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هي من بعض  (bearded translation) ترمجة جيغكوت: ملخص البحث
رتمجة الىت قام هبا رِجاُل املعهد ىف الكتب الصفراء. ثقافات إندونيسيا اإلسالمية. و هي ال

(. تلك العمليات تُ َعلُِّم أيضا التفكري النَّاقد. Bloomحتتوي عمليتها ِقَيَم جماالت بلوم ) 
ال بلوم تطبيق جمإستخدمت املقالة املدخل الكيفّي الوصفّي ابلدراسة املكتبية و املالحظة.

أثناء تعليم ترمجة ىف تعليم التفكري النَّاقد  (  cognitive domainاإلدراكي )   
( "يُعّرف الطالب تعريفًا اتما عن Knowledge  املعرفة )1 جيغكوتوهو كما يلى

( "أعاد الطالب صياغة تعريف الوضوء Comprehensionالفهم )  2الوضوء" .
اق التفكري" بكلماته اخلاصة". هذا يعّلم التفكري النَّاقد وهو "حماولة املرء ىف توسيع آف

( Analysis  التحليل )4( "َمّثل الطالب كيفية الوضوء", Application.التطبيق )3
( Synthesis.  الرتكيب ) 5"يقرْأ الطالب برتمجة جيغكوت حيث حيلِّل حْنوّّي و صرفّيا" .
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  التقييم 6يشرح الطالب املراد من املادة الىت مت قراءهتا عن وسيلة ترمجة جيغكوت 
(Evaluation قام الطالب بتقييم أخيه ىف قرأة ابب الوضوء برتمجة جيغكوت حبيث )

( 1حيلله حنوّّي و صرفيّا وأيتى مبراد ما يقرأ صحيحا وهذا يُعّلم التفكري النَّاقد و هو 
مل يزل ىف اإلنتباه ابملهمة األساسية ( 3اإلحرتام ابنتقادات اآلخرين و ( 2التفكري املفتوح 

تُوصَى أبن تستمر ثقافة ترمجة . إلنتباه ابنتقادات اآلخرين و معرفةمميزاهتم( سرعة ا4و 
ُق جمال اإلدراكّي ِل بلوم و ىف نفس الوقت يُعلِّم التفكري النَّاقد  .جيغكوت ألهنا حُتقِّ

 ثقافة، ترمجة جيغكوت، التفكري الّناِقد.: كلمة املفتاح
 

اإلسالم ىف إنتشرت اللغة العربية أول مرة مسايرة مع دخول 
إندوننيسيا. وكانت التعاليم اإلسالمية مَعلَّمًة ىف املعاهد اإلسالمية عن وسيلة  

كتبالصفراء. وكانت هذه الكتب مكتوبة ابللغة العربية املرتمجة برتمجة 
جيغكوت. تُ َعّد ترمجة جيغكومتن األشياء اإلبتكارية لدى العلماء الذين يدعون 

. حىت تكون هذه الرتمجة من بعض ثقافات الدعوة اإلسالمية ىف إندونيسيا
إندونيسيا اإلسالمية. أصبحت هذه الرتمجة من الطرق التقليدية ىف تعليم اللغة 
العربية لكنها ىف احلقيقة حتتوى على عناصر جماالت بلوم السيما جمال 
"اإلدراكي" وعندما يالحظ القارئ و حيلل عملية هذه الرتمجة فكانت حتتوى 

 ليم "التفكري النَّاقد"أيضا عملية تع
  نوع البحث

"ثقافة ترمجة جيغكوت و دوره ىف تكوين تكتب املقالة حتت املوضوع  
التفكري الناقد لدى طلبة املعاهد اإلسالمية ىف أندونيسيا )دراسة وصفية عن 
حتقيق اجملال اإلدراكّي ِل بلوم(" ابلنوع الوصفّي" وهو البحث الذي يصف 
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لذي يستهدف إىل طلب املعلومات احلقيقّية العميقة عن األشياء أو احلاالت ا
طريق وصف املظاهر املوجودة. البحث الوصفّي يصف األشياء بدون أن يشرح 
عالقتها السببية. ويشرح هذا البحث ىف حماولة إعالم املشكلة احلالية متأسسا 

 . 1على البياانت, ويعرضها و حيّللها و استفسارها
 مصدر البياانت

وأما مصدر البياانت ىف هذه املقالة تتكون على قسمني ومها البياانت 
األساسية والبياانت الثانوية. والبياانت األساسية هي البياانت الىت انهلا 

.  وأما 2الىت انهلا الباحث غري ابشرة  الباحثمباشرة. وأما البياانت الثانوية هي 
مصدر البياانت األساسية من هذه املقالة هو " املكان" وهو حالة التعليم 

األشخاص" وهم والتعّلم ىف ترمجة جيغكوت ىف املعهد و املصدر الثانوّي هو "
 .طالبات معهد اإلصالحية اإلسالمية السلفى مباالنج

 طريقة البحث و أدوات مجع البياانت
وأما الطريقة املستخدمة ىف هذه املقالة هي طريقة املالحظة و الواثئق. 
وأدوات مجع البياانت ىف هذه املقالة هي أدوات املالحظة و املقابلة الشخصية 

 و الواثئق
 

 البياانتطريقة حتليل 
 أما حتليل البياانت املستخدمة ىف هذه املقالة هي حتليل الوصفيّ 

                                                 
1.Narbuko, C. & Achmadi H. A. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Bumi 

Aksara. 2007: 44 
2. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: 

Alfabeta. 201: 308 
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 النتائج
 إنتشار اللغة العربية و اإلسالم ىف إندونيسا

عندما نبحث عن ترمجة جيغكوت فكان البحث يتعلق ابنتشار 
اإلسالم ىف إندونيسيا. و إن احلديث عن دخول اللغة العربية وانتشارها يف 

احلديث عن دخول اإلسالم وانتشاره يف هذا البلد، وذلك ملا إندونيسيا هو 
بينهما من عالقة وطيدة كما لو كاان وجهان لعملة واحدة. فاللغة العربية هي 
لغة ينطق هبا املصدر األساسي للدين اإلسالمي: القرآن الكرمي واألحاديث 

فال   إلسالم،الشريفة، مما يعين أن انتشار هذه اللغة يتزامن دائما مع انتشار ا
يتدين قوم هبذا الدين احلنيف إال وهم يتعاملون مع لغته العربية. لذلك من 
الضرورة اإلشارة إىل اتريخ دخول اإلسالم يف إندونيسيا قبل احلديث عن 

     3دخول اللغة العربية وانتشارها يف هذا البلد.
رغم أن املؤرخني ال خيتلفون يف تزامن بني دخول اللغة العربية ودخول 
اإلسالم يف إندونيسيا ملا يقوم بينهما من عالقة وثيقة حترم الفصل بينهما إال 
أنه من الصعوبة حتديد ميت وصلت هذه اللغة أراضي إندونيسيا وتعامل هبا 

. ومما يقف وراء ذلك عدم ما يكفي من الواثئق أهل هذا البلد للمرة األوىل
التارخيية اليت تلقي الضوء على األّيم األوىل من دخول اإلسالم يف إندونيسيا 
نتيجة االهتمام الضئيل لدى العلماء الذين عاشوا أّيم دخول اإلسالم بضرورة 
تدوين التاريخ. وإىل جانب ذلك كان املؤرخون أنفسهم خيتلفون يف تفسري 

                                                 
 lisanarabinet. يادخول اللغة العربية وانتشارها في إندونيس .نصرالدين إدريس جوهر.  3
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اثئق التارخيية لتحديد ميت دخول اإلسالم إىل جزر إندونيسيا فتباينت لديهم الو 
 اآلراء يف ذلك حيث يدعى كل منها األرجح.

وميكن تقسيم آراء املؤرخني عن بداية دخول اإلسالم يف إندونيسيا إىل قسمني  
 رئيسني، مها:

 نظرية اهلند:  .1
يف إندونيسيا يف تزعم هذه النظرية أن اإلسالم دخل أول ما دخل 

القرن السابع اهلجري أو القرن الثالث عشر امليالدي عن طريق اهلند على 
أيدي التجار املسلمني. ومن رواد هذه النظرية املستشرق اهلولندي سنوك هور 

( الذي يستدل يف نظريته بواثئق اترخيية كثرية Snouck Hurgronjeجروجنيه )
  ( الذي زار جزيرة سومطرةMarco Poloمنها رواية الرحالة ماركوبولو )

( عام Perlakومكث فيه مدة طويلة أن اإلسالم كان منتشرا يف مدينة بريالك )
م وأن أمري مرياسيسال أحد حكام املقاطعات كان قد أسلم ومسي نفسه 1292

ومنها أخبار زّيريت ابن بطوطة نفسه حيث   تسمية إسالمية ابمللك الصاحل.
م والتقى مبلك سومطرة الشمالية )تعرف 1345عام زار جزيرة سومطرة مرة 

اآلن ابسم "آتشيه"( امللك الظاهر بن امللك الصاحل، مث زارها مرة أخرى ملا 
م ليحضر حفلة الزفاف لنجل امللك الظاهر األمري 1346رجع من الصني عام 

 زين العابدين.
اه هذه النظرية كانت يف البداية سائدة وتؤثر أتثريًا واسًعا على اجت

تدوين اتريخ دخول اإلسالم يف إندونيسيا ويستند إليها كثري من املؤرخني سواء  
كانوا من اإلندونيسيني أم من املستشرقني. إال أن املؤرخني الناقدين اكتشفوا 
الحق ًا أن اإلسالم يف القرن الثالث عشر هو اإلسالم الذي قد انتشر ومل يعد 
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شاع قبوله لدى اجملتمع اإلندونيسي ويؤثر يف مرحلة البدء أو الطلوع وإمنا قد 
ومما يدل على ذلك اعتناق األمراء   على حياهتم االجتماعية والسياسية.

يف سومطرة الشمالية الدين اإلسالمي وذلك   واحلكام من اإلمارات الساحلية
بدون أدىن شك ال حيدث فجأة حلظة وصول اإلسالم تلك املناطق السواحلية 

  شر ووجد قبوالً واسًعا لدى أهل املناطق.وإمنا بعد أن انت
 نظرية مكة:  .2

أن اإلسالم دخل أول ما دخل يف  -رًدا على نظرية اهلند-وتزعم 
إندونيسيا يف القرن األول اهلجري أو القرن السابع امليالدي على أيدي العرب 

 الذين جاءوا من مكة املكرمة مباشرة. ويرى أ.د. احلاج عبد امللك كرمي أمر هللا
املشهور ب  "بوّي حامكا" صاحب هذه النظرية أن الرأي القائل إن اإلسالم 
وصل سواحل إندونيسيا يف الثالث عشر اهلجري يفتقر إىل املربر التارخيي إذ 
إن يف تلك الفرتة قد ثبتت القوة السياسية اإلسالمية اليت مثتلها اململكة 

أبمد بعيد وانتشر إىل أن  اإلسالمية مما يعين أن اإلسالم قد جاء قبل ذلك
 أصبح قوة سياسية.

ذهب كثري من املؤرخني مبا فيهم املستشرقون إىل أن هذه النظرية هي 
األرجح لتناغمها مع عدة واثئق اترخيية، منها وأمهها ما اكتشفه بوّي حامكا 

( Kalinggaمن واثئق صينية تقول إن يف عهد ملكة "سيما" مبملكة كالنجاء )
اوا الوسطى جاء إليها مبعوث من ملك العرب الستطالع أحوال اهليندوكية جب

إىل جانب ذلك كانت هذه   البلد، وملك العرب يومها معاوية بن أيب سفيان.
قد أثبتت صحتها عدة مؤمترات عن دخول اإلسالم يف  -نظرية مكة–النظرية 
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 إندونيسيا منها مؤمتر "اتريخ دخول اإلسالم يف إندونيسيا" املنعقد عام
م ,ومؤمتر 1969م، ومؤمتر "اتريخ اإلسالم يف مينان كابو" املنعقد عام 1963

م، ومؤمتر "اتريخ دخول اإلسالم يف  1975"اتريخ رّيو" املنعقد عام 
 م. 1976كاليمانتان" املنعقد عام

هذا فيمكن اخلروج من احلديث عن دخول اإلسالم يف إندونيسيا أبن 
يف إندونيسيا يف القرن األول اهلجري أو هذا الدين احلنيف دخل أول ما دخل 

القرن السابع امليالدي. وهذا يعين أن اللغة العربية أيضا دخلت يف إندونيسيا 
منذ تلك الفرتة.كما شهد اإلسالم من انتشار واسع وما وجد من قبول حسن 
فانتشرت اللغة العربية بدورها انتشارًا واسًعا ووجدت قبوال حسنا من قبل 

ندونيسي. فكان انتشار اللغة العربية قد مر بصورة متدرجة بعدة اجملتمع اإل
مراحل منذ أن كان ينتشر عن طريق ألفاظ اآلّيت القرآنية واألحاديث الشريفة 
واألدعية واألذكار اليت حفظها املسلمون اإلندونيسيون إىل أن انتشر من خالل 

ملؤسسات احلديثة. وميكن برامج تعليم اللغة العربية التابعة للمدارس واملعاهد وا
تصنيف هذه املراحل الطويلة من انتشار اللغة العربية وتطورها يف إندونيسيا إىل 

 أربع مراحل، وهي:
وهي بداية دراسة ألفاظ العربية يف العبادات واألذكار   املرحلة األوىل: (1

 واألدعية وقراءة القرآن.
كتب العربية عن طريق وهي مرحلة االطالع على ال   املرحلة الثانية: (2

 الرتمجة والشرح ابللغة احمللية وذلك هبدف التعمق يف الدين اإلسالمي.
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وهي مرحلة هنضة تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا      املرحلة الثالثة: (3
وظهور املدارس اإلسالمية احلديثة اليت تدرس اللغة العربية بوصفها لغة 

 سالمية.التخاطب ولغة األخوة الدينية اإل
مرحلة نشأة املؤسسات التعليمية للغة العربية أهلية     املرحلة الرابعة: (4

 كانت أم حكومية ابتباع مناهج معينة لتعليم اللغة.
وهذا االنتشار امللحوظ للغة العربية ال أييت من فراغ كما ال حيدث 
فجأة وإمنا هو عبارة عن عملية طويلة تقف ورائها عدة عوامل وأسباب. 

 ناك عدة عوامل تؤدي إىل انتشار اللغة العربية أمهها ما يلي:وه
 العامل الديين.  .1

معروف أن مما يرتتب عليه وجود العالقة الوثيقة بني اللغة العربية واإلسالم 
هو انتشار هذه اللغة مواكبة النتشار هذا الدين احلنيف. فلما وجد اإلسالم 

ت هذه اللغة أيًضا قبواًل حسًنا. قبوال حسنا لدى اجملتمع اإلندونيسي وجد
فكوهنا لغة الدين اإلسالمي قد أّدى بكل التأكيد دورا يف غاية األمهية 

 النتشارها الواسع وحسن قبوهلا لدى اجملتمع اإلندونيسي.
 العامل اللغوي.  .2

إن انتشار اللغة العربية وقبوهلا لدى اجملتمع ال ينعكس عند شيوع 
دينية فحسب وإمنا ينعكس كذلك على احلياة اللغوية استخدامها يف احلياة ال

إذ إن هذه اللغة تؤثر على اللغة اإلندونيسية وتغين خزانتها. فتطورت عدة 
جوانب يف خزانة اللغة اإلندونيسية نتيجة أتثرها ابللغة العربية ولعل أهم وجوه 

ندونيسية. هذا التأثر دخول أصوات اللغة العربية واقرتاض كلماهتا إىل اللغة اإل
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(، على سبيل املثال ال احلصر، z(، والزاي )sy( والشني )fفاألصوات الفاء )
ليست من األصوات اإلندونيسية األصلية وإمنا هي أصوات عربية دخلت إىل 

( شرط Fahamاللغة اإلندونيسية من خالل اقرتاض الكلمات مثل: فهم )
(Syarat( زّيرة )Ziarahوكذلك على مستوى املفردا .) ت فالكلماتTafsir 

 ,Syukur , Zakat   على سبيل املثال ال احلصر ليست من الكلمات
اإلندونيسية األصلية وإمنا هي اقرتاضات من الكلمات العربية وهي: تفسري، 
وشكر، وزكاة. ومما ينتج من هذا التأثري اللغوي وجود التشابه بني اللغة العربية 

ره يساعد اإلندونيسيني على تعلم اللغة واللغة اإلندونيسية، األمر الذي بدو 
 العربية بسهولة بدون مشقة، وهذا بدوره يؤدي إىل انتشار هذه اللغة.

 العامل االجتماعي.  .3
قد أثبت التاريخ أن اإلسالم دخل إندونيسيا على أيدي التجار العرب مما 

ت بوسيلة يعين أن املعامالت التجارية بينهم وبني أهل املناطق يف إندونيسيا كان
اللغة العربية فضال عن اللغة اإلندونيسية. كما يعين أن هذه املعامالت التجارية 
نقلت اللغة العربية إىل لسان أهل املناطق وتصبح لغة التعامل التجاري بني 
الطرفني. فتعلم اإلندونيسيون اللغة العربية ليس فقط لألهداف الدينية وإمنا 

تقل أمهية إذ إن التجارة كانت يومها من أبرز أيضا لألخرى التجارية اليت ال 
 احلركات االجتماعية.

 العامل الرتبوي.  .4
إن اللغة العربية ال يكتسبها اإلندونيسيون نتيجة تعاملهم التجاري مع 

كما ال يكتسبوهنا من خالل حفظهم اآلّيت القرآنية    فقط  التجار العرب
وإمنا يكتسبوهنا أيضا أبسلوب  واألحاديث النبوية واألدعية يف الصالة فحسب
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منظم ومنهجي من خالل عملية الرتبية والتعليم. لقد اهتمت املعاهد اإلسالمية 
منذ قدمي الزمان بتعليم اللغة العربية ألبناء املسلمني هبدف تزويدهم ابلقدرة 
اللغوية حىت يتمكنوا من استيعاب القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة وغريها 

قيم والعلوم اإلسالمية. كما اهتمت املعاهد إبحلاق أبناءها من مصادر ال
ابملعاهد واملدارس يف الشرق األوسط ليكتسبوا اللغة العربية يف بيئتها الطبيعية 
ويتعاملوا مع الناطقني األصليني هبا. وملا أكملوا دراستهم وعادوا إىل إندونيسيا 

طريق أتليف الكتب أو  ساهم هؤالء يف نشر اللغة العربية سواء كان ذلك عن
 .أتسيس املدارس واملعاهد

 دوافع تعلم اللغة العربية 
ومن انحية تعليم وتعلم اللغة العربية فهناك جمموعة من الدوافع الىت تدفع 
الدارسني لتعليم اللغة العربية, وأبرز الدوافع الىت حترك الدارسني لتعليم اللغة 

، الدوافع السياس، و دوافع العمل، و تعليميةالدوافع ال، و الدوافع الدينية العربية:
الدوافع القومية ، و الدوافع الدبلوماسية، و الدوافع  اإلقتصادية و التجاريو 

 4.الدوافع السياحية، و الدوافع العلمية، و والدينية
 الثقافة

 التعريف من الثقافة .أ
الثقافة كلمة قدمية و عريقة ىف العربية فهي تعىن صقل النفس و املنطق 
و الفطانة. الثقافة لغة احلذق و الفطنة و الذكاء و منها التقومي و التهذيب. 
وأما ىف اإلصطالحى األفكار و املثل و املنعقدات و املفاهيم و اإلجتاهات و 

                                                 
 292: 2011. تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا. القاهرة: الدار العاملية. 2011حسني, خمتار الطاهر.. 4
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التقاليد الىت تسود ىف اجملتمع من اجملتمعات. و بعبارة أخرى وهى العادات و 
أن الثقافة هى كل ما صنعه اإلنسان بعقله ويده. وهي هبذا املعىن ال توجد ىف 
جمتمع دون آخر. فكل جمتمع له أهدافه و ميوله و اجتاهاته اخلاصة ما ال توجد 

 5تمعات.ىف جمتمع آخر. ومن مث فإن الثقافة ختتلف ابختالف اجمل
الثقافة أيضا مبعىن هتذيب النفس و صقلها ، و هي عبارة عن جمموعة 

أو اجملتمع ، عن طريق من السلوكيات و الضوابط املتبعة ، لتقومي السلوك للفرد 
اخلوض يف املعارف و العقائد و الفنون و الثقافات املختلفة ، و اليت هتدف 

و يظهر املعىن احلقيقي للثقافة يف السلوكيات ،  . مبجملها إىل تقومي السلوك
عن طريق االعتقادات املّتبعة ، و األفكار املدروسة البناءة ، و التذوق العايل 

ثقافات ، و سرعة البديهة يف اختاذ القرارات الصائبة ، و ملختلف الفنون و ال
حسن التعبري ، و حب املشاركة و احرتام الرأي و الرأي اآلخر ، حينها نطلق 

ظهر هذا املفهوم حتديداً يف أورواب يف هناّيت  . ( عليها ) ثقافة عالية املستوى
ى ااألفراد و القرن الثامن عشر و بداّيت القرن التاسع عشر ، لتحسني مستو 

العمل على إصالحهم ، و أصبح فيما بعد يهدف تطوير هذا املفهوم ، إىل 
تطوير و حتسني و تعديل املهارات اإلجيابية لإلنسان ، من خالل الرتبية و 

  .6التعليم
تعد اللغة طريقا للحضارة و حافظة للفكر اإلنساين فلقت مكنت 
اللغة اإلنسان من حفظ تراثه الثقايف و احلضاري و هيأت له الطريق كي يوجه 

                                                 
. الرّيض.. دار الغاىل اسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني ابلعربيةانصر عبد هللا الغاىل و عبد احلميد عبد هللا. . 5

 20: دون السنة
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ىف –جهوده إىل البناء و اإلضافة غلى ما سبق أن وضعه أسالفه. إن الثقافة 
هي شريعة هللا الشاملة ألصول اإلعتقاد, وأصول احلكم و  -صور اإلسالميالت

أصول املعرفة و أصول األخالق و السلوك و كل التشريعات و النظم و املناهج 
و القوانني الىت ختضع هلا و مجيع أشكال التطبيق العملي و الواقعي و أمناط 

. واحلضارة عمارة السلوك الفردي و اجلماعي الىت تتسق معها نصا و روحا
ألرض و ترقية احلياة على ظهرها: إنسانيا وحقيقة و علميا و وأدبيا و فنيا و 
اجتماعيا وفق منهج هللا و شريعته. و اللغة عموما متكن اإلنسان من احلفاظ 
على ثقافته وحضارته و اإلضافة اليها و تطويرها ىف ضوء التصور اإلعتقادي و 

بل إخرتاع الكتابة كانت اللغة تعتمد على اإلجتماعي الذي يؤمن به. فق
الكالم و اإلستماع وكان كل جيل ينقل خرباته على أبنائه و يقوم األبناء 
بدورهم ابإلضافة إىل ما ورثوه عن األسالف و نقله إىل اجليل األصغر .وهكذا 
لول اللغة لضاعت ثقافات وملا كنا لنعلم عنها شيئا اآلن. فلما إخرتعت 

عصر التسجيل لرتاث األمم و ثقافاهتا وهكذا حفظت اللغة تراث الكتابة بدأ 
املاضيني وأاتحت لألجيال اإلفادة من صرح الفكر  وجتارب السابقني و 

 7اإلضافة إليها. 
كثرية. و ميكن إستخدام كلمة الثقافة ىف التعبري وللثقافة هلا املعاىن ال

 عن أحد املعاىن الثالثة األساسية التالية:
التذوق املتميز اجلميلة و العلوم اإلنسانية. و هوما يعرف أيضا  (1

 ابلثقافة عالية املستوى
                                                 

 36--35. رياض: دار الشواف للنشر و التوزيع ص: تدريس فنون اللغة العربية. 1991. أحمد مدكور, على. 7
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منط متكامل من املعرفة البشرية و اإلعتقاد و السلوك الذى يعتمد  (2
 كري الرمزي و التعلم اإلجتماعي على القدرة على التف

جمموعة من اإلجتاهات املشرتكة و القيم و األهداف و املمارسات الىت  (3
 متيز مؤسسة او منظمة أو مجاعة ما.

من املعاىن السابقة فإن الثقافة هي كل ما يتعلق ابإلنسان أو جمموعة 
 . 8من الناس من السلوك و األعمال و املمارسات و غري ذالك

 :عناصر الثقافة
إن حمتوى الثقافة يف أي جمتمع متجانس يكاد ينقسم إيل ثالثة أقسام رئيسية 

 حسب رأي لنتون
 العموميات (1

اليت يشرتك فيها أفراد اجملتمع مجيعا وهي أساس  وهي تلك العناصر
الثقافة ومتثل املالمح العامة اليت تتميز هبا الشخصية القومية لكل جمتمع مثل 
اللغة وامللبس والعادات والتقاليد والدين والقيم . وهي األفكار والعادات 

اليت  والتقاليد واالستجاابت العاطفية املختلفة وأمناط السلوك وطرق التفكري
يشرتك فيها مجيع أفراد اجملتمع الواحد ومتييزهم كمجتمع وثقافة عن غريهم من 
اجملتمعات ومثال ذلك ) السكن وطريقة امللبس وطريقة الزواج )العموميات هي 
مركز اهتمام الرتبية واليها تتجه اجلهود لنقلها وتبسيطها وجتديدها إن لزم األمر 

 : .وتتمثل فائدهتا يف

                                                 
. الرياض.. دار اسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربيةعبد هللا الغالى و عبد الحميد عبد هللا.  .  ناصر8
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 نمط الثقايف يف اجملتمعتوحد ال (1
 تقارب طرق تفكري أفراد اجملتمع واجتاهاهتم يف احلياة (2
 تكون اهتمامات مشرتكة وروابط بينهم (3
 تكسبهم روح اجلماعة فتؤدي إيل التماسك االجتماعي (4

 اخلصوصيات (2
وهي عناصر الثقافة اليت يشرتك فيها جمموعة معينة من أفراد اجملتمع 

اصر اليت حتكم سلوك أفراد معينني دون غريهم يف اجملتمع فهي مبعىن أهنا العن
العادات والتقاليد واألدوار املختلفة املختصة مبناشط اجتماعية حددها اجملتمع 
يف تقسيمه للعمل بني األفراد وقد تكون هذه اجملموعة مهنية متخصصة أو 

أو األطباء أو طبية مثال اخلصوصيات الثقافية اخلاصة ابملعلمني أو املهندسني 
غريهم وهم يتصرفون فيما بينهم أبمناط سلوكية معينة وقد تشمل هذه 

اخلصوصيات عناصر تتعلق ابملهارات األساسية للمهنة واملعرفة الالزمة إلتقاهنا  
كما تشمل أيضا طرق أداء املهنة ونوع العالقات اليت تربط أبناء املهنة الواحدة 

 . ومتيزهم عن غريهم من الناس
تكون اخلصوصيات مرتبطة ابلطبقة االجتماعية فالطبقة  وقد

األرستقراطية هلا سلوكيات وعاداهتا اليت متيزها عن الطبقة املتوسطة أن كذا وكذا 
من السلوك ال ينتمي إيل عادات األرستقراطية وجيب أال ننسى أن 

 اخلصوصيات ال تنفى اشرتاك أفراد الطبقة أو املهنة عن كل أفراد اجملتمع يف
 . العموميات اليت انقشناها من قبل

  : البدائل واملتغريات (3
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وهي من العناصر الثقافية اليت تنتمي إيل العموميات فال تكون 
بني   مشرتكة بني مجيع األفراد وال تنتمي إيل اخلصوصيات فال تكون مشرتكة

مهنة واحدة أو طبقة اجتماعية واحدة ولكنها عناصر تظهر حديثة   أفراد
ألول مرة يف ثقافة اجملتمع وبذلك ميكن االختيار من بينها وتشمل  وجترب

العمل وطرق التفكري وأنواع االستجاابت غري   األفكار والعادات وأساليب
املألوفة ابلنسبة ملواقف متشاهبة مثال ذلك ظهور موضة جديدة يف امللبس مل 

   لناس من قبلتكن معروفة من قبل أو ظهور طريقة إلعداد الطعام ومل يعرفه ا
يف اجملتمعات البدائية وكثرية يف اجملتمعات املتقدمة وتكون   وهذه املتغريات قليلة

هذه املتغريات أمناط سلوكية قلقة مضطربة إيل أن تتالشى أو تصبح 
خصوصيات تتسم هذه البدائل ابلقلق واالضطراب إيل أن تستقر علي وضع 

لثقافية فهي متثل العنصر النامي وتتحول فيه إيل اخلصوصيات أو العموميات ا
 .9من الثقافة

 :ج. فوائد الثقافة
الثقافة ذات أمهية كبرية ابلنسبة للمجتمع من انحية وابلنسبة لألفراد من انحية 

 :أخرى فهي
تكسب أفراد اجملتمع شعورا الوحدة وهتيئ هلم سبل العيش والعمل  (1

 دون إعاقة واضطراب
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األفراد مبجموعة من األمناط السلوكية فيما يتعلق إبشباع حاجاهتم  متد (2
البيولوجية من مأكل ومشرب وملبس ليحافظوا علي بقائهم 

 . واستمرارهم
القوانني واألنظمة اليت تتيح هلم سبل التعاون   متدهم مبجموعة (3

والتكيف مع املواقف احلياتية وتيسر سبل التفاعل االجتماعي بدون 
 ث هناك نوع من الصراع أو االضطرابأن حيد

جتعل الفرد يقدر الدور الرتبوي الذي قامت وتقوم به ثقافته حق  (4
التقدير خاصة إذا اخترب ثقافة أخرى غري ثقافته من عادات وتقاليد 

 . تطغى علي وجوده
احللول املناسبة   تقدم للفرد جمموعة من املشكالت اليت أوجدت هلا (5

عن حلول تلك املشكالت   جلهد والوقت ابلبحثوبذلك توفر عليه ا
. كذلك تقدم له مثريات ثقافية عادية عليه أن يستجيب هلا ابلطرق 

يف ثقافته كمجموعة املواقف احلياتية املتوقعة واليت   العادية املوجودة
حللتها الثقافة وفسرهتا واليت يستجيب هلا الفرد عن طريق الثواب 

رد إيل ثقافة أجنبية يقابل فيها مثل تلك والعقاب فإذا ما انتقل الف
 املثريات فسيجد استجاابت خمتلفة مما حيدث عنده القلق واالضطراب

. 
تقدم للفرد تفسريات تقليدية مألوفة ابلنسبة لثقافته يستطيع أن حيدد  (6

شكل سلوكه علي ضوئها فهي توفر له املعاين واملعايري اليت هبا مييزون 
صحيحة كانت أم خاطئة عادية أو شاذة  بني األشياء واألحداث
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وهي أيضا تنمي لدى الفرد شعورا ابالنتماء أو الوالء فرتبطه مبجتمعه 
 . رابطه الشعور الواحد

إذن فالعالقة بني الفرد والثقافة عالقة عضوية دينامية والثقافة من 
صنع األفراد أنفسهم فهي توجد يف عقول األفراد وتظهر صرحية يف سلوكهم 

قيامهم بنشاطهم يف اجملاالت املختلفة وقد تتفاوت يف درجة وضوحها   خالل
كما أن الثقافة ليست قوة يف حد ذاهتا تعمل مستقلة عن وجود األفراد فهي 
من صنع أفراد اجملتمع وهي ال تدفع اإلنسان إيل أن يكون سوّي أو غري سوى 

نوع استجابته بل يعتمد يف ذلك علي درجة وعى كل فرد ابملؤثرات الثقافية و 
هلا ومجود الثقافة وحيويتها يتحددان مبدى فاعلية أفرادها ونوع الوعي املتوافر 

 10هلم
 ترمجة جيغكوت (1
 التعريف من ترمجة جيغكوت: (2

ترمجة جيغكوت أو ترمجة جيغكوت هي الرتمجة الىت قام هبا رجال 
الىت -الكتب الصفراء  ) الكتب  املعهد )من يسكن ىف املعهد و رجاله( ىف

املطبوعة ىف الكتب الصفراء ( - املتوسط تكتب ابللغة العربية ىف القرن
اصبحت جزأ من األعمال الرتاثية العريفة و ذات املكانة الوسيطة ملصاحبة 
الطلبة لفهم كتب الرتاث العربية و قواعدها دون تطبيقها ىف املكاملة و اإلتصال 

 11هبا يوميا
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 12و تعّلم هذه الرتمجة ال ميكن فصلها عن دراسةكتب الصفراء 
ويكون طالب املعهد ىف عملية هذه الرتمجة يضع املعىن كلمة بعد كلمة من 

 ذه الرتمجة  خالل التحليل الصريف و النحوي. فلذالك هل
 مزاّي, وهي:

ِاعتقد رجال املعهد أن هذه الرتمجة وسيلٌة لتوزيع الربكة من علماء الكتاب  (1
 الذين تدرس كتُبهم والعلماء الذين يدرسوهنا 

 تكون هذه الرتمجة وسيلة إليصال املعلومات الىت تكون رسالة من النص (2
ة الىت تكون جزأ من تربية بتلك الطريقة تتخلد التقاليد الروحية والعقلي (3

 املعهد
الروحية ىف تعليم الكتب الصفراء ألن الطالب  آلفاقترمجة جيغكوات ؤثرتُ   (4

 يشعرون أبهنم ىف موقع يتقربون فيه مع هللا عز وجل أثناء تلك العملية
 أهنا وسيلة من وسائل تتصل هبا إّتصاال عبودّيَّ من الطالب مع خالقه (5
َعدُّ ُمهّمة أِلعمال النقدية حنو النص إّما من الناحية هذه الرتمجة ت ُ   (6

 اإلجتماعية أو البالغية السيما اللغوية
تستخدم ترمجة جيغكوت حىت اآلن ِلرتمجة النصوص العربية لكتب   (7

 13الصفراء

                                                                                                         
       Gramatika Bahasa Arab dan Buku- buku kebahasaan dan Keagamaan Abad  

        Pertengahan (Kitab Kuning)2010: 8 
 مترجم من 12

Van Bruinessen, Martin. Kitab Kuning: Book in Arabic Script Used in Pesantren 

Milieu. BIJDRAGEN.No Deel 146,2e en  

3e Aflevering th 1990 
13Irhamni. Ibid: 8. 
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 ماهية ترمجة جيغكوت
دات و ( العنصر اللغوي ) املفر 1لعناصر من: )وحتتوي ترمجة جيغكوات

العنصر  االّلغوي وهو اجلوانب غري ( 2النحو و الصرف و البالغة وغريها ( )
اللغوية الىت تُ َبنيِّ الرسالة أو مضمون النص كمثل العلم التوحيد و الفقه 

( مساعدة الطلبة ىف فهم كتب 1والىت تقصد هبا ترمجة جيغكوت )وغريمها. 
تدريب طالب املعهد ىف تطبيق  (2الصفراء الىت ألّفها علماء القرن املتوسط )

( أتهيل طالب املعهد 3معلوماهتم عن القواعد اللغوية كى تكون العلوم اثبتة  )
هناك بعض الشروط لَِقارء تر مجة جيغكوأتوال: ىف قراءة و فهم كتب الصفراء. 

القدرة على قراءة اللغة العربية واثنيا: القدرة على فهم قواعد اللغة العربية و 
لفهم عن طريقة القراءة السيما ابلرموز اللغوية و اللغة الرتميزية واملفردات اثلثا ا

ىف لغة اهلدف )اللغة اجلاوية( و رابعا: معرفة العلوم الىت تتعلق بفنون علم 
 الرتمجة

 ترمجة جيغكوت كعملية تعليم كتب الصفراء 
كتب الصفراء هى الكتب املكتوبة ابللغة العربية الىت تشتمل على 

م(. إن ترمجة 14غة العربية و الدينية الىت يكتبها الُفكاّر ىف القرن املتوسط )الل
جيغكوت ال ميكن فصلها مع القيم املعهدية املوجودة الىت يعتمدها اجملتمع. 

احلرص و اإلصطبار وإرشاد ”تصبح تلك الرتمجُة طريقًة مثاليَّة وهى صورة 
التعليم و التعلم و مصدر الطاقة الىت تصبح هذه الثالثة منطلقًة لِعقد “ أستاذ

ىف القيام بوظيفة التعليم والتعّلم. هذه القيم الثالثة مأخوذه من الشعر ىف البيت 
 املشهور الذى يدل على الشروط ىف طلب العلم:
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 أاَلاَل تَنَاُل اْلِعْلَم ِإالَّ ِبِستٍَّة َسأُنِْبْيَك َعْن جَمُْمْوِعَها بِبَ َيانِ 
 14ْصِطَباٍر َو بُ ْلَغٍة َوِإْرَشاِد أُْسَتاٍذ َو طُْوِل الزََّمَانِ ذَُكاٍء َوِحْرٍص َوا

لون أكثر ابلكتب الصفراء على الكتب  كان علماء املعهد يُفضِّ
ألوىل. يؤسس اجلديدة ولو كانت الثانيُة لغتها وشكلها و ترتيبها أحسن من ا

املصنف ماكتبه من العلوم على القرآن و احلديث و اإلمجاع و القياس 
وتسلسلت سلسلة املصنف مع النيب صلى هللا عليه وسلم والصحابة والتابعني 
و اتبعي التابعني. حتليل النصوص ُمَعلٌَّم ىف كتب الصفراء عن طريق:أن الطلبة 

عون و هكذا ابلرتمجة. تلك حييطون الشيخ أو األساتيذ ويكتبون ما يسم
العملية ميكن عقدها ايضا ىف الفصول. وأيمرهم الشيخ أو األساتيذ ليقرءوا  

الكتابة و البحث من خالل ترمجة جيغكوت.وكان املشاييخ يُعرضون كيفية 
معاملة التالميذ نصَّ الكتاب مع عناصر تكوين الكتاب إما اللغوي أو خارج 

املقصودة. ويعرضون أيضا  كيفية اختاذ القرار اللغوي أِلجل إكساب الرسالة 
عن املعادلة لقواعد أو الكلمات أو اجلمل الىت  تقصد هبا الرسالُة أو مضمون 
النص  كيف حتلل تلك العناصر الىت تكون املعىن و كيف تكون كلمٌة واحدٌة 

أتتى مبعىن ُأخرى و ما أمهية العلوم األخرى الىت هلا عالقة  ابلعلم املقصود  
 كوسيلة إكتساب الرسالة.

وكان طلبة املعهد اليزودهم املشاييخ  طريقة إكتساب الرسالة َرمسيا بل 
يكفي هلم تزِويُد حتليل النصوص بوسيلة القواعد اللغوية كمثل النحو و الصرف 
و البالغة  وهناك إعتقادات قوية عن كفاية تزويد الطالب ابلقواعد النحوية 

                                                 
 15: كتبة صحابة علمم إبن إسماعيل, إبراهيم. شرح تعليم املتعلم. سورابايا:. 14
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صر أساسي ىف تنظيم النصوص تَنظيما َقوّي فلذا فقط وتكون هذه الرتمجة عن
تكون نصوص كتب الصفراء منظمة, وأما معرفة علوم ألخرى أتيت بعد تعلمهم 
القواعَد اللغوية وعندما طبقوا كيفية إكتساب املعىن أو الرسالة فيصبحوا 

درس حتليل النصوص العربية ىف كتب الصفراء ُمطَِبقني القواعَد اللغوية فّعالة.يُ 
عن طريق ترمجة جيغكوت حىت ميكن للطالب إكتساب الرتادف الكثرية 
املفهومة وال ميكن فهم ترمجة جيغكوت بدون حتليل النصوص األصلية معا مع 
ترمجتها هبذه الطريقة توجد فائداتمنهمتان ومها إكتساب الطالب الرسالة 

 وإكتسامب العناصر اللغوية
وص العربية ىف ترمجة هناك ثالث عملياتعند تعليم حتليل النص

إهنا عملية ىف ( 2) إهنا عملية ىف تعليم قراءة النصوص العربية( 1جيغكوت)
 15إهّنا عملية ىف الرتمجة( 3) تعليم اللغة العربية السيما القواعَد اللغوية

 

                                                 
  :15Irhamni. Ibidمترجم من  15
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 :التحليل النحوّي و الصريفّ 1اللصورة البيانية 

 
 :مثال من أمثلة ترمجة جيغكوت2الصورة البيانية 
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( وتطبيقه ىف تعليم ترمجة Cognitive Domain)16ي"جمال بلوم "اإلدراك .1
 جيغكوت

( من أشهر Bloom's 1956يعترب تصنيف بلوم ألهداف التعلم )
اليت تصف مستوّيت األداء اإلدراكي. وتعترب مستوّيت هذا التصنيف  النماذج

متسلسلة مبعىن أنه على املتدرب أن يصل إىل أهداف املستوى األدىن قبل أن 
يستطيع أن يبين عليه ليصل إىل أهداف املستوى األعلى. يتناول اجملال 

ه ىف اإلدراكي التغريات الىت تطرأ على معارف املرء و أفكاره ومدركات
السلوكيات املختلفة. ويشتمل تصنيف بلوم لألهداف الرتبوية فىاجملال اإلدراكي 

 17)العقلي( ستة مستوّيت وهي:
 ( Knowledge  مستوى املعرفة )1

وهو يتضمن ذكر احلقائق و املعلومات واألفكار و النظرّيت الىت 
سبق تعلمها دون أن يعين ذلك ابلضرورة فهمها أو القدرة على استخدامها 
وتفسريها. و هذا املستوى أوىل مستوّيت األهداف ىف اجملال اإلدراكي وهو 

 لفظ : الصالة. مثال: أعِط تعريفا ل18يقتصر على التذكر 
 ( Comprehension  مستوى اإلستيعاب )الفهم( )2

و يشري هذا املستوى إىل القدرة  على فهم املادة أو املوضوع أو 
األفكار الىت تعرض على املتعلم دون أن يعين ذلك قدرته على ربطها بغريهامن 

                                                 
أن  356. دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ص: تدريس اللغةالعربية. فى كتابه 2002وقال وليد أحمد جابر .  16

 املجال اإلدراكي يسميه باملجال العقلي
. عمان: دار الفكر للطباعة و تدريس اللغةالعربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية. 2002. وليد أحمد جابر. 17

 356النشر و التوزيع ص: 
 356. نفس املرجع . ص: 18



)دراسة وصفية  ىف أندونيسيا ة جيغكوت و دوره ىف تكوين التفكري الّناِقدلدى طلبة املعاهد اإلسالميةثقافة ترمج :أمي حممودة
 عن حتقيقاجملال اإلدراكّيِل بلوم(

 
 

 ]131 [2019 ليويو  – األولالعدد  -السابعاجمللد  :التدريس

 

ل: املعلومات أو األفكار و هذا املستوى أرقى درجة من املستوى السابق. مثا
أعد صياغة تعريف الوضوء بكلماتك اخلاصة، وقم ابإلجابة عن أسئلة حول 
معىن الوضوء. و مثال آخر: يستخرج الطالب الفكرة الرئيسية من نص 

 19حمدد.
 ( Application  مستوى التطبيق )3

وهو يشري إىل أن املتعلم ميكنه إستعمال املادة املتعلمة, سواء أكانت 
مفهوما أم مبدائ أم قاعدة أم مهارة ىف مواقف و أوضاع جديدة وهو يعىن 
عملية إنتقال التعلم إىل مواقف جديدة غري تلك الىت حدث فيها بداية. مثال: 
ميثل ابلرسم العالقة بني عدد السكان و املساحة. و بعد قراءة املعلم و شرحه 

استخدام املعلومات يف عن ابب الوضوء مث قال: َمثِّْل يل كيف الوضوء, .)
 (-ملموسة-حاالت معينة 

 ( Analysis  مستوى التحليل )4
وهذا املستوى ملعريف يشري إىل قدرة املتعلم على تقسيم املادة املتعلمة 
إىل عناصرها املكونة هلا والىت تبني معرفته هبا و فهمه واستيعابه لبنيتها 

وت أمر إىل طالبه: إقرأ التنظيمية. مثال: بعد قراءة املعلم برتمجة جيغك
 برتمجةجيغكوت حيث حُتلِّلون حنوّي و صرفيا.)جتزئة املادة إىل أجزاء(

 (Synthesis  مستوى الرتكيب أو البناء )5
وهذا املستوى يشري إىل قدرة املتعلم على جتميع أجزاء أو عناصر 
الشيئ ما, عقليا بصورة و يتضمن ذلك جتميع األفكار و تركيب اجلمل ىف كل 

                                                 
 356. نفس املرجع. ص: 19
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متكامل ذى معىن. مثال: يكتب الطالب فقرة تصف شعوره و أحاسيسه حول 
موضوع معني. أو يركب مجال من كلمات و عبارات تعطى له. وهكذا بعد 
قراءة تلك الرتمجة أمر املعلم بشرح املراد من املادة الىت مت قراءهتا عن وسيلة 

 ترمجة جيغكوت.
 (Evaluation  مستوى التقوميو إصدار األحكام )6

)احلكم على قيمة منتج ما وذلك ابلنسبة هلدف معطى، ابستخدام معيار 
 حمدد(

قال املعلم إىل أحد طالبه: قم مبراقبة أخيك )أو نفسك( ىف قرأة ابب    
 الوضوء برتمجة جيغكوت حبيث حتلل حنوا و صرفا وأتتى مراد ما تقرأ صحيحا 

 التفكري النَّاقد .2
 سالمالتفكري النَّاقدىف اإل .أ

وملّا بنّي هللا تعاىل ىف كتابه العزيز" إّن ىف خلق السماوات واألرض 
أي عالمات واضحة على  20واختالف الليل والنهار آلّيت ألوىل أللباب

اخلالق وابهر حكمته, لذوى العقول الذين ينظرون إىل الكون, بطريق التفكر 
, فكان املقصود جذب القلوب إىل معرفة 21واإلستدالل, ال كما ينظر البهائم

اإلله احلق, و كانت هذه اآلية تنري القلوب أبدلّة  التوحيد و اإلهلية والتدبر ىف 
بوحدانية هللا ملكوت السموات واألرض, ليخلص اإلنسان إىل اإلعرتاف 

وابهر قدرته جل وعال. مث وصف تعاىل اوىل األلباب ابلصفات احلميدة. فقال 
سبحانه وتعاىل: "الذين يذكرون هللا قياما وقعودا وعلى جنوهبم ويتفكرون ىف 

                                                 
 190. سورة أل عمران 20
: 2001. الصابونى, محمد على. صفوة التفاسير الجزء األول. القاهرة: األصدقاء للطباعةوالنشر. 21
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خلق السموات واألرض" أي يذكرون هللا أبلسنتهم وقلوهبم ىف مجيع األحوال, 
فال يغفلون عنه تعاىل ىف عامة أوقاهتم, ىف حال القعود والقيام واإلضطجاع, 

الطمعنان قلوهبم بذكره واستغراق سرائرهم ىف مراقبته. وكانوا يتدبرون ىف 
ملكوت السماوات واألرض ىف خلقهما هبذه األجرام العظام وما فيهما من 

عجائبلمصنوعات وغرائب املبتدعات. بعد اإلعرتاف هبذ األشياء وتفّكرها  
خلقت هذا ابطال" أى أن هللا تعاىل ماخلق كل شيئ عبثا كانوا يقولون: "ما 

من غري حكمة. "سبحانك فقنا عذاب النار" أي ننّزُهك ّي أهلل من العبث 
فأجران وامحنا من عذاب جهنم. واملقصود أن يتجنب الناس صفة الرذيلة حيث 

 يكونوا عند النظر ومشاهدة كل األشياء من غري أن يتفكرواها 
 تعاىل أيمر إىل الناس مجيعا السيما للمسلمني و من هنا أن هللا

خاصة أن يتفكروا هذا الكون بعد أن يوحدوهللا عز و جل. وتتضمن هذه 
اآلية أيضا على األمر ب " التفكر النقدّي" وهو أن يكون املرء عندما يواجه 
املشكالت و القضيات أن حيللها و يقضيها حتليال عميقا بقواعدها الصحيحة 

مبقتضاها و لديهاإلهتمام ابحلاالت احمليطة لتكون القرار مناسبا  و مناسبة
حماولة ىف التناسب مع القاضية األساسية و مل يزل ىف اإلنتباه ابملهمة األساسية 

 22وإخّتاذ احللول صائبا. وهذا مناسبا مبواصفات التفكري النَّاقد
 التعريف من التفكري النَّاقد .ب

                                                 
22. Marzano,Robert. Brandt, Ronald S.et. Dimensions of Thinking: A Framework for 

Curriculum and    

              Instruction. Virginia ASCD (Association for Spervision and Curriculum 

Development. 1988: 17 
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التفكري النَّاقدهو التقييم أو التقدير عن ضبط العبارة. و وصف إنيس ) 
Ennis 1985 التفكري املعقول و التصويرّي املرتكزة على القرار ابملعتقدات أو )

اخلطوات الىت سيعمل. ويدخل ىف هذا التعريف عندما حيلل صاحب التفكري 
ابلتأىن و يطلب الرباهني الّصّديقة و استنتاج املهم. و يستهدف تعليم التفكري 

( و  fair-maindedنَّه )  النَّاقدلرتقية كفاءة املرء ىف التفكري بدون أن ُيسيئ ظ
د ابلوضوح و الصائب  .  23الوضعّي و ُمَعقَّ

 ( املواصفات من التفكري النَّاقدوهي كما تلى:Ennis 1987و وصف إننيس ) 
 اإلستنتاج الواضح من الفكرة األساسية (1
 اإلستعالل ) البحث عن سبب الواقع ( (2
 حماولة املرء ىف توسيع آفاق التفكري (3
 إستخدام املصادر املعتمدة (4
 اإلهتمام ابحلاالت احمليطة (5
 حماولة ىف التناسب مع القاضية األساسية (6
 مل يزل ىف اإلنتباه ابملهمة األساسية (7
 إختاذ احللول الصائبة (8
 التفكري املفتوح (9

 إستخدام التفكري النَّاقد (10
 وممّيزاهتم سرعة اإلنتباه ابنتقادات اآلخرين و معرفتهم (11

                                                 
23. Marzano,Robert. Brandt, Ronald S.et.. Dimensions of Thinking: A Framework for 

Curriculum and    

              Instruction. Virginia ASCD (Association for Spervision and Curriculum 

Development. 1988: 18 
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 24اإلحرتام ابنتقادات اآلخرين.  (12
من بعض عمليات ىف تصميم التعّلم ابملدخل التفكري النَّاقدهي حتليل 

 25املضمون
 املناقشة

 الثقافة و ترمجة جيغكوت
الرتمجة اخلاصة الىت قام هبا رجال املعهد فة أتتى مبعىن وملاكنت الثقا

الىت تكتب -)من يسكن ىف املعهد و رجاله( ىف الكتب الصفراء  ) الكتب 
املطبوعة ىف الكتب الصفراء (,  فهي طبعا - املتوسط ابللغة العربية ىف القرن

ها لغة احلذق و الفطنة و الذكاء و من تكون من بعض الثقافة إلن الثقافة 
التقومي و التهذيب. وأما ىف اإلصطالحى األفكار و املثل و املنعقدات و 
املفاهيم و اإلجتاهات و العادات و التقاليد الىت تسود ىف اجملتمع من 
اجملتمعات. و بعبارة أخرى وهى أن الثقافة هى كل ما صنعه اإلنسان بعقله 

جمتمع له أهدافه و ويده. وهي هبذا املعىن ال توجد ىف جمتمع دون آخر. فكل 
ميوله و اجتاهاته اخلاصة ما ال توجد ىف جمتمع آخر. ومن مث فإن الثقافة ختتلف 
ابختالف اجملتمعات. وكانت ترمجة جيغكوت من صنيعة وابتكارية علماء 

وهي جزأ من األعمال الرتاثية العريفة و ذات املكانة الوسيطة  إندونيسيني.
العربية و قواعدها دون تطبيقها ىف املكاملة و ملصاحبة الطلبة لفهم كتب الرتاث 

جتعل الفرد يقدر الدور اإلتصال هبا يوميا, ألن من بعض فوائد الثقافة هي 
                                                 

24. Marzano. Ibid 19 
25.Yuwono, 2001, Model Pembelajaran Inovatif, Surabaya: Usaha 

Nasional. 
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الرتبوي الذي قامت وتقوم به ثقافته حق التقدير خاصة إذا اخترب ثقافة أخرى 
 غري ثقافته من عادات وتقاليد تطغى علي وجوده

 م والتفكري النَّاقدترمجة جيغكوتو جمال إدراكي بلو 
كما هو معروف أن ترمجة جيغكوت من بعض عمليتها األساسية 
هي حتليل النحوي و الصريف و أيضا شرح املراد من النصوص املرتمجة. ومن هنا 
يتبنّي لنا أن ىف عملية ترجة جيغكوتتطبق عناصر التفكري التقدّي ألن ترمجة 

نظيما َقوّي وأما معرفة علوم جيغكوتتكون عنصرا أساسيا ىف تنظيم النصوص تَ 
ألخرى أتيت بعد تعلمهم القواعَد اللغوية وعندما طبقوا كيفية إكتساب املعىن 

درس حتليل النصوص أو الرسالة فيصبحوا ُمطَِبقني القواعَد اللغوية فّعالة. يُ 
العربية ىف كتب الصفراء عن طريق ترمجة جيغكوت حىت ميكن للطالب 

املفهومة وال ميكن فهم ترمجة جيغكوت بدون حتليل  إكتساب الرتادف الكثرية
النصوص األصلية معا مع ترمجتها هبذه الطريقة توجد فائداتن مهمتان ومها 

 إكتساب الطالب الرسالة وإكتساب العناصر اللغوية.
أثناء تعليم ترمجة ىف تعليم التفكري النَّاقد ال بلوم اإلدراكيتطبيق جم

  2فة "يُعّرف الطالب تعريفًا اتما عن الوضوء" .  املعر 1 جيغكوتوهو كما يلى
الفهم "أعاد الطالب صياغة تعريف الوضوء بكلماته اخلاصة". هذا يعّلم 

.التطبيق "َمّثل 3التفكري النَّاقدوهو "حماولة املرء ىف توسيع آفاق التفكري" 
   التحليل "يقرْأ الطالب برتمجة جيغكوت حيث حيلِّل4الطالب كيفية الوضوء", 

.  الرتكيب يشرح الطالب املراد من املادة الىت مت قراءهتا عن  5حْنوّّي و صرفّيا" .
  التقييم قام الطالب بتقييم أخيه ىف قرأة ابب الوضوء 6وسيلة ترمجة جيغكوت 

برتمجة جيغكوت حبيث حيلله حنوّّي و صرفّيا وأيتى مبراد ما يقرأ صحيحا وهذا 
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اإلحرتام ابنتقادات اآلخرين و ( 2التفكري املفتوح ( 1يُعّلم التفكري النَّاقدو هو 
( سرعة اإلنتباه ابنتقادات اآلخرين 4مل يزل ىف اإلنتباه ابملهمة األساسية و ( 3

 و معرفة مميزاهتم
I. اإلستنتاج 

( كانت ترمجةجيغكوت من 1إستنتجت هذه املقالة األشياء اآلتية: 
ة جيغكوت تطّبق جمال ( ىف عملية تعليم ترمج2بعض ثقافات إندونيسيا 

( وهكذا تطّبق بعض تلك العملية التفكري 3إدراكّي بلوم ىف مجيع مراحلها و 
 النَّاقد.
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