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چکیده

متن اصلی از دو منظر قابل توجه های  نامه فیلم پذیری ، اقتباسهای چندملیتی محصوالت برای شرکت در حین ترجمه تبلیغاتی

و  نامه فیلمو از طرف دیگر، انتخاب نوع  منعکس شودآن ه باید در ترجم که طرف، زبان مختصر و جذاب تبلیغاتیاز یک : است

 این  توجه به با . هدف باشدها و هنجارهای حاکم بر جامعه  کننده و سیاست معطوف به فرهنگ و عادات مصرف باید نوع زبان،

در قالب را  واحد برای محصول خود نامه فیلمهای چندملیتی چگونه یک  کتشرگردد که  مطرح می سؤالنکته، این  

متولیان زبانی و  رسد که به نظر می  پردازند؟ به جذب مخاطب می زبانی ساماندهی کرده و چگونهمتفاوت  های استراتژی

های  نامه فیلمبه تنظیم ای  نشانه های بینازبانی و بینا لفهؤدانه از مهوشمن استفادهو شیوه اقتباس  گیری از فرهنگی با بهره

قابلیت تبلور « ها نامه فیلم»تنها در کالم تبلیغاتی، بلکه در اقتباس  این اقتباس نه عبارتی، به  .پردازند چندوجهی و چندزبانه می

   .شود آنبه تغییر جزئی  منجر دارد؛ هرچند

و نظریه چندنظامی توری و در قالب پژوهشی  1داربلنه - هیشناسی وین با توجه به چارچوب نظری تلفیقی زبان در این پژوهش

صورت خاص  های تبلیغاتی به آگهیو ترجمه  های چندوجهی در حالت کلی نامه فیلمتوصیفی، ابتدا به چیستی ترجمه  - تحلیل

و  ، عربیزبانه انگلیسی، فرانسه ارهچ در پیکرهرا ای  بینانشانه - بینازبانیپذیری یا قابلیت انتقال  اقتباسسپس   .پردازیم می

   .خواهیم نمود مطالعه و ارزیابینسخه مزبور  چهاردر را  ای وجوه چندرسانهتحلیل و درنهایت نقش  نسکافه گلد برند فارسی از

 پذیری تبلیغاتی، اقتباس آگهی چندوجهی، یها نامه فیلمترجمه  ای، بینانشانه - ترجمه بینازبانی :کلیدیواژگان
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مقدمه .1

 به چالشی مهم - چه برای صاحبان برندها و چه برای سازندگان تبلیغات - امروزه ساخت آگهی خالقانه

 بر برانگیختن حس نیاز و تمایل مخاطبین، که عالوههستند برندهایی  اما در این بازار،  .تتبدیل شده اس

شناخت درست مخاطبین نیز تبلیغات و های  مکانیسم کارگیری هنرمندانه کاربردی و با بهاند با دانشی  تهتوانس

 های متعددی همچون نورپردازی، لفهؤتبلیغاتی مطلوب از م آگهی ساختار یک . این مسیر را هموار سازند

های موجود اعم از کالمی و  و نشانه موسیقی ،حواس، رنگ ثیر برأ، ترکیب تصویر و صدا، ت3آرایی صحنه

محتوای  ،از طریق همین عوامل رسند و انسجامی متناسب میکه درنهایت به  تشکیل شدهغیرکالمی 

   .دهند میبه مخاطب انتقال را های تبلیغاتی  آگهی

 ی دهنده های نوشتاری یا گفتاری انتقال که دال را نشانه - زبانشناسی قرن بیستم به عقیده سوسور، پدر

کند؛ دالی که بدون آن امکان  شود نقش دال را ایفا می کار برده می زبانی که در هر تبلیغ به - داند مفهوم می

 رکا ای اصولی و درست به گونه ها به درستی انتخاب نشود و یا به اگر گزینش دال . انتقال اطالعات وجود ندارد

بلکه این امکان وجود  ،تنها تبلیغ در دستیابی به اهدافش ناکام بماند برده نشوند، این امکان وجود دارد که نه

در این رابطه سه  . دارد که معنا و محتوای تبلیغاتی نقشی ضدتبلیغی را برای صاحبان آن در پی داشته باشد

   .نظریه قابل ذکر است

   .ندارد، زیرا فقط ابزار انتقال است های تبلیغاتی آگهی ویدئوها و ثیری درنتیجه نهایی ساختأزبان ت -1

واقع همان  کنند؛ در تناسب هر فرهنگ و اجتماع تغییراتی می ها مبنایی دیگر دارند که به آگهی -3

   .دهد را تشکیل میل فرهنگی مورد توجه سازندگان ئکنند و زبان تنها بخشی از مسا مفاهیم را بیان می

است؛ چرا آگهی تبلیغی برای ساخت یک  مسئلهترین  ترین و بدیهی زبان هر کشور، به عکس، مهم -2

   .داردهای صوتی و رادیویی وجود  آگهیبا فرض حذف تصویر باز هم امکان ساخت  که

 ای وابسته به فرهنگ ، چه مقوله(نظر اول)عنوان یک هادی صرف باشد  زبان چه فقط به مسئلهبنابراین 

تبلیغاتی  آگهی، در ساخت یک (نظر سوم)قلمداد شود و چه هسته اصلی یک فیلم تبلیغاتی باشد ( نظر دوم)

   .توجه به نحوه ساخت و پردازش زبان تبلیغاتی از اهمیت بسیار برخوردار است
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 مسئلهبیان .2

، تبلیغاتی خود ی گسترهدلیل  برندهای بزرگ، بههای تبلیغاتی،  رسانهزبانی  فرازبانی و  ماهیت بر عالوه

ص نظام ترتیب در خصو  بدین . های مختلف سازگار باشند کنند که با زبان و فرهنگ تیزرهایی عرضه می

مطرح است که در  سؤالاری آن با زبان و فرهنگ جامعه هدف، همواره این زگارزشی یک برند و امکان سا

چگونه خود را با مسائل ارزشی جامعه هدف کنار مسائل ساختی زبان، مفاهیم ارزشی شرکت تبلیغاتی 

های تبلیغاتی خود چه مسائلی را باید مورد توجه قرار دهد تا  آگهیمثال شرکت تویوتا در   کند؟ همراستا می

ثر باشد و هم تصویری که از برند ؤمحصول در کشور مورد نظر مفروش  یبرد در ارتقا کار می بههم زبانی که 

   .گذارد مطابق با ذوق و سلیقه مشتریان هدف باشد میخود بر ذهن باقی 

از ( حاوی صدا، کالم، تصویر و نماد) و چندوجهی ای های چندرسانه در حین گذار پیام ،این اساس بر

های زبانی در ایجاد برقراری رابطه با مخاطب و  یک زبان به زبان دیگر، هم چگونگی کاربرد زبان و ساخت

و هم توجه به مفاهیم ارزشی وابسته به فرهنگ،  ثر استؤاز یک محصول تجاری م ادهترغیب او برای استف

   .نماید عادات و آداب فرهنگی در جلب توجه رضایت خاطر مشتری بسیار مهم می

 مسئلهتشخیص .2.1

های مختلف ترجمه شود و یا  قرار است به زبان ،زاست که یک پیام تبلیغاتی هنگامی چالش مسئلهاین 

 ،گر یا اقتباس ،شنیداری - دیداری در این حالت، مترجم . های کمابیش واحدی از آن صورت گیرد اقتباس

های  ، نظامها بلکه توجه وی به قالب ،(شناختی جنبه زبان) بایست به ترجمه واحدهای زبانی بپردازد تنها می نه

معنا همواره » 2هیِ به قول ایو گامبیکه ؛ چرا نماید  هنجارهای فرهنگی نیز ضروری میو  ای چندنشانه

 (. 7: 3117، یِه گامبی) «وجهی نیست ، در معنای اخص کلمه، تکمتنیاینکه هیچ ]...[ است و  9چندوجهی

منابع »ای از  مجموعهرا « وجه»، 7بر نظریه ارتباطات چندوجهی تکیه ، با5در همین راستا، کرِس و لیووِن

کرِس و ) کنند تعریف می« سازند ها را میسر می کنش(بینا)ها و  ای که امکان بالفعل شدن انواع گفتمان نشانه

   (.31: 3111، لیووِن
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، نه فقط بر محصوالت داللت دارند، بلکه فرآیندهایی 9و چندوجهیت 6وجه مسئلهدر این حالت، 

ترتیب،  بدین  .دهند ها، یک متن را در ارتباط با سایر وجوه قرار می آن فرهنگی هستند که گفتمان و عملکرد

دلیل وجود  دهد، به شنیداری از یک متن یا یک نسخه تبلیغاتی واحد می - که مترجم دیداری ای ترجمه

: 3111، کرِس و لیووِن) داردمتفاوت از نسخه تبلیغاتی اولیه  یای متفاوت، ماهیت نی و بینانشانهوجوه بینازبا

نیز معتقدند ( 1442) 11و هولتز مانتاری( 3117) 4درست همانند کرِس و لیووِن، کرِس و جوئیت  (.31-31

 که در تولید، ترجمه و اقتباس از یک متن، کنشگران متفاوتی نقش دارند و اینکه 

، وظیفه "طراح متن"عنوان  گر به شناختی یک پیام نیست، بلکه مترجم یا اقتباس ترجمه، صرفا انتقال زبان»

این متن را برای نیازها و ذوق و سلیقه دیگری  ،فهمیدن متن را ندارد، بلکه باید با عبور از موانع فرهنگی

   (.212: 1442، هولتزمانتاری) «کند "بازتولید"

های  اما برخالف کرِس و لیووِن که در نظریه ارتباطی چندوجهی خود به برشماری صرف ویژگی

 - کنند های چندوجهی نمی و شاید توجه چندانی به ابعاد فرافرهنگی رسانه - پردازند انه میچندوجهیتی رس

کند که فراسوی موانع زبانی و فرهنگی و  تک مراحل ملموسی اشاره می عکس، به تک هولتز مانتاری، به

   .ثرندؤدر تولید محصول چندوجهی م 11«ای عامل اجتماعی و نشانه»یک  عنوان به

ای و وجوه  اصلی یا هستهتوان به دو دسته وجوه  را می وجوه (163-153: 3119) 13استوکل به اعتقاد

تک عناصری  اما وجوه فرعی تک ،زبان، صوت، صدا، موسیقی متن است وجوه اصلی شامل  .ز دادفرعی تمی

نواختی،  عنوان مثال، ریتم، ملودی، هارمونی، هم به . سازند های هسته اصلی را می هستند که هریک از بلوک

را  12وگوی دوجانبه گفتسازند و یا وجوه فرعی زبان  پویایی و غیره با یکدیگر بلوک موسیقایی متن را می

بنابراین تغییر در هریک از  . توان در قالب بلندی، صدا، لحن، کیفیت صدا، سرعت، مکث و غیره بازیافت می

تواند، به تغییر در کل پیام،  ی واحد می نامه فیلمگونی در هریک از وجوه فرعی یک ای یا دگر وجوه هسته

   .افزودگی یا کاهش در معنای پیام منتهی شود

 وفرضیهپژوهشسؤال .2.2

ی  نامه فیلمهای چندملیتی چگونه یک  گردد که شرکت مطرح می سؤال، این مذکور تابا توجه به نک

های زبانی ساماندهی کرده و چگونه یک نسخه واحد را برای  واحد برای محصول خود را در قالب استراتژی
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فرض بر این است که که متولیان  کنند؟  پردازی یا بازتولید می فرهنگی متفاوت نسخه - سپهرهای زبانی

ای  نشانه های بینازبانی و بینا لفهؤهوشمندانه از ماستفاده گیری از شیوه اقتباس و  و فرهنگی با بهرهزبانی 

 آگهی نهاییکه کمترین تغییر در اهداف  کنند را تنظیم میهای چندوجهی و چندزبانه  نامه فیلم ای گونه به

  ای را به از سوی دیگر، از آنجا که تغییر در وجوه فرعی، تغییر در وجوه اصلی و هسته  .تبلیغاتی به وجود آید

تنها در کالم تبلیغاتی، بلکه در تغییرات نمادها و  پذیری نه اقتباس مسئلهرسد که  نظر می  دنبال دارد، به

تغییر زبان و فرهنگ بارمعنایی خاصی را به این نمادها  مسئلهدر واقع،  . تبلور داردقابلیت « ها نامه فیلم»

 آگهی تبلیغاتیمبدأ معنای معکوس در  آگهی تبلیغاتیشود یک نماد در  موجب می گاهیکند که  تحمیل می

و گاهی نیز کل ( آمیزی تغییر در تصویر، صوت، رنگ)است  ئیجز این تغییرات گاهی . کند مقصد پیدا 

  . گیرد را دربرمی نامه فیلم

پس از ارائه  ،ترجمه تبلیغاتیبا عرضه کتاب خود موسوم به  (3112) ، کریستینا والدِسدر این راستا

نکته   این  ای از تاریخچه ترجمه تبلیغات و ذکر نکاتی راجع به چگونگی جذاب شدن یک تبلیغ به خالصه

بندی آن در اذهان  وفاداری به نام برند و شعارهای آن و نیز نقش ،کند که در این نوع از ترجمه اشاره می

که آیا در حین انتقال یک پیام تبلیغاتی  کند را مطرح می سؤالوی سپس این   .عمومی از ضروریات است

تبلیغاتی بر اساس سلیقه مخاطب تنظیم و به  آگهی یا اقتباسی از ،گیرد ای واقعا ترجمه صورت می نهچندرسا

رسد که یک برند تجاری بسته به هدف خود، بسته به  نتیجه می  این  والدس در پایان به شود؟  وی عرضه می

مختلف عرضه  های ی که از جامعه هدف دارد، ترجمه تبلیغات خود را به شیوهنوع محصول و پیشینه شناخت

  . کند می

 -  ها و محصوالت شنیداری نامه فیلمترجمه »ای با عنوان  در مقاله، (3119) واندال سیرووآهمچنین 

 صداگذاریها و  به مشکالت ترجمه چندزبانه در زیرنویسهای تلویزیونی  با تمرکز بر برنامه، «دیداری چندزبانه

این نکته  نامه فیلمدر « صدا»و « کنش»وی با تفکیک  . به زبان مقصد پرداخته است أاز زبان مبد 19مکالمات

  .ثرندؤمنامه  فیلمدر تغییر  ،نندنحوه برگرداواحدهایی همانند کنش و  برگردانشود که در هنگام  را یادآور می
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 تبلیغبا ذکر دو مثال از تبلیغات در قلمروی خدماتی و مقایسه نسخه فرانسوی و انگلیسی از یک  درنهایت وی

   .پردازد های این دو نسخه می واحد، به بیان تفاوت

 چارچوبتحقیقاتی .3.2

، تغییرات زبانی، تغییرات نامه فیلمتغییرات  ی در این مقاله سعی بر این داریم که هر سه جنبه

 ی نامه فیلمبر نسخه اقتباسی از یک  بازتاب مفاهیم ارزشی در تبلیغات را باتکیه ی ی و نحوها هبینانشان

تطبیقی  مطالعه - که به چهار زبان انگلیسی، فرانسه، عربی و فارسی برگردانده شده است -چندوجهی واحد 

متنی و بینامتنی  تحلیل از نوع درونتحلیلی و شیوه  - در این پژوهش از نوع توصیفی روش تحقیق . کنیم

شناختی  سبکشناسی  تغییرات زبان ارزیابیاول مرحله : نظری دو مرحله را در پیش داریم برای چارچوب  .است

های  تفاوتتبیین و مرحله دوم،  (1466) منظر وینیه و داربلنهدر سه نسخه فارسی، فرانسه و انگلیسی از 

   .است( 1491) منظر نظریه چندنظامی گیدون توریای و بینافرهنگی از  بینانشانه

که یکی از محصوالت شرکت صنایع غذایی  نسکافه گلدتبلیغاتی آگهی در خصوص انتخاب پیکره، 

 -شود  ترین تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی جهان شناخته می که بزرگ -سوئیسی و چندملیتی نستله 

 بلکه در خصوص سایر محصوالت فرعی این ،نسکافه گلدتنها در خصوص محصول  این تحلیل نه  .انتخاب شد

پردازی  ما تنها یک مطالعه موردی و مصداقی از روند نسخهارزیابی  بنابراین  .شرکت نیز صادق است

هایی که محتوای متنی کمابیش  آگهیهای تبلیغاتی چندوجهی و چندزبانی در صنایع غذایی است؛  آگهی

 .  های دیگر توزیع شده است ها در زبان های متعددی از آن دارند، اما نسخهیکسانی 

های چندوجهی را صرفا از منظر  نامه فیلممنظور، در مرحله اول از مبانی نظری، تغییرات   بدین

ای را از منظر نظریه چندنظامی  تغییرات بینانشانه گیچگون وشناختی وینیه و داربلنه  شناسی سبک زبان

   .دهیم توری مورد مطالعه قرار می نگیدو

تانظریههنجاریگیدونتوریشناختیوینیهوداربلنهشناسیسبکزبانازنظریه .3

و  15صورت ترجمه آزاد بندی سنتی به با رها کردن تقسیم وینیه و داربلنه دو زبانشناس کانادائی

در ترجمه مستقیم با   .بندی کردند دسته، ابتدا ترجمه را به دو دسته ترجمه مستقیم و غیرمستقیم 17لفظی
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  .مثل تلفن، کامپیوتر، رادیو ؛کنیم را وارد زبان می اول، وام گرفتن که عینا خود کلمه  .رو هستیم هسه نوع روب

برداری معنایی  که نوعی گرته 16خراش مثل آسمان  .برداری که خود بر دو نوع لفظی و معنایی است دوم، گرته

 برداری ناصواب دستوری از که نوعی گرته« رود که زندگی ما را تغییر دهد تکنولوژی می»است و یا در جمله 

خصوص در  بهترین شیوه ترجمه به ،زعم وینیه و داربلنه ترجمه لفظی است که به ،سوم . است 19رود می فعل

ها در ترجمه ناکارآمد بود یا معنا حاصل نشد، مترجم سراغ  هرگاه این روش  .خانواده است های هم زبان مورد

 :رود گزینی و اقتباس می ، تعدیل، معادلتغییر صورتیعنی  14های غیرمستقیم روش

 دستوری هویت تغییر با باشد اجباری یا اختیاری است ممکن ترجمه که نوع این :31غییر صورتت( 1

   .شود تبدیل اسم به صفت مثال است ممکن ترجمه در یعنی . است همراه

و  جزء معلول، و علت چونهم گوناگونی های دیدگاه، مفهوم به شکل تغییر یا در تعدیل: 31تعدیل( 3

 ما» جای به اگر مثال  .رود می کار به و غیره کردن مجهول و معلوم کردن جمله، معکوس کردن، نفی کل،

   .ایم داده صورت تعدیل نوع یکدر حقیقت  ،«نکردیم نشینی ما عقب» شود گفته 33«کردیم پیشرفت

 پاپ زا» انگلیسی متن در مثال  .کندمی پیدا کاربرد ها المثلضرب ترجمه در بیشتر :32گزینی  معادل( 2

 .بریم کار به را «دایه عزیزتر از مادر»یا « آش از تر داغ کاسه» فارسی ترجمه درکه شایسته است « رت کاتولیک

  به  .کاتولیک و پاپ با انگلیسی در نه و داریم سروکار کاسه و آش با نه فارسی مثال درپر واضح است که  

سنگ را به  غالز»، معادل ناآشنای «برند زیره به کرمان نمی»جای گزاره فارسی  مترجم به چنانچههمین نحو، 

ذهنی و شناختی زیرا پیشینه شود؛  رو می هکار برد درک مفهوم مخاطب با مشکل روب به« برند نیوکاسل نمی

ها در انگلستان زندگی  سنگ نیوکاسل تقریبا صفر است؛ مگر آنکه این ایرانی سال یک ایرانی از معادن ذغال

سنگ انگلستان است و اینکه این اصطالح داللت  غالزترین منبع  کرده باشد و بداند که نیوکاسل بزرگ

   .معنایی ضمنی دارد و نه مستقیم

 هایجنبه ترجمه نوع این در . باشد مهم خواننده فهم دارد که کاربرد زمانی این استراتژی :39اقتباس (9

« جمعه» ترجمه) دهیممی تغییر مقصد زبان فرهنگ با متناسب ترجمه متن در را أمبد متن فرهنگی

ها به زبان و فرهنگ مقصد است،  ترین شیوه برگردان گزاره از آنجا که اقتباس نزدیک  (.«یکشنبه» جای هب
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ها  ثرترین برگردانؤترجمه و م پربسامدترینهای چندوجهی و چندزبانه این شیوه را  بسیاری از رسانه

حداکثری با صورت  بیند و به جهان ارجاعی را به جهان زیسته خود بسیار نزدیک می ،مخاطب زیرادانند؛  می

   .کند آن ارتباط برقرار می

رفتاری مبتنی » را ترجمه ل فرازبانی ترجمه توجه نموده وئبه مسا 35گیدون توری از طرف دیگر،

 : داند می« برهنجار

اجتماعی متداول میان  و فرهنگی های مستقیم و غیرمستقیم خود، هنجارهای زبانی مترجم در جریان آموزش»

عبارت  برد؛ به کار می ها را آگاهانه یا ناآگاهانه در شیوه ترجمه خویش به آموزد و آن مترجمان عصر خود را می

  «اجتماعی و فرهنگی ی،های زبان ثیر محدودیتأتحت ت»رجمه ت ،دیگر

به اعتقاد توری، مترجمان در  ،حال این با . گیرد صورت می ،کند ترجمه اعمال می که فرهنگ مقصد بر

دارند، هرچند که عموما تمایل دارند از هنجارها تبعیت کنند، چون تبعیت از  پذیرش یا رد هنجارها آزادی

و  یعخزا) «رو شود نقض هنجارها ممکن است با طرد و مخالفت روبه دنبال دارد و  هنجارها پاداش به

فرهنگی خود قابلیت بالفعل شدن و  - تنها در بافت اجتماعیاز آنجایی که یک متن (. 92:1249،زاده قاضی

چندوجهی »بعد و درنتیجه 37فرهنگی - ای عملکرد را دارد، بنابراین آنچه در یک متن اهمیت دارد بعد نشانه

   (.354: 3119، کایندل) «یابد آن است که در بستر هنجاری جامعه نمود می

 هایپژوهشیافته .4

تصویری، ) ای و نشانه( کالمی، صوتی) نحوه انعکاس وجوه زبانی و تبیین مطالعهدر این مرحله به 

نسکافه ای را در نسخه اصلی  های زبانی و بینانشانه لفهؤابتدا م . پردازیم در پیکره خود می( موسیقایی و نمادی

فرانسه در دو  برگردانرا در نسخه  نامه فیلمدر گام بعدی تغییرات همین  . کنیم می مطالعه( انگلیسی)گلد

 در گام آخر تغییرات  .سازیم خاطرنشان می( تصویری، نوشتاری، موسیقایی) ای سطح کالمی و بینانشانه

   .مقایسه خواهیم نمود( عربی و فارسی) فرهنگی متفاوت - را دو سپهر زبانی نامه فیلم

 (انگلیسی)ایدرنسخهاصلیهایزبانیوبینانشانهلفهؤم .4.1

به زبان انگلیسی با مدت زمان یک دقیقه و سی ثانیه،  ،3114نسخه  نسکافه گلداصلی  آگهی تبلیغاتی

شروع  . ارائه شده از این برند است ی توان گفت بهترین نسخه  و می استته شده ساخای قوی  نامه با فیلم
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  .کند تداعی می ن راتر هردوس آتیکوس آتن است و معماری یوناأتری شبیه سالن تأبا نمایی از سالن تداستان 

را به نمایش  تر شهرأاز باال به پائین سالن ت ،راوی با نگاه خدایان اُلمپ :استدوربین از باال به پائین  نگاه

 شمول که ای از یک واقعیت جهان شود و گزاره صدایی بر صفحه نمایش حک می (. 1تصویر) گذارد می

   .شویم رو می به انسان رو 91.111زندگی خود با ما در : شود پخش می ،رود ما را نشانه می 36خردمحوری


 1تصویر

ش باز برای درب را به احترام . آید یش میپ بهزنان  قدم ،رار داردمردی که در پشت صحنه این سالن ق

رو شدیم، اکنون نوبت  هبا آن روب (1) تصویرگزاره مکتوب در پس از مرحله خردمحوری که در  . کنند می

از کوه اُلمپ پائین آمده تا که گویی  باالدستی استمرد منتخب سخنگوی : است 39محوری اسطورهمرحله 

مرد با دقت یک رهبر یا یک قهرمان اطراف خود را نگاه  . شمارش مخابره کند حقیقتی را برای تماشاگران بی

   .(3تصویر) دکن می

 
 3تصویر

 دنبال  نگر به جزئیگزینشی در اینجا نگاه مخاطب با نگاه سخنگوی قهرمان، همگام شده و با 

با  از حضار برخی . گردد می "خاص"افرادی  دنبال بهست، وهایی از زندگی ا بُرش که گویی 34اییه شعارنوشته
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و  22«دار شده نشان» شعارنوشتهو برخی هم بدون  23، همکار21، دانشگاه21همچون خانواده های   شعارنوشته

   .(9و2تصاویر) منتظر سخنرانی مرد هستند

 
 2تصویر 

 
 9تصویر

 :شود گوی کالمی مرد با درخواست کنشی از حضار شروع میو مل و سکوت، گفتأپس از چند ثانیه ت

از و مجددا با مشخص کردن افراد دیگر درخواست نشستن  ...29اگر اسم من را به خاطر ندارید، لطفا بنشینید

بیان این با   .25، لطفا بنشینیدگفتند تر کوچولو مینید که زمان مدرسه، به من دخاد اگر نمی :کند ها می آن

 ی زمان بر چهره هم نمایی بزرگبا این حالت تمسخر  . نشینند ری میخندند و تعداد دیگ  ای می عده گزاره

   .شوند غیرخاص از افراد نشاندار تفکیک میترتیب، افراد غیرنشاندار یا  بدین  .شود مردی نشان داده می

سمت   گفتمان به شود و به سخنرانی مرد اضافه می( موسیقایی) غیرکالمیاز اینجا به بعد وجه 

   .26فرار کرده، بنشینید زمانیدانید که  اگر نمی :رود پیش می 27پردازی داستان

 و با شود متمرکز می اند در جریان این ماجرا بوده که گویی ایستادهدو زن  ی چهره بردوربین مجددا 

در میان حضار ( یک مرد و یک زن)فقط دو نفر  29]...[اید اگر گریه من را هیچوقت ندیده: گزاره شفاهی

ها از سایرینی  و تفکیک آن ین دو نفرتبلیغ با نور انداختن بر روی صورت اسازندگان این  . مانند می ایستاده

سازی  برجستههای غیرنشاندار،  دو نفر را در میان انبوهی از انساناین ، وضوح شوند، به محو میکه در تاریکی 

   .(7و 5تصویر)د نکن می
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 7و 5تصویر 

شمارد و درنهایت فضا را شخصی  های زندگی خود را برمی گوید دوره ای که می در واقع مرد با هر جمله

ثیر خاص بودن این افراد را بر مخاطب القا أسازندگان بسیار هنرمندانه ت  !تر "خاص"کند و افراد را  می

در قاب  را دکن نثار می اش افراد خاص زندگیبه  صحنهبعدی، لبخند رضایتی که مرد روی  صحنه  .کنند می

   .(6تصویر) دساز می منعکس

 
  6تصویر 

بر  محوری است، که برآمده از نظام احساس فضای احساسی ،زمان با پخش آهنگ مالیم در استودیو هم

مرد و زنی  - 24بنشینیدایم،  کرده  قطع رابطهاگر ما   - چهارمبا گفتن گزاره  . شود تبلیغاتی حاکم می آگهی

 . نشینند که در میان حضار بودند هم می

افرادی که  ی زند و نور بر چهره زن لبخندی می، 91ماستمهمانی اکنون زمان ، گزاره کالمیدر پایان با 

در ادامه، گوینده گزاره   .افتد اند، می نوعی افراد خاص و صمیمی زندگی مرد بوده اند و به تا پایان ایستاده مانده

 نفر چند تنها ها، آدم این تمام میان از :دکن شمول عرضه می لب واقعیتی جهانتجربی و عاطفی خود را در قا

را باز کرده و  نسکافه گلدمرد درب : شود تصویری و کنشی همگام میوجه کالمی با وجه   .91هستند "خاص"

   .(9تصویر)  کند ها در فنجان می شروع به ریختن نسکافه
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 9تصویر

افراد خاص خود را شناسایی و  در واقع، مرد . آیند روی صحنه می  برخی از این افراد از میان حضار به

سخنرانی  ی واسطه ای است که این افراد به صحنه ،آخر ی صحنه . ها را به این مهمانی دعوت کرده است آن

بیان گزاره گوینده با   .کند پذیرایی می نسکافه گلداش با  زندگی "افراد خاص"و مرد از اند  دار گشته مرد نشان

بر نام  در پایان گوینده باتکیه . کند این نسکافه و افراد می "خاص بودن"کید برأت 93نزدیک بمان کالمی

یا ) های غیرکالمی نشانهحال،  در عین . ندک های کالمی تبلیغ تأکید می شانهبر ن ،و تکرار آن گلد نسکافه

نوعی بر این نکته   شده و به متمرکز ،اند روی دست مرد و زن که فنجان قهوه را در دست گرفته( تصویری

تصویر دو فنجان ) افراد شده استبانی این مهمانی و پذیرای لحظات صمیمیت گلد  نسکافهدارند که  داللت

  (. 4هم چسبیده در تصویر به

 
 4تصویر 

 92محور گفتمان احساسشود،  موسیقی مالیمی که از وسط تبلیغ همراه ما می صحنهزمان با این  هم

   (.11ویر تص) دهد این جمع چند نفره را بازتاب می درخوشحالی مرد نشانه رفته و  بیننده را
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 11تصویر 

ساختار  متوجه 95ی که ارزشمندندبرای لحظات نسکافه گلد ،99محور استداللدرنهایت مخاطب با گزاره 

   .دشو می آگهی تبلیغاتیاین  استداللی

ای  هم نماد اسطوره نسکافه گلد به اند واقعی، سعی داشتهحسی اما فضایی  تلفیقدر واقع سازندگان با 

 آگهیدر واقع این  . نمایش گذارند  استفاده از این محصول بهبخشند و هم یک تجربه زیستی واقعی را با 

 زندگی را به باهم بودن در پراهمیت زی عاطفی حس صمیمیت، لحظات برتر وآمی توانسته با حس تبلیغاتی

   .ذهن مخاطب مخابره کند

 

 فرانسویایدرنسخههایزبانیوبینانشانهلفهؤم .9.3

از  آن زماناست، با این تفاوت که آن  انگلیسی نامه آگهی تبلیغ فیلمهمان  برگردان ،نسخه فرانسویاما 

 برخالف نسخه انگلیسی کهشمول شنیده شده و  پرداز جهان صدای گفتهدر آغاز  . رسد سی ثانیه می نود به

 شود نمایش داده می آگهی رویتک  به تک، عباراتفقط این گزاره کالمی را در قالب صوت داشتیم، 

   .(11تصویر)
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 11تصویر 

اول و دو جمله آخر  ی فقط جمله  های مرد از تمام صحبت ، زیرااست زمانینکته قابل تأمل فشردگی 

اندکی از تمرکز  ترتیب در نسخه فرانسوی  بدین . بازتاب یافته است همراه شده با سرعت بیشتروی که 

قوی  آمیزی حس با نسخه انگلیسیری که در محو اسطورهمرحله و خردمحوری دو مرحله و ایجاد مخاطب 

 خاطر ندارید، لطفا اگر اسم من را به  :گوید شود و می مرد وارد صحنه می . شود می ستهکا همراه بوده

   .97بنشینید

را  96دختر دوستواژه  ست که هایی ا شعارنوشتهشود،  که در این نسخه دیده می کالمی از جمله تغییرات

   .(13تصویر) اند دقیقا برگردان فرانسه کرده

 
 13تصویر 

شد، در نسخه فرانسوی حذف شده  انگلیسی مشاهده می نسخهکه در ،خانوادهحال شعارنوشته با این 

خانواده  حذف نمادهای  .به صورت نصفه پنهان شده است، 94نسکافهدر زیر آرم  ،99دانشگاهشعارنوشته   .است

های معنایی  تواند با داللت فرانسوی و پنهان شدن نماد دانشگاه در زیر آرم نسکافه می ی نامه فیلمدر 

 شعارنوشته رویکامال نوشتاری  - ، این وجوه کالمیانگلیسینسخه  شناختی همراه شود؛ چرا که در جامعه

اند،  ندیدههای مرا  هایی که هرگز اشک آنکالمی  گزاره اب های کنشی لفهؤبازگشت به م  .شد دیده می

شعارنوشته  روی بری مرد  کارگردان از تصویر چهرهتمرکز  این لحظهدر   .شود مرتبط می، 51بنشینند

   .(12تصویر)شود  منعکس می 51همکاران
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 12تصویر 

اگر کسی گریه من را ندیده،  پرداز سخنگزاره شفاهی از  بعد ،انگلیسی نسخهدر  ست که درحالیاین 

رضایت مرد از لبخند  بنابراین در نسخه انگلیسی  .شده بود متمرکززن ی  روی چهره، تصویر لطفا بنشیند

ای  های نشانه داللت در واقع،  .شده استکامال معنادار  ،کرده تمرکز اش تصویر زنی که دوربین روی چهره

ی نوع است و بهمرد بوده  ها ها و اشک زن شاهد گریه تنها این است که حاکی از آن( لبخند مرد و چهره زن)

نادرست  برشو  جایی تصاویر هبه علت جاب وی،اما در نسخه فرانس، در لحظات رنج او سهیم بوده است

وجه ) آخرین گزاره شفاهی  .شود معنی می بی ،زمان شده همکاران هم شعارنوشتهکه با لبخند مرد  ،ها صحنه

هرتقدیر در  به ، امااند این تغییرات اگرچه جزئی . انجامند به برقراری رابطه معنایی نمی وجه تصویریو ( کالمی

رخ داده است و ما را از فضایی که مد نظر سازندگان بوده است، اندکی دور ساخته  محتوای تبلیغ ساختار و

   .است

نفر باقیمانده را  تنها دو 53هرکس ارتباطش با من قطع شده بنشیند با گفتن جمله پرداز گفتهدر ادامه، 

 از میان جمعیت، :شود با وجه کنشی همراه می 52ماست مهمانی زمان اکنونکالمی وجه   .کند میدار  نشان

ه وجه کالمی دوباره خود را در گزار . گیرند آیند و همدیگر را در آغوش می روی صحنه میه تنها چهار نفر ب

روی صحنه اضافه  میکالر و اثربخشی بهتر، گزاره اما برای تأکید بیشت ،دهد شفاهی مرد قهرمان نشان می

ها،  از میان تمام این آدم: (19تصویر) شود نمایش داده می کالمی - تصویریدو رنگ زرد و سفید  به ه وشد

   .59هستند "خاص"نفر  تنها چند
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 19تصویر 

به اختصار نشان  ی خندان و شادمانها جمع مهمان ،روی میز قرار دارد نسکافه گلدای که  صحنهدر 

 نسکافه گلد: رساند را چنین به پایان می تبلیغ، 55نزدیک بمانگوینده با گفتن آخر،  صحنهدر  . شود داده می

آرم  (15تصویر) شود که در نسخه فرانسوی مشاهده می طور  حال، همان این با  .57برای لحظاتی که ارزشمندند

در باالی صفحه و  به زبان انگلیسی 56«شود چیز با نسکافه شروع می  همه»و گزاره نوشتاری  نسکافه گلد

  . گیرد راست قرار می سمت

 
 15تصویر 

  .(4تصویر ) ست که در نسخه انگلیسی این آرم و تبلیغ کتبی در پائین صفحه قرار دارد این درحالی

از فونت یا اندازه قلم نوشتاری در نسخه انگلیسی  تر پائینی در نسخه فرانسوی بزرگ نشان اندازه قلمهمچنین 

گویی در نسخه فرانسوی وجوه کالمی نوشتاری از اهمیت بیشتری نسبت به وجوه کالمی گفتاری  . است

 پایانی تبلیغ شعاربر و تأکید بیشتر  سازی نوعی در صدد برجسته سازندگان به ترتیب بدین  .است برخوردار

   .هستند

ایدرنسخهعربیوبینانشانههایزبانیلفهؤم .4.3

نسخه فرانسه و انگلیسی است که به  ی نامه فیلماقتباسی از  نسکافه گلدعربی  ی شاید بتوان گفت نسخه

سازندگان نسخه عربی، فارغ از هرگونه خالقیتی و با اقتباس از  . سازی شده است مدت یک دقیقه فشرده
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یا  برگردانو حتی همانند نسخه فرانسه، از امکانات   سازی بسنده کرده انگلیسی، صرفا به زیرنویس نسخه

 تبلیغاتی، بدون در نظر گرفتن آگهیپردازان عربی این  واقع، نسخه در . اند جایی تصاویر استفاده نکرده هجاب

  مقایسه -1 جدول. ک.ن) اند کردهخود همان نسخه انگلیسی را تکرار  ذائقه و هنجارهای فرهنگی مخاطبان

   (.انگلیسی، فرانسه، عربی

آگهی آغازین این  گزاره: خالی از لطف نیستزیرنویس عربی  خصوص چند نکته در حال ذکر این با

بینیم که  ندارد و فقط می زبانی به لحاظتفاوتی با نسخه اصلی انگلیسی  (17تصویر)نسخه عربی در تبلیغاتی

   .نوشته شده است «لفأ 91»در عربی به شکل  91.111

 
 17تصویر 

 ،71، همکار54، خانواده59دختر دوست های واژه درها  شعارنوشته تغییردر سطح کالمی بعدی نکته 

   .(19و 16تصاویر ) است 71دانشگاهی هم

 
 16تصویر 
 

 
 19تصویر 
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که  حالیاست درقابل توجه « بنشینید» ی مترجم عربی از افعال متفاوت برای کلمه ی استفاده همچنین

: های گزارهاستفاده شده است، مترجم عربی ترجیح داده از  73بنشینید در نسخه اصلی فقط از کلمه

، «لطفا بنشینید»که  حالیدر ؛(19،14،31 ویراتص) نداستفاده ک 75«بنشیند»و 79«لطفا بنشینید» ،72«بنشین»

امر به  تفاوت  .باشد می امر به غایب، «بنشیند»برای امر به مخاطب و  ،«بنشین»دبانه و محترمانه است و ؤم

داند و برای احترام  تر از مخاطب خود می ینیمنزلت خود را پا گوینده مخاطب زمانی است که امربا  غایب

 بحث در اینجا بر سر البته . برد کار می صورت غایب به به او رااما امر به  ،مخاطب حاضر است رچهبیشتر، گ

 زبانی و وجوه مختلفِ استفاده از افعالبرای ، عربی ترجیح مترجم بلکه سخن ازنیست، ترجمه  درستی یا نادرستی

   .برای مخاطب است

 
 14تصویر 

 
 31تصویر 

 ی در نسخه . ترجمه به مضمون استتکنیک مترجم در ، قابل ذکر است 19 ای که در مورد تصویر نکته

ر کوچولو نید که زمان مدرسه، به من دختاد اگر نمی :شود چنین عنوان می آگهی تبلیغاتیاصلی این 

ام چی بوده،  نید که لقب من زمان مدرسهاد اگر نمیکه در نسخه عربی تبدیل به  ،لطفا بنشینیدگفتند،  می

   .شده است ،77لطفا بنشینید

درست یا غلط، جمالت را از یکنواختی  در واقع، . است های متفاوت استفاده کرده ز شیوهمترجم عربی ا

 قسمتی که مرد، مهمانان خاص خود را به مهمانی  .حال اصل مطلب را هم تغییر نداده است درآورده و درعین
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االن، وقت مهمانی  :خبری و قطعی است ی دعوت او به شکل جمله ی کند، در نسخه اصلی نحوه دعوت می

 ی از شیوه مندی بهرهبا و  «غییر صورتت»تکنیک  با استفاده از که مترجم عربیاست  این درحالی، ماست

در اینجا اگر   .76این نرسیده که همدیگه رو ببینیم؟وقت : گونه بیان کرده است جمله را ایناستفهام تقریری 

 ،گوید خبری میکه گوینده جمله را  درحالی :شود می، دچار تناقض این تبلیغ را ببیندمخاطب با دقت بیشتر 

   .(31تصویر) !بیند زیرنویس را به صورت پرسشی می

 
 31تصویر 

عبارت ترجمه شده که  79نزدیک عزیزانت بمان صورت به ، گزاره نهاییی پایانیها در ثانیه ،وانگهی

چیزی به معنا نه تنها که این افزودگی  درحالی ،(33تصویر) شده است مترجم اضافه به دلخواه 74عزیزانت

ای و بسیار  باید دو کلمه شیوه مرسوم  بهکه )های امری کالم را  اختصار معنایی گزاره بلکه ،کند نمی اضافه

  . برد از میان می( باشند فشرده

 
 33تصویر 

دو دستی که در کنار یکدیگر قرار گرفته و  واسطه به یتصویروجه دوباره  (32تصویر ) پایانی تصویردر 

   .شود معنادار میرا در میان دارند نسکافه گلد هر دو فنجانی از 

 
 32تصویر 
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 صورت دوزبانه نسکافه به شعار پایانینسخه عربی، وجه تصویری  صحنه آخرنکته آخر اینکه در 

گزاره  که  است این درحالی  .(39تصویر ) 61(برای لحظاتی که ارزشمندند)ماند  باقی می( انگلیسی و عربی)

زیرنویس  جالب آنکه انگلیسی باقی مانده و زبانبه د، شو چیز با نسکافه شروع می همهکالمی و نوشتاری 

  . روی تصویر حک نشده است این گزاره تصویریعربی 

 
 39تصویر 

زبانی یا دالیل اقتصادی  - شناختی دالیل جامعه  یا به ، آگاهانهعربیپردازان  رسد که نسخه می نظر  به

 جایگزینیپایانی و عدم شعار خواستار عدم ترجمه  (محصول به شرکت عربیمثل عدم واگذاری امتیاز )

توری اشاره کرده، نگه داشتن شعار گیدون گونه که  شاید هم همان . اند عربی بودهبا ترجمه آن انگلیسی 

   .ای جامعه مقصد عرب زبان بوده باشد صورت دوزبانه بخشی از هنجارهای ترجمه پایانی تبلیغ به

نکته   .پردازد ی فرانسوی، انگلیسی و عربی می نامه فیلمبه مقایسه وجوه کالمی در  (1) جدول در ادامه

 ست این درحالی . محوری در نسخه فرانسوی این برند است جالب توجه حذف بخش عمده روایی و احساس

های کالمی در قالب زیرنویس کرده و هرگز از حذف استفاده ننموده  که نسخه عربی به تغییر شکل گزاره

   .حفظ گردیده استهای کالمی به زبان انگلیسی  زارهپای گ به عکس، در نسخه عربی، رد . است

 رانسوی و انگلیسی و عربیف نامه فیلممقایسه  -1 جدول

نسخهعربی نسخهانگلیسینسخهفرانسوی
Au cours de notre vie, nous 
croisons près de 91111 personnes... 

We’ll meet 91111 

people in our lives  
 ألف شخص طوال حیاتک 91ستقابل حوالی 

 

Si vous ne souvenez plus de mon 
nom, prière de vous asseoir 

If you can't 
remember my name 
please sit down 

 إلی کل من الیتذکر اسمی بالجلوس

 حذف
Sit down, if you don't 
know, my name's 
school was princess 

 المدرسة إجلس إذا کنت التعرف لقبی فی
 

 Sit down, if you don't حذف
know about his got 

 تفضل بالجلوس
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away 
Si vous ne m'avez jamais vu 
pleurer 

If you’ve never seen 
my cry 

 إذا لم تشاهدنی أبکی من قبل

Asseyez-vous, si nous nous 
sommes perdus de vous 

Take seat, If we have 
lost some touch 

 لیجلس کل من انقطع تواصلی به

Si on prenait le temps We have moment 
now 

 ألیس لدینا الوقت لنلتقی اآلن؟
 

 Seules certaines vraiment… 
Comptent parmi toutes les 
personnes 

Few people will 
meet… And a few, 
become special to us 

 لقة ممن نقابلهم یعنون الکثیر بالنسبة لنا

Reste proche Stay closed 
 إبقَ علی تواصل مع أحبائک

 

Nescafé Gold Nescafé Gold نسکافه گلد 

Pour les moments qui comptent For the moments that 
matter 

 ألهم اللحظات
 

های کالمی هر دیالوگ بر اساس مدل  های ترجمه گزاره به مقایسه شیوه (3) همچنین جدول

شود، هم در نسخه  طورکه مشاهده می همان  .و داربلنه پرداخته است وینیهشناختی  شناسی سبک زبان

 . فرانسوی و هم در نسخه زیرنویس شده عربی، اقتباس بیشترین تواتر را به خود اختصاص داده است برگردان

 سازی حداکثری گزینی به تغییر شکل کالمی و صوری و درنهایت به فشرده حذف و معادل ،در نسخه فرانسوی

  . منجر شده است آگهی تبلیغاتی

 مکالمه دوجانبهو داربلنه بر اساس هر  وینیه ی کاربرده شده های به شیوهمقایسه  -3جدول

نسخهعربینسخهانگلیسینسخهفرانسوی

 اقتباس: 1دیالوگ 

 اقتباس: 3دیالوگ 

 حذف: 2دیالوگ 

 حذف: 9دیالوگ 

 اقتباس: 5دیالوگ 

 اقتباس: 7دیالوگ 

 گزینی معادل: 6دیالوگ 

 گزینی معادل :9دیالوگ 

 اقتباس :4دیالوگ 

 اقتباس :11دیالوگ 

  اقتباس:11دیالوگ

 *نسخه اصلی: 1دیالوگ 

 .ا.ن: 3دیالوگ

 .ا.ن: 2دیالوگ 

 .ا.ن: 9دیالوگ

 .ا.ن: 5دیالوگ 

 .ا.ن: 7دیالوگ

 .ا.ن: 6دیالوگ

 .ا.ن :9دیالوگ

 .ا.ن :4دیالوگ

 .ا.ن :11دیالوگ

  .ا.ن :11دیالوگ 

 اقتباس: 1دیالوگ 

 اقتباس: 3دیالوگ

 تعدیل: 2دیالوگ 

 حذف: 9دیالوگ

 اقتباس: 5دیالوگ

 اقتباس: 7دیالوگ

 غییر صورتت: 6دیالوگ 

 گزینی معادل: 9دیالوگ

 افزایش -غییر صورتت :4دیالوگ

 اقتباس:11دیالوگ

  اقتباس:11دیالوگ
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ایدرنسخهفارسیهایزبانیوبینانشانهلفهؤم .4.4

 که در نسکافهجای آرم  به یک دقیقه است، با این تفاوت که از ابتدا ،نسخه ایرانی این تبلیغ زمان مدت

و در  شد، در اینجا در پایین صفحه میصفحه دیده  یا پائین قبلی از ابتدا تا پایان در باال آگهی تبلیغاتی سه

نسخه سه کنشگران داستانی همان کنشگران  ،در نسخه ایرانی . شود زیرنویس می «یشوکوما»فروشگاه  قالب

ای  گوینده زیرا ؛دیالوگ نداریم ،های چندزبانه با این حال، در نسخه ایرانی برخالف سایر نسخه  .قبلی هستند

مخاطب کنند و  می ی نقشایفا ی مزبور نامه فیلمدر هستند که  یتصویروجوه  ، ایندر حقیقت  .نداریم

، دیگر  عبارت به  .روست روبه( مهمانانیعنی جمع ) اصلی آگهی تبلیغاتیهای پایانی  صحنهبا فقط زبان فارسی

 شود با جمع مهمانان شروع می ،داستان :است نگلیسیا بلیغپایانی ت های قسمت ایرانی، تبلیغ شروع داستان

   .(35تصویر)

 
 35تصویر 

ن به دور یکدیگر به با جمع شدن مجدد مهمانا تبلیغپردازی  ه نسخه قبلی داستاندر س که در صورتی

عرضه اندام کرده، مجالی برای یک شروع « شوکومای»گویی نسکافه که در این تبلیغ با برند  ؛رسد پایان می

پایانی در سه نسخه  شعاربری برای  های معنایی میان این وجه تصویری و کنشی از نظر داللت . تازه است

   .قبلی است

 از معبد نه سخن نسخه،در این  زیرااست؛  نسکافه نامه فیلم، مخاطب شاهد تغییرات اساسی در در ادامه

 - هایی از زندگی قهرمان شهر است و نه برش تئاتر بزرگ در آمفیخدایان المپ و تجمع عظیم جمعیت 

 مدتولید این محصول را  ی چرخه ، سازندگان ایرانینسکافه گلدپردازی فارسی  در واقع در نسخه . اسطوره

 دهد محصول را بازتاب میفرآوری تغییر روند  و قطعات قهوهدوربین روی  تمرکز . اند قرار داده نظر

   .(36، 37تصویر)
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 37تصویر 
 

 
 36تصویر 

بر دقت  که یادآور اهمیت تکنولوژی در استفاده از طبیعت و منابع طبیعی است، در کنار چرخه تولید

آن در زیر میکروسکوپ متوجه  مشاهدهقرار دادن دانه قهوه در دستان انسان و  توان آن را با که می) تولید

این مرحله برخالف اصول  . (36تصویر) گذارد ی تبلیغاتی صحه می نامه فیلممحور بودن  بر علم (شد

 پویایی شاهد دوباره بینندهبعدی  صحنهدر   .چندزبانه قبلی است تبلیغاتمحوری در  حوری و اسطورهخردم

   .(34و 39تصویر) است طبیعت و تکنولوژی

 
 39تصویر 



55 

 ...هایچندوجهینامهفیلمپذیریاقتباس

 

 
 34تصویر 

 های خانوادگی یا نامه فیلمجای پرداختن به  هاند ب سازندگان سعی کرده ،در واقع در نسخه فارسی

ری مکالمه قرایا بر آمیزی نوستالژیک در مخاطب ثر از طریق ایجاد حسؤجای برقراری ارتباط م های و ب اسطوره

نمایش مراحل ) ای تصویری و کنشی گیری هوشمندانه از ابزارهای نشانه واسطه بهره با وی، تنها بهروزمره 

حال  درعین . ، اعتماد مخاطب ایرانی را جذب کنند(در چرخه تولید و استفاده از مواد خام اولیه طبیعیتولید 

در سه ( آمیزی ریتم، ملودی، حس) ی فارسی نیز فارغ از وجوه فرعی موسیقایی نامه فیلمموسیقایی وجه 

عمل همانند نسخه اصلی ، نسکافه گلدصویر پایانی اند در ت سازندگان ایرانی ترجیح داده  .است نسخه قبلی

 61برای لحظاتی که ارزشمندند و گزاره پایانی تصویر صحنهدر واقع،   .پایانی را ترجمه نکنند ی و جمله کنند

   .(11تصویر .ک.ر) گذارد نمایش می را به

گیریبحثونتیجه .6

آگهی های چندوجهی چندزبانه در  نامه فیلمپذیری  چگونگی اقتباس مطالعهنوشتار در صدد این 

های  شرکتپژوهش این بود که سؤال . از شرکت نستله سوئیس بودنسکافه گلد های تبلیغاتی برند  تبلیغاتی

 های زبانی ساماندهی کرده و خود را در قالب استراتژیی واحد برای محصول  نامه فیلمچندملیتی چگونه یک 

 ها با فرض بر این بود که این شرکت  کنند؟ پردازی می فرهنگی متفاوت نسخه - آن را برای سپهرهای زبانی

ای به تنظیم  گونه ای و استفاده از اقتباس به نشانه های بینازبانی و بینا لفهؤگیری هوشمندانه از م بهره

پردازند که کمترین تغییر در اهداف غائی آنها یعنی ترغیب حداکثری  های چندوجهی و چندزبانه می نامه فیلم

 ای باشد که به اعتقاد گیدون گونه حال این اقتباس باید به مشتری برای خرید محصول به وجود آید؛ درعین

نسخه  چهار ارزیابی مشاهده وبا   .توری متناسب با هنجارها و عادات و رسوم جامعه هدف تنظیم گردد

را  ی اقتباس شیوهسازندگان تبلیغات  ،آگهی تبلیغاتیاین دیدیم که در  و عربی فارسی، انگلیسی، فرانسه



55 

 ...هایچندوجهینامهفیلمپذیریاقتباس

 

 گیدون توریهمچنین همگام با  . کنند در انتقال مفاهیم بینازبانی انتخاب می  شیوهترین  رایج عنوان به

 در  .باشدنجارهای حاکم بر جامعه متفاوت فراخور فرهنگ و ه اید بهب که شیوه انتقال متون معتقدیم

های  فرهنگی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد، تفاوت - که سپهرهای زبانی آنجا ازفرانسه و انگلیسی  ی نسخه

ها و یا حداکثر در  ها و نشانه ای فقط به حذف چند دیالوگ یا تغییر جزئی در دیالوگ بینازبانی و بینانشانه

 نامه فیلمبه قدری آشکار شده که ها  که در نسخه ایرانی، تفاوت حالی ، درها محدود شده سازی سکانس فشرده

تروپلیس ئاتهای تئاتر  سالنای از  فضای ذهنی با توجه به اینکه مخاطب ایرانی  .کند تغییرات اساسی می

را حذف  آگهی تبلیغاتی ی قسمت اولیهذائقه مخاطب  و بنابهندارد، سازندگان به درستی  کالسیک اروپایی

انگلیسی زبان و فرانسوی زبان این محصول، تمرکز سازندگان بر خاص بودن مکان و  نسخهدر  . اند  کرده

  . نظر است های خاص و فضاهای خاص با افراد خاص مد بر مکان خاص بودن افراد است، یعنی تکیه

شناختی  ایرانی، اقتباس با توجه به سبک زندگی و هنجارهای جامعه نسخهاست که در  این درحالی

 . را در دستور کار دارند «معرفی محصول»گیرد و بر همین اساس سازندگان این تبلیغ صرفا  صورت می ایرانی

آمیزی و  ، حسآگهی تبلیغاتیفرانسه از این  برگرداناگر در نسخه اصلی انگلیسی و نسخه  ،عبارت دیگر به

و سایر ( گوینده)راوی، کنشگر رین گذشته و نگاه رو به عقب یایجاد صمیمیت با بازخوانی خاطرات تلخ و ش

، به شود های ایرانی روانه می همراه شده، در نسخه اقتباس شده فارسی، محصولی که در خانهکنشگران 

پیوند تولید یک محصول ژی با تکنولو ای را ها کاری ندارد، بلکه جمع خانواده تک افراد و عواطف آن تک

زبانی  اتتغییر بر همچنین تغییر در عنوان محصول نیز هم . دده می بازتاب و نگاه رو به جلو رادهد  می

  .ریزی کرده است ی را که متناسب با جامعه هدف باشد برنامهزینی بینافرهنگیگو هم تغییر و جاداللت دارد 

در برندسازی خود از شرکت سوئیسی نستله تبعیت کرده، اما محصول خود را چه در  شوکومادر واقع شرکت 

   .سازی و هنجارسازی نموده است ذائقه با فرهنگ ایرانی همگامنام، چه در تبلیغ و چه در 

حضور مهمانان و دوستان در جمع خانواده الگویی هنجاری و  یشوکوما نکته دیگر اینکه در تبلیغ

ها تبلیغ را از  گرایی ایرانی اند با توجه به روحیه خانواده زندگان نسخه فارسی تالش کردهارزشی است و سا

عکس نسخه فرانسوی و  ت تکنولوژی به پیش برند؛ درست بهسم دایره خانه و خانواده شروع کرده و به
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یونانی تا خاطرات های باستانی  گذشته)انگلیسی که تکنولوژی را حذف نموده و با شروع از یاد خاطرات کهن 

   .رسد های کنونی می به لحظه دورهمی( افراد خاص در مراحل مختلف زندگی فردی انفرادی با

فارغ از توجه به هنجارهای اجتماعی و آگهی تبلیغاتی، پردازی عربی این  حال، چگونگی نسخه با این

صول در آن به چشم از نسخه اصلی این مح رونوشتیفرهنگی جامعه عربی است و هیچ خالقیتی جز 

سازندگان در راستای گسترش تبلیغات خود،  ،نسکافه در تبلیغ محصوالت رسد که به نظر می  .خورد نمی

های  دهند؛ چرا که در نسخه کمابیش مشابهی را در اختیار کشورهای مختلف قرار می تبلیغاتی های قالب

، شوند های مختلف تکرار می در نسخه ان، همان بازیگرها طرحهمان جغرافیا، همان مختلف از یک محصول 

 63های ویهرَواسطه هنجارهای حاکم بر ساختارهای فکری و عادتی خود از  هحال برخی از کشورها ب این با

   .(مورد ایران) گذارند نوعی اصالت در کار را به نمایش می کنند و به تبلیغاتی دستوری پیروی می

های چندوجهی و  نامه فیلمپردازان  کند دغدغه نسخه نکته دیگری که در این میان جلب نظر می

و  زبانیهای  تفاوتمسئله  و لذا است هدف ی  فرهنگ جامعهپیام در انتقال چگونگی خصوص در  چندزبانی

عبارت دیگر، سازندگان این تیزرها، برای جذب مخاطب،  به  .ستاین تیزرها شناختی کمتر مورد توجه زبان

و نه  زیرا زبان فقط ابزار انتقال است ،دهند بخشی از مسائل فرهنگی مورد توجه قرار میعنوان تنها  زبان را به

درنهایت اینکه   .کنند های بینازبانی عمل می تر از سیستم ای قوی های بینانشانه در واقع، سیستم . هدف غائی

شناسی اجتماعی خود وارد  به درستی در نظام نشانهرا  ، محصوالتهای تبلیغاتی آگهیسازندگان  چنانچه

ثیر آن در أبسازند، تمخاطبان هدف بر ذائقه فرهنگی  و توجه با تمرکزهای چندوجهی را  نامه فیلمکنند و 

تری در  ههای میدانی و مطالعات تطبیقی گسترد البته پایش  .حداکثری خواهد بود صورت بهجذب مخاطب 

بیشترین  مطالعهی واحد و  نامه فیلمبرای یک  آگهی تبلیغاتیثال ساخت چند طور م این زمینه الزم است؛ به

تر و  های پردامنه ای و توزیع پرسشنامه که قطعا پژوهش های سنجه وهشبر پژ تکیه ثیرگذاری بر مخاطب باأت

   .طلبد می کمی را به مشارکت
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 پی نوشت

                                                           
 
Vignay-Darbelnet 
 
Mise en scène 
 
Yves Gambier 
 
Multimodal 
 
Kress and Leeuwen 
 
Multilmodal communication 
 
Mode 
 
Multimodality 
 
Kress and Jewitt 
  

Holtz- Mänttäri 
  

Social and semiotic agent 
  

Stöckl 
  

Dialogue 
  

Dubbing 
  

Literal translation 
  

Free translation 
  

Skyscraper 
  

Going 
  

Oblique translation 
  

Transposition 
  

Modulation 
  

We advanced 
  

Equivalence 
  

Adaptation 
  

Gideon Toury.  
  

Culture-semiotic dimension 
  

Logos 
  

Mythos 
  

Placard 
  

«Family» 
  

«University» 
  

«Co-worker» 
  

Marked 
  

“If you can't remember my name. please sit down” 
  

“Sit down. if you don't know my name's school was princess” 
  

Dramatisation 
  

“Sit down, if you don't know about his got away” 
  

“If you've never seen my cry” 
  

“Take seat, if we have lost some touch” 
  

“We have a moment now” 
  

“For the people we'll meet. And a few, become special to us” 
  

“Stay closed” 
  

Pathos 
  

Logos 
  

“Nescafe Gold, For the moments that matter” 
  

“Si vous ne souvenez plus de mon nom. prière de vous asseoir 
  

« Ex-copines » 
  

« University » 
  

« Nescafé » 
  

“Si vous ne m'avez jamais vu pleurer”   
  

« Collègues » 
  

“Asseyez vous, si nous nous sommes perdus de vous” 
  

“Si on prenait le temps” 
  

“Parmi toutes les personnes. seules certaines comptent vraiment” 
  

“Reste proche” 
  

“Nescafé Gold. Pour les moments qui comptent” 
  

“All starts with a Nescafé” 
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 «صدیقتك القدیمة» 
  
 «قارباأل» 
  
 «زمالء العمل» 
  
 «زمالء الجامعه» 
  
 “Sit down” 
  
 «إجلس» 
  
 «تفضل بالجلوس» 
  
 «لیجلس» 
  
 «إجلس إذا کنت التعرف لقبي في المدرسة» 
  
 «ألیس لدینا الوقت لنلتقي اآلن؟» 
  
 «إبَق علی تواصل مع أحبائك» 
  
 «مع أحبائك» 
  
 «االهم الحظات» 

  
 “For the moments that matter” 

  
 Trend 
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