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امللخص:
إن السؤال املركزي ف هذا البحث العلمي يتمحور على الدراسة االستقصائية عن مراجع التفســي
بباسنرتين ف جاوى الشــرقة .ويستند هذا االستطالع على املسائل اليت جتري ف ابسنرتين أبن
دراسة التفسي والقرآن فيه ال جيوز أن يستخدم الكتاب سوى مرجع واحد وهو تفسي اجلاللني،
مع أن فيه بعض العبارات العنفية .انطالقا من هذه املشكلة ،فإن هذه الدراسة تبحث قضيتان:
ملاذا توقفت مراجع التفسي ف ابسنرتين؟ وكيف يفهم كياهي املادة العنفية الواردة ف تفسي
اجلاللني؟ .هذا البحث هو دراسة ميدانية من خالل كياهي مرجعا أساسيا وخالل مشاركة
الباحث ف تعليم التفسي ف ابسنرتين .ف حتليل البياانت الرئيسية ،تستخدم هذه الدراسة منهج
التأويل هانز جورج غادامي ) .(Hans-Georg Gadamerجديرا ابثنتا عشر ابسنرتين ف جاوى
الشرقية ،حصلت هذه الدراسة نتيجتني ،وهي )1( :أن التفسي ف ابسنرتين بن على أساس
نظام السند من انحية سلسلة املعرفة اليت تشدد على سلطة كياهي؛ ( )2جهد كياهي ف معاجلة
العبارات العنفية ف تفسي اجلاللني أبن يرتك املادة العنفية وحتويلها إىل املادة الالعنفية على طريق
العقيئد واستخذامه بقوة سلطته الكارزمية .وف هذه القضية ،اتفق الباحث على قول مارتن فان
برونسن القائلني أن نظم املعرفة ف جاوى الشرقية أتسس على قول كياهي ،ال على ما يقرأه
اجملتمع.

الكلمة املفتاحية :تفسي اجلاللني،العبارة العنفية ،ابسنرتين.

141

ABSTRAK:
Problem sentral dalam penelitian ilmiah ini adalah berpusat pada survei
referensi kitab tafsir di Jawa Timur. Kajian ini berangkat dari isu-isu yang
sedang berlangsung di pesantren bahwa kajian tafsir di dalamnya yang
menggunakan tafsīr al-Jalālayn diduga mengandung narasi kekerasan, serperti
penghapusan ayat-ayat damai oleh ayat pedang. Berangkat dari masalah
tersebut, penelitian ini setidaknya mengkaji dua hal, yakni: mengapa referensi
tafsir di pesantren berhenti pada tafsir al-jalālayn? Dan bagaimanakah kiai
memahami materi kekerasan yang terkandung dalam tafsir Al-Jalalayn?
Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan menjadikan kiai, santri dan
tafsir al-Jalālayn sebagai sumber utama. Dengan menggunakan metode resepsi
dan hermeneutika Hans-Georg Gadamer, penelitian ini menghasilkan dua
kesimpulan, yaitu: (1) bahwa kajian tafsir di pesantren Jawa Timur dibangun
atas dasar sistem sanad pengetahuan yang menekankan otoritas kiai; (2) Upaya
kiai dalam menyikapi narasi kekerasan dalam tafsīr al-Jalālayn dengan cara
kontekstualisasi materi kekerasan sesuai dengan konteks saat ini dan
mengubahnya menjadi nirkekerasan. Dalam hal ini, peneliti sependapat dengan
pendapat Martin van Brunsen bahwa sistem pengetahuan di pesantren
dibangun atas dawuh kiai, bukan atas apa yang dibaca oleh masyarakat atau
santri.
Kata kunci: tafsīr al-jalālayn; narasi kekerasan; pesantren.

 خلفية البحث.أ
،وقد خلص الباحث األمريكي
) أنClifford Geertz( كليفورد غيتر

، وهوريكوشي3، ومانفريد زميك2،داوام راهارجو
ذهبوا أبن ابسنرتين كمؤسسات ديناميكية ف
قبول احلداثة والتجديد ودافعية للتغي االجتماعي

ابسنرتين هي املؤسسة اليت حتافط التعاليم والتقاليد
 أن، من هذه الوجهة1.اإلسالمية ف إندونيسيا
،غيتر وصل إىل اخلالصة أبن حضارة ابسنرتين
 هي حضارة عتيقة متنع،حضارة علمية أو تقليدية

انطالقا على نتيجتني متناقضني من
 فإننا إذا نظران مها بنظرة موضوعية نقول،الباحثني
 فمن الناحية.أهنما صحيحان واقعيان ف ابسنرتين

the climax of kolot

( احلداثة والتغيات
 وخالفا من الباحثني الذين جاءوا من.)culture
 وهؤالء اللذين حبثوا عن حضارة ابسنرتين،بعد

. تطور ابسنرتين تطورا تدرجييا وسريعا،املؤسسية
 ميكننا أن نرى هذا التغيي من شكل،من هذا
 والتكيف ف إدارة ابسنرتين، ونظام التعليم،املبىن

:ديفوك

Pesantren Dalam Perubahan Sosial ، مانفريد زميك3

Agama Jawa .2013. كليفورد غيرتر1
.71 ،komunitas bambu

: (جاكراتPergulatan Dunia Pesantren ، داوام راهارجو2
83 . ص،(1983 ،L3M
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4

تقديس التفسي ف ابسنرتين: ….

.العصري

.18 . ص،(1986 ،L3M :(جاكرات

: (جاكراتKiai Dan Perubahan Sosial ،وهوريكوشي

4

.112 ،)1987 ،P3M

يلزم النظام العلمي ف ابسنرتين هو ربط الصلة
العلمية أو السند ابملعلمني السابقني.

تنضبط فيها مع احتياجات العصر احلاضر .وف
السنوات األخية ،فإن وزارة الشئون الدينية

من غي إهانة للدور الكبي ملراجع
التفسي ف ابسنرتين ،فإن ف بعض مادهتا عبارات
تشي إىل أعمال العنف و التطرف ،ليس فقط ف
تفسي اجلاللني ،بل ف أكثر كتبه ،مثل ف كتاب

تستوعب تعليم العلوم الدينية ف ابسنرتين ف
الدراسة الرمسية وتعادهلا مع الشهادة اجلامعية
احلكومية .ومع ذلك ،فإن ابسنرتين من حيث
ظيفته كحارس للعقيدة اإلسالمية واملذاهب

الفقه  -فتح القريب اجمليب  -املشهور من بني
طالب ابسنرتين .وجديرا ابلذكر ،أن هذا النص
 -الذي يتضمن العبارة العنفية  -مقروء لذي

السنية ،فرأي غيتز -كما سبق بيانه  -صحيح.
وف هذا السياق ،فإن من معظم عوامل مجود
ابسنرتين هو استخدامه ف مراجع التفسي.

طالب ابسنرتين كمادة تعلمهم ف فهم دينهم.
وف ًقا ملا ذكرته إليزابيث كارولني ميلر ( Elizabeth
 ،)Carolyn Millerإن األعمال اليت تدافع
التطرف والعنف ف أورواب بنسبة ثالثني ابملائة

إن مراجع التفسي ف ابسنرتين اثبتة
غي متجددة .ومن الدراسة العلمية اليت أقامها فان
دين بيغ ) ،(Van Den Bergيتوصل إىل
اخلالصة أن ابسنرتين يعتمد على كتاب التفسي

يرجع إىل الكتب العنفي الذي يؤثره ف فهم
6
نصوص اجلهاد.
وبسبب هذه اخلطورة اليت وقعت ف

اجلاللني ف دراسة تفسي القرآن ول يكن فيه
التجديد منذ قرنني 5.الدافع على استخدام هذا
املرجع ال ينفصل عن كون ابسنرتين يتمسك بنظام

نصوص ابسنرتين ،فإن هذا البحث العلمي
سيدرس دراسة استقصائيا ملراجع الكتب ،خاصة
على دراسة التفاسي ف ابسنرتين باوى الشرقية.
وأما ابسنرتين الذي يكون موضوعا ف هذا البحث

التعليم والتعلم على منوذج الشرق األوسط ،أعن
مكة املكرمة ،الذي درس فيه العلماء اإلندونيسيا
القدماء مثل نووي البنتن و حمفوظ الرتمس ،وهذا
النظام يؤثر إىل نظام الدراسة ف ابسنرتين .واملعلوم

وصل اثن عشر ابسنرتين  ،كله ف جاوى الشرقية،
يعن ابسنرتين نور اجلديد بيطان بروبولنجو،
ابسنرتين زين احلسن كنغكونغ بربولنجا ،ابسنرتين

أبن الطريقة والكيفية ف التعليم مبكة املكرمة تؤكد
على حمو النصوص و هتتم إىل اتصال السند مثل
ما كان ف علم مصطلح احلديث .لذلك  ،فإن ما

ميلر“ Literature and the Late- ،

 5مارتن فان برونيسنKitab Kuning, Pesantren dan ،

Journal

( Tarikat: Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesiaبندونغ:
ميزان159 ،)1999 ،

 6إليزابيث كارولني

”  ،Victorian Radical Pressف جملة
 ،Literature Compassرقم .8 .جملد .7 .سنة.2010 .
ص.705-704 .

143

 : ….تقديس التفسي ف ابسنرتين

بعض مراجع أخر حينئذ ف ابسنرتين ،مثل إعانة
الطالبني حملمد زين العابدين شطا (-1846

السلفية الشافعية سوكورجو سيتوبنضا ،ابسنرتين
نور الظالم بنضاواصا ،ابسنرتين نور التقوى

 ،)1893والفتح املعني لإلمام زين الدين املليباري
(د 1579 .م) ،والفتح القريب ألبو شجاء (د.
 1512م) ،واجلرومية أليب عبد للا سيدي حممد
بن داوود الصنهاجي (ث  1324 .م) ،وألفية

جارميه بنضاواصا ،ابسنرتين دار السالم بلوك
أكونغ ابيوواعي ،ابسنرتين شريف الدين
لوماجانغ ،ابسنرتين دار النجاح لوماجانغ،
ابسنرتين السنية مجبار ،ابسنرتين نور القدي

البن مالك (د  1274م) وقد ت الفحص ف
ذلك الوقت 7.وإذا قاران كتب التفسي مع كتب
الفقه منذئذ ،فيبدو أن دراسة التفسي ف 19/18

بروبولنجا.
(theory

ميالداي أقل من دراسة الفقه وقواعد اللغة العربية.
ورغم أن بيغ يعلن ف حبثه أن تفسي
اجلاللني يشتهر ف القرن الثامن عشر ،فمن
املمكن أن يعرفه شعب إندونيسيا من قبل .وهذا

الباحث البياانت من كياهي الذي يعلم التفسي
ف عدة ابسنرتين املذكورة عن :الدوافع والتعليل ف
استمرار دراسة التفسي اجلاللني ،وكيفية كياهي ف
درء العنف وتليني عباراته ف نصوص التفسي

يتضح من تقارير مارتن فان برونسن أن ف أواخر
القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر قد
ترجم الشيخ عبد الرؤوف السنكلي-من أشهر

اجلاللني .ولتحليل بياانت املقابلة من كياهي ف
ابسنرتين جاوى الشرقية ،يستخدم الباحث ف
هذه الدراسة منهج التأويل هلانز جورج غادامي

العلماء االندونيسي ف مكة املكرمة-هذا التفسي
إىل اللغة املالوية .وهبذه الرتمجة ،اشتهر هذا
الكتاب الذي ألفه جالالن ،وخاصة عند طالب
8
ابسنرتين.

) .(Hans-Georg Gadamerوهذا املنهج
اليقصد إال أن يكون حتليال وأتويال للبياانت من
كياهي وموافقتها مبا وقع ف امليدان.

وازداد اشتهار تفسي اجلاللني ف
إندونيسيا بعد السنكلي ببطيء ،ولكن ابلنسبة إىل
ابسنرتين خاصة ،أنه ليس فقط حيظى اهتماما

ب .نشأة تفسي اجلاللني ف اندونيسيا ومسائله
كما ورد ف خلفية البحث ،أن دراسة التفسي
اجلاللني ف إندونيسيا  -من نتيجة البحث العلمي

كبيا ،بل جيعله كتااب مقررا لدراسة التفسي .ومع
أن هناك أنواع أخرى من التفسي ،مثل تفسي ابن

لبيج  -قد بدأت منذ القرن التاسع عشر ميالداي،
ول يقتصر لكتب التفسي فحسب ،بل اشتهر

 8مارتن فان برونيسنKitab Kuning Pesantren dan ،

7

( Tarekatيوكياكرات :غادينغ.260 ،)2012 ،

Pergumuan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia

من خالل نظرية االستقبال
 )receptionبطريقة املقابلة ،جيمع

ججت برهان الدين،

;Ulama dan Kekuasaan

(جاكرات :ميزان.126 ،)2012 :
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واحياط ف احلكم .هذا هو كما رواه السخاوي ف
كتابه" ،الضوء الالمع ف القرن التاسع عشر" أن

كثي وتفسي البيضاوي-اليت يزعمه مستخذما ف
ابسنرتين ،واحلقيقة أن تفسي اجلاللني يبقى

السيوطي يدافع دفاعا شديدا ملذهب أهل السنة
ويرى أن أحق سالك هو ما ورد ف حامد الغزال
( 1111 - 1058م) وأحيط احلكم هو فقه
الشافعي 10 .من هذا السياق ،فإن التشابه ف

كمرجع أساسي بال منازع .وقد أثبت راسخان
أنوار ف حبثه العلمي أن تفسي اجلاللني منذ القرن
التاسع عشر حىت العصر احلديث يتخذه ابسنرتين
9
ف جاوى الغربية كتااب رئيسيا لدراسة التفسي.

املذهب يكون سببا قواي لتأكيد مذهب أهل
السنة ،ومن انحية أخرى يقوي سلسلة أسانيد
املعرفة ف ابسنرتين.

من انحية السند ،إن الذي يدفع
اشتهار تفسي اجلاللني ف ابسنرتين فبالطبع أن له
عالقة وثيقة مع العلماء نوسانتارا الذين تعلموا ف

ومما سبق بيانه ،ميكن أن نستنتج أن
استخدام تفسي اجلاللني ف ابسنرتين قد خضع
حتت عملية إيديولوجية من قبل علماء
االندونيسيا .وجيري تنفيد االيديولوجية عب

مكة املكرمة منذ القرن السادس عشر حىت التاسع
عشر ميالداي .ونظرا إىل أمهية دور السند ف العلم
عند علماء نوسانتارا ،أن تفسي اجلاللني ينتظم
نظاما قواي لباسنرتين ومواصلة دراسته مع مرور

األجيال من بني ابسنرتين ويقوي من خالل نظام
شبكة كياهي .جديرا هبذا األحوال ،ال ميكن أن
يهز موقف تفسي اجلاللني مبراجع رئيسية ف مادة

الوقت .وكان الشيخان ،حممد نووي البنتن اجلاوي
( 1897 - 1813م) والشيخ حممد حمفوظ
الرتمسي ( 1920 1868م) ،يوصالن هذه

التفسي ف ابسنرتين اليت ت بناؤها منذ فرتة طويلة.
وهذه األحوال أيضا ،يدعم أبن موقف ابسنرتين
حارس لتقاليد أهل السنة ومانع لقبول احلداثة.
و من انحية احملتوى ،فإن هذا الكتاب

النظم املعرفية إىل ابسنرتين ويؤثراهنا ف طريقة
تعليمها وطبعا ف استخذام كتبها.
ومن انحية الدافع اإليديولوجي،
اشتهر تفسي اجلاللني ف إندونيسيا لكون مؤلفه-

شرح شرحا بسيطا وخمتصرا لألية القرآنية .وبساطة
هذا التفسي جيعله مقروءا كل حني ف كل
ابسنرتين .ال يكاد يوجد هناك كتب التفسي أكثر

السيما جالل الدين السيوطي-مشهورا مبذهبه
السن الشافعي .وعلماء االندونيسي-خاصة ف
ابسنرتين-كلهم يعتنقون مذهبا سنيا ،حيث أهنم

اختاصرا من تفسي اجلاليلن ،لذلك تناقض بعض

يذهبوب أن مذهب السن هو أصح املذاهب

 10مشس الدين حممد ابن عبد الرمحان الشخاوي ،الضوء االمح
ألهل القرن التاسع (بيوت :دار اجليل ،بدون السنة) ،ج.4 .

9

ص.67 .
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راشخون أنوار،

“ Kajian Kitab Tafsir dalam

” Jaringan Pesantren di Jawa Baratف جملة Jurnal
Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya

بوجوب املسلمني على أن يرفعوا سالحهم هلجوم
الكفار وقتاهلم .ويظن السيوطي أن أايت السالم

العلماء على هذا الكتاب ،أكان هو تفسيا أم
ترمجة للقرآن ابللغة العربية .لكن ابلنسبة إىل املعرفة

والب بني املسلمني والكفار منسوخة أبايت القتال
واجلهاد النفسي .وهلذا ،قد ظهر لنا ف تفسي

األساسية ف فهم القرآن ،يصبح هذا التفسي كتااب
مفضال ،خاصةً ابلنسبة إىل طالب ابسنرتين،
ألن العلم ال يقاس بكثرة مادته ،بل على مقدار
ما كثرت بركته ونفعه للناس.

اجلاللني ف القتال ابلتفسي العنفي.
وذلك مثل ما ورد ف سورة التوبة أية
 1كما نصه( :فسيحوا) أي سيوا آمنني أيها
املشركني (ف األرض أربعة أشهر) أوهلا شوال
بدليل ما سيأت وال أمان لكم بعدها (واعلموا انكم
غي معجزي للا) أي فائيت عذابه (وأن للا خمزي
الكافرين) مذهلم ف الدنيا ابلقتل واألخرى
12
ابلنار.
وكذلك ما ورد ف سورة أخرى من
القرآن :سورة البقرة كما نصه( :وقاتلوا ف سبيل
للا) أي إلعالء دينه (الذين يقاتلونكم) الكفار
(وال تعتدوا) عليهم ابالبتداء ابلقتال (إن للا ال
حيب املعتدين) املتجاوزين ما حد هلم .وهذا
منسوخ آبية الباءة أو بقوله( :واقتلوهم حيث
ثثقفتموهم) وجدمتوهم (وأخرجوهم من حيث
أخرجوكم) أي من مكة وقد فعل هبم ذلك عام
الفتح (والفتنة) الشرك منهم (أشد) أعظم (من
القتل) هلم ف احلرم أو اإلحرام الذي
13
استعظمتموه..
هذه البياانت املذكورة تدل على أن
 12جالل الدين السيوطي ،تفسي اجلاللني (بيوت :دار املعرفة،
بدون السنة) 240
 13نفس املرجع.240 .

ومع أن هذا الكتاب خمتصر وبسيط،
فال ينكر أن ف ف بعض نصوصه يتضمن العبارة
العنفية .والطالب ابسنرتين الذين إذا واجههم
الكتاب يقرءون نصيا ،فهذا الكتاب له أتثي كبي
لدى طالب ابسنرتين .وف هذه القضية ،قال
جالل الدين السيوطي ف كتابه اإلتقان كما يلي:
كل ما ف القرآن من
الصفح عن الكفار
والتول واإلعراض والكف
عنهم منسوخ آبية السيف
وهي (فإذا انسلخ األشهر
احلرام فاقتلوا املشركني)
اآلية نسخت مائة وأربعا
وعشرين اية ث نسخ
11

آخرها أوهلا.

انطالقا هبذه العبارة ،يفسر السيوطي
كل نصوص اجلهاد واحلرب وفضال نصوص القتال
 11جالل اجلني السيوطي ،اإلتقان ف علوم القرآن (بيوت :دار
الفكر ،بدون السنة) ،ج .2 .ص.24 .
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ابسنرتين ف احلقيقة؟ النصوص حيث إىل التطرف،
وف الواقع ال يتصور العنف.

تفسي اجلاللني -معرتفا هبا أم ال  -حتتوي على
بذور العبارة العنفية  -اليت إذا علمها كياهي بقراءة

ج .مكانة تفسي اجلاللني ف ابسنرتين جاوى
الشرقية
قبل أن نشرح موقف تفسي جاللني ف ابسنرتين
لخص املؤلف إبجياز
ف جاوى الشرقية ،سوف ن ّ

تتأسس على ترمجة كل كلمة ف التعليم بباسنرتين
– سوف حيث على ظهور التطرف واألعمال
الراديكالية.
ومع أن كتاب التفسي ف ابسنرتين

عن مالمح ابسنرين وكيف جيري تدريس التفسي
ف نظم التعليم ف ابسنرتين .أما ابلنسبة لبعض
ابسنرتين اليت تتكون على موضوع الباحث فهو
كما يلي:

 .1اللمحات املختصرة عن ابسنرتين جاوى
الشرقية
ابسنرتين نور اجلديد
إن ابسنرتين نور اجلديد اإلسالمية هو من أحد
ابسنرتين اإلسالمي الكبي ف منطقة بروبولنجا.
أسسه كياهي زين منعم احلاج بيوم اجلمعة10 ،
حمرم ف  1368هـ موافقا بـ ـ  12نوفمب 1948
م 17 .وف تطوره ،ل تقم ابسنرتين نور اجلديد
بتطبيق التعليم السلفي فحسب ،بل يطبقه التعليم
احلديث أيضا .وف أول بناءه ،إن هذا ابسنرتين
 16روانلد لوكنز-بول،

, “The Traditions of Pluralism,

Accommodation, and Anti Radicalisme in The
” ،Pesantren Communityف جملة Journal of

 ،Indonesia Islamرقم .01 .جملد( .2 .سورااباي :اجلامعة
اإلسالمية احلكومية سوانن أمبيل.9-6 ،)2008 ،
 17مقابلة مع كياهي فائزين ،وكيل مدير ابسنرتين نور اجلديد
اإلسالمي.
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مييل إىل العنف ،لكن اليظهر منه عمل عنفي
وتطرف وراديكال .بل وقال بعض الباحثني على
عكسه أن ف ابسنرتين يصدر منه وجه اإلسالم
املتسامح .على سبيل املثال ،ذهب أزيوماردي
أزرى أن ذلك ابسنرتين هو دفاع عن األيدلوجية
األصولية الراديكالية 14.وذهب أيضا مارتن فان
برويسني كما قاله أزرى ف إحدى مقاالته أبن
األمناط الدينية ف ابسنرتين تنشر االنسجام
واملساعدة واملودة 15.ابإلضافة إىل ذلك ،اعرتف
لوكني بول أيضا أن خرجيي ابسنرتين يالزم ف
فعلهم بقيم التسامح والتوازن ،ألن منوذج التسامح
ف ابسنرتين يورثه األولياء التسعة منذ أن ينشرو
اإلسالم ف جاوى حىت احلاضر 16 .من هذه
األحوال املتعارضة مبا ورد ف نفس النصوص
العنفية ف كتاب ابسنرتين ،فما الذي وقع ف
14

أزيومردي أزرى،

“Islam in Southeast Asia:

” Tolerance and Radicalismف جملة
( Issues Briefing Paper Seriesملبورن :مركز الدراسة
جلامعة ملبورن املعاصرة.21 ،)2005 ،
SCI Islamic

 15مارتن فان برونيسن،

’Traditionalist’ and ‘Islamist

” ،"pesantren in Indonesiaف صحيفة ويبسيت

https://dspace.library.uu.ni/bruinessen_04_tradi
sionalist_ and _‘Islamist’_ pesantren_ in
_Indonesia/24-25 May 2004/ 29-Maret-2018

ذلك ،أن ابسنرتين زين احلسن حمافظ للتقاليد
اإلسالمية بتعليم كتب الرتاث ،مثل كتاب فتح

اليقصد أن يكون طالبه عاملا ف علوم الدين
فحسب ،بل يقصد أيضا لطالبه أن يتزينوا ف كل

القريب ف مادة الفقه وتفسي اجلاللني ف مادة
التفسي.

أعماهلم ابإلميان ويدعوا دعوة اإلسالم أينما كانوا.
وعلى هذا األساس ،يشرتط كل طالب هذا
ابسنرتين على األقل أن يعتمدوا بثالثة املبادئ
األساسية ،وهي اإلهتمام بفروض العينية،

ابسنرتين سلفية شافعية سوكورجو
إن ابسنرتين السلفية الشافعية اإلسالمية سوكورجو
من أكب ابسنرتين ف جاوى الشرقية .وقد أسس
كياهي مشس العارفني احلاج هذا ابسنرتين ف عام
 .1908ويقع هذا ابسنرتين  34كم ( 50دقيقة)

واإلهتمام برتك الكبائر ،وحسن األدب مع للا ومع
اخللق .ومن انحية التعليم والرتبية ف هذا ابسنرتين،
18
أن ابسنرتين نور اجلديد يتقدم ف العلم،
ابإلضافة إىل أنه حافظ الثقافة املعهدية مثل دراسة
كتب الرتاث ،ومنها ابلطبع تفسي اجلاللني.

من الشارع سيتوبندوا و  55كم (ساعة و 13
دقيقة) من ميناء كتافانع ابيوواعي .ابإلضافة إىل
تدريس العلوم ،قد فتح كياهي مشس العارفني
مدرسة اثنوية ف عام  ،1978وجامعة اإلبراهيمي

ابسنرتين زين احلسن
ومن أحد ابسنرتين ف بروبولنجا هو ابسنرتين زين

ف عام  1968وفتح أيضا املعهد العال ف عام
 1990لتخصيص علم الفقه وأصوله.
وللمحافظة على العادة ،أثبت مدير

احلسن الذي أسسه كياهي زين العابدين ف عام
 1839م  1250 /ه ويقع هذا ابسنرتين ف ف
منطقة فاجاراكان بروبولنجا .وأما ابلنسبة لدوافع

ابسنرتين من بداية بناء هذا ابسنرتين كتاب تفسي
اجلاللني مصدرا أساسيا ف فهم نصوص القرآن.
وقال كياهي عزائم-املؤسس اآلن -أن بداية دراسة
تفسي اجلاللني منذ بداية بناء هذا ابسنرتين يعن

بناء هذا ابسنرتين هي إقامة املدارس اإلسالمية
والتعليم يقوم هبا علوم الدين .هذه الدوافع تعود
إىل اجملتمع عندئذ الذين اليتقيدون ابملعايي
اإلسالمية ،مثل الزان وشرب اخلمر وغيمها .وهلذا،

ف زمن كياهي مشس العارفني.

19

ابسنرتين دار السالم بلوك أكونغ
إن ابستنرتين دار السالم هو من أشهر ابسنرتين
اإلسالمي وأكبه ف ابيوواعي ،وهو ليس مشهورا
19

املقابلة مع كياهي أمحد عزائم إبراهيمي ،مؤسس ابسنرتين

سوكورجيو سيتوبندو.

يتطلب املؤسس بعد رؤيته ف سلوك حياة اجملتمع
تتعارض ابلقيم الدينية.
وعلى مرور العصور ،وقد تطور
ابسنرتين زين احلسن تطورا واسعا من حيث أنه قد
بىن عدة املدارس فضال عن اجلامعة .ومن جانب
 18تقدم العلوم ف نور اجلديد ليس فقد من انحية علوم الدين،
بل وأن
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علوم ،وهم لورا مصلي الدكتور ولورا مغفور و لورا
حممد زمزمي.

فقط ف جاوى الشرقية بل هو معروف ف
إندونيسيا .ويقع هذا ابسنرتي ف بلوك أكونغ

وللمحافظة على الرتاث القدي
الصاحل ،إن دراسة التفسي-خاصة تفسي
اجلاللني-مقدم ف هذا ابسنرتين للمرحل العالية
حتت رعاية كياهي مصلي الدكتور ف علوم

تكال ساري ،ابيوواعي .وف البداية ،قد أسس
كياهي خمتار شفاعة هذا ابسنرتين ف سنة
 .1949وهو مشهور أبخالقه الصوفية وكرامته
حيث يكون حمرتم بني الناس 20.هذه املؤسسة هلا

القرآن 22 .تتميز دراسة تفسي اجلاللني بطريقة
املقارنة بني تفسي اجلاللني وتفسي املراغي .رغم
أنه دكتورا ف علوم القرآن ،يتبني أن ف شرحه عن

املدارس من مستوى االبتدائية حىت اجلامعة .ومع
ذلك ،ال يزال حيافظ التعليم الكالسيكي مثل مجيع
منهجا
ابسنرتين مبعاودة قراءة كتب الرتاث ويصبح ً

العقائد واملعاملة مييل إىل التفسي املذهيب العقيدي.
ابسنرتين نور التقوى بنضاواصا
أسس ابسنرتين نور التقوى ف عام  1976على
يد كياهي معصوم زين للا ف قرية جرميه
بنضاواصا .هذا ابسنرتين له قاعدة ثقافية قوية ف
أعني اجملتمع .ف تقدم الزمان العوملي ،يوافق
ابسنرتين نور التقوى بنمط التقدم ف التعليم
والرتبية .ومن جانب آخر ،حيافظ هذا ابسنرتين
منوذج التعليم اإلسالمي الكالسيكي ،ذلك مثال
استخذام تفسي اجلاللني كمرجع ف فهم القرآن.
وفقا لبيان املقابلة من كياهي سهالوي ،أن دراسة
التفسي ف ذلك ابسنرتين يقام كل يوم ويعادله مع
ما حيتاجه جمت23مع بنضاواصا العوامني .ولذا،
فدراسة التفسي يقدم ابللغة املادوري بطريقة التعليم

21
22

23
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ابسنرتين نور الظالم بنضاواصا
وإن ابسنرتين ف بنضاواصا الذي له دور ف اجملتمع
هو ابسنرتين نور الظالم ف جبل أراك أراك ف
بنضاواصا .أسس كياهي أمحر فوزي هذا ابسنرتين
عام  1982م .وهو معروف بذكائه وكرامته حبيث
ال يشكك جمتمع ف سلطته .بعد وفاته ،انتقلت
رعاية ابسنرتين إىل ابنه ،كياهي اعظم فوزي .ف
الوقت احلاضر  ،يقوم ف هذا ابسنرتين املدرسة
االبتدائية حىت العالية .وف احلياة اليومية ،يلعب
هذا ابسنرتين دورا هاما حتت رعاية شباب
ابسنرتين-معروف بـ لورا-الذين ينشطون ف خمتلف
20

املقابلة مع دكتور كياهي خالق شفاعة احلاج.
املقابل مع دكتور كياهي مصلي رايضي.
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ال ًزما .فالشيء الذي يفرقه مع ابسنرتين آخر هو
تطبيق منهج السلف شرطا لنيل مشاركة املدرسة
21
الرمسية.

فوزي الدينbiografi KH. Khaliq Syafa’at ،

(يوكياكرات :فوستاكا علمو.25 ،)2016 ،

ابسنرتين السنية مجبار
إن ابسنرتين السنية فقد أسسه كياهي جواهري
الزواوي عام  .1942وف عام  ،1945جاء
هولندا لتدميه وهجم طالبه .ث بعد استقالل دولة
اندونيسيا ،يقوم ف املرة الثانية موافقا بعام
 .1949بعد وفاة مؤسس هذا ابسنرتين األول ف
عام  ،1994انتقلت قيادة ابسنرتين إىل ابنه
كياهي أمحد سديد اجلوهري ،على الرغم من أن
الرعاية نفذت بشكل مجاعي إىل أبنائه .ومن ابنائه
يتشعب ابسنرتين إىل مجلة شىت ،منها :ابسنرتين
ابعلوي حتت رعاية كياهي صالح الدين منصف،
وابسنرتين السنية اجلوهري حتت يد كياهي غنيم
اجلوهري ،وابسنرتين نور اإلسالم حتت رعاية
كياهي رشدي ،وابسنرتين احلكمة حتت رعاية
كياهي إرشاد .وكلها ممتنح حقوقاً خاصة ومستقلة
ف إدارهتا.
 .2موقف تفسي اجلاللني ف ابسنرتين
أما ابلنسبة إىل ابسنرتين ف هذا البحث ،فيمكننا
القول أن كل ابسنرتين ف جاوى الشرقية ال يزال
يستخذم تفسي اجلاللني ف دراسة معاين القرآن
حىت اآلن .وف هذا السياق  ،هناك سببان مهمان
ف استخذام تفسي اجلاللني ف ابسنرتين جاوى
الشرقية .األول ،يتميز هذا التفسي عن غيه
إلجيازه  ،ووسعة معانيه  ،وأسهله ف القراءة ،
وعلى ذالك ،فإن هذا الكتاب مالءم للطالب
املبتدئني .وهذا كما قاله أكثر كياهي ف ابسنرتين

العقائدي وليس ابلتحقيق.

24

ابسنرتين شريف الدين لوماجانغ
إن ابسنرتين كياهي شريف الدين هو املؤسسة
التعليمية اإلسالمية ف وونورجوا لوماجنغ .وقد
أسس كياهي شريف الدين هذا ابسنرتين ف عام
 .1912ف بداية بنائه ،كان هذا ابسنرتين معروفا
ابسم "تسهيل املبتدئني" .ومبرور الزمن ،تغي
ابسنرتين إىل اسم كياهي شريف الدين تكرميا
ملؤسسه .يوجد ف هذا ابسنرتين املدارس من
مستوى االبتدائية حىت اجلامعة املعروفة ب ـ اجلامعة
اإلسالمية شريف الدين .مع أن التقدم العلمي
والثقفي يتشكل ف هذا ابسنرتين ،ال يزال النظام
املعرف يتأسس على كتب الرتاث ،ال سيما الكتاب
املشهور ف كثي ابسنرتين ،أعن تفسي اجلاللني و
الفتح القريب اجمليب.
ابسنرتين دار النجاح لوماجانغ
وأما دار النجاح فهو ابسنرتين الذي أسس أمناط
تدريسه على منهج اإلسالم السلفي الشافعي ف
منطقة مسبسوكو ،لوماجانج .وأسسه كياهي خازن
بريزي عام  .1995ومع أنه سلفي-مبعىن أهل
ابسنرتين-تطور تطويرا ظاهرا حىت يكون فيه
املدرسة الثانوية اإلسالمية ف عام ،1998
واملدرسة العالية ف عام  ،2003واملدرسة العالية
املتخصصة ف عام .2011

24

املقابلة مع كياهي سهلوي.
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التفسي اآلخر وفقا للنظر والذوق من بني كياهي.
الثاين ،أن األسباب اليت تتشجع دراسة
تفسي اجلاللني متعلقة ابلتقاليد ف كل أجيال ف

جاوى الشرقيىة ،مثال كما قال كياهي عفيف
الدين مهاجر كما نصه:
"اخلطوط العريضة ملزااي هذا
التفسي أكثر التفاصيل.
ووفقا له  ،فإن أبرز املزااي
من هذا التفسي هو املعىن

ابسنرتين ،وجاء هذا السبب تقريبا من مجيع
مقدمي رعاية ابسنرتين ف جاوى الشرقية .مثال
كما قال كياهي زهري زين ما نصه:
"ال يزال بعض ابسنرتين
الذي كان ف رعاية كياهي
الشيخ ()kiai sepuh
يستخدم هذا الكتاب النه
يعتب أقدم الكتب وأول
كتاب التفسي ف

النصي".

موافقا مبا قاله كياهي عفيف ،يشرح
أيضا كياهي أمحد عزائم ،عندما قابل الباحث ف
بيته ابسنرتين سوكورجو سيتوبنضا كما نصه:
"الدليل حملافظة تفسي
اجلاللني ف عدة ابسنرتين

اندونيسيا .وف ابسنرتين
نور اجلديد كان تفسي
اجلاللني درسه كياهي زين،

هو لدقته وكماله من حيث
اللغة .وهذا مهم جدا
للمبتدئني ،ألن املبتدء قبل

مؤسس هذا ابسنرتين ،منذ
البداية .ث اتبعه اآلخر
بعده ،واآلن على الصدفة،
قمت بقارء هذا الكتاب

أن يفهم املعىن السياقي،
جيب أن يكون ف أول مرة
قواي ف فهم النص القرآين.
ث ينشأ فهم املعىن النصي

يوميا ف املسجد اجلامع نور

بعد ذلك إىل الفهم

27

اجلديد".

إن اعتزاز ابسنرتين للرتاث اإلسالمي
أيضا
اعتزازا ألعمال العلماء القدماء .وهذا يتعلق ً

آبراء أهل ابسنرتين عن حقيقة العلم .والعلم عند
27

مقابلة مع كياعي زهري زين

26

السياقي".

وفقا لذلك  ،فليس غريبا ،إذا كان
مجيع ابسنرتين يستخدم تفسي اجلاللني أوال ،ث
ف املستوى التال أيخذ التوسعات والتطورات إىل
25
26
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25

مقابلة مع كياهي عفيف الدين مهاجر.
مقابلة مع كياهي أمحد عزائم

يعرف األستاذ التفاسي
احلديثة ،حىت يتمكن فهم
28

القرآن فهما شامال".
وكذلك

ماقاله كياهي

سديد جوهري على ما نصه:
"ف إلقاء حماضرة تفسي
اجلاللني ،أضاف أيضا
كياهي احلوار العلمي من
مراجع الكتب األخرى اليت
قرأه و ألقاه لطالبه ف تعليم
التفسي".

29

وىف الوقت نفسه ،أن ف ابسنرتين نور
الظالم الذي رعاه كياهي الدكتور مصلي يعلق
تعليم نفسي اجلاللني ابلواقعية اجملتمعية .قال
كياهي مصلي:

أهل ابسنرتين هو الشيء الذي ال ميكن حصوله
إال بطريق النقل ،والوراثة .وهبذا ،هناك عواقب
تتعلق بوجهة النظر .أوال  ،التجانس
( )homogenitasوهو مسة خاصة لباسنرتين .لو
كان ف ابسنرتين اختالف ،فالفرق هو حول
كيفية قرائة النص أو العبارة .اثنياً ،انطالقا بعمل
العلماء السابقني الذين يقدمون البياانت
والكشف عن معاين الوحي ،فكياهي يعطي البيان
إىل الطالب على حسب قرائته ف كتب الرتاث
وال يستحق تقييمه.
إن هيمنة تفسي اجلاللني ف ابسنرتين
باوى الشرقية ابلطبع ال يعن أن هذا الكتاب هو
الكتاب الرئيسي الذي قرأه كياهي .وأما كياهي
فيجب عليه أن ينظر ف كتب التفاسي األخرى.
موافقا هبذا البيان ،قال كياهي الدكتور خالق
شفاعة كما نصه:

إن عملية تعليم تفسي
اجلاللني ف ابسنرتين نور

”إن استخذام تفسي
اجلاللني هو وضع ذاك
الكتاب رئيسيا فحسب،

الظالم تعتمد على تدقيق
املعىن النصي من جانب،
ونظر عالقة النص ابلواقع
احلضر من جانب آخر.

وترقيته من كتب التفاسي
األخرى .مثال ،تفسي املني
لوهبة الزحيلي ،وابن كثي.

30

وهذا يقصد أن ال ميل
األستاذ وكذلك الطالب ف
مشاركة هذه الدراسة ،واترة

ومن جانب ذلك ،فإن تفسي اجلاللني
له عنصر آخر وراء العلم ،وهو قيمة البكة املتأسسة
من كثرة الدراسة .وهلذا ،إن بعض ابسنرتين
30

مقابلة مع كياهي الدكتور مصلي.

28
29

مقابلة مع كياهي خالق شفاعة
مقابلة مع كياهي سديد جوهري.
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التفاسي ،وتفسي مراح لبيد ،وغي ذلك .وتلك
التفاسي املذكورة جمموعة ف مكتبة ابسنرتين أو

مرتددون ف استبدال تفسي اجلاللني بتفاسي
أخرى .هذا كما نقله كياهي حممد-مدرس

ف مكتبة كياهي .لذلك ميكننا أن نقول ،على
الرغم من أن كياهي غالبا ال يزال يقرأ تفسي
اجلاللني لطالبه ،ولكنه يضيف مادة التعليم بقراءة

التفسي ف ابسنرتين كيغكونغ-وقوله كما يلي:
"ان تفسي اجلاللني هو
كتاب له جاذبية اخلاصة.
فال ترى من حمتوايت
الكتاب البسيطة جدا،

املراجع األخرى من عدة كتب التفسي.

ولكن انظر من جانب
البكة ونزاهته .يقال أن هذا
التفسي قد محله الشيخ من

نظرية كياهي ف توفيق العبارة العنفية ف تفسي
اجلاللني
ف هذه احملور العلمي ،سيقوم الباحث
بتحليل وجهات رأي كياهي ف جاوى الشرقية
على العبارة العنفية ف تفسي اجلاللني بطريقة
هرمنيوتك هانز جورج غادميي .اهلرميوتك عنده هو
احملاولة لفهم النص ليس من أجل حتقيق املعىن
احلقيقي للنص أو املعىن املطلوب من قبل املؤلف.
وابلتال ،فإن الفهم ليس إجنابيا فحسب بل عملية
إنتاجية .وهبذا ،فالتأويل ليس عملية ذاتية تنحصر
ف جوهرها ف الذات املؤولة بل يستمد أساسه من
الوجود اإلنساين ف العال من خالل خبة املعيشة
اليت أتخذ صيغة لغوية أي الصيغة االنطولوجية
للحديث اللغوي 32.إن عملية التأويل هي إلقاء
اخلبة ال املعرفة ،وذلك ألن إلقاء الذات ابلنص
ليست عملية تقوم من خالهلا الذات يتصور
لشيء ما قائم ومستقل عنها .وبذلك ميكن القول
 32عادل مصطفى ،مدخل إىل هرمينوطيقا ،نظرية إلتأويل من أفالطون إىل
عادمير ()199-197 ،
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اململكة العربية السعودية
وابسنرتين حيافظه".

31

ومما سبق بيانه ،ميكننا أن نقول أن ف
ابسنرتين كتب كثية عن علوم التفسي ،وخاصة
الكتب اليت كتبها ابللغة العربية .وف هذا الوقت
خاصة ،أن البحث عن كتب التفسي سهل جدا
على مساعدة انرتنيت ،مثل  Pdfو .Ebook
لذلك  ،فمن املمكن أن جيمع كياهي الكتب من
اإلنرتنت بطريقة التحميل أو أونلني .وابلتال ،
فهذا املبحث ف حاجة إىل التمييز بني ما يدرسه
كياهي للطالب وما يقرئه .وف هذا املبحث أيضا،
نقول-اخلالصة فيما نقابل من ابسنرتين ف جاوى
الشرقية -أن كياهي له كتب كثية من التفسي،
مثل تفسي املراغي ،وتفسي الطبي ،وتفسي ابن
كثي ،وتفسي مفاتيح الغيب ،وتفسي صفوة
31

مقابلة مع كياهي حممد ،انئب مدرس تفسي اجلاللني.

مثة على خبة ومن خالل التقاء األفقني تتحقق
اخلبة التأويلية.

33

أبهنا ال يقوم ببناء معرفة بل تقوم هذه العملية ف
أساسها على انفتاح الذات على عال جديد ومن

33

هانز جورج غادامي ،احلقيقة
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إلتارخي
إلتفسري
الن
ص

إللغة
إحلضارة

إخلربة إلنسانية
إحلقيقة

إلفائدة إلعملية

وغي ذلك .وعلى عكس ذلك ،فإن الذين ال
يدرسون ف اجلامعة ال يعرفون سوى العلوم الدينية

وهذا املنهج جيعل قول كياهي تفسيا و أتويال
لكتاب التفسي الذي يوافق خببة اجملتمع ف جاوى

فحسب .هم ينظرون املشاكل اإلجتماعية من نظر
واحد ،ال من عدة نواحي .وذلك كما قاله كياهي
أسعد نواوي معصوم-وهو متخرج من ابسنرتين

الشرقية ،خاصة لطالب ابسنرتين .انطالقا بذلك،
هذا هو البحث األساسي لطريقة أتويل كياهي ف

سيدوكيي:

توفيق العبارة العنفية ف تفسي اجلاللني.

املهم من طالب ابسنرتين اتباع

إن عدة كياهي  -الذين قابلناهم ف بعض
ابسنرتين جاوى الشرقية – خيتلفون ف إجابة

شيوخه ،وأن حيسن أحالقه ابألخالق
الكرمية ،وأن يعمل مبا علمه كياهي
من األعمال اليومية .واتباع الطالب
لشيوخه معيار لنفع علومهم وبركتهم.

السؤال يتعلق بتوفيق العبارة العنفية .وهذا
اإلختالف يتوقف مبستواهم ف درجة تعلمهم.
فمنهم يتعلمون ف اجلامعة بل جيدون درجة
الدكتورة ،ومنهم يكفيهم ف ابسنرتين .فبالطبع ،أن

واذا وجدان أية القتال ف القرآن ،نقول

اجلامعة-كما علمنا -تناقش فيها أيضا املشاكل
املعاصرة من وجهة خمتلفة .وان اجلو الثقاف ف
اجلامعة ابلطبع يصبحهم انضجة ف مواجهة

34

أن القتال غي حمتاج ف اندونيسا.

وموافقا مبا قاله كياهي أسعد نواوي،
قال أيضا كياهي منيب شفاعة ،أحد مؤسس
ابسنرتين بلوك أكونغ ابيوواعي كما نصه:

املسائل املختلفة .هذا النضج العلمي مهم إلقامة
التسامح واالنفتاحية بني اجملتمع ،مثال ف النوع
الراديكال ،وحقوق اإلنسان ،والقضااي اجلنسية،
 34املقابلة مع كياهي أسعد نواوي معصوم ،أحد مؤسس ابسنرتين
نور التقوى جرميه بنضاواصا.

155

 : ….تقديس التفسي ف ابسنرتين

نفسره ،وماذا معناه الصحيح ،لكننا
مباشرة نقول أن القتال ممنوع ف
36

اندونيسيا.

وخالفا عن كياهي اجلامعي ،الذين
يدرسون ف اجلامعة ،هم يعلمون تفسي اجلاللني
ابملقارنة بني التفاسي ويقدمون عدة األراء إىل
الطالب .وكثيا منهم يؤولون ،ليس فقط ف جمال
التفسي ،أبرائهم عب العلوم الدينية واإلجتماعية.
ولكن هذه الطريقة يقدمها كياهي خاصة إىل
بعض الطالب فحسب ،ال إىل مجيعهم .وهذا كما
قاله كياهي الدكتور خالق شفاعة حني يفسر أية
القرآن من سورة البقرة:
ِ
وهمۡ
وهمۡ حيۡ م
ث ثقفۡمتمم م
وٱقۡتمـلم م
ث
ِّمنۡ
وهم
حيۡ م
وأخۡ ِر مج م
أخۡر مجومكمۡۡ وٱلۡفِتۡنةم أشد ِمن
ِ
ِ
وهمۡ ِعند
ٱلۡقتۡلۡ وال تمـقتلم م
ٱلۡمسۡ ِج ِد ٱلۡحرِام ح َىت يـمقتِلمومكمۡ
ِِ
وهمۡۡ كذلِك
فيهۡ فِإن قتـلمومكمۡ فٱقۡتمـلم م
جزاۡءم ٱلۡك ِف ِرين  .١٩١أن هلذه اآلية

عالقة لألية السابقة هلا ،إن حدوث
احلرب يتعرض عنج اهلجوم من الكفار
للمسلمني .وابلتال إذا ل يتعرض من

نظرا إىل أكثر اجملتمع العوام ف بلوك
أكونغ ،ال ميكن قبول النظرية أو املنهج
الذي يستخدمه طالب اجلامعة .وال
ميكن أيضا أن نقارنه ببعض التفاسي.
اذن ،فبطريقة احلصر والقصر ،نبني
التفسي على ما حيتاجه اجملتمع .واذا
وجدان لفظ القتال ف القرآن ،هنمله
وننتقل إىل التفسي التال.

35

هذان القوالن يدالان أهنما يفسران ال
على منهج التفسي ف بيان اآلية إىل اجملتمع ،بل
أهنما يفسران مبعرفتهما على سبيل التعقيد .وأيدمها
كياهي حممد عزائم ،مدير ابسنارين السلفية
الشافعية سوكورجوا سيتوبنضا ،وهو يقول:
البيئة السمحة ف جاوى الشرقية تتصل
حبالة اجملتمع الذين يشاركون فرقة هنضة
العلماء ،وفيها تعاليم التسامح،
والتعاون ،والتعادل ،والتوسط .هذه
الفرقة عندهم ليس فرقة فحسب ،بل
اليكاد دينا .حيث قالوا اذا جائت
األخبار عن الراديكالية مثل ما وقع ف
سنتا ماراي سورااباي ف الشهر املاضي،
"نفعل ما أمران كياهي" .اذن ،كلما
درسنا تفسي اجلاللني ف املسجد
اجلامع ف سوكورجوا ،حنن ال نبحث
طويال عن لفظ القتال واجلهاد ،مبا

36
مقابلة مع كياهي عزائم ،مؤسس ابسنرتين سوكورجوا
سيتوبنضا.

 35املقابلة مع كياهي منيب شفاعة ،أحد مؤسس ابسنرتين دار
السالم بلوك أكونغ بيوواعي.
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شخصية كياهي ،كما يقال ماكس فيب
نظرية السلطة الكارزمية
) Weberعن

(Max

) ، 39 (Charismatic Authorityأن كياهي مع
السلطته اململوكة ،ميكن أن يغي الصور النمطية
القائمة تدرجييا ،ويساعد أيضا ف تقليل العنف ف
جاوى الشرقية.
إن تعليم كياهي للمجتمع يصبح
قدوة ف تغيي فهم الناس لكيفية التصرف ف اجملال
االجتماعي .وهذا ليس فقد ف األمور الدينية ،بل
ف السياسة واالقتصاد أيضا .يعتب لكياهي خبة
لتأثي اجملتمع أتثيا إجيابيا.
د.

اخلامتة

إن السبب ف حمافظة تفسي اجلاللني
ف ابسنرتين ينقسم على سببان ،أوالً إن ابسنرتين
يفرض نظام التعليم ومادته على أساس سند أو
روابط علمية مرتبطة بشيوخهم .الثانية ،إن
ابسنرتين يهتم عناصر البكة .إن معيار املعرفة
والعلم ف ابسنرتين ال يقتصر على العلوم املادية
وحدها ،ولكن بركة العلم-املصطلح املشهور من
بني طالب ابسنرتين-اليت تكون فيها مهيمنة
جدا .حبيث ال يزال املنع ف تغيي الكتاب العادي.
االجتماعية و حيدد السيطرة أبهنا فرصة مصادفة أشخاص
مستعدين للخضوع و الطاعة .ففي كل سيطرة سياسية هناك عالقة
أساسية بني طرفني حاكم و حمكوم و هناك أسباب متعددة تتحكم

ف هذه العالقة .انظر :ماكيس فيب ،مفاهيم أساسية ف علم
اإلجتماع (أملاين :املركز الثقاف األملاين93-92 )2011 ،
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الكفار ،فال داعي للقتال.

37

وقال أيضا كياهي املاجستي عفيف
الدين مهاجر كما نصه:
وعندا تفسي القرآن ،جيب على املفسر
أن يعرف سبب نزول األية .إذا كان
املفسر ال ينتبه هبذا ،فإن تفسيه
سيكون خاطئاً .وبعد معرفة السياق،
جيب على املفسر التكيف مع الظروف
احلالية .ألن القرآن له واقعة خاصة
ترتبط ارتباطًا وثي ًقا حبالة اجملتمع ف
ذلك الوقت .انطالقا مبا سألن
الباحث ،كان احلرب ف أوائل اإلسالم
مطلوبة للدفاع عن العدو .لكن عندما
اتسع اإلسالم  ،خاصة كما هو اآلن
ف إندونيسيا ،ل تعد احلرب صاحلة
للزمان.

38

رغم أن كياهي اجلامعي يقرتن العلوم
اإلجتماعية ف تفسي أية القتال وخاصة ف
مواجهة تفسي اجلاللني ،لكنهم يتفقون ف بيان
العبارة الالعنفية إىل اجملتمع العوام بطريقة التعقيد
) .(doctrineمن هذه األحوال ،نظرا إىل
 37مقابلة مع كياهي خالق شفاعة ،مؤسس ابسنرتين بلوك
أكونغ ابيوواعي.
 38مقابلة مع كياهي عفيف الدين مهاجر ،مدير املعهد العال
ابسنرتين سوكورجو سيتوبنضا.
 39حيدد ماكس فيب القوة أبهنا طريقة أو فرصة الفرد أبن يفرض
إرادته على األخر و جعل هذه اإلرادة تنتصر ف قلب العالقة
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Jurnal Wawasan:
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انطالقا ابلعبارة العنفية الواردة ف بعض
نسخ تفسي اجلاللني ،فإن كياهي يقوم ابملقاومة
اهلرمنيوتقية للنصوص املتطرفة احملتملة .حبيث أنه
يلني العبارة العنفية ليكون انعمة وودية بطريقة
التعقيد ،رغم أهنم متخرج من اجلامعة ،فاجملتمع
جاوى الشرقية اليقبل املنهج الصعيب ف تفسي
القرآن ،السيما ف أمور الدين .ولذلك ،إن كياهي
على قدر معرفتهم يفسرون أية اجلهاد والقتال على
سبيل التعقيد ،ال على نظم املعرفة املعاصرة
املختلفة .قول كياهي مقبول بني اجملتمع لكون
شخصيتهم الكارزمية.
من انحية أخرى ،نقول أن مستقبل
ابسنرتين ف جاوى الشرقية يعتمد على معرفة
كياهي ،وكذلك أيضا أن مستقبل اإلسالم-نقول
ابإلسالم رمحة للعاملني-على يد كياهي .واذا كان
كياهي يكتفئ ابلعلوم الدينية فحسب ،ومن
جانب ذلك أن اجلامعة اإلسالمية تقوم ابلرتقية ف
جتديد العلوم الدينية عب العلوم املتنوعة ،فان
خالصة داليار نور عن ابسنرتين "أنه مؤسسة ف
التمسك ابلتقاليد العتيقي" ،فهذه اخلالصة موافقة
حبال ابسنرتين اآلن.
قامية املراجع
كليفورد غيتر،

Jawa
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سوانن أمبيل.9-6 ،)2008 ،
فوزي الدين،

biografi KH. Khaliq Syafa’at

(يوكياكرات :فوستاكا علمو.25 ،)2016 ،

عادل مصطفى ،مدخل إىل هرمينوطيقا ،نظرية
التأويل من أفالطون إىل عادمير ()-197 ،
199

هانز جورج غادامي ،احلقيقة واملنهج :اخلطوط
األساسية لتأويلية فلسفية (إفرجني :دار أواي
للطباعة والنشر.189 ،)2007 ،

ماكيس فيب ،مفاهيم أساسية ف علم اإلجتماع

(أملاين :املركز الثقاف األملاين)2011 ،

93-92
املقابلة:
مقابلة مع كياهي فائزين ،وكيل مدير ابسنرتين نور
اجلديد اإلسالمي.
املقابلة مع دكتور كياهي خالق شفاعة احلاج ،أحد
مؤسس ابسنرتين دار السالم بلوك أكونغ
املقابل مع دكتور كياهي مصلي رايضي ،أحد
مؤسس ابسنرتين نور الظالم بنضاواصا.
املقابلة مع كياهي سهلوي ،مؤسس ابسنتنرين نور
التقوى بنضاواصا.
مقابلة مع كياهي عفيف الدين مهاجر ،مدير
املعهد العال سوكورجو سيتوبنضا.
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الضوء االمح ألهل القرن التاسع (بيوت:
دار اجليل ،بدون السنة) ،ج .4 .ص.67 .

جالل اجلني السيوطي ،اإلتقان ف علوم القرآن
(بيوت :دار الفكر ،بدون السنة) ،ج.2 .

ص.24 .
___________ ،تفسي اجلاللني (بيوت:
دار املعرفة ،بدون السنة) 240

أزيومردي أزرى،

“Islam in Southeast Asia:

” Tolerance and Radicalismف جملة
SCI Islamic Issues Briefing Paper

( Seriesملبورن :مركز الدراسة جلامعة ملبورن
املعاصرة.21 ،)2005 ،
مارتن فان برونيسن،

and

’Traditionalist

”،"‘Islamist’ pesantren in Indonesia

ف

ويبسيت

صحيفة

https://dspace.library.uu.ni/bruinesse
_’n_04_tradisionalist_ and _‘Islamist
pesantren_ in _Indonesia/24-25

2004/ 29-Maret-2018
روانلد لوكنز-بول،

May

“The Traditions of

,

Pluralism, Accommodation, and
Anti Radicalisme in The Pesantren

” ،Communityف جملة
Islam

Journal of
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(سورااباي :اجلامعة اإلسالمية احلكومية

اجلاللني ابسنرتين زين احلسن كينغكونغ
بربولنجا.
املقابلة مع كياهي أسعد نواوي معصوم ،أحد
مؤسس ابسنرتين نور التقوى جرميه
بنضاواصا.
املقابلة مع كياهي منيب شفاعة ،أحد مؤسس
ابسنرتين دار السالم بلوك أكونغ بيوواعي.

مقابلة مع كياهي أمحد عزائم ابسنرتين السلفية
الشافعية سوكورجو سيتوبنضا
قابلة مع كياعي زهري زين ،مؤسس ابسنرتين نور
اجلديد بربولنجا.
قابلة مع كياهي سديد جوهري ،مؤسس ابسنرتين
السنية مجبار.
مقابلة مع كياهي حممد ،انئب مدرس تفسي
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