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 فصلية، هباجملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآدا
 /ش. هـ 1401 صيف، 63الـ العدد ، حمكمة ةيعلم

 207-226صص؛ م 2022

عربی شعر سهراب سپهری با تکیه بر نظریه  ترجمه نقد و بررسی

 هنجارهای گیدئون توری
 نوع مقاله: پژوهشی

 ، اکرم مدنی *علی افضلی

 تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تهراندانشگاه  دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی.1

 ، تهراندانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ،مطالعات ترجمهگروه کارشناسی ارشد .2

 15/05/1400: پذیرشتاریخ  28/05/1399 :دریافتتاریخ 

 چکیده
اغلب نه صریح بلکه ضمنی است و انتقال تمام ست که زبانش ا ایشعر در موجزترین حالت خود نوشته

برگردان شعر به زبان عربی، ترجمه  در وادینماید. های معنایی آن به زبان مقصد بس دشوار  میالیه

از نیمه است. عقب نمانده و پا به پای دیگر آثار ادبی به پیش تاخته  قافله این  اشعار شاعران ایرانی از

اند. به زبان عربی برگردان شده ،دوم قرن بیستم بسیاری از اشعار فارسی چه از شاعران قدیم و چه معاصر

 الحدیث الفارسی الشعر من مختارات کتاب در سهراب سپهری اشعار ترجمه از هاییبخش جستار این در

 مطالعات منظر و از بررسی توری گیدئون هنجارهای نظریه بر تکیه عبدالمنعم، با نورالدین محمد از

. پردازدمی ترجمه عمل خود یا ترجمه فرایند به شیوه این. شودمی واکاوی ترجمه مدار -فرایند توصیفی

کند. توری طیفی برای می اشاره دارند، وجود خاصی فرهنگ هر در که ایادبی هایقالب به توری نظریة

گیرد که در یک سوی آن پذیرش کامل در فرهنگ مقصد و در سوی دیگرش کفایت ترجمه در نظر می

 گیرد.کامل برای برابری با متن مبدأ قرار دارد و معتقد است ترجمه همواره بین این دو قطب جای می

 مقصد فرهنگ در پذیرش ازیجة اصلی ارزیابی کیفی تعریب عبدالمنعم حاکی از آن است که اثر وی نت

 .است دور به مبدأ در و کفایت بسندگی اما تا حدودی از است برخوردار

 عبدالمنعم، گیدئون توری،محمد نورالدین  ،شعر معاصر فارسی، ارزیابی ترجمه عربی :هاکلیدواژه

 سهراب سپهری.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بیان مسأله   -1

های مختلف گونی اندیشه بسان پلی برای انتقال افکار از زبانگرعوامل د ترجمه به عنوان یکی از

کند. از دیرباز ترجمه شعر توجه مترجمان را به خود جلب نموده و همواره به یکدیگر عمل می

 پردازان حوزه ترجمه بوده است. ناپذیری آن مورد بحث نظریهپذیری یا ترجمهترجمه

اند. به طوری که بسیاری از اشعار ادیبان عرب همواره توجه خاصی به ترجمه اشعار فارسی داشته

ها در حقیقت گزیدة اشعار اکثر این ترجمهفارسی قدیم و معاصر به عربی ترجمه شده است. 

امل به عربی ترجمه شده است. شاعران معاصر فارسی به صورت ک بوده و تعداد اندکی از دیوان

ای از اشعار آزادی عمل بیشتری مترجمان هنگام ترجمه گزیده یکی از عوامل این امر آن است که

اند یا حتی به لحاظ فن ترجمه توانند اشعاری را که ارتباط بیشتری با آن برقرار کردهدارند و می

ترین و چالش در نوع خود از سخت جایی که ترجمة شعرازآنبرگزینند.  ،دشواری کمتری دارند

رود، تعادل کامل بین شعر اصلی و متن مقصد بسیار دور از برانگیزترین ترجمه ها به شمار می

انتظار است. اما مهارت مترجم برای برقراری این تعادل و حفظ تأثیر شعر بر مخاطب، از دیرباز 

 پردازان ترجمه بوده است. کانون توجه نظریه

گانه ترجمه را در همین راستا پیشنهاد الگوی هنجارهای سه.( م2016-.م1942) 1«توریگیدئون »

های اجتماعی فرهنگی یا که معموالً در موقعیتپردازد می رفتارهایی در ترجمهدهد که به می

هدف نهایی نظریة وی برقراری سلسله مراتبی از عوامل )قیود( مرتبط کنند. متنی خاص بروز می

 کند و بر آن حاکم است. که محصول ترجمه را تعیین میباهم است 

در پژوهش حاضر ضمن بررسی ترجمه عربی برخی اشعار سهراب سپهری که توسط محمد 

عبدالمنعم انجام شده، میزان کارکرد نظریه توری در ارزیابی کیفی ترجمه شعر فارسی  نورالدین

فرهنگِ  مبدأ بر نگرش مترجم و کیفیت به عربی،  تأثیر موقعیت متن در نظام چندگانه ادبِی 

 گیرد.انتخاب اثر و راهبرد کلی ترجمه در یک نظام چندگانه مورد بررسی قرار می

 سؤاالت پژوهش  -1-2

 پژوهش حاضر درصدد است تا به سؤاالت زیر پاسخی روشن ارائه دهد:

                                                                                                                                        
1-  -Gideon Toury يدر عربی: جدعون تور 
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از شعر فارسی به ترجمه عبدالمنعم تا چه اندازه بر  الگوی هنجارهای ترجمه توری هایمؤلفه -

 ؟عربی، قابل تطبیق است

توری، عبدالمنعم در ترجمه شعر معاصر فارسی به هنجارهای های نظریه با توجه به مؤلفه -

 بوده است؟عربی تا چه اندازه موفق 

 ؟مبنای گزینش عبدالمنعم در این ترجمه، مبدأ محور است یا مقصد محور -

 روش پژوهش  -1-3

و از  های ترجمه گیدئون توریرنجاطبق نظریه ه ، تحلیلی -این پژوهش با روش توصیفیدر 

کتاب  برگردان برخی اشعار معاصر فارسی به عربی را درمنظر مطالعات تولید محور ترجمه، 

 دهیم. می رارقمختارات من الشعر الفارسی الحدیث مورد نقد 

 

 :الحدیث یفارسمختارات من الشعر الکتاب ومحمد نورالدین عبد المنعم  -1-4

استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهان مصری، م( یکی از فارسی1941محمد نورالدین عبدالمنعم )

منوجهري الدامغاين، عصره، حیاته،  ای با عنواننامهه پایانئبا ارا م.1967 در سالاست. وی مترجم 
البالغة العربیة ای با عنوان با رسالهم. 1972دانشنامه کارشناسی ارشد را دریافت کرد و سال  ،دیوانه

قاهره شد.  موفق به دریافت دانشنامه دکتری از دانشگاه  وأثرها يف نشأة البالغة الفارسیة و تطورها

ه تألیفاتی های مصر، عراق و عربستان پرداخت و بعبدالمنعم به تدریس زبان فارسی در دانشگاه

پیرامون زبان و ادب فارسی و به خصوص ترجمه آثار شاعران ایرانی عصر قدیم و معاصر همت 

 1395)قربان زاده، گمارد که در حال حاضر شاهد آثار بسیار زیادی از وی در این زمینه هستیم

ثرترین ؤبهترین و م ،خصوص مصره در ترویج زبان و ادب فارسی به جهان عرب بوی  .(845:

 1روش یعنی ترجمه آثار شاعران و نویسندگان فارسی به عربی را برگزید.

                                                                                                                                        
(/ رابعیات 1976دراسات فی الشعر الفارسی حتی القرن اخلامس اهلجري) تألیفی و ترجمه وي بدین شرح است: برخی از آثار  1

و قصائد  –آخر جرعة يف هذه الكأس  /( 2005) خمتارات من الرابعیات الفارسیةفن الرابعى:    /(1978اباب طاهر العراین اهلمداين )
تارات من أشعار الشاعرة اإلیرانیة فروغ خم(/2009(/ خمتارات من الشعر الفارسي احلدیث)2008)أخرى من بستان الشعر الفارسي

 .(2013(/ جولة فی رایض األدب الفارسی)2011)فن الغزل: خمتارات من الغزلیات الفارسیة(/ 2010)فرخزاد

https://www.goodreads.com/book/show/18332538
https://www.goodreads.com/book/show/18925876--
https://www.goodreads.com/book/show/18925876--
https://www.abjjad.com/book/2184577228/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7/2184806611
https://www.abjjad.com/book/2184577228/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7/2184806611
https://www.goodreads.com/book/show/13647768
https://www.goodreads.com/book/show/13647768
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 آید که وی با ترجمه شعرچنین برمیهای عربی عبدالمنعم از شعر فارسی ترجمه از بررسی

ایرانی عصر سرای و یا غزل سرارباعیان شاعرها آثار در این کتاب  ایشان. نیستبیگانه فارسی 

   .گردانده استربه عربی برا ترین آنها ترجمه انتخاب کرده و مهمقدیم و معاصر را برای 
و  م.2003سال  در که چاپ اول آن  الحدیث یمختارات من الشعر الفارس کتاب عبدالمنعم در

است، ابتدا در مقدمه در خصوص شعر معاصر در قاهره انجام شدهم.  2009سال در چاپ دوم آن 

برتر این دوره سخن گفته و بعد از معرفی کوتاه هر یک از آنها های آن و شاعران فارسی، ویژگی

از جمله  یشاعر معاصر ایران 31ای از اشعار این شاعران را به عربی ترجمه کرده است. وی نمونه

را  محمدرضا شفیعی کدکنی ، فریدون مشیری، نادر نادرپور، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری

هایی از آثارشان به جهان عرب معرفی ا  با ترجمه نمونهانتخاب کرده است و توانسته آنان ر

به ارزش  ،نماید. ولی اصل فارسی ابیات ترجمه شده را ذکر نکرده است که در صورت انجام

 .شدکار وی افزوده می

 

 پژوهش  ةپیشین -1-5

 توان موارد زیر را نام برد: اند میحوزه پرداخته این هایی که بهاز جمله  پژوهش

کاربست نظریه هنجارهای گیدئون توری در ارزیابی کیفی ترجمه عربی اشعار فروغ "له مقا -

( که چند مورد از ترجمه عربی اشعار فروغ فرخزاد 1399) علی افضلی و اکرم مدنیاز  "فرخزاد

 فرخزاد را نقد کرده اند.

و محمد آبادی سمیه کاظمی نجف "بازتاب ترجمه شعر معاصر فارسی در جهان عرب"مقاله  -

که جریان کلی ترجمه شعر معاصر فارسی به زبان عربی را کاوش و  (1396)  رحیمی خویگانی

 .کنندمیبررسی 

در  یو گسترش زبان و ادب فارس جیعبدالمنعم در ترو نیمحمد نورالد هایتالش"مقاله  -

 یخدمات و( که بطور مستقل به آثار عبدالمنعم پرداخته و فقط 1395بهروز قربان زاده ) "مصر

 در جهان عرب بخصوص مصر، ستوده است. یزبان فارس جیرا در ترو

نشانگر آن است  موجود در حوزه ترجمه اشعار معاصر فارسی به عربی هایپژوهشبررسی  -

به عربی  سهراب سپهریترجمه اشعار  یهیچ کتاب، مقاله یا پژوهش مستقلی در زمینه نقد کیف که

 است. براساس نظریه گیدئون توری نوشته نشده
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 مبانی نظری پژوهش -2

 مدل ارزیابی گیدئون توری -2-1
 و شناسیترجمه استاد. آمد دنیا به فلسطین  حیفا شهر در.( م2016-.م1942) توری گیدئون

 اصل در. رودمی شمار به دنیا در ترجمه توصیفی مطالعات پیشگامان از و بود تطبیقی ادبیات

 جیمز توصیفی دیدگاه و 1زوهر اون ایتامار به متعلق چندگانه هاینظام رویکرد از وی نظریه

گیرد. امتیاز نظری نظریه نظام چندگانه در مطالعات ترجمه کامالً آشکار است: می نشأت  2هولمز

را بر   "کفایت"و  "تعادل"به جای داشتن برداشتی ایستا از ترجمه، اون زوهر تعریف خود از 

دهد و حوزة  بحث را  از قیدهایی که به طور سنتی نظریة قبلی حسب شرایط تاریخی تغییر می

سازد. او با گسترش مرزهای نظری نظریة سنتی ترجمه، که اغلب کرد، آزاد میرا محدود می

شده در ترجمههای ادبی ناپرورده بود و قرار دادن ادبیات شناختی یا نظریههای زبانمبتنی بر مدل

بافت فرهنگی بزرگتر، راه را برای  نظریة  ترجمه گشود. این گشایش همان چیزی بود که گیدئون 

توری، همکار وی، با تمرکز بر آن برای یافتن نظریة جدیدی درباره ترجمه جستجو را آغاز 

 گردیده، مطرح ترجمه سنجش برای که بسیاری هاینظریه بین . در(159: 1393)گنتزلر، کند می

. باشد راهگشا ادبی متون ترجمه کیفیت ارزیابی در که دارد را آن قابلیت توری گیدئون نظریه

 برنامه ترینفعال از و است حیاتی و تأثیرگذار که کرد ثابت 1990و 1980 هایدهه در نظریه این

  .(770: 1396سالدنیا،  و بیکر)است  کرده داریجانب امروز به تا ترجمه مطالعات در  تحقیق

در جستجوی نظریه  در کتاب م.1980توری نخستین بار نظریه هنجارهای ترجمه را در سال   

کامل   4مطالعات توصیفی ترجمه و فراتر از آن  در کتاب م.1995مطرح و سپس در سال  3ترجمه

 اشاره فرهنگی –ساخت تا به قواعد مشخص کارکرد ترجمه در یک موقعیت خاص اجتماعی

را به مثابة اصلی برای ترجمه و فرایند تحلیل که در آن ترجمه به عنوان  نظریه توری این. کند

آید این است . پرسشی که پیش میشود، در نظر گرفته استمحصول انتقال فرهنگ  قلمداد می

پایبند هنجارهای متن اصلی )زبان مبدأ( باشد و یا هنجارهای فرهنگ و زبان باید که آیا مترجم 

                                                                                                                                        
1 Itamar Even-zohar 
2 James Holmes 
3 In search of a theory of translation 
4 Descriptive translation studies and beyond  
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مقصد را در ترجمه پیاده کند؟ فرضیه ما بر این اصل است که مترجم نباید با روشی ایستا به 

مقصد یابی هنجارهای زبان مبدأ در قالب بیان یا ساختار در زبان معادلترجمه بپردازد بلکه باید با 

لب شعری ترجمه شعر حتی در قا باتوجه به اینکه تر را برگزیند.تعبیر مناسب، برای ترجمه جمله

این مطلب به معنای ضعف مترجمان شعر به شعر نیست بلکه ساختار  اما عمالً غیرممکن است

توان بدیهی است که  بدون تکیه بر نظریه، نمی .(26: 1392 ،ف)معرو شعر، غیر قابل ترجمه است

ای هدرباره  ترجمه و کیفیت آن بحث کرد. هر نظریه و ارزشیابی نیاز به ضابطه دارد و نظریه

جو، )صلح. نظریه  نوعی استراتژی ترجمه و راهنمای مترجم است اندترجمه در حکم همین ضوابط

1394 :20.)  
و ناظر بودن این توصیف   1روش توری در توصیف ترجمه در توصیفی بودن مطالعات ترجمه

متن بر اساس آن مترجم »تعلق دارد که  2مکتب دستکاری به شود. ویبر متن مقصد خالصه می

دهد. مترجمان پیرو این مکتب بیش از آن که نگران تعادل دقیق یمبدأ را در جهتی خاص تغییر م

ها  لزومًا تغییرات بزرگ و توجه دارند. این دستکاری "دستکاری موجه "زبانی باشند به 

. مفهوم هنجار برای (23: 1396)صلح جو،« محسوسی نیستند و چه بسا مترجم خود متوجه آن نباشد

متن مقصد تقدم قائل است و جای تعادل را که هنجاری کنشی است، در مطالعات ترجمه می

گیرد که از ای از هنجارها قرار میبه اعتقاد توری فعالیت ترجمه تحت تأثیر مجموعه »گیرد.

اند و در واقع هدف نهایی مطالعات ترجمه از دیدگاه توری فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت

 .(93: 1394زاده، و قاضی یدفر)خزاعی« های استراتژیک مترجم استجارها و انتخابتبیین این هن

کند که هنجارها در آن نشانگر یک سطح میانجی هستند توری الگویی سه قسمتی پیشنهاد می»

سازد که گر را قادر میقرار دارد. این سطح میانجی تحلیل 4کنش زبانی و 3که بین توانش زبانی

 .(239: 2003عنانی، )« خام کنش زبانی و هم ظرفیت آرمانی توانش زبانی را بفهمدهای هم داده

 

 هنجارهای الگوی توری -1-1- 2

                                                                                                                                        
1 DTS: Descriptive Translation Studies 
2 The Manipulation School 
3 Competence 
4 Performance 
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 :شوندتقسیم می 3و عملیاتی 2مقدماتی ،1هنجارها از منظر توری به سه دسته آغازین

 هنجارهای آغازین -2-1-2

یعنی ترجمه   4توری  بسندگی هنجار آغازین مستلزم انتخاب کلی مترجم است. در این مرحله

یعنی ترجمه تابع هنجارهای مرسوم در زبان و فرهنگ  5وفادار به هنجارهای متن مبدأ و مقبولیت

زیرا هیچ  ؛بسندگی و مقبولیت بر یک پیوستار قرار دارند طیف سازد.متن مقصد را مطرح می

اجباری یا  -هارگونیکلی بسنده. دگطورو نه به  استای عماًل نه بطور کلی مقبول ترجمه

  .در ترجمه اجتناب ناپذیرند و تحت هنجار و مبحث عام حقیقی ترجمه هستند -غیراجباری

 

 هنجارهای مقدماتی -2-1-3

ترجمه  ننده انتخاب متن  برایکیعنی عوامل تعیین های ترجمهسیاستهنجار مقدماتی قائل به 

ی یعن می پردازد داری ترجمهجهت و نیز به سویگی/ استدر زمان، فرهنگ یا زبان مشخص 

 و است  تسامح جامعه خاصی نسبت به یک ترجمه که به واسطه یک زبان میانجی انجام شده

  ماند یا نه.در ترجمه پنهان می میانجی این زبانآیا این که 

 هنجارهای عملیاتی -2-1-4
شوند و برخی از آنها هایی است که عمالً در فرایند ترجمه گرفته میهنجارهای عملیاتی  تصمیم

در مطالعه میدانی توری درباره ترجمه متون داستانی به عبری تحلیل شده است: هنجارهای 

که ترجیحات « متنی»اند و هنجارهای که تعیین کنندة مکان اضافات و حذف« قالبی/ چارچوبی»

هنجارهای عملیاتی نحوه ارائه و  بنابراین(. 167: 1393)گنتزلر، کنند زبانی را آشکار می سبکی و

مربوط به تمامیت  7هنجارهای قالبی گیرد کهمتن مقصد را در برمی 6و موضوع بیان موضوع زبانی

                                                                                                                                        
1 Initial norm 
2 Preliminary norm 
3 Operational norm 
4 Adequacy 
5 Acceptability 
6 Presentation 
7 Matricidal 
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شامل حذف،  1مادرمآبانه یا قالبی /در این بخش توری هنجارهای چارچوبی متن هستند.

زبان شناختی شامل مواد زبانی  –هنجارهای متنی نیز  پانوشت، تقطیع متنی وجابجایی، افزایش، 

 کشد. های سبکی را پیش میمتن مقصد یعنی واژگان و عبارات و ویژگی

 استانداردسازی/ قانون  گیرد:بر هنجارهای ذکرشده دو قانون برای ترجمه در نظر می بناتوری 

آید یعنی استاندارد کردن طور که از نام استانداردسازی برمی. همان3تداخلو قانون  2معیارسازی

یک ویژگی مختص متن مبدأ در متن مقصد به صورتی که روابط متنی موجود در متن مبدأ به 

سازی و رفع ابهام  تا حد حذف، با یک ویژگی متن مقصد جایگزین گردد. این قانون منظور ساده

اعتقاد توری بر این است که ترجمه مانند هر انتقال دیگر نیازمند  امید.توان نهم می 4را تبدیل

قانون تداخل را هم به انتقال ساختار متن مبدأ به باشد.  6تحت تأثیر تبدیل 5این است که پایایی

 کند. اند که بیشتر در سطح نحوی و واژگانی نمود پیدا میزبان مقصد تعریف کرده

ترجمه با توجه به شرایط فرهنگی اجتماعی، یا زبان را استاندارد میبیشتر  مترجمان در فعالیت 

تر و ترجمه های ترجمه پیرامونیند؛ یعنی هرچه موقعیتجویمیه کنند و یا از قانون تداخل بهر

و ترجمه با الگوهای رسمی وفق داده شود زبان استاندارد می، باشد ترفرعیدر فرهنگ مقصد 

شود. تر میغالب انجام گیرد تداخل پررنگ رجمه از یک زبان برتر وو در مقابل اگر تشود می

فعالیتی »ترجمه اساساً اما است؛ تمام این متغیرهای زبانی به عوامل فرهنگی اجتماعی وابسته 

است که از دو مهارت عمدة درک و بیان تشکیل شده است. درک، شامل آشنایی با زبان مبدأ در 

شود و بیان به معنای بازنویسی معنای انتزاع شده معنا از متن می های مختلفحد استخراج جنبه

  . (2: 1381 )ناظمیان، «از متن اصلی بر اساس معیارهای زبانی و فرهنگی زبان مقصد است
 

 

                                                                                                                                        
1 Matricidal 
2 Standardization 
3 Interference 
4 Conversion 
5 Invariance 
6 Transformation 
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 :1از سهراب سپهری "آب"شعر  یتحلیل و ارزیاب -3

 

 ترجمه عربی شعر فارسی ردیف

 طیناً؛ دعوان ال جنعل املاء آب را گِل نکنیم: 1

در فرودست انگار کفتری  2

 خورد آبمی

 ختیل أن هناک محامة تشرب من هذا املاء،

ای پَر یا که در بیشه دور، سیره 3

 شوید.می

 هذا يفأو أن طائراً صغریاً یغسل ریشه و جناحیه 
 الدغل البعید.

 ء.َجرََّة ماأو أن أحداً يف مکان عامر میأل  گردد.ای پر مییا در آبادی، کوزه 4

رود پای شاید این آب روان، می 5

 سپیداری، تا فرو شوید اندوه دلی.

ة فرمبا یذهب هذا املاء اجلاري إلی جذع شجر 
 فیمحو األحزان من قلبها،

دست درویشی آب راگِل نکنیم،  6

شاید، نان خشکیده فرو برده در 

 آب.

خبز  و رمبا متتد ید فقری لتغمس يف املاء قطعة
 بسة.جافة ای

 

                                                                                                                                        
شعرهایش  بود.ترین شاعران معاصر ایران و از مهم ،  نقاشنویسنده، شاعر ه.ش(؛ 1359 - 1307):سهراب سپهری  1

ترین آثار .  مهماست ترجمه شده ایتالیاییو  اسپانیایی، فرانسوی، انگلیسی عربی، های بسیاری از جملهبه زبان

ز، سبها، آوار آفتاب، شرق اندوه، صدای پای آب، مسافر، حجم بهشت کتاب، مرگ رنگ، زندگی خوامنظومش: 

 باشد.می ا هما هیچ ما نگاه، آوارکتاب، زندگی خواب
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 و قدمت امرأة مجیلة ألی شاطئ النهر، زن زیبایی آمد لب رود، 7

 دعوان ال جنعل املاء طیناً؛ آب را گِل نکنیم: 8

 فقد صار الوجه اجلمیل وجهنی. .روی زیبا دو برابر شده است 9

 کم هو عذب سائغ هذا املاء! چه گوارا این آب! 10

 النهر!کم هو زالل هذا  چه زالل این رود! 11

 کم ألصحاب الید العلیا من رونق و صفاء! مردم باالدست، چه صفایی دارند! 12

هاشان جوشان، گاوهاشان چشمه 13

 شیرافشان باد!

 فلتکن عیون مائهم فیاضة و أبقارهم ُمِدرَّة للنب!

 أان مل أر قریتهم، من ندیدم دهشان، 14

گمان پای چپرهاشان جا پای بی 15

 خداست.

 أن حلقتهم هي حلقة مقدسة. كالشولکن 

کند روشن جا، میماهتاب آن 16

 پهنای کالم.

 ، یضئ میدان الکالم.كوضوء القمر هنا

ها گمان در ده باالدست، چینهبی 17

 .کوتاه است

أن اجلدران تکون قصریة يف قریة  كوال ش
 أصحاب الید العلیا.

دانند، که شقایق چه مردمش می 18

 گلی است.

 سکاهنا أي زهرة تکون زهرة الشقائق،ویعرف 
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 ماء، و هو املاء احلقیقي. كأن هنا كالش .جا آبی، آبی استگمان آنبی 19

شکفد، اهل ده ای میغنچه 20

 باخبرند.

 ویصل إلی أهل القریة خرب کل برعمة تتفتح.

 أي قریة جیب أن تکون !چه دهی باید باشد 21

 طرق حدائقها مغمورة ابملوسیقی! لتکن کوچه باغش پر موسیقی باد! 22

 والناس علی الشاطئ النهر، یفهمون املاء، .فهمندرود، آب را می مردمان سرِ  23

 ومل جیعلوه طیناً، فدعوان حنن أیضاً  گِل نکردندش، ما نیز 24

 ال جنعل املاء طیناً. آب را گِل نکنیم. 25

 

گیری سهراب از به خوبی بهرهمی توان گفت که  "آب" شعر سپهری با عنوانتوضیح ادبی در 

گردد. این شعر مانند ها  آلوده شود، احساس میآب به عنوان جریان زندگی که نباید با بدی

پذیرد. در ابتدای این شعر، جایی دیگر پایان می گیرد و درجایی سرچشمه می رودی است که از

آلود گوید که آب را گلین از مردمی سخن مشاعر از آب و جریانات پیرامون آن و در انتهای آ

شهر یا همان مدینة ند. این روستا برای او یک آرماندانیکنند و قدر این مایه حیات را منمی

تعابیر ساده  کند.فاضله است. سهراب در این شعر، ما را به آشتی و صلح با طبیعت دعوت می

را با خود به  مخاطب ،شاعر انگاری گویاست که قدرآفریند به همراه با تصاویری که سهراب می

بیانگر اهمیت این موضوع در  "آب را گِل نکنیم "تکرار بند .برددرون  یک تابلوی نقاشی می

 نظر سهراب است. 

طبق الگوی توری چنانچه مترجم به متن مقصد توجه داشته باشد، ترجمه وی پذیرفته است.  

ای پذیرفتنی در فرهنگ مقصد که از طریق نسخه ای استمتن ترجمه شده مصنوع فرهنگی

شده در درون بافت شود. فرایند ترجمه را تنها از طریق تحلیل متن ترجمهجانشین متن مبدأ می
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 "ثابت "ها خودشان هویتکند که ترجمهتوان فهمید. توری استدالل میزبانی می -فرهنگی

ادبی گوناگون قرار دارند،  –مل بافتی اجتماعی ندارند؛ ازآنجا که آنها همواره در معرض تأثیر عوا

ای دارند که هریک وابسته به نیروهای های چندگانهباید به آنها طوری نگاه کرد که گویی هویت

 (. 164: 1393گیری در زمانی خاص است) گنتزلر، دخیل در فرایند تصمیم

به  "َعکر "بنابراین واژه ؛آلودکردن آب می باشدلهمان گِ "ِگل"منظور شاعر از ، 1در ردیف 

به انتخاب کلی مترجم و رهای آغازین را هنجا از آنجایی که توری تر است.مناسب "طین "جای

تصمیم مترجم این  ،دانداینکه تصمیم بگیرد از هنجار فرهنگ مبدأ پیروی کند یا مقصد، مرتبط می

پذیرفتگی در مقصد برخوردار  بنابراین این ترجمه از در نوع محصول ترجمه تأثیر بسزایی دارد. 

 رسد.است اما به مرحله بسندگی در متن مبدأ نمی

گفته  و  "کنیخیال می"یعنی بصورت فعل  "تخیل"را   "انگار" همترجم کلم ،2ردیف   -

آورده است. با نظر به الگوی  "هناک"و به جای آن را اصاًل ترجمه نکرده "فرودست "

یرفته است و نیز با توجه به حذف کلمه فرودست در ترجمه، هنجارآغازین توری، این ترجمه پذ

توری معتقد است که مترجم می تواند در عین تن دادن  گیرد.در گروه هنجار چارچوبی قرار می

گیرد و ترکیبی از هردو را متن مبدأ، هنجارهای فرهنگ مقصد را هم بکار فرهنگ به هنجارهای 

تحقیقات خود به این نتیجه رسید که دلیل بی توجهی در ترجمه خود وارد سازد. توری در طی 

در برابر متن اصلی این نیست که مترجمان به روابط متنی درون متن مبدأ « وفاداری»عمومی به 

ای به فرهنگ مقصد است که در آن فرهنگ اعتنا هستند، بلکه هدف اصلی آنها عرضة ترجمهبی

در عملیات ترجمه نتیجة طبیعی رجحانی بود که در گیری مترجم پذیرفتنی باشد. بنابراین تصمیم

  (.162: 1393گرایانه او نهفته بود) گنتزلر، هدف اولیة غایت

سِهرِه یا همان استفاده شده است. که یک اسم خاص است،  "سیره"از کلمه  ، 3ردیف در -

بالی با پر و سانان گنجشکای کوچک از راسته پرندهشود ،هم نامیده می که فنچ سیره

زیبایی شبیه بلبل دارد. اما مترجم سیره را به  صدای ی کوچک و وظاهر است که رنگارنگ

عصفور/ طائر الحسون/ طائر  " پیشنهاد ماترجمه نموده است.  "طائراً صغیراً"صورت عام 

یابی صحیح  زبانی  توری، مترجم در معادل –طبق الگوی هنجارهای متنی  باشد.-می "البرقش

واژگان عملکرد خوبی نداشته است. توری در الگوی خود با فاصله گرفتن از الگوهایی که متکی 
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هایی را که کند تا پدیدهبر مفاهیم یگانه از تعادل هستند، چارچوب نظری متفاوتی عرضه می

 روند در قالب مفاهیم بریزد.ترجمه به شمار می

برای سیره استفاده کرده اما مترجم با بسط این واژه عالوه  "َپر "از واژه  ، 3در ردیف  عرشا -

در نتیجه طبق الگوری ش را هم آورده است. هایبه معنای بال "یهجناح "واژه ،"ریش "بر آوردن

 هنجار چارچوبی توری افزایش واژگان داشته است.

یم  روستا را در شعر خود آورده اما مترجم آن به معنای قد "آبادی "کلمه، 4در ردیف شاعر  -

 . ترجمه پیشنهادی مایعنی جای آباد/پرجمعیت/مسکونی ترجمه کرده است "مکان عامر "را به 

بررسی باشد. افزایش واژگان در ترجمه، طبق الگوی هنجار چارچوبی توری می .است "قریة "

ت گرفته است، آشکار نماید. اینجاست هایی را که در ترجمه صورمتن مبدأ و مقصد باید تبدیل

کند اما تأکید دارد که تعادل مد نظر او یک مفهوم که توری مفهوم تعادل ترجمه را مطرح می

: 1397ی است که به تعادل میان متن  مبدأ و مقصد اشاره دارد) نیازی و قاسمی، انقشمندِ رابطه

179.) 

کند اما مترجم این هدایت می "سپیداری"ای جریان این آب جاری را به پ، 5شاعر در ردیف  -

باشد. در می "شجرة الحور " است. پیشنهاد ماترجمه کرده  "جذع شجرة "اسم خاص را به 

را  "ها"که مترجم اندوه را به درخت نسبت داده و ضمیر "تا بشوید اندوه دلی "همین بند آمده 

نه اندوه است آورده است در صورتی که منظور شاعر اندوه یک انسان بوده  "قلب"بعد از 

وی باشد. طبق الگمی "یضیع "یا  "یزول"استفاده از   ، "یمحو"به جای فعل پیشنهاد مادرخت. 

، این ترجمه ساختار متن اصلی را تغییر  زبانی در هنجارهای عملیاتی توری -هنجارهای متنی

بنابر مطالب ذکر شده ، ترجمه عبدالمنعم با موارد داده و به  متن مقصد گرایش داشته است. 

ای که در ترجمه روا داشته است،  تعادل میان شعر فارسی حذف، افزایش، جابجایی و تقطیع متنی

ای با و ترجمه عربی را بطور متناسب برقرار نکرده است.  توری معتقد است که هیچ ترجمه

های جدیدی به پذیرش کامل فرهنگ مقصد روبرو نخواهد شد زیرا همواره اطالعات  و شکل

ای نیز در برابر متن اصلی از کند که در نظام گیرنده ناآشنا هستند و هیچ ترجمهآن عرضه می

شود که ساختارهای زبان مبدأ در مند نیست  زیرا هنجارهای فرهنگی سبب میبهرهکفایت کامل 

 جریان ترجمه دچار چرخش شوند.
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، اضافه "کنددراز می"را به معنای  "تمتد "مترجم با بسط واژگانی در ترجمه واژه، 6در ردیف  -

و بیشتر به مخاطب  که ضرورتی نداشته آورده  "جافة یابسة "نموده و نیز برای نان هم دو صفت

با این رود می باشد.  محوری گرایش داشته است. منظور شاعر از این بند ارتزاق مردم از آبِ

توانیم آن را  طبق الگوی هنجارهای توری در افزایش واژگان در ترجمه  وعدم تعادل  آن می

 اصل مقبولیتبا تکیه بر متن مقصد و زیر گروه هنجارهای چارچوبی قرار دهیم. در کل مترجم 

توری با نگاه کردن به ترجمه از  .کرده است یزدایرا غرابت أ، متن مبدیتورهنجارهای  الگوی

تواند آرمانی فرضی باشد بلکه امری ای نمیدهد که تعادل ترجمهدریچه فرهنگ مقصد، نشان می

 تجربی است.

تفاده کرده و بر تعداد اس "عذب سائغ "مترجم از دو واژة  "گوارا "برای واژه ،10در ردیف  -

شود. این افزایش طبق الگوی هنجار چارچوبی توری تعریف می ها در ترجمه افزوده است.واژه

کند که بر مفهوم توری در مخالفت با نظریة مبدأ بنیاد، نظریة مقصد بنیادی برای ترجمه مطرح می

عملی ایجاد شده میان متن تعادل به منزلة الزامات بداهتی فرضی متمرکز نیست، بلکه بر روابط 

 (.165: 1393مبدأ و جانشین واقعی آن تمرکز دارد) گنتزلر، 

اشاره کرده که به معنای مردمی است که در روستای باالی  "مردم باالدست "به  ،12ردیف  -

 "أصحاب الید العلیا "اما مترجم به مفهوم این واژگان پی نبرده و آنها را  ؛کنندرود زندگی می

پیشنهاد پاک است.  زبان نامفهوم و به معنای صاحبان دست بخشنده وکرده که برای عربترجمه 

یابی عملکرد  زبانی توری، مترجم در معادل -است. طبق الگوی هنجارهای متنی "القریة العلیا"ما 

های زبانی ندارد انتخاب یک معادل مناسب همیشه فقط بستگی به نظام»مناسبی نداشته است. 

های زبانی مورد نظر از طرف نویسنده مترجم با آن سروکار دارد، بلکه به نحوه بکارگیری نظامکه 

ای و انتظارات خوانندگان متن مبدأ و تولیدکننده متن مقصد یعنی مترجم، به توقعات، دانش پیشینه

ی هایدر یک موقعیت زمانی  و مکانی، به درک خود مترجم از کارش و طیف وسیعی از محدودیت

 (.1393: 22بهرامی، علی، «) توانند در یک زمان معین وجود داشته باشند، بستگی داردکه می

 باعث شدهو پیروی از ساختار نحو مقصد در ترجمه این شعر یابی واژگانی عدم دقت در معادل

های د.  بنابراین طبق الگوی هنجاره نمایئاست تا مترجم نتواند مفهوم دقیق را در ترجمه عربی ارا

 آغازین توری، ترجمه وی در مقصد پذیرفته است اما از کفایت الزم در مبدأ برخوردار نیست.  
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که از  است یعنی خانه و دیواری"دهخدا "نامه از چپر، طبق لغتشاعر منظور  ،15ردیف در  -

که  تغییر یافته است. البته چپر به معنای گروهی از مردم "کپر"سازند و اکنون به علف و نی می

استفاده نموده که در فارسی به  "حلقة"باشد. مترجم از واژه هم می ،وار گرد هم آمده انددایره

که با توجه به اشاره  استبه معنای پرچین  "سیاج "واژه  پیشنهاد ما. استمعنای همان حلقه 

گرایش  طبق الگوی آغازین توری، مترجم با رساند.سابق شاعر به مردم روستا مفهوم را بهتر می

 به متن مقصد، ترجمه پذیرفته ارائه داده است نه بسنده.

ای از خدا را دیده است ولی در مدعی شده که در کنار این چپرها، نشانهشاعر  ،15در ردیف  -

نشده  ایاشاره "خدا"ترجمه و به واژه  "حلقة مقدسة "به صورت "جا پای خداست"ترجمه 

بنابر الگوی هنجارچارچوبی توری، مترجم با حذف واژه در متن مقصد، ترجمه را به  است.

 هنجار فرهنگی مقصد نزدیک ساخته است. ازاینرو ترجمه وی پذیرفته است نه بسنده.

 "هاچینه"کند. به نبود فاصله  در ده باالدست اشاره می "چینه ها "با آوردن  ،17در ردیف  شاعر -

مسقف است، اما چینه یا پرچین، دیوار گلی  های رجمه شده که به معنای دیوارت "الجدران "به 

 حصارشود و بیشتر در روستاها از آن به عنوان بدون سقفی است که از خشت وگِل ساخته می

است. طبق هنجار آغازین توری، مترجم هنجار  "سیاج "پیشنهاد ما. کنندباغ یا خانه استفاده می

ده گرفته و ترجمه را در مقصد قابل پذیرش ساخته است اما در مبدأ از کفایت فرهنگ مبدأ را نادی

 و بسندگی الزم برخوردار نیست.

اطالع  دهد، باترین اتفاقی که روی میاهل آبادی از کوچک به این معناست که  ،20ردیف - 

بینیم که شاعر میفارسی این اتفاق شکفته شدن یک غنچه باشد. با نظر به شعر  اگر هستند حتی

استفاده  "یصل إلی القریة خرب"گوید آنها خود باخبرند زیرا برای آن ها اهمیت دارد. اما مترجم ازمی

به معنای باخبر  "مطّلع" ترجمه پیشنهادی مارسد. کرده و مدعی شده است که خبر به اهالی می

رجمه از نظر زبانی تعادل زبانی توری ، مترجم در این ت–بنابر الگوی هنجارهای متنی . می باشد

مناسب را برقرار نساخته است. در این باره توری معتقد است هر نظام زبانی و یا سنت متنی از 

 (.163: 1393نظر ساختار، گنجینه، هنجارهای کاربرد و غیره با بقیه متفاوت است) گنتزلر، 

 "أی"در ترجمه از ، شاعر گفته که چه دهی! یعنی عجب دهی باید باشد.  مترجم 21ردیف  -

زبانی توری، وی نتوانسته معادل دقیقی برای واژگان مبدأ –بهره برده است. طبق هنجار متنی 

 باشد.می "یا لها من / کم / یا للعجب"بیابد و آن را نامفهوم ساخته است. پیشنهاد ما
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تر است. مناسب "ملیء "ترجمه شده که واژه  "مغمورة ابملوسیقی "موسیقی به  ، پُرِ 23ردیف  -

در ارزیابی این  ترجمه طبق الگوی  زیرا مغمور در فارسی به معنای ناشناخته و گمنام است.

های گاهی مفهوم واژه هنجارهای آغازین توری، گرایش مترجم بیشتر به زبان مقصد بوده است و

  فارسی به خوبی درک نشده و در نتیجه معادل عربی آن نامفهوم است.

 

 نتیجه گیری
یابیم که، ترجمه عربی ا تحلیل و ارزیابی موارد باال طبق نظریه هنجارهای آغازین توری درمیب

عبدالمنعم بیشتر به زبان مقصد گرایش داشته و مخاطب محور بوده است. بنابراین از پذیرش در 

سازی فرهنگ مقصد برخوردار است؛ اما از بسندگی  وکفایت در زبان مبدأ به دور است. با پیاده

زیرا مترجم  ای پذیرفته ارائه داده است.هنجارهای فرهنگ مقصد، بیش از بسندگی ترجمه، ترجمه

یابی صحیح به هنجارهای فرهنگی متن مبدأ توجه خاصی نداشته است که عدم دقت در معادل

از آنجایی که  عبارات، کنایات، اصطالحات و واژگان فارسی به عربی، گواه این ادعاست.

ای مقدماتی بیانگر سیاست ترجمه یعنی عواملی هستند که متن مبدأ را برای ترجمه در هنجاره

های خود از این رو عبدالمنعم با نظر به شایستگی، کنندزمان، فرهنگ یا زبان مشخصی تعیین می

های مختلف و نیز با توجه به پیوندهای فرهنگی دانشگاه در آندر شناخت زبان فارسی و تدریس 

فارسی دست زده  معاصربه گزینش اشعار به خصوص کشور مصر، ایران و جهان عربو ادبی 

است. اما در مورد سویگی و جهتداری ترجمه باید گفت که با وجود اطالعات کافی در زمینه 

از زبان میانجی در این ترجمه مترجم  ساختار و فرهنگ هر دو زبان احتمال استفاده  ،واژگان

 کاماًل منتفی است.

وجه دقیق به به هنجارهای عملیاتی توری نیز، ترجمه عبدالمنعم بیشتر با بسط واژگانی، چند بات 

مورد پانوشت، جابجایی واژگان، حذف و تقطیع متنی در متن مقصد همراه شده است. با قطع 

های ادبی شعر معاصر فارسی را در کمال ها و آرایهها، زیبایینظر از اینکه مترجم نتوانسته ظرافت

توان گفت در ترجمه بسیاری از واژگان، زبان منتقل کند، میامانت و درستی به مخاطبان عرب

وی بر اساس قوانین ترجمه  محصول ترجمهاصطالحات و عبارات هم عملکرد موفقی نداشته و 

 .توری، غالبًا بر اساس قانون استاندارسازی صورت پذیرفته است
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 .853 -838، دانشگاه گیالن، صص گردهمایی انجمن بین المللی ترویج زبان وادب فارسی

بازتاب ترجمه شعر معاصر فارسی » ش(: 1396. )رحیمی خویگانیمحمد  و سمیه ،آبادیکاظمی نجف

، صص 1، شماره 5، دوره پژوهشی پژوهش های ادبیات تطبیقی –فصل نامه علمی  ، «در جهان عرب

120- 157. 
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 توري دراسة تعريب شعر سهراب سبهري ونقده ابستخدام نظرية جدعون
 نوع املقالة: أصيلة

1*علي أفضلي  ، أکرم مدين 
 لعلوم اإلنسانیة، طهران، كلیة اآلداب واأستاذ مشارك يف قسم اللغة العربیة وآداهبا جبامعة طهران .1
 علوم اإلنسانیة، طهران، كلیة اآلداب والالرتمجة العربیة جبامعة طهرانالدراسات  قسميف ماجستری .2

 امللّخص
ًدا نقل مجیع ومن الصعب ج ،غالًبا ما تكون لغته غری صرحية ولكنها ضمنیة  إجیازًا ، نص  الشعر، يف أكثر صوره 

، للغة العربیة عن ابقي اآلداب العاملیةإلی اطبقاته الداللیة إىل اللغة اهلدف. مل تتأخر ترمجة قصائد الشعراء اإلیرانینی 
لعشرین ، ُترمجت العدید من صف الثاين من القرن ابل تقدمت جنباً إىل جنب مع األعمال األدبیة األخرى. منذ الن

سهراب تعریب شعر حتلیل أجزاء من و  دراسةالقصائد الفارسیة ، القدمیة واملعاصرة ، إىل العربیة. يف هذا املقال ، یتم 
اًء على نظریة جدعون توري حملمد نور الدین عبد املنعم ، بن الشعر الفارسي احلدیث منخمتارات سبهري يف كتاب 

ملیة الرتمجة نفسها. تشری نظریة منظور دراسات الرتمجة العملیة الوصفیة. تتعامل هذه الطریقة مع عومن  يف املعایری
دإىل األشكال األدبیة املوجودة يف كل ثقافة معینة.  توري يف للرتمجة قبول كامل  یرتاوح بنیة، توري نطاقًا للرتمج حيد 

. تشری انبنیع دائًما بنی هذین اجلأن الرتمجة تق معتقداً ، بدأكفایة كاملة للمساواة مع النص املو  دفاهلاللغة ثقافة 
، ولكنه إىل حد ما بعید  قافة العربیةالثعبد املنعم إىل أن عمله مقبول يف  بلتعری التقییم الکیفي   يف النتیجة الرئیسیة

 .نسبة إلی اللغة الفارسیةيف الکفایة 

 

نعم، سهراب سبهري، جدعون الشعر الفارسي املعاصر، تقییم التعریب، حممد نورالدین عبدامل :الرئيسةالکلمات 
 توري.
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Abstract 

Translation acts as one of the agents of thought change as a bridge for 

the transmission of thoughts from different languages to one another. 

Translation has long attracted the attention of translators, and its 

translation or non-translation has always been the subject of 

controversy among translation theorists. Poetry is in its most succinct 

form a language whose language is often not explicit but implicit and 

moving all of its semantic layers to the target language is very difficult. 

In translating poetry into Arabic, Iranian poets have moved on to other 

literary works. In this era, we are seeing more translators trying to 

translate contemporary Persian poetry. Many of these poems have been 

translated into Arabic by translators. This method deals with the 

translation process or the act of translation itself. His theory points to 

the literary formats that exist in any particular culture and one of its 

main achievements was that Attention to the relationship between the 

individual texts of origin and the destination focused on the 

relationships that exist between the destination texts themselves. the 

main result of the qualitative evaluation of Abdul Moneim's translation 
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to Arabic Indicates that his work It has an acceptance in the destination 

culture but it is far from sufficient in the Farsi. 
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