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 ملون ل.اإلنكلٌيٌة حسب نموذج ج.  –العربٌة  –نكلٌيٌة التضمٌنات اإلٌدلوجٌة فً ترجمة النصوص اإلخبارٌة من اإل

أن المترجمٌن مثلهم مثل أي شخص آخر لدٌهم وجهات نظر خاصة بهم فٌما ٌتعلق من احداث عالمٌة لذا فقد ٌتحٌيون 

 دٌنٌة. لجهة معٌنة خاصة عند ترجمة النصوص المرتبطة بأحداث سٌاسٌة أو اجتماعٌة أو

وهل أن ترجمة   تضمٌنات اٌدلوجٌة؟ األخباري الخطاب ٌحمل هل. اآلتٌٌن السؤالٌن على اإلجابة إلى البحث هذا ٌهدف

فً هذه  النصوص االخبارٌة تعبر عن نفس الرسالة االٌدلوجٌة أو هل تم التالعب بها من قبل المترجم/وكالة االخبار؟

ل والخطاب اجمع من خالل تطبٌق تحلٌل الخطاب النقدي من اجل اكتشاف الدراسة، تم تحلٌل مفردات النصوص والجم

 الرسائل االٌدلوجٌة التً ٌتضمنها النص االصلً وترجمته.

فهً غالبا ً ما تعبر عن مصلحة المؤسسة وأن هذه المصالح أما كشفت هذه الدراسة عن أن لغة االخبار لٌست محاٌدة. 

فً أغلب االحٌان فأن المترجمٌن ٌكونون  لغة العربٌة/اإلنجلٌيٌة أو ال ٌكون ذلك.ٌتم نقلها بأمانه عند الترجمة إلى ال

 تحت تأثٌر اٌدلوجٌة سٌاسٌة أو اجتماعٌة أو سٌاسٌة معٌنة فٌقومون بالتعبٌر عنها عند ترجمتهم للنصوص ذات العالقة.

The Ideological Implications in Translating News texts from English-Arabic-English as 

Framed in J. L. Melone's Model 



 

 

 

Translators have their own perspectives on and understandings of global events; therefore, 

they may take sides when translating news articles particularly those related to political or 

social/religious events. 

This research aims to answer the following two questions; Does the news discourse carry 

an ideological message? And does the translation of the news discourse express the same 

ideology or is it manipulated by the translator/ news agency? 

The conclusion of the study was that the language of news is not neutral. It is constantly 

reflecting an institutional interest, and these interests are either rendered faithfully in the 

translation into Arabic/English or not. Most of the time translators are governed by 

particular political, social or religious ideologies that they express in their translations of 

the news. 

 


