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 اإلهداء
 

 والصدر إىل : البال خبلوص ضعةالمتوا الرسالة هذه أهدى 

 تعلم ىلإ وأرشدتين ألهله، واالنتماء اإلسالم حب أورثتين اليت الطاهرة أيب روح 
 الدين. علوم
 وصحتها مرهاع يف هلا هللا ابرك واالستقامة احلق على أنشأتين اليت الغالية وأمي. 
 دراسيت إكمال على وعون   يل سندا   كانوا  الذين وأخوايت وإخويت. 
  أدبوين وعلموين بكمال اجلهد. ومشاخيي الذين 
 كتابة  أمت نأ إىل والتشجيعات ابلدعاء وساعدوين دفعوين الذين األحباء وأصدقائي 

 الرسالة. هذه
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 ملخص
 نقطة تكون تزل مل الىت القضااي من قضية أحد هو اجلهادابلنظر ىف قرينة التايالند، كان  

 معاىن لبيانو  أثر اخلالف بني املواطنني ىف هذا البلد، اجلهاد قضيةُ  ُتوقع حيث املسلمني، بني النقاش
 ابللغة فسريات سؤوانساس توان الشيخ ألف وقد كثرية،  كتبا  العلماء ألف لنصوصه وتفسري القرآن

 ويفسر يرتجم أن املناسب من يرى حيث ،"التايالندية ابللغة وتفسري ترمجة القرآن" ومساه التايالندية
اسة ألنه قد أثر  هذا التفسري مهم للدر ف ،وتعلمه فهمه التايالنديني على ليسهل اللغة هذه إىل القرآن

كثريا ىف مفاهيم التايالنديني حول تعاليم اإلسالم، وخاصة قضية اجلهاد. لذلك، فمن نظرية نظوم 
ذا، ىف علم الفلسفة الىت استخدمت لدراسة تفسري الشيخ توان سؤوانساس هاملعرفة )إبيستيمولوجي( 

، املنهج الذى استخدم الشيخ ىف عملية تفسريه ميكن أن نعرف من خالله مصادر تفسريه، وما هو
 مع التعرف عن معايري صحة تفسريه.

 يفوصال املنهج هو البحث هذا ىف الباحث يستعمله الذى املنهجومن أجل ذلك، كان  
 مجع بعد ستنتجي أن أراد إذا يستعمل وهو العام، إىل اخلاص من السري ىف املنهج هذا يتمثل ،التحليلي
 االجتاه هو لرسالةا هذه ىف البحث عملية ىف الباحث به سلك الذى االجتاه وأما. وحتليلها البياانت
( أ: )وهى لدراسة،ا عناصر ثالثة لتحليل هبما يستعمل االجتاهان وهذان الفلسفي، واالجتاه التارخيي

 عما ليبحث شيخال هذا احلياة خلقية ىف ابلنقد التارخيية األحداث تتبع( ب) نفسه؛ النص حتليل
 هذا فيه اشع الىت االجتماعية احلاالت حتليل( ج)و اجلهاد؛ قضية حول فكرته ىف ويؤثر يسبب
 الشيخ فكرة نم األساسي اهليكل بنية الباحث جيد أن يستطيع الفلسفي االجتاه خالل ومن. الشيخ

 .له االجتماعية اخللفية مع تناسب الىت سؤوانساس توان
  أتثرقد  نديةالتايال ابللغة وتفسري ترمجة القرآن تفسريأن ومن خالل الدراسة وجد الباحث  

فكان مصادر ، ةاملنهجي طريقتهم أم الدينية آراءهم من سواء املتوسط العصر ىف العلماء أبفكار كثريا
تفسريه مشتمل من القرآن نفسه، واألحاديث النبوية، وأقوال السلف، وكتب التفسري حيث اهتم كثريا 

 سؤوانساس توان خالشي استخدمها الىت للمصادر نظرا توحات اإلهلية، والعقل.بتفسري اجلاللني والف
 ىف الشيخ استخدم ىالذ املنهج وأما ابلرأي، التفسري اجتاه ىف يدخل هذا تفسريه فكان التفسري ىف

 يقاس أن ميكن لىتا الفلسفية النظرايت من النظرية كانت  ذلك أجل ومن التحليلى، املنهج هو التفسري
 .االتساق نظرية هى تفسريه ىف املعرفة صحة معيار هبا
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Abstrak 

 Dengan melihat dalam konteks masyarakat Thailand, jihad adalah salah satu 

isu yang masih menjadi titik perdebatan antara umat Islam, dimana isu jihad 

menandatangani dampak perselisihan antara warga negara di negeri ini. Untuk 

menjelaskan makna-makna al-Qur'an dan menafsirkan teksnya para ulama menulis 

banyak buku, telah menulis Syaikh Tuan Suwannasas sebuah tafsir dalam Bahasa 

Thai yang bernama "al-Qur'an Terjemah dan Tafsir dalam bahasa Thai". Penafsiran 

ini penting untuk dipelajari karena telah mempengaruhi Dalam pandangan 

masyarakat Thailand tentang ajaran Islam, khususnya isu jihad. Dan dengan teori 

epistemologi dalam ilmu filsafat yang digunakan untuk studi penafsiran Syaikh 

Tuan Suwannasas ini, kita bisa mengetahui sumber penafsirannya, bagaimana 

pendekatan yang digunakan oleh Syaikh dalam proses penafsirannya, dan validitas 

penafsirannya. 

 Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah metode Induktif. 

Proses induktif ini diterapkan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan 

dilakukan analisis. Sedangkan pendekatan yang hendak penulis gunakan dalam 

kajian ini adalah dengan pendekatan historis dan pendekatan filosofis. Penggunaan 

pendekatan ini dimaksudkan untuk menganalisis tiga unsur kajian, yakni: (a) 

menganalisis teks itu sendiri; (b) merunut akar-akar historis secara kritis latar 

belakang tokoh tersebut; dan (c) menganalisa kondisi sosio-historis yang 

melingkupi tokoh tersebut. 

 Melalui penelitian tersebut, peneliti menemukan bahwa tafsir "al-Qur'an 

terjemahan dan tafsir dalam Thai" telah terpengaruh sebagian besar gagasan para 

ulama di usia pertengahan, baik pandangan religius maupun pendekatan 

metodologisnya. Sumber-sumber penafsirannya termasuk dari al-Qur'an, hadis, 

aqwal as-salaf, qutub at-tafsir, dan al-'aql. Mengingat sumber-sumber yang 

digunakan oleh Syaikh Tuan Suwannasas dalam penafsirannya, tafsir ini mengarah 

pada tafsir bi ar-ra'yi, namun metode yang di gunakan dalam menafsirkan adalah 

metode at-tahlili. Untuk alasan ini teori-teori filsafat yang bida diukur validitas 

penafsiran dalam tafsir ini adalah teori koherensi. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 

158/1987 dan 0543b/U/1987. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif ……….. tidak dilambangkan أ

 Bā' b Be ب

 Tā' t Te ت

 Śā' ś es titik atas ث

 Jim j Je ج

 Hā' ḥ ha titik di bawah ح

 Khā' kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Źal ź zet titik di atas ذ

 Rā' r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sīn s Es س

 Syīn sy es dan ye ش

 Şād ṣ es titik di bawah ص
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 Dād ḍ de titik di  bawah ض

 Tā' ṭ te titik di bawah ط

 Zā' ẓ zet titik di bawah ظ

 Ayn …‘… koma terbalik (di atas)' ع

 Gayn g Ge غ

 Fā' f Ef ف

 Qāf q Qi ق

 Kāf k Ka ك

 Lām l El ل

 Mīm m Em م

 Nūn n En ن

 Waw w We و

 Hā' h Ha ه

 Hamzah …’… Apostrof ء

 Yā y Ye ي

II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap: 

 ditulis   muta‘aqqidīn   متعاقّدين

 ditulis  ‘iddah   عدّة

III. Tā' marbūtah di akhir kata. 

1. Bila dimatikan, ditulis h: 

 ditulis   hibah      هبة

 ditulis  jizyah   جزية
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(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 

ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 

 ditulis   ni'matullāh      نعمة هللا

 ditulis   zakātul-fitri  زكاة الفطر

IV. Vokal pendek 

__  َ __ (fathah) ditulis a contoh    ب  ditulis   daraba     ض  ر 

__  َ __(kasrah) ditulis i contoh    م  ditulis   fahima     ف ه 

__  َ __(dammah) ditulis u contoh   ك ت ب     ditulis   kutiba 

V. Vokal panjang: 

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas) 

 ditulis   jāhiliyyah   جاهلية

2. fathah + alif maqşūr, ditulis ā (garis di atas) 

 ditulis   yas'ā   يسعي

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas) 

 ditulis   majīd   مجيد

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas) 

 ditulis   furūd   فروض

VI. Vokal rangkap: 

1. fathah + yā mati, ditulis ai 

 ditulis   bainakum   بينكم

2. fathah + wau mati, ditulis au 
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 ditulis   qaul  قول

 

VII. Vokal-vokal  pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

apostrof. 

 ditulis   a'antum   اانتم

 ditulis   u'iddat   اعدت

 ditulis   la'in syakartum   لئن شكرتم

 

VIII. Kata sandang Alif + Lām 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

 ditulis   al-Qur'ān   القران

 ditulis   al-Qiyās   القياس

2.  Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya 

 ditulis   asy-syams   الشمس

 'ditulis   as-samā   السماء

IX. Huruf besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD) 

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut  

penulisannya 

 ditulis    zawi al-furūd  ذوى الفروض

 ditulis   ahl as-sunnah      اهل السنة
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 كلمة الشكر والتقدير

 على الموالس والصالة كافة،  سلمنيامل نعمة وأمت دينا ابإلسالم اليوم أكمل الذي هلل احلمد

 والتابعني أصحابهو  آله وعلى ونذيرا بشريا ورسوال نبيا هللا هأرسل وسلم عليه هللا صلى حممد سيدان

 .قياماخلقه  هللا يبعث يوم الدين يوم إىل ورمحته هدايته التابعني واتبعي

 تكن مل إن لبحثا هبذا القيام عليها أقدر ومل الرسالة، ذهه كتابة  متت وحده هللا فبعون وبعد،

 الحرتاما وفائق الشكر جزيل أقدم أن على   فالزم ، مادية أو روحانية مساعدة غريي من ساعدةامل ناكه

 : إىل األوىل ناسبةامل ذهه يف

 جوكجاكارات. احلكومية اإلسالمية اكاليجاك  سونن جامعة رئيس. 1

 امعةجأصول الدين واألفكار اإلسالمية  كلية  عميد فهو الدكتور عامل روسوانتورو فضيلة. 2

 .جوكجاكارات احلكومية اإلسالمية كاليجاكا  سونن

 اإلسالمية كاليجاكا  سونن جامعة اإلسالمية واألفكار الدين أصول كلية. قسم اإلدارة  3

 .جوكجاكارات احلكومية

 واألفكار الدين أصول كلية. الدكتورة عناية رمحانية رئيس شعبة العقيدة وفلسفة اإلسالم ب4

 .جوكجاكارات احلكومية اإلسالمية كاليجاكا  سونن جامعة اإلسالمية

 على الدقيقة عةراجوامل التام ابإلشراف تفضل الذي ستقيم،امل عبد احلاج دكتورال فضيلة. 5

 .شكل أحسن يف البحث ذاه يتم حىت وتعليمه إبرشاده البحث ذاه
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 الذين ريبوأقا اآلن، عليه كنت  ما أكون أن إىل وكفاليت ييتبرتب قاما قد الذان والدي  . 6

 إىل البحث كتابة  حبث يف ساعدوين الذين وأخوايت وإخواين واحلياة، التعليم يف يل بدعائهم دفعوين

 .ومودهتم مصربه بكل متامه

 ميةاحلكو  اإلسالمية كاليجاكا  سونن جامعة مكتبة موظفوا وابخلاص الربارة زمالئي. 7

 .البحث ذاه متامإ يف إايي عنويةوامل اديةامل معونتهم أيدي مبد تفضلوا الذين أساتذيتو  جوكجاكارات

 والتوفيق، يةاوابهلد واآلخرة الدنيا يف والسعادة اجلزاء خري هلم يوفر أن وجل عز   هللا ونسأل

 سيدان على هللا لىوص. أمجعني للناس وينفع الكرمي لوجهه خالصا جيعلين أن وتعاىل سبحانه ونسأله

 .وسلم وصحبه آله وعلى حممد

 حتريرا جوكجاكارات،                                                                        

 مقدم البحث                                                                          

                                                                             

 ) عاريد ماراسا (                                                                         
                                                                        1520510077 
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 الفصل األول

 دقمة امل

 خلفي  البحث –أ 

التفسري والبحث لنصوص القرآن قد تطور بتطور الزمان، وهو شيء أساسي لألمة  

سلمن سواء كان من امل -اإلسالمية، إذ أخذ العلماء ينظرون يف نصوصه مث يفسرون لألمة 

 العلوم الكثرية حبسب ختصصيتهم فيه، فمن ختصص علمه يف الشريعة ينظر –أو غريهم 

يف نصوص القرآن مث يستنبط منها األحكام الشرعية العملية، ومن ختصص يف العقيدة 

وكذلك احلال يف من  1ينظر يف نصوص القرآن مث يستخرج منها األحكام اإلعتقادية،

( فهم Scienceختصص يف العلوم ) ختصص علمه يف العلوم اإلنسانية أو الطبية أو

ينظرون يف هذه النصوص مث يستخرجون منها الفوائد املناسبة لعلومهم. وهذا يشري إىل أن 

 انتشار التعاليم اإلسالمية مصاحب للقرآن الكرمي، وال ميكن أن يفصل منه.

تلف اللغات، وقد مبخ ري لنصوصه ألف العلماء كتبا كثريةلبيان معاىن القرآن وتفس 

للغة ابألف الشيخ توان سؤوانساس تفسريا ابللغة التايالندية ومساه "القرآن ترمجة وتفسري 

فيصعب لألمة  للغة العربية،ابالقرآن أنزل  حيث يوضح ىف مقدمة تفسريه أنالتايالندية"، 

                                                           
 .12ص م(، 2010، 1األزهري، أسامة السيد، المدخل إلى أصول التفسير )القاهرة: الوابل الصيب، ط 1
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، فريى من ةاللغة العربي بالد اتيالند ممن ليس هلم قدرة على فهم معاىنىف اإلسالمية 

 2يرتجم ويفسر القرآن إىل هذه اللغة ليسهل على التايالندين فهمه وتعلمه. ب أناملناس

له أتثري   ايالند يف زمنه، إذالشيخ توان سؤوانساس هو من كبار العلماء يف بالد الت

غري  سواء أكان من الناحية العلمية أم السياسية أملى جمتمع املسلمن التايالندين، ع كبري

بعد رجوعه من الدراسة ىف البلد احلرام مكة املكرمة أخذ يبدأ  ذلك، ففى جمال علمي أنه

فقط،  ايهف التدريس يف أماكن حىت وجد له تالميذ كثرية ال خيص يف احملافظة الذى يعيش

 بل له تالميذ يف حمافظات مشاال وجنواب.

لىت ووضع املناهج الدراسية ا درسةاملأسس  –رمحه هللا  –وابإلضافة إىل ذلك أنه 

مل يف هذه املدرسة، وأيضا ألف الشيخ كتبا يف خمتلف العلوم لتدرس يف املدرسة، أما تستع

يؤم  3دوره على اجملتمع اإلسالمي يف اتيالند من جانب سياسي فهو أحد شيخ اإلسالم

 املواطنن اإلسالمين يف هذه البالد.

املعرفة )إبيستيمولوجي( يقول أن تطور التفسري آلايت القرآن قد  ويف علم نظوم 

ىل التفسري إ ر واألحداث تتغري، فاشتد احلاجةيستمر وال ميكن أن يتوقف ألن الزمان مي

                                                           
انظر مقدمة توان سؤوانساس، القرآن ترجمة وتفسير باللغة التايالندية )بانكوك: مؤسسة توان سؤوانساس، د.ط،  2

 .2، ص 1م(، ج1996
منصب شيخ اإلسالم عرف باللغة التايالندية بـ"شوال راش مونتري"، هو من تولى رئيسا لمجلس شيخ اإلسالم فى  3

 . انظر تايالند

Thanet Aphornsuvan, History and Politics of the Muslims in Thailand (THAMMASAT 
UNIVERSITY: 2003),  20. 
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وهذا جيعل أن يظهر أساليب ومناهج واجتاهات  4والبيان ليحل أو ينقد املشاكل املتجددة.

تيجة لتأثريات تعاىل، ن –وهو بيان أسرار كالم هللا خمتلفة يف التفسري مع اتفاق مرادهم 

 .حداث الذى يعد من خلفية للتفسريسواء من حيث املفسر أو من حيث األ

 يوم، بعد يوما اشتدت قد هللا كتاب  هلم يبن من إىل الناس مر الزمان وحاجة

 علجي مما قبل، من عرفواهاي مل اليت جديدة ومسائل قضااي اإلسالم أمة تواجه حيث

 واملسائل اايالقض وهذه اجلليل، الكتاب هذا معاىن ويبن يوضح كي  جهدهم يبذل العلماء

 إذا وهلذا ذلك، غري أو لغوي أو أخالقي أو إعتقادي أو فقهي جانب من كان  ما منها

 مثال خذ تلفة،خم املفسرون عليها سلك الىت التفسري مناهج أن وجدان تفاسريهم إىل نظران

 إىل مييل ريكث  ابن عند نراه بينما احلديث، حنو مييالن فهما والبخاري حامت أيب عند ما

 5.اللغة إىل مييل عطية ابن وعند الفقه،

اش بن تكون نقطة النق املتجددة هناك قضااي أخرى مل تزل وجبانب هذه القضااي

ضية ق ن نزول القرآن، ومن هذه القضااي هيا، وإن كانت موجودة منذ زمواملفسرين العلماء

 يف إذا نظران، و اجلهاد، حيث تعد قضية اجلهاد من أحد القضااي األساسية يف اإلسالم

آايت القرآن هناك مجلة من اآلايت أتمر وحتث على اجلهاد، ومجلة منها تبن مكانته، 

                                                           
 انظر 4

Muhammad Abid al-Jabiri, Post Tradisionalisme Islam (Yogyakarta: LkiS, 2000), 58. 
 لطباعةل السالم دار:  القاهرة) لتفسيرا في ومنهجه الشعراوي متولى محمد الشيخ ،الرحيم عبد أحمد عثمان القميحي، 5

 .47 ص ،م(2013 -هـ 1434 ،1ط والنشر،
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ومنها أيضا ما تذكر عن فضيلة اجملاهدين ومن مات شهيدا يف سبيل هللا، وكذلك احلال 

  تعاىل.وية فتزيد البيان يف هذه القضية بتوضيح فضيلته ومكانته عند هللايف األحاديث النب

ولكن إذا أتملنا يف حوادث اآلن هناك مظاهر كثرية جتعل الناس تنظر إىل اإلسالم أبنه  6

ون رهاب والثورة وحنو ذلك، واملمارسدين العنف والتشدد، هذه املظاهر مثل التفجري واإل

 من ضمن اجلهاد وهو العمل املتفضل.هبذه األفعال يظنون أهنا 

 سنجد أن هذه –قريبا وبعيدا  –صفحات التاريخ  وإذا تصفحنا من خالل 

األحداث والظواهر واقعة يف خمتلف بالد العامل، شرقا وغراب، مشاال وجنواب، ففي بالد العرب 

اإليران، و مثال نرى أنه وقع يف مصر، السودان، اليمن، وغريها، وهناك أفغانستان والعراق 

ويف الغرب مثل يف فرنسا، وأمريكا، يف قارة آسيا نرى أن هذه األحداث والظواهر واقعة 

 غري مرة، مثل يف إندونيسيا وماليزي واتيالند.

يف جنوب اتيالند، ظهرت احلركات االنفصالية الىت ارتفعت راية الدعوة بتعاليم 

املدمرة  اسية يف هذه املنطقة متيل إىلاإلسالم والرجوع إليه كأساس من النضال، احلياة السي

فمن مث عملية مطالبة الرجوع إىل الشريعة اإلسالمية الىت  7حىت هتدد اهلوية التايالندية،

                                                           
 نأ يستطيع وهذا يمنع، القتال كان مكة في – وسلم عليه هللا صلى – الرسول دعوة مرحلة في أن المؤرخون اتفق 6

  والرخاء. انظر باللين إال القتال عن تتكلم ال التى المرحلة، هذه في أنزلت التى القرآن اآليات خالل من يرى

Syu'bah Asa, Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000), 119. 
 انظر 7

Neil J. Melvin, Conflict in Southern Thailand: Islamism, Violence and the State in the Patani 
Insurgency, SIPRI Policy Paper No. 20, 2007, 12.  
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على فكرة من هذا البلد، ف تصاحب ابلعملية التشددية التفجريية أيضا أشعلت التوتر

مره الشريعة، الذى أ اجلهادعن هلم هذه العملية هي من جزء ن هبذه العملية والتاباملمارس

ى الذ 8هي اجلهاد املشروعييتهم أن هذه العملية من مات على هذا فهو شهيد، وعلى رؤ و 

 ذكر يف القرآن واحلديث النبوية.

حث املتعمق ، يشعر الباحث حباجة إىل البتفمن هذه اخللفية اخلفيفة الىت استعرض

 رآنساس من خالل كتابه "القوانيف قضية اجلهاد، واختار الباحث رأى الشيخ توان سؤ 

البحث جيرى  ث طريقةترمجة وتفسري ابللغة التايالندية" موضوعا للدراسة، وجيعل الباح

 (.املعرفة )إبيستيمولوجي نظوم على ضوء

واملسألة الرئيسية واألساسية عند البحث يف أي كتاب التفسري هى كيف يفسر 

نة عشر قران وهو صاحل لكل زمان ومكان ىف القرياملؤلف النص القرآين الذى أنزل منذ أربعة 

واحلالة املعاصرة، هل هو فقط جمرد تكرار وإعادة املعاىن الىت فسرت هبا ىف الزمن الذى 

ية موافقا آنأنزل هذا النص، أم له دور ىف إبداع وإنتاج املعاىن اجلديدة من النصوص القر 

                                                           
 لشرعيةا األحكام وتأسيس الشرك واستئصال المشروع، والقتال الجهاد قضية عن تتحدث التى القرآن آيات نصوص 8

 من كان سواء دعوتهم، حركات في يستعمل دائما والسنة القرآن إلى العودة والشعار الجماعة، هذه عند الرئيسي الموضوع تكون
سؤرشات بامرونسوخ، التمرد في جنوب التايالند: مشكلة وتطور )بانكوك: شركة سكوي برين، . انظر الجريدة أو الخطبة خالل
 .20م(، ص 2010د.ط، 
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ملعرفة ا احلالة كانت مسألة نظومففى هذه  ىف زماننا احلاضر. للتحدايت واملتطالبات

 واملناهج الىت استعملها املفسر مهما للبحث والتفهم.

ىف البيان  أسلوب، وطريقة الىت استعملها املفسرو نظرية،  فسري تبحث ىفمناهج الت

ظهار املعرفة )إبيستيمولوجي( حتاول الكشف واإل ري ملعاىن آايت القرآن، أما نظوموالتفس

لذى استعمله املفسر عند التفسري، وكيف يؤثر التاريخ والثقافة عن النظام العلمي ا

ؤوانساس املعرفة لرأى الشيخ توان س سريه. فمن أجل ذلك دراسة عن نظوماإلجتماعية ىف تف

يف تفسري وبيان آايت اجلهاد صار مهما وصاحلا للبحث لكى نبىن به هيكل إبيستيمولوجي 

 إايه.

ال يتغري، ولكن التفسري والبيان هلذا النص قد علمنا أن القرآن من حيث النص 

رآن صفته املفسر، فنص الق ايتغري بتغري قرائن وحاالت من الزمان واملكان الذى عاش هب

اط ستنبمبختلف اآلالت واملناهج واالجتاهات، لكى ا 9للتحليل والتفسري والتأويل ةمفتوح

النص، فلذلك حاصل عمل كل مفسر خيتلف مع اآلخر، وال  واستخراج ما حيتوى به هذا

 ائن املختلفة متفقا.ميكن أن يكون حاصل عمل من يعيش يف البيئات والقر 

                                                           
 انظر 9

Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer (Yogyakarta: LkiS, 2012), 1.  
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 اهائما يتوافق مع احلقائق الىت سلفومن جانب آخر كان تطور تفسري القرآن د

ماعية تاملفسر، ففى ذلك قال أمن اخلويل ىف مناهج جتديد أن العلوم واحلاالت االج

هذا  10والسياسية والنشاط النفسي للمفسر هو عامل الذى يلون ويؤثر ىف تفسريه القرآن،

الرأى يؤدى إىل أحد فكرة الذى قال أبن التفسري ال يستطيع التجريد عن قاعدة اجتماعية 

 وسياسية، وأصول، مع أساس علمي الذى يبىن عليه املفسر.

 البحث املتعمق حول إبيستيمولوجيألجل ذلك، فبصورة منهجية، أراد الباحث 

 تفسري آايت اجلهاد للشيخ توان سؤوانساس وذلك ألسباب منها:

األول يشعر الباحث ابلرغب ىف دراسة متعمقة من جانب إبيستيمولوجي ىف 

 قيقة ىفومنهج التفسري، ومعيار احل هيكلو تفسريه، الذى يشتمل على مصادر التفسري، 

تفسريه، ألن بقدر تتبع الباحث حىت اآلن مل يوجد حبث علمي حياول دراسة عن هيكل 

التفسري للشيخ، وإن كان هناك بعض املؤلفات يبحث فقط عن سريته وتطوره العلمي 

والسياسي. فمن خالل هذا البحث سيتضح لنا هيكل تفكريه يف تفسري آايت القرآن 

 حث.وخاصة ىف قضية اجلهاد الىت خنصها للب

                                                           
م(، ص 1961دار المعارف، د.ط، أمين الخولي، مناهج تجديد فى النحو والبالغة والتفسير واألدب )القاهرة:  10

296-297. 
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الثاين الشيخ توان سؤوانساس هو أحد كبار العلماء يف التايالند وله أتثري كبري على 

املسلمن التايالندين سواء من انحية اجتماعية أوعلمية أوسياسية، ومن الدوافع الىت حتثه 

 لكتابة الرتمجة والتفسري ابللغة التايالندية هى بيان لقواعد الدين ورفع االلتباس واخلطأ ىف

فهم األحكام، وابلنسبة لقضية اجلهاد هناك مفاهيم وفكرات الىت خيطئ هبا كثري من 

 املسلمن ىف فهم هذه القضية.

م، املعرفة )إبيستيمولوجي( للتفسري هو شيء مه الثالث البحث عن قضية نظوم

ألن قضية املعرفة ليس فقط القضية الفلسفية، بل هى قضية تشمل كل العلوم اإلسالمية، 

وبدراسة إبيستيمولوجى جيعل العلوم اإلسالمية تزيد التطور والتقدم، خاصة دراسة حىت 

 القرآن.

 ةشكل  البحثحتميم  –ب 

ل كى املتقدم يف خلفية البحث، فهناك حيتاج إىل حتديد املسائ بناء على التوضيح 

 يكون هذا البحث حبثا منهجيا، ومن ذلك حدد الباحث املسائل يف هذا البحث على:

 ؟ان سؤوانساس آلايت اجلهاداملعرفة يف تفسري الشيخ تو  نظوم كيف .1

 ؟هادت اجلما هي اآلاثر املرتتبة على تفسري الشيخ توان سؤوانساس آلاي .2
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 أهماف البحث وفوائمه –ج 

أما غاية هذا البحث فتهدف إىل معرفة إبيستيمولوجي تفسري الشيخ توان  

سري ، وأيضا أراد الباحث أن يثبت أن كل تفة القرآن على قضية اجلهادسؤوانساس ىف دراس

ة كثري من خلفيتتأثر ب كلها قد  مناهج التفسري، ومعايري حقيقة وصحة التفسريو للقرآن، 

 . التفسريىف ههداف وأغراضأب العلم وآراء املعيشة للمفسر، وزايدة على ذلك تتأثر أيضا

رض حث أن يستعوابإلضافة إىل ذلك، لكى يؤكد أمهية هذا البحث، البد للبا 

أهدافه ىف عملية االستكشاف هلذا البحث، فاألهداف الىت أراد الباحث الوصول إليها ىف 

 هذه الرسالة هى:

 .ان سؤوانساس آلايت اجلهاداستعراض مصادر تفسري الشيخ تو  .1

توضيح منهج التفسري الذى استعمله الشيخ ىف تفسري القرآن وخاصة ىف  .2

 قضية اجلهاد.

 وصحة التفسري للشيخ توان سؤوانساس.بيان معيار حقيقة  .3

 .هادان سؤوانساس آلايت اجلتبة على تفسري الشيخ تو بيان اآلاثر املرت  .4

ومن خالل هذا البحث، أراد الباحث أيضا إعطاء املسامهة احلقيقية ىف مسألة 

حول  ومات للمجتمع األكادمييتفسري القرآن، فلذلك فوائد هذا البحث هى زايدة املعل



 

10 
 

وع هذه ، وابلطبع أن دراسة وحبث املسائل الىت ختص مبوضملعرفة تفسري آايت اجلهادا نظوم

 الرسالة ستزيد خزانة العلوم ىف دراسة التفسري، وخاصة ىف ميدان تطور مناهج تفسري القرآن.

 السابدق  البحوث –د 

فئات،  لباحث إىل ثالثالبحوث السابقة هلذه الرسالة سيقسم ا عن كتابةالىف  

وجي عن إبيستيمول البحث عن سرية الشيخ توان سؤوانساس وأفكاره، والبحثوهى 

 وان سؤوانساسالشيخ ت وابلنسبة للبحوث عن سرية. عن قضية اجلهاد والبحث التفسري،

امعية، جل، فبعد الرجوع والتتبع للكتب والبحوث العلمية، سواء على شكل الرسالة اأفكارهو 

 كتاب  أن البحث عنها ال يزال قليل، ومن ذلك جد الباحثأو البحث أو املقالة، و 

)احلياة والعمل لتوان سؤوانساس( الذى  11"شيويت يلء جنان كونج انى توان سؤوانساس"

مجعه أبناء الشيخ وطبع حتت اسم مؤسسة خريية توان سؤوانساس، ىف هذا الكتاب يبحث 

حث عن السرية والب بيان نسبه وأسرته،عن السرية الذاتية للشيخ من والدته مشتمل على 

 الدراسية له، مث بيان أعمال الشيخ سواء قبل توليته منصب الشيخ اإلسالم أم بعدها.

                                                           
 ط،.د كانبيم، متجاروان: بانكوك) سؤوانساس توان ناي كونج نجان ليء شيويت سؤوانساس، توان خيرية مؤسسة 11

 (م1982
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 ابسا ماي كوام  يلء القرآن براماهاكامىب" مبوضوع 12بومينارونك ومقالة لـ مسون 

 توان خريية مؤسسة من الباحث هاحصل 13(التايالندية ابللغة ومعاىن القرآن" )اتي

ورقات تبحث عن خلقية كتابة تفسري القرآن ترمجة  7املقالة على  اشتمل هذهسؤوانساس، 

 طبع أسلوب ومناهج الكتابة مع بيان املرات والسنوات الىتوتفسري ابللغة التايالندية، وعن 

 فيها تفسري الشيخ توان سؤوانساس.

  السابقة عن إبيستيمولوجي التفسري فهناك كثري من يبحث فيه، منها أما البحوث 

كتاب "إبيستيمولوجي التفسري املعاصر )دراسة مقارنة بن فضل الرمحن وحممد 

، هذا البحث خيص الدراسة ىف أمهية إبيستيمولوجي التفسري املعاصر إبعادة 14شحرور("

يقصد هبا  النتيجة من هذا البحثالنظر ىف تطور هيكل التفسري لفضل الرمحن وشحرور، 

ويل اآلراء تححلل وجواب املشاكل الىت تواجهون األمة اإلسالمية ىف إندونيسيا، وذلك ب

من املنطق األيديولوجي إىل املنطق النقدي، ابستناد على معجزات القرآن وإشارة إىل 

 الكتب املتقدمن.

                                                           
 هى بنت الشيخ توان سؤوانساس. 12
 )مقالة(. تاي باسا ماي كوام ليء القرآن براماهاكامبى، بومينارونك سمون 13
14  

Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, (Yogyakarta: LkiS, 2012)   
 .جوكجاكرتا – كاليجاكا سوننوأصل هذا الكتاب هو رسالة دكتوراه فى كلية الدراسات العليا جامعة 
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، واإلبيستيمولوجيكتاب "فلسفة العلم دراسة ىف البعد األنطولوجي، الو  

فهذا الكتاب هو مدخل للفلسفة الذى حيتوى  15سوسانتو. أ. واألكسيولوجي"، الذى ألفه

عريفات للمصطلحات ىف علم الفلسفة، حيث يشتمل موضوع الدراسة على العرض عن الت

ويبحث أيضا  ،األكسيولوجيعلم و  اإلبيستيمولوجي،علم و  األنطولوجي،للكتاب على علم 

 فروضة ىف حقيقة املعرفة ىف العلوم.عن القيود امل

اإلبيستيمولوجي األساسية، مدخل إىل فلسفة العلوم" ألفه ج. كتاب "الو  

ىف وجه  اسيةاألس اإلبيستيمولوجيففي هذا الكتاب يبحث فيه مؤلفه عن  16سودارمنتا.

، وما هو اخلطوات ىف البحث حول اإلبيستيمولوجيعام، حيث يبحث عن ما هو 

 .اإلبيستيمولوجي، ويعرض من خالل دراسته أيضا أنواع اإلبيستيمولوجي

بكالوريوس مبوضوع "إبيستيمولوجي تفسري ابن عاشور ىف كتاب التحرير  رسالة 

الىت كتبها عبد احلليم، ىف هذه الرسالة استعرض الباحث عن إبيستيمولوجي   17والتنوير"

الل الدراسة ر التفسري املعاصر، ومن خكتاب تفسري ابن عاشور الذى يكتب ىف بداية تطو 

                                                           
15  

 A. Susanto, Filsafat Ilmu Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis dan 
Aksiologis (Jakarta: Bumi Aksara, 2011). 

16  

 J. Sudarminta, Epistemologi Dasar, Pengentar Filsafat Pengetahuan (Yogyakarta: 
Kanisius, 2002). 

17  

Abdul Halim, Epistemologi Tafsir Bin Asyur dalam al-Tahrir Wa al-Tanwir, Skripsi UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. 
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يوضح الباحث أن ىف بداية العصر احلديث للتفسري كان املفسرون ال يزال يكثرون ىف 

اإلسرائيليات مصدرا ومرجعا ىف و استعمال األحاديث، وأقوال الصحابة والتابعن، 

 .تفسريهم، وال يهتمون ابستعمال آراءهم ىف التفسري إال قليال

الذى ألفه  18الدراسة ىف قضية اجلهاد فمنها كتاب "اجلهاد: معىن وحكمة"وأما  

روهيمن، ففى هذا الكتاب يستعرض الكاتب عن استعمال لفظ اجلهاد ىف القرآن، ومفهوم 

ابة هذا نسان، واألسلوب الذى يستعمل ىف كتقرآن، وأمهية اجلهاد وعالقته ابإلاجلهاد ىف ال

 (.Semanticsاأللفاظ )الكتاب هو على منهج علم داللة 

لكتاب ، ىف هذا ا19والكتاب الذى ألفه حممد شرزين املسمى بـ"اجلهاد ىف القرآن" 

عن قضية اجلهاد، مبتدائ بعرض آايت القرآن الىت تتكلم عن اجلهاد،  يستعرض املؤلف

 وذكر التاريخ واحلاالت اإلجتماعية الىت أنزلت هبا هذه اآلايت، مع اإلشارة إىل االحتماالت

 املمكنة من خالل دراسة هذه اآلايت مع القرائن واحلاالت املوجودة ىف هذا الزمان.

، أصل ألفه حممد خري هيكل 20اجلهاد والقتال ىف السياسة الشرعية"والكتاب " 

هذا الكتاب رسالة دكتوراه ىف الدراسات اإلسالمية من كلية اإلمام األوزاعي للدراسات 

                                                           
18  

Rohimin, Jihad: Makna dan Hikmah, (Jakarta: Erlangga, 2006). 
19  

Muhammad Chirzin, Jihad dalam al-Qur'an: Telaah Normatif, Historis, dan Prospektif, 
(Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007). 

 .(م1996 ،2ط البيارق، دار: بيروت) الشرعية السياسة فى والقتال الجهاد خير، محمد هيكل، 20
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يبحث فيه مؤلفه عن قضية اجلهاد منذ عصر األول . ه1412اإلسالمية ىف بريوت، عام 

لإلسالم إىل اجلهاد ىف العصر احلاضر، مبتدائ ابستعراض اتريخ احلروب قبل اإلسالم 

ودوافعها، مث البيان عن اجلهاد وأنواع أخرى من القتال ىف اإلسالم، ومشروعية اجلهاد 

قضية ذه القضية، وخيتم ابلعرض لوأسباهبا، مع ذكر األحكام الشرعية ىف السياسة عن ه

 اجلهاد ىف العصر احلديث.

القادري، ألفه عبد هللا بن أمحد  21اجلهاد ىف سبيل هللا حقيقته وغايته"والكتاب " 

أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه ىف الفقه من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. ىف 

 ففيه بذكر حقيقة اجلهاد ىف سبيل هللاهذا الكتاب يبحث عن جوانب عن اجلهاد، مبتدائ 

يبحث عن مشروعية اجلهاد وأنواعه حيث يتوسع ىف العرض عن أنواع اجلهاد مع البيان 

 ه.وخيتم بذكر غاية اجلهاد ومثرات جزئياهتا، مث البيان عن بواعث اجلهاد ومعوقاته،

 اإلطار النظري -ه 

 اهليكل وأ البناء البحث، وميثل كل  عليه يبىن الذي األساس هو النظري اإلطار 

 الصلة ذات والعالقات التداخالت حيدد و يشرح فهو حبثها، املراد الظاهرة أو للفكرة

قبل الشروع  –إذا أراد الباحث أن يكتب حبثا علميا حيتاج له  ولذلك .الظاهرة أو ابلفكرة

                                                           
 .(م1992 - هـ1413 ،2ط المنارة، دار: السعودية) وغايته حقيقته هللا سبيل فى الجهاد أحمد، بن هللا عبد القادري، 21
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حبثها.  يريد ية الذأن يبن اإلطار النظري الذى يسلك به يف حل وحتديد املسأل –فيه 

وابإلضافة إىل ذلك، أن اإلطار النظري أيضا استعمل إلظهار املعايري الىت تعد من أساس 

 22يف إثبات شيء ما.

( Epistemologyويف هذه الرسالة استعمل الباحث نظرية إبيستيمولوجي ) 

مة يف فلسفة العلوم لتوضيح البنيات الفكرية )التفسريية( للشيخ توان سؤوانساس، وهذه الكل

 إبيستيمولوجي كلمة  تستعمل اإلجنليزية اللغة املعرفة"، ويف ترمجت إىل اللغة العربية بـ"نظوم

(Epistemology )اننيتنيو  كلمتن  مجع من مؤلفة وهي املعرفة، علم على للداللة  :

episteme و معرفة،: مبعىنlogos ةنقدي دراسة الغرب، عند ،إذن فهي دراسة؛ مبعىن 

أما  23ملعرفة.ا هي معرفة العلوم أو نظوم للمعرفة، وجيوز أيضا أن يقال أن إبيستيمولوجي

 وجمال بطبيعة تمهت الفلسفة فروع من املعرفة هي فرع أو نظوم يف االصطالح إبيستيمولوجي

  24.طبيعتهاو  ومصادرها املعرفة إمكان ىف البحث وتعىن العلمية املعرفة نظوم أو املعرفة،

 لنظوم صوغها كى استقصاء الفلسفة هناك ثالث مسائل رئيسية الىت حتتاج إىل

صدر االهتمام بشأن طبيعة العلم واملعرفة، والثانية: االهتمام مب املعرفة، فاملسألة األوىل: هى

                                                           
22  

Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, 20. 
23  

Lorenz Bagus, Kamus Filsafat, Cet. III, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 212. 
24  

Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, Cet. II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 148. 
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 جواب ثالثة أسئلة رئيسية: من أين أتى هذا العلم الصحيح؟العلم واملعرفة، وذلك من خالل 

ما هو املنهج الذى استعمل يف اكتساب هذا العلم الصحيح؟ وما هو األساليب املعتمدة 

 حث عن مسألة نظومالعلم. ويف الب الىت توصلنا إىل العلم واملعرفة؟ والثالثة: االهتمام حبقيقة

لنمط العلمي، أو ا ل، سواء كان يف النمط الفلسفياملعرفة يستخدم الباحث النهج املتكام

( كائن من اندماج بن Epistemology املعرفة )إبيستيمولوجي/ ألن تطور نظوم

 الفعالية الفلسفية والفعالية العلمية، وجوهره هو أن نظرية إبيستيمولوجي حتاول يف البحث

عرفة، صول إىل العلم واملعن حقيقة العلم واملعرفة، واملنهج الذى سلك به اإلنسان للو 

وحتاول أيضا يف البحث عن النظام الذى يهدف به الناس كى يدرك واقع العلم واملعرفة 

 25نفسها.

فمن خالل نظرية إبيستيمولوجي املذكور أراد الباحث أن يكشف البنيات الفكرية  

خ توان يأو التفسريية للشيخ توان سؤوانساس الىت تشتمل على: ما حقيقة التفسري عند الش

سؤوانساس، ما هو املنهج الذى سلك به الشيخ يف تفسريه آلايت اجلهاد، ما هو مصادر 

تفسريه، مع البحث عن معايري حقيقة العلم عنده، ومع ذلك سيضيف الباحث البحث 

 عن اآلاثر املرتتبة على تفسريه آلايت اجلهاد.

                                                           
25  

Mukhtar Latif, Orientasi Ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu, (Jakarta: Kencana 
Prenadamedia Group, 2014), 198-201. 



 

17 
 

ن البيان د هللا، ولكوقد عرفنا من قبل أن نص القرآن اثبت ال يتغري، وهو من عن 

من الزمان واملكان  –والتفسري هلذا النص يتغري بتغري مفسره، وأيضا سيتغري بتغري األحوال 

الىت يعيش فيها اإلنسان، ألن الشخص الذي يفسر نصا من النصوص يلون هذا النص  –

بتفسريه إايه؛ ألن املتفهم لعبارة من العبارات هو الذي حيدد معناها ومرماها وفق مستواه 

الفكري وعلى سعة أفقه العقلي، وليس يف استطاعته أن يفهم من النص إال ما يرمي إليه 

ل ملحوظ جند د بيانه، وهذا أصومبقدار هذا يتحكم يف النص، وحيد ،فكره وميتد إليه عقله

آاثره واضحة يف كتب التفسري على اختالفها، فما من كتاب منها إال وقد وجدان آاثر 

ولذلك أن النص  26شخصية صاحبه، وقد طبع تفسريه بطابع خاص ال يعسر علينا إدراكه.

، واالجتاه، لكى فسري( ابختالف اآللة، واملنهجالقرآين مفتوح للتحليل والنظر، وللتأويل )الت

 استخرج منه الفوائد املضمونة. 

 ةنهج البحث –و 

هو جزء مهم ىف عملية البحث، ألنه هو الطريقة الىت يتبعها الباحث ىف  27نهجامل 

دراسته للمشكلة الكتشاف احلقيقة، ويعترب املنهج أبنه الطريق الذى إذا حدد من قبل 

الباحث البد وأن تكون من ورائه فلسفة، حيث خيتلف البحاث ويتفقون حسب املواضيع، 
                                                           

 .113، ص 1م(، ج2000سرون )القاهرة: مكتبة وهبة، د.ط، الذهبي، محمد حسين، التفسير والمف 26
المنهج بالمعنى االصطالحى المستعمل اليوم هو "الطريق المؤدى إلى الكشف عن الحقيقة فى العلوم، بواسطة طائفة  27

بحث مناهج ال من القواعد العامة تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة". انظر عبد الرحمن بدوى،
 .5م(، ص 1977العلمي )الكويت: وكالة المطبوعات، 
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قيق رجعى لكل منهم، والسبل الىت يتبعوهنا ىف حتوالفلسفات الىت من ورائها، واإلطار امل

ىف  غري مناسب ااألهداف، لذلك إذا أخطأ الباحث ىف اختيار املنهج أو يستعمل منهج

حبثه سيؤدى إىل احلاصل اخلاطئ، وابلعكس إذا استعمل الباحث املنهج املناسب ىف 

 البحث يؤدى إىل احلاصل الصحيح. 

  هذا البحث هو املنهج الوصفي التحليليىفواملنهج الذى يستعمله الباحث  

(Inductive approach يتمثل هذا املنهج ىف السري من اخلاص إىل العام، كما ،)

ل إذا ة على املالحظة، وهو يستعمخمتلف االستنتاجات العلمية املستند 28يشمل االستقراء

ن، األوىل مرحلة تراد أن يستنتج بعد مجع البياانت وحتليلها، فهذه العملية تطبق مبرحلأ

التجميع حبيث جيمع الباحث البياانت من املصادر املختلفة، واملرحلة الثانية هى مرحلة 

التحليل حبيث حيلل الباحث البياانت اجملموعة وفق الشروط والضوابط، وهذه العملية 

االستقرائية تطبق بواسطة البياانت الىت جتمع و حتلل، فالنتيجة الىت سنحصلها هى من 

 (.a posteriori knowledgeالل الرتكيب واالستنتاج بعد التجميع والتتبعات )خ

سري آلايت ولوجي تفففى هذه الرسالة سيوصف ويبن الباحث هيكل إبيستيم 

من فكرة الشيخ توان سؤوانساس، ابلتحليل مع النقد من خالل كتابه، وذلك  اجلهاد

                                                           
" "يقود" حيث تدل على حركة العقل للقيام Enay Wynمعنى كلمة استقراء بحسب الترجمة للكلمة اليونانية " 28

مد عبيدات، اد. انظر محبعمليات هدفها التوصل إلى قانون أو قاعدة كلية تحكم الفرعيات أو التفاصيل التى تم إدراكها من قبل األفر
 .48م(، ص 1999منهجية البحث العلمي: القواعد والمراحل والتطبيقات )عمان: دار وائل للنشر، 



 

19 
 

وأسلوبه مصاحبا  ان منهجهىف التفسري، مث بي هابتوضيح األشكال واملصادر الىت يستعمل

 املعرفة والعلم إايه. كرته، وحتليل معايري حقيقةإبيضاح ف

، وهو البحث الذى library research)هذا البحث هو البحث املكتيب ) 

معلوماته حتصل من خالل الدراسة املكتبية، ابلرجوع إىل املصدر الرئيسي وهو كتاب 

سؤوانساس، أما املصادر الىت سيحللها الباحث مشتمل من املصادر التفسري للشيخ توان 

القرآن  الرئيسية واملصادر الثانوية، فاملصدر الرئيسي هو مصنف الشيخ نفسه ىف تفسري

ىف تفسريه  هترمجة وتفسري ابللغة التايالندية"، حبيث خيص الباحث حبث املسمى بـ"القرآن

وانساس سيام" للشيخ توان سؤ  هينج سىن تاب "روا، واملصادر الثانوية هى كألايت اجلهاد

األخرى الىت تبحث حول فكرة الشيخ أو تبحث عن الشيخ توان  الكتب واألحباث مع

 كتب األخرى الىت ختصسؤوانساس وهى حتصل من ترمجة اآلخرين له، وهى أيضا ال

املعرفة تفسري  ظومتساعد ىف حتليل وبيان قضية ن املعرفة )إبيستيمولوجي( الىت مبوضوع نظوم

 الشيخ توان سؤوانساس.

وأما االجتاه الذى سلك به الباحث ىف عملية البحث ىف هذه الرسالة هو االجتاه  

دراسة، لالتارخيي واالجتاه الفلسفي، وهذان االجتاهان يستعمل هبما لتحليل ثالثة عناصر ا

هذا  احلياة لقيةخه؛ )ب( تتبع األحداث التارخيية ابلنقد ىف وهى: )أ( حتليل النص نفس
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ل احلاالت ؛ و)ج( حتليىف فكرته حول قضية اجلهادالشيخ ليبحث عما يسبب ويؤثر 

االجتماعية الىت عاش فيه هذا الشيخ. ومن خالل االجتاه الفلسفي يستطيع أن جيد الباحث 

ية االجتماعية ب مع اخللفرة الشيخ توان سؤوانساس الىت تناسبنية اهليكل األساسي من فك

 29له.

 :الباحث ىف هذا البحث فكما يلى عليهاوأما اخلطوات الىت يسلك  

 جيمع الباحث آايت اجلهاد املوجودة ىف القرآن الكرمي وعرضها على الشكل املنظم. .1

ؤوانساس آلايت ان سجيمع الباحث البياانت وختزينها، وخاصة ىف تفسري الشيخ تو  .2

ملعرفة وقضية ا تعلق بنظوموالبحوث األخرى الىت ت، مع الدراسة ىف الكتب اجلهاد

 اجلهاد.

سيدرس الباحث مع العناية هذه البياانت ابلشمول، مث يلخص ويصور هيكل  .3

خ إبيستيمولوجي تفسريه، وذلك ابلتحليل والتوضيح ما هو حقيقة التفسري عند الشي

توان سؤوانساس، وما هو املنهج واألسلوب الذى ينهج به ىف التفسري، وما هو 

 .مع البيان عن معايري صحة املعرفة ىف تفسريهفسريه، ت مصادر

                                                           
29  

Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, 28. 



 

21 
 

ن سؤوانساس اسيبن الباحث من خالل الدراسة اآلاثر املرتتبة على تفسري الشيخ تو  .4

 .آلايت اجلهاد

وأخريا سيلخص الباحث حاصل الدراسة ليكون جوااب على مشكلة البحث الىت  .5

 تذكر من قبل.

 نظام البحث –ز 

البحث على مخسة فصول، وىف كل فصل يشتمل ىف النظرة العامة، حيتوى هذا 

 على مباحث، وعلى اخلطوط املفصلة يستطيع أن يبن نظام هذا البحث كما يلى:

كرة حث حيث يعد من أساس الفالفصل األول: املقدمة؛ وهى مبتدئ خبلفية الب

 وأهداف البحث وأمهيته، والبحوث هذه الرسالة، وحتديد مشكلة البحث، ىف كتابة

السابقة، واإلطار النظري، ومنهج البحث، ونظام البحث. ولذلك فجوهر هذا الفصل 

 موصوف ابملنهجية.

الرتمجة املوجزة  مع الفصل الثاىن: يتكلم عن السرية الذاتية للشيخ توان سؤوانساس

يبحث عن كيف ، ففى هذا الفصل سعن تفسريه "القرآن ترمجة وتفسري ابللغة التايالندية"

ية ية له، ومكانته العلمالجتماعية للشيخ توان سؤوانساس، والتطور العلماحلاالت ا
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. وهذا الشيء جدير ابلبحث ألن فكرة أي واحد ال تستطيع أن تفصل عن ومصنفاته

 .ااحلاالت االجتماعية الىت عاش هب

ن سؤوانساس االفصل الثالث: يشتمل على البيان والتوضيح لتفسري الشيخ تو 

ذا الفصل سيستعرض عن شكل التفسري للشيخ توان سؤوانساس حول ، ىف هآلايت اجلهاد

( الىت تستعمل ىف إفهام القرآن للمجتمع. وغرض من Keywordالكلمات الرئيسية )

هذا البحث هو إلظهار طريقة تفسري الشيخ توان سؤوانساس، وذلك ابلتأمل ىف عالقة 

 النص مع القرائن واألحداث املوجودة.

شيخ توان املعرفة )إبيستيمولوجي( تفسري ال بيان بنية نظوملفصل الرابع: فيه ا

قيقة املعرفة، مع ومعايري ح سؤوانساس، الىت تشتمل على مصادر التفسري، ومنهج التفسري،

 .اجلهاد ان سؤوانساس آلايتآلاثر املرتتبة على اجملتمع من تفسري الشيخ تو العرض ا

الفصل اخلامس: اخلامتة، وفيها أهم النتائج الىت تصل إليها البحث، وهى مشتملة 

 . حاتقرت ملالبحث املذكورة قبل، وختتم ابعلى اإلجابة على مشكلة 
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

 نتائج البحث -أ

بعد البحث والتحليل لتفسري الشيخ توان سؤوانساس آلايت اجلهاد من خالل   

كتابه "القرآن ترمجة وتفسري ابللغة التايالندية" وفق منهج وأسئلة البحث الذى طرح سابقا، 

ذلك كما و وجد الباحث أن هناك نقاط حمورية ميكن تلخيصها جلواب عن تلك األسئلة، 

 يلى:

من  هرظكان كتاب القرآن ترمجة وتفسري ابللغة التايالندية هو كتاب عظيم أوال:   

 أبفكار العلماء ىف العصر املتوسط سواء من آراءهم الدينية أم اأتثر كثري  عامل كبري الذى

ه إىل اجملتمع الذى احتواه تلك األفكار، وبعد رحلتذلك ألنه نشأ ىف طريقتهم املنهجية، 

مكة للدراسة كان مشاخيه سلك على هذا املنهج كذلك، ولكنه مع ذلك قد أتثر أيضا 

 ابملنهج الغرىب ىف طريقة الدراسة والتعليم الىت تؤدى إىل اهتمامه كبري ىف تيسري عبارات

 آايت القرآن الكرمي من خالل تفسريه.

شيخ توان سؤوانساس آراءه ىف قضية اجلهاد من علماء أهل السنة، امتد الاثنيا:  

ن النفس وجهاد الشيطالذلك حاول ىف إثبات عمومية لفظ اجلهاد أبنه يشمل جهاد 
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وجهاد العدو، حيث ترجم لفظ اجلهاد ىف كثري من اآلايت أبنه بذل اجلهد ىف املقاتلة وهو 

ما  ابلصرب على الفعل ما أمر به والرتكتلة النفس والشيطان وذلك لفظ عام يشمل مقا

ملية ويثبت الشيخ أن عو اخلارج سواء ابحلجة أو السالح. حرم عنه، ويشمل مقاتلة العد

اجلهاد ليست غاية ىف نفسه بل هى وسيلة للوصول إىل الغاية، وأما الغاية هى إعالء دين 

 هللا تعاىل.

القرآن ترمجة  اجلهاد ىف كتابه مصادر الشيخ توان سؤوانساس ىف تفسري آايتاثلثا:  

ايت القرآن إما آ وتفسري ابللغة التايالندية متنوعة، منها مصدر من اآلايت القرآنية نفسها،

ى عاما فتأتى اآلايت األخرى خمصصة هلا وإما أن أتتى جمملة فتأتى اآلايت األخرى أن أتت

من مسؤولية و مصدر من األحاديث النبوية، و  يفسر بعضها بعضا. الكرمي القرآنهلا، ف مبينة

آلايت تبني جممل من ا الكتاب الذى جاء به، فأحاديثه إذنهى بيان وتوضيح النبوة 

القرآنية أحكاما أو اعتقادا أو غري ذلك. ومصدر من أقوال السلف من الصحابة والتابعني 

أنه اعتمد على  همث مصدر من كتب التفسري، وقد ذكر الشيخ ىف مقدمة تفسري واتبعيهم. 

التفسريين "اجلاللني" و"الفتوحات اإلهلية" وهذا ال يعىن أنه اختصر األخذ من هذين 

الكتابني فقط بل امتد األخذ من التفاسري األخرى أيضا، فيعد هذان التفسريان مصدرا 

مصدرا اثنواي. ومصدر من العقل، وىف بعض األحيان أخذ رئيسيا والتفاسري األخرى 

 ل.هبا من خالل تفسري اآلايت ولكن هذا قلي ىف بيان القضااي الىت جاءه يستعمل رأي
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ري فكان التفسها الشيخ توان سؤوانساس ىف نظرا للمصادر الىت استخدمرابعا:  

شيخ ىف التفسري ال ابلرأي، وأما املنهج الذى استخدم تفسريه هذا يدخل ىف اجتاه التفسري

هو املنهج التحليلى، وهذا املنهج عبارة عن حماولة بيان وتفسري لآلايت القرآنية من جوانبها، 

ااي األخرى متعلقة إىل الذكر والبيان للقضفى ابلبيان املوجز ملعىن اآلية فقط بل ميتد تال يك

ل ذلك  ومن أجذلك. ابآلية من أسباب النزول والناسخ واملنسوخ واألحكام الفقهية وغري 

 كانت النظرية من النظرايت الفلسفية الىت ميكن أن يقاس هبا معيار صحة املعرفة ىف تفسريه

 .(The Coherence Theory)هى نظرية االتساق 

 املقرتحات -ب

البحث العلمى ال ميكن أن يتوقف ىف العمل الواحد فقط، ألن أى حبث دائما  

يتطور ويتوسع مع جمموعة متنوعة من وجهة النظر، وكذلك أن موضوع البحث مفتوح 

فسري آايت فالبحث عن نظوم املعرفة ىف تلكى يبحث وحيلل فيه ابلنظرايت املختلفة. 

تايالندية" "القرآن ترمجة وتفسري ابللغة ال هاجلهاد للشيخ توان سؤوانساس من خالل تفسري 

يوصف ابلبحث اجلزئى يقصد به التفهم لفكرة الشيخ توان سؤوانساس حول نظوم هذا 

املعرفة ومنهج التفسري، حىت يقدم هذا البحث الثمرة الثمينة لعامل العلوم األكادميية ىف 

يدخل  يلة ميكن أنىف جانب علم التفسري، ومع ذلك يكون وسالعصر احلديث، وخاصة 
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من خالهلا إىل بوابة نظوم املعرفة تفسري الشيخ توان سؤوانساس آلايت اجلهاد ىف كتابه 

 "القرآن ترمجة وتفسري ابللغة التايالندية".

مل يصل إىل احلد الكامل، حيث يفتح أبوااب للبحث ومن الواضح، أن هذا البحث  

رى ىف محتوايت األخاملالحظة للللتكميل هذا املوضوع، مثل  منه والتحليل أدق وأمشل

 ، أو مسألة التعددية(Gender Equalityني )اجلنس التفسري كقضية املساواة بني

(Pluralism)وهذه هى البحث ابملالحظة ىف احملتوايت ، أو املسائل املعاصرة األخرى ،

شيخ توان مقارنة بني تفسري الحبثها مثل دراسة  ا التفسري، وهناك جوانب أخرى ميكنهذ

سؤوانساس آلايت اجلهاد مع التفاسري األخرى كتفسري ابن اجلمل ىف كتابه "الفتوحات 

من و  اإلهلية"، حيث قد أتثر الشيخ توان سؤوانساس كثريا هبذا الكتاب ىف عملية تفسريه.

ب قارئه، نيكون ابحثا جيدا ومميزا، توقع الباحث االقرتاح والنقد من جاأجل ذلك، لكى 

 ن يتخص  ىف دراسة تفسري القرآن.مموخاصة 
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