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خممثلث  ِ 

الة الموسومة "سٌاسات ترجمة األدب العربً إلى اللغة اإلنكلٌزٌة" إلى الرس ههذتسعى 

دراسة مشكالت قلة ترجمة و تمثٌل األدب العربً فً اللغة اإلنكلٌزٌة )و اللغات األوربٌة 

ي خصص الستعراض بعض أساسٌات الذاألخرى(. و تبدأ الرسالة بالفصل األول 

الدراسة و أهدافها و فرضٌاتها و اإلجراءات الدراسة التً تقدم للموضوع و لمشكلة 

 المتبعة و مدى الدراسة و مغزاها.

و ٌتناول الفصل الثانً العوامل المؤثرة فً إنتاج الترجمات . و بعد تقدٌم الفصل تم 

دراسة بعض السردٌات ما بعد استعمارٌة حول دعم تعلٌم و تعلم لغات االستعمارٌٌن و 

لك تمت مناقشة ذزٌز عملٌات استعمار األمم. و عالوة على دور الترجمة بوصفها أداة لتع

العالقة الوثٌقة بٌن األٌدٌولوجٌا و الترجمة و تأثٌر األٌدٌولوجٌا فً المنظومة الجمالٌة 

الموجودة. و وثٌق الصلة بالموضوع هً قضٌة الرعاٌة التً تمت مناقشتها بتفصٌل 

مات هً صناعة النشر و الظروف التً نسبً. و من بٌن العوامل المؤثرة فً إنتاج الترج

 ٌعمل بها المترجمون و ٌؤدون فً ظلها واجباتهم الترجمٌة.

و ٌتطرق الفصل الثالث إلى العالقة الوثٌقة بٌن الترجمة و األٌدٌولوجٌا و السٌاسة. و 

ٌشتمل الفصل على دراسة تأثٌرات السٌاسة فً الترجمة فً بعض البلدان و الفترات و 

الفاشٌة و ألمانٌا النازٌة و إسبانٌا فً زمن فرانكو و الصٌن الشٌوعٌة. و قد  منها إٌطالٌا

ت جملة من التدابٌر القاسٌة للتأثٌر فً نوعٌة و ذاألنظمة السٌاسٌة قد اتخ هذهلوحظ أن 

كمٌة الترجمات. و كانت األنظمة المشار إلٌها ترى ان الترجمة سالح بٌد العدو ٌستخدمه 

 ضارة تلك األنظمة.لتفكٌك أخالقٌات و ح

أما الفصل الرابع فٌتناول استعراض و مناقشة األسباب الكامنة وراء تدنً ترجمة األدب 

العربً إلى اإلنكلٌزٌة. و ٌبدأ الفصل بمناقشة نظرٌة المؤامرة التً كان المفكر و الباحث 

 إدوارد سعٌد افصح من عبر عنها بقوله أن األدب العربً محاصر. و تم بعدها تناول

ضعف الدعم و الرعاٌة لترجمة األدب العربً من قبل الراعٌن المختلفٌن و فً مقدمتهم 

الحكومات العربٌة. و تمت مناقشة الجوائز األدبٌة المخصصة لترجمات األدب العربً و 

لوحظ شحتها عددٌا و مادٌا. و أخٌرا تم التعرض الى بعض المؤثرات الفتٌة و 

 د من إنتاج ترجمات األعمال األدبٌة العربٌة.السٌاسٌة التً تح –االجتماعٌة 

و ٌتطرق الفصل الخامس من الدراسة إلى أهم االستنتاجات و ٌقدم جملة من التوصٌات 

 اللغة اإلنكلٌزٌة. إلىالتً ٌراها الباحث كفٌلة بإثراء ترجمة األدب العربً 
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This thesis entitled The Politics of Translating Modern Arabic Literature 

into English seeks to address the problem of undertranslating and 
underrepresentation of Arabic Literature in English (as well as other 
languages). The thesis starts with Chapter One which is devoted to 

demonstrate some important preliminaries introducing the subject of the 
thesis, the problem of the study, the aims of the study, the hypotheses, the 
procedures followed, the scope and significance of the study.      Chapter 

Two deals with the factors that influence the production of translations. 
After introducing the chapter, the attempt is made at exploring the 

postcolonial narratives about supporting the learning of the colonizer's 
languages and the role of translation as a tool of promoting colonization of 
nations. Additionally, the connection between ideology and translation is 

discussed and the effect of the ideology on existing poetics. Very much 
related to this aspect is the issue of patronage which is discussed in 

relative detail. Among the factors which influence translation is the 
publishing industry . the conditions under which translators carry out 
their responsibilities and readership.                                                           

                       

Chapter Three starts with discussing the close relationship between 

translation, ideology and politics. Then, the researcher moves to discuss 
the impacts of politics on translation in certain countries and periods 

starting with Fascist Italy, Nazi Germany, Franco's Spain and communist 
China. It has been noticed that severe measures of censorship were 
undertaken to influence both the quality and quantity of translated books. 

Translation has been viewed as a weapon used by the enemy to 
disintegrate the morality and culture of the regimes referred to above.         

  

Chapter Four represents the main bulk of the study in which the attempt 

is being made at exploring the different reasons that lie behind the 
undertranslation of Arabic literature. It starts with discussing conspiracy 
theories that are best expressed by Edward Said's thesis of embargoing 

Arabic literature. It also reviews the weakness of patronage provided for 
translating Arabic literary works, the currently available literary prizes and 
certain artistic and sociopolitical issues which negatively impacts literary 

translations of Arabic products.                                                                   

Finally, Chapter Five summarizes the important and most significant 
conclusions and offers a number of recommendations to better the status 

quo of literary translations of Arabic works into English.                            

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


