
 

 
 

أتثري ترمجة آية )ألف دينار(:" ومن يتق هللا جيعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال  "
 حيتسب".يف التفكري والسلوك

 
 دمحم بن هامشي

 
 ملخص

فيكونوا أمة مثالية  القرآن الكرمي دستور جلميع املسلمني ما إن متسكوا به حىت اعتضدوا
قعدت أمامهم ملوك مشاريق األرض ومغارهبا.فهذا األمر ليس بغريب وال اندر بل قد 
وثقت يف دواوين التاريخ عن أمة ملكت الغرب والشرق وأخضعت جبابرة الروم وهزمت 
أسود الفرس فكانوا خري حضارة أسست على وجه األرض ومنارة للهدى افتخر هبم من 

من خالل هذه   السما  ولل  لذريعة واحدة أال وهو القرآن الكرمي.يف األرض ومن يف
الدراسة سيحاول الباحث الكشف عن أتثري ترمجة آايت القرآنية عموما وأتثري ترمجة آية 
ألف دينار خصوصا على تفكري وسلوك اجملتمع وال سيما ما يف هذه اآلية من معان هلا 

واستعان الباحث  املصائب. ابألرزاق والتوكل يفن السعي صلتها حبياة االنسان اليومية م
يف هذه الدراسة ابلتحليل امليداين، ولل  عرب توزيع االستباانت على عينة حمددة من 
اجملتمع للكشف عن تفاصيل انطباعاهتم وتباينها يف مستويي الفهم واألدا . فتنتج من 

الفكري آبية ألف دينار هذه الدراسة صورة واقعية مستمدة من اجملتمع عن مدى أتثرهم 
من خالل الرتمجة املتوفرة يف أايديهم وكذل  أتثري هذه الرتمجة يف سلوكهم الفردي 
واالجتماعي والنفسي، مما يكشف عن بعض نقط اهلامة اليت تشكل عقبات رئيسية 

 جتاه تفعيل ترمجة آايت القرآنية يف حياة املعاصرة وتقدمي حلول مقرتحة هلا.
 

 السلوك-التفكري-ترمحة-آية ألف دينارحية: الكلمات املفتا
 

 تعريف ظاهرة األثر والتأثري



 

 
 

ن منظور كلميت األثر والتأثري يف كتابه لسان العرب قائال : األثر : بقية الشي  ، واجلمع لقد عرف اب
 1 والتأثري : إبقا  األثر يف الشي  . وأثر يف الشي  : ترك فيه أثرا. .آاثر وأثور

 
يف بيان الكالم واملعىن أبسلوب ينفعل به القارئني  أتثري الرتمجة آايت القرآنيةحول هو وحمور البحث 

 جوانب عدة من أمهها: خالل منولل  ة، من خالل مؤثراهتا املعرفية والعاطفية والدينية والسلوكي
الرتمجة فتظهر جليا يف تعريف هي مادهتا الكالم و  حيث أن اللغةالرتمجة تتعلق ابللغة والفكر  1

ويف االصطالح هي حتويل نص مكتوب بلغة ما إىل نص  .حيث أهنا بيان الكالم وتوضيح معناه
فالرتمجة تتعامل مع اللغة بشكل مباشر حيث أهنا تتمس  ابلنص األصلي  ،مساو له بلغة أخرى

على أي إلنتاج النص املرتجم بلغة اهلدف فال يصلح للمرتجم أن يرتجم على هواه ورغبته دون اعتماد 
فتكون ترمجته ومسة عار ملقاة  ،وإال غابت منه صفة األمانة اليت تعترب من أركان الرتمجة ،نص حمدد

فتعامل الرتمجة مع اللغة مما جيعلها 22.على وجهه ال قيمة هلا فكراي ولغواي وعاطفيا أمام أنظار القارئني
ابلفكر والعقل حيث أن عالقة فكر االنسان ابللغة اثبتة  ال احتمال للش  والريب  حيةلات صلة 

يستخدم اللغة كعامل أساسي يف حيث أن االنسان  فاللغة هي وعا  الفكر للبشر أمجع، ،فيها
من الواقعية نتيجة  حقائق إىل وترمجتها من املعاين اجملردة به احمليطة واملفاهيم األفكار تنظم إلالتفكري 

عن أحوال  وبنا ا على هذه الظاهرة أسست مدارس اللسانيات املعاصرة اليت تبحث.هذا التفاعل
أندريه مارتينيه أن اللغة متّثل رؤية يرى  اللغة بوصفها تتعامل مع املضمون الفكري وتنطبق عليه أثرها.

حصول التفكري يف الواقع، فمما ال ش  فيه، أن اللغة تلعب  خاصة يف تنظيم العامل، وبدوهنا يستحيل
دورا هاما يف عملية تكوين النظر يف الواقع. فبني تشومسكي يف نظريته اللسانية التوليدية عن اللغة 
والعقل، وهذه النظرية استلهمها من فلسفة ديكارت اليت تتخصص يف ربط اللغة بعملية تفكري لدى 

عبد  وحتدثاإلنسان. القة الوطيدة بينهما، وتعترب هذه العالقة أساس لوجود االنسان نظرا لوجود الع
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" أان أتّكلم،  التالية: مكوانت الثالثةعرب  اللغة ابلفكر  اتصالحزم يف  ابنفلسفة عن  املسدي السالم
 3"إلاً أان أعقل، إلاً أان موجود

مل تنشأ صدفة وإمنا تكونت  ولل  كون حضارات األممالشعوب واألمم حضارات الرتمجة وعاء  2 
تل   توهبا تراكم ،جيل القدمي، فجيل احلديث يرثها دون وعي من تواصلةمن خالل جهود أجيال م
فاحلضارة العربية تعود مداها تواريخ األمم وكونت هبا جمدها أمام أنظار العامل.  يف اجملهودات حىت برزت

تهم اللغوية اليت نزل رهم إىل العامل حاملني فصاحأسفا إىل آالف السنني حينما خرج العرب األوائل يف
الفتوحات اإلسالمية  توسعتعصور األموية والعباسية متيزوا هبا عن بقية األمم.ففي و  ،هبا القرآن

نشأت حركة الرتمجة فاستفادوا من جتارب ثقافات اهلندية واالغريقية والفارسية فأصبحوا قادة العامل و 
ألمم كانوا أمرا  على سادة احلرب والتعمري والتطور وهزموا ا اا وأسرارها وكانو ملكوا كنوزهأسياد الدنيا و 

حينئذ منارة للتقدم  فأصبح حضارات العربقيصر الروم هزموا كسرى الفرس و العامل فأسقطوا  
ل األلفاظ واملعلومات فحسب بل تعدى فيها عن نقلم يعد الرتكيز ف عندهم علم الرتمجةوالتمدن.وتتطور 

 4من النقل البحت إىل االبداع واالخرتاع .العصر العباسي لل  حيث يف تطورت الرتمجة 

وهي إحدى سنن اإلالهية يف الكون حيث أن هللا تعاىل جعل الرتمجة جسر التواصل بني الثقافات  3
اخلالقني ه يف خلق الكون وهو أحسن داعاألمم والشعوب يف ألوان وألسنة متنوعة ليثبت به قدرته وإب

الذي خلق سبع مساوات طباقا وجعل األرض فراشا هاداي عباده إىل سوا  السبيل وليبلوهم أيهم أحسن 
عمال وهو القائل)ومن آايته خلق السماوات وألرض و اختالف ألسنتكم وألوانكم إن يف لل  الايت 

ة يف الفكر والثقافة العربية على مكانة عظيمة وانطالقا من هذا القول حصلت الرتمج52للعلمني(
لدى  يف حنو ألف عام تقريبا.فظهرت فتوسعت ممارستها يف فجر العصر العريب اإلسالمي واستمرت

منها العلوم اهلندية واإلغريقية. وترجم املختلفة الشعوب  وعلوم جهود كثرية يف ترمجة ثقافات العرب
فارسي ابن املقفع يف القرن الثامن عشر امليالدي حكاايت هندية من الفارسية إىل العريب الفكر امل

بعد لل  جهودات أخرى  تالحقتكليلة ودمنة  كما ترجم حكاية الشاهنامة .و العربية، مساها ابسم  
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 القرآن الكرمي 



 

 
 

 أخرى ومن أبرزها ترمجة كتب الفارسية واليواننيةالستنباط ثقافات شعوب قام هبا العرب يف  حماوالت 
عصر العباسي حيث يعطي اخلليفة مقدار الكتب املرتمجة ما يوازيها لهبا.فمن خالل حركات الرتمجة  يف

أتثر العرب ابملنطق االغريقي  مما يؤدي إىلاألمم األخرى و بدأ ظهور احتكاك الثقايف بني العرب 
صصت يت ختاينية الدرسة النسطورية السري م ، من أمهها:فتنشأ عندهم مدارس للرتمجةوالفلسفة اليواننية 

 .االغريقية املؤلفات ختصصت يف ترمجة اليت مدرسة اليعقوبية السرياينيةوا ،اليواننية املؤلفات يف ترمجة
 6 وتولدت من هذه املدارس نظرايت عدة يف الرتمجة فأصبح بلدان العرب موطنا لعلم الفلسفة واملنطق.

 

ريب فيه وأهنا منفعلة ومؤثرة على القارئني وتكّون من هنا ندرك أن قضية أتثري الرتمجة أمر حتمي ال 
رؤيتهم إىل الواقع ومل تتوقف إىل لل  احلد فحسب بل تتعدى أثرها على اجملتمعات يف كل أجياهلا على 
طبيعة كوهنا حاملة للرتاث السابقني ليفيد هبا املتأخرين كما مهدت هلم سبل تطوير حضاراهتم ابلتواصل 

 تعاملهم اليومي مع شعوب العامل.مع ثقافات االخرى يف 

 

 أنواع التأثري
 فالتأثري على عدة أنواع:

تعلق بتفكري املتأثر فيجعله قادرا على إدراك األمور كانت غامضة عليه يف فهو الذي ي التأثري املعريف 1
 ة عنه وجيعله عاجزا على تفسريكانت خمفي  املعلوماتالسابق ولل  نتيجة حصول املتلقي على بياانت 

متباين حيث أن البعض قد على األفراد  وأتثريه Cognitive Effectأيضا ب  ومسي معينة. حداثأ
دورا  التأثري املعريفلعب .ويإال بعد سنوات به وندة بينما اآلخرون قد ال يتأثر خالل ثوان متعد يتأثر به

ينها وبني ميول الشخصية التفاعل ب الصة إىل ألهان املتأثرين هبا وإنشا مهما يف تزويد املعلومات اخل
قيم أيضا قادر على نقل  التأثري املعريف.و لدى املتأثرن الناجتة عن تنوع خلفيات الثقافية والجتماعية

املفضلة عندهم كاحلرية واملساواة واألمانة  عرب أتثريه على أمناط السلوكاألساسية يف نفوس األفراد 
  وغريها.
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حيث أن االنسان املتأثر بكمية   Affective Effectsاملسمى بهو و  التأثري العاطفي والوجداين 2
أخبار السيئة عند مساعه يف معنوايهتم فيصبح حزينا  حمددة تغيرياتحمددة من املعلومات معرض أيضا ب

ويشعر. وعلى هذا أنبا  املفرحة ولل  أن االنسان كائن حيوي يفكر مراتحا عند إدراكه ويصري 
أن يتنبه ويبتعد عن املعلومات املؤلية واملنحرفة.أثبتت الدراسات املعاصرة أن  األساس، ينبغي على الفرد

األطفال املدمنني مبشاهدة أفالم العنف يف التلفاز تزداد يف أنفسهم حدة التوترات العصبية املشجعة 
 اليت عرضت للسلوك املؤلية واملضرة لالخرين، ولل  لتأثرهم مبضمون مشاهد العنف اللفظي والعملي

 .عليهم يف حياهتم
هي توليد أمناط سلوكية  ومن أهم مساته Behavioral Effectsبتسمية  وأطلق عليه السلوكي التأثري 3

كنتيجة مولدة من   السلوكي ميكن اعتباره معينة لدى الفرد أو امتناعه يف تنفيذ السلوك احملددة. التأثري
وجدان الفرد وشعوره فيرتجم أحاسيسه ما من إل أن السلوك والتصرف منبعه العاطفي والوجداين التأثري

إال إلا ترجم  املعريف والعاطفيلتأثري ل فال أثر ملموسالكامنة يف صدره إىل أفعال وحركات ظاهرة مرئية .
 7إىل أفعال وتطبيقات معينة يولدها الفرد عرب جوارحه وحركاته.

أية كانت فهي لات الصلة الوثيقة يف حياة الفرد وتؤثره أتثريا مباشرا  ولل  أن األداين الديين التأثري 4
نقاد هبا أتباعها يف ظروف الدين هو عبارة جمموعة من الضوابط الفكرية والعملية والعاطفية ا كون

تتصل رشادات والتعاليم اإلالفرد من  يلتزم هبا الحتوائه على الضوابطالدين اإلسالمي  وال سيما حياهتم،
العالقة بني العبد وخالقه سبحانه وتعاىل، واملعامالت اليت تراعي العبادات مبجاالت عديدة من حياته ك

 مصدر أساسي يفومن هنا، يعترب الدين يف العصور السابقة اليت تعكس العالقة بني األفراد واجملتمع. 
قانون املصري والبابلي ف، لتحديد مهمة اجملتمعوسائل لقوانني، وابلتايل فهو من أهم تكوين دستور 
كنيسة أوراب سلطة اجتماعية هتيمن على كانت لو كقوانني اآلهلة،   اشعوهب فرضت علىواهلندي واليوانين 

انتشار العوملة يف أفكار  لذريعة العصر احلديثعلى الرغم من انفصال الدين عن الدولة يف قوة الدولة. 
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كثري من قواعد الدينية لات الطبيعة   تستند ا اىلالدولة ال تزال  سلطة إال أن ،األمرا  والعمال 
 8.االجتماعية كأمور الزواج، واألحوال الشخصية، وبعض قضااي اجتماعية أخرى

 
 تعريف التفكري والسلوك

التفكري لغة:من الفكر : إعمال اخلاطر يف الشي  ; قال سيبويه : وال جيمع الفكر وال العلم وال النظر ، 
 دريد يف مجعه أفكارا . والفكرة : كالفكر وقد فكر يف الشي  وأفكر فيه وتفكرقال : وقد حكى ابن 

مبعىن . ورجل فكري، مثال فسيق، وفيكر : كثري الفكر ; األخرية عن كراع . الليث : التفكر اسم 
التفكري . ومن العرب من يقول : الفكر الفكرة ، والفكرى على فعلى اسم، وهي قليلة. اجلوهري : 

لتأمل ، واالسم الفكر والفكرة ، واملصدر الفكر ، ابلفتح . قال يعقوب: يقال: ليس يل يف هذا التفكر ا
 9الكسراألمر فكر أي ليس يل فيه حاجة ، قال : والفتح فيه أفصح من 

 .تعريفاهتا لدى العلما : تأما اصطالحا:فتعدد
 

ال  اكامن  انشاط كونهعبارة عن نشاط عقلي يتميز خباصيتني : أوهلما   هو :أبن التفكريأرنوف لقد صرح 
 .يتضمن التعامل مع الرموز واستخالصها رمزاي انشاط كونهميكن مالحظته مباشرة ، والثانية  

ل مشكلة أو اختال قرار أو حماولة فهم موضوع ما حب مرتبطنشاط عقلي أبنه احلارثي تعريف التفكري عرفو 
 بهيقوم و وهو الذي جيعل للحياة معىن  ما،   الكائن الذي ينفعل أثنا  حل مشكلةفالتفكري هو لل

 . ابلشعوري أو الالشعوري منعزل عن البيئة احمليطةالفرد 
 

ولعل أدق التعريف التفكري الذي مال إليه الباحث هو الذي جا  به مجل حيث يرى إن التفكري مفهوم 
أو  لاتهيعم كل ظاهرة من ظواهر احلياة العقلية، ويراد به النشاط العقلي سوا  اعترب هذا النشاط يف حد 
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دون  لدى االنسان ملكة إدراك وفهم وحكم على األشيا  وهووعي بكل ما حيدث،  بوصفهعترب ا
 10 .عنده االنفعاالت والعواطف والغرائزتدخل 
 

فهذا التعريف من أمشل التعاريف للتفكري على رأي الباحث حيثأن غريه من التعاريف السابقة ال 
 ابعتباره جمموعة من االنفعالت املتولدة جرا ر علمي و نظمنشاطات التفكري من تحدث إال عن ت

يف كوقوع الفرد  ،اخلربة وأ قف، ويكون لل  من خالل احلواس أو املو اخلارجيةابملؤثرات االحتكاك 
 .للمأزق الذي هو فيه الفعالة احللول عن هحبث هوفكرية، و ردود  ينتج يف نفسهاملأزق 

 
طبيعة التفكري بأن التعريف الذي قدم به مجل هو األدق وأقرب إىل املعىن احلقيقي حيث صرح  إال

فمصطلح ملكة  .والغرائزالنفعاالت والعواطف  املنتجك وفهم وحكم على األشيا  على أنه ملكة إدرا
لصح  حبت لهين إحساسيلو أردان اعتبار التفكري كنشاط  أنه لتفكري حيثتعريف اهي األدق ل

اعتبار بعض اجملانني كشخص عاقل مفكر يدرك احلقائق والوقائع إل أن جهاز الفكر وهو الدماغ 
تؤهالنه ليكون مفكرا  ابلنعمات لذةشقات و ه أبمل املإحساس إضافة إىل ،الشذولمن خال عنده 
لكن هل حيتج بتفكري اجملانني يف حل مشكالت الواقعية فالنفي هو اجلواب الوحيد من أفواه  ساملا.
بل هي ملكة ميلكها  إدراكية إل أن التفكري يف احلقيقة ليس جمرد أداة عصبية لات وظيفة ،العقال 
ومسؤوليته جتاه هذه امللكة هي تطويرها وتزويدها  .تشريفا لهالسماوية سان املكلف ابلشرائع االن

ليفيد هبا املخلوق يف سعيه لرضا اخلالق فالنظر إىل التفكري كملكة مما يربهن مبعارف القيمة والسليمة 
املتعصب واجلاهل دى اختالف كفا ات واملقدرات بني الناس يف التفكري فالعامل يعرج إىل منارة اهل

 يهبط يف قاعة اجلهالة والضالل. 
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التفكري منوذج مصفوفة لدمج تعليم وتعلم مهارات التفكري  مهارات وتعليم التفكري ،أمحد صاحل، علوي 
مركز البحوث والتطوير ، )اليمن: املرحلة األساسية 9-7األساسية من خالل تدريس مادة العلوم للصفوف 

 .10-8م(، ص2002، الرتبوي فرع عدن



 

 
 

 تعريف السلوك
السلوك : مصدر سل  طريقا ; وسل  املكان يسلكه سلكا وسلوكا وسلكه غريه وفيه وأسلكه إايه 

: جمموعة من احلركات املنسقة اليت تكون وظيفة ما للوصول إىل هيأما اصطالحا فالسلوك .وفيه وعليه
 11غرض أو غاية ما

 
فال يعترب من صاحبه هدف ية اليت ال يالتصرفات اجلسدأما فالسلوك مالزم هلدف أو غاية معينة 

ا من جيوز اعتبارها سلوكا إل أهنال ف وغريمها ولل  كاستنشاق اهلوا  وغمز العني ،أمناط السلوكية
حركات عضوية تلقائية عند االنسان. وكذل  ما يسمى بردود الفعل لدى الفرد فإنه خارج من نطاق 
السلوك كإبعاد اليد من النار والصراخ عند الفزع وغريمها. فالسلوك هو التصرف منطلقه دوافع املكونة 

 على الواقع. ك أثراوترت غاية ما حتقق الكامنة يف صدور النفوس فيرتمجها إىل جمموعة من الوظائف 
 

 أنواع التفكري
 د تتداخل بعضها على البعض ومن أهم أنواعها:ة قوللتفكري أنواع كثري 

ممارسة الفكرية  وانتباه يف التفكري التأملي هو سلوك داخلي يتصف ابحلذر التفكري التأملي: 1
 .وجتاوزها الصعوابت فينتج حال يف تعاطي مع والتطبيقية

فهذا النوع من التفكري قريب من حيث االجرا ات ابلتفكري التأملي إال أنه اإلبداعي:التفكري  2
بل يرتكز يف توليد  فحسب مل ينحصر يف حتليل النشاطات الواقعيةأنه أكثر تطورا وتقدما منه حيث 

على أفكار جديدة وربطها ابخلربات القدمية لغاية توسيع املعارف وزايدة املفاهيم لدى الفرد معتمدا 
 12خرباته السابقة.

                                                           
11

 .14م(، ص.1181لبنان: دار االفاق اجلديدة، ، )األسس البيوجلية لسلوك االنسانالدر، إبراهيم فريد، 
12

، طالل بن احلسني جامعة طلبة لدى ميدانية املتغريات دراسة ببعض وعالقته املركب التفكري ،دمحم خليفة، الشريدة 
 222-222.ص م(،2010، سوراي دمشقجامعة جملة جامعة دمشق، )



 

 
 

ق من صحة يية أفكار تفسر ظاهرة من الظواهر دون التحقأبفيقوم على اقتناع  التفكري اخلرايف: 3
لنوع من التفكري تتنوع نسبيته يف جمتمعات خمتلفة فهذا ا .هذا التفسري ابلتجربة واالختبار العلمي

 13لشعبية.وغالبا ما ينسب هذا النوع من التفكري ابألساطري والطقوس ا
هو النوع من التفكري الذي قام بربط املعلومات السابقة املكتسبة ابملعلومات التفكري التجمعي:  4

 اجلديدة املتاحة له ويبىن من خالل هذا الربط استنتاجات جديدة.
هو كل منط تفكري يساعد يف حتديد نوع املشاكل اليت يواجهها الفرد يف حياته و  التفكري اإلجيايب: 5

الكيفيات الالزمة حللها واألساليب الفعالة لتنفيذ هذه احللول مما يضمن له طريق النجاح كما يبعده 
 14من أتثريات االنفعاالت السلبية كالقلق والغضب وغريمها.

يف اجلوانب السلبية للموضوع مثل الصعوابت واحتماالت  ركزي الذي تفكريال: هو التفكري السليب 6
فصاحب هذا النوع من التفكري غالبا ما يكون متشائما ومرتددا يف .الفشل والنتائج املرتتبة على لل 

للتفكري  ياة.فهذا النوع من التفكري عكسيف احل تنفيذ القرارت مما يصعبه للوصول إىل غرض املنشود
 15اإلجيايب.

يتصف ابلتمعن يف دقائق األمور والذهاب إىل ما ورا  املباين  وهو التفكري الذي العميق: التفكري 7
 للتوصل إىل إدراك لب الفكر والقصد دون إصدار أحكام اتبعة للهوى والنفس.

 على األشيا  بسرعة دون طول  هفصاحب هذا التفكري يصدر أحكامالتفكري السطحي: 8

                                                           
13

املعتقدات اخلرافية الشائعة يف التنشئة االجتماعية لألبناء وعالقتها ببعض املتغريات النفسية ، مصباح، هللي 
م(، 2006اجلزائر، ورقلة مرابح قاصدي جامعة ،رسالة ماجيسرت، )واالجتماعية دراسة ميدانية مبنطقة ورقلة

 .46ص.
14

.من 2011نوفرب  10االسرتجاع ، وأمناطه ومهاراته تعريفه االجيايب التفكري،خليل، دمحمصربي 
http://www.sudanile.com/index.php/2008-02-11-14-11-16/222-2001-01-

06-01-17-16/20816-2011-01-02-11-76-02 

15
، والبحوث العليا الدراسات تطوير مركز، )مصر: التفكري النمطي والبداعيعبد املختار، دمحم خضر،  

 .11ص. 1ط م(،2011

http://www.sudanile.com/index.php/2008-05-19-17-39-36/252-2009-09-06-09-34-16/50896-2013-03-02-19-46-05
http://www.sudanile.com/index.php/2008-05-19-17-39-36/252-2009-09-06-09-34-16/50896-2013-03-02-19-46-05


 

 
 

فبهذا يصح اعتبار  ،األحداث فغالبا ما يتصل قراره أبشيا  ظاهرة مادية حبتةمعن يف جمرايت النظر والت
 16تفكري العميق.اليعكس مصطلح أن التفكري السطحي هو 

 

 ة يف التفكري والسلوكحتليل أثر الرتمج
يف التفكري  آية ألف دينار سيذكر الباحث منهجيته يف حتليل أثر الرتمجة ،من خالل هذا الباب
على منولج من الرتمجات املنتشرة لدى اجملتمع احمللي ابللغة  الباحث يف حتليليه والسلوك حيث سيعتمد

الرتمجة فدار السالم.وااني اإضافة إىل الشعب بر يفهمها املاليزيون واالندونيسون  لغةوهي  ،املاليوية
ثالثة )ومن يتق هللا جيعل له خمرجا،ويرزقه من ايهتا الثانية إىل الآاملختارة مأخولة من سورة الطالق من 

 حيث ال حيتسب ومن يتوكل على هللا فهو حسبه إن هللا ابلغ أمره قد جعل هللا لكل شي  قدرا(
 فالنص املرتجم:

 
Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah nescaya Dia mengadakan jalan 

keluar untuknya.Dan memberi rezeki kepadanya dari jalan yang tidak terfikir 

olehnya.Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah maka Allah itulah 

penolong yang cukup baginya Allah itu tetap melaksanakan segala sesuatu yang 

dikehendaki-Nya sesungguhnya Allah telah menentukan perencanaan-Nya yang 

rapi bagi tiap-tiap sesuatu(   

 
ابآلية ولقياس أثر الرتمجة سيتم توزيع االستباانت اليت تضم على األسئلة االختيارية والقياسية تتعلق 

 للكشف عن انطباعاهتم الشخصية وميوالهتم النفسية وفعالية ترمجة االية يف  وترمجتها على اجملتمع
من هذا اجملتمع مث حتليلها وفحصها  حمددة تخالص نسبة مئويةنفوسهم وعقوهلم للتوصول إىل اس

لتكوين احملصلة النهائية من هذا البحث حول مدى أتثري النصوص املرتمجة  spssبربانمح اإلحصائية 
وسلوكهم الفردية واالجتماعية وال سيما يف سياق هذا اجليل احلديث املنتمي إىل يف عقول اجملتمع 
 املتنوعة. التطورات املعاصرة يف اجملاالت العلمية والثقافية ايرة هذه الرتمجةومس ،عصر االنرتنيت
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التفكري منوذج مصفوفة لدمج تعليم وتعلم مهارات التفكري  مهارات وتعليم التفكري ،أمحد صاحل، علوي 
 .ص، األساسيةاملرحلة  9-7األساسية من خالل تدريس مادة العلوم للصفوف 



 

 
 

 ترمجة االية الف دينار يف التفكري والسلوك منهجية حتليل األثر
حول قضية أثر ترمجة ألف دينار يف تفكريهم وسلوكهم لقد قام ألجل اكتشاف عن انطباعات اجملتمع 

 من خالل اخلطوات التالية:على أمهية هذه القضية ومدى أتثريها  الباحث بدراسات ميدانية مركزا
 

 منوذج العينة
املؤسسات احلكمية  يفالدراسات امليدانية تتم تطبيقها على اجملتمع املتألف من الطلبة اجلامعة وعمال 

أو إل أن هذه الفئة من اجملموعات قد تصل إليهم أتثريات ترمجة هذه االية بطريق مباشر  ،اخلاصةو 
كالتوكل على هللا والشكر واجلد يف  ،ياة االنسانحب اليت تتصل قيمالو  عايناملغري مباشر ملا فيها من 

ساعدهم على التعبري برأيهم بشكل أوضح ست يف نفوس املفحوصني املعاينوأتصل هذه .العمل وغريها
كونة من األسئلة املستمدة هم من خالل توزيع االستباانت املجتاه هذه القضية. لقد مت استقطاب آرائ

فردا من  10يف هذا البحث. ومت توزيع االستبانة على اليت اطلع عليها الباحث من املراجع 
 .سيتم متحيص هذه النتائج يف املراحل التاليةو  تثبت حول آرائهم جتاه هذه الدراسةملفحوصني للا

 
 يف اجملتمع اجلامعي أداة القياس للوضع احلايل ألمهية تعلم األدب العريب وفعاليته
أثر ترمجة ألف دينار يف التفكري وسلوك لقد مت اعتماد يف هذا البحث على االستبانة لقياس مدى 

أقسام فالقسم األول تتمحور يف خلفية املفحوصني والقسم  ستة. وهذه االستبانة تتألف من اجملتمع
عن انطباع املفحوصني بشكل عام  الكشفأسئلة غري قياسية اليت ترتكز يف  ثالثةالثاين فيتكون من 

أمهية ترمجة أما القسم الثالث فيتألف من األسئلة القياسية حول  جتاه قضااي ترمجة النصوص الدينية.
.ففي القسم الرابع لقد أدرج الكاتب فيه األسئلة آية ألف دينار نفسها يف حياة اليومية للمفحوصني

م يف االستباانت بوضع اهتاملفحوصني فيملؤون انطباع املتعلقة أبثر ترمجة آية ألف دينار يف تفكري
باحث إىل تناول نقطة أخرى لأما يف القسم اخلامس فينتقل ا .هلااملربعات املخصصة  داخلالعالمة 
الفكرية والوجدانية  اؤثراهتمب ختتصفهذه الرتمجة مل  .على السلوك الرتمجة أتثريي لبحث أال وهمن ا

يف إنتاج  احملفزة عناصر أهم منؤثرات الدينية اليت تعترب أيضا على املتشمل والسلوكية فحسب بل 
أما .، وحياول الباحث يف هذا القسم على قياس فعالية هذه التأثريات يف نفوس املفحوصنيالسلوك

مخس أسئلة حرة ميلؤها املفحوصون من آرائهم الشخصية فهو يتألف من القسم األخري من االستبانة 



 

 
 

العوائق اليت تقف كذل  و  وأتثريه على اجملتمع، نص املرتجم من آية ألف دينارحول إملاماهتم بقضااي 
 .معاين الرئيسية لآلية إيصاليف  الرتمجةفعالية هذه أمام 
 

ع يف رسم البياين والنتائج من هذه االستباانت تتم فحصها وتنقيتها وحتويلها يف شكل إحصائي وتوض
 الستفادة واالستيعاب.لكون أكثر وضوحا لت
 

 حتليل البياانت
منها،  للنقط األساسيةسيتم يف هذ القسم حتليل نتائج االستبانة وعرضها بشكل جداول املوضحة 

 .مبلور دقيقلقضااي املتعلقة ابملوضوع بشكل ولل  بغية التوصل إىل كشف حقيقة انطباعات اجملتمع 
 

 القسم األول )خلفيات املفحوصني(:

املفحوصنيخلفيات   = جمموعة الكلي 
30 

 = جمموعة الكلي خلفيات املفحوصني
30 

 (%) النسبة مئوية العمر (%) النسبة مئوية اجلنسية
 37 أقل من عشرين 83 ماليزي
 50 10-21 بني 17 غري ماليزي
 3 40-31بني اجلنس
 3 50-41 بني 33 لكر
 7 50 أكثر من 67 أنثى
 املهنة مستوى الثقايف
 57 طالب جامعي 90 جامعي
 3 موظف حكومي 3 دون اجلامعي
 17 موظف املؤسسات اخلاصة 7 غريه
 23 غريها  



 

 
 

 قضااي ترمجة النصوص الدينية:ة حول العام اتانطباعلثاين:القسم ا
 
 
 
 
 
 

غري قياسي حيث يتطلب من املفحوصني اإلجابة ب نعم أو  يف شكلهذا القسم يف توضع األسئلة 
األساسية اليت  األمور. من اومكانته امن حيث أمهيتهاألمثال القرآنية جتاه فيما تتعلق مبوقفهم ال 

من هذا القسم فالردود  األجوبةهتيمن على معظم  اليت نالحظها يف اجلدول هو النتائج اإلجيابية
هذا الرد برمتها حيث بلغت النسبة اإلجاابت وعة طغي على جمماملفحوصني كادت أن ت اإلجيايب من
ية ترمجة النصوص الدينية يف جمتمعهم وهذا يثبت أن هذه العينة من املفحوصني يرون أمه 18إىل %

ري ترمجة عامة ويف بيئتهم خاصة.وبقيت إجابة واحدة توحي ابلنفي ولل  يف السؤال املتعلق بتأث
الفكري من ترمجة ابنتقال األثر  نيمما يدل إىل عدم اقتناع املفحوص النصوص الدينية يف السلوك

 النصوص الدينية إىل احلركات السلوكية.
 

 حول أمهية ترمجة آية ألف دينار ةالعام اتالثالث:انطباعالقسم 
 

 

 

 

 

 

 

98% 

2% 

 انطباع العام بقضايا الترجمة انصوص الدينية

 ال نعم

88% 

12% 

 أهمية ترجمة آية الف دينار

 ال نعم



 

 
 

جتاه أمهية ترمجة االية ألف  الثقافية واملهنية املفحوصني من تنوع خلفياهتم اتاجلدول ميثل انطباع
أغلبية اجملتمع يرون أمهية ترمجة  نعلى الردود السلبية  فهذا يبنب أ يغلب الردود اإلجيابية فمعدل.دينار

بفوائدها تفاع نهلم االمما يسهل هلا تالوهتم اهتم اليومية من خالل فهمهم و آية الف دينار يف حي
تبلغ بعض الردود السلبية جتاه أمهية ترمجة هذه االية فهناك   ،.ومن انحية أخرى واإلميانية العلمية
يف حياهتم ومل يكثروا  عدم أمهية ترمجة هذه االيةمن املفحوصني. وهذه اجملموعة يرون  12%نسبتها

الردود السلبية من املفحوصني نسبة الرغم من حمدودية  .علىبلغتها العربية ال فهمهاقرا ة هذه الية و 
مل يعد  الكرمي وكوهنما القرآنمها وضع اللغة العربية و  أساسيتنيضيتني بق تتعلق إال أن هذه الردود

أمر يف غاية اخلطورة إل أن القرآن الكرمي واللغة العربية انتباه بعض األفراد يف عصران احلاضر  نحقايست
 أهم مصادر العزة لألمة اإلسالمية.من 
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األسئلة اليت مت حتديدها يف هذا القسم هتدف إىل االطالع على التأثريات الفكرية على املفحوصني 
لى من األسئلة السابقة حيث أن مكوانت األسئلة يف هذا القسم قد بنيت ع تفصيالبطريقة أكثر 

لكتب ااملختلفة كاملراجع  النظرايت التفكري بكل أنواعها، وهذه النظرايت استمدها الباحث من
ابلظروف الواقعية املعمولة هبا يف جمتمع العينية ربط هذه النظرايت ولل  حملاولته  .واجملالت وغريها



 

 
 

صني يف حالة قرا هتم لنظرايت ومدى صلتها بنفسية املفحو كفا ة هذه اهبذه العملية  فيقيس 
 اعي،التجمعي،العميق،التأملي،اإلبداخلرايفسبعة وهي التفكري اإلجيايب،  التفكري ترمجةاالية.فأنواع

 السطحي.و 
 

فنجد أن  ،وترمجتها آية ألف دينار جتاهتفكري املفحوصني  اتانتما  تبني يف اجلدول املعروضةالنتائج 
ة من الناس يشعرون عات الكلية مما يربهن أن هذه الفئمن اجلمو  10التفكري اإلجيايب شكل %

ينة عندما قرؤوا ترمجة هذه االية وهذا النوع من التفكري هلا دور هام  يف  جتنب التشاؤم ابرتياح والطمأن
التصورات السلبية عند مواجهة املشكلة.أما النوع الثاين من التفكري هو التفكري اخلرايف فتأيت نسبته و 

وقضية علمي هلا.ع بظاهرة ما دون تفسري ومييل صاحب هذا النوع من التفكري إىل االقتنا  6املئوية %
ستحضار يف اقدرهتا باملطروحة حول التفكري اخلرايف يف االية هي حول ما فيها من األساطري املتعلقة 

من املفحوصني صدقوا هذه األنواع من اإلشاعات دون  6األرزاق مبحرد تعليقها على اجلدران ف%
كري الذي يفسر الظروف السعي ورا  حجة علمية هلا.أما التفكري التأملي فهو ميثل الوضع الف

 لو النوع من التفكري يف عق ود هذاالباحث وج يتبني.واحللول املفرتضة حني وقوع الفرد يف مشكلة ما
منهم استجابوا برد إجيايب حول ممارستهم مفاهيم االية يف مواجهة املشكالت  1املفحوصني إل أن%

السابقة هي أن نسبة كبرية من اليومية.ولعل من أوضح العناصر اليت نالحظها من االحصائيات 
املفحوصني امتلكوا التفكري اإلبداعي حيث نسبت إىل هذا النوع من التفكري أكرب نصيب من النسبة 

االية وترمجتها.وهناك  هبذه مما يدل على أن املفحوصني يرون وجوه كثرية الستفادة 17املئوية وهي %
ا مروه من خربات احلياة أو بتعببري علمي هو التفكري ممن يرون أن هذه االية وترمجتها هلا صلة متينة مب

االية وترمجتها قد من النسبة الكلية مما يثبت أن أتثري  1.وحيتل هذا النوع من التفكري %يالتجمع
واخلربات يف حياهتم  املواقفتفكري بعض املفحوصني من خالل و وجدت هلا منافذ إىل وجدان 
هلا نسبة غالبة يف نفسية املفحوصني هو التفكري العميق ومن مسته  يتاليومية.ومن أنواع التفكري ال

األساسية هو الذهاب ورا  مباين األلفاظ للوصول إىل لب فكري املتعلق ابلنص لاته.فاملفحوصون 
فال  أما التفكري التفكري السطحي 12التفكريية بلغ عددهم % هذا النوع من التفكريالذين امتلكوا 
 فحسب. 1من املفحوصني الذين بلغت نسبتهم إىل % ري إال األقليةوع من التفكينتمي إىل هذا الن
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بطة بنص االية مرت ي الذي جيدهمتعلقة ابلسلوك الفردما يف هذا القسم فيأيت الباحث أبسئلة أ

تغلب نسبة الردود اإلجيابية على التأثري السلوكي هلذه االية يف تصرفات وترمجتها.فنجد 
االية وترمجتها أثرت يف سلوكهم الفردية منهم أجابوا ب نعم مبينا أن هذه  81املفحوصني.ف %

فمالوا إىل إعطا  الصدقات واالعتنا  بشعور آخرين وأهنم ازدادوا قراب ابهلل ويكتفون مبا أنعمهم هللا 
من  اجملموعةن هذه أولل  كون  11من األرزاق.أما الردود السلبية فتأيت نسبتها ب%ليهم هتعاىل 
وقد يكون هذا النوع  سباب عدة إىل مساعدة االخرين وإدراك مشاعرهمفحوصني قد ال مييلون ألامل
وة ة األخقضي مع بشكل مباشر تتعاملم السابقة أو أن هذه االية مل من خرباهت االسلوك استأصلوهمن 

تفكري نسبة حمددة من املفحوصني مما قد يعيقهم على  واحملبة بني الناس فتغيب هذه الفكرة من
 استيعاب كامل وشامل من االية وترمجتها.

 
 نتائج الدراسة

البحث أن مستوى التأثري الفكري والسلوكي من منولج ترمجة آية ألف دينار هذا ميكن استنتاج من 
على ي بنا هلذه الرتمجة مستقبل مشرق يف التطور و عينة املعتمدة يف البحث.  لدىقد انل إبقبال رائج 

إال أن هناك بعض زوااي  األحوالابإلجيابية يف معظم ا اليت توحي ةالعام اتمن انطباع ما نالحظه
 ولل  كالتايل: التحسنيهامة اليت تتطلب إىل 

ة وال سيما األمور املرتبطة ابلنصوص انضمام وسائل االعالم كإحدى طرق لنشر املعارف اإلسالمي 1
لون يف إجناز مهنهم اليومية فلم تبق هلم الطاقة الدينية.ولل  كون أن اجملتمع يف هذا العصر مشغو 
السأم ويف و ل ات حول القرآن اليت قد توحي ابمللوالسعة للحضور إىل املساجد واستماع إىل احملاضر 
حتصيل املراد املطلوب وهو فهم النصوص القرآنية بعض احلاالت تغلب النعاس عليهم ففاتوا من 

 املقدسة.



 

 
 

من أن بعض على الرغم  القرآن عامة وآية الف دينار خاصة.إقامة املناسبات والندوات حول  2
لوسائل إال أنه يرتتب عليها إكثار من هذه الندوات واملناسبات كجز  من ا اجلهات تتبىن هذه اجلهود

عن اجملتمع من  قد عزلتيف هذا العصر  القرآنية اآلايتعموما كون  جلذب الطلبة خصوصا واجملتمع
يف تبين بعض  غالبا كمنطلق لنشر الفساد وهذا ما نراه اخلبيثة اليت تتخذ وسائل االعالم األايديقبل 

وإكثار من  .بل متيت العقول والقلوب أي نفع الربامج الرتفيهية اليت ال تفيد وال جتدي بنشر اجلهات
وقد تعد أيضا من أهم سبل لرتويج قضااي القرآنية ناسبات متثل الوقاية من هذه السموم القاتلة هذه امل
 ها مؤسسات حكومية أو جهات خاصة.مدعلت
العلمية عليها أن تبذل كل ما أوتيت من اإلمكانيات والوسائل إلعادة بنا  هيكلها املؤسسات  3

التعليمي حىت تكون قادرة لتوليد األجيال اليت اعتنقت مفاهيم القرآن الصحيحة ونشرها بني الناس 
تعاىل يف كتابه خبري أمة الذين وصفهم هللا للحصول على شرف أصحاب رسول هللا  واتأهليحىت 

 وينهون عن املنكر ويؤمنون ابهلل للناس أيمرون ابملعروفأخرجت 
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