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Abstract 

 

AlTalafha, Zahraa Marwan. The Impact of Intertextuality on Translating 

Mahmoud Darwish’s Poetry. M.A. Thesis, Yarmouk University, 2017 

(Supervisor: Prof. Mahmoud Kanakri). 

 

This study aims to investigate the impact of intertextuality on translating 

some verses by the poet Mahmoud Darwish’s. It attempts to find out the problems 

faced by the translator while translating intertextual contents from Arabic into 

English. It also sheds light on types of intertextuality which vary in difficulty 

depending on the cultural-specificity of the intertextual reference. The sample of 

the study consists of fifteen chosen verses by Mahmoud Darwish that have 

intertextual references. To achieve these objectives, the researcher translated the 

selected verses and adopted Vermeer’s Skopos Theory as a theoretical framework. 

The researcher applied semantic translation theory and functional equivalence. She 

also used some procedures such as: footnoting and paraphrasing. In addition, she 

transliterated certain words because of their cultural-specificity. 
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 The researcher followed the analytical approach in order to explain and 

analyze the phenomenon of intertextuality and its impact on the process of 

translation, in general, and on the translation of poetry, in particular. 

 

Keywords: (horizontal intertextuality, vertical intertextuality, translating free 

Arabic verse, Mahmoud Darwish, footnoting, paraphrasing) 
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 المستخلص

 لة ماجستير في الترجمة. اى ترجمة شعر محمود دويش. رسالطالفحه، زهراء مروان. أثر التناصية عل

 محمود كناكري)األستاذ الدكتور: . (إشراف: 2017جامعة اليرموك، 

قصائد مختارة مقاطع من تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر الخاصية التناصية على ترجمة 

ثناء ترجمة محتوًى ذي خاصية للشاعر محمود درويش، وتحاول عرض المشكالت التي يواجهها المترجم أ

تناصية من اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية. وتسلط هذه الدراسة الضوء على أنواع التعبيرات التناصية التي 

 تتكون عينة الدراسة من تتفاوت في درجة صعوبتها اعتمادًا على الخصوصية الثقافية للمرجع التناصي.

قصائد محمود درويش المبنية على خلفيات تناصية مختلفة.  خمس عشرة قصيدة من مقاطع مجتزئة من

الهدف، كإطار نظري، لمعرفة مدى  ولتحقيق هذه األهداف، قامت الباحثة بترجمة تلك القصائد متبّنيًة نظرية

باإلضافة إلى ذلك، استخدمت الباحثة الترجمة المعنوية والترجمة التكافؤية في ترجمة  نجاح هذه الترجمات.

، كما استخدمت استراتيجيات ُأخرى: كالشرح وتضمين الحواشي وأنجلزة بعض المفردات ذات القصائد

اتخذت الباحثة المنهج التحليلي كوسيلة لشرح وتحليل أثر الظاهرة التناصية على عملية  الخصوصية الثقافية.

 الترجمة بشكل عام وعلى عملية ترجمة األدب بشكل خاص.

، تضمين ترجمة الشعر الحر العربي، محمود درويش التناص العمودي، ،األفقي : التناصالكلمات المفتاحية(

     .)الحواشي، الشرح

 

 


