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  دهكيچ
 عرضـه   هـم  ي ديگـر    هـا  شوركـ  خـود را در      هاياالك يدي تول يها تك از شر  ياريامروزه بس 

ه فرهنگ و زبـان     توليدكنندة كاال ب   از فرهنگ و زبان      يغات بازرگان ي تبل رو ترجمة   ازاين. نندك  يم
 جلـب توجـه مخاطبـان و        يسازندگان بـرا  . استبسياري برخوردار   ت  ياهم از   كنندة آن    مصرف

گفتـاري و ديـداري   عناصـر   گيـري از       و بهره  غيتبل ناگزير از    خودكاالهاي  د  يخر ها به  ق آن يتشو
 يوشـند تـا در آن مـوارد   ك يغات مـ يندگان تبلان تبليغات زباني خالقانه است و پرداز زب. هستند

د توجـه داشـته     يـ ن با يچنـ  هم. دببرن  كار    به  را رهيتازه و غ  هاي    واژهخت  ساها،    واژه با   يچون باز 
جـا بـا دو      نيـ در ا .  دارنـد  يمـ كونـد مح  يشور مربوطه پ  ك با فرهنگ    يغات بازرگان يه تبل كم  يباش

م در زبـان مقـصد   ي را مستقيغات بازرگانيتوان تبل يا ميه آ كن  يم، نخست ا  يشو ي م روبرومسئله  
 ي بـرا  انه مترجم كر و در زبان مبدأ است؟ دوم آن         يدر تصاو دگرگوني  جاد  يا  از به يا ن يارائه داد   

افتن پاسـخ  يـ  در ين مقالـه سـع  يـ د؟ اهـايي رو در روينـ   دشـواري  بـا چـه     ،غاتيبرگرداندن تبل 
  . دهد ها ارائه  حل آني براييها ر اكوشد راهك ي فوق دارد و ميها سؤال

وپوس، ك اسـ  ي ترجمـه، تئـور    يهـا  ير، ترجمـه، دشـوا    يغـات بازرگـان   يتبل :هاي كليـدي    واژه
  .غاتي تبلي زبانيها يژگيو
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  مقدمه
ـ ها فرآورده.  برخوردارنديا ژهيگاه وي از جا  يغات بازرگان ي تبل ، امروز يايدر دن  ـ ي ب ش يش از پ

ان و فروش هـر     ي جلب نظر مشتر   ي را برا  يغات بازرگان ي تبل يدي تول يها تكافته و شر  يش  يافزا
  شـده  ها موجب   كشور ميان ي روابط اقتصاد  يگستردگ. رنديگ يمار  ك  خود به  ياالهاكتر   شيچه ب 

. ننـد كز عرضه يشور نك در خارج از يرصورت چشمگي  خود را به ياالكها   تك از شر  ياري بس تا
 از فرهنگ و زبان كـشور توليـد كننـدة     غات  ي برگرداندن تبل  ةه مسئل كشود   ين موضوع باعث م   يا
ا يـ (اال كـ  دةننـ ك شور مصرفكبه فرهنگ و زبان ) شود يمده ين مقاله زبان مبدأ ناميه در ا  ك(اال  ك

 . ابدي بيا ژهيت وياهم) همان زبان مقصد
ـ           يغات بازرگان يتبل د يـ ق او بـه خر يتـر مخاطـب و تـشو      شي با هدف جلب نظـر هـر چـه ب

 ي و بـصر يغات عناصـر زبـان   ي منظور در ساخت تبل    راي اين ب. شوند يد م يتولهاي ويژه     فرآورده
ت اسـتفاده را    يـ ت زبـان نها   يـ وشـند تـا از خالق     ك  يغات م يسازندگان تبل . روند يار م ك    به يمتنوع
ز يـ ره ن ي، اصطالحات، شعر و غ    واژگان نو لمات، ساخت   ك با   ي چون باز  شگردهاييند و از    يبنما

    .ردكغات را فراموش يشور سازنده در تبلكد نقش مهم فرهنگ يان نباين ميبهره ببرند در ا
 يحـال سـؤال   . ندك  يمان روشن م  يغات را برا  ي تبل ي ساختار يدگيچير شده در باال پ    كموارد ذ 

 ترجمـه و در  بطـور مـستقيم  غـات را  يتـوان تبل  يا مـ يآ: ن استيد ايآ يش مين ارتباط پ يه در ا  ك
ر مبـدأ دارد؟  ي در زبان و تـصاو يراتيياز به اعمال تغيار ن كن  يا ا يد  دافرهنگ و زبان مقصد ارائه      

غـات  يالت برگرداندن تبل  كپرداختن به مش  . ر دارد كالذ سؤال فوق خ  افتن پاس ي در   ين مقاله سع  يا
  .باشند يز از موارد مطرح شده ميها ن  حل آني براييها ر اك راهة و ارائيبازرگان
م يانداز ي م يس نگاه يرا ةي متون بر اساس نظر    يبند ن مقاله نخست به رده    ين منظور در ا   يبد
ه مناسـب  كـ وپوس كاسـ  ةيـ سپس به نظر. مينك يم را درون آن مشخص يغاتيگاه متون تبل يو جا 
ن نوشـتار نـشان دادن      يـ ه از جملـه مقاصـد ا      كجا   از آن . پردازيم  مي است   يغاتيمتون تبل  ةترجم
 متـون  ي زبـان  يهـا  يژگـ يغات است، در قـسمت سـوم مقالـه بـه و           ي برگرداندن تبل  يها يدشوار

رو  هـا روبـه    ترجمـه بـا آن    ه متـرجم هنگـام      كـ  يالتك از مش  يه بخش كم چرا   يپرداز ي م يغاتيتبل
 بـه   زيدر آخر ن  . روند يار م كغات به   يه در تبل  كست  ي ا ا  خالقانه ي زبان ي از ابزارها  يشود ناش  يم

  . ميپرداز ي زبان ميغات آلمانيچند نمونه از تبل ة ترجمي چگونگيبررس

  سيرا ةي متون بر اساس نظريرده بند
م يندازي ب ياز انواع متون انجام داده نگاه     س  ينا را ياتاركه  ك يا ياز است به رده بند    ينخست ن 

 متون بر اساس نوع     يبند ن رده يدر ا . مينك را درون آن مشخص      ي تجار يغاتيگاه متون تبل  يو جا 
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د حفـظ   يـ رد خاص هر نوع متن هنگام ترجمـه با        كارك. شوند يم م ياربردشان به سه گروه تقس    ك
 از  يـك  هـر    يه بـرا  كر آن است     د يم بند ين تقس يت ا ياهم). 113: 2008اشتولتسه  . ك.ر(شود  

 :استل ي به شرح ذيرده بند. شنهاد شده استي پيمشخص ةها روش ترجم انواع متن
.  اسـت  يموضـوع خاصـ    ةنـ ي اطالعات در زم   ةن متون ارائ  يرد ا كارك: 1متون اطالع دهنده  . 1
انتقـال  ن نوع متون، حفظ و      يا ةهدف از ترجم  . اندن دسته ي از ا  يها و متون علم    ها، گزارش  مقاله

 متن مبـدأ    يانيب ةوي حفظ ش  يد در ترجمه حفظ شود ول     ي متن با  ي متن مبدأ است محتوا    يمحتوا
  ).20: 1976س يرا. ك.ر(ست يت نيحائز اهم

ش ي خاص نگارنده را به نما     ي ادب كان و سب  يب ةوين نوع متون ش   يا: 2ي و بالغ  يانيمتون ب . 2
 كها عالوه بر محتوا، سب     ن نوع متن  يا ةترجمدر  . ن گروه تعلق دارند   ي به ا  يمتون ادب . گذارند يم

  ).21: همان. ك.ر(د به زبان مقصد منتقل شود يز بايمتن مبدأ ن ةسنديخاص نو
 خاص در مخاطـب اسـت   يس العملكجاد رفتار و ع   ين متون ا  يهدف ا : 3ياربردكمتون  . 3

و آن را بـه  ر بگذارنـد  ي دارند بـر رفتـار مخاطبـشان تـأث     ي سع ياربردكمتون  ). 22: همان. ك.ر(
 يه سع ك هستند   ي تجار يغاتين دسته، متون تبل   يبارز ا  ةنمون. نندكت  ي خاص هدا  ييسمت و سو  

. ننـد كق يتر محصوالت خود تشو شيد هر چه بيها را به خر نند نظر مخاطبان را جلب و آنك  يم
 ت بـا  يـ  اولو يد حفظ شود ول   يان با ك متن مبدأ تا حد ام     ك محتوا و سب   ياربردكمتون   ةدر ترجم 
د يـ ه متن ترجمه شده با    كن معنا   يبد). 22: همان. ك.ر( متن بر مخاطب است      يرگذاريحفظ تأث 
جـا   نيمترجم در ا  . گذاشته يه متن مبدأ بر مخاطبان خود م      ك را بر مخاطبان بگذارد      يريهمان تأث 

ز يـ ر متن بر مخاطب ن    يا با حفظ محتوا و قالب متن مبدأ در ترجمه، تأث          يه آ كد از خود بپرسد     يبا
د هنگـام ترجمـه از      ين برود با  ير بر مخاطب از ب    ي؛ اگر تأث  )91: همان. ك.ر(ريا خ يشود   يحفظ م 

ا يـ ن عبـارات و  يگزيگر را جا ي د ي متن يا حت ي مناسب عبارات و     يمتن مبدأ دور شد و در جاها      
  .ر متن بر مخاطب حفظ شوديرد تا تأثكمتن مبدأ 

  "وپوسكاس" ةينظر
وپوس كاسـ . س و هـانس ورمـر ارائـه شـده اسـت           يـ انـا ر  ياتاركتوسـط    وپوسكاسـ  ةينظر

)Skopos (  اربرد و در واقـع  كـ هـدف و  .  هـدف و قـصد  ي است بـه معنـا     يوناناي ي   هلمكخود
__________________________________________________________________ 
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ار حـائز   يه بـس  يـ ن نظر يـ باشد در ا   داشته مقصد ة متن قرار است در جامع     يكه  ك "يوپوسكاس"
 يرويـ رجمه از آن پن ت يمات مترجم ح  يمتن و تمام تصم    ة ترجم ةويه ش ك يت بوده به طور   ياهم

جـاد  ي ا يراتـ يي خاص، در متن مبـدأ تغ      ياربردك حفظ هدف و     يمترجم اجازه دارد برا   . نندك  يم
  .تر از حفظ ترجمه لفظ به لفظ متن مبدأ است اربرد مهمكدر واقع حفظ هدف و . ندك

ه به متـرجم اجـازه   ك چرا است مناسب ي تجاريغاتي متون تبلة ترجم يوپوس برا كاس ةينظر
 متن بر   يرگذاريزان تأث يعبارات و اصطالحات متن، به م      ة توجه صرف به ترجم    ي به جا  دهد يم

ر الزم  يمقصد تأث  ةه بر مخاطب جامع   ك از متن را     ييها ند و قسمت  ك توجه مقصد ةمخاطب جامع 
ـ     ةنأ ترجم يه ع ك يغاتيرا متن تبل  يز. ر دهد ييرا ندارد تغ    بـر مخاطـب     يري تـأث  يمتن مبدأ باشد ول

ن به فرهنـگ و نقـش آن در         يچن ه هم ين نظر يا. رد خود را از دست داده است      كاركنداشته باشد   
شور مربوطـه   كـ با فرهنگ    يكينزد ة رابط ي تجار يغاتيمتون تبل .  دارد يا ژهي متون توجه و   ةترجم

ن ي ا ة ترجم يز برا يوپوس به خاطر توجه خاص به عامل فرهنگ ن        ك اس يل تئور ين دل يدارند، بد 
  .دباش ينوع متون مناسب م

  وپوس                                                                            كاس ةي نظريها يژگيو
   هدفمندانهيهر ترجمه، اقدام. 1

 خـاص انجـام     ي بـه منظـور هـدف و قـصد         يوپوس هر اقـدام و عملـ      كاس ةيبراساس نظر 
ن يبـر همـ   . ستيمنظور ن  ي ب يعملچ اقدام و    يدر واقع ه  ). 170: 2008اشتولتسه  . ك.ر(رد  يپذ يم

 يبـا ترجمـه سـع    ). همـان (شـود    ي م ي از اقدام وعمل هدفمندانه تلق     يا ز نمونه ياساس ترجمه ن  
  .ميارائه ده مقصد ة خاص در جامعيردكاركبا را  يم متنينك يم

  وپوس كت ترجمه از اسيتبع. 2
ن يتـر   مهـم  ن جملـه  يـ ا). 119: 1984س و ورمر    يرا. ك.ر ("وپوس است كترجمه تابع اس  "
ن يمات متـرجم در حـ  يدر واقـع روش ترجمـه و تمـام تـصم     . س و ورمر است   يرا ةينظر ةقاعد

 مـتن در  يه بـرا كـ  دارد   يردكاركـ ن شده و هـدف و       ييوپوس تع ك به اس  يترجمه همواره بستگ  
                                          .                                                               مقصد در نظر گرفته شده است ةجامع

بـه  . ن گـردد يـي گـر تع ي ديلكا به شيتوسط خود مترجم، توسط ناشر و       تواند يوپوس م كاس
 گـروه و  يژه بزرگـساالن را بـرا  يـ  رمـان و   يـك ه  كـ رد  يـ م بگ يتواند تصم  يعنوان مثال مترجم م   

وپوس در نظرگرفتـه  كسـ ن دو حالـت ا يـ در ا. ندكان ترجمه كودك يا براين بزرگسال و    يمخاطب
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ان كـ ودك يمثالً در ترجمـه بـرا     . تاب متفاوت خواهد بود   ك ةت از آن روش ترجم    يشده و به تبع   
  . نامناسب متن استيها  حذف قسمتين گاهيچن ردن زبان متن و همكتر  از به سادهين

ايست كه كـامال متناسـب بـا هـدف و كـاركرد       ترجمه موفق ة اسكوپوس ترجم  ةبر اساس نظري  
مقـصد   ةچنـين متناسـب بـا مخاطـب جامعـ           در نظرگرفته شده، تهيه شده باشد و هم       ) پوساسكو(

هـدف از  . كنـد   متـون تبليغـاتي تجـاري اهميـت پيـدا مـي      ةويژه هنگام ترجم    اين موضوع به  . باشد
ها چيزي نيست جز تأثير گذاشتن بر مخاطب و تـشويق او بـه خريـد كـااليي                    اين نوع متن   ةترجم
ه بايد كامالً متناسب با اين كاركرد و هـدف تهيـه شـده باشـد و بتوانـد بـر             در نتيجه ترجم  . خاص

اي مثـالي خـوب و عينـي در ايـن بـاره آورده                ديزدار در مقاله  . مخاطب جامعه مقصد تأثير بگذارد    
آورد كـه قـرار اسـت قطعـه شـعري را بـراي                او مثال دو مترجم را مـي      ). 105: 2006. ك.ر(است  

متـرجم  . افزايش فـروش كـااليي خـاص اسـت     شعر ةهدف از ترجم. دشركتي تبليغاتي ترجمه كنن  
گيرد ولي بـر مخـاطبين بـه عنـوان      دهد كه بسيار مورد توجه اديبان قرار مي       اي ارائه مي    اول ترجمه 

دانـد كـه بـا اسـكوپوس تعيـين           اي ناموفق مي    ديزدار اين مورد را ترجمه    . اثر است   متن تبليغاتي بي  
كند كه از نظر ادبي چنـدان مـورد توجـه قـرار               اي ارائه مي    وم ترجمه مترجم د . شده مطابقت ندارد  

. دهـد   گـذارد و فـروش را افـزايش مـي           گيرد اما بر مخاطبان به عنوان شعري تبليغاتي تأثير مي          نمي
  ).همان. ك.ر(داند  آميز و متناسب با اسكوپوس درنظرگرفته شده مي  ديزدار اين ترجمه را موفقيت

   به متن مبدأيداشتن وفادارت قرار نيدر اولو. 3
ه كـ  اسـت  يجاد متنـ يرد ايگ يت هنگام ترجمه قرار م   ين درجه اولو  يچه در باالتر   ن آن يبنابرا

دن بـه هـدف     ي رسـ  يبرا. در نظرگرفته شده متناسب باشد    ) وپوسكاس(اربرد  كامال با هدف و     ك
 به مـتن مبـدأ در       يدر واقع وفادار  . ز است ير در متن مبدأ هنگام ترجمه جا      ييجاد تغ يمورد نظر ا  

بـا وجـود    .  اولويـت دارد    مورد نظر  "وپوسكاس"دن به   يه رس كت قرار ندارد بل   ي اول اولو  ةدرج
رات مـتن و تمـام   ييند؛ تغكجاد يل در متن اي دلي خودسرانه و ب   يراتيين مترجم اجازه ندارد تغ    يا

تـه شـده قابـل    اربرد و هـدف درنظرگرف كـ د با استناد به يشود با ين ترجمه انجام م  يچه در ح   آن
  ).106: 2006زدار يد. ك.ر(ه باشند يتوج

  اسكوپوسه ي مترجم در نظرةفيگاه و وظيجا. 4
 ينگـرد و بـه او آزاد      يار خـود مـ    ك متخصص در    يكوپوس به مترجم به عنوان      كه اس ينظر
نـد و در صـورت   كدهد ترجمه  يص ميه درست تشخكطور  دهد تا بتواند متن را آن    ي م بسياري
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ط مخاطـب و    يه شـرا  كـ رود   يدر عوض از او انتظار م     . ندكز در متن مبدأ اعمال      ي ن يراتيياز تغ ين
 متناسـب بـا آن   يا  بـشناسد و بتوانـد ترجمـه   ي مقصد را بـه خـوب  ة جامع يها يژگيفرهنگ و و  

خود از علم و     ةفي انجام درست وظ   يد برا يدر واقع مترجم با   ). همان. ك.ر(ند  كد  ين تول يمخاطب
  .شد برخوردار بايافكدانش 

  ژه به نقش فرهنگيتوجه و. 5
 برخـوردار   يا ژهيـ ت و يمتون از اهم   ةوپوس توجه به فرهنگ در ترجم     ك اس يبر اساس تئور  

ار يم؛ ترجمـه بـس    يدهـ  يگـر انتقـال نمـ     ي د ي بـه زبـان    ي را از زبان   يدر ترجمه صرفاً مطالب   . است
اشتولتـسه  . ك.ر (شـود  يمـ   انجـام  فرهنـگ ن دو يه ب ك است   ين و در واقع انتقال    يتر از ا   گسترده
 يه همـواره بـه بـستر فرهنگـ    كـ شـوند بل  ي جداگانه محسوب نمـ   يها عناصر  متن). 178: 2008
 يا  ژهيـ ن ترجمه توجـه و    يوپوس به مخاطب  ك اس يدر تئور . اند  تعلق دارند و به آن وابسته      يخاص

علـق  گـر ت  ي د يه به فرهنگ  ك آنان   يه برا ك ترجمه شود    يا د به گونه  يشود؛ براساس آن متن با     يم
  .                                                                                       و مناسب باشدكدارند قابل در

ن يـ ا. ار متفاوت باشـد يتواند بس يسان م يك مختلف نسبت به مسائل      يها شوركدگاه مردم   يد
 با آن بزرگ    كيودكفرد از   ه  ك است   ي خاص يها و نظام ارزش     از سنت  ي متفاوت ناش  يها دگاهيد

 ي بـرا يل به چالشيتوانند تبد يها م ن تفاوتيا. )24-25: 1984س و ورمر   يرا. ك.ر(شده است   
رو متن مبـدأ اسـت و در آن بـه فرهنـگ             يامال پ كه  ك يا  ترجمه). 25: همان. ك.ر(مترجم شوند   

هـا   را آن يد، ز نكتفاهم    مخاطبان خود را دچار سوء     ين است حت  كمم  نشده يمقصد توجه  ةجامع
ل بـر  يـ ن دليبـد . نندك يخودشان رجوع م ة جامعينيب  متن به فرهنگ و جهان  كدر خواندن و در   

هـا   ه در ترجمـه بـا آن      كـ  را   ييشورهاكه مترجم، فرهنگ    كوپوس الزم است    ك اس ياساس تئور 
تـوان   ين صورت م  يفقط در ا  . )87: 1984س و ورمر    يرا. ك.ر( بشناسد   يار دارد به خوب   كسرو  

  .ردك يريتفاهم جلوگ جاد سوءيد و از ايمقصد تول ة متناسب با جامعيمتن

  يغاتي متون تبلي زبانيها يژگيو
تر  شي جلب نظر هر چه بيغات تجاريجاد تبليز گفته شد، هدف از ا   يتر ن  شيه پ كگونه   همان

ن منظـور  يغـات بـد  يسـازندگان تبل . غ اسـت يـ  مورد تبلياالكد يها به خر ق آنين و تشو  يمخاطب
 ين ابزارهـا يـ دام از اكـ ه هر كن است   يقابل توجه ا  . رنديگ يار م ك را به    ي مختلف ي زبان يبزارهاا

ـ  يـ  پره يدر ادامـه بـرا    . روند يار م ك  خاص به  يريجاد تأث يغات به منظور ا   ي در تبل  يزبان  ةز از اطال
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تـه  رشـان پرداخ  يغـات و نـوع تأث     ي مـورد اسـتفاده در تبل      ي زبـان  ي از ابزارها  يالم تنها به تعداد   ك
 . شود يم

ه پـرداختن   كـ شود   يار برده م  ك به   يار متنوع ي بس ي ادب يها هيغات آرا ي در تبل  :يع ادب يصنا. 1
 . مينك ي نمونه اشاره ميكست پس تنها به ين مقاله مقدور نيها در ا به تمام آن

 ي انـسان  يا صفات يا جانوران رفتار و     ياء  يه به اش  ين آرا ي در ا  :يا جاندارپندار يص  يتشخ ةيآرا
چون دوسـت و     اال هم كشود آن    ي باعث م  يغاتي تبل ياالهاك يينما ن انسان يا. شود ينسبت داده م  

 Wagen mit:  نـام بـرد  يغـات ين جمله تبليتوان از ا ي مثال ميبرا. 1ندك فرد جلوه ي برايهمدم

sicherem Temperament (Auto-Union)ك.ر(نـان  ي قابـل اطم ي بـا طبعـ  ينيماش: ي به معن .
  ).200 :1971رومر 
 يغـات يتبل مـتن  ةنگارند) 1: گردد يه خود به سه قسمت عمده بخش م       ك:  با واژگان  يباز. 2
 معنـا از آن برداشـت شـود و در           يـك ش از   يه ب كبرد   يار م ك به   يا گونه ا عبارت را به   ي واژه   يك

 را  يراتـ ييا عبـارت تغ   يـ لمـه و    كنگارنـده در سـاختار      ) 2. جاد شود يهام ا يا ا ي ييواقع چندپهلو 
ر دادن  ييـ تـوان بـا تغ     يل مـ  امثـ براي  ). 213: 2009ا  كتزر در گولون  يروك. ك.ر(آورد   يوجود م  هب

 سنده متـون  يـ ز نو يـ گـاه ن  ) 3 2.ردكـ جـاد   ي ا ي واژگان ي باز يد و نوع  يجد يا لمهكلمه  ك از   يجزئ

 يا يغـات يل جمالت تبلكدر . ندك ي استفاده م"مسجع"ا در اصطالح يآوا   هميها  از واژه يغاتيتبل
تـر بـه نظـر       ترند و خالقانـه    نندهك مخاطب سرگرم    يار رفته برا  ك با واژگان به     يها باز   در آن  هك
 3.نـد ياي بـه نظـر ب     "زيـ طنزآم"ا  يـ  و   "بيعج"،  "نندهكريغافلگ"توانند   ين م يعالوه بر ا  . رسند يم

  :ر استيز ة جمليغات آلماني با واژگان در تبلي از بازيا نمونه
Der ideale Tee-rapeut (WMF Teekanne))  214: 2009ا، كگولون.(  

 يبـه معنـ  ( Therapeut يآلمـان  ةلمكاف است   -ام-ي و ي قور ي برا يغيه تبل كن جمله   يدر ا 
بـه   (Tee يآلمـان   ةلمك، The يعنيلمه كن يبخش اول ا يبه جا. ر داده شده استييتغ) درمانگر

باشـند اگرچـه     يه هم م  ه ب ي شب ي از لحاظ تلفظ تا حد     tee و   The. قرار گرفته است  ) ي چا يمعن
 يل در زبـان آلمـان  كن شـ  يـ ه بـه ا   كـ  نوساخته است    يا لمهك Tee-rapeut. ستنديسان ن يكامال  ك

__________________________________________________________________ 
1. http://www.teachsam.de/pro/pro_werbung/werbesprache/anzeigenwerbung/pro_werbung_spr_ 

anz_3_4_2_3_1.htm 
  Der ideale Tee-rapeut: تر در همين قسمت آمده است نمونه آن مثالي است كه پايين. 2

3. http://www.teachsam.de/pro/pro_werbung/werbesprache/anzeigenwerbung/pro_werbung_spr_ 

anz_3_4_2_3_1.htm 
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 ياف بـرا  -ام -ي ويه قـور كـ ن مسئله يتوجه مخاطب را به اTee-rapeut   ةلمك. وجود ندارد
 Tee-rapeut ةلمـ كدن ين مخاطب با ديعالوه بر ا. ندك يآل است جلب م  دهياTee)   (يچا ةيته

 Therapeut يعنـ يجـاد شـده     ي ا ي واژگـان  ين بـاز  يرش ا ييه در اثر تغ   ك يا لمهكاد  يبالفاصله به   
  .شود ي مي درمانگر و معالج تداعي به عنوان نوعيش نقش چايافتد و برا يم) درمانگر(

در . زننـد  ي م يدي دست به ساختن واژگان جد     يغات گاه يسازندگان تبل : ساخت نوواژه . 3
سته كـ  زبان بـه طـور آگاهانـه ش        يك يساختار- ي زبان ين است قواعد و دستورها    كن مم ين ب يا

ر قابـل   يـ ام، غ كبـا اسـتح    (unkaputtbar از آن صـفت      يا نمونه). 133: 2007گائو  . ك.ر(شوند
) ستهكـ خراب، ش ( kaputtن نمونه به صفت     يدر ا . ا است كيل نو ي موبا ي برا يغيدر تبل ) ستنكش

 فعـل  ةشيـ د بـه ر يـ شوند و پـسوند با ين پيمعمول ابطور ده؛  پسوند اضافه شيكشوند و   ي پ يك

د و  يـ  جد يا لمـه كردن آن بـه صـفت،       كـ جـا بـا اضـافه        نيحال در ا  . اضافه شود و نه به صفت     
  .دينما يغات به خود جلب ميه توجه مخاطب را در تبلكنامتعارف ساخته شده 

: مثـال .   اسـت يد و گاه طـوالن يب جدكلمات مركرود، ساخت  يار مكه به   ك يگريروش د 
Langleb-Bürostuhl) 203: 2009ا كگولون. ك.ر) ( با دوامي اداريصندل.(  

 ي تجـار  يغـات يت در متـون تبل    ينامتني از ب  يهنگام) 174: 2005(ش  يانيد  ي از د  :تينامتنيب. 4
 بـه مـتن موجـود       " خـاص  يبه طور آگاهانه و با قصد و هـدف        " يا سندهيه نو كم  ينك  يصحبت م 

ن يـ ا. ديـ اشـاره نما ) رهيـ شعر، قـصه وغ ( نوع متن   يكا  ي   و يادب ة گون يك  به يا حت ي و   يگريد
 يازيـ ن. رديقـول انجـام بپـذ      ق نقـل  يم و از طر   يا مستق يم و   ير مستق يتواند به صورت غ    ياشاره م 

  .ديگر اشاره نمايحت به ارتباط متن با متون داصرباسنده يه نوكست ين
 ييا محتـوا يـ  اشـاره بـه مـتن      ي به معنا  يغاتيتبلت در متون    ينامتنياز نظر بورگر، استفاده از ب     

: 2009ا  كـ بورگر در گولون  . ك.ر(م مخاطب در مورد آن حضور ذهن دارد         يه احتمال ده  كاست  
ت يـ نامتنينش متوجه ب  يه مخاطب كگذارد   ين م ي فرض را بر ا    يغاتي متن تبل  ةسنديدر واقع نو  ). 288
غـات  ي مخاطـب تبل   يد برا يت موجود با  ينامتنيب. شوند يگر م ي د يار رفته و ارتباط متن با متن      كبه  

ر مورد نظر را بر مخاطـب نخواهـد         ي نشدن، تأث  ييه در صورت شناسا   ك  ا ص باشد چر  يقابل تشخ 
 يه بـرا كـ  ييا محتـوا يـ ت و در واقع اشاره به متن و   ينامتني از ب  يغاتينگارندگان متون تبل  . داشت

 يغي تبل ياالك مثبت نسبت به     ينشك و وا  ي عاطف يوجودآمدن ارتباط   به يمخاطب آشنا است، برا   
  . 1)37: 2004رانفت . ك.ر(نند ك ياستفاده م

__________________________________________________________________ 
1. http://www.sgkm.ch/zeitschrift/2004/2%282004%298Ranft.pdf     
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 بـه عنـوان   يديـ  جدةق جملين طرير داد و از ا   يي را تغ  ي معروف ةتوان جمل  يبه عنوان مثال م   
غ يـ ه تبلك يا ي اصلةاد جملي ناخودآگاه به يغاتيتبل ةدن جملين با د  يمخاطب.  ساخت يغاتيام تبل يپ

 Liebe): 291: 2009ا كـ گولون. ك.ر(ل يـ  ذيغاتيام تبليمثل پ. افتند يه شده، م آن ساختياز رو

deine Haut wie dich selbst (Hautöl von Nivea) ) پوسـتت را  يوآ بـه معنـ  يـ  از نيغـ يتبل 
  ).  چون خودت دوست بدار هم

 بهتر با  جاد ارتباط ي به منظور ا   يغاتيام تبل يه پ كل است   ي از انج  يا فوق برگرفته از جمله    ةجمل
  :ي اصلةجمل. ر داده شده استييمخاطب براساس آن تغ

Du sollst deinen nächsten lieben wie dich selbst.) ه همنـوع خـود را   كـ سـت  بر تو
  ).يچون خود دوست بدار هم

گـر را   ي د ي از متن  يتوان قسمت  يست و م  ي ن ير متن اصل  يي به تغ  يازيت حتما ن  ينامتنيالبته در ب  
  .مينكجاد ي ايرييه در آن تغكن آ آورد بدون يغاتيبلمأ در متن تيمستق
ــطالحات. 5 ــوارد پر: اصـ ــاز مـ ــر در تبلياربرد دكـ ــار يگـ ــات تجـ ــطالحات يغـ  اصـ

(Phraseolgismen)ندهستر ي زيژگي سه وياصطالحات دارا. باشند ي م: 
 .اند ل شدهكيلمه تشكحداقل از دو . 1
ن يگزيگر را جا  ي د يلماتكتوان   ي مثال نم  ر داد؛ ييتوان به دلخواه تغ    ي اصطالح را نم   ياجزا. 2

گاه ثابـت و    يهر جزء اصطالح جا   . ر داد ييگاه اجزا را به دلخواه تغ     يا جا يرد و   كلمات اصطالح   ك
  . دارديمشخص
 يق معنا ياز طر ها     آن يدر واقع معنا  . ياللفظ  دارند و نه تحت    ي مجاز يياصطالحات معنا . 3

  .ديآ يلمات به دست نمك ك تكت
 در گروه اصطالحات قـرار       هك هستند   يموارد ةانه از جمل  يها و اصطالحات عام    المثل  ضرب

رمان بـردن  كره به ي ز آن ي و معادل فارسEulen nach Athen tragenبه عنوان مثال . رنديگ يم
انـه  ي از زبـان عام    ياصطالحات جزئ .  است ي و فارس  يانه در آلمان  ي اصطالح عام  يك از   يا نمونه

دهـد   ي م يكيت و نزد  يميغات به مخاطب احساس صم    يها در تبل   ربرد آن اكشوند و    يمحسوب م 
 ).212: 2009ا كگولون. ك.ر(

   يغات آلمانينمونه از تبل چند ة ترجمي چگونگيبررس
 متـون  ي زبـان  يهـا  يژگـ يو ز  يـ وپوس در ترجمـه و ن     ك اس ةينظر قبل به شرح     يها در بخش 

چنـد نمونـه از      ة ترجمـ  يفته شـد چگـونگ    ن  بخش با استناد به آنچه گ       يدر ا م  ي پرداخت يغاتيتبل
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 از  يا نمونه هكاند    انتخاب شده  يغاتين قسمت تبل  ي ا يبرا. مينك  ي م يزبان را بررس   يآلمان غاتيتبل
  . ان شده در قسمت قبل را دارا هستندي بي زبانيها يژگيو

: 1باشـد  ير مـ  يـ ز  ةجملـ  ار رفتـه    كـ به   يغاتيتبل ةجمل: والكتز  يفر كمار ة نوشاب يغ برا يتبل
Mischer Fritz mischt frische Mische2  

ن يـ امـا ا  . ندك  ي م   را مخلوط  يا  تازه  ننده مخلوط ك  تز مخلوط يفر: ن است ين جمله ا  يترجمه ا 
 از  يا بـاال نمونـه    ةه جملـ  كـ م  يد توجه داشـته باشـ     يبا. ستيغ ن ي تبل يانگر مقصود اصل  يترجمه ب 

.  اشـاره دارد   يچان مـشهور آلمـان    يپ  زبان   يكدهد و به     يغات را نشان م   يت در تبل  ينامتنياربرد ب ك
  :ة جمليعني

Fischers Fritz fischt frische Fische, frische Fische fischt Fischers Fritz.  
 از آن سـاخته     يديـ جد ةر داده و جملـ    يي را تغ  يچان اصل ي زبان پ  يغ بازرگان ين تبل ي ا ةنگارند

 .افتد ير شده در باال مكچان ذين پاد زبايدن آن به ي زبان با ديآلمان ةاست اما خوانند
ان شـد، نگارنـدگان متـون       يغات ب ي تبل ي زبان يها يژگيه در قسمت مربوط به و     كهمان گونه   

 ي مخاطب آشنا اسـت، بـرا      يه برا ك ييا محتوا يت و در واقع اشاره به متن و         ينامتني از ب  يغاتيتبل
رانفـت  . ك.ر(ننـد  ك يفاده مـ  اسـت يغي تبلياالك مثبت نسبت به    ينشك و وا  ي عاطف يجاد ارتباط يا

ن ين چنـ  يعالوه بر ا  . ن بوده است  يز هم يغ ن ين تبل يچان در ا  ياربرد زبان پ  كهدف از   ). 37: 2004
  .  ماند يز بهتر در خاطر ميننده است و نك مخاطب سرگرم ي برايا جمله

ان يـ  ب ي آن را به زبان فارسـ      ي لغو يتوان معنا  يه م كد گفت   يباال با  ةجمل ةدر رابطه با ترجم   
 يآلمـان  ة خـاص جملـ  يژگيه وكد يآ يد مي و روزمره پد   يامال عاد ك يا ار جمله كن  يرد اما با ا   ك
 يچان آلمان ي زبان پ  يكزبان جمله ترجمه شده را به عنوان         يمخاطب فارس . را ندارد ) تينامتنيب(
 ةمـ  بـر مخاطـب داشـت در ترج   يآلمان ةه جملك يرين تأثيند و بنابراك  ي نم ييافته شناسا ير  ييتغ

 .رود ين مي از بيفارس
ن جـا طبـق     يـ در ا . ديـ نما يهوده مـ  ي ب يارك يآلمان ةجمل ردنك بنابر آن چه گفته شد ترجمه     

دانـد،   يق متن مبـدأ مـ     يتر از ترجمه دق    غ بر مخاطب را مهم    ير تبل يه حفظ تأث  كوپوس  كه اس ينظر
ه كـ  يا ابد؛ جمله يغ ب ين تبل ي ا ي برا يگري مناسب د  ةد جمل يمترجم با .  دور شد  يد از متن اصل   يبا

ه كـ  يا ت و اشـاره بـه جملـه       ينامتنيتوان از عنصر ب    يار م كن  ي ا يبرا. گذار باشد  ريبر مخاطب تأث  
__________________________________________________________________ 

لـي  نبود آن در فهم و ترجمه جملـه تبليغـي خل        ايم چراكه   از آوردن تصوير مربوط به اين تبليغ صرف نظر كرده         . 1
 .كند ايجاد نمي

2. http://cafe-deutschland.blogspot.com/2015/04/fischers-fritz-neu-aufgemischt.html 
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ه كـ  را   يگـر ي د يا هر نـوع روش و عنـصر زبـان         يرد  ك آشناست استفاده    يراني خوانندگان ا  يبرا
  .ار گرفتكشود به   مؤثر يغيجاد تبليباعث ا
ر را  ين مثال متن نوشته شده در سمت چپ تـصو         يادر  : مخصوص حشرات  ة تل يغ برا يتبل

  :ر قابل مشاهده استير در زيتصو. ميده ي قرار ميمورد بررس

  

Abbildung Nummer 1 (Werbung für Fenster-Fliegenfallen) 

  :يجمالت مورد بررس
Fliegen im Wohnzimmer? Ja, aber nur mit Papa!ه كـ رسـد   ي در نگاه اول به نظر م

پرواز در  :  جمالت باال  ي لفظ يمعنا( دارند   يمينارشان ارتباط مستق  كر  ي فقط با تصو   ن جمالت يا
 اشـاره  يردن پـدر و فرزنـد  كـ  پـرواز    يدر واقع جمالت بـه بـاز      !).  فقط با پدر   يخانه؟ بله، ول  

دهـد و   يردن مـ ك پرواز ي بار معنايك متفاوت دارد؛ ي دو معناي اما در آلمان Fliegen. ندك يم
  ).   باشد ي جمع مFliegen مفرد و Fliege(ها   مگسي است به معنايا لمهك بار يك

ن صفحه آمده باعث دوپهلـو شـدن   ييه با خط درشت در پا  ك يا غ توجه به جمله   ين تبل يدر ا 
ن يـ ا).  بدون مگسيتابستان: يمعن (  Fliegenfrei durch den Sommer: شود يم ييباال ةجمل

 .باشد يم) مگس( ضد حشرات يمربوط به محصولغ در واقع يه تبلكدهد  يجمله نشان م
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 Fliegen im  ةر، جملـ يتـصو   نيي پـا ةر و جملـ يب بـا در نظـر گـرفتن تـصو    يـ ن ترتيبـد 

Wohnzimmer?  ةلمك و Fliegen جملـه   . شـوند  ي  دوپهلو مFliegen im Wohnzimmer? 
ا در يـ ه آكمضمون ن ي است با ايگر سؤالي است و بار دييراي پرواز در اتاق پذ   ي بار به معنا   يك

  تان مگس هست؟ ييراياتاق پذ
 ايـن  مخاطـب، بـا   كردن سرگرم و بودن دوپهلو بر عالوه ?Fliegen im Wohnzimmer جملة

 جلـب  اتـاق  در مگـس  وجـود  هـاي   مزاحمـت  و مشكالت به را مخاطب توجه كه آمده نيز هدف
 خطـي  بـا  هـم  خـاطر  همين به و دارد اساسي نقشي  Fliegen پهلوي دو كلمة تبليغ اين در. نمايد

 Fliegen im جملـة  پهلوبـودن  دو ترجمه در اما. است شده نگارش زيرينش جمالت از تر درشت

Wohnzimmer? براي كه چرا. رود   مي بين از Fliegen برد كار به را پرواز كلمة بايد يا فارسي در 
 مـرتبط  »پـدرم  بـا  فقـط  امـا  بلي،»:يعني بعدي جمله با جمله اين كه جا  آن از). ها(مگس كلمة يا و

: يعنـي  كـرد  انتخـاب  ترجمه براي را »پرواز«گزينة   بايد جمله دو بين ارتباط حفظ منظور به است،
 ترجمـه  از حاصـل  جملـه  كـه  شـويم   مي متوجه اما! پدر با فقط ولي بلي، پذيرايي؟ سالن در پرواز
 نتيجه در و ندارد) مگس جمله از حشرات براي اي  تله (تبليغ مورد محصول به اي  اشاره هيچ ديگر

 بايـد  فارسـي  ترجمـة  در شود مشخص تبليغ مورد محصول با ارتباط كه  اين براي. نمايد  مي ربط  بي
 به مستقيم طور به و كرد اضافه توضيحي آن به توان  مي مثال براي داد تغيير مقداري را اصلي جملة

  .موذي و مزاحم حشرات ايبر نه من، براي فقط اما بلي، خانه؟ در پرواز: كرد اشاره حشرات
ن يـ ه بـر اسـاس ا     كـ چرا  . ه هستند يوپوس قابل توج  ك اس يز با توجه به تئور    يرات ن يين تغ يا
ن يبـه همـ   . ياصـل  مـتن  ةجملـ  قيدق ةمهم است و نه ترجم     يغاتيتبل ةرگذاربودن جمل ي تأث يتئور
افه شـده تـا      اضـ  يحيجاد شده و توض   ير ا ييهنگام ترجمه در متن مبدأ تغ      بهز  يجا ن  نيب در ا  يترت

  .غ چه بوده استي مورد تبلياالكمشخص شود 
ر ي تـصو  يباال ة منچ و جمل   ير باز ي تصو ي باال ة جمل ةن جا ترجم  يدر ا : وتاين تو يغ ماش يتبل

  .ن قابل مشاهده استييغ در پاير تبليتصو. مينك ي مين را بررسيماش
 Mensch و ) شو ي آدم، عصبانيا (Mensch ärgere dich ruhig مورد نظر ما يها  جمله

ärgere dich nie) هستند)  نشوي آدم، هرگز عصبانيا .  
 ي بـاز ي بـرا يه در آلمـان كـ  ينام.  منچ استي بازي با نام آلمان ي واژگان ي باز يكغ  ين تبل يا

 آدم، يا (Mensch ärgere dich nicht:  جملـه اسـت  يـك رود در واقـع خـود    يار مـ ك منچ به
 مـنچ دو  ي بـاز ير در نام آلمانيي تغكي با واژگان و با اند   يزق با يجا از طر   نيدر ا ).  نشو يعصبان
  .اند را ساخته«  نشوي آدم هرگز عصبانيا»و«  شوي آدم عصبانيا»ديجد ةجمل
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Abbildung Nummer 2 (Werbung für Toyota Corolla VVT-i.)  

 مـنچ   ير باز ينار تصو كه در   ك«  شو ي عصبان   آدم يا»ةق جمل يخواهد از طر   يغ م يتبل ةنگارند
ره يـ ا غيـ د و مثال او ببازد يايش بي پ ين است اشتباه  ك مم يه هنگام باز  كد  يآمده به مخاطب بگو   

غ بـا آوردن    يـ  تبل ةگـر نگارنـد   ياز طـرف د   .  نـدارد  يالك شدن اشـ   ين گونه موارد عصبان   يو در ا  
ه كـ نان دهد   ي اطم يخواهد به مشتر   ين م ير ماش ينار تصو كدر  «  نشو ي آدم هرگز عصبان   يا»ةجمل
 يسكـ ت  يه باعـث عـصبان    ك نخواهد افتاد    يغ هرگز اتفاق  ي مورد تبل  يوتاين تو يام راندن ماش  هنگ

  .  خواهد داشتكاملت ي از انتخابش رضايشود و در واقع مشتر
ر در نـام    ييـ  حاصـل از تغ    ي واژگان يباز. مي جمالت باال بپرداز   يريپذ  ترجمه يحال به بررس  

ن يـ  ايه نـام فارسـ  ك  رود چرا ين مي از بيارسف ة در ترجمMensch ärgere dich nicht يآلمان
ا رج در نام آلماني انجام شده قابل ا       هك يراتييساخته شده و تغ   « منچ»يعنيلمه  ك يك تنها از    يباز
تنها معنا . ستي ني قابل انتقال به فارس  ي واژگان يجه باز يدر نت . ستي ن يفارس ةلمك كن ت ي ا يرو

ان يـ  ب يتوان به صورت جمـالت فارسـ       يود را م  ش ي برداشت م  يه از جمالت آلمان   ك يو مفهوم 
  :ردك

  .وتا هرگزين توين راندن ماشين است اعصابتان خرد شود، حك منچ ممي بازهنگام به
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ن يـ جـاد شـده؛ تنهـا از ا   ير اييـ شود هنگام ترجمه در متن مبدأ تغ   يه مشاهده م  كهمان گونه   
 يز بـا اسـتناد بـه تئـور        يـ ت ن راييـ ن تغ يـ ا. ر اسـت  يپـذ  انكـ  ام يغ به فارس  يام تبل يق انتقال پ  يطر
  . اند هيوپوس قابل توجكاس

 يريگ جهينت
ه بـر اسـاس     كم  يس پرداخت يرا ةي متون بر اساس نظر    يبند ميدر قسمت نخست مقاله به تقس     

 .   متن بر مخاطب استيرگذاريت با حفظ تاثي اولويغاتيمتون تبل ةآن در هنگام ترجم
مات متـرجم   يمتن و تمام تصم    ة ترجم ةويه طبق آن ش   كم  يوپوس پرداخت كاسةيسپس به نظر  

ن او  يمقـصد داشـته باشـد بنـابرا        ةه قرار است آن متن در جامعـ       ك است   يردكاركرو هدف و    يپ
رد مـتن   كاركـ درواقـع هـدف و      . نـد كجاد  ي ا يراتيي حفظ هدف در متن مبدأ تغ      اياجازه دارد بر  

  . ن ترجمه استيمتن مبدأ در ح تر از حفظ لفظ به لفظ مهم
ـ يچـون صـنا    هـم يغـات ي متـون تبل ي زبـان يهـا  يژگي از و يم به تعداد  در قسمت سو   ، يع ادب

چنـد   ة ترجمـ ي چگـونگ يز به بررسيدر قسمت آخر ن. ميردك با واژگان اشاره  يت و باز  ينامتنيب
  :شوند ي حاصل مزيرج ي نتاين بررسيازا. مي زبان پرداختيغات آلمانينمونه از تبل

ت يـ نامتني ب يعنيار رفته بودند    ك به   يات مورد بررس  غيه در تبل  ك ي خاص ي زبان يها يژگيو. 1
 در مـتن  ي زبـان يهـا  ن فرمياز دست رفتن ا   .  با واژگان قابل انتقال به زبان مقصد نبودند        يو باز 

منـد    بهره ي نسبت به متن اصل    يتر مكت  يه زبان متن مقصد از خالق     كشود   يمقصد خود باعث م   
  .متر باشدكر آن بر مخاطب يباشد و تأث

ن امـر بـه     يعلت ا .  با واژگان قابل انتقال به زبان مقصد نبود        يان شد باز  يه ب كان طور   هم. 2
  .گردد ي برمي و آلماني دو زبان فارسي زبانيها يژگيتفاوت در و

 مخاطـب   ي بـرا  ي در صورت ترجمه شدن به فارسـ       يار رفته در متن آلمان    كت به   ينامتنيب. 3
 يه مـتن بـه متنـ   كشود  يزبان متوجه نم يب فارسواقع مخاط ست؛دري ن ييزبان قابل شناسا   يفارس

رنـده  ين جملـه دربرگ   يبنـابرا .   گرفته شده است   كار ت در آن به   ينامتنيگر اشاره دارد و عنصر ب     يد
 ياالكـ  مثبت نسبت به ينشك و واي عاطفيجاد ارتباط ياه  كرد خود را    كارك  يت در فارس  ينامتنيب

 يد در ترجمـه فارسـ     يت  با  ينامتنيرنده ب يدربرگ به اين دليل جملة   . دهد   از دست مي    است يغيتبل
  . ن شوديگزي جايگريرگذار دي مناسب و تأثبا جملةحذف شود و 

 بـا   يغـات يمتـون تبل   ةن ترجمـ  يه مترجم ح  كشود   يان شد مشخص م   يجا ب  نيچه تا ا   از آن  .4
تن  مـ ي خاص زبانيها يژگيه وك نياز جمله ا. گردد ي مواجه م ي متعدد يها ها و چالش   يدشوار
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ستند و  يـ  قابـل انتقـال بـه زبـان مقـصد ن           يراحت اغلب به ) رهي با واژگان و غ    يچون باز  هم(مبدأ  
  .اوردي به وجود بيرات متعدديير است هنگام ترجمه در متن تغيمترجم ناگز

ر در متن مبـدأ     ييجاد تغ ياز به ا  ي اغلب ن  يغاتي متن تبل  ةان شد هنگام ترجم   يه ب كطور   همان. 5
ن روش  يواقـع بهتـر    در. ه هـستند  يـ وپوس قابـل توج   ك اس يبا استناد به تئور   رات  يين تغ يا. است
دهـد   يان را مكن اميه به مترجم ا  ك است   ين تئور يها براساس ا    آن ة ترجم يغاتيمتون تبل  ةترجم

 متن بر مخاطب    يرگذاريزان تأث يعبارات و اصطالحات متن، به م      ة توجه صرف به ترجم    يجا به
ر الزم را ندارد يمقصد تأث  ةه بر مخاطب جامع   ك از متن را     ييها ند و قسمت  كمقصد توجه    ةجامع

  .ر دهدييتغ
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