمبا   ملا أدركالعريب ملتلق أحادي اللغة
  لص إليه من هذا العرض هو إمكانية اللجوء إىل هذه التقنية يف الترمجة إذاوما خن

                                                 
  .83ص.مرجع مذكور.الترمجة واحلرف أو مقام البعد.أنظوان برمان: ينظر-1
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ولكـن ال    ،1اليت حتقق سياقية مـشتركة      من النصوص املهيئة للترمجة،    املصدركان النص   
 ثقيلـة، ثري من األحيان إىل إنتاج بنيات ؤدي يف كي  ذلك ألن ا كثريا، مينبغي التعويل عليه  

ولذا اعترب  ،  )08الرسالة رقم (قد رأينا لذلك مناذج من قبلُ     و وملفوظات غامضة يف اهلدف،   
  .2بعض الدارسني هذه التقنية حال يائسا

  : الترمجة احلرفية-3-1-3

 أو ما يسميانه أيضا الترمجة كلمة بكلمة        ،فيناي وداربلنيه يف الترمجة احلرفية    يرى    
ال ـاطة االنتق ـسوذلك بو  وخاصة بني اللغات املتقاربة،    ، وكامال ، وسهال ،حال وحيدا 

  إىل الـلغـة اهلـدف احملـقـق لنـص صـحيح تـركيبيـا الـلغـة املصـدر من
 وتصبح عملية مثلى مىت وقع االستبدال كلمة بكلمـة          ،وتتحقق هذه املمارسة   .3ودالليا

  أو اختالال يف التركيب العام هلا مع التأديـة           لقواعد اللغة اهلدف،   اث جتاوز حِددون أن ت
  .كاملة واإلجناز التداويل املنشودالداللية ال
 الترمجـة  عـن  املدافعني يف صفوهو األمر الذي دفع بيتر نيومارك إىل أن يكون            

واليت يطلق عليهـا مـصطلح      .4 وتداوليا ، وثقافيا ،احلرفية شريطة ضماا للتعادل لسانيا    
ـ          الترمجة الداللية،  ؤدي إىل احملاكـاة  مما يعين أن الترمجة احلرفية ليست احلرفية التامة اليت ت

 ، وإمنا تلك املتكيفة مع مقتضيات اللغة اهلـدف        ،امليكانيكية اجلافة املنتجة لنصوص خمتلة    
ولكن الثابـت مـن      .واملراعية للشروط التلفظية هلا     ورؤيتها للعامل،  ،واليت حتترم عبقريتها  

رقـى إىل درجـة    أا متثل حاالت نادرة ال ميكن هلا أن ت، احلرفيةاملمارسة الفعلية للترمجة 
 ،فإذا كانت ميـسورة    وبني كل اللغات،   القاعدة اليت تصلح للتطبيق على مجيع النصوص،      

فهي غري ذلك بني اللغات املتباعـدة كالفرنـسية          ، إىل حد ما   وممكنة بني اللغات املتقاربة   
  .والعربية
ـ               سية وميكن لنا التمثيل هلذه الرؤية جبملة من النصوص اإلشهارية املترمجة من الفرن

 من بينها هذا    إذ يقدم اإلشهار حاالت مثلى للترمجة احلرفية تستحق اإلشادة،         إىل العربية، 
                                                 

1
 .21ص.مرجع مذكور. الترمجة والتواصل.حممد الديداوي:ينظر 
  .75ص.مرجع مذكور.الترمجة األدبية.إنعام بيوض: ينظر-2

3
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 الذي أطلقته إحدى الشركات األملانية املنتجـة للـسيارات يف           )20الرسالة رقم  (الشعار
 ،والذي مجعت فيه ما بني الـسعر املعقـول         وجعلت منه حجة من حجج البيع،      اجلزائر،

  :ة من أي راغب يف امتالك سيارة شخصيةواجلودة املبتغا
Qui a dit que la qualité allemande coûtait cher?  

  قال إن اجلودة األملانية باهظة الثمن؟من 
ـ   فعلى الرغم من قيام املترجم بإعادة إنتاج األصل كامال يف اهلدف،              –ن  فإنه متكّ

إذا أعاد ترتيـب      مترجم، وهو غاية كل إشهار     من حتقيق األثر املشابه،    –حسب ما نرى    
عزى ذلك إىل مجلة مـن      ورمبا ي  دون أي خلل يف التركيب،     العناصر كما هي يف اهلدف،    

   املفهوم املروج القائم على حب كونيةو، وقصر الشعار السياقية املشتركة،:منها العوامل،
ستفهام وورود الشعار يف صيغة ا     والبحث عن املكانة االجتماعية بأقل التكاليف،      التملك،

إىل اسم  ) Coûtait(بتحويل الفعل  واحترام بنية اهلدف،   بسيطة ليس فيها أي تعقيد لفظي،     
  ).باهظة(فاعل يف العربية

ممـا أوصـله إىل     لكون اسم الفاعل يعمل عمل الفعـل، اوهي حماولة صائبة نظر   
ـ            احملافظة على مجالية الشعار،    ي الذي ميكن أن يقرأ منه أنه سؤال خرج عن غرضه احلقيق
 أو السلب إىل حتقيق غرض بالغي هو التأكيد على ما يسعى            ،الذي يستدعي ردا باإلجياب   

من أنه بإمكانه أن ميتلك سيارة أملانية مبا هـو           املشهر إىل ترسيخه لدى املتلقي املفترض،     
  .على خالف ما هو شائع   وبسعر يف متناوله،،معروف عنها من جودة الصنع

داها أن تبين خيار الترمجة احلرفية يقوم على مبدأين يف          وهو ما يوصلنا إىل نتيجة مؤ     
 2 املوصالن إىل خدمة سـيدين يف الوقـت نفـسه          1 األمانة والدقة  : مها ،ترمجة اإلشهار 

مع أا معادلة صعبة إذ إنه من الصعوبة مبكان التوفيق بني متطلبات احترام نص               وبنجاج،
  .ل دقةوحتقيق اإلبالغية املطلوبة يف اهلدف وبك الوصول،

الـيت   وبعد هذا النموذج الناجح لنا أن نعدد عشرات النصوص اإلشهارية املترمجة          
العوامل   عن ميكن القول إا أخفقت يف حتقيق األثر املشابه من منظور لساين ترمجي بعيدا            

                                                 
1
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 الـصحافة الوطنيـة      يف ويكفي االطالع على ما ينشر     .األخرى املساعدة يف عملية البيع    
بدليل الرسائل اليت أقدمنا على حتليلها يف الفصل السابق واخلـاص       حلكم،للتأكد من هذا ا   

رتكازه ال نظرا يستجيب للترمجة احلرفية،  على الرغم من أن هذا النوع        بإشهار السيارات، 
   ولكـن اقتـصار     ،وجيعل درجة احلرفية عالية    ل من مهمة املترجم،   على معجم تقين يسه 

 1 واحلرفية املعنوية  ،وعدم تفريقهم ما بني احلرفية البنوية      يه،املترمجني على االقتراض املبالغ ف    
بني األصل واهلـدف مـن       فالبحث عن املطابقة التامة ما     يؤدي غالبا إىل سقوط الترمجة،    

األســباب الرئيــسة يف خــروج الترمجــات ركيكــة إىل حــد صــريورا حماكــاة 
  ).Parodie(ساخرة

مهتمة بنظام الـنص ونظـام       عية،ومن هنا أمكن احلديث عن ترمجة تقتضي إبدا         
وهو ما يعين    .2وإمنا املنطق املتحكم يف االصطناع     وال تعيد اصطناع األصل،    اخلطاب معا، 

 مع األخذ مبجمل العوامل احمليطـة باخلطـاب،        االشتغال على املعىن والعمل على حتويله،     
 بناء املعـىن، وال     تتدخل يف  :" على املعلومة اليت   تركيزوذلك بال  ،واستيعاا وعدم جتاهلها  

واملعلومة مقابل للشكل اللغوي وللعناصر غري اللغوية اليت تتـدخل يف فعـل             . تتماثل معه 
وأال يكتفي املترجم بتركيز اهتمامه على السالسل الكالمية معزولة         . 3"الكالم إلنتاج املعىن  

وليا، أي  تدا منهجا وذا تصري احلرفية املنشودة املشتغلة على سطح النص،        عن أي سياق،  
كتابته باللغة    الترمجة مطالبة بتقدمي نص يكون هو نفسه، لو تسىن للكاتب األجنيب          :" أن

  .4"املترمجة
يف سنكتفي مبا سقناه من أمثلة         وحىت ال يقع املرء يف فخ االجترار ملا سبق طرقه،         

  9 ،8الرسـائل رقـم   (ونكتفي باإلحالة عليـه يف مواضـعه       لداللة على ما نذهب إليه،    ا

وعليه نقول إن السعي إىل إجناز رسائل إشهارية حتقق تواصال موحدا يف كـل               .)12،،11
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أال وهو اللغـة     مع فارق بسيط يف نظر هؤالء ممثال يف احلامل املادي هلا،           األسواق العاملية، 
الباحثة عن التطابق املفـرط      اليت جيب أن ختضع حىت هي إىل التنميط عرب الترمجة احلرفية          

فإنه ال ينبغي أن يتخذ منها  كانت توصل إىل نتائج مقبولة يف حاالت نادرة،حىت وإن  فيه،
   .حجة على إمكانية التعميم

 ال مفر   أمراوبالتايل يصبح تبين خيارات أخرى مؤسسة على إستراتيجيات خمالفة          
 والنتيجة النهائية   ،ألن التواصل اإلشهاري حتكمه الواقعية      الفعل الترمجي،  جناعةلتحقيق   منه

   .بل كل شيءق

   : الترمجة احلرة-3-2
  اإلبدال، والتطويع، والتعادل :وسواء أكانت هذه الترمجة ملتوية بإجراءاا األربعة  

أم قامت علـى مبـدأ       حسب املفهوم الذي طرحه كل من فيناي وداربلنيه،        ،والتكييف
مستوى نظام  إقامة تغيريات على     :والذي يتأسس على   مبفهوم نيدا،  التعادالت الديناميكية، 

ـ  أو ،اخلطاب، أواحلذف مللفوظات يراها املترجم ال ختدم النص يف لغة اهلـدف             إجراء ب
  تغيريات بنوية تيأو عـن طريـق      ر وصول رسالة األصل إىل املتلقني يف الثقافة اهلدف،        س

وتسهم يف حتقيق األثر املشابه لدى متلقي        اإلضافة لعناصر كالمية جيدها املترجم ضرورية،     
أو وظيفية تتأسس على نظرية      ،أوكانت ترمجة تواصلية كما حدها بيتر نيومارك       ،ةالترمج

أو تأويلية  وفق الطرح الذي جاءت به املدرسة األملانية، أو نظرية الغايات، أمناط النصوص،
 يضمها مجيعا بوصفه قامسا مـشتركا هـو          ما فإن .بناء على ما ورد لدى مدرسة باريس      

  .وأخذها ملساحة من احلرية بإزائه نبها االلتصاق به،وجت انزياحها عن األصل،
 ويكون ذلك وفق تقنيات متعددة ومتباينة،كانت حمل جدل بني منظري الترمجـة،   

وقد تصل مـسافة      واحلذف، ،اإلضافة و التفسري، و االستبدال،:واليت ميكن أن نلخصها يف    
والذي يطلـق    لتصرف،وهو ما يعرف با    البعد يف أحايني كثرية إىل درجة إعادة الكتابة،       

  .عليه يف ترمجة اإلشهار التكييف
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 الشرح الزائد، والتبسيط:وتتنوع التقنيات احملققة هلا، فنلحظ على مستوى املمارسة  
يت ال عنه الغـرابة  التركييب، والتعميم، والتبسيط الداليل، والتطبيع للنص املترجم حىت تبعد        

  .1املعوق ه من األصلاآلليات احملررة لغريها من واعل، وتواصليته، وتغيري الف تعيق
     واليت تتدخل بصورة     من العوامل املؤثرة،   ويراعى يف تبين هذه اإلستراتيجيات عدد

والتقاليد  وغاية النص،  ومشاكل التبعية النصية،   ومنط النص،  قناة االتصال، :ومنها واعية،
واحليز الزماين الـذي     ة،واختالف الثقافات واألنساق اللساني    املؤسساتية يف لغة اهلدف،   

     .2تسري فيه الترمجة
طريقة وميكن إمجال حجج املتبنني إلستراتيجية الترمجة احلرة يف العمل على موافقة            

كما سبق وأن   -اللغة اهلدف يف تقطيع التجربة اإلنسانية من منطلق اختالف الرؤية للعامل            
   العناصر اللسانية املتباين من لغة  وكذا اختالف اللغات بنويا يف منطية التضام بني–مر بنا 

ومن مثة ال ميكن فرض نظام اللغة املصدر حني إعادة إنتاج املقـوالت املـراد                إىل أخرى، 
والذي تتأسس عليه النصوص     إىل البعد األهم من كل ما سبق،      إضافة   ترمجتها يف اهلدف،  

ممثال يف   ن وراء الترمجة،  بوصفه الغاية واملقصد م    والقائم على املعطى التواصلي،    التداولية،
يؤدي إىل التصرف إجيابيا إزاء ما حتملـه         يق أثر معلوم،  قحتويل رسالة يبتغى من ورائها حت     

  .كما هو احلال يف اإلشهار الرسالة املبلغة،
األبعاد اخلارجـة    الترمجة أن تأخذ بعني االعتبار        كان على  تأسيسا على ما سبق   و
وكـذا   ،)وأيديولوجيا وحميطا اجتماعيا،  وثقافة، سا،وجن سنا،(،كطبيعة املتلقني عن اللغة 

فإن  وما دامت الرسالة اإلشهارية قائمة على اإلقناع،      .العناصر امللفوظية املشكلة للخطاب   
وال  وال م بعد ذلـك الـسبيل املتبعـة،         ،ما يهم يف النهاية هو الوصول إىل هذا املبتغى        

  . حرةمحرفية كانت أأاإلستراتيجية املتبناة 
التحرر مـن األصـل      - ويف كل لغات العامل      –ذا شاع يف الترمجة اإلشهارية      ول

 صارت إستراتيجيات الترمجة هي     وبذا وااللتفات إىل عملية التواصل،    مبختلف إكراهاته، 
وظهرت إىل السطح مصطلحات حتيل على تقنيات إجرائية توظف          ،إستراتيجيات للتواصل 

                                                 
1- Voir:J.Brzozowski.Les problèmes des stratégies de traduire.Art p.Cit.P774.    
2
- Ibid.P.771. 
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 واملعـادل  جنزت ألجله كالتطويع الـوظيفي،    لتحقيق ترمجة سلسة مؤدية للغرض الذي أ      
 يف  الوظيفي، واليت لنا أن نرجعها إىل ما أطلق عليه ياكبسون مصطلح اإلبـدال اخلـالق              

  .ترمجة الشعر
ك املطبـق علـى غـريه مـن         اوبذلك يفرض كل نص منطا ترمجيا خيتلف عن ذ        

ـ  املصدر جمرد مع   و يصري النص   وطبيعة املتلقني،  تبعا لنوعية املنتج املشهر له،     النصوص، م لَ
  .الترمجة التغري هو الثابت الوحيد يف يغدوو يهتدى به يف هذه العملية التحويلية،

وهذا ما ميكن أن يلحظه القارئ الكرمي من خالل مجلة النصوص اليت سنعمل على              
 إذ جيد أا ختتلف مجيعا يف االستراتيجيات املتبناة من االبتعاد النسيب عن األصل،             مقاربتها،

مرورا بإحداث مجلة من التغيريات الترمجية مبفهوم كاتفورد وصوال إىل إعـادة الكتابـة              
واحملور الدافع    ال جامع بينه وبني األصل إال املادة املشهر هلا،         والتأليف لنص يف لغة اهلدف    

بفعـل   وتغيري للمواقـع،   واليت ختضع هي بدورها إىل إعادة ترتيب،       ممثال يف حجج البيع،   
 من مسات الترمجة الليرباليـة الـيت        فقهه برده إىل مسة   وهو ما ميكن     اية التجارية، إكراه الغ 

السيد األول واألخري(ع كل املكونات خلدمة رأس املالتطو.(    
وفق إستراتيجية  ،  ولنا أن منثل للتحويرات اليت تلحق النصوص املترمجة يف اإلشهار         

 يرافقها من إستراتيجيات موضعية ـذه       مع ما  الترمجة احلرة بوصفها إستراتيجية إمجالية،    
من خالل تسليط الـضوء عليهـا        ،10اليت نستهلها بالعودة إىل الرسالة رقم        النصوص،

  :كاملة
  :1النص الفرنسي

La première chose que vous devez savoir est qu'un protège-slip n'est pas 

une serviette hygiénique. Il est plus petit et plus fin pour que vous puissiez 

l'utiliser entre vos règles. Les protèges- slips sont conçus pour vous 

aider,vous et vos sous-vêtements,à rester frais en absorbant les pertes 

naturelles quotidiennes propres à toutes les femmes. 

Les protèges-slips awane sont très discrètes et leur texture douce vous 

procure une sensation de confort et de fraîcheur tout au long de la 

journée. 

                                                 
ينظر (، واملشهر هلا النص على شكل مطوية باللغتني العربية والفرنسية مرفقة باملادة املخصصة للبيعهذا ردو -1

 )امللحق
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Les protèges-slips ne sont pas censés être utilisés pendant les règles, car, 

contrairement aux serviettes hygiénique,ils ne sont pas suffisamment 

absorbants pour le flux important des règles toutefois,certaines femmes 

les utilisent à la fin de leurs règles lorsque leur flux est très léger. 

Nombreuses sont les femmes qui s'en servent tous les jours pour se sentir 

nette et fraîche. 
  :النص العريب 

من املهم أن تعريف أن فوطة احلماية اليومية ليست هي الفوطة اليت تـستعملينها خـالل                
فهي تستعمل حلمايـة وحمافظـة       .فهي أصغر وأرق من الفوط العادية      دورتك الشهرية، 

  .طهارتك ونظافة ثيابك يف كل أيام الشهر وعلى طول النهار
  .ال تالحظينها)هكذا وردت(أنكي  للحماية اليومية حبجم صغري ورقيق لدرجة  أوانفوطة

بل تـستخدم يوميـا      فوطة احلماية اليومية ال ميكن استعماهلا أثناء أيام الدورة الشهرية،         
  .للمحافظة على نظافة وطهارة عالية للجسم وملزيد من اإلحساس باجلفاف التام

لقد تعمدنا نقل النصني على الرغم من الطول النسيب الذي يتـصف بـه الـنص                  
وكذا ألنه يقدم الصورة    نظرا لكون املقاربة تقوم على املالحظة واملقارنة بينهما،        ي،الفرنس

 ال بأس من التعديالت الـيت       اظ أنه حوى عدد   لحإذ ي  املثلى للترمجة غري امللتصقة باألصل،    
  .جاعها إىل إجراءات الترمجة احلرةميكن إر

   تعرض إىل ما يطلق عليه     د وق أول يلفت االنتباه هو النص العريب بوصفه الترمجة       و   
، إذ بدا قصريا بالقياس إىل      1 القائم على النقصان املعجمي    أنطوان برمان االختصار الكمي،   

وجتنب اخلـوض    وجتلى ذلك من خالل عملية احلذف ملقاطع وملفوظات كاملة،         .األصل
ق عليـه مـصطلح   لَطْيما   أدى إىل حدوثوهو ما يف التفصيالت اليت وردت يف األصل،   

ــسيط ا ــركييبلتب ــسيط  )Simplification syntaxique(الت ــاحبه تب ــذي ص  ال
سـلوب يـصلح يف    أالذي ينظر إليه على أنهو، )Simplification sémantique(داليل

 ويقوم على عملية احلذف ملا يراه املترجم غري         التصرف املتبع يف ترمجة النصوص الصحفية،     

                                                 
 .82ص.مرجع مذكور.الترمجة واحلرف أو مقام البعد.أنطوان برمان: ينظر - 1
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والـيت يلجـأ إليهـا       ، كليات الترمجة اليت   دا من وذلك بوصفه واح   جمٍد للغاية التواصلية،  
  .1ألغراض سوسيو ثقافية

وللتدليل على عملية احلذف اليت تعرضت هلا الترمجة هو الغياب الكلي ملا يشري إىل                
  :العبارة التالية يف الفقرة األوىل من النص الفرنسي

   (Les protèges- slips sont conçus pour vous aider,vous et vos sous-
vêtements,à rester frais en absorbant les pertes naturelles quotidiennes 

propres à toutes les femmes). 

تطويل من خالل التركيز على مفهوم      الي يف حتويلها على عملية تعميم قائمة على         كتِفاليت اُ 
ل علـى   ح به يف األصل إذ غـاب مـا يـد          ربوساطة التلميح عما ص    النظافة والتطهري، 

والذي صممت   املتحدث عنه يف األصل،    لإلفرازات الطبيعية اخلاصة بالنساء،    االمتصاص
  :كما غابت يف الفقرة الثانية العبارة اآلتية هذه الفوط لالضطالع به،

(sont très discrètes et leur texture douce vous procure une sensation de 
confort et de fraîcheur tout au long de la journée). 

وطبيعة النـسيج    فقد أقصى املترجم ما يدل على االستتار والنعومة واإلحساس بالراحة،         
وحنافة مسكها الـذي     وحل حمله احلديث عن صغر حجم الفوطة،      املاص لتلك اإلفرازات،    

عب  وإمنا هو تداخل بـني مـستويي اللغـة العـامي            قة اليت ال حتمل هذا املعىن،     ر عنه بالر
  .والفصيح
 االستغناء عن كل التفاصيل املتعلقة باحلماية اليت توفرها هـذه         ويف الفقرة الثالثة متّ     

الذي حتدث عـن عـدم       وظروف استعماهلا اليت محلها النص الفرنسي،      الفوط الصحية، 
وغري ذلك من التفاصيل اليت أفـصح        ورة الشهرية، دقدرا على امتصاص التدفق املرافق لل     

  ما حييـل علـى     حيث غاب  بالتلميح والتكنية يف النص العريب املترجم،      كتفيعنها بينما ا  
  :من مثل عبارات كاملة،

(Ils ne sont pas suffisamment absorbants pour le flux important des règles 

toutefois, certaines femmes les utilisent à la fin de leurs règles lorsque 

leur flux est très léger. Nombreuses sont les femmes qui s'en servent tous 

les jours pour se sentir nette et fraîche). 

                                                 
1
 - Voir: J.Brzozowski.Les problèmes des stratégies de traduire.Art p.Cit.P.775. 
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 اإلبدال على مستوى الفئات النحوية حسب ما  هووما يلفت االنتباه يف هذا النص        
ال االسم  إذ قام املترجم بإبد     ذلك يف الفقرة الثانية،    وقد متّ  ،1قدمه كل من فيناي وداربلنيه    

كما نلحظ جلوء املتـرجم إىل التطويـع   ).هي(بالضمري) Les protèges-slips(الصريح
وقـد متثـل يف       كورين يف الكثري من املواقع يف النص،      ذباملفهوم الذي جاء به املؤلفني امل     

 La(ومن ذلك بداية الـنص  ،2التنويع الذي حيدث من خالل تغيري وجهة النظر التلفظية

première chose(اليت صارت يف العربية )من املهم(، ايته ويف)nette et fraîche ( اليت
 Il est plus petit et plus fin pour :(واإلثبات يف األصـل  ،)اجلفاف التام(حتولت إىل

que vous puissiez l'utiliser entre vos règles.(يف حتــول إىل نفــي الــذي  
  ).ل دورتك الشهريةليست هي الفوطة اليت تستعملينها خال:(اهلدف

 وإن حنن حتولنا إىل مقاربة الترمجة من منظور أنطوان برمان يف ميوله التحريفيـة،               
مـا ومسـه هـذا الـدارس باالختـصار           فإن أول ما يـشد النظـر هـو تفـشي،          

تعـويض كلمـات   :" والذي حييل به على ،) Appauvrissement quantitatif(الكيفي
وال علـى غناهـا     ) Sonore(ناهـا اجلهـريي   وعبارات، وصياغات ال تتوفر علـى غ      

ونقصد ذه اللفظة األخـرية مـا يـشكل صـورة بالنـسبة              ،)Signifiante(الداليل
وسنسوق بعض األمثلة عن هـذا اإلجـراء         .3"وينتج وعيا بالتشابه  ) Référent(ملرجعه

ـ ) Règles:( ومن ذلك  الربماين، ا متاشـي  على سبيل التكنية،   ،)الدورة الشهرية (املعوضة ب
ـ  ،)Protège-slip(و  الثقافية، اوخصوصيا  النص العريب،  ةمع طبيعة متلقي   فوطة (املبدله ب
على الرغم من وجود املعادل     ) ثياب(احملولة إىل ) Sous-vêtements(و ،)للحماية اليومية 

وكـان   ولكنها مقبولـة،   واليت هي بدورها عبارة عن حماكاة،      ،)مالبس داخلية (الشكلي
  .ولكن االعتبارات السالفة الذكر فرضت إكراهاا عليه ن يعتمدها،بإمكان املترجم أ

وما ينبغي اإلشارة إليه وحنن نقترب من اية املقاربة اليت كرسناها هلذا الـنص أن                 
ض الترمجة إىل بعـض      عر والذي ، اعتماد املترجم لالختصار الكمي سبيال ترمجيا       إىل نشري

                                                 
1
- Voir:J.P.Vinay & J.Darbelnet. SCFA .Op.Cit.P.50.      

2
- Ibid.P. 51. 

3
  .82ص.مرجع مذكور.الترمجة واحلرف أو مقام البعد.أنطوان برمان - 
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    آليـة  وهي   تماد التطويل يف تقدمي بعض املفاهيم،     ها باع الفجوات اليت حاول املترجم سد
ومن املمكن أن يتعايش هذا النقصان مع الزيادة يف كم كتلة           :" يف مثل هذه احلاالت    رائجة

ومـن ذلـك     ،1"وغالبا ما يستخدم هذا التطويل إلخفاء النقصان الكمي       ...النص اخلام 
فهـي  (والطهارة واحلماية   حرص املترجم على اإلكثار من امللفوظات الدالة على النظافة          

 )  النهار  طول يف كل أيام الشهر وعلى     تستعمل حلماية وحمافظة طهارتك ونظافة  ثيابك،      
املعرب عنـها جبمـل      ).بل تستخدم يوميا للمحافظة على نظافة وطهارة عالية للجسم        (ويف

كما نالحظ حرص املترجم بتوظيفه لكلمـة       .قصرية جدا يف األصل وأحيانا بكلمة واحدة      
 رفع احلرج يف التعامل مع مثل هذه املنتجـات الـصحية             على طهارة ذات البعد الديين   ال

 إقصاء لكل ما من شأنه أن يشوش على وصول رسـالته،          و اخلاصة باالستعمال النسائي،  
واإلفـرازات  )Absorbant(واالمتـصاص ) Flux(من ذلك جتاهل اإلشارة إىل التـدفق      و

   )...Pertes naturelles(الطبيعية
نصل إليه يف احملصلة أنه وعلى الرغم من التحويرات اليت حدثت على مستوى             وما    
مع اختالف يف طريقيت التبليغ ما بني األصـل           فإننا نرى أن الرسالة قد وصلت،      ،الترمجة

وهو ما يدخل ضمن اإلستراتيجيات التداوليـة        الذي راعى االعتبارات املقامية،    واهلدف،
 الترمجة دخلت يف توافـق مـع الفئـة           أن وحنن نزعم  .تلقنياليت تراعي طبيعة امل    للترمجة،

حىت وإن كان النص وترمجته يسريان يف فضاء         عرب مستويات املعاجلة الترمجية،    املستهدفة،
  .فإن كل واحد منهما يتوجه إىل فئة خمصوصة واحد،

 ويضاف إىل هذا أن املرء حيس بثقل وكثافة الداللة إذا ما مسى األشياء بأمسائها يف              
 إذا ما عرب عنها بلغة أجنبية، وهذا يف رأينا سـبب آخـر              ا أخف لغته األم، وتكون حد   

لإلقصاء لكل ما من شأنه أن يوقع احلرج يف النص العريب، وحضوره يف النص الفرنـسي،      
   .وذلك بفعل ممارسة اللغة سلطتها على الناطقني ا

ر ختصتاليت   ت الوظيفية، املعادال كما ميكن احلديث من خالل الترمجة املنجزة عن       
وذلك  ،التطويع الوظيفي و ،2بوصفه النموذج الوظيفي األمثل    يف تكييف يركز على األهم،    

                                                 
1
 .84ص .السابق - 

2
- Voir: C.Tatilon. Le texte publicitaire: Traduction ou adaptation?.Op.Cit.P.245.  
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 انطالقا من نظرة مؤداها أن الفعل الترمجي يندرج ضمن إطـار نـصي ولـيس مجليـا،                
ميارس وفق ثنائيـة الثوابـت      و ويستجيب ملتطلبات حجاجية أكثر منها معجمية تركيبية،      

  .1ومبدأي االنسجام النصي واملالءمة ،واملتغريات املربرة سسة،املؤ
وزيادة يف توضيح اإلجراءات املتبعة وفق إستراتيجية الترمجة احلرفية،نسوق هـذا           

إذ  والذي تعامل معه املترجم على خالف ما عرفنـا يف الـسابق،       ،)21الرسالة رقم (املثال
وعنـد غـريه     ،Clarification(2(عمد يف النص اهلدف إىل ما يسميه برمان التوضـيح         

من  تضخيم يلحق النص املترجم،    ،وهوExplicitation(3(وكذا التفسري  ،)Ajout(اإلضافة
يستدعي تقنيـة أخـرى تـستلزمه وهـي          وهو ما  منطلق أن كل ترمجة تكون مفسرة،     

  .4من األصل تكون أطول التطويل،نظرا لكون كل ترمجة تسعى ألن
شهار ألحدى العالمات التجارية املتنافسة يف سوق       إو  والنموذج الذي بني أيدينا ه      

  : باجلزائرالسيارات النفعية
  :النص الفرنسي

    :شعار شد االنتباه
Vrai pick-up. Pur et dur. 

 :التحريري
.2.5litres.Eprouvé dans les jungles de Bornéo et de l'Himalaya. 

110 CV .Conquérant d'altitudes de plus de 5.500m. Jusqu'à 3 Tonnes de 

poids total en charge. Survivant à des températures extrêmes de -27 

à+57°c. Aventurier, il équipé de la direction assistée, ABS, air 

conditionné, lecteur CD MP3 (de série). 

Les actions en disent plus que les mots… 

  :النص العريب

  :شد االنتباهشعار 

  .قوة وأصالة.البيك آب احلقيقي.

                                                 
1
-Voir: M.Bonhomme & M.Rinn. Peut-on traduire la publicité. Art p. Cit.P.14.   

   .78ص.مرجع مذكور.الترمجة واحلرف أو مقام البعد.أنطوان برمان: ينظر-2
3
- Voir:J.Brzozowski.Les problèmes des stratégies de traduire.Art p.Cit.P.774.  

4
 .79ص. مرجع.الترمجة واحلرف أو مقام البعد.ان برمانأنطو:ينظر - 
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  :التحريري 

وصل حىت ارتفاع  .أمتحن وجرب يف أربع قارات منها أدغال بورنيو واهليمااليا .لتر2.5.
مقـاوم   .أطنـان 3الوزن اإلمجايل يف حالة محولة يصل إىل         .أحصنة110 .متر5.500

 ABSنظام.توجيه املعزز مغامر مزود بنظام ال   .م°57+إىل27-درجات حرارة قصوى من     
  .CDM P3الرباد وراديو .

  ...اأفعاله هي أقوى من أقوالن

من خالل املزج بني مـا    حتويل النص إىل العربية   ونشري بداية إىل أنه قد تعومل مع          
إذا نلفي من تقنيات األوىل االقتراض عن        و احلرة،   إستراتيجييت الترمجة احلرفية،   يعود إىل   

مع أنه كان بإمكان املترجم اللجوء إىل املعادل  ،)البيك آب (ارة النفعية اإلجنليزية السم السي  
أو علـى األقـل أن يقـوم مبحاكـاة التعـبري             وهو السيارة النفعيـة،    املتعارف عليه، 

ـ    ،)شاحنة صغرية (اإلجنليزي  .1يف معجم أكـسفورد   ) pick-up(حسب الشرح املقدم ل
الكتسابه صـفة    ثابتا ال يلحقه النقل،   وبذلك أدرج التعبري ضمن فعل التسمية الذي يعد         

  .وأضحى هوية مميزة العلمية،
على الرغم من    ويبدو أن الترمجة سايرت األصل الفرنسي الذي وظف االقتراض،        

وال حظنا اإلبقاء على شعار      ).Camionnette(وهو   وجود املعادل كذلك يف الفرنسية،    
 Ford(و ،)Feel the difference( أيـضا يف األصـل والنـسخة   واالستئناف كما ه

Ranger(،   بنقحرة احملولة باخلط العريب ) وهو مما يدخل يف عملية التـدويل        ،)فورد راجنر
واإلشـارة إىل   والذي تتحول فيه اإلجنليزية إىل وجه سيميائي يرصع اخلطاب،     اإلشهاري،

  .الذائعة الصيت) Ford(ممثال يف شركة فورد مصدر الصنع األمريكي،
، رفية نقل البيانات واملواصفات اخلاصة بالـسيارة املـشهر هلـا          ومن الترمجة احل  

  . على التقنية ولغة األرقام اليت متتلك السياقية املشتركة يف األصل والترمجةاالعتماده
وأما ما يعود إىل الترمجة احلرة فنلحظه يف التوضيح الذي أشرنا إليه أعـاله مـن                

ـ  )امتحن وجرب (زيادة يف الخالل   ـ      ،)Eprouvé(املعرب عنها ب  اوإضافة عبارة ال وجود هل

                                                 
1
-Voir:Oxford learner's pocket dictionary.P.330.Ed.Oxford university press.Fourth 

edition.  
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إىل كلمـة تامـة يف      ) CV(وحتويـل املتخـصر    ،)يف أربع قـارات منـها     (يف األصل   
  . الفواصل إىل نقاط يف العربيةلوما ينبغي مالحظته كذلك حتوي ،)أحصنة(العربية

مـن    املكون التحريري هلذه الرسـالة،      ا ومما يثري االنتباه كذلك العبارة املختوم     
ـ هي يف األصل م    ،فما عرب عنه مبقوله عامة     ل شخصنة اخلطاب يف الترمجة العربية،     خال ل ثَ

)…Les actions en disent plus que les mots(إجنليزي 
  على قـوة أحيل به الذي،∗

  .وصفهاعن تعجز اللغة  الذي السيارة
 وهو األمر الذي اضطر املترجم إىل التصرف حيال هذا الوضع الثقايف الذي حيمل            

 الضمري املتـصل    بوساطة ،عن طريق االلتجاء إىل فعل الشخصنة       مرجعية معينة،  معتناصا  
الـذي يقحـم     ،)أفعاله هي أقوى من أقوالنا    (ومجاعة املتكلمني  ،الدال على املفرد الغائب   

اليت نلمس  و   ،)ومجاعة املتكلمني    املفرد الغائب، ( لعبة الضمائر  من خالل املتلقي واملشهر   
أو هدم   وهو ما يدخل يف التطويع كما عرفنا من قبل،          وجهة النظر التلفظية،   فيها تغريا يف  

 وأكثر ما   ،أو حتويل زاوية النظر يف الترمجة       قلب الداللة،  العبارات بتعبري برمان من خالل    
  .1يكون ذلك يف األمثال والعبارات املسكوكة

 هذه احلالـة    ولكن من املؤكد أنه لو حبث يف املوروث العريب لوجد ما يطوع به            
 توظيف املثل اإلجنليزي  أنالثقافية،كأن يوظف مثال آخر له أثر مشابه يف اللغة اهلدف،كما 
  . يف األصل حيمل داللة تثمن املنتج ذي األصل األجنلوساكسوين

وللتدليل على   التصرف يف جزئياته،   مع هو املعىن العام   ما حوفظ عليه يف امللفوظ،    ف  
 En disent( بدل كلمـات و ) أقوال(صارت) mots(،فـذلك نسوق،هذه اإليضاحات

plus que (أقوى من،ولو أن املترجم توخى االلتصاق باألصل جلاءت ترمجتـه  :أضحت
،ولو ذهب إىل التكييف    ما تنجزه األفعال تعجز الكلمات عن قوله      :رمبا على الشكل التايل   

  .الاألفعال أدلّ من األقو:ألجنز ملفوظا شبيها باألمثال،ومثال ذلك
ويبدو على شعار شـد االنتبـاه قلبـا ملقـوليت امللفـوظ العريب،فالترتيـب يف                  
ومؤدها  وهو بدوره حييل على مرجعية ثقافية حمددة، ،)pur et dur(القوةواألصالة :األصل

                                                 
∗
 "Actions speak louder than words" 

 .90ص.مرجع مذكور.الترمجة واحلرف أو مقام البعد. ينظر أنطوان برمان- 1
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 يف سبيل استقالل منطقة      االنفصاليني  ترفعه مجاعة من املناضلني     أن هذا التعبري كان شعارا    
واالستقالل الـسياسي    ، مطالب هذه اجلماعة سيادة اللغة الفرنسية      منو الكيبك يف كندا،  

مبعىن أنه جرى جمـرى األمثـال        .1مع الرفض التام لكل أشكال املساومة      ،التام عن كندا  
  .والعبارات املسكوكة

 اهلدف القوة أوال واألصالة     قد عمل املترجم من خالل قلب التعبري بأن صار يف           و 
 مع اخلط احلجاجي العام املتمركز يف النسخة العربية على معيار           سايرةبغية حتقيق امل   ثانيا،

وكـذا لكـون املفـردتني مـن         بدليل امللفوظ الذي ختمت به فقرة التحريري،       القوة،
  .وبالتايل احتفظ بتواردمها النمطي املتعود عليه املتواردات سواء يف األصل أم يف الترمجة،

يف االكتفاء أثناء تعداد مواصـفات       نحوية، على مستوى الفئات ال    ونلحظ إبداال   
 السيارة باسم املفعول يف التكفل باملهمة من منطلق أنه وصف يدل على احلدث وصاحبه،             

وهـو   ،)Il est(ومن مثة فإنه يغين عن االستعانة بالضمائر املرفقة بفعل الكينونة يف األصل
  . للغة املنقول إليهااستدعته طبيعة ا كما نرى تغيري على مستوى الفئات النحوية،

وخنتم هذه املقاربة باإلشارة إىل مطب وقع فيه املترجم أثناء حتويلـه للرسـالة إىل         
من خالل مسايرة األصـل يف اخلطـاب         اللغة اهلدف، وقد متثل ذلك يف التداخل السليب،       

مع العلم أن املنتج املشهر له يف اللغة العربية مؤنث مهمـا كانـت               املنسوب إىل املذكر،  
ولكنـه   القراءة اليت قد نقدمها له، سيارة نفعية، أو شاحنة صغرية، أو أي مركبة كانت،             

إكراه صريف منشؤه عدم االلتفات إىل طبيعة اللغة املنقول إليها، وإسقاط مقوالت اللغـة              
ورمبا رأى املترجم يف املواصفات املقدمة للسيارة ال تتناسـب مـع             .املصدر على اهلدف  

  .  كل ما يدل املؤنثالطبيعة الناعمة ل
وزيادة يف تعميق فكريت اإلضافة واحلذف الرائجتني جدا يف ترمجة اإلشهار نسوق              

 مـن أن   ،الذي تنقلب فيه الصورة النمطية املألوفة لدى اجلميع،       )22الرسالة رقم (هذا املثال 
 إذ نلحظ يف النص الفرنسي بوصـفه هـدفا،         واهلدف هو العربية،   األصل هو الفرنسية،  

ومها تقنيتـان    ،مما استدعى اللجوء إىل التطويل     ،)املصدر(ا نفتقده يف النص العريب    إيضاح

                                                 
1
- Site consulté: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pur_et_dur&action=edit 
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فما عـرب    وكان ذلك على مستوى شعار الشد،      ترمجيتان تدخالن يف ما يوسم باإلضافة،     
  :عنه بشبه مجلة يف املصدر حول إىل مجلة أمرية تامة يف اهلدف

  :النص العريب

  ....معا

  .ء مسكنكم االجتماعي التسامهيمننحكم التمويل من أجل شرا
  :النص الفرنسي

Participons ensemble… 

Nous finançons l'achat de votre logement social participatif.  

 يف باقي الـنص اهلـدف        ميكن ومسه باالختصار الكمي    اكما يلحظ يف اهلدف م    
ـ    ،)مننحكم التمويل(فما عرب عنه بـ مقارنة باألصل،  Nous(ويال يف األصـل صـار مت

finançons(        ،كما هو احلال النص العريب،     مباشرة دون احلاجة إىل دعم من أي ركن آخر 
حتول إىل شراء دون احلاجة إىل االرتكاز على أي سند          ) من أجل شراء مسكنكم   (وما كان 

  ).l'achat de votre logement( لفظي معلّل
إىل الترمجـة احلـرة يف   وهكذا نلحظ اجلمع بني تقنيات خمتلفة عائدة يف جوهرها    

وهو ما يعين أن هذه اإلستراتيجية يف الترمجة ليست بتلـك   ترمجة النصوص اليت مرت بنا،  
وإمنـا    إىل النهاية،  بدايةالالصرامة املنهجية اليت تلزم املترجم بالتقيد بإجراء دون آخر من           

  .وعلى كل مستوياته عليه أن يتأقلم مع املتطلبات اللسانية لكل نص،
   :∗∗∗∗ التعادل-3-2-1

بـل يكـاد      على أنه من املصطلحات املفاتيح يف نظرية الترمجة،        ينظر إىل التعادل    
على أساس أن أي ترمجة تسعى إىل حتقيق التماثل مع األصل، وقد تباينت         ،إياهايكون هو   

مما جعله مفهوما    ، يف حقل الترمجة ممارسة وتنظريا       بشأنه اآلراء نظرا لألمهية اليت حيظى ا      
طلقها الدارسون عليه،كل حسب املرجعية   يبدليل األوصاف اليت     يعتريه التشويش،  ضبابيا،

اللساين، والتواصلي، والوظيفي،    و الشكلي،:ومن هذه األوصاف   الفكرية اليت ينطلق منها،   

                                                 
∗
قمنا بتبين هذا مـن بـني مجلـة املـصطلحات الـيت يتـداوهلا الدارسـون العـرب معـادال للمـصطلح                        

  .،منها املساوي،العديل،املقابل،املكايفء)Equivalence(الفرنسي
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اإلمجـاع حـول    وقوع  عدم  ما يثبت    والداليل،األسلويب، واملرجعي، والديناميكي، وهو   
  .تعريف ضابط له

التراكم النظري الذي دار حول هذا املوضوع وسنقتصر        هذا  ا لن خنوض يف     ولكنن  
منه على ما له عالقـة بترمجـة اإلشـهار الـيت تـسعى دائمـا إىل إجيـاد التعـادل                     

مبعىن أننا لن ننظـر إىل   .1حسب تعبري ماتيو قيدار) L'équivalence efficiente(الفعال
 نظّر له كـل مـن فينـاي     ما حسبلتويةاملالتعادل على أنه إجراء من إجراءات الترمجة   

، وداربلنيه عن طريق إبدال وضعية يف اللغة املصدر بوضعية ثانية مشاة يف اللغة اهلـدف              
هي تلـك   وأن احلاالت املثلى للتعادل وتركيبية خمتلفة، وذلك باللجوء إىل أدوات أسلوبية    

جلـاهزة، واملقـوالت    واألمثال، والعبـارات، ا    ركنية كاحلكم،  تكون ذات طبيعة   اليت
وجماالت تطبيقة يف الترمجة أكرب من  مفهوم واسع جدا،بل سننظر إليه على أنه   .2املسكوكة
  .3وأنه ميتد، ويتسع ليحتوى كل عملية الترمجة  يف إطار حمدد وخمصوص،أن حتصر
ومن مثة فإن الطرح املتبىن يف هذه الدراسة، هو ذاك الذي ينظر إىل التعادل علـى                  
على مستوى العالمات اللسانية، مبا تقدمه هلا املعـاجم          حبثا عن مطابقات ساكنة   أنه ليس   

 ظاهرة تداوليـة  ويتسع ليشملولكن األمر يتجاوز هذا املفهوم الضيق،       من دالالت ثابتة،  
وهو ما يعين بداهة أن الفعـل الترمجـي ال           .تستدعي حضور عوامل خارج لسانية فاعلة     

، ولكن إىل ملفوظات مندجمـة يف وضـعيات    معزولةاتعالمليهدف إىل تقدمي معادالت     
  .4تواصلية خمصوصة

الـذي   يل،تداووهو األمر الذي حدا ببعض الدارسني الغربيني إىل ومسه بالتعادل ال          
والذي يهمنا منه يف هـذا املقـام         يقترب يف مفهومه من املعادل الديناميكي مبفهوم نيدا،       

ن ورائه املترجم إىل إحداث األثر نفـسه لـدى          التعادل التداويل التأثريي، الذي يهدف م     
ويقـصد   حبيث تصدر عنه ردود أفعال مشاة ملا أحدثه األصل يف متلقيه،           متلقي الترمجة، 

                                                 
1
-Voir : M.Guidère.Publicité et traduction.Op.Cit.P.61.  

2
- Voir : J.P.Vinay & J.Darbelnet. SCFA .Op.Cit.P.52.       

3
- Voir : J.R.Ladmiral.Traduire: Théorèmes pour la traduction.P.20. Ed: Gallimard. 

  France. 1994.   
4
-Voir:Roda.P.Roberts & M.Pergnier. L'équivalence en traduction.In:Méta.P.393. 

Vol:XXXII.N°4.1987.   
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وهي كل استجابة أو نتيجة      ت به األفعال التأثريية يف نظرية أفعال اللغوية،       حدبالتأثريي ما   
 را بردود األفعال الداخلية كالفرح، أو     حيدثها النص لدى املتلقي بدءا من جمرد الفهم مرو        

تـأثري   وصوال إىل الردود املوصوفة باخلارجية جمسدة يف رغبة القيام بفعل ما جراء             األمل،
   .1النص

اء على ما تقدم نصل إىل أن مفهوم التعادل يف الترمجة اإلشهارية  يتجاوز إطار               نوب  
 واليت تقوم باختالق الـسياق     عالن،املعطى اللساين ليمتد إىل باقي املكونات املشكلة لإل       

ـ باألخص الصورة و التداويل للخطاب اإلشهاري،   فـإن  ماليت يمن على املشهد، ومن ثَ
املعادل املقدم يف الترمجة اإلشهارية هو الذي يأخذ بعني االعتبار الغايـة النهائيـة املـراد                

 .املفترض يف اللغـة اهلـدف     املتلقي  املنجز من قبل     ممثلة يف الفعل التأثريي    ل إليها، الوصو
، مـن   اخلطـاب   هلذا  املشكلني وذلك بإحداث التوافق ما بني املكونني البصري واللساين       

ويراعي  ،املنتج خالل تأهيل امللفوظ املترجم إىل تقدمي القراءة املقبولة للصورة، واليت تثمن          
   .البيعالعوامل السياقية األخرى اليت تتدخل يف عملية 

ال، أن يتوصل إىل إحـداث األثـر         بالفع  أيضا ملعادل املوصوف ومن مسات هذا ا     
املشابه يف متلقي الترمجة، وأن ال حيكم عليه بالنظر إىل األصل املترجم عنه، ولكـن بـأن        
يؤخذ يف احلسبان القيمة املتأصلة يف جوهر النظام االتصايل اإلشهاري الذي توظف فيـه              

  .2هذه املعادالت
أو ما عرف عند الدارسـني يف كنـدا          معادالت فعالة، إجناز  وألجل الوصول إىل      

  واملعروف  ،3 املستلهم من طروحات نيدا وكذا املدرسة الوظيفية بأملانيا        باملعادل الوظيفي، 
وإمنا ميتـد إىل     ى فيه بترمجة النسق اللساين،    كتفَ ي  ال الذي  ، وظيفيالالتطويع  بعند البعض   

يلحظ املتابع رجوعا إىل احلديث عن التطويع       و .4 حتمله من عوامل      ما مع ة مركب ملفوظات
الـيت تـرى بـأن    ) Hellal.Y(ومنهم هالل ألن بعض الدارسني يقرن التعادل بالتطويع،  

ل يف بنيـة    تطويع ميتد متزايدا على مدى النص أو مبعىن آخر فهو تطويع مطـو            :"التعادل
                                                 

1
-Voir:G.Gonzalez Matthews.L'équivalence en traduction juridique.Op.Cit.P.56.  

2
-Voir : M.Guidère.Publicité et traduction.Op.Cit.PP.62-63.  

3
-Voir : C.Tatilon. Traduction : une perspective fonctionnaliste. Art p.cit.P.116.& Le 

texte publicitaire: traduction ou adaptation.Art p.Cit.P.245.  
4
-Voir : M.Bonhomme et M.Rinn. Peut-on traduire la publicité?.Art p.Cit.13.   
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بعيدا كل البعد من الناحية     أنه مجلة من التطويعات املتراكبة، حتدث تأثريا إمجاليا          ...اجلملة
، أي أنه العقبة اليت يتخطى فيها الفكر احلرف مبراحـل           عن األصل ) دالليا وبنيويا (اللسانية

   . 1"كبرية
ويؤدي بنا هذا الطرح إىل التعريج على مدرسة باريس يف الترمجة اليت جعلت املعىن          

ـ  يف ما عرف بالترمجة التأويلية، وا  مركز االهتمام يف الترمجة،    اليت يرى املنتمون إليهـا أ 
عملية تقوم على الفهم واإلفهام،     ال ترى أن    إذ ،2 ولكل أمناط النصوص   ،تصلح لكل اللغات  

ممثال يف استيعاب املعىن وإعادة التعبري عنه، من خالل اختاذ املترجم بوصـفه أول متلـق                
حول إىل مرسـل يف      يت مومن ثَ  .للرسالة األصلية من العناصر املقامية مقاييس لإلمساك ا       

وط التلفظ يف اللغة اهلدف قد ختتلف عـن         روال بد أن يضع يف حسبانه أن ش        ،لغة أخرى 
  .3رت الرسالة يف لغة املصدرطَّتلك اليت أَ

وألجل إقامة التعادل على املترجم أن يعي جيدا الضوابط اليت حتكم الترمجـة يف                 
مع العلم أن الرسـالة قـد         نقلها، من خالل استيعاب وظيفة الرسالة املراد      مرحلة الفهم، 

 ،)معلومات عن املنتج  ( جتتمع الوظيفة اإلخبارية    مثال ففي اإلشهار  حتمل أكثر من وظيفة،   
 وهي األكثـر   مع الوظيفة التوجيهية املبتغى منها محل املتلقي على شراء املادة املشهر هلا،           

   ليةـاء عمـبار األول أثنيا االعتـأمهية، ومن مثة تأخذ هذه الوظيفة بوصفها مقياسا مقام
  . 4التحويل وإنتاج املعادالت يف مرحلة التعبري

وبعد هذا العرض النظري نتحول إىل مقاربة بعض الرسائل من اإلشهار الـدويل               
بـالغرض   املصدر يف إنتاجهم ملعادالت تفي       لنرى طريقة تعامل املترمجني مع نصوص اللغة      

إذ .سبق تناوهلا من زاوية مغـايرة     ) 2،3،6رقم(لوذلك بالعودة إىل رسائ   . يف اللغة اهلدف  
مل يبحث عن التطابق ما بني نـصي املـصدر          2يلحظ املتابع أن املترجم يف الرسالة رقم        

                                                 
   .107ص.مرجع مذكور.الترمجة األدبية. نقال عن إنعام بيوض-1

2 - Voir : M.Lederer.La traduction aujoud'hui.Op.Cit.P.52.  

3
-Voir:Roda.P.Roberts & M.Pergnier. L'équivalence en traduction.Art p.Cit.P.396.  

4
- Voir:Roda.P.Roberts & M.Pergnier. L'équivalence en traduction.Art p.Cit. PP.397-

398. 
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مجلة من العناصر املقاميـة، سـبق أن        فيها  راعى   بل أعاد إنتاج رسالة أخرى،     واهلدف،
  .1قاملعودة إليها يف هذا امللتعرضنا إليها يف حينها، وال نرى داعيا 

 مؤديـة  املؤدي إىل بنية غري      وعليه فإنه مل يذهب إىل البحث عن املعادل الشكلي          
، وإن سعينا إىل تركيز العنايةتصري ) Le concentré de soin(فعبارة   يف اهلدف،قصدلل

ج منها داللة سلبية حتيل على مفهوم طيب        ستنتواليت قد ي   ،عناية مركزة :جتميلها حتولت إىل  
ووضع يف غرفة خاصة أعدت      شار به على املريض الذي دخل مرحلة اخلطر،       شائع جدا ي  

ن املنتج عند املتلقي اهلدف، ولذلك عمل املترجم        وهذا مما ال يثم    هلذا الغرض باملستشفى،  
ر عنه  بوالذي يعمل على تثمني املادة املشهر هلا، وع        على استيعاب املعىن املقصود بالضبط،    

وبذلك محلت الرسـالة     صحية حتدث أثرا إجيابيا لدى مستعمليها،     بكيفية جتعل منه مادة     
يف أي مكان حتتاج البـشرة إىل       (بوصفها فعال لغويا غري مباشر دعوة ضمنية لشراء املنتج        

  ).عناية
 ،كما أن املعادل املقدم دخل يف تكاملية مقصودة مع السند األيقوين املـصاحب              

ا يعين تغري العناصر املقامية احملـددة ملقـاييس         وهو م  نظرا لتغريه من األصل إىل الترمجة،     
 فـإذا   ،يناسب النص اللساين املصاحب    )أصال وهدفا (فكل سند  واملتحكمة فيها،  الترمجة،

مهما كان  لكل إنسان،) Pour tous(و يفهم منها كل مكان من اجلسم،) Partout(كان 
املصاحبة اليت حتيل على    وسنه، فإن ما يعزز هذه القراءة هو الصورة          وجنسه، لون بشرته، 

وهو ما مل يرد يف الصورة املـصاحبة لـنص           . األصلي اإلثنيات الواردة يف فضاء اإلعالن    
وما حوفظ عليه يف هذه العملية هو هوية املنتج الوارد           .ل فيها بأسرة صغرية   املمثَّ اهلدف،

هو العناية  ، واحملور احلجاجي الدافع، و    )Logo(يف الفضاء بكيفية صرحية من خالل املميز      
   .بالبشرة من خالل استعمال املنتج

من خالل إعادة كتابة      اليت حترر فيها املترجم كلية من األصل،       3ويف الرسالة رقم    
 من حيـث خـصوصياا      ،وذلك مراعاة للفئة املستهدفة    شعار آخر مغاير ملا يف األصل،     

تتم إعـادة توجيـة     وذلك حىت     على الرغم من االحتفاظ بالسند البصري نفسه،       ،الثقافية
 واليت قد تؤثر سلبا على تلقي املنـتج         ،جتنبا لإلحياءات اجلنسية اليت حيملها األصل      القراءة،

                                                 
 . وما بعدها109، وص  وما بعدها92 وما بعدها، والفصل الثاين ص65ص . ينظر الفصل األول- 1
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 Ce que veulent les(فلـو تـرجم امللفـوظ   . يف السوق اهلدف لالعتبارات املذكورة

hommes (الجته التفكري مباشرة إىل صـورة احلـسناء يف فـضاء           ما يريده الرجال    :ـب
إضافة إىل تنافيه مـع قـيم         وغاب املنتج الذي وضعت الصورة أصال لتعزيزه،       ،اإلعالن

ف من  ختفّ) عناية فائقة (ولكن الترمجة املقدمة  . اتمعات العربية املتوجه إليها ذا اإلشهار     
ب التصريح، من خالل التلميح الذي محله امللفوظهذه القراءة عن طريق جتن.  

م وسعيا منه للتخلص من حالة الالترمجية املرتبطـة         فإن املترج  6 ويف الرسالة رقم    
ـ      ل،كان ع  يف األصل  باللعب باللغة  ال املـؤدي للوظيفيـة     يه أن يتجه صوب التعادل الفع

واالجتاه صوب إعـادة كتابـة       من خالل تفادي البحث عن التطابق الشكلي،      اإلقناعية  
الـذي  )Quand c'est doux…c'est dody(امللفوظ بشكل حيافظ على مجاليته وتأثرييته

  .دودي طبعا...صار ملمس ناعم جدا

   :∗∗∗∗ التكييف-3-2-2
 وذلك عند استحالة     ،فيناي وداربلنيه أن التكييف هو احلالة القصوى للترمجة        يرى  

حتويل الرسالة إىل اللغة اهلدف، لعدم وجود الوضعية الثقافية املشاة لدى الناطقني باللغة             
، وهو ال يتوقف عند حدود بنيات       ري من إجراءات الترمجة   ويعتربانه اإلجراء األخ   اهلدف،

اللغة، بل يتعداها إىل طريقة سري األفكار، ومنط تقدميها ماديا يف شكل فقرات، وسالسل              
  .1ملفوظية
ويورد   إدماجه ضمن دائرة أساليب الترمجة،∗)J-R. Ladmiral(ويرفض الدمريال  

ة الكتاب املقدس، وهو مفهوم شجرة التني       لذلك مثاال ينقله عن نيدا لدى تطرقه إىل ترمج        
عندما يا إال نوعا ساما ال حو 2 مثاره لألكلصلحتل إىل لغة ال يعرف الناطقون.  
وللتدليل على التعديل الذي يلحق البنية الفكرية يف اللغة اهلدف، نسوق هذا املثال               

 إجنليزي إىل    أب دة أي وملخصه أنه لدى عو    الذي أورده فيناي وداربلنيه لتمثيل التكييف،     
                                                 

∗
 .اإلشهار إطالق مصطلح التصرف على هذا اإلجراء الترمجيشاع خارج  

1
- Voir: J.P.Vinay & J.Darbelnet. SCFA .Op.Cit.PP.52-53.        

∗
له الكثري من املؤلفات الدراسات 10أستاذ جبامعة باريس  )Jean René Ladmiral(دمريالرونيه ال جان 

   .لدراسةحول نظرية الترمجة،أشهرها الكتاب احملال عليه يف ا
2
- Voir : J.R.Ladmiral.Traduire: Théorèmes pour la traduction. Op.Cit. P.20.  
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 وبالتـايل فـإن     ل ابنته على فمها معربا عن شوقه وحنينه إليها بعد طول غياب،           بيته يقب
فإنـه   املترجم  إذا وجد يف نص ما يشري إىل هذا املعطى الثقايف وأراد نقله إىل الفرنـسية،   

 ضن ابنتـه  احت:بقوله أن  يتصرف يف الفكرة لعدم وجود الوضع املشابه،        عليه  يصري لزاما   
 مستهجن  هفإن وحنن نرى أن هذا الوضع إن كان غائبا يف الفرنسية،          .1∗ بني ذراعيه  حبنان

  .ومناف لآلداب والقيم األخالقية يف اتمات العربية
وعليه يصري التكييف احلل األمثل يف كثري من احلاالت حلل مشاكل الترمجة النامجة               

وذلك لتجـاوز     نظرة العامل، وتباين الثقافات،    عن انعدام الوقائع املتشاة بفعل اختالف     
وخاصة عندما يتعلق األمر بالنقل اإلشـهاري إىل اللغـة           الكثري من اإلكراهات الثقافية،   

نظرا لوجود كثري من حاالت عدم تساوق الوضعيات الثقافية، واليت يصعب إن مل              العربية
 ك يدخل التكييف ضـمن    وبذل.من املستحيل حتويلها بإجراءات أخرى غري التكييف       يكن

  .دائرة اإلبدال اخلالق الذي حتدث عنه رومان ياكبسون
تأسيسا على ما سبق يصري التكييف اإلشهاري إستراتيجية ترمجية تسمح باإلبقاء           و  

جزئيـة   على عناصر من النص املصدر بشكل مغاير يف النص اهلدف، بكيفيـة كليـة أو              
ل، وذا العمل يتمكن املترجم من حتويل نص        بوساطة جلوء املترجم إىل االستبدال والتعدي     

مع اسـتجابة    إىل لغة أخرى بغية آداء الوظيفة ذاا اليت وضع هلا النص األصلي،            إشهاري
النص اجلديد احملول للمتطلبات التواصلية، وهنا ينعدم احلديث عن احترام املترجم لفكـر             

لى الوصول إىل حتقيق الغاية اليت      األصل وأسلوبه، وتنتقل بؤرة التركيز إىل قدرة املترجم ع        
    .2عمل األصل على بلوغها

يف معرض حديثه    وهو ما يدفعنا إىل العودة إىل الفكرة اليت طرحها كلود تاتيلون،            
عن تكييف النص اإلشهاري بأنه ترمجة لروح الرسالة ال حلروفها، وترمجة للوظـائف ال              

وهذا املوقف الترمجي يطلق يـد   .3يفياألمساء، والذي خيتصره يف البحث عن املعادل الوظ       
لك من منطلق أن املترجم ميتلك حريـة يف إدخـال           ذو ،املترجم يف التعامل مع النصوص    
                                                 

"
∗
 he kissed his daugher  on mouth"." Il serra tendrement sa fille dans ses bras" 
1
- Voir : J.P.Vinay & J.Darbelnet. SCFA .Op.Cit.P. 53.         

2
- Voir   :  R.Boivineau.L'A.B.C de l'adaptation publicitaire. Art p.Cit.P.15.  

3
-Voir   :  C.Tatilon.Le texte publicitaire   :  traduction ou adaptation. Art p.Cit.P.245.  
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الثقافة اهلدف، عن طريـق     /التعديالت اليت يراها ضرورية لتمرير رسالة اإلشهار يف اللغة        
 . بوصفه مستهلكا  وإعادة ترتيب املقوالت النصية بغية التوسل إىل متلقي النسخة         اإلضافة،

  .1ومعايري التلقي لديه حبيث تصبح الرسالة موافقة لعاداته،
وما خنلص إليه من هذا العرض هو أن التكييف هـو احلـل لتجـاوز حـاالت                   

نظرا للحرية الـيت     وبه حيقق اجلمالية املنشودة خاصة على مستوى الشعارات،        الالترمجية،
ألن احلديث   رمبا تكون أرقى من األصل،    و ،تتوفر له مما يوصله إىل حد اإلبداع لنصوص       
وما النص املصدر إال معلم يهتدى به أو هو  ،هنا ينتقل إىل حالة من إعادة الكتابة والتأليف

 Une mimesis de(إميـاءة مـن األصـل   ) Yves Gambier( أيف غامبييـه  يرىكما

l'original(2.   
عـن    يف حقل اإلشـهار،    وبعد هذا الكشف املفاهيمي ننتقل إىل املمارسة الفعلية         
 اليت أطلقتها اتصاالت اجلزائـر      )23رقم  (ومنها هذه الرسالة   مقاربة بعض الرسائل،  طريق  

، والـيت رفعـت     )حرية(عنوانا إلحدى خدماا اخلاصة باهلاتف احملمول واملعروفة باسم         
شعارا هلـا باللـسان العـامي اجلزائـري مـصاغا علـى شـكل عبـارة جـاهزة                   

وجاءت ترمجتـه   " هاِذي حرية و لَّا خلِّي    :" يقول النص العريب  ) Idiomatique(مسكوكة
حبيث يـصعب معرفـة   "  Des offres encore…et encore "على شكل إعادة صياغة

 وخاصة إذا علمنا أما وردا متقابلني يف إعالن واحد، مما جييـز لنـا               ،األصل من الترمجة  
تلقي النصني واحد ما داما يتجـاوران يف        فم القول إما يكثفان بعضيهما البعض دالليا،     

  .و يتقامسانه فضاء إعالين مشترك،
 وخاصة اإلشهار الذي يتخذ مـن       -وهذه ظاهرة شبه عامة يف اإلشهار اجلزائري        

 وهو ما يدفعنا إىل أن نرى أنّ ذلك مـرده إىل كـون              -امللصقات و املطويات وسائط له    
 إثين لغوي أو جغرايف كما يف سويـسرا،         الترمجة اإلشهارية يف اجلزائر ليست ذات أساس      

  .وبلجيكا، وكندا

                                                 
1
-Voir: Yves Gambier.Adaptation: une ambiguïté à interroger.In:méta.Art p.Cit.P.421.  

2
-Ibid.P.421.  
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هي إشهار خلدمة أطلقها بريد اجلزائـر مروجـا         و ،)24رقم(يف الرسالة املوالية  و  
للبطاقة املغناطيسية اليت تستعمل يف سحب األموال من األجهزة املعدة هلذا الغرض، واليت             

واليت يقول    لسان أحد الزبائن،   شخصن فيها اخلطاب،من خالل إجرائه ملقولة الشعار على       
  مية ا،واليت صارت بعد التحويل إىل الع)Tout compte fait…J'ai la paix:(فيها الزبون 

من خالل التركيز علـى راحـة        لخدمة،ل  نيثمت هوو)ونيت...درت حسايب :(اجلزائرية
 اريـة،  ودون تعقيـدات إد    ،البال، املصاحبة ملثل هذه العمليات إذا متت يف سالسة ويسر         

مـع   واتسمت بالصدق واملصداقية، ومل تسبب مشاكل للزبون، إذ نلحظ تكييفا للرسالة،    
ويف هـذه احلالـة     العلم أنه يصعب التفريق ما بني األصل والترمجة يف مثل هذه احلاالت،           

وذلـك   التكييفية أمكن احلديث عما أمساه برمان هدم أو تغريب الشبكات اللغوية احمللية،           
هـي مـن    :" نص من لغة أجنبية إىل لغة حملية، من منطلق أن اللغة احمللية            عن طريق ترمجة  
  .1"أكثر جسدية وأيقونية من اللغة املثقفة حيث ماهيتها،

قلبا يف التعبري، وكذا يف مسار األفكار        فيها   نلحظف) 25رقم   (∗وأما الرسالة املوالية    
املستهلك إىل اإلفصاح عـن      /اليت محلتها النسخة، فبعد أن كان النص األصل يدعو املتلقي         

صـار يف    ميزات شخصيته من خالل إذاعة ألوانه والكشف عنها عرب اجلهاز املشهر لـه،            
بل يتوىل اجلهـاز هـذه       ،اإلفصاح تعبري تلقائي دون حاجة املستخدم إىل         العربية النسخة

     .املهمة بذاته
لنص، وإمنـا هـو    ليس وسيلة للعبث بـا     وما خنلص إليه من هذا العرض هو أن التكييف        

ضرورة ملحة تدفع إليها رغبة احملافظة على قصدية النص، ووظيفته يف الـسياق اجلديـد               
 وهذه الضرورة ميكن إرجاعها إىل جمموعة من العوامل اللسانية الثقافية،          .2الذي أقحم فيه  

الدينية، اليت تشكل إكراهات جمتمعة أو منفـردة، علـى           و االجتماعية، و األيديولوجية،و
  . رجم أن حيسن التعامل معها، بغية جتنب ضياع الرسالة يف لغة الوصولاملت

                                                 
1
  .88ص.مرجع مذكور.الترمجة واحلرف أو مقام البعد. أنطوان برمان- 

∗
 Révèles tes couleurs à travers le Nokia 7210 supermova. 

Nokia7210supermova بكل ألوانه بعرب عنك.  

2
  .117ص.مرجع مذكور.الترمجة وعلوم النص . ألربت نيوبرت و غريغوري شريف : ينظر- 
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  : الصورة اإلشهارية والترمجة-4

د عليه يف ترمجة اإلشهار عالقة النص بالصورة أثناء ممارسة الفعل الترمجـي،              يشدِ ا    مم
 بينهما قائمة، والّيت  الّيت ينبغي أن تراعى أثناء عملية التحويل حبيث تبقى الوظيفة التكاملية            

االعتقاد بأن الصورة قابلة للنقل كما هي من بلد          الوهم   :"ألنه من  قد ختتل بفعل الترمجة،   
ومؤداه أن الصورة ال ختضع  وقد ساد هذا لفترة طويلة،.1∗"ومن ثقافة إىل أخرى إىل آخر،

 ولثماثليـة   من منطلق أا تدرك بالبصر     ألي تعديل أثناء حتويل إي إعالن من لغة أخرى،        
     2العالقة القائمة ما بني دواهلا ومدلوالا، وأن النسق اللساين وحده هو الذي يتعرض للنقل

ومبا أن وجود الصورة ليس بريئا، وال حمايدا ال يف األصل و ال يف الترمجة، فإنـه                 
  .3األيقوين احلديث عن النقل اللساين فإنه ميكن احلديث عن النقل كما مت

النص اللساين حتدثا أحيانا خلال يف قراءة الصورة املصاحبة، وذلك راجع إىل                 فترمجة  
أن الصورة حتمل داللة الثقافة اليت تشتغل حتت سقفها، فإذا ما مت نقل تلك الـصورة إىل                 

        لها قراءات غري مقبولة يف الثقافـة       ثقافة مغايرة بفعل خضوغ اإلعالن إىل الترمجة فقد حيم
 قد يؤثر علـى مـصداقية       هذاخلخلة لنظام األشياء، وبالتايل فإن      اهلدف، مما قد حيدث     

 الـصور    كـون  اخلدمة املعروضة، وخاصة إذا انطلقنا مـن      / املؤسسة املشهر هلا أو املادة    
ال إيديولوجيا يف   ، و املعروضة حاليا يف فضاءات اإلعالنات غري مقبولة ال ثقافيا، وال عقديا          

 اإلشهاري أن يراعي ذلك، وهذه إكراهات علـى         كل اتمعات و عليه يصري لزاما على      
  . املترجم عدم إغفاهلا أثناء ممارسة الفعل الترمجي

 تدخل الصورة يف أحايني كثرية يف شبكة عالئقية جديدة مع الـنص اللـساين               إذ  
وبذلك تؤسس لقراءة جديدة لإلعالن كامال، وما هو ثابت يف هـذه الـشبكة               اهلدف،

  .اخلدمة املروج هلا يف السوق اهلدف/اجلديدة هو تعزيز املنتج
                                                 

∗
 "Il illusoire de de croire que l'image est transférable tell quelle d'un pays à l'autre et 

d'une culture à l'autre".  
1
-M.Guidére.Publicité et traduction.Op.Cit.P.217.  

2
 -Voir : Simona De Iulio. La publicité transnationale entre univresalisme marchand et 

ancrage territorial. Art p. Cit.(Article en ligne) 
3
-M.Guidére.Le traducteur publicitaire face au Poème de Lancôme .In ComAnalysis. 

Publication .n°69.Mars2003 . Site consulté : 

http://www.comanalysis.ch/ComAnalysis/Publication69.htm 
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كما أن الترمجة تعد تكثيفا لداللة الصورة اإلشهارية،كما هو احلال يف اإلشـهار               
 فضاء اإلعالن الواحد النص وترمجته، وذا يقدم الـنص    ىالذي يتواجد فيه عل    اجلزائري،

 –أشرنا من قبل     وكما   -اهلدف قراءة ثانية للصورة بالنسبة للمتلقي املزدوج اللغة، ولكن        
ر هلا سلفا من لدن اإلشهاري،فإن هذه العالئقية تكون ضمن تكاملية مرغوب فيها، وحمض 

وفق إستراتيجية تواصلية تضع يف احلسبان عدم تقدمي أي سنن لساين قراءة حتدث شرخا،              
  .أو أثرا عكسيا سببه ارتكاز األصل والترمجة على مكون أيقوين واحد

النسقني اللسانيني يف فضاءين خمتلفني، واحتفظ بالصورة ذاا،     وأما يف حالة وجود       
مبعىن أنه يقع تطويع للمكـون       فإنه تنشأ عن ذلك حالة من تغري يف وجهة النظر التلفظية،          

  .بغية إدخاله يف حالة توافق جديدة مع الترمجة األيقوين،
 والـذي   .)22الرسالة رقم (وللتدليل على ذلك نسوق املثال الذي سبقت مقاربته         

 امللفوظ  الـذي خـتم بـه         بوساطة منوذجا هلذا التطويع     – يف رأينا على األقل      –يقدم  
اإلحالـة  عن طريـق    الذي تشخصن فيه اخلطاب     ) أفعاله هي أقوى من أقوالنا    (التحريري

بالضمري املتصل الدال على املفرد الغائب على املنتج املشهر له الذي احتل القسم األكـرب               
والذي يفهم منه أن الكلمات  وهو ما يدخل يف باب اإلحالة البصرية،    .،من فضاء اإلعالن  

 .فما عليك إال اكتساا لتعرف بنفسك كم هي قوية         تعجز عن وصف قوة هذه السيارة،     
 على خالف امللفوظ الذي جاء يف شكل مثل ال حيمل أي إحالة مباشرة على الـصورة،               

أخرى مع الصورة حىت يصل إىل هذا االستنتاج        عالقة  وبالتايل فما على املتلقي إال أن يقيم        
  .وعليه نصل إىل أن الترمجة قد طوعت الصورة لقراءة جديدة املضمر يف النص األصل،

سياق سوسيو ثقايف     يف هذا يف حالة اإلشهار اجلزائري املعروف بتعدديته اللغوية،         
ذر يف التعامل مع  أما اإلشهار الدويل فإن الدراسات تؤكد على وجوب احليطة واحل.واحد

ألنه من الوارد جدا أن يقدم النص اهلدف قراءة قد ال تكون مقبولـة،               املكون األيقوين، 
  .قوينيومن هنا  أمكن احلديث عن التكييف األ

 وللتدليل على أمهية إخضاع العناصر غري اللسانية للتكييف حىت تدخل مجيعـا يف              
نقال  ،)ينظر امللحق (ة، نسوق هذا املثال   توافق، وخاصة العالقة ما بني النص والصور      حالة  
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عن ماتيو قيدار، يف مقاربة له ألحدى العالمات املشهرة ألحد العطور، واليت قال عنها إا               
  ).Cas d'école(متثل حالة تصلح ألن تدرس

، والذي )Poème de Lancôme(امسهيشهر اإلعالن لعالمة جتارية  خاصة بعطر   
، )الفرنـسية ( يلحق الصورة يف عالقتـها بـالنص أصـال         التحوير الذي نقرأ من خالله    

إذ تظهر يف فـضاء اإلعـالن األصـلي أو احملـول صـورة ملمثلـة                 ،)العربية(وترمجة
إذ مت  ،ولكن مع تعديل يف ملبوس الشخصية اإلشـهارية، ) Juliette Binoche(مشهورة

كما .رات الثقافية وهذا يدخل يف االعتبا    تغطية الصدر يف النسخة املوجهة للمتلقي العريب،      
ولعملية أيقنة حىت ال ختتل عالقة النص بالـصورة          خضع أيضا النص املصاحب للتكييف،    

  .1القائمة على التكاملية فيما بينهما
 ربيـة، عوذلك لتفادي اخللل الذي قد حيدث من ترمجة بيت الشعر الفرنسي إىل ال              

 مـن قـصيدة   )Paul Eluard( للمنـتج، وهـو للـشاعر   اوالذي اشتغل بوصفه شعار
، وتصاعدي ليوافق )ينظر امللحق(والذي كتب بشكل متموج) Je t'aimeأحبك (بعنوان
والذي احتفظ منه  ،) Tu es le grand soleil qui me monte à la tête(هعلي ما حييل

     حىت يقيم عالقة معللة ما      ة تنازلي وفق خطية ج، ولكن   يف النسخة العربية على الشكل املتمو 
 واملدلول على طريقة اإلشهاريني يف إقامة األيقنة، وكذا من خالل االحتفـاظ             بني الدال 

نزوال يف النص الفرنسي،والعكس صعودا يف النص     8إىل16من  (حبجم اخلط نفسه يف النصني    
أنت نور الشمس الـذي يـسري يف عروقـي          :، وبذلك صارت الترمجة املكيفة    )العريب

يت يشكلها املكونان اللساين واأليقوين من خالل       ومتت احملافظة على اجلمالية ال     .2كاحلميم
لـه   تكامليتهما،كما يظهر النموذج أن الشكل الطباعي للرسالة ليس عمال اعتباطيا، بل          

  .وظيفة يف عملية اإلقناع واإلار، وإقامة احلجاج وتعزيز املنتج يف السوق املستهدفة
لرسـالة  ل تناقاربم ثناء  أوكنا قد أشرنا إىل مثل هذا التكييف الذي يلحق الصورة           

، )ينظر امللحق (واليت تعرضت إىل اإلبدال الكلي حىت توافق طبيعة امللفوظ اللساين          ،2رقم  
. الين أعاد فيها النص اللساين توجيه قراءة الصورة3وكما ظهر ذلك من خالل الرسالة رقم

                                                 
1
-M.Guidére.Le traducteur publicitaire face au Poème de Lancôme.Art p.Cit.: 
http://www.comanalysis.ch/ComAnalysis/Publication70.htm 
2
-M.Guidére.Le traducteur publicitaire face au Poème de Lancôme.Art p.Cit.    
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ستوى الرسائل  وقد تعرضنا إىل هذه العالقة لدى تطرقنا لتمظهرات األبعاد الثقافية على م           
   .1اإلشهارية بنوع من التفصيل

وخنتم هذه املقاربة بنموذج صارخ عن التكييف الذي يلحق الصورة اإلشـهارية            
  ،إذ مت إبـدال  )26رقم (∗حىت توافق النص وال حيدث شرخ بينهما من خالل هذه الرسالة   

تلقي العريب، وكـذا    الصورة لالعتبارات الثقافية املشار إليها أعاله،يف النسخة املوجهة للم        
: ،إذ نرى أن النص األصل قد ركز على مفهـومني مهـا           ∗تكييف امللفوظ اللساين العريب   

فذاك ما تظهره الصورة أيضا يف إطـار العالقـة           االستفادة من منافع الشمس، واحلرية،    
إذ نلحظ أن الشمس ليست حارقة من خالل السماء املغشاة بالغيوم، وأما             القائمة بينهما، 

  .ة فتظهر يف النظرات احلميمية املتبادلة بني الشابني ،ومها يف لباس البحراحلري
يف حني عمدت الترمجة إىل تقدمي مفهوم آخر لالسـتمتاع، ولكـن يف اإلطـار               

أال وهـو    مع دخول مفهوم جديد، هو من صميم البيئة العربية احلارة،          األسري املشروع، 
 ولكن ألجل الداللة     احملمولتني من قبل األبوين،    مفهوم احلماية، املشار إليه بقبعيت الفتاتني     

 ونالحظ على املرهم، مبعىن أن القبعتني تقومان بأداء وظيفة الكناية احملال ا على املرهم،            
ح به، ولكن القصد    رر وص ظِه هذا ما أُ    للجزء السفلي من جسدي الزوجني،     اإخفاء متعمد 

بحر قم بطالء جسدك باملرهم الذي حيمـل        إىل ال وهي قبل أن ترتل      هو الداللة املضمرة،  
فعل لغوي غـري     نرى   حىت تكون يف أمان من ضربات الشمس، وهو كما         اسم عالمتنا، 

مباشر يدعو إىل شراء املنتج املشهر له، والذي توصلنا إليه من خالل قـراءة اإلعـالن يف              
  .كليته، وبوساطة الربط بني األجزاء املكونة له نصا وصورة

                                                 
1
 . وما بعدها64ص .الفصل األول: ينظر - 
تجميل، ويظهر اسم املنتج الغائب عن فضاء املختصة يف مواد الزينة وال) Nivea(هو إشهار للعالمة التجارية نيفيا ∗

اإلعالن يف ركن تفاعلي متموضع أسفل اإلعالن،وملزيد من االطالع يرجي العودة إىل املوقع يف صفحتيه الفرنسية 
                                                                             www.nivea.com:والعربية

  
∗
 Profitez des bienfaits du soleil en toute liberté. 

  .استمتعوا بالشمس الرائعة مع محاية فائقة 
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يف خامتة هذا املبحث أن الصور اإلشهارية ختضع ملا خيضع له النص            ما خنلص إليه    
وفق تقنيات ترمجية هي من صـميم إسـتراتيجيات          اللساين من ترمجة يف أحيان كثرية،     

  :وذلك راجع لالعتبارات التالية.الترمجة
 إن الصورة وإن كانت يف جمملها حتيل على مرجعها وفق عالقة متاثلية معللـة فإـا                 -1

  .1إمكانية التدليل االعتباطي يف كثري من مكونااحتوي 
 إن احلديث عن لغة الصور يف مقابل لغة الكلمات حىت وإن كان ذا داللة جمازية فإنه                 -2

  .2جير إىل أن هذه اللغة ال تنقل أفكارها ومعانيها إىل اآلخر البعيد إال عرب الترمجة
3-       ا ليست عاملا مغلقا عن التواصـل        إن الصور ليست إمرباطورية مستقلة ذاتيا،كما أ

عما حييط ا،فالصور كما الكلمات متاما، وكباقي األنساق السيميائية األخرى ال ميكـن             
وهي حتمل مبعاين الثقافة اليت تسري فيها، وعليه ال ميكن هلا           . 3هلا أن تنفلت من لعبة املعىن     

ها دواهلا الظـاهرة أو مـا       أن تقبل قراءة موحدة منمطة حسب الداللة الصرحية اليت تقدم         
،يف (Message iconique non-codé)عرف لدى بارت بالرسالة األيقونية غري املـسننة 

ومن مثة فإنه ميكن احلديث عن  ، (Message iconique codé )4 مقابل الرسالة املسننة
اختالف القراءات بتعدد القراء، وتنوع السياقات السوسيو ثقافية الـيت تـشتغل ضـمن              

  .ها،ومن هنا جيد التكييف األيقوين مشروعيتهإطار
وهو ما جيعلها عرضة للترمجـة      .5 ترتب الصور ضمن أحداث اخلطاب األخرى      -4      

  .ثقافة أخرى/ضمن الكلية املشكلة للخطاب عندما حيول إىل لغة
تأسيسا على ما سبق يوقع املترجم اإلشهاري مجلة من التوافقات اإلستراتيجية حىت          

  :صورة مع النص املصاحب كما يليتتماشى ال
  . إذا احتفظ بالصورة كما هي فهذا يقابل الترمجة احلرفية امللتصقة باألصل-1

                                                 
1
- Voir : Christian Metz. Au-delà de l’analogie,l’image.In :Communication. P.1.N°1.  

2
-Ibid.P.2.  

3
-Ibid.P.3.    

4
-Voir:R.Barthes.Rhétorique de l’image.Art p.Cit.P.42.  

5
- Voir : Christian Metz. Au-delà de l’analogie, l’image.Art p.Cit..P.6.  
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إذا وقع تعديل يف الصورة بإضافة بعض اللمسات، أو عن طريـق احلـذف لـبعض        -2
  .العناصر فإن هذا يدخل يف باب التطويع واإلبدال الذي جيري على النصوص اللسانية

ع االستبدال الكلي للصورة فإنه ميكن أن نقارنه بالتكييف وإعادة الكتابة الـيت              إذا وق  -3
  .وذا تكون احلالتان الثانية والثالثة من الترمجة احلرة.تتعرض له النصوص

    :الصةاخل -5   

خطط عمل إلدارة وضـعية تتـسم بالـصعوبة         بوصفها  ستراتيجيات الترمجة   إتتبع   -1
 عنه قرارات ممثلة يف آليات وتقنيـات        ت نفسه موقف يتخذ وتنجر    والتعقيد، وهي يف الوق   

  .توظف لتجاوز إكراهات الترمجة
 تتسم الترمجة اإلشهارية بعدم تقيدها بأسلوب ترمجي معني، بل قد يلجأ املتـرجم إىل      -2

مبا ينضوي حتتها من تقنيات متنوعة بغية جتاوز الصعوبات          ،االستعانة بكل أساليب الترمجة   
 .د تعترضه يف عملهاليت ق
  على الرغم من أن الترمجة احلرفية تقدم حاالت مثلى لنقل اإلشهار، إال أنه ال ينبغـي                -3

 التعويل عليها يف كل الوضعيات، حىت أنه يوجد من الدارسني من ينصح بعدم تبنيها خيارا

  . ترمجيا حىت يف حالة اللغات املتقاربة
رمجة اإلشهارية ألنه يراعى من خالله احتـرام         يظهر أن التكييف هو أجنع أساليب الت       -4

خصوصيات الشعوب املتوجه إليها باإلشهار الدويل، وطبيعة لغاا يف تقطيـع التجربـة             
بوساطة دخوله يف توافق مع خصائـصها        اإلنسانية، كما أنه ال يغرب اللغة املترجم إليها،       

  .الصوتية، واملعجمية، والتركيبية، واألسلوبية
  بالتكييف احلـرية املطلقة يف التعـامل مع املصدر، بل تكييف مشروط بعقد ال يراد -5

ن، النجاعة، احملافظ من خالله على ثوابت ال ينبغي هلا أن تزول يف اهلدف، وهي هوية املعلِ           
 اخلدمة، وحجج البيع اليت قد يعاد ترتيبها وفق منطق األولويات املتبدل مـن             /جواسم املنت

  . فعل تباين طبائع االستهالك، ونوعية املنتجسوق لغوية إىل أخرى ب
 اإلشهار أن االسترفاد بالنماذج الوظيفية والتأويلية     يف حقل   ة  ي الترمج  املمارسات ر تظهِ -6

 هي األصلح للتحويل اإلشهاري من سياق إىل آخر، لقيامها على مبدأ التواصل             يف الترمجة 
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والتواصلية، وذلك من خالل تركيزهـا  الفعال، الذي يأخذ بعني االعتبار الشروط املقامية      
  .على املعىن مندرجا يف وضعية تلفظية خمصوصة

ل يتعدى األمـر ذلـك إىل       بال تقوم الترمجة اإلشهارية على جمرد التحويل اللساين،          -7
 العالقات القائمة بني املكونات املختلفة لإلعالن وباألخص الصورة، اليت ختضع إذا            مراعاة

 على الرغم من العالقة املعللة القائمة بينـها وبـني           إىل التكييف، استدعت الضرورة ذلك    
مدلوهلا، ألن املشكل ليس يف الصورة، وإمنا يف القراءات اليت تقدم هلا بتوجيه من الـنص                

   .اللساين الذي يرافقها
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 يف خامته هذه الدراسة، هو أنّ الترمجـة اإلشـهارية حتكمهـا              إليه خنلص   ما    
  ويف.، وثقافيةة ضرورات اقتصادية، ولسانييضرورات ثالث ال تستطيع الفكاك منها، وه    

إطار هذه الضرورات تعمل الثّفاقة على تشكيل سقف للنص يشتغل ضمنه اللسان لتحقيق             
هذه متثل  خاة من أي فعل تواصلي يكون النص اإلشهاري موقعيته، والغاية االقتصادية املتو

 ،الضرورات جممل اإلكراهات اليت على مترجم النص اإلشهاري أن يضعها يف احلـسبان            
ويعمل على إجياد احللول هلا حىت حيقق حتويال سلسا، وانسيابيا للنص من اللغة املصدر إىل               

الس وظيفي، مبعىن أنه على مترجم النص أن يكـون  اللغة اهلدف دون خسارة داللية أو إف 
وعليه جاز لنا حصر النتائج      .املصدر يف حيثما متوقع يف اهلدف أو     أمينا للمفهوم التجاري،  

  :  من مقاربة املوضوع يف ما يلي إليهااملتوصل
والساعية إىل إجياد مستهلك عاملي،   رواج مفاهيم العوملة الداعية إىل تنميط األذواق،–1
ألجل تصريف منتجات اآللة االقتصادية  العاملة على خلق احلاجة إىل االستهالك،و

 والتسابق صوب األسواق احمللية بغية اكتساحها، بفعل التنافس التجاري، املتعاظمة دوما،
 واليت ينبغي هلا أن حتقق السرعة يف اإلجناز، مما ولّد احلاجة إىل ترمجة اخلطابات املصاحبة،

  .واملردودية يف األداء متجلية يف ارتفاع نسبة املبيعات التأثري،والفعالية يف 
وهي رهانات تفرض على املترجم اإلشهاري مجلة من اإلكراهات اليت جيب علية  

  .هاأن ينفلت من سطوا بوساطة البحث عن األدوات اإلجرائية املُمكِّنة له من كسب
فراح يقوم بنوع  إلشهاري روح املبادرة، إن الرهانات املشار إليها ولّدت يف املترجم ا-2

متجاوزا بذلك تلك الثنائيات املتقابلة   من اإلبداع واالبتكار يف ممارسة الفعل الترمجي،
وذلك بغية  ،...)خيانة،/معادل وظيفي،أمانة/ ترمجة حرفية،معادل شكلي/ترمجة حرة(

 ني هوية النص األصلي،حتقيق اجلودة عن طريق إجياد ما ميكن أن نِسمه باملواءمة ما ب
  .واملتطلبات احمللية

 وقد ساعده يف ذلك املرونة اليت لقيها يف الدراسات الترمجية النظرية اليت أخرجت 
ووضعتها يف صلب الراهن الذي يعرف  الترمجة من اإلطار األخالقي الذي كان يأسرها ،

  . حتوالت بنبغي أن توضع يف االعتبار
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إىل تكريس  تراكي وهيمنة األحادية القطبية على العامل، أدى ايار املعسكر االش-3
 مما أدى إىل ظهور ما ، اهليمنة واالحتواءواصفاتمبعروف  املالنموذج الليربايل األمريكي 

اليت تنماز مبجموعة من اخلصائص واليت  . يف الكتابات اإلعالميةبالترمجة الليربالية يعرف
ألا ترمجة تسعى إىل توطني  لكل أنواع التحريف،والقابلية  كعدم التقيد بالنص املصدر،

  . ويف كل الثقافات وتطبيع اخلطاب اإلشهاري عرب كل اللغات،
 وقد استدعت الفلسفة اجلديدة يف التسويق واإلشهار إىل تعايل الدعوات إىل احترام -4

ها ورؤيت وتكييف اخلطاب اإلشهاري مبا يتوافق ولغتها، اخلصوصيات الثقافية لكل أمة،
واليت تسعى إىل تذويب  وهي ردة فعل طبيعية لتجاوز الترمجات املتمركزة عرقيا، للعامل،

  .ناآلخر يف لغة وثقاقة املهيِم
 فإا اتفقت ، يعين أن هذه الطروحات وإن اختلفت يف اآلليات واإلجراءتوهو

 ستثمرت ميكن أن وقد جنم عن ذلك ظهور ممارسات ترمجية متنوعة، .يف الغايات واملقاصد
 الذي يتأسس على ضوء نظريالتراكم ال للترمجة يف حقل اإلشهار من خالل بناء نظرية يف

  .ي الترمج الفعل لترقيةيشكل رصيدا ثرياو هذه املمارسات
ألا تقوم على   إال على سبيل التخفيف، ال يكون احلديث عن ترمجة إشهارية-5

 إال أن ما مييزها هو أا جتمع ومتزج ما ولة،وطرائقها املتدا إستراتيجيات الترمجة املعروفة،
ومن مثة فإننا نلفي يف  بني كل أساليب الترمجة مبختلف أدواا يف ممارسة الفعل الترمجي،

على أحايني كثرية جلوء املترجم إىل أدوات تعود يف جوهرها إىل الترمجتني املباشرة واحلرة 
  .الرغم من القصر املفرط لتلك الرسائل

 الترمجة اإلشهارية كاللسانيات التطبيقية تتميز بالفعالية إن يح لنا القولمما يب  
والرباغماتية و سرعة التدخل، فاملترجم اإلشهاري يبحث عن األثر امللموس من وراء 
ترمجته، وال يتبىن اجتاها بعينه، أو يتعصب ملدرسة ما، وهذا ما نلمسه يف تنوع األساليب 

  .والتأويل، وإعادة الكتابة ىل التكييفاملتراوحة ما بني احلرفية إ
 مسة هي من جوهر هذا النص ممثلة يف الوفاء للمفهوم التجاري  على ما حييلذاوه  

على غرار ما هو سائد يف بعض احلقول املعرفية  التروجيي جمردا من كل قيمة أخالقية،
  .دبيةكترمجة النصوص املقدسة والترمجة األ
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وعليه ، د القياسية  اليت تنجز فيها هذه الترمجاتداملُوأما سرعة التدخل فتظهر يف   
ج املروج له ال ينتظر، مما فاملنت يصري املترجم مطالبا بإجياد احللول للمشاكل اليت تصادفه،

ض املقومات اليت تعترب مفصلية يف ح بروح املبادرة، والقدرة على القفز على بعيلزمه التسلّ
، مبعىن أن ينظرية الترمجة، وبالتايل التوصل إىل حتقيق ترمجة فريدة تنفلت من التأطري الترمج

الثابت يف ترمجة اإلشهار هو التطور الدائم، والبحث الذي ال يتوقف عند حد معلوم عن 
  .التميز

ة احلرفية وانعدام النـصوص الـصاحلة   إن إيالء األمهية للتكييف ال يعين جتاوز الترمج  -6 
لذلك، فالتكنولوجيات اإلعالمية وثورة االتصاالت احلديثة بعملها على التقريـب بـني            

 ثقـايف   -الشعوب وتقليص املسافات الفاصلة بني األمم ساعدت على خلق سياق سوسيو          
سان،  بعض املظاهر الثقافية إنسانية الطابع كحقوق اإلن        معه حبيث أصبحت  عاملي موحد، 

  ...وحرية التعبري، واحلريات الفردية واحلق يف املعرفة
ـ          ن كما ميكن يف هذا اال استثمار بعض القيم األزليـة كحـب البقـاء، األم

وهذا ما يعمل على إجياد نصوص مهيأة للترمجة سلفا بفـضل زوال اإلكـراه              ...والسالم
نصوص مهيـأة للترمجـة   :نيالثقايف، وفق اإلستراتيجية اليت تصنف وفقها النصوص إىل فئت  

إذ إن منتج النص يف اللغة املصدر يهون على املترجم مهمته و جينبه              نصوص غري مهيأة،  و
  .الكثري من اإلكراهات

وإمنا هي حرية مشروطة يف التعامل مـع          إن التكييف ال يعين العبث بالنص املصدر،       -7
إخراج ترمجة مالئمة للسوق وذلك بأن يتحمل املترجم مسؤولياته كاملة يف    ،دفالنص اهل 
بإحداثها أثرا مشاا ملا أحدثـه       ، حساسية لدى املتلقني املستهدفني    حبيث ال تثري   اهلدف،

 يصري هذا األصل معلما يهتدى به يف العملية الترمجية، وال بأس بعد ذلك              هكذااألصل، و 
أو إعادة   نقول إليها، من إعادة ترتيب املقوالت الواردة يف األصل مبا يتالءم وطبيعة اللغة امل           

تأليف نص جديد ال جامع بينه وبني النص املصدر إال احملور الدافع، وبعض الثوابت الـيت          
  .عليه أن ينقلها، كهوية املنِتج، وخصائص املنتج،وامسه

ومن هنا أمكن احلديث عن التعادل الوظيفي، والتطويع الوظيفي ممثلني يف حتويـل               
  أخرى بعيدا عن كل تعصب لـشكل الـنص ودوالـه،           رسالة حيملها النص من لغة إىل     
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قة هلا شـروط  ل املترجم اإلشهاري يكون مع ملفوظات مسيألن تعام وسالسله الكالمية، 
      . وليس مع بنيات لسانية معزولة وحتمل يف طياا أفعاال لغوية هلا قيمة تأثريية، إجناز،
مجته يف فضاء واحد، وبالتايل تصري      ترهار اجلزائري و  يف حالة اإلش   عادة ما يرد النص    -8

وهذه خصوصية حملية، ميكن إدراجهـا يف إطـار البنيـة            الترمجة تكثيفا للرسالة املصدر،   
وهكذا تتحول الرسالة املترمجة تتمة للمصدر وتدعيما له ال          احلجاجية للرسالة اإلشهارية،  

انية فعالة يف متريـر      لس  وتعددية نسخة ثانية، و هذا ما جيعل من اإلشهار حقال الزدواجية         
  .املنتجات وتصريفها

أثناء  واللساين   األيقوين ني املكون  على إحداث املواءمة ما بني       تعمل الترمجة اإلشهارية   -9 
أن تقـدم     حىت ال يقع شرخ بينهما ويكون من نتائجه العكـسية،          ممارسة الفعل الترمجي  

م احتربـا  وذلك اهلدف،ثقافة  الخصائص  مع   ال تتوافق  الترمجة قراءة غري مقبولة للصورة،    
و ـذا يـتم      ،)اتمعات العربية اإلسالمية مثال   (الصورة أعراف اتمع و قيمه وتقاليده     

يف ، واالنتقال من جمرد حتويل إىل عملية حتويرية ختضع هلا الرسالة اإلشـهارية يف كليتـها       
  .  كامل مكوناا

كـوين متـرمجني إشـهاريني      ومما ينبغي االلتفات إليه هو التأكيد على وجوب ت          
وذلك بوضـع     املمارسة جمرد حادث عابر يف مسار املترجم،        هذه حبيث ال تبقى   حمترفني،

الربامج املعدة سلفا والقائمة على رصيد معريف يأخذ بعني االعتبار خـصائص الـسوق              
وذلك باالستناد إىل الدراسات امليدانية اليت تـتم يف أحـضان األنتروبولوجيـا،              ،اللغوية

  طبـائع االسـتهالك،    نوالدراسات امليدانية ع   وعلمي النفس واالجتماع،   اإلثنوغرافيا،و
  .الفئات املستهدفة بالنقل اإلشهاري وثقافة

 من منطلق أن املمارسات السائدة حاليا يف الترمجة اإلشهارية باجلزائر تظهر            هذاو  
ويكفي للتأكد من ذلك     سائد لدى الغربيني يف هذا امليدان،     هو  را ملحوظا مقارنة مبا     تأخ

ر إىل الترمجة احلرفيـة     حيث اللجوء غري املرب    االطالع على ما ينشر عرب الصحافة الوطنية،      
واالقتـراض املنـايف لـروح اللغـة         واحملاكاة الركيكة،  خصائص اهلدف، اليت ال حتترم    

  .العربية،والتعاقب اللغوي الذي ولد نصوصا مهجنة
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ترقيتـها يف    يعمل علـى     عمل يف خدمة لغة الضاد، و      هذا ال  مسِهيواهللا أسال أن      
ه ،دون أن نـشو حبيث تغدو معربة عن حاجاتنا بـسالسة وانـسيابية        االستعمال اليومي، 

        .صفاءها مبا هو سائد ممارسات لغوية
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  عن املوقع:  La vache qui ritمنوذج للترمجات العربية للعالمة التجارية
http://www.prodimarques.com/revue-des-marques/revue-des-marques.php  
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Activia,باح، ص Activia S'bah                                                                            

                     
                                                                      Faites-vous du bien نشربو أو نرتاح

    Dés le matin    
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  :11رقم  الرسالة
Laissez vous séduire par une fraîcheur active dans la tendance marine et 

Sportive avec le nouveau déodorant OCEAN3 de VENUS. 

 3نيل الروائح اجلديد أُِسيودع نفسك تنجذب بانتعاش حيوي يف ميول حبري ورياضي مع مز
  .فينوس
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  .منذ زمن طويل
  )ا كتبت باخلطأ يف عدم حذف ياء املنقوصهكذ(مدينة مسن نبايت صايف

  :فقد ورد بالصياغة اآلتيةأما النص الفرنسي 
Le smen Medina apporte une touche de tradition et une saveur incomparable à 

tous vos plats. 

 Medina vous livre le secret d'une cuisine succulent et saine celle que nos grand-

mères ont su garder jalousement depuis très très longtemps. 

Medina smen gastronomique 
  :15الرسالة رقم
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